
Představte se, prosím, několika větami vystavovatelům.
Jmenuji se Míša Čermáková, první můj pejsek byl před 55 lety střední špic, se kterým jsem drze nastoupila 
na cvičák služebních plemen v Praze - Braníku a odmítla jsem se vzdálit, i když majitelé ovčáků tvrdili, že 
tam s takovým smetákem nemám co dělat. Dostala jsem tam tenkrát takovou „školu“, že se divím, že jsme to 
oba, já i můj Roby, přežili bez úhony. Další pejsek byl opět špic, ale od roku 1987 se u nás již na trvalo 
usadili kavalíři, většinou v barvách black and tan a ruby. Posuzovat jsem je začala v roce 1992 společně s 
kingy. K nim postupně přibyli i japan chinové a brabantíci s grifonky; tedy samá krátkonosá plemena s 
dávnou a velmi zajímavou historií.
Chováte nyní sama nějaké plemeno – jaké?

Stále je to kavalír; dnes se mnou bydlí (nebo já s ní? Těžko říct, takhle z hlavy) ruby fenka Chelsea, kterou 
jsem si před dvěma lety přivezla od manželů Vella z Essexu. Určitě k ní časem přibude ještě pejsek, doufám, 
že už bude konečně z mého chovu …  I jméno pro něj mám připravené - Marshall Robin.

Jak jste se dostala k posuzování právě kavalírů? Jak ráda toto plemeno posuzujete?

Posuzovat kavalíry jsem se rozhodla z velmi prozaického důvodu – kvůli bonitacím. V komisi musí být 
jeden rozhodčí a nejméně dva chovatelé, členové klubu. Protože jsme měli tenkrát docela problém na naše 
bonitace rozhodčího získat, udělala jsem si posuzovatelské zkoušky. Když jsem pak poprvé stála na výstavě 
v roli rozhodčího, zase mi to jako tak moc dobrý nápad nepřišlo… Ale zvykla jsem si a speciálně kavalíry 
posuzuji nejčastěji a moc ráda, protože je znám a myslím, že jim i rozumím.

Co je pro Vás v roli rozhodčího typické – na co se mají vystavovatelé připravit?

Jsem extrovert a bývalý pedagog, tedy mám přímo utkvělou potřebu své rozhodnutí srozumitelně a dokonale 
vysvětlit. Proto je u mě v kruhu vždycky trochu „hlučno“, ale vystavovatelé si již za ta léta zvykli a myslím, 
že jim to ani moc nevadí. 

Jaký typ kavalíra vám v kruhu dělá radost?

Takový, který mě zaujme na první pohled. Středně velký, s pěknou stavbou těla, perfektním pohybem, 
tmavýma očima, dobře upravený a radostně předvedený. Jo a je mi nakonec jedno, jakou má barvu srsti, i 
když se o mně tvrdí, že mám nejraději zrzky :-)

Co u vás „neprojde“ – na jaké nedostatky jste citlivá?

Bázlivý a špinavý kavalír … Jenže takoví již ke mně nechodí. Za ta léta jsem dala jasně najevo, že klecový 
chov u mě nemá šanci na výhru, takže se s nimi již v kruhu nesetkávám. Jinak, co se exteriéru týká, nemám 
ráda ultra krátké nosíky, kulatá temena, rozbíhavé oči – tedy takový ten mini kavalír x king. Vím, že se občas 
v nějakém vrhu takové štěně vyskytne, ale na výstavě takový pejsek nemá co dělat. Také výrazně špatná záď 
nebo vytočená kolena mně moc nenadchnou.

Co vám proběhlo hlavou, když jste obdržela pozvání posuzovat na naší klubové výstavě v Kutné Hoře? Na 
co konkrétně se nejvíce těšíte?

Že to je možná naposled, co budu klubovku kavalírů pískat. Vždycky zveme na výstavy zahraniční 
posuzovatele, nejčastěji z Anglie, ale doba „covidová“ nám to překazila. Doufám, že třeba již na podzim 
bude situace příznivá a zase navážeme na osvědčenou tradici. Nejvíc se těším na tu skvělou atmosféru a na 
to, že mi většina vystavovatelů svěří k posouzení šťastné a krásné kavalíry.

Máte pro naše vystavovatele nebo organizátory nějaký vzkaz?

To tedy ano – KOUKEJTE SE VŠICHNI DOBŘE BAVIT!


