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Výlet do Paříže

Inzerce:
■ štěňátka
■ dorost a dospělí
■

Již několik let jsem toužila vidět Paříž, na vlastní oči
poznat tu velkolepost o které jsem slyšela vyprávět.
Jednou na nějaké výstavě měli propozice na různé
výstavy ve světě a já uviděla výstavu v Paříži a dostala
nápad. Trochu jsem měla obavy….cesta, řeč…..
Vzala jsem svá štěstíčka Faustinku a Happyčka, Monču
a Míšu (bez kterých by to nešlo) a vyrazili na pár dní na výlet. Viděli
jsme snad všechno co jsme chtěli vidět, Paříž je opravdu nádherná,
velkolepá, bílá a otevřená.
V neděli 11.7.2010 se konala mezinárodní výstava psů
v parku Villepinte (příští rok zde bude světová výstava).
Zase jsem byla překvapená velkolepostí, od parkoviště
přes velké klimatizované haly. Počet přihlášených psů
byl 7 030 a z toho 183 čivav ze všech možných zemí,
čivavy se posuzovaly ve třech kruzích (skoro jako na světovce ☺),
velice přísní francouzští rozhodčí každého jedince dokonale posoudili
v pohybu i na stole. Bylo na co koukat a zase se trochu poučit. Happy
nastupoval v 13:30 do mezitřídy, mezi 14 konkurenty.
Jen ten kdo vystavuje se dokáže vžít do mojí situace,
kdy si člověk v duchu přeje ,,dostat tak výbornou
v Paříži“ i když i VD by ušlo. A už se chodilo, dlouhé
posuzování, rozhodování, vyřazování, v kruhu zůstalo 7
psů a Happyk je mezi nimi a má výbornou, další
rozhodování, zůstávají 4 a Happyk jde o pořadí, zdá se
to jako sen. Pan rozhodčí, stále velice přísně určuje
pořadí 4,3,2 a Happy je první, ta radost se nedá popsat, ta se musí
zažít. Až ve 14:15 nastupovala Faustinka v konkurenci 3 šampionek,
chodila v jiném kruhu a zde byl pan rozhodčí ještě přísnější, ale profi
handlerka Moni nehla ani brvou a s Faustinkou nechaly za sebou
francouzskou i ruskou šampionku. Ještě dnes mě běhá mráz po
zádech, to že pojedeme domu s dvěmi prvními místy jsem si ani ve
snu nepředstavovala.
Eva Krupková + Monika Krupková
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