Zpráva z reprezentace v junior handlingu Světová výstava psů Helsinki 2014
Ve dnech 8-10.8.2014 se v Helsinkách, hlavním městě Finska, konala letošní Světová výstava psů.
Poslední den vyvrcholila tato akce slavnostní přehlídkou Best in show, v rámci které se uskutečnilo
světové finále soutěže junior handling - World championship finals 2014.
Jako reprezentant České republiky byl prostřednictvím ČMKU na světovou výstavu vyslán loňský vítěz
mladší kategorie JH Petr Žák.
Finále se účastinli reprezentanti z celého světa a semifinalisté z předchozích dní výstavy. Posuzoval
uznávaný rozhodčí a handler Juha Palosaari z Finska.
Petr se rozhodl do soutěže nastoupit s československým vlčákem, fenkou Chanell Passo del Lupo
manželů Kamily a Lukáše Vidlákových. Velmi děkujeme majitelům (kennel Lucky of Lukava) a chovateli
z Itálie Kennel Passo del Lupo za možnost vypůjčení této výjimečné feny.
Petr s fenkou Chanell se na Světové výstavě potkali poprvé a předvedli pěkný vyrovnaný výkon.
Konkurence byla obrovská a domácí Finové měli velkou podporu. Petr na finálové umístění bohužel,
nedosáhl. Rozhodně se mezi ostatními soutěžícími neztratil a vedl si skvěle i přesto , že patřil k
nejmladším soutěžícím. Rozhodčímu se líbil jejich společný harmonický pohyb a chválil výborný vzájemný
soulad.
Světová výstava se nám velmi líbila. Byla skvěle zorganizovaná, odehrávala se v pěkných prostorných
halách a závěrečný kruh byl fantasticky nazdoben a osvícen.
Organizátorům patří obdiv za skvěle zvládnutý průběh soutěže junior handling, skvělé občerstvení a
vstřícný přístup.
Světový výstava pro nás znamenala krok do neznáma - jednalo se o naši první návštěvu Skandinávie.
Poznali jsme odlišné zvyky, přírodu i odlišné techniky handlingu.
Rádi bychom poděkovali ČMKU, která Petra na tuto akci vyslala a umožnila mu reprezentovat Českou
republiku ve světě. Pro Petra tato návštěva znamenala novou zkušenost z oblasti kynologie. Získal nové
kontakty a nové přátele z oboru, který ho moc baví.
Ještě jednou děkujeme.
Petr Žák s rodinou
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