CRUFTS 2009 – INTERNATIONAL JUNIOR HANDLING FINAL
Congratulations on reaching the International Junior Handling Final, which will be
taking place at Crufts at the NEC, in Birmingham.
The final will take place in the Arena on Sunday 8th March 2009, and split into
two parts with the first commencing at 9:00am and the second at 10.10am. The
final Judging and Parade will commence at 5.45pm.

Tereza Šubertova vzorně reprezentovala ČR na letošní výstavě CRUFTS
2009 v JUNIORHANDLINGU. Bylo jí přiděleno národní plemeno Anglický
pointr a při výměně dostala Norwich teriéra. Oba pejsky bezchybně
předvedla a dostalo se jí pochvaly nejenom od majitelek obou zapůjčených
psů, ale i od mnoha známých i neznámých lidí, kteří sledovali přímý přenos
přímo v Aréně nebo on- line.

Děkujeme CMKU za podporu a finanční příspěvěk 5.000 Kč.

S přátelským pozdravem
Mgr. Petra Šubertová, Ostrava

Neděle - 9.3.09 - DEN "D". Vstávalo se brzo ráno. Už v 8 hodin si měli
handleři převzít své zapůjčené pejsky do soutěže. V 9 ráno už začínalo
první kolo s vlastním psem. Čekali jsme na majitele v hale těsně před
Arénou, která tvořila celá přípravný kruh. Vyhledaly jsme si svůj
box, kde už byla velká cedule Czech republik...samozřejmně náš pejsek
přišel až o půl hodiny později - takže měla Terka pouze polovinu času na
seznámemí s ním...

Terezka si vybrala anglické národní plemeno - dostala 3 letého psa,
který se jmenoval GIORGIO. Měl hrozně přátelskou povahu, celý den
mával ocasem a byl hrozně moc temperamentní ( Terezce hned roztrhal
silonky, podrápal jí na památku ve výstřihu a na bradě ). To vše z velké
lásky k ní - pořád se chtěl mazlit, stál na zadních, aby mohl dát packy
Terezce na ramena, a když viděl psa - chtěl si s každým hrát - nejvíce si
oblíbil malého norvič teriéra, kterého k Terezčině smůle předváděla
handlerka , která šla před Giorgiem a celou dobu, byli vedle sebe :-)

Přesně v 9 se museli všichni seřadit podle států a abecedy vedle sebe

Giorgio se pořád zamilovaně koukal na norwiche...

První kolo skončilo a po 5- ti minutové přestávce následovala výměna
psů v zákulisí a druhé kolo s druhým plemenem. Terezka zajásala měla
na výměnu norwiche - 13 měsíců starého pejska, který málem zakousl
malamuta a Terku kousl do prstu, když mu dávala pamlsek na seznámení
- zkrátka typický teriér :-)

Terezka dostala od majitelky velké pochvaly za předvedení norwiche,

chudák Valentina to zase měla těžké s Giorgiem, hlavně
v pohybu to s ním nebylo vůbec jednoduché ukočírovat
jeho nezkrotný temperament a velkou radost, že je mezi lidma a pejskama...

Dopolední posouzení skončilo, ale zatím ještě nikdo nevěděl, koho si
paní rozhodčí vybrala na bednu - muselo se čekat s pejsky na
výstavišti celý den až do večera, kdy proběhlo před zcela vyprodanou
Arénou přehlídka všech Juniorhandlerů a vyhlášení těch 3 nejlepších...

Mezitím, co se Terezka starala celý den o svého psa v boxu, jsem
já sledovala fascinující boj v kruhu briardů s mou kamarádkou Naďou
Střalkovou a její nádhernou černou fenkou NADINA Sisou - vše jsem
fotilla na její foťák, tak snad mi nějakou fotečku později pošle...Bylo tam
několik briardů z ČR a všichni zaujali čelní místa v každé třídě. Naďa
byla na Cruftě poprvé a podařilo se jí to, co ještě žádnému jinému
Čechovi ne ! Vyhrála nejenom svou nejvíce zastoupenou otevřenou třídu,
ale také Best Bitch a suverénně porazila úžasným pohybem
a předvedením vítězného psa, kterému se moc nechtělo běhat a
celou dobu při posledním rozhodujícím kolečku štěkal, jako by říkal, co
tady chceš: já chci vyhrát ?!? Ale vyhrála Naďa a Sisa má
BOB z Crufta !!! Obě jsme měly slzy štěstí a dojetív očích !
Ještě jednou moc a moc GRATULUJEME !!!
Byl to úžasný zážitek na celý život !

KENNEDY - SA NADINA - SIS
chov. + maj. Mgr. Naďa Střalková, Ostrava, CZ
------------------------------------------------------------------------

Fotky na památku...
----------------------------------------------------------------------Večer na finále jsme se už do Arény nedostali, vše jsme sledovali pouze
z obrazovky. Terezka , Dominika a Ola z Polska vzorně reprezentovaly své
země
Z 36 -ti reprezentantů nakonec paní rozhodčí vybrala na 1. místo
opět jako loni Brazilii - sestru loňského vítěze, která také běhala s jeho

už vyzkoušeným psem !!!, druhá bylo Monaco - sympatická Romy, která byla
na Cruftě už po sedmé a na večeři řekla, že už je tu naposled – bylo jí už 19 let !!!
a i když se její pes v průběhu semifinále při figuře vyvenčil v kruhu nevadilo to při
rozhodujícím umístění !!!
Třetí byla podle nás nejlepší handlerka - z Nového Zélandu, která měla také
jako vítězka a Terka pointra, který byl o hodně klidnější a nablýskanější
než náš Giorgio, který přišel rovnou z kotce nebo výběhu a Terezčin
kostýmek byl od něho za chvilku ušpiněný...
Ale být tady , vidět to a prožít si to je zážitek na celý život. Jsme moc
šťastné, že jsme se nakonec odhodlaly tady dojet, byla to moje po 20-ti
letech první dovolená bez psů a stálo to opravdu za to !!!
Slavnostní večer se ukončil společným focením všech reprezentantů a
nových kamarádů...

S Elenou Golovina ( Russia) a její patronkou moc milou
rozhodčí JH Janou z Ruska...

Společná fota - dole uprostřed 3 vítězky...

Letos poprvé sponzoroval JH - AGRIA Pet Insurance, poprvé dostali všichni
krásné modré šerpy s nápisem země, které mi připomínaly soutěž Miss World

Poslední foto a rozloučení s Giorgem - DĚKUJEME !

Chovatelé a majitelé Giorgia...

Giorgio - děkuji Ti, že jsi to tady se mnou celý den vydržel
- byl jsi skvělý !!!

