Crufts
V sobotu 9.3.2013 jsem se zúčastnila výstavy Crufts v Birminghamu, kde jsem reprezentovala Českou
republiku v soutěži junior handling. Ráda bych se s vámi podělila o průběh celého výletu.
Ve čtvrtek 7.3. jsme s mou kamarádkou Jitkou Svobodovou letěly z pražského letiště do Amsterdamu,
kde si nás vyzvedli naši přátelé, u kterých jsme přespaly a pak cestu pokračovaly s nimi. V pátek večer
jsme dorazily na výstaviště NEC, potkaly jsme se s milým Jamesem Skinnerem a dostaly balíček
s programem a vstupenkami. Následně se všichni reprezentanti odebrali do Areny s honosným
hlavním kruhem. Proběhli jsme se bez psů a vyzkoušeli jsme si, jak by mělo vypadat závěrečné Finále.
Poté jsme se se svým doprovodem vydali na Galavečeři. Dostali jsme výborné jídlo, a poté se každý
z 38 soutěžících krátce představil, dostal kokardu Crufts a drobné sponzorské dárečky. Pak ale nastal
chaos – předávání dárků od reprezentantů. Já jsem k dárkům od ČMKU, za které děkuji, přikoupila
ještě pro každého klíčenku s českým lvem a balíčky zabalila do celofánu. Dostala jsem spoustu
krásných věcí, některé státy byly opravdu štědré. Po předání jsme s Jitkou čekaly na taxi, které by nás
odvezlo do našeho Holiday Inn Express hotelu v Tamworth.
V sobotu ráno jsem se setkala se svým vybraným psem – kerry blue terrier. Šestiletá fenka Clara byla
skvělá, jen trochu agresivní na ostatní psy, což je celkem typické pro toto plemeno. Převlékla jsem se
do svého nového kostýmu a s Clarou jsme se šly
posadit do předkruhu Areny, kde jsme se dozvěděly,
jak bude soutěž probíhat. V pořadí sedmé jsme
naběhly do obrovského zeleného kruhu, pan rozhodčí
Bill McFadden si prohlédl každého reprezentanta a pak
začalo individuální posuzování. Ukázaly jsme postoj,
zuby a trojúhelník. Myslím, že se nám vše povedlo a
neudělaly jsme ČR ostudu. Když se individuálně ukázal
každý, odběhli jsme do předkruhu, kde jsme si psy
vyměnili. Mně byl přidělen australský ovčák od
reprezentantky Kypru Eweliny Mazurek. Opět jsme
nastoupili podle zemí, postavili psy, ale už to nebylo
tak pečlivé posuzování. Nyní jsme ukazovali pouze
postoj, tam a zpět a opět postoj. S vyměněným
Casperem se nám vše povedlo. Po dvou hodinách
závěrečné kolečko a další sraz byl ve 4 hodiny
odpoledne.
Mezitím jsem stihla předvést fenku maďarského ohaře krátkosrstého od našich holandských přátel, povedlo se nám
neuvěřitelné a ze 13 soupeřek jsme vyhrály Yearling class.

Odpoledne jsme netrpělivě čekali na Finále. Zase typický náběh po diagonále, stavění do postojů a
moderátor začal vyhlašovat státy postupující do užšího výběru, kam jsem se bohužel nedostala.
Poslední noc v našem hotelu a ráno jsme se vydaly na cestu do Amsterdamu, kde jsme nasedly do
letadla a šťastně doletěly domů.
Za celý tento výlet jsem neuvěřitelně vděčná, užila jsem si ho se svými přáteli a taky jsem si splnila
sen – reprezentovat na Crufts a proběhnout se po anglickém zeleném koberci.

