16.6.2012 KLV KCHBO Ml. Boleslav (Inka - tř.mladých - V2)
Napsal uživatel Aneta
Neděle, 17 Červen 2012 19:55 - Aktualizováno Neděle, 17 Červen 2012 20:10

16.6.2012 KLV KCHBO Ml. Boleslav (Inka - tř.mladých - V2)

Na klubovou výstavu KCHMPP jsme nevyrážely moc nadšené, počasí totiž slibovalo
neuvěřitelných 30 stupňů...

Vystavování pořád nepatří mezi naše velké končíky, i když se tam vždycky sejdeme s fajn
lidmi i pejsky, a ve spojení s vedrem, které tam v sobotu panovalo, nás odrazovalo úplně.
Počasí samozřejmě nezklamalo a celý den jsme se doslova pekli. Čekání jsme si krátily
společně s tetou Martinkou a Junem, které jsme zase moc rády viděly. Naštěstí bylo tentokrá
posuzování hodně rychlé. :)

Do třídy mladých nás nastupovalo 7 fenek, opět jsme zůstaly v jedné skupince, posuzoval nás
rozhodčí ze Slovinska, pan Zidar Miroslav. Ten koukal na celkový dojem z pejska, na pohyb i na
zoubky. Nejdřív jsme všechny ukázaly zoubky, pak jsme se proběhli s páníčky dokola v kruhu,
no a pak nás pan rozhodčí posoudil každou zvlášť v pohybu i v postoji. Nakonec ještě jedno
kolečko a už se vybíralo, kdo to tentokrát bude. Na první místo pan rozhodčí vybral fenečku
Dolly od Martina a Martiny Švecových a jaké bylo naše obrovské překvapení, když na druhé
místo poslal nás! Tak takový výsledek jsme opravdu nečekaly a jsme za něj samozřejmě velmi
rády. :)

Pan rozhodčí se s námi domlouval v češtině, naštěstí jsou naše jazyky dost podobné, a tak i
posudek máme v naší rodné mateřštině. Jupíííí, kdo se s tím má pořád překládat, že? :D A můj
posudek zní: &quot;Kompaktní fena, dobrých proporcí, dostatečně vyvinutá srst, typická hlava,
silný hřbet, korektní ocas, výborné úhlení, dostatečně vyvinutá hruď, paralelní postoj, dobrá
mechanika pohybu.&quot; No, až na tu kompaktnost a korektní ocas rády souhlasíme. :D Přec
jen dobře víme, že jsem trošičku celkově delší, no a posuzovat ocas u kupírovaného pejska
nám také přišlo přinejmenším trochu zvláštní. :)) Každopádně víme, že to pan rozhodčí myslel
dobře a že koukal na nasazení ocásku, ale v tom posudku to prostě vyzní srandovně, no. :D

Posuzování mladých fenek skončilo kolem půl dvanácté, my jsme se šly ještě projít s Juníkem
a Martinkou, pak jsme se prošly po ostatních kruzích obdivovat ostatní pejsky a taky mě trochu
pérovat v chůzi u nohy. :) Tu jsem až na drobnosti zvládla obstojně, takže se musím pochválit,
snad to bude časem lepší a lepší. :) Nakonec jsme se rozloučily s ostatními, pogratulovaly k
pěkným výsledkům a jely k babičce pro Růženku, které jsme ale vůbec nechyběly, protože na ni
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leze jaro a celý den se navzájem obšťastňovaly s Cherrynkou. :D
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