Cesta na výstavu - Ukrajina LVOV
22. - 23. 10. 2016
Jako již tradičně jsme se vypravili na výstavu psů do dalekých krajin. V pátek autobus
posbíral po celé republice výstavychtivé cestující s pejsky a hurá na Ukrajinu.
Cesta byla dlouhá, bylo dušičkové počasí, samé mlhy a déšť. Už jsme se báli, abychom
dorazili včas...
Na Polsko-Ukrajinské hranice jsme
dorazili velice brzy ráno.
Veterinární úředník nám dělal
problémy, ale naštěstí se vše
vyřešilo a pokračovali jsme v jízdě.

Lvov je krásné, historické město, které je velmi podobné Praze, tak jsme se tam cítili velmi
dobře. Jen dlažba na ulicích dost pamatovala, což nedělalo dobře našemu modernímu
autobusu.
Chvíli jsme hledali areál, ve kterém výstava probíhala (Velodrom). Když nás autobus dovezl
téměř před budovu, trošku jsme zatajili dech – budova stála na kopci, do kterého jsme museli
vytlačit klece a donést vše, co jsme na výstavu potřebovali. Samozřejmě za urputného deště,
který nás provázel celý den. Bohužel v budově nás čekalo další nemilé překvapení. Výstava
probíhala ve 2 n.p., tzn. zase vše vynést po schodech do patra a pak zase snést po dalších
schodech na výstavní plochu – velodrom. Upachtění a upocení jsme dorazili na výstavu…
To byl ale jediný nedostatek celé výstavy. Rozhodčí byli skvělí - profesionální, rychlí a
pejskům rozuměli. Vzhledem k tomu, že na každého rozhodčího bylo cca 80-90 psů, bylo
neuvěřitelné, v jaké pohodě a klidu bez zdržení vše probíhalo.
Kavalíři měli bohužel velikou (a opravdu krásnou a výhradně blenheimovou) místní
konkurenci, tak dostali jen res. CACIB a samozřejmě CAC. Ale stejně jsme z toho měli
velikou radost!
Jen ještě poznámka k výstavě – vzhledem k tomu, že opravdu hodně pršelo, majitelé
dlouhosrstých plemen prakticky nemohli pejsky vyvenčit, aby je před vystavováním zcela

nepromočili. Proto se stávalo daleko častěji než obvykle, že se pejskové vyvenčili v kruhu.
Nic příjemného pro ostatní vystavovatele…
Po výstavě začalo zase „stěhování národů“, veškeré klece atd. přenést do autobusu. Bylo to
nepříjemné, ale zvládli jsme to.
Jako odměnu jsme pak měli náš hotel. Luxusní, veliký, moderní, čistý (přímo naproti venčící
park)…no víc jsme si nemohli přát. Většina z nás vyvenčila pejsky, vykoupala se a zalehla do
krásných čistých postelí (které už byly většinou okupovány našimi spícími pejsky). Jen zvlášť
odolní jedinci šli na prohlídku města a přilehlých obchodních domů.
Druhý den nám přálo počasí a tak nepršelo. Jinak vše proběhlo bez potíží, vystavili jsme,
někteří z nás se i proběhli v kruhu vítězů a stáli na „bedně“.
V dobré náladě jsme se vydali zpět. Na Ukrajinsko-Polských hranicích tentokrát „zácpa“,
špatná organizace a chaos. Na odbavení jsme čekali dlouhých šest hodin, ale nálada
cestujících byla dobrá, ba přímo výborná. Hodně jsme se pobavili a zasmáli.
Pak už jen domů.
Moc se těšíme na další výstavu….

