Cesta na mezinárodní výstavu psů do Rumunska - Cluj Napoca (Kluž) a zpět
12 - 13. 2. 2017

CLUJ-NAPOCA, 11-12 FEBRUARY 2017
11.02 - C.A.C. + C.A.C.I.B.
12.02 - C.A.C. + C.A.C. SPECIAL ROTTWEILER + C.A.C.I.B.
Začátek zájezdu byl tradiční, sbalit vše potřebné. Pak se s bagáží naskládat do taxíku, uklidnit poděšeného taxikáře,
že 6 tašek, velká kovová klec, podvozek a tři psi je zcela standardní…Pak už jen nastoupit do připraveného autobusu a
hurá za dalším výstavním dobrodružstvím.
Vzhledem k divokému vývoji v Rumunsku, kde probíhaly demonstrace z důvodu nepřijetí protikorupčního zákona,
jsme byli malinko ostražití. Po cestě tam jsme ale žádnou demonstraci nepotkali a cesta proběhla bez potíží. Jen
počasí po cestě nám nepřálo, byla zima a mrznoucí déšť padal skoro celou cestu. Velmi brzy ráno jsme dorazili na
vymrzlé výstaviště. Venku -3 stupně v autobusu zafuněno +25. Ani se nám nechtělo ven…
Výstava probíhala bez potíží, na každý den byla naplánována na ráno národní/CAC výstava a na odpoledne
mezinárodní výstava/CACIBOVKA. Organizace byla celkem standardní, haly byly ohřívány velkými zářiči, takže tam
bylo teplo. Účast vystavujících byla obrovská a konkurence veliká.
Měla jsem s sebou tři kavalírky, dvě své tricolor hočičky a jednoho „půjčeného“ ruby chlapečka Medíka. Na první
výstavě jsme získali pro Barušku CAC, pro Medíka také a Baby dostala jen výbornou (ach jo, ta srst po hárání). Na
CACIBOVCE to bylo už lepší, všichni výborná, CAC a Barča a Medík res. CACIB a CACIB, BOS – měli jsme radost, v tak
veliké konkurenci to byl ohromný úspěch.
Po výstavě jsme se chtěli přesunout do autobusu, který nás měl odvézt do cca 28 Km vzdáleného hotelu. Všichni
jsme se moc těšili, za celý den na výstavišti jsme byli špinaví, unavení a ospalí. Těšili jsme se na horkou sprchu a
normální postel. Bohužel odjezd se nekonal …rozbil se autobus. Po složitých vyjednáváních s řidiči, kteří se snažili
autobus nejdříve opravit, pak s majitelem cestovky, recepcí na výstavě, atd., atd., nenašli jsme jinou možnost, než se
do vzdáleného hotelu přesunout pomocí taxíků. Místní taxikáři byli sice poněkud zaskočeni, ale rádi nás za „tvrdou
měnu“ odvezli do hotelu. Nakonec jsme s taxíkem absolvovali nádhernou jízdu večerní Cluj Napocou/Kluží.
Nasvícené kostely a historické budovy byly opravdu nádherné. Tak se zase jednou potvrdilo, že všechno zlé je pro
něco dobré.

Ráno pro nás přijeli zase (už spřátelení) taxikáři a odvezli nás na výstaviště. Organizace probíhala stejně, ráno národní
výstava, odpoledne mezinárodní. Tentokrát jsme s kavalírky dopadli ještě lépe, ráno 3x CAC, BOS a odpoledne res.
CACIB a CACIB, BOS. Měli jsme ohromnou radost. Vzhledem k získaným oceněním měli všichni tři „mí“ kavalíři nárok
na titul šampion Rumunska a Grandšampion Rumunska. Dostali jsme diplomy a obrovské kokardy. Měli jsme z toho
velikou radost.
Naskákali jsme do opraveného autobusu a vyrazili domů. Při návratu, když jsme projížděli Cluj Napocou, poprvé jsme
potkali demonstraci – bylo to děsivé i fascinující zároveň. Na hlavním náměstí demonstrovalo cca 1000-1500 lidí.
Všichni šli zcela bez hlesu, nikde se neozývaly hesla, nekřičelo se. Pro nás nezvyklý zážitek…držíme jim palce!
Další cesta proběhla klidně, cestou zpět jsme spali „na vavřínech“, tak nám to rychle uteklo.
Těšíme se na další cesty za výstavními úspěchy…..

