Zájezd do Srbska
24.3.2018 MVP Bogatić & 25.3.2018 MVP Vršac
V termínu 24. a 25. 3. 2018 jsme se těšili na další „psí“ zájezd na dvě
mezinárodní výstavy do Srbska.
Nástupní místa jako obvykle Praha, Humpolec, Brno a Bratislava. Cesta (cca
900 Km tam a 900 km zpět) proběhla bez větších problémů, jen dlouhé čekání
na srbských hranicích bylo docela únavné. Vzhledem k tomu, že jsme vyjeli
s velkým předstihem, bylo vše v klidu, nespěchali jsme…a v příjemné
společnosti to rychleji utíká.

Když jsme dojeli v pět ráno do Bogatiče, nechtěli jsme věřit svým očím –
výstaviště s připravenými kruhy bylo celé zapadané sněhem, dokonce před
výstavní kanceláří byl sněhulák (že by zmrzlý ředitel výstavy?).
Vzhledem k měnící se teplotě venku (v noci -2 C, přes dne +4 C) se během
pár hodin sníh zcela rozpustil a proměnil se v husté bláto. Bláto a zima nás ale
neodradili, navzájem jsme si pomáhali a tak se dalo vše zvládnout. Šťastně
jsme vystavili i v nestandardních podmínkách a troufnu si tvrdit, že většina
velmi úspěšně.
Jen sáčka a šatičky na vystavování zůstaly v kufrech a byli jsme rádi, kdo měl
čepici, rukavice a teplou zimní bundu.

Celá výstava byla velmi dobře organizačně zvládnuta, kruhy byly rozděleny po
skupinách FCI a i přes hojné zastoupení některých skupin, šlo vše hladce a
celkem rychle. Organizátoři i přes nepřízeň počasí vše zvládli perfektně.
Radost nám udělalo i udělení pohárů za vítěze plemene/BOB. To už se
v dnešní době vidí na zahraničních výstavách jen málo.

Následoval přesun do luxusního hotelu v Bělehradu. V hotelu byla nádherná
supermoderní recepce s modrým podsvícením a intenzivní květinovou vůní.
Do této recepce jsme se vyhrnuli z autobusu celí zablácení a s hordou psů a
zavazadel. Naštěstí se recepční ničeho nezalekla a ubytovala nás. Jen po
našem odchodu nebyla květinová vůně tak intenzivní….

Ráno nás čekala horká káva, koláče, ovoce, míchaná vajíčka, párečky –
prostě fantastická snídaně. Pak už hupky do autobusu a vyrazili jsme směr
Vršac.

Výstaviště ve Vršaci bylo na krásném rekreačním místě, blízko umělého
jezera. Při krásném počasí tady musí být „hlava na hlavě“. V březnu a +4C
stupních a intenzivním větru tu naštěstí byli pouze organizátoři a vystavující.
Kruhy byly krásné, velké a dokonce bylo myšleno i na to, aby při tak intenzivní
větru neulétly koberce z kruhů – po celém obvodu byli těžcí sádroví pejsci.
Celá výstava byla výborně organizačně zajištěna a vše šlo jak mělo. Se
zadanými tituly jsme byli spokojeni a těšíme se na další výstavu v Srbsku.

Byl to opravdu pěkný výlet v úžasné společnosti lidí, kteří si nestěžují na zimu,
nepohodlí a jsou k sobě milí a jsou veselí. Doufejme, že to bude náš celostátní
trend 

