Nationale D´Elevage - Trets, Francie 22. - 23. 5. 2010
Tak máme za sebou náš první výlet s Atičkem do Francie na Nationale D´Elevage. Ještě teď jsme plni všech
možných dojmů a já se Vám pokusím pár řádky popsat, jak vše probíhalo.
Na naši cestu jsme se vydali již ve středu 19.5. kolem půl desáté večer ve složení: 4 auta, 12 dospělých, 2 děti a
9 psů (8 beauceronů + moje rotvajlerka Korynka, která jela jen jako doprovod - i když je také v "klubových
barvách" :-)). Čekala na nás trasa téměř 1400 km! Cesta probíhala bez větších problémů - i když udržet se na
dohled s ostatními auty byl kolikrát nadlidský výkon. Jen počasí nám moc nepřálo. Pršet začalo již v Německu a
déšť nás provázel i téměř celým Švýcarskem. Jakmile jsme ale vjeli do Itálie, sluničko vykouklo a my začali
odhazovat svršky. Do Francie jsme dorazili až ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Protože už byli řidiči hodně
unavení, rozhodli jsme se nepokračovat dále v cestě, ale ubytovali jsme se v hotelu typu Formule 1.
V pátek ráno jsme se všichni probudili do nádherného slunečného dne a po snídani jsme vyrazili dále. Nikam
jsme nepospíchali a cestu jsme si náležitě užívali. Kolem poledne jsme kousek za Saint Tropez našli pláž a na pár
hodin jsme ji i s našimi psy okupovali. S tolika psy jsme každopádně vzbuzovali veliký rozruch :-) Poté už jsme
vyrazili směr městečko Nans les Pins, kde jsme měli zarezervované mobil homy v krásném kempu. Pěkně jsme
se zabydleli, večer popili vínko a relaxovali před dnem "D".

V sobotu brzy ráno jsme vyrazili směr Trets, kde se výstava pořádala. Nejdříve jsme se šli zaregistrovat.
Přihlášky jsme zasílali hromadně a žádné potvrzení jsme nedostali, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli
máme vůbec psy přihlášené. Psi přihlášení nakonec byli, ale bez problémů se to samozřejmě neobešlo. Museli
jsme si vyběhat potvrzení pro Dáši Airin, že může být zařazena do třídy pracovní. To jsme zvládli a my mohli
konečně dostat papíry pro všechny psy. Dostali jsme katalog a z titulní stránky na nás kouká právě Airin. Tak to
je tedy něco!!! Na titulní stránce katalogu největší francouzské výstavy je fena českého majitele, to je tedy
opravdu obrovský úspěch. Dáša i my všichni z toho máme velkou radost.

Protože jsme s Atim byli na National D´Elevage poprvé, museli jsme absolvovat všechny disciplíny: TAN test,
měření a morfologii. Systém je takový, že do nedělních závěrečných soutěží postupují jen zvířata, kteří
absolvují povahový test na excellent a z exteriéru obdrží známku excellent plus. Na papírech, které jsme dostali
při registraci máme napsáno, k jakým rozhodčím jsme přiděleni. Zbývalo tedy jen vystát ty šílené fronty u
každého rozhodčího.
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Jako první jsme s Atim nastoupili na povahový test, který zvládnul zatím vůbec nejlépe. Pan rozhodčí Frédéric
AUBRY mu zadal známky 9 - 9 - 9 a Ati tedy zvládl TAN Test na excellent.

Na měření nám byl přiřazen pan rozhodčí Richard Gurboda a i v této disciplíně vše proběhlo úplně bez
problémů.

Zbývalo nám tedy ještě projít morfologií. Tam nás čekal obávaný pan rozhodčí Maurice Hermel. Ten nakonec
Atimu zadal známku Excellent, což sice nestačilo na postup do zavěrečných soutěží, ale i tak je to velký úspěch.
Ati je ještě mladý, nehotový pes a za rok bude zase vypadat o něco lépe :-) Pro nás je i tak ten nejlepší a
nejkrásnější!
Důležité je, že Ati tímto splnil podmínky pro udělení francozské třídy chovnosti Cotation 3: Excellent.
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V neděli dopoledne jsme ještě s Atim složili zkoušku CSAU na Excellent. Zkouška je tak jednoduchá, že to snad
ani jinak složit nejde :-), ale Francouzi si této zkoušky moc váží. Je to v podstatě test socializace psa. Zjišťuje se,
jestli pes není bázlivý, jestli spolupracuje s majitelem, jestli mu nevadí zvláštní zvuky (pet lahev naplněná
kamínky), jestli není agresivní vůči jiným psům a jestli s ním mohou manipulovat i cizí osoby.

Po obědě nás čekaly už jen závěrečné soutěže. Zabrali jsme skvělá místa hned u kruhu a trochu nervózní čekali
až vše začne. Česká výprava byla velmi úspěšná. Celkem bylo přihlášeno 11 českých psů. Z toho jich postoupilo
7 do závěrečných soutěží. Z těchto 7 se umístilo 6 zvířat na předních příčkách svých tříd. Prostě super úspěch!
Jen škoda, že jsme byli tak strašně unavení, že jsme to v neděli večer ani pořádně neoslavili.
V pondělí dopoledne nás opustila polovina naší výpravy a vydali se ke svým domovům. My jsme ještě zůstali,
abychom si užili sluníčka a teploučka. Pondělí jsme strávili zcela odpočinkově v kempu u bazénu a večer někteří
z nás jeli na výlet do 40 km vzdálené Marseille.
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V úterý jsme se sbalili a vyrazili směrem k moři. Bohužel jsme měli velké problémy sehnat kemp, kde by
nás přijali s 5 psy. Nakonec jsme tedy opustili myšlenku spát v kempu a ubytovali jsme se v hotýlku ve městě
Six-Fours les Playes. Ubytovali jsme se a vyrazili jsme i se psy k moři. Našli jsme krásný poloostrůvek, kde jsme
se do sytosti vyřádili jak my, tak i naši hafani.
Ve středu ráno už jsme se pomalu vydali na cestu domů. Cestou jsme se ještě stihli vykoupat v moři na
nádherné oblázkové pláži nedaleko Nice. Chvíli jsme se ještě hřáli na sluníčku a když oschli i psi, všechny jsme
naložili a definitivně jsme se vydali zpět domů. Cesta probíhala v pohodě, jen opět nad celým územím Švýcarska
létaly blesky a lilo jako z konve. Ale domů jsme nakonec všichni dorazili živí, zdraví a pěkně unavení :-).

Počasí nám vyšlo nádherně, naši psi měli obrovský úspěch, co víc si přát? Takže i přes různé drobné
komplikace, přes které jsme se museli dostat, to byla super dovolená!

ÚSPĚCHY NAŠÍ VÝPRAVY:
Enzo Kerbali

Morfologie: Velmi nadějný
1. místo (třída debutant - dorost)

Bugi l´Ami Noir

Morfologie: EXCELLENT +
2. místo (třída CACS)
Složená zkouška CSAU: EXCELLENT
Třída chovnosti: Cot 4: RECOMMANDÉ

D´Roi Des Matins De L´Abbe Rozier

Morfologie: EXCELLENT +
3. místo (mezitřída)
Složená zkouška CSAU: EXCELLENT
Třída chovnosti: Cot 4: RECOMMANDÉ

ICh.Airin des Gardiens Aux Coeurs Tendres
Morfologie: EXCELLENT +
4. místo (třída pracovní)
Třída chovnosti: Cot 4: RECOMMANDÉ

Desiré Warior Soul

TAN test: EXCELLENT 9 – 9 – 9
Morfologie: EXCELLENT +
Složená zkouška CSAU: EXCELLENT
Třída chovnosti: Cot 4: RECOMMANDÉ
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Atilla z Podzámeckých zahrad
TAN test: EXCELLENT 9 – 9 – 9
Morfologie: EXCELLENT
Složená zkouška CSAU: EXCELLENT
Třída chovnosti: Cot 3: EXCELLENT

Apollón l´Ami Noir

TAN test: EXCELLENT 8 – 8 – 8
Morfologie: EXCELLENT
Třída chovnosti: Cot 3: EXCELLENT

Aurore l´Ami Noir

TAN test: 8 – 6 – 8
Složená zkouška CSAU: EXCELLENT

Počasí nám vyšlo nádherně
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