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Ať napíšu o Igim cokoliv, nikdy to nemůže
vystihnout kolik radosti, přátelství a štěstí, co přinesl
do mého života. Byl to partner, který ze sebe dal
vždy to nejlepší, aby se mohl radovat ze života a potěšil jak mne, tak i jiné.
V listopadu loňského roku přišel v důsledku zhoubného nádoru o pravé oko. Brzy to
vypadalo, že je vše v pořádku. Začali jsme spolu znovu trénovat. V polovině dubna
začal mít opět potíže, nádory rostly hrůzným tempem, a tak jsem se s ním 26. dubna
rozloučila. Jsem ráda, že mu mohu touto cestou znovu poděkovat a říci: BYL JSI VE
VŠEM NEJ….!
Alena Králová
ZKOUŠKY
ZVOP
ZOP
ZPU 1
BH

splnil
96b V
145b V
96b obstál
stopa

SchHA
SchH 1
SchH 2
IPO 1
IPO 2
IPO 3
ZPU 2
ZM
ZVV 1
ZVV 2

VÝSTAVY: 2x CACIB, 2x r. CAC, 3x CAC
ZÁVODY
2000
Hloubětínský pohár
Vánoční pohár Jinonice

ZVV1 - 1.místo
ZVV1 - 1.místo

2001
Únorový pohár
Bukov – otvírání studánek
Memoriál M.Krupičky
Memoriál J.Dvořáka
Letňanský pohár
O pohár města Neratovic
Vánoční pohár Jinonice

ZVV1 – 1.místo
ZVV1 – 1.místo
ZVV1 – 1.místo
ZVV1 – 1-místo
IPO 1 - 2.místo
IPO 1 - 1.místo
IPO 3 – 3.místo

2002
Bukov-otvírání studánek
Memoriál J.Dvořáka
Mlékojedy
MR flyball
MR BCCCZ
Trpišovského memoriál
Vánoční pohár Kyje
Memoriál j.Dvořáka
MR BCCCZ

ZVV2 – 1.místo
ZVV2 – 1-místo
ZVV1 – 1.místo
jednotlivci 2.místo, družstva 1.místo
obrana – 2.místo
ZVV2 – 1.místo
ZVV2 – 1.místo
ZVV2 – 3.místo
poslušnost – 1.místo, obrana 1.místo

78
80
87
95
71
90
50
92
75

posl.
88
95
95
92
90
97
97
46
95
97

obr.
90
82
86
97
88
90
100
47
96
96

178
225
261
276
273
258
287
143
283
261

D
D
D
VD
VD
D
V
VD
VD
D

EVROPSKÝ POHÁR BORDER KOLIÍ
V AGILITY A VE VÝKONU
Ve dnech 16. – 18. července 2004 se v krásném prostředí kynologického klubu Trmice u Ústí nad
Labem konal Evropský pohár border kolií v agility a ve výkonu. V pátek a v sobotu probíhaly
soutěže agility a v neděli pak výkon. Agility přijeli posuzovat pan Adri van den Bosch z Holandska
a Antonín Diviš z České republiky. Výkon posoudil pan Vilém Babička a odfiguroval pan Tomáš
Máj. Všechny tři dny probíhali velice hladce, přálo nám i počasí. I když bylo horko, bylo se kam
schovat. Celý areál se to tiž nachází v bývalém zámeckém parku a tak zde není nouze o staré
vzrostlé stromy. Nikdo ani nestrádal hlady,
protože občerstvení bylo na vysoké úrovni.
Na tuto akci se sjeli závodníci z Holandska,
Ruska a České republiky. Nejpočetněji byli
zastoupení Holanďané. Rusů přijelo 18, ale jen
7 jich závodilo z borderkami. Je jen škoda, že
našich závodníků přijelo málo. Nevím jestli se
báli konkurence či se zalekli ceny, která však
byla za dvoudenní závody naprosto přiměřená.
V každém případě, kdo nepřijel, prohloupil.
Pěkné prostředí, výborná atmosféra a spousta
cen.
Všichni závodníci se museli dostavit již ve
čtvrtek k prezenci. Někteří Holanďané včetně rozhodčího dorazili již ve středu. V pátek ráno bylo
slavnostní zahájení, kterého se ujal předseda našeho klubu Michal Krejčí a starosta města Trmic
pan Neubauer.
Po té začaly soutěže jednotlivců – agility, které pískal van
den Bosch. V této disciplíně si nejlépe vedl tým Hein Van
Bommel s Bearbine Sonny, s časem 35,07 s a bez trestných
bodů.,
Dalším během byly agility družstva. Po té následovala
přestávka na oběd a pak byl již připraven královský jumping,
který opět pískal van den Bosch. V této královské disciplíně
kraloval Ton van den Laar s Kelliegardens Brilliant Britt
v čase 30,46s a bez trestných bodů.
Po té oba rozhodčí připravili hru – paralelní závod. Všem se
tato hra moc líbila a vítězové za ni dostali sladkou odměnu –
dorty
Pro dnešní den bylo již
dost závodění, jen Toník
připravil pro nezávodící
členy
zejména
ruské
výpravy parkur, aby si také
zaběhali.
V sobotu začínaly běhy jumpingem, který odpískal Tonda Diviš a
který vyhrál Ivo Bartek s Ateax Ayky. V čase 30,07 s a bez
trestných bodů. Dalším během byl jumping družstev, který
posuzoval van den Bosch a po velké přestávce následovalo
královské agility. Ty si odpískal Tonda Diviš a na nejvyšší příčku
dosáhl opět Ivo Bartek s Ateax Ayky a časem 36,75 s bez
trestných bodů.
Samozřejmě nechyběly ani ukázky tance se psem. Jako první
nám předvedla Martina Vondráčková tanec se svými dvěma
fenami – Blackii Foxy Fox a skotskou kolií Jessi. Výkon byl
parádní, taky sklidil velký potlesk. Pak nám ještě předvedla své
umění jen s Blekoškou, další skvělé výkony předvedly ruské
závodnice. Jedna s belgickým ovčákem malinois a druhá

s největší šeltií kterou jsme kdy viděli. Oba výkony byly velice
pěkné, malinois předvedl perfektní taneční kreace.
V odpoledních hodinách bylo slavnostní zakončení agility za
přítomnosti zástupce hejtmana Ústeckého kraje pana
Tošovského, který všem závodníkům předal poháry a věcné ceny.
Večer se všichni sešli u jednoho stolu a dlouho do noci se bavili.
V neděli ráno přijeli zbývající závodníci na výkon a po zahájení se
začalo závodem v poslušnosti. Protože bylo teplo, nedělali jsme
ani polední pauzu a nastoupilo se hned na obrany. Je opravdu
škoda, že letos se zúčastnilo tak málo závodníků. Po loňském
roce, kdy na poslušnost bylo přihlášeno 20 borderek jich letos
přijelo pouze dvanáct. Z toho dvě byly z Ruska. Copak naše
borderky již neumí cvičit? Vždyť poslušnost byla upravená
zkouška IPO1 a obrany byly celé podle IPO1. A jak to vše
dopadlo najdete ve výsledkové listině. Než stačili organizátoři
sečíst výsledky a napsat diplomy, ruské závodnice nám předvedly
ukázky obedience.
Po
slavnostním
ukončení, kterého se ujal starosta města Trmic pan
Neubauer, se všichni rozjeli do svých domovů. Jen
Holanďani se nějak nemohli rozloučit a tak zůstali až do
pondělí.
Všem účastníkům se akce moc líbila a uvažujeme na
dalším ročníku. Je možné, že příští rok se bude konat
v Holandsku, protože chtějí navázat na tradici. Pokud ano,
samozřejmě proběhne mistrovství republiky border collií u
nás tak, jako tomu bylo i v minulých letech.
Tak se zatím mějte hezky a na příští pracovních dnech ať
se nás sejde mnohem víc.
Stáňa Balogová a černobílé mámení
Arina z Česalky a Bonnie Lusika

VÝSLEDKY AGILITY - INDIVIDUAL
TOTAL JUMPING
1. místo
2. místo
3. místo

Kirill Alekovskiy
Snitch Aisknektht Twisty
Stanislav Nehyba
Cassie Bohemia Alké
Svetlana Tumanova Glen

TOTAL AGILITY
1. místo
2. místo
3. místo

Stanislav Nehyba
Cassie Bohemia Alké

CZ

Romana Košťálová
Adam Foxy Fox

CZ

Kirill Alekovskiy
Snitch Aisknektht Twisty

RUS

RUS
CZ
RUS

EVROPSKÝ POHÁR
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

(součet agility + jumping) - individual

Kirill Alekovskiy
Stanislav Nehyba
Ekaterina Olekhnovich
Ivo Bartek
Ton van de Laar

Snitch Aisknektht Twisty
Cassie Boehmia Alké
Bailey´s of The Phoenix Angel
Ateax Ayky
Kelliegardens Brilliant Britt

VÝSLEDKY AGILITY - TEAM
JUMPING - TEAM
1. místo

Kirill Alekovskiy
Ekaterina Olekhnovich
Svetlana Tumanova
Ioulia Koudinova

Snitch Aisknektht Twisty
Bailey´s of The Phoenix Angel
Glen
Wind Aisknekht Twisty

2. místo

Martina Vondráčková
Stanislav Nehyba
Martina Vaškebová
Ivo Bartek

Blackie Foxy Fox
Cassie Bohemia Alké
Blondie Ayky
Ateax Ayky

3. místo

Hein Van Bommel
Ton van de Laar
Hein Van Bommel
Tona van de Laar

Bearbine Sonny
Bearbine Mysterious Djo
Bearbine Duke
Kelliegardens Brilliant Britt

RUS
CZ
RUS
CZ
NL

AGILITY – TEAM
1. místo

Martina Vondráčková
Stanislav Nehyba
Martina Vaškebová
Ivo Bartek

Blackie Foxy Fox
Cassie Bohemia Alké
Blondie Ayky
Ateax Ayky

2. místo

Maria Koblokova
Ekaterina Churaeva
Tomáš Lerl
Maria Tomilova

Ambassdor Nut´s Galaxy
Vicky
Canny Akumulátor
Aiskneht Uniten Team

3. místo

Kirill Alekovskiy
Ekaterina Olekhnovich
Svetlana Tumanova
Ioulia Koudinova

Snitch Aisknektht Twisty
Bailey´s of The Phoenix Angel
Glen
Wind Aisknekht Twisty

EVROPSKÝ POHÁR (součet agility + jumping) – TEAM
1. místo

Martina Vondráčková
Stanislav Nehyba
Martina Vaškebová
Ivo Bartek

Blackie Foxy Fox
Cassie Bohemia Alké
Blondie Ayky
Ateax Ayky

2. místo

Kirill Alekovskiy
Ekaterina Olekhnovich
Svetlana Tumanova
Ioulia Koudinova

Snitch Aisknektht Twisty
Bailey´s of The Phoenix Angel
Glen
Wind Aisknekht Twisty

3. místo

Maria Koblokova
Ekaterina Churaeva
Tomáš Lerl
Maria Tomilova

Ambassdor Nut´s Galaxy
Vicky
Canny Akumulátor
Aiskneht Uniten Team

4. místo

Hein Van Bommel
Ton van de Laar
Hein Van Bommel
Tona van de Laar

Bearbine Sonny
Bearbine Mysterious Djo
Bearbine Duke
Kelliegardens Brilliant Britt

5. místo

Romana Košťálová
Radana Píštková
Barbora Lerlová
Lucie Součková

Adam Foxy Fox
Dream of Kintyre Diamond
Ace Rubínové srdce
Isis Bohemia Alké

VÝSLEDKY VE VÝKONU
POSLUŠNOST
1. místo

Jitka Slánská
Lithe Bohemia Alké

2. místo

Ekaterina Olekkhnovich
Bailey´s of The Phoenix Angel

3. místo

Maria Kobllokova
Ambassdor Nut´s Galaxy

OBRANA
1. místo

Kateřina Dědičová
Idrus Bohemia Alké

2. místo

Věra Brunclíková
Florey Bohemia Alké

3. místo

Stanislava Balogová
Arina z Česalky

POSLUŠNOST + OBRANA
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Stanislava Balogová
Věra Brunclíková
Kateřina Dědičová
Jitka Slánská
Romana Košťálová

Arina z Česalky
Florey Bohemia Alké
Idrus Bohemia Alké
Lithe Bohemia Alké
Adam Foxy Fox

Coursing
O coursingu jsem se poprvé doslechla v roce 2001 a jelikož jsem se domnívala, že se jedná o psí
sport určený především pro chrty, tak jsem mu nevěnovala příliš mnoho pozornosti.
V té době jsem vlastnila pouze fenku anglického kokršpaněla, která nikdy nelovila a já v ní ani
nechtěla loveckou vášeň probouzet.
Před dvěma lety jsem si pořídila svoji vysněnou border kolii /Black Rose Lusika/ a stala jsem se
členem klubu chovatelů BC. V klubovém zpravodaji jsem si o coursingu přečetla zajímavý článek,
kde jsem se dozvěděla, že coursing může běhat jakékoliv plemeno a dokonce se o to pokouší i
několik borderek. Dokonce máme u nás i mezi border koliemi prvního mistra republiky – fenku
Claire Coly Queen.
Rose měla odmalička veliký zájem o zvěř /její hlasitost by jí mohl závidět i lecjaký lovecký pes/ a
přes veškerou mou snahu se mi nepodařilo moji fenku tento zlozvyk odnaučit. Jelikož je také velmi
rychlá a obratná, tak jsem si řekla, že zkusíme její nešvar využít a coursing vyzkoušet.
Při zjišťování informací jsem se dozvěděla, že než začneme závodit, tak musíme složit licenční
zkoušku. Licenční zkouška se skládá ze 3 licenčních běhů / 1 solo běh + 2 společné/. Po splnění
třech licenčních běhů je nutné si vyžádat licenci a pak hurá na závody.
Většina lidí mi doporučovalo si zkusit nejdříve trénink a pak teprve Rose nahlásit na licenční běh.
Já ale věřila, že Rose nezklame a na jaře 2004 jsme vyrazily na náš první coursing do Hluboké
nad Vltavou..…
Bylo krásné počasí a na místě už bylo plno psích kamarádů. Na trati si zrovna zkoušela coursing
fenka dobrmana a Rose se mohla pominout, že zrovna ona musí být na vodítku, když na louce je
taková zábava. Byla jsem ráda, že Rose má o střapec takový zájem a už jsem se nemohla dočkat
až se postavíme na start, kde pomocník vždy střapcem psy pořádně nažhavil. Když přišla naše
chvíle a postavily jsme se na start, tak Rose ovšem víc jako návnada zajímaly kachny, které
vylézaly z nedalekého rybníka. Trochu jsem v té chvíli zapochybovala, zda Rose nedá přednost
pasení kachniček, jelikož pasení čehokoliv je její největší zálibou. Když se ale střapec rozjel, tak se
Rose rozhodla, že mě v tom nenechá, vyrazila jako střela a pronásledovala návnadu celou dráhu
až do cíle. V cíli následovalo mé veliké nadšení a splnění našeho prvního licenčního běhu.
Další licenční běhy jsme splnily v Mariánských Lázních, kde si Rose zaběhla poprvé společné
běhy s další border kolií Laurie Bohemia Alké. Když jsme vypustily obě borderky na trať, rozeznaly
jsme je od sebe v trysku jen podle barvy obojků. Barva obojků nebo dečky /červená nebo bílá/ je
určená předem pořadatelem závodu.
Po splnění licence jsme vyrazily v květnu na naše první závody, které se konaly v Praze.
Bohužel Rose tam byla jediná border kolie, takže běžela solo běh, jelikož v coursingu smí spolu
závodit pouze jedinci stejného plemene. Ale i tak jsem byla velmi potěšena, jelikož získala při
součtu obou běhů skvělých 187 bodů !
Ze všech závodících psů /celkem 37 jedinců různých plemen/ měla více bodů pouze saluki /189
bodů/.
Závod se běží většinou na travnatém nebo písčitém povrchu, pokud možno ve svahu, může být
porostlý stromy nebo keři. Může obsahovat překážky, které lze nahradit umělými, např. balíky sena
nebo křovím. Může být také simulován běh potokem pomocí plachty, která je naplněna vodou. Trať
je dlouhá u malých plemen 400 – 700 metrů, u velkých plemen 500 – 1000 metrů.
Boduje se rychlost, vytrvalost, obratnost, úsilí při pronásledování, chycení běžící oběti, odvaha,
předvídavost, snaha při hledání ztráty střapce. Znamená to, že ne vždy rychlejší pes skončí jako
vítěz. Při bodování se také přihlíží ke schopnostem určitého plemene – proto se může např. stát,
že francouzský buldoček získá někdy víc bodů, než třeba vipet.
Coursing není pro Rose sportem č. 1, ale spíš občasným zpestřením jejího psího života a pro mě
chvilka setkat se s dalšími psími nadšenci. Rose miluje hlavně agility, ovečky, dlouhé procházky,
vodu, aportky, cyklisty a já věřím, že alespoň trošku toho místečka v jejím psím srdíčku se najde i
pro mě….
Martina Krejčová a Black Rose Lusika

Sportovní kynologie s miláčkem lidí
Již v jednom z předešlých číslech zpravodaje jsem vám psala o jednom závodu, který se
uskutečnil na Břevnovském cvičáku a se svým psem Idrusem Bohemia Alké jsem skončila na 2.
místě podle zkoušky ZM ( beze stop). Po tomto závodu jsem se zúčastnila ještě dalšího závodu
podle této zkoušky, ale tentokrát se jednalo o speciální obranářský závod a tudíž byl rovněž beze
stop.I když to byl závod za Prahou, byla to téměř pražská záležitost. Celý závod probíhal na
fotbalovém hřišti a to bylo jak pro Idruse, tak pro
mnoho dalších psů úplně něco nového. Poslušnost
se Idrusovi povedla a i když jsme počítala s lepšími
body, byla jsem spokojená. Rozhodčí byl velmi
přísný, ale spravedlivý a hlavně měl pro všechny
„stejné měřítko“, což je podle mě nejdůležitější.
Výsledkem byla druhá nejlepší poslušnost, ale jen o
jeden bod. Obrany byly velmi zajímavé. Makety byly
daleko a protože byla na tomto závodě veliká účast
závodníků, ale i velká účast přihlížejících, stáli
všichni ti kteří chtěli vidět obrany, po celé šířce
fotbalového hřiště. A protože bylo diváků opravdu
hodně, stáli asi ve třech řadách. Závodilo se ve
třech kategoriích. Podle ZM, ZVV1 a ZVV2. Nutno
podotknout, že velká skupina přihlížejících nedělá
problémy jen mladým psům, ale všem a to i psům
v kategorii ZVV2., kde jsou psi již dospělí a
především zkušení. Problémy dělaly i makety, které
byly velmi daleko od sebe. Psi na ně nechtěli
vybíhat a neustále se vraceli. Ale beze sporu
největší problém dělali diváci. Psi z nich byli tak
překvapení, že velmi často místo vyštěkání
figuranta vlétli do davu a zmateně v něm pobíhali.
Odvolat se sice nakonec nechali, ale asi nemusím
ani zdůrazňovat, že se to nejen odrazilo na
bodovém hodnocení, ale celkově to velmi kazilo
dojem. Nebylo pochyb o zklamání majitelů služebních plemen, kteří tam předvedli podobné
divadlo, když viděli borderku, která byla po celou dobu považována za exota, jak bezchybně a
rychle obíhá maketu a řítí se na ukrytého figuranta a bez ohledu na lidi okamžitě po doběhnutí
zasedává a bezchybně a vytrvale vyštěkává. Vyslouží si velký potlesk a po výborných zákusech
jsme si vysloužili nejen nejlepší obranu, ale i celkové 1. místo. Závodů pak bylo ještě mnoho i když
později, spíše v kategorii ZVV1. Vyzkoušeli jsme od prvního do třetího místa, jednou 4. místo ze
závodů dvojic. Párkrát nejlepší obrana závodu Na 97 bodů ( ze 100 možných ), je člověk pyšný,
když závodí mezi služebními psy. Ve dvou letech jsem složila s Idrusem ZPO1 ( zkouška psa
obranáře 1 stupně ) a krátce po té složil
canisterapeutickou zkoušku. Tady je důkaz,
že borderka je opravdu všestranné
plemeno. Na obranách je skutečně ostrý,
ale jak potká mentálně nebo tělesně
postiženého, je z něj jiný pes. Zkoušku jsme
splňovali
v Bohnicích
s
mentálně
postiženými lidmi. Přesto, že dohromady
tam bylo deset psů, mezi nimi zlatí a
labradorští s retrívři, Idrus se stal hvězdou
zkoušek. Nejen, že dětem podával hračky,
jako jediný aportoval všechno, co se mu
hodilo, ale aportoval lidem z léčebny a
nutno podotknout, že takhle neaportuje ani
mě. Výborně zvládnul i polohování, což byla

pro něj úplná novinka a plno psů s tím mělo problémy. Vrcholem všeho bylo, když přijela paní na
vozíku a Idruse si hladila. Ten stál u vozíku a nechal se drbat. Když se zeptala, jestli by k ní skočil,
řekla jsem hop a Idrus opatrným skokem skončil paní v klíně a jemně položil ji hlavu na rameno.
Má až neuvěřitelný cit. Jednou ráno jsem se probudila a Idrus ležel vedle mě natažený a těsně
přitisknutý podél těla. Nevěděla jsem proč, ale zjistila jsem to, jakmile jsme se pokusila vstát.
Občas se mi ve spánku zablokuje krční páteř a bolest mi pak vystřeluje do celého těla. Nemohu se
ani hnout. To byla i tato situace. Po návštěvě pohotovosti jsem celé odpoledne seděla v obývacím
pokoji. Idrus téměř neustále seděl vedle mě, s hlavou položenou na rameni. Ráda na to myslím,
když jsem na závodech a Idrus tam působí jako šílený zabiják. Dokáže se strašně rychle
zkoncentrovat a často tím klame okolí. Asi nejvíce jsem se pobavila na obranářském závodě
v Libverdě, kde jsme závodili podle ZVV1 ( beze stop ). Účast byla překvapivě veliká, mnoho
účastníků bylo také v kategorii ZVV2, která bývá obvyklé méně zastoupená. Potěšila mě i velmi
pěkná úroveň těchto psů. Na tomto závodě borderky neznali. Po poslušnosti jsem okolo sebe
slyšela šeptání o tom, jak jsou zvědaví jak ta borderka odkouše apod. Abychom zvědavce ještě
více napnuli, tak jsem si před obranami udělala na place trénink v tanci se psem. Idrus byl dobře
naložený a tak mu šel tanec obzvlášť dobře. Ovčáčkáři si špitali o tom, že takovéhle blbosti jsou
pro tyhle psy dobré. Po obranách jim došla řeč. Idrus měl
nejlepší obranu ve své kategorii a druhou nejlepší ze
všech ( asi 25 psů ). Celkově byl Idrus třetí, ale já jsem
byla velmi spokojená. Když závod skončil, předvedli se při
obranách dva synové Idruse, kterým bylo v té době pět
měsíců a figurant s nimi dělal psí kusy. Obranu dělali na
kůži a bojovnost s výbornými zákusy by jim mohl závidět i
rotvajler. Závodů měl Idrus sice sježděných hodně, ale
dlouho to nebylo ono. Často si nedokázal srovnat rychlost
se zákusem a výsledkem bylo, že se při hladkém zadržení
často utrhl z rukávu. V zápětí si kousl znovu, ale měli jsme
bodové ztráty a celkově to kazilo efekt. Na každém závodě
jsem trnula, jak to dopadne. Udrží se, neudrží se? Nikdy
jsem si nebyla jistá. Až před nedávnem se Idrus výrazně
zlepšil. Velké poděkování patří manželům Palfiovým, kteří
mi nejen velmi pomohli ve výcviku, ale umožnili mi u nich
prožít kus prázdnin. Tyto prázdniny byly nejen velmi
příjemné, protože se Palfiovi stali našimi výbornými přáteli,
ale také proto, že se díky tréninkům na Pavla Palfiho, Idrus
nesrovnatelně zlepšil v zákusech a díky tomu se výrazně
zlepšily celé obrany. Zde se skloubily letité zkušenosti
z Pavlova výcviku a špičková figurantská práce. Troufnu si říct, že Pavel Idruse naučil kousat. I
když už před tím měl Idrus za sebou řadu závodů a zkoušek, teprve teď mám pocit, že jsou obrany
skutečně dodělané. Nyní je Idrus připraven na ZVV2 a ráda bych v budoucnu chtěla zkusit i ZVV3.
Mezi tím budu trénovat svou malou a mimořádně nadanou Ginger Brown Gasko Prim, která se už
nyní jeví jako budoucí závodnice. Od svých čtyř měsíců trénuje stopy a obranu a od půl roku i
poslušnost. S ní se chci převážně zaměřit na IPO, ale nebude ji cizí ani agility a samozřejmě
výstavy. Ginger je proti Idrusovi výrazně temperamentnější. Ale vše má své pro i proti.
Díky tomu se perfektně doplňují a já jsem strašně šťastná za oba.
Kateřina Dědičová
Pokud i Vy máte chuť se s námi se všemi podělit o Vaše zážitky či dojmy z různých akcí (ať už
závodů agility či flyballu, zkoušek sportovní kynologie, záchranářských závodů, ...), napište do
redakce zpravodaje Borderholik. I díky Vám se může zpravodaj stát ještě zajímavějším a
pestřejším, uvítají to jistě všichni majitelé i fandové BC.
Pokud chcete s Vaší BC závodit, soutěžit, skládat zkoušky a nevíte, kde sehnat kontakty na
specializované sportovní kluby, získat zkušební řády, či zjistit termíny závodů agility, flyballu či
jiného sportu, mrkněte na webové stránky klubu BCCCZ – www.volny.cz/bcccz, pod odkazem
SPORT najdete vše, co potřebujete.
Vaše redakce

PŘEHLED VÝSLEDKŮ MISTROVSTVÍ BCCCZ V AGILITY
2000 Praha Komořany
1. Katka Opavová a Jackie Mobella
2. Iveta Lukáčová a Amanda te Pito te Henua
3. Martina Wasserbauerová a Araxes Moravia Zaurak

2001 Praha Komořany
1. Ivo Bartek a Catty Czechmate

2002 Litoměřice
1. Iveta Matzenauerová a Cid Akumulator
2. Kateřina Lerlová a Canny Akumulator
3. Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké

2003 Kladno
1. Nikol Hanačíková a Adora Akumulator
2. Kateřina Lerlová a Canny Akumulátor
3. Ivo Bartek a Ateax Ayky

2004 Trmice
1. Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké
2. Ivo Bartek a Ateax Ayky
3. Romana Košťálová a Adam Foxy Fox

NEJLEPŠÍ ÚČASTNÍCI MISTROVSTVÍ ČR V AGILITY
1999
Mistr republiky
Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké

2000
Mistr republiky
Ivo Bartek a Catty Czechmate

2001
Mistr republiky
Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké
2. místo
Ivo Bartek a Catty Czechmate

2002
Mistr republiky
Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké
2. místo
Martina Wasserbauerová a Araxes Moravia Zaurak
Ivo Bartek a Catty Czechmate (vpravo)

František Horák a Akim z Česalky

2003
Mistr republiky
František Horák a Akim z Česalky
2. místo
Martina Wasserbauerová a Araxes
Moravia Zaurak

2004
Mistr republiky
František Horák a Akim z Česalky

ÚČASTNÍCI MISTROVSTVÍ SVĚTA AGILITY
2004 Montichari ( Itálie)
Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké
Martina Vondráčková a Blackie Foxy Fox
František Horák a Akim z Česalky
2003 Lievin (Francie)
Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké
Martina Vondráčková a Blackie Foxy Fox
Ivo Bartek a Ateax Ayky
2002 Dortmund (Německo)
Iveta Matzenauerová a Cid Akumulator
Stanislav Nehyba a Cessie Bohemia Alké
Martina Wasserbauerová a Araxes Moravia Zaurak

MS 2003 - Lievin

2001 Porto (Portugalsko)
Iveta Matzenauerová a Cid Akumulator
Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké
Martina Wasserbauerová a Araxes Moravia Zaurak

2000 Helsinki (Finsko)
Iveta Matzenauerová a Cid Akumulator
Nikol Hanačíková a Adora Akumulator
Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké
1999 Maribor (Maďarsko)
Kateřina Opavová a Jackie Mobella
Roman Loučka a Ass Bohemia Alké
Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké

Adora Akumulator
Ass Bohemia Alké

1998 Hagibor
Stanislav Nehyba a Cassie Bohemia Alké
1997 Kodaň (Dánsko)
Roman Loučka a Ass Bohemia Alké

Soužití s border collií – Zápisky šílencovy
Takové malinké představení na úvod
Jmenuji se Honza Smoček a na počátku roku 2003 jsem si pořídil svou první border collii
z chovatelské stanice Rubínové Srdce. Měl jsem možnost ji i přímo pojmenovat, a protože to byl
pejsek, dostal tedy jméno Gondor. Gondor, aby mi připomínal odvahu, se kterou museli obyvatelé
této země čelit temnému zlu vycházejícímu od jejich nepřátelského souseda. Věděl jsem, že
k běhání agility s border collií odvahu budu také potřebovat a musím říci, že je potřeba nejen
k tomu agilitování. S vědomím toho, že i Gondor potřeboval věrné spojence pro obranu před
Temnotou, pořídili jsme s manželkou v polovině roku 2003 ještě jednoho příslušníka tohoto
činorodého plemene a nazvali jsme jej Rohan (oficiálním jménem Ace To Win Tachyon). On přišel
Gondorovi na pomoc a jsou si dnes navzájem skutečně oddanými spojenci v agility přípravě a
dalších možných lotrovinách. Jinými slovy platí obecné pravidlo, že, prvek, který jednomu na
parkuru jde dobře, druhému nepůjde zase tak snadno anebo téměř vůbec.
Pes, který patří na řetěz (aneb něco o naší motivaci)
V kynologických časopisech je možno se velice často dočíst o škodlivosti pobytu příslušníka
jakéhokoliv plemene na řetězu. Můžeme si přečíst o často těžko vratných změnách na psychickém
stavu psa a o podobných značně negativních dopadech. Já nicméně tvrdím, že mám doma dvě
border collie, které patří jedině na řetěz a ještě je nutno provést kontrolu, že karabina, která je
připevněna k obojku, splňuje ty nejvyšší horolezecké požadavky! Divíte se proč? Pojďme si o nich
povědět více!
Už s pořízením Gondora jsem věděl, že spolupráce s ním bude pravděpodobně vykazovat značné
odlišnosti od sportovního soužití s mými předchozími psími kolegy, pudlíky. Vše bylo následně
potvrzeno i po pořízení druhého člena našeho border komanda, Rohana. Gondor byl mimořádně
divoké štěňátko, které mi připravilo mnohá překvapení, včetně likvidace nebo chcete-li vybydlení
pudlího pokojíku. Někdy se divím, že zůstal alespoň štuk na stěnách, protože křesla, sedačka, psí
pelíšky, šňůry od starého počítače, koberec, část malby na stěnách, to všechno poslal Gondor
definitivně na věčný odpočinek. Rohan, který už neměl v pokojíku nic na ničení, vykopal větší
množství zákopů, tunelů a přehrad na naší zahradě. Většina, naneštěstí, nebyla podle stavebního
plánu schváleného mým tchánem, zapřísáhlým nemilovníkem psů. Věděl jsem, že této chuti do
čehokoliv musím u obou kluků náležitě využít, usměrnit ji a ještě ji trvale a zároveň udržitelně
rozvíjet. Ono se lehko řekne to slovíčko – cvičit. Ale jak, když vás pes okamžitě po první cviku
kousne do nohy, ruky nebo břicha nadšením, že se něco děje? Když jsem učil Gondora obíhat
stromy, měl jsem vždy v obou rukou tyčky od staré násady na hrábě a vypadal jsem jako bojovník
Thajského boxu v jednom z filmů s hlavním hrdinou Rambem, který si pamatuji ještě z dětských
let. Vydal jsem povel pro oběh stromu a zaujal pozici pro odměnu, která spočívala v zákusu na
nastavenou tyčku, který by se dal společensky hodnotit jako velice důrazný. Postupně jsme přešli
na různopočetné uzle a skončili na počtu čtyři. Ano, tento typ uzlu, čtyřikrát zamotaný, je ideální a
díky němu mohu ještě psát tyto záznamy šílencovy jinak něž jen nohama nebo jazykem. Měl jsem
štěstí a poměrně brzy se dostal i k výcvikovým kazetám agility pana Grega Derretta, který používá
zejména uzlu pro odměňování svých borderek a s jednou z nich dosáhl i druhého místa na MS
agility v italském Montichiari. Našel jsem si v něm svoji oblíbenou věc a dovolil si ji soukromě
pojmenovat po něm – Greg’s Pump (Gregovo pumpnutí). Pumpujeme před startem, po startu,
v trati pouze fiktivně, protože uzel leží připraven v cíli, na procházkách, na zahradě a myslím, že
kluci občas pumpují i ve spánku. Já tedy alespoň určitě. Dobrou věcí, která se mi osvědčila je
nastražení uzlu do cíle. Nechám jej pak Gondorem nebo Rohanem sebrat a jdeme o něj ještě
válčit (pumpovat). Povedené cvičení pro ně není cíl, ale je vždy cestou, cestou k odměně/uzlu.
Pokud cvik není proveden korektně, žádná odměna nepřichází a z kluků se pro tu chvíli stávají
repetenti, kterým nezbývá, než opakovat. Pokud mám pocit, že cvičení bylo obzvláště psychicky
náročné, sáhnu po absolutní odměně, kterou používám jako psychicko relaxační lázeň. Vytáhnu
míč a dáme si fotbal. Kluci zalehnou na jedné straně zahrady a já se s míčem postavím na druhý
konec, na povel „jdeme na to“ se rozbíháme proti sobě, já vedu míč nohou klidnou a brilantně
rychlou (kéž by) a kluci se pokouší míč mi od nohy vypíchnout čumáky. Vždy vyhraje ta černobílá
smršť, ale někdy jim odolávám docela dlouho. Chcete-li zkusit, jak dokáže váš pes odolat vábení
Prstenu nebo-li v tomto případě míče, naučte jej fotbal a pak jej posílejte zalehávat za míč.

Kopnout do něj čumákem bude moci až na váš svolný povel. Když toto děláme s Rohanem, jako
by po něm létaly elektrické výboje,ale vydrží to a za odměnu si může ihned kopnout penaltu.
Proč tedy patří na řetěz?
Protože normální vodítko je od sportování absolutně neudrží. Cvičí-li jeden, druhý závidí, až svítí
jako zářivka a dožaduje se verbálně i brachiálně střídání. Překousaná vodítka, obojky nebo úplně
ohlodané stromky u nás na cvičišti byly téměř pravidlem a už jsem měl skoro pocit, že se staneme
klíčovým zákazníkem výrobců tohoto zboží. Řetízek je jediný nástroj, který umožňuje věnovat
skutečně každému zaslouženou pozornost. S nudou nebo špatnou motivací zlomenými
borderkami, které se po parkuru plouží jako moje sedmadevadesátiletá teta nemají pranic
společného a přitom se dokáží plně soustřeďovat na spolupráci se mnou jako nejvyšším
kouzelníkem našeho společenstva.

Co border collii nikdy nenaučíte
Když jsem si pořídil ty černobílé blázny, myslel jsem si, že se naučí prakticky všechno a ještě
velice rychle. Můj názor postupně procházel různým vývojem a značně se měnil na základě
momentálních okolností, ale myslím, že si o tom můžeme zase říci více. První věc, kterou jsem
myslel, že Gondor nikdy pořádně nepochopí, byla to, aby mě po cviku nekousal jako ovci, ale o
tom jsme mluvil v předchozím záznamu. Další věc, kterou speciálně Gondor odmítal dlouho dělat
korektně, byla otočka doprava. Gondor předsedl přede mě a když dostal povel „Toč“, tj. točka
doleva, provedl krásné otočení kolem své osy doleva. Jakmile dostal povel „Kros“, tj. otočka
doprava, koukal na mě jako úplný psí debil a to jsem s ním celý prvek nacvičoval od úplných
základů a postupně. Téměř jsem začínal podezírat jeho italské předky z náklonnosti k místní ultra
levici, ale trpělivost i tentokrát zase slavila úspěch a otočku se naučil i na pro něj naprosto
nepochopitelně liberálním směrem. Rohan zase dlouho ne a ne pochopit, že tyčku je třeba
překonat skokem, kdy ona zůstane v držácích na bočnici stále položená. Jeho technika skoku
v nás vyvolávala pocity skepse, zmaru a beznaděje. Byli jsme z toho chvíli zkrátka zoufalí. Jeden
trénink jsme šachovali s výškou překážek a vždy se muselo skákat směrem od tunelu a dílo se
podařilo, i když dodnes seká skokovky bez i sebemenších „zbytečných“ rezerv. Učení Gondora
slalomu mezi nohama jsem si ani netroufal začínat a přenechal vše své manželce, které ten
černobílý trol několikrát prokousl nohu, ale nakonec se proplétá nohama jako kdyby pletl vánočku.
Naučíte je tedy skutečně skoro všechno, ale je dobré vědět, že učený rozhodně z nebe nespadl.
Temperament a nesmírná chuť pracovat je někdy zdánlivě téměř nepřekonatelnou překážkou
výcviku.
Žákovská knížka našich border collií
K čemu používám žákovskou knížku? Používám ji proto, abych stále věděl, co našim psům
v agility jde dobře a na čem je třeba více pracovat. Vytvářet a hledat pro tyto prvky stále nové a
zajímavé sekvence. Každý trénink zapisuji a označuji fiktivně známkou, která pomáhá v plánování
dalšího našeho tréninku. Nakonec se podařilo společenstvu Tachyon obstarat pro inspiraci i
speciální šablonu americké agility playerky Marie Logue, která vyšla v časopise CleanRun a která
následně sloužila jako předloha pro vytvoření naší soukromé Tachyon varianty studijní knížky.
Ještě se s vámi také podělím o tom, jak sám sebe ještě mimo jiného motivuji, abych měl stále chuť
trénovat skutečně poctivě. Každému typu sekvence dávám název s motivem knih J.R.R. Tolkiena
a podle obtížnosti dostávají konkrétní název. Je-li něco zaměřené na rychlost pojmenuji to
například „Útěk před Nazgúly“ nebo „Stínovlasův trysk“. Je-li sekvence zaměřená spíše na
techniku vedení, dostane například název „Sarumanova zrada“ nebo „Zjevení v palantíru“. Jedná-li
se o elementární základy agility, potom je třeba volit názvy jako „Gondorský maják“ nebo
„Rohanská brána“. Pochopitelně cesta k cíli je dlouhá a vede přes celou řadu překážek, které je
třeba zdolat postupně a s odvahou. Pokud by se mi podařilo s jedním z našich psů shodit Gluma
do Hory Osudu a vyhrát válku o Prsten, bude to znamenat, že jsem v agility skutečně dobrý.
Z historie války o Prsten víme, že se to zdaleka každému nepovede. Mám tedy před sebou práci a
to mě na všem s nimi baví ze všeho nejvíce. Toto je mou motivací a když unikám na trati agility
před Nazgúly do Roklinky, připadám si jako v jiném světě a vím, že je třeba odvést běh dobře,
protože jinak se mohu propadnout do stínů k nemrtvým. Musím konstatovat, že jsem zatím
mnohokrát nedoběhl a byl nucen vydat pulčíka nesoucího Prsten, ale na druhou stranu jsem už

často slyšel Nazgúly jen zařvat vzteky, když jsem prošel úspěšně cílem. Bylo-li to navíc optimální
drahou, kterou jsem skutečně chtěl, šlo se mi potom docela dobře z cvičení domů hrát si s naším
malým Nazgúlkem Jindráškem.
Něco o společenstvu Tachyon
Společenstvo Tachyon vzniklo nedávno a vlastně úplně samovolně, aby se mohli sdružovat naše
border collie povětšinou z chovatelské stanice Tachyon a jejich dvounozí kolegové na pravidelných
party a jiných podobných akcích. Ne vždy jsou tyto akce zaměřené pouze výcvikově, ale mnohdy
se jedná čistě o party pro radost pro naše psíky. I lidští členové smečky se oddávají různým
zábavám, které nepatří plně do kynologického časopisu, i když bychom zveřejněním rozhodně
nezpůsobily trestní stíhání členů společenstva a myslím, že ani společenské odsouzení by
rozhodně nebylo na místě. Mám na našem společenstvu rád zejména to, že není vůbec nijak
organizované a je postavené jen a jen na chuti jednotlivých členů trávit společně část svého času.
Pořádáme, jak jsem již zmiňoval, různé soukromé aktivity. Od výcvikových soustředění agility, kde
pilně trénujeme dle předem připraveného plánu, přes dálkové pochody s psíky volnou přírodou,
letos a příští rok s názvem Tachyon Trophy (první část je úspěšně za námi a nikdo nemusel být
ponechán dravé zvěři na pospas v lesích kolem Ondřejova) až ke každotýdenní přípravě našich
psů na agility sportovní dráhu na zbraslavském cvičišti. Přemýšlíme i o dalších aktivitách, které
některé možná budou v budoucnosti realizovány i u příležitosti některé z akci BCCCZ zaměřené
na agility a jiné sportovní vyžití s border collií. Jak říkal už i Gandalf, že je potřeba využít čas, který
nám byl dán.
Něco závěrem
Žít s border collií je radost, ale na druhou stranu letouny firmy Revell ze druhé světové války, které
jsem koupil s tím, že je slepím a pověsím Jindrovi do pokoje, jsou stále v krabicích.
Tak zase někdy příště u zápisků, třeba něco zkusí napsat Gondor s Rohanem.
Ať se vám všem daří!
Honza Smoček
Michal Krejčí přeložil několik povídek od autorky jménem Grace Saalsaa, která píše neuvěřitelně
poutavě. V tomto Borderholicu Vám nabízíme první z nich. Pro přiblížení autorky uveřejňujeme i
několik základních údajů o ní.
Grace Saalsaa
Grace je moje internetová border collií přítelkyně. Bydlí v městě Whitewater ve státě Wisconsin a
patří mezi velmi aktivní přispěvovatele do konference plně věnované problému BC a soužití s nimi. Grace je
všestranně nadaná žena. Má vysokoškolský titul v oboru hudby, studuje dálkově výtvarné umění (nakreslila
už dva portréty mojí Daze), běhá ultramaratony, vlastní a provozuje se svým manželem Davem obchod se
sportovními potřebami. Kromě toho založila a je hnací silou místní skupiny pro záchranu border collií. Pro
nás to může znít poněkud nezvykle, ale ve Spojených státech i ve Velké Británii jsou border collie jednou
z nejfekventovanějších ras, které zaplňují útulky. Je to způsobeno tím, že spousta lidí si pořídí border collii
na základě shlédnutí filmu typu Babe nebo po pohledu na závody v pasení či agility v televizi. Zlou službu
udělala ve svém důsledku border colliím i kniha Steva Corena Inteligence psů, kde byla border collie
vyhodnocena jednoznačně jako nejinteligentnější plemeno. (Je to mimochodem od roku 1990 již pátý
průzkum pracovní inteligence psů v závislosti na rase a ve všech BC obsadily prvé místo.) Korunu tomu
nasazují nezodpovědní chovatelé snažící se za každou cenu vydělat na vlně popularity, kteří inzerují BC
jako ideálního domácího mazlíčka, vhodného i do městského bytu. To samozřejmě může být pravda, jestliže
se svému psímu příteli dostatečně doma věnujete a vezmete-li ho pravidelně někam ven, kde se může
fyzicky a psychicky unavit. Znuděná border collie překypující energií však pustoší svým majitelům byt nebo
zahradu, pase vše, co ji přijde do cesty, včetně aut, a může se stát i kousavou. Znechucený majitel, který si
téměř nikdy neuvědomuje svůj podíl viny (protože on si přece koupil nejchytřejšího psa, provádějícího
v televizi jaksi samozřejmě neuvěřitelné kousky), pak odvede tu nemožnou bestii do nejbližšího útulku. Není
divu, že webowské servery skupin zabývajících se hledáním nových domovů pro border collie z útulků
začínají vždy přehledovou stránkou, která vám říká, proč si nemáte border collii pořizovat.
Grace se nejen zabývá organizací záchrany opuštěných BC, ale sama má doma čtyři psy, z nichž tři
pocházejí z útulku. Nejdéle v rodině je Pallie, kterou také Grace jedinou koupila. Dalším psem je KC. Border
collie, která podstoupila drahou operaci výměny kyčelního kloubu a o které jsou následující povídky. Třetím

v pořadí byl Cap. Pracovní BC s výborným rodokmenem a skvělými pracovními schopnostmi, milující frisbee,
bohužel ale trpící těžkou hypertermií. Poslední je Steve Ray Dog. Hnědobílá BC poněkud nezvykle vlažného
temperamentu s nevšední schopností sežrat jakoukoli sebe lépe zabalenou lahůdku. Jeho specialitou je
máslo. V domácnosti má často ještě jednu až dvě borderky, které připravuje v klidném rodinném prostředí na
adopci. Většinou se jedná o velmi problematické psy z útulků nebo o přímo k ní přivedené nalezence.
Velmi oblíbené jsou povídky o border colliích, které Grace čas od času publikuje na konferenci.
V poslední době uvažuje na zákledě jejich velkého a příznivého ohlasu i o knižním vydání. Jedná se vždy o
zajímavé zpracování jejích autentických zážitků. Povídky jsou zhruba dvou druhů. Jedny jsou více popisné a
faktografické, druhé naopak velmi poetické. Už před časem jsem zíkal od Grace svolení k překladu
některých těchto povídek a k jejich otištění v Borderholicu. Překlad není, vzhledem ke značně obraznému a
emocionálnímu stylu Grace, úplně snadná záležitost. Doufám, že se vám následující povídka bude líbit. Je
z kategorie těch popisnějších. S jejím poetickým pokračováním (také o KC) se setkáte v příštím
Borderholicu.
Michal Krejčí

Toto je příběh border collie jménem KC
Když jsme zjistili, že má KC těžkou displazii kyčelního kloubu, sevřela se nám srdce. Všichni radili,
aby jsme ho nechali utratit. Byl příliš vychrtlý, jeho srst byla matná a bez života a bylo zde tolik
jiných border collií vhodných k adopci. Nemůžete ale nechat jednoduše utratit mladého psa, který
se na vás dívá měkkým hnědým pohledem, za nímž je cítit bolest. Který vám očima říká, že trpí,
ale zároveň se na vás šťastně usmívá. Když jsem pracovala u svého stolu, přicházel často za
mnou, šťouchl mě jemně do lokte a postavil se tak, abych ho mohla masírovat. To se opakovalo
denně nejméně desetkrát. Věděl, že já vím, jak trpí. Také si uvědomoval, že přesně znám ložisko
jeho bolesti. Když večer ulehal, trvalo mu hodnou chvíli, než našel nejméně bolestivou pozici pro
své zadní nohy. Když pak vstával, držel svou pravou nohu alespoň minutu nad podlahou, než
bolest polevila. Někdy, za chladných, vlhkých večerů přicházel k pohovce a pokládal si na ní hlavu.
Vím, že na ni chtěl vyskočit, ale bránila mu v tom představa další bolesti, kterou by musel
podstoupit. Zůstal tedy stát s tváří položenou na polštáři.
Vzali jsme ho na rentgenové vyšetření na vetrinární kliniku v Madisonu (stát Wiskonsin) a
zvažovali operativní zákrok. Celých 45 minut jízdy seděl schoulený na zadním sedadle s hlavou
zabořenou do rohu, nereagoval na žádný podnět a nekontrolovaně se chvěl. Myslela jsem, že to
jsou zbytky strachu z devítihodinové cesty od jeho opatrovníků, které miloval, k nám do
Wisconsinu. Vzpomínala jsem, jak se během této cesty na mě v jednom okamžiku podíval jako by
chtěl říct: „Neznám tě a nejsem si vůbec jistý, zda ti můžu věřit“.
Lékař nám řekl, že KC je příliš mladý, příliš hubený a v tak špatném zdravotním stavu, že
nemůže podstoupit náročnou operaci. Řekl, že kyčelní kloub je skutečně těžce poškozený, ale že
ještě musíme počkat. „Mohu KCho operovat kdykoliv později, a nemyslím si, že už teď trpí tak, že
by to bylo nevyhnutelné“. Řekli jsme tedy lékaři, že přijedeme, až bude KC o trochu starší,
zdravější a přibere alespoň na váhu kolem osmnácti kilogramů.
Začali jsme mu na bolest dávat Rimadyl a pomohlo to. Dávali jsme mu glukosamin a
pomohlo to. Přesto ale velmi trpěl. Za večerů, kdy bolest přesáhla úroveň, kterou byl ochoten
snášet, přicházel opět ke mně. S ušima sklopenýma a se smutnýma očima mě jemně šťouchal
čenichem. Vypadal unaveně a já z vlastní zkušenosti vím, že bolest může být velmi vysilující. KC
chtěl spát, ale bolest mu to nedovolovala. Jemně jsem ho položila na bok a zabalila jeho boky do
vyhřívané podušky. Poté jsem mu opatrně masírovala prohřáté okolí kyčle, svaly na nohou a bedra
až ke kořeni ocasu. Když se začal cítit lépe, uvolněně vzdychl a upadl do hlubokého spánku.
Obávala jsem se, kolik ještě bolesti bude muset KC vytrpět? Kolik se dá snést? Lékař řekl,
že KC nám sám naznačí, že už nemůže, a že máme čekat až na tento okamžik. Když jsem o tom
ale přemýšlela, uvědomila jsem si, že KC nám to říká celou dobu. Byl nyní o čtyři měsíce starší,
měl už téměř požadovanou váhu a byl jinak zdravý. Nechat ho utratit nepřicházelo vůbec v úvahu.
Jediná vada, kterou měl, byly jeho kyčle a to bylo řešitelné. Firma BioMedrix, která vyrábí náhrady
kyčelního kloubu, má velmi hezkou webovskou stránku a na ní jsem našla odpověď na otázku, kdy
nahradit nemocný kloub: když pes trpí bolestí.
Ano operaci jsme mohli také udělat v jeho pěti letech, ale to by znamenalo další čtyři roky
utrpení. Navíc by byly nenávratně ztraceny všechny ty štěněčí rošťárny, které měl ještě před
sebou. Všechny ty hry a radost z objevování by vzaly za své. Kvalita jeho života by nebyla taková,
jaká by mohla být. Připadalo mi navíc nečestné a sobecké rozhodovat za něj o tom, kolik bolesti by

měl ještě vydržet. Rozhodli jsme se tedy, že sjednáme termín operace - totální výměny kyčelního
kloubu.
V pondělí jsem posadila to milé malé štěně do auta a vyrazila opět do Madisonu. Zase se
choulil na zadním sedadle, celý se chvěl a hlavu měl vraženou do rohu. Bál se ... něčeho. Měla
jsem z toho špatný pocit a přála si, aby Madison nebyl vzdálený dlouhých 45 minut jízdy. Tři lékaři
a jeden medik ze čtvrtého ročníku vyšetřovali KCho tak, že ho položili na bok a zkoumali rozsah
jeho pohybů. Věděla jsem, že ho to bolí, ale snášel celou proceduru se stoickým klidem. Když se
pak opět postavil na nohy, zavrtěl ocasem, usmál se se na všechny svým milým úsměvem, olízl
nejbližší ruku a spěchal se ke mě pomazlit. Byl vyděšený, ale čelil tomu jak mohl, protože věděl, že
to vše překoná, když jsem tu s ním.
Operace představovala odejmutí vrcholu krčku stehenní kosti a její vyvrtání tak, aby do ní
mohl být zasazen implantát. Kyčelní jamka bude nahrazena syntetickou miskou. Lékař mi řekl, že
KC má dost tenké kosti a že hrozí potenciální nebezpečí poškození krčku po jeho opětném
zasazení do umělé jamky. To by bylo velmi zlé. Lékař se mě zeptal, co tedy navrhuji. „Proveďte
náhradu kyčelního kloubu, ale jestli po jeho odkrytí zjistíte, že je operace nemožná, uspěte ho
navždy“. Bylo rozhodnuto.
KC stál tiše vedle mě. Mezitím student čtvrtého ročníku odepjal jeho vodítko a pohladil ho. Pak
sejmul KCho obojek a podal mi ho s vysvětlením, že po dobu jeho pobytu v nemocnici smí mít
pouze jejich umělohmotný obojek bez kovových dílů.
Už jednou, kdysi v KCho minulosti, ho kdosi zavezl daleko od domova, sundal mu obojek a
vyhodil ho ven z auta. Vidím před sebou důvěru, kterou KC k této osobě měl a jeho hrůzu, jež na
něj musela padnout, když se marně pokoušel dohonit vzdalující se vůz. Byl štěně. Byl sám. Neměl
nikoho. Byl opuštěný a vyděšený. Právě sundání obojku bylo tím posledním kontaktem s jeho
pánem. A nyní mu byl opět odebrán. Měl dobrou paměť.
KC se podíval na mne a na jeho milovaný obojek, jeho pojistku bezpečí, který jsem měla
v ruce. Viděla jsem, jak sklopil uši. Podíval se mi přímo do očí a celý jeho výraz říkal: „A já jsem ti
věřil. Myslel jsem si, že mě máš ráda.“ Pomalu mu začala klesat i hlava a světlo radosti, života,
naděje a štěstí v jeho očích potemnělo. Vydal lehký patetický vzdech a odvrátil se ode mne. „Oh,
ne!“, vykřikla jsem. „On si myslí, že je zase v útulku. On si myslí, že ho opouštím!“ Všem v mísnosti
vyhrkly slzy. „Oh ... KC!“ Klekla jsem na podlahu a objala ho. Na kratičký okamžik se jeho tělo
uvolnilo a přitiskl se ke mně. Pak ale opět ztuhl, odmítl se na mě podívat a zvedl vysoko svou
malou stoickou hlavu. „KC,“ zašeptala jsem do jeho sklopených uší. „Je to jen na malou chvíli.
Slibuji ti, že tě NIKDY neopustím, můžeš se na mě spolehnout.“
Ale KC, který nechtěl rozumět ani jedinému mému slovu, byl odváděn pryč. Vzali ho do
další místnosti, která byla cítit nemocí a strachem. Do místnosti v níž ještě zněla ozvěna výkřiků a
osamění. A já tu stála, v ruce prázný obojek. Byl ještě teplý a na vnitřní straně vyleštěný od jeho
těla. Přívěšek na obojku s nápisem „Jmenuji se KC a PATŘÍM Grace a Davovi Saalsovým“
zazvonil v mých roztřesených rukách.
V autě jsem zapnula stěrače, ale opět jsem je vypnula, když jsem si uvědomila, že mé
rozmazané vidění není způsobeno deštěm. Celých 45 minut cesty domů jsem vzlykala. Co jsem to
jen udělala?! Co když operace nedopadne dobře a KC zemře? Mojí poslední vzpomínkou na něj
bude ten pohled, který mi věnoval, když jsem držela jeho prázdný obojek. Přijela jsem domů a
vylíčila jsem manželovi, jak vypadalo naše rozloučení. Oba jsme se rozplakali. Další čtyři dny byly
příšerné.
Ve čtvrtek jsme oba vstali brzy ráno a jeli vyzvednout KCho z nemocnice. Operace
proběhla velmi dobře. Jedinou komplikací bylo, že se KC při probírání z narkózy značně zmítal a
musel být proto znovu zrentgenován.Lékaři se obávali, že mohlo dojít k posunu kloubu. Ve vstupní
hale nemocnice byly na podlaze dlaždice, na kterých to mohlo vzrušenému psu podklouznout. Náš
známý student čtvrtého ročníku odvedl proto KCho na závěsu z ručníku ven na chodník. Lékař nás
mezitím vyvedl ven jinými dveřmi. KC tu stál a byl zjevně šťastný, že je venku. Nebyl zcela
spokojený. Opět neměl rodinu, ale alespoň byl venku, pryč od těch pohledů, zvuků a pachů
nemocnice. Když zaslechl lékařův hlas, pohlédl naším směrem, ale ještě nás nepoznal. Už nás ani
nečekal. V tom jsem si všimla, jak se mu zachvěl nos, neboť ho dostihl vítr, který vanul od nás.
Hluboce se nadechl. Vytáhla jsem jeho milovaný obojek z kapsy a zdaleka mu ho ukázala. Jeho
uši se napřímily a jeho tvář se rozzářila, jak se natahoval, aby do něj mohl vložit svou hlavu.
„Vidíš KC,“ řekla jsem, „Slíbila jsem ti, že tě nikdy neopustím. Vůbec nikdy.“
Grace Saalsaa

Zápis z jednání výboru BCCCZ dne 7.8.2004 v Brně
Přítomni:
Nepřítomi:

Šárka Barcalová, Ivo Bartek, Nikol Hanačíková, Michal Krejčí
Lenka Kernerová (bez omluvy)

Program:
1.
Úvod
2.
Vedení účetnictví klubu BCCCZ
3.
Závěr
Ad 1)Jednání výboru zahájil jeho předseda Michal Krejčí, který zároveň řídil jednání. Předseda
výboru uvedl, že hlavním účelem a smyslem jednání tohoto zasedání výboru je projednání změn
vztahujících se k vedení účetnictví klubu BCCCZ.
Ad 2)Vedení účetnictví klubu BCCCZ - předseda výboru navrhl provedení změny ve vedení
účetnictví,
a to změny osoby, která bude výborem pověřena vedením účetnictvím klubu BCCCZ. Předseda
výboru uvedl, že navrhovaná změna byla projednána se stávající hospodářkou klubu a zároveň
osobou pověřenou vedením účetnictví klubu paní Lenkou Kernerovou, která s ní souhlasila, a to
zejména s ohledem na časovou náročnost vedení účetnictví a s tím souvisejí její výraznou
pracovní vytíženost. Předseda výboru navrhl pověřit vedením účetnictví Radanu Pišťkovou.
Dále předseda výboru navrhl, aby jednáním ve výše uvedené věci, a to včetně převzetí všech
právních i jiných dokumentů vztahujících se k vedení účetnictví, od počátku jeho vzniku tj. od
r.1999 do současnosti byla pověřena jednatelka klubu Šárka Barcalová.
Usnesení:
1) Výbor klubu BCCCZ schvaluje navrhovanou změnu ve vedení účetnictví klubu BCCCZ
a pověřuje vedením účetnictví klubu BCCCZ Radanu Pišťkovou.
2) Výbor klubu BCCCZ pověřuje převzetím veškerých účetních dokladů a právních dokumentů
vztahujících se k účetnictví klubu BCCCZ a jeho vedení od vzniku jeho založení tj. 19.9.1999 do
dne předání, jednatelku klubu Šárku Barcalovou.
Ad 3) Po projednání programu a přijetí usnesení předsedající Michal Krejčí ukončil jednání výboru.
zapsala Šárka Barcalová

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Z výše uvedeného zápisu z výborové schůze BCCCZ je patrné, že v srpnu 2004
došlo ke změně hospodářky a pokladní klubu BCCCZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Veškeré platby (členské poplatky, krycí listy, výstavní poplatky...) musí být prováděny
přímo na účet klubu BCCCZ (složenkou „A“ nebo převodem z účtu) a nebo hotovostně do
pokladny či složenkou „C“ na NOVOU HOSPODÁŘKU klubu BCCCZ:
Radana Píšťková
Jungmannova 1325
765 02 Otrokovice
Tel. 731457971, e-mail: radana.pistkova@cmail.cz
" Změna je také ve výši poplatku za posuzování DKK MVDr.Jaromírem Ekrem – základní
cena za vyhodnocení DKK je 460,-Kč + dobírka (změna výše částky je od 1.5.2004, cena
je včetně DPH 19%)

Zápis z výborové schůze 13.11.2004, Mnichovice
Přítomni:
Nikol Hanačíková, Michal Krejčí, Ivo Bartek, Lenka Kernerová , Lenka Vojtěchová, Tomáš Lerl,
Radko Loučka
Omluveni:
Šárka Barcalová
1) Byly navrženy termíny akcí na příští rok 2005:
Bonitace:
9.4.2005 Pardubice
7.8.2005 Brno
říjen 2005 Praha (přesný termín bude upřesněn během roku 2005)
Výstavy:
6.8.2005 Klubová výstava při Dnech BC, Brno
Pro Klubovou výstavu bylo dohodnuto, že vzhledem k narůstajícímu počtu vystavovaných BC,
budou v roce 2005 pozváni 2 zahraniční rozhodčí pro posuzování.
BCCCZ nebude v roce 2005 pořádat speciální výstavu, jelikož byla pro rok 2005 přidělena Klubu
málopočetných plemen psů – dle písemného vyrozumění od ČMKU.
6.-7.8.2005 Dny border collií
Součástí Dnů border collií bude v sobotu 6.8. Klubová výstava a Volební členská schůze, v neděli
7.8.2005 pak bonitace a Mistrovství BCCCZ ve flyballu.
Mistrovství BCCCZ v agility a výkonu – předběžný termín byl dohodnut na 11.-12.6.2005, Ivo
Bartek prověří možnost pronájmu areálu ve Zbraslavi u Brna - zda vůbec a zda v tomto termínu.
Dále je potřeba zajistit překážky pro parkur agility a také pomocníky pro organizační záležitosti –
zajistí Ivo Bartek.
7.8.2005 Mistrovství BCCCZ ve flyballu, při Dnech border collií v Brně.
Pasení (předběžné termíny a předběžná delegace rozhodčích):
23.-24.4.2005
Dub u Prachatic – zkoušky (rozhodčí:Sochorová)
7.-8.5.2005
Podkost – zkoušky (Koško)
25.-26.6.2005
Lípa u Zlína – zkoušky, soutěže (Loučka)
10.9.2005
Silůvky u Brna – zkoušky, soutěže (Kosa)
18.9.2005
Lhůta u Vys.Mýta – zkoušky, soutěže (Zadrobílek)
2.10.2005
Sobotka – zkoušky, soutěže (Gavendová)
2) Nikol Hanačíková seznámila ostatní členy výboru s probíhajícími úpravami na webových
stránkách klubu BCCCZ. Aktualizace stránek již upravuje a bude dále zpracovávat slečna Jana
Lejsková, webmasterem zůstává pan Ludvík Čečil. Bylo dohodnut a odsouhlasen nový obsah
webových stránek v ANJ verzi – zajistí Jana Lejsková a Nikol Hanačíková
3) Výbor schválil změnu redakční rady, tedy že zpracovatelem zpravodaje Borderholicu již nebude
pan Radko Loučka, ale slečna Jana Lejsková. Změna byla iniciována žádostí Radka Loučky, pro
kterého bylo již časově příliš náročné v této práci dále pokračovat. Výbor oslovil členku klubu
BCCCZ Janu Lejskovou , která tuto funkci přijala. Veškeré materiály do Borderholicu již tedy
členové mohou zasílat přímo sl.Lejskové na adresu: Jana Lejsková, Lípa 3, 763 11 Zlín 11,
kontakt: tel.777308869, e-mail: pejskova@volny.cz
Radko Loučka prověří možnosti tiskárny v Žamberku – cenu 1 ks výtisku zpravodaje, možnost
balení a rozesílání zpravodajů přímo z tiskárny členům klubu.
Nejnovější číslo Borderholicu (sportovní číslo), je již v tiskárně a je nutné jej před rozesláním
doplnit o Zápis z členské schůze 7.8.2004, Zápis z výborové schůze 13.11.2004, upozornění na
změnu hospodářky a pokladní klubu a o složenku na zaplacení ročního členského příspěvku pro
rok 2005 – zajistí Šárka Barcalová.

4) Nikol Hanačíková seznámila výbor s usnesením ČMKU19/04/04 ze dne 7.10.2004, kdy bylo
uznáno dvojí možné označování štěňat. Štěňata mohou být tetována nebo čipována a celý vrh
musí být vždy označen stejným způsobem. U již tetovaných štěňat je povoleno další označení
čipem. Výbor odsouhlasil zavedení této změny do Chovatelského řádu BCCCZ a oznámení tohoto
rozhodnutí na ČMKU – zajistí Nikol Hanačíková.
5) Nikol Hanačíková výboru oznámila, že předsednictvo ČMKU na svém zasedání dne 4.11.2004
schválilo zařazení zkoušky ZPOP1 do seznamu zkoušek pro vystavení velkého pracovního
certifikátu. Zkouška ZPOP1 musí být splněna na min.70% bodů, tedy na min.70 bodů ze 100
možných. Vydávání malých certifikátů bylo již zrušeno pro všechna FCI pracovní plemena dle
rozhodnutí ČMKU v říjnu 2003 a nebude již pro žádné z těchto plemen obnoveno.
Po obdržení výpisu všech zkoušek uznaných pro velký pracovní certifikát z ČMKU, bude tento
seznam uveřejněn na webových stránkách klubu BCCCZ a také v nejbližším čísle Borderholiku –
zajistí Nikol Hanačíková
6) Lenka Kernerová na schůzi předala výboru kompletní účetnictví roku 1999, 2000, 2001 a 2002
včetně daňových přiznání + Daňové přiznání roku 2003. Kompletní účetnictví 2003 a část roku
2004 bude paní Kernerovou předáno nejpozději do 3.12.2004 včetně zbývající hotovostní částky
v pokladně.
Účetnictví bude předáno Radaně Píšťkové – pokladní a hospodářce klubu BCCCZ a následně
archivováno u jednatelky klubu Šárky Barcalové – předání zajistí Nikol Hanačíková
7) V příštím Borderholicu bude otištěn návrh změn Stanov BCCCZ (změna sídla klubu
v návaznosti na změnu sídla ČMKU). Návrh musí být zveřejněn členům klubu pro možnost jeho
odsouhlasení na členské schůzi v srpnu 2005.
8) Michal Krejčí informoval ostatní členy výboru o převedení účtu klubu z pobočky Spořitelny
v Praze 6 na Dejvické ulici do pobočky v Praze 4 – Budějovické náměstí.
Zapsala Nikol Hanačíková
.............................................................................................................................................................
DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Posuzovatel DKK a DLK pro plemeno border collie:
MVDr.Jaromír Ekr
Kontakt: Pražská třída 94, 500 04 Hradec Králové, IČO: 41232186
Tel/fax: 495533261, 604 413 265
ekr.vet@seznam.cz,
MVDr.Ekr zasílá posouzení dysplazie kyčelního kloubu na dobírku. Základní cena je 460,-Kč + dobírka

Posuzovatelé dědičných očních vad:
MVDr.Jiří Beránek, Husova 1747, 530 03 Pardubice
Tel. 466 262 914, 603 272 796
MVDr. Pavla Trnková, Fillova 14, 638 00 Brno-Lesná
Tel.548 520 099, 604 824 924
MVDr. Petr Raušer, Trávníky 28 613 00 Brno
Tel. 603 857 693
MVDr.Petr Staňa, Budečská 7, 702 00 Ostrava
Tel. 596 120 482
MVDr. Vladimír Knapík, Broučkova 5395, 760 01 Zlín
Tel.577 222 737, 577 222 747, medipet@post.cz
MVDr.Pavel Hron, nám.Dr.Holého 8, 180 00 Praha 8
Tel. 284 821 784

KLUBOVÉ POPLATKY
Kromě radovánek s našimi pejsky nás opět i v novém roce 2005 čekají méně radostné události v podobě
placení příspěvků a poplatků. Ve vlastním zájmu, prosím , dodržujte pravidla placení. Platby bez uvedených
identifikačních symbolů se totiž špatně hledají a vytvářejí onen obávaný zmatek, který může mít za následek
problémy s vystavováním dalších dokladů potřebných k chovu. Díky.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! členské příspěvky pro rok 2005 se platí do konce ledna 2005 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kolik platit a s jakým variabilním symbolem:
Druh platby

Kč člen

Kč nečlen

Variab. symbol

Jednorázový vstupní poplatek

---

100,-

1

Roční členský příspěvek

500,-

---

2

Roční příspěvek dalšího člena rodiny

150,-

---

3

Bonitace za jednoho psa

200,-

400,-

4

Krycí list v běžné lhůtě 3 týdnů

100,-

200,-

5

Krycí list ve lhůtě do tří dnů

200,-

400,-

5

Inzerce ve zpravodaji 1/8 strany A4

100,-

200,-

6

Inzerce ve zpravodaji 1/4 strany A4

200,-

400,-

6

Inzerce ve zpravodaji 1/2 strany A4

400,-

800,-

6

Inzerce ve zpravodaji celá strana A4

800,-

1600,-

6

Výstavy

podle propozic

podle propozic

7

Jiné klubové akce

podle propozic

podle propozic

8

Sponzorské dary

podle dohody

podle dohody

9

Ostatní platby

podle dohody

podle dohody

0

Nezapomeňte uvádět variabilní symboly!!! (dle tabulky viz výše). Specifický symbol je Vaše členské číslo,
pokud platíte jako nový člen a nemáte ještě přiřazené členské číslo, uveďte číslo 1. K přihlášce do klubu
nezapomeňte přiložit kopii o zaplacení příspěvků.
Jak platit:
1) předtištěnou složenkou na bankovní účet klubu
Složenku obdržíte se zpravodajem nebo na vyžádání poštou od hospodářky klubu
Konstantní symbol: 0379
2) běžnou složenkou typu C na adresu hospodářky klubu :Do zprávy pro příjemce rozepište, za co platíte!!!
3) bankovním převodem na účet klubu
Účet: 1940238339/0800, Česká spořitelna
4) hotově do pokladny klubu
Kontaktujte hospodářku klubu na nějaké akci nebo zavolejte a dohodněte si schůzku.
5) hotově vkladem na účet klubu
Ve kterékoli pobočce České spořitelny a.s. můžete na přepážce vložit peníze na účet
1940238339/0800, do textu uveďte jméno vkladatele !!!!!
V případě nejasností se spojte s hospodářkou klubu na adrese:
Radana Píšťková, Jungmannova 1325, 765 02 Otrokovice
tel 731457971
e-mail: radana.pistkova@cmail.cz

číslo

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A KLUBOVÉ VÝSTAVY BCCCZ 2004
V. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA BCCCZ - PARDUBICE - 8. 5. 2004
ROZHODČÍ: ANDRÁŠ POLGÁR
PSI
TŘÍDA PUPPY
VN1 - GHOST OF PINEWOOD COUNTRY, ch: B. Bärtl, m. N. Hanačíková + Bc.D. Čech
VN2 - ELTON DARLEY ARABIAN, ch. V. Cápalová, m. M. Macáková
TŘÍDA DOROSTU
VN1 - ÁRÉS Z BENGASU,ch..V. Vostrá,. m. M. Reháková
N2 - ALEX Z BENGASU, ch. + m. V. Vostrá
N3 - ORON BOHEMIA ALKÉ, ch.+ m. A. Grygarová
TŘÍDA MLADÝCH
V1, CAJC, Vítěz spec. výstavy mladých BILLY CZECH HIGHLAND, ch. J. Doležán, m. G. Fassati
V2 - FAUST FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. I. Kochová
V3 - GERI FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. V. Vostrá
V4 - AKIM GRUND FARM, ch. + m. Ing. J. Grund
V - ARGO GRUND FARM, ch. + m. Ing. J. Grund
V - DANTE DARLEY ARABIAN, ch. V. Cápalová, m. M. Palfiová
VD - ABEL HAPPY ARENDA, ch. V. Grabavčicová, m. A.Štelciková
VD - BOBÍK OKREŠICKÁ PERLA, ch. M. Neumanová, m. M. Jindra
VD - AFIS HAPPY ARENDA, ch. V. Grabavcicová, m. A. Krepínská
VD - ELVIS FOXY FOX, ch.H. Pulpánová, m. M. Krása
VD - FLASH FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. Ing. E. Chmelíková
VD - FLINSTONE FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. Š.Jedlicková
D - ACE TO WIN TACHYON, ch. RNDr.M. Krejcí, m. J. Smoček
D - ARCHIE TACHYON, ch. RNDr.M. Krejcí, m. A. Kufnerová
D - GAMB MIVEKO, ch. M. Koško, m. L. Buchta
TŘÍDA STŘEDNÍ
V1, CAC, Vítěz spec. výstavy -CRAZY BROWN GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m. L. Kábrt
V2, r.CAC - CARNABY FOXY FOX, ch H. Pulpánová, m. P. Noga
VD3 - CASSIDY FANTASY Z CERNOBÍLÝCH, ch.M . Švarcová, m. M. Švarcová + K. Švarc
VD4 - KEN AKUMULATOR, ch.. ing. R. Loucka, m. M. Procházka
VD - KEY AKUMULATOR, ch. ing. R. Loucka, m. J. Kašpárek
TŘÍDA OTEVŘENÁ
V1, CAC - CAIRO FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. P. Vogel
V2, r. CAC - IMAI BOHEMIA ALKÉ, ch.+ m. A. Grygarová
VD3 - BROWN DANCER GASKO PRIM,ch . L. Svobodová, m. V. Cápalová
VD4 - CARGO DARLEY ARABIAN, ch. V. Cápalová, m. M. Reháková
VD - ALF BORDER TOWN, ch. Ing. J. Richter, m. I. Kochová
VD - JARED BOHEMIA ALKÉ, ch. A. Grygarová, m. V .Grabavcicová
D - ANRY AGROKIWI, ch. Ing. S. Brunclík, m. MVDr. R. Axman
TŘÍDA VÍTĚZŮ
V1, CAC - WENDEVICK ZEPHYR, ch. M.-L. Driessens, m. Š.a. J. Vajcovi
V2, r.CAC - BERRY BLUE FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. J. Janku
TŘÍDA ČESTNÁ
IDRUS BOHEMIA ALKÉ, ch. A. Grygarová, m. K. Dedicová
FENY
TŘÍDA PUPPY
VN1, Best Puppy - DANDEMON DREAM Z CERNOBÍLÝCH, ch. M. Švarcová, m. M. Palfiová
VN2 - GINGER BROWN GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m. K . Dědičová
N3 - ANCORA LOKERIEN BOHEMIA, ch. + m. H. Holá
TŘÍDA DOROSTU
VN1, Nej. dorost - ABIGEIL Z BENAGASU, ch.. V. Vostrá, m. V. Vostrá + M. Kulišták
VN2 - SYKERÖN JEWEL,ch . J.+R. Suominen, m. A. Grygarová
N3 - AMAZE BY FATE UNIQUE FOREVER, ch.+ m. P. Dušková
TŘÍDA MLADÝCH
V1, CAJC, Vítez spec. výstavy mladých - FRANCIS FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. Š.a. J. Vajcovi
V2 - EXCLUSIVE BROWN GASKO PRIM, ch. L.Svobodová, m. P. Slezák
VD3 - ARLETT HAPPY ARENDA, ch. V. Grabavcicová, m. A. Cechová
VD4 - ELSA FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m.MVDr. M. Bartoková
VD - GRETA FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m.L.Krcmárová
VD - LAURIE BOHEMIA ALKÉ, ch. A. Grygarová, m. E. Wachová
VD - MARCY BOHEMIA ALKÉ, ch.+m. A. Grygarová
D - AYSCHA OD ANICKY, ch. M. Procházka, maj. Z. Kudrnka

TŘÍDA STŘEDNÍ
V1, CAC -DAY BY DAY BLACK CHEVERS, ch.N. Hanačíková, m. H. Toboláková + M. Kratinová
V2, r. CAC - DAISY FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. B. Malínská
V3 - CZECH BROWN GASKO PRIM, ch L. Svobodová, m. H. Holá
VD4 - AINNE STRÍBRNÝ PERMONÍK,ch. R. Pihávková, m. K. Minarčíková
VD - BARLETA LUSIKA, ch. S. Balogová, m. M. Bakrlíková
VD - BONNIE LUSIKA, ch+ m. S. Balogová
VD - DAJENN FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. M. Úlovcová
D - ANDY SULEANA, ch S. Zoufalý, m. Ing. M. Kaderávek
D - KAYA AKUMULATOR, ch. ing. R. Loucka, m. M. Procházka
TŘÍDA OTEVŘENÁ
V1 - CRAZY FOXY FOX, ch . H. Pulpánová, m. M. Dostálová
VD2 - C´BROWN JESSEY GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m M. Palfiová
VD3 - ANETA BOHEMIA JUKON, ch. J. Konrád, m. K. Macku
VD4 - ANGE WHITE FACE GASKO PRIM,ch L. Svobodová, m. B. Šimek
VD - BABETA TENNANT, ch. Š. Vajcová, m. M. Klozar
VD - CORY FAITH BLACK CHEVERS, ch . N. Hanacíková, m. M. Topinková
TŘÍDA VÍTĚZŮ
V1, CAC, Vítěz spec. výstavy, BOB - BABSI FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. V. Vostrá
V2, r. CAC - HENRIET CZECHMATE, ch. F. Novák, m. M. Švarcová
SOUTĚŽE:
NEJHEZČÍ PÁR PSŮ:
GERI FOXY FOX + BABSI FOXY FOX - V.Vostrá
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA:
FOXY FOX - H. Pulpánová

V. KLUBOVÁ VÝSTAVA - BRNO - 7. 8. 2004
ROZHODČÍ: EDITH SOLTESZ - RAKOUSKO
PSI
TŘÍDA PUPPY
VN1, Best puppy - HOTNOTE GOOD NEWS, ch. L. Irvine, m. H. Poschacher
VN2- EZRO ZE SKALISTÝCH HOR, ch. M. Lorková, m. P. Noga
VN3 - ARIEN AGLAR WONDERFULL DREAM, ch. R. Píštková, m. S. Mašek + M. Podeštová
N4 - QUARGO BOHEMIA ALKÉ, ch.+ m. A. Grygarová
TŘÍDA DOROSTU
VN1, Nejlepší dorost - GHOST OF PINEWOOD COUNTRY, ch. B. Bärtl, m. N. Hanacíková + Bc. D. Cech
VN2 - GIFT IN TRICS GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m. I. Šarochová
N3 - ARES FITMIN, ch. Ing. Z. Štepánek, m. R. Libová
TŘÍDA MLADÝCH
V1, CAJC, Klubový vítez mladých - GERI FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, maj. V. Vostrá
V2 - FOREST FOXY FOX, ch H. Pulpánová, m. F. Hanzlík
V3 - ÁRÉS Z BENGASU, ch.V. Vostrá,. m. M. Reháková
V4 - AZER MEG BOR,ch. M. Tanistra, m. Mgr. V. Gerstner
V - ELF IN BLACK GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m. Ing.J.Kríž,
V - MORECAMBE BOHEMIA ALKÉ, ch. A. Grygarová, m. V. Machurová
TŘÍDA STŘEDNÍ
V1, CAC - FAUST FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. I. Kochová
VD2 - BASTIEN SVEŽÍ VÍTR, ch. I. Šarochová, m. E. Tomecková
VD3 - AMÁDEUS SULEANA, ch. S, Zoufalý, m. M. Zádera
TŘÍDA OTEVŘENÁ
V1, CAC - CARNABY FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. P. Noga
V2, r.CAC - ARTUR BORDER TOWN, ch. Ing. J. Richter, m. M. Lovaszová
V3 - ALF BORDER TOWN, ch. Ing. J. Richter, m. I. Kochová
V4 - CARGO DARLEY ARABIAN, ch. V. Cápalová, m. M. Reháková
V- ART Z MONTE RANCE, ch.R. Varhanová,m. F. Mikoláš
V - CALL ME BROWN GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m. M. Borkovec
VD - BATTOS OD STRÍBRECKÝCH RYBNÍKU, ch. J. Hutter, m. E. Koliandrová
VD - DERIL RUBÍNOVÉ SRDCE, ch. S. Sochorová, m. J. Hubínek
VD - IMAI BOHEMIA ALKÉ, ch.+ m. A. Grygarová
TŘÍDA PRACOVNÍ
V1,CAC - BERRY BLUE FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. J. Janku
VD2 - TED FROM SCOTTISH ROY VOM BEUTENHOF, ch. I.+H. Mösner, m. A. Grygarová

TŘÍDA VÍTĚZŮ
V1,CAC. Klubový vítěz, BOB - DUNCAN BOHEMIA ALKÉ, ch.+ m. A. Grygarová
V2, r.CAC - BORDERLINE COUNTRY TORNADO ,ch. H. Poschacher, maj. H. Poschacher + M. Sorré
V3 - ADAM FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. R. Koštálová
V4 - WENDEVICK ZEPHYR, ch. M.-L. Driessens, m. Š.Vajcová
V - CRAZY BROWN GASKO PRIM, ch.+ m. L. Svobodová
FENY
TŘÍDA PUPPY
VN1 - HONEY FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m.K. Provázníková
VN2 - HAPPY CHUNKY FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. R. Fajmanová
VN3 - DINA OKRREŠICKÁ PERLA, ch. M. Neumanová, m. P. Kandanková
VN4 - FAST FLOCKIE BLACK CHEVERS, ch. N. Hanacíková, m. M. a V. Topinkovi
VN - ANNIE DOT HARDY HORDE, ch + m. B. Šimek
VN - FIRST GLANCE BLACK CHEVERS,ch N. Hanacíková, m.K. Malíková
VN - QUERA BOHEMIA ALKÉ, ch.+ m. A. Grygarová
TŘÍDA DOROSTU
VN1- DANDEMON DREAM Z CERNOBÍLÝCH, ch M. Švarcová, m. M. Palfiová
VN2 - CATE FROM NARROW LANE, ch. M. Steiner, m. S. Mašek + M. Podeštová
VN3 - GINGER BROWN GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m. K . Dedicová
VN4 - GOOD LUCK GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m.J. Vargová
VN - ARTERA FITMIN,ch. Ing. Z. Štepánek, m. Bc. L. Cábová
VN - HANDY RUBÍNOVÉ SRDCE, ch. S. Sochorová, m. P. a P. Vazdovi
TŘÍDA MLADÝCH
V1, CAJC, Klubový vítez mladých - BORDERLINE COUNTRY XDREAM, ch. H. Poschacher, m. K. Poschacher
V2 - ABIGEIL Z BENAGASU, ch. V. Vostrá, m. V. Vostrá + M. Kulišták
V3 - GRETA FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m.L.Krcmárová
V4 - CINDY BELLA TENNANT, ch . Š. Vajcová, maj. Š: Vajcová + H. Chytilová
V- EXCLUSIVE BROWN GASKO PRIM,ch. L.Svobodová, m. P. Slezák+ V. Matulová
V- GIGI FOXY FOX,ch. H. Pulpánová, m.Š. Kejvalová
VD - ADÉLA OD ANICKY, ch. M. Procházka, m. Fitmin a.s.
VD - ANGIE Z JABLONOVHO DVORA, ch. M. Bystrická, m. H. Nemcová
VD - BERTA OKREŠICKÁ PERLA, ch. M. Neumanová, m.L. Jenišová
VD - DIRKA HRDLICKA, ch. E. Adami, m. M. Cechová
VD - FOR YOU FROM GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m. V. Zemanová
VD - LYNN AKUMULATOR, ch. Ing. R. Loucka, m.Ing. B. Lužná
VD - SYKERÖN JEWEL, ch. J.+R. Suominen, m. A. Grygarová
TŘÍDA STŘEDNÍ
V2, r.CAC -ALISA EXCITER, ch E. Velcová, m. V. Štanclová + L. Látal
VD - AXA SULEANA, ch. S. Zoufalý, m. N. Chrastilová
V4 - BONNIE LUSIKA, ch. + m. S. Balogová
VD - DAISY FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. B. Malínská
V3 - ENGIE BLUE FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m.L. Navrátilová
V1, CAC - FRANCIS FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. Š. Vajcová
TŘÍDA OTEVŘENÁ
V1, CAC, Klubový vítez - BORDERLINE COUNTRY VENICE, ch.. + maj. H. Poschacher
V2, r.CAC - AISA SVEŽÍ VÍTR, ch. I. Šarochová, m. K. Navrátil
V3 - C´BROWN JESSEY GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m.M. Palfiová
V4 - DYNA MIVEKO,ch. M. Koško, m. Fitmin a.s
V- AINNE STRÍBRNÝ PERMONÍK, ch. R. Pihávková, m. K. Minarcíková
V- CANNA ZE SKALISTÝCH HOR, ch. M. Lorková, m. M. Pelc
VD - AIR FIGHTER GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m. J. Rucki
VD - AMY SULEANA, ch.+ m. S. Zoufalý
VD - ANGE WHITE FACE GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m. B. Šimek
VD - BERENICA AYKY,ch. Ing. I Bartek, m. A. Slavíková
VD - CORY FAITH BLACK CHEVERS,ch. N. Hanacíková, m. M. a V. Topinkovi
TŘÍDA PRACOVNÍ
V1, CAC - ALMA FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. I. Šarochová
V2, r.CAC - TOSARI CZECH THIS OUT, ch. S. Carver, m. L. Svobodová
V3 - JOLIE BOHEMIA ALKÉ, ch. A. Grygarová, m. M. Úlovcová
TŘÍDA VÍTĚZŮ
V1, CAC - BABSI FOXY FOX, ch. H. Pulpánová, m. V. Vostrá
TŘÍDA VETERÁNŮ
V1, Nejlepší veterán - ADORA AKUMULATOR, ch. Ing. R. Loučka, m. N. Hanačíková
Nejhezčí pár psů:
GERI FOXY FOX + BABSI FOXY FOX - V.Vostrá

SEZNAM CHOVNÝCH PSŮ – LISTOPAD 2004
jméno psa
Ace Rubínové
srdce

barva

matka

otec

bonitační kód

majitel

černobílá

Arrow Akumulator

Canny Akumulator

0/0 iim basns nna/ L1

Tomáš Lerl

černobílá

Daryl Bohemia Alké

Aran Coly Queen

2/2 ivmbasnsnna/H1Q1W3

R.Košťálová

černobílá

Adora Akumulator

Cony Czechmate

1/1 iim bapns nna/ T1 W2

Lenka Cvachová

tricolor

Honey Akumulator

0/0 iimbapbnnna/ A1

Jaroslav Grund

Akim z Česalky

černobílá

Artera Akumulator

Clydebank Brit
Arnpriors Tsar at
Beagold

0/0 iimbagns nna/--

František Horák

Alert Akumulator

černobílá

Ass Bohemia Alké

Dreamer Highland

2/2 iimbaslnnna / F1R1W3

Stanislav Černý

Alf Border Town

černobílá

Bára Black Chevers

Wendevick Usecasper

0/0 iimbapns nna/--

Irena Kochová

Clydebank Brit

0/0 iimbasbnnna/ P1

Jaroslav Záděra

Adam Foxy Fox
Aeneas Black
Chevers
Akim Grund Farm

Amádeus Suleana

tricolor

Cora Miveko

Amis Agrokiwi

tricolor

1/1 ivm basbn nna/ A1N1P1R1W2

Radek Axman

Amor od Helfáku
Andy Bohemia
Jukon

tricolor

Fly of Birchyfarm
Roy of Ayrshire
Aida od Stříbřeckých
rybníků
Mouse di Cambiano
Knottsway Chico at
Corrie Bohemia Alké Czechmate

0/0 iim bawbn nna/ K1

Ing.Jar. Rucki

0/0 ivm basns nna/ --

Václav Schaid

Fly of Birchyfarm

1/1 lim bapls nna/ A1K1P1R2W3

Radek Axman

černobílá

Anry Agrokiwi
Anwar Jack Z
Černobílých

černobílá

Babe Bohemia Alké

Caristan Jaguar

0/0 iimbasnmnna/ T1

B.Kaclíková

Anys Ayky

černobílá

Caty Czechmate

2/0 iimbapnsnna / Q1W3

Peterkovi manž.

Aran Z Česalky

černobílá

Dreamer Highland
Arnpriors Tsar at
Beagold

2/2 iimbawnsnna/C1S1W3

Sylva Pokorná

Ares od Helfáku
Argill Rubínové
srdce

černobílá

Artera Akumulator
Aida od Stříbřeckých
rybníků
Mouse di Cambiano

0/0 iimbasns nna/ P1 R1

Petra Červená

černobílá

Arrow Akumulator

0/0 lim bapns nna/ K1 R1

J.Neumannová

Argo Grund Farm

černobílá

Honey Akumulator

Clydebank Brit

0/0 iimbapnsnna/--

Jaroslav Grund

Armando Lusika
Árny Blue Svěží
vítr

černobílá

Arina z Česalky

Ghent Bohemia Alké

2/2 tim basns nna / A2B1Q1S1W3

Milena Pachtová

modrobílá

Alma Foxy Fox

Wendevick Usecasper

2/2 iim bepnn nna/ W3

Ivana Šarochová

Art Miveko

černobílá

Etna Akumulator

0/0 iimbapns nna/ R1

Ladislav Šedivý

Art Z monte ranče

hnědobílá

Brita Darley Arabian

Frankie Akumulator
Ted from sc.Roy vom
Beutenhof

2/0 iimcasnsnna/ P1W3

František Mikoláš

Artur Border Town

černobílá

Bára Black Chevers

Wendevick Usecasper

2/2 iimbapnnnna/ W3

M.Lovaszová

Axi z ovčího kopce
Balós od
Stříbřeckých
rybníků
Barny Black
Chevers
Barry Darley
Arabian

tricolor

Sarah of Airtnoch

Clydebank Brit

0/0 iimbasbsnna/ F3 P1

Miroslav Koško

černobílá

Cloud Bohemia Alké

0/0 iim bapns nna/ P1R1

Lejčarová Věra

černobílá

2/2 timbapnnnna / S1W3

Pavel Šmíd

černobílá

Adora Akumulator
Ferine Bohemia
Alké

Cories Roy
Clan-Abby Nz´s Black
Magic
Highland Dreamer

0/0 iimbapnsnna/R1

Kateřina Páchová

černobílá

Alma Foxy Fox

Baddy Energizer

0/0 iimbapnsnna/ R1

Eva Tomečková

černobílá

Cloud Bohemia Alké

Cories Roy

1/1 iimbasnsnna/ W2

Eva Koliandrová

Gele Maid

Fenwick Danny

2/2 iim basle nna/ H2N1Q1W3

Karel Kuběnský

Daryl Bohemia Alké

Wendevick Usecasper

0/0 iimbesnn nna / H1Q1R1

Jana Janků

Gele Maid

Fenwick Danny

1/1 iim bapbm nna/ H3P1R1W2

Staňková Markéta

Alma Foxy Fox

Baddy Energizer

0/0 iimbapnsnna/ T1

Kateřina Hánová

blue merle Babe Bohemia Alké

Florey Bohemia Alké

1/1 iimbppnn nna/ I1 N1 W2

Eva Adami

blue merle Babe Bohemia Alké

Florey Bohemia Alké

2/0 iim bppnn nna/ A1 R1 W3

T.Šmolíková

černobílá

Atea Ayky

Clydebank Brit

1/2 lim bapns nna/ K1 O2 W3 Y1

Binarová Martina

Cony Czechmate

1/1 timbapnsnna/Q1W2

Ivan Heřmánek

Bastien Svěží vítr
Battos od
Stříbřeckých
rybníků
Bek Hrdlička
Berry Blue Foxy
Fox
Bert Hrdlička
Best Friend Svěží
vítr
Bewick Swift Z
Černobílých
Biggy Boy z
Černobílých

tricolor

tricolor
modrobílá
tricolor
černobílá

Roy of Ayrshire

Canny Akumulator

Boon Ayky
Bootes Moravia
Zaurak
Brown Dancer
Gasko Prim

černobílá

Brera Bohemia Alké

hnědobílá

Tosari Flies High

Roy of Dalmillitgton

0/1 tim capns nna/ C3 H1 W1

V.Cápalová

Caick Coly Queen

černobílá

Bibi Czechmate

1/0 iimbasns nna / W1

Lenka Nosová

Cairo Foxy Fox

černobílá

Glare Bohemia Alké

Drake Bohemia Alké
Borderline Country
Only You

1/1,

Petr Vogel

Aber Cassie

Clydebank Brit

2/2 iim bapbs nna/ W3

Eva Adami

Cak Hrdlička

tricolor

Call me brown
Gasko Prim

hnědobílá

Tosari Flies High

Clan-Abby Nz´s Black
Magic

0/0 iimcapns nna/--

Calt Miveko

černobílá

Etna Akumulator

Frankie Akumulator

0/0 limbapns nna/ Q1

Martina Čechová

tricolor

Lucky Su
Ferine Bohemia
Alké

Lizas Border Dover

0/2 iimbasbsnna/W3

Tomáš Lerl

0/0 iim basns nna/ P1

M.Řeháková

Canny Akumulator
Cargo Darley
Arabian

černobílá

Carnaby Foxy Fox

černobílá

T.Borkovec

Glare Bohemia Alké

Highland Dreamer
Borderline Country
Only You

1/1 iim bapns nna/ A1 T1 W2

K.Špunarová

Cid Akumulator

tricolor

Lucky Su

Lizas Border Dover

0/2 tvmbapbsnna / A1S1W3

I.Matzenauerová

Clydebank Brit
Crazy Brown
Gasko Prim
Dash of Pepper
Black Chevers
Deril Rubínové
srdce

tricolor

Tess ISDS

Zac ISDS
Clan-Abby Nz´s Black
Magic
Kuhaylans Australia
Red Shane

1/0iimbasbsnna/W1

Leopold Kunor

0/0 iimcapnn nna/A1

Lumír Kábrt

1/0 ivmbasnsnna/ M1W1

Olga Vykydalová

Mouse di Cambiano

1/1 ivm basbs nna/ W2

Jan Hubínek

Lethans Double Také

0/0 iimbapnsnna

Radko Loučka

Dreamer Highland

0/0 timbasnsnna

Alex.Grygarová

hnědobílá

Tosari Flies High

černobílá

Dreamer Highland
Duncan Bohemia
Alké
Dynamit
Akumulator

černobílá

Adora Akumulator
Aicha Suzi z Marpy
Bohemia
Woodtree Alaskin
Dream

černobílá

Atma Bohemia Alké

černobílá

Su Lucky

Dreamer Highland

2/2 iimbaslsnna / C1R1T1W3

Milan Slunéčko

Eton Bohemia Alké

černobílá

Mobella Jackie

1/0 limbaslsnna / A1O1S1W1Y1

Lenka Šillerová

Faust Foxy Fox

černobílá

Glare Bohemia Alké

Dreamer Highland
Braveheart of
Pinewood Country

1/1 iimbapnsnna/ W2

Irena Kochová

Fenwick Danny

černobílá

Lyn

2/2 tvmbasnsnna/F1H1O2T2W3

Libor Buchta

Flash Foxy Fox
Florey Bohemia
Alké

černobílá

Glare Bohemia Alké

2/2 iimbasnsnna/ Q1W3

Ing.E.Chmelíková

1/0 iimbmpnnnna/W1

Věra Brunclíková

0/1 iimbppnnnna / F1P1W1X1

Jana Mlčochová

0/0 iim bapns nna/ B1 R1 T1

František Mikoláš

0/0 iim basnn nna/ --

Veronika Vostrá

0/0 timbesnsnna/T1

Hana Pisarčíková

1/0 iimbepnsnna/H1Q1W1

Alex.Grygarová
A.Borovičková

tricolor

blue merle Atma Bohemia Alké

Frisk Bohemia Alké blue merle Atma Bohemia Alké

Spot
Braveheart of
Pinewood Country
Arnpriors Tsar at
Beagold
Arnpriors Tsar at
Beagold

Gag Akumulator

černobílá

Ass Bohemia Alké

Geri Foxy Fox
Ghent Bohemia
Alké

černobílá

Gay Bohemia Alké

modrobílá

Atma Bohemia Alké

Grey Bohemia Alké
Chain Bohemia
Alké

modrobílá

Atma Bohemia Alké

Highland Dreamer
Arrow from the lovely
Annie
Krislyn Bomber at
Beagold
Krislyn Bomber at
Beagold

černobílá

Forth Bohemia Alké

Glen from Ayrshire

1/1 ivmbasns nna/ H2W2

Idrus Bohemia Alké

černobílá

Forth Bohemia Alké

Detania Panja´s Flash

1/0 iimbasnn nna/ Q1W1

Kat.Dědičová

Imai Bohemia Alké

blue merle Forth Bohemia Alké

Detania Panja´s Flash

0/0 iimbppnn nna/ Q1T1X1

Alex.Grygarová

Irgo Bohemia Alké
Jared Bohemia
Alké
Keane Bohemia
Alké

blue merle Forth Bohemia Alké

0/0 timbppnn nna/X1

Alex.Grygarová

0/0 iim bawns nna/ --

Grbavčicová Věra

černobílá

Forth Bohemia Alké

Detania Panja´s Flash
Jolly Joker in Black
von Skuddenhof
Ted from sc.Roy vom
Beutenhof

0/0 iim bapns nna/ K1

Radomír Hošta

Ken Akumulator

černobílá

Craigbank Chockie

Clydebank Brit

2/2 iimbasns nna/ W3

Milan Procházka

Clydebank Brit

0/0 iimbasns nna/--

Jiří Kašpárek

Rajahiilen Jymy

2/2 iimbpplnnna/ Q1W3

Jitka Slánská

Nip

2/2 limbasbnna / P1Q1W3Y1

Radko Loučka

Jyn

0/2 iimbapnn nna/ H1 Q1 W3

Eva Adami

0/0 iimcaslsnna/ N1

Alex.Grygarová

2/2 timbapnnnna / C1L1Q1W3

H.Půlpánová

0/0 iimbapnsnna/--

Šárka Vajcová

DKK 0/0, PRA/CEA neg.2003

Jana Matějková

DKK 1/0, PRA/CEA neg.2003

Alena Vičarová

DKK 2/1, PRA/CEA neg.99

P. Škaroupková

tricolor

Mobella Jackie

Key Akumulator

černobílá Craigbank Chockie
blue merle Chubby Bohemia
Lithe Bohemia Alké s pálením Alké
Mouse di
Cambiano
tricolor
Entea di Cambiano
Maura du chene de
Orouk
černobílá Montels
Ted from scottish
Roy vom
hnědobílá Yen of the racy Kate
Beutenhof
s pálením vom Beutenhof
Wendevick
Usecasper
černobílá Meiken Temptation
Wendevick Zephyr

černobílá

Wendevick Xanadu

Aran Coly Queen

černobílá

Cony Czechmate
Drake Bohemia
Alké

černobílá

Bibi Czechmate
Ghostland Fortune
Cookie at M.

Roy of Dalmillitgton
Krislyn Bomber at
Beagold
Borderfame Heart
N´Soul
Arnpriors Tsar at
Beagold
Knottsway Chico at
Czechmate

černobílá

Atma Bohemia Alké

Dreamer Highland

=== DŮLEŽITÉ ===
Vzhledem ke změně sídla ČMKU je nutné také změnit sídlo klubu BCCCZ (jelikož je shodné
s bývalou adresou ČMKU - U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7). Výbor navrhl novou adresu pro
oficiální korespondenci: BCCCZ, Lomená 113, 251 64 Mnichovice-Božkov a nové sídlo klubu na
adrese Na záhonech 54, 141 00 Praha 4.
Návrh změny sídla klubu s sebou přináší i změnu Stanov BCCCZ, a to v článku 3.
Původní znění:
Článek 3
Název a sídlo klubu
1.Název klubu zní: Border Collie Club Czech Republic
Zkrácený název: BCCCZ
2.Sídlem klubu je U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Nové znění:
Článek 3
Název a sídlo klubu
1.Název klubu zní: Border Collie Club Czech Republic
Zkrácený název: BCCCZ
2.Sídlem klubu je Na záhonech 54, 141 00 Praha 4
Změna Stanov BCCCZ by měla být provedena na členské schůzi klubu BCCCZ v srpnu 2005.
Změnit adresu klubu BCCCZ by bylo i při zachování adresy ČMKU nevyhnutelné. Často se
stávalo, že pošta byla doručena na adresu sídla klubu v Praze v ulici U Pergamenky a ČMKU ji
vracelo s odůvodněním, že klub zde nesídlí. Po změně adresy sídla BCCCZ bude tento problém
zcela vyřešen.

=== VÝZVA ===
Jak jste se již jistě dočetli v zápise z výborové schůze ze dne 13.11.2004, BCCCZ bude v roce
2005 pořádat Klubovou výstavu border collií v Brně dne 6.8.2005. Jelikož se předpokládá ještě
vyšší počet přihlášených BC než v letošním roce, v roce příštím tedy budou pozváni pro
posuzování 2 zahraniční rozhodčí. S tím pochopitelně souvisí nutnost mít k dispozici dva kruhy a
hlavně 2 zapisovatele, 2 vedoucí kruhu a jednoho překladatele z německého jazyka. Pokud je
mezi Vámi někdo, kdo by chtěl podat pomocnou ruku při této akci a zhostit se jednoho z těchto
úkolů, bude rozhodně vítán. Podmínky jsou: znalost práce ve výstavním kruhu (znalost zadávání
titulů a známek je nutná!! ), pro zapisovatele - čitelný rukopis (náhrada v podobě psacího stroje
vítána – ovšem pak je znalost psaní na stroji více než nutností:-)), pro překladatele je podmínkou
výborná znalost anatomie v jazyce německém a schopnost jej kvalitně a správně přeložit do jazyka
českého. Pokud Vás tyto řádky zaujaly a chtěli byste se stát pomocníky na Klubové výstavě
BCCCZ, obraťte se prosím na Helenu Půlpánovou, tel. 466 653 943, mobil: 777 156 954, e-mail:
helenapulpan@mybox.cz

Chovatelská stanice GASKO PRIM nabízí ke krytí :
hnědobílého psa Crazy Brown Gasko Prim „Indy“
nar.25.7.02,v 6ti týd. CEA (celý vrh) neg.,PRA/CEA neg.HD A
Výst.:3xCAC,r.CAC,CACIB,Vítěz Speciální výstavy 2004,
Klubová výst.Německo-V4/18 (rozhodčí z Anglie)
Otec:-černobílý- Clan Abby NZ Black Magic-imp.N.Zéland.Výška 52cm,HDA,PRA/CEA neg.
Interšampion,Junior šampion Maďarska,Šamp.Maďarska,Klubový Šamp. Německa, 2xKlubový
vítěz
Maďarska,2xKlubový
vítěz
Rakouska,Klubový
vítěz
Německa,Dunajský
vít.,24xCAC,3xCACA,4xVDH-CHA,11xCACIB,26xBOB,BIG,BIS(předkové Šamp. Austrálie a
Nového Zélandu)
Matka:-hnědobílá- Tosari Flies High-imp.Anglie.Výška 50cm, HD a ED 0/0,PRA/CEA neg
Šampion Polska, CAJC,2x vítěz ml.Polska,Vítěz ml. Nizozemí-nominace CRUFT,
3x CAC,CAC SR,CAC Švýcarska,3x CACIB,3xres. CACIB,BOB,Nejlepší fena plemene,Krajský vítěz, zkouška: ZVOP
Nabídka štěňat: krytí v Holandsku,odběr zač.února 2005, budou vyšetřena na CEA
Matka: Tosari Czech This Out –imp.Anglie – 50,5cm, HDA,PRA/CEA,Kat.neg.
6xCAJC,2xCAJC SR,9xCAC,2xCACIB,BOB, Junior šampion,Český a Klubový
šampion, Krajský a Národní vítěz, Středoevropský
vítěz,.(čekatel Polského a Slovenského šampiona).
Splněny podmínky pro INTERŠAMPIONA
Zkoušky:ZM,ZVV1,ZOP,ZPU1,ZZO,ZVOP,
Otec: Tonkory Valley of the Storm-imp.Anglie-53cm, HDA,PRA/CEA,Kat.neg.
28xCAC,10xCACIB,17xBOB,2xBIS,3xBOS,CC, Německý,Lucemburský a Evropský
jun.šampion,, Šampion Německa, Lucemburska,Švýcarska, Klubový šampion
Německa,nomin. Na CRUFT,aj
Lenka Svobodová, Zahrádkářská 13, 503 11 Hradec Králové 15
Tel.:777 199 468, www.gaskoprim.com

Kontaktní adresy na funkcionáře BCCCZ
Předseda klubu:
KREJČÍ Michal, RNDr.,
Lomená 113, 251 64 Mnichovice-Božkov
tel 204 641 755 d, 244 021 200 k
mobil 602 312 724, krejci@oksystem.cz.

Zástupce předsedy klubu, sport.komisař:
BARTEK Ivo, Ing.,
Masarykova 31, 664 52 Sokolnice
tel/fax 544224876 dk
mobil 608 730037, ibartek@IOL.cz

Jednatel:
BARCALOVÁ Šárka,
Na záhonech 54, 141 00 Praha 4
tel 241481 550 d, 221 131 301 k
mobil 777 013 895, sarkab@cbox.cz

Předseda komise pro chov, poradce chovu:
HANAČÍKOVÁ Nikol,
Kudlov 280, 760 01 Zlín
tel 577 216 350,
mobil 603 891 385, chevers@volny.cz

Hospodář, pokladní:
PÍŠŤKOVÁ Radana
Jungmannova 1325, 765 02 Otrokovice
tel 731 457 971
e-mail: radana.pistkova@cmail.cz

Člen výboru:
KERNEROVÁ Lenka,
ng., Buzulucká 8, 160 00 Praha 6
tel 224 318 313 dk
mobil 724 241 488, lenka.kernerova@ecn.cz

Kontrolní a revizní komise:
VOJTĚCHOVÁ Lenka, Mgr.,
Ambrožova 14, 130 00 Praha 3
tel/fax 222 583 281, mobil 724 021 705,
e-mail: lenka.vojtechova@cr-corin.com

Kontrolní a revizní komise:
LERL Tomáš,
Pod kopcem 6, 147 00 Praha 4
224 024 904 d,
e-mail: lerl@oksystem.cz

Kontrolní a revizní komise:
SVOBODOVÁ Lenka,
Zahrádkářská 13, 503 11 Hradec Králové 15
tel 495 534 355, mobil 776 199 468,
e-mail: gasko.prim@quick.cz

Předseda redakční rady zpravodaje a internetových
stránek:
Jana Lejsková,
Lípa 3, 763 11 Zlín 11 mobil: 777 308 869
e-mail: pejskova@volny.cz,

Referent pro výstavy:
Helena Půlpánová - helenapulpan@mybox.cz, tel 466 653 943
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