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Pracovní border collie 

 
V české kynologii převládá názor, který když to trochu přeženu, označuje za 

pracovního psa téměř každého, který si na povel sedne a přinese aport. Když někdo něco 
podobného říká o německých ovčácích nebo kníračích, tak je mi to zcela jedno, protože pro 
ně to zřejmě asi skutečně představuje neuvěřitelný výkon a proti pobíhání po dvorku nebo 
vzpínání se na řetězu to asi leckomu jako práce připadá. Tvrdit něco podobného o border 
collii je ovšem dost přitažené za vlasy. Opakuji tedy znovu a zřejmě ne naposled. Pro border 
collii existuje pouze jedna jediná práce a tou je pasení, a to ovcí! Jen takovou border collii, 
která po svých předcích podědila instinkty pro pasení a tyto instinkty umí navíc v práci 
používat, je možné označit za pracovní. Jakákoli jiná aktivita - záchranařina, poslušnost, 
obrana, agility, canisterapie, heelwork to music, coursing, ... je pro ni jen náhradním 
zaměstnáním za její prvotní a jediné poslání. Většinu vyjmenovaných aktivit můžeme velmi 
dobře označit jako sport a příslušnou borderku (chov) jako sportovní.  

Border collie vznikly velmi přísným a nekompromisním selektivním šlechtěním, při 
němž nutnou podmínkou pro zařazení do chovu byla zděděná schopnost pást. A to ne 
naučené obíhání stáda v určeném směru, ale instinktivní schopnost ovládat ovce pohledem 
spolu s charekteristickým přikrčením se (giving eye, crouch), instinktivní udržování pozice 
dvanácti hodin a typický způsob přibližování se ke stádu širokým obloukem (outrun). 
Samozřejmě, že i další vlastnosti, jako je ochota poslouchat člověka a spolupracovat s ním a 
inteligence psů projevující se ve schopnosti snadno se učit a samostatně reagovat na složité 
situace, byly také velmi významnými selektivními faktory. Samy o sobě však nestačily. Na 
border colliích, které nepásly, se ve Skotsku nechovalo. Tato pravidla chovu nebyla a ani být 
nemusela nějakým formálním způsobem zavedena a jejich dodržování vyžadováno. 
Prakticky nepřicházelo v úvahu, že by si někdo nepasoucí border collii koupil a zbůhdarma 
živil a chovatel by prodejem takového psa riskoval ztrátu svého dobrého jména, což je 
v jistých krajích horší než smrt. Chápu, že u nás, kde někoho podvést, obelhat nebo alespoň 
ošidit je téměř národní sport, se tomu těžko věří, ale takové země skutečně existují. ISDS 
proto nevyžaduje pro psy, jejichž rodiče již v plemenné knize ISDS jsou, žádné formální 
zkoušky pro jejich zápis. Na druhou stranu z toho vyplývá, že ISDS zápis není garancí toho, 
že pes bude skutečně pást – zapisují se totiž všechna štěňata. Ta nepasoucí tím ovšem 
svou kariéru v ISDS registru také skončí, neboť zůstanou bez potomků.  

Bylo by naprosto nerealistické chtít tradiční přísná výběrová kritéria uplatňovat 
v chovu i v současné době a zejména v našich středoevropských podmínkách. Klub se při 
chovu border collií soustředí z 99% na jejich zdraví a tudíž na maximální možnou eliminaci 
dědičně přenosných chorob. I když si uvědomuji, že tím dochází k značnému rozmělnění  a 
znehodnocení všeho, co se za staletí podařilo do genofondu borderek nashromáždit, je 
jasné, že jiná cesta, než apelace na uvědomění chovatelů a i budoucích majitelů není. 
Dlouhodobé britské zkušenosti ukazují, že i do sportovních chovů je třeba čas od času vnést 
pracovní krev, protože jinak dochází k neustálému pozvolnému zhoršování jeho úrovně. 
V agilitních chovech je doporučeno přilití čistě pracovní krve nejpozději po čtyřech 
generacích. 

Nejhorší černou vizí pro border collie je ovšem nezodpovědný český chovatel. Podle 
mého známého veterináře je schopen do pěti let zničit jakoukoli psí rasu, za předpokladu, že 
se prodejem příslušných štěňat dají vydělat slušné peníze. Dlouho jsem mu nevěřil, když se 
však, na jinak velmi pěkných, webových stránkách nejmenované chovatelské stanice mohu 
dočíst následující doporučení (cituji): 

„Při koupi štěňátka se vždy zaměřte na chovatelskou stanici, kde se odchovávají tzv. 
„výstavní linie“ Border kolií. Takoví psi jsou přece jen klidnější, chov je zaměřen na exteriér a 
zdraví.“ 
(konec citace), pak mi nezbývá, než mu věřit. Chtěl bych připomenout všem chovatelům větu 
z Článku 2, odstavce 1. našeho Chovatelského a zápisního řádu: 
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Cílem Klubu je chov čistokrevných psů, při zachování biologického zdraví každého 
jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno border collie. 
 
Zaměření chovu na exteriér je mnohokrát ověřená cesta do pekel. Jednou ze základních 
vlastností border collie je drive neboli hyperaktivita. Chcete-li klidnou a vyrovnanou borderku, 
kupte si labradora! Mohutná, přehnaně chlupatá a navíc klidná border collie (tedy přesně 
taková, která se líbí většině rozhodčích exterieru), která vás neotravuje pasením téměř 
všeho a netahá vás soustavně ven, která vydrží stát celý den na výstavě a nevadí jí to, ta 
skutečně nepatří do chovu. Jestliže se čím dál více stává, že námětem rozhovorů o border 
colliích a diskusí na internetu je zejména barva jejich srsti (pokud možno hnědá a ještě lépe 
merle) a výstavní výsledky, máme dost důvodů k pesimismu. O to hůře, že mnoho 
špičkových chovatelů tento trend podporuje nezodpovědným výběrem svých chovných 
jedinců. 

Drtivá většina našich border collií nebude mít nikdy soustavnou příležitost pást. 
Nejhorším peklem pro naše psy však není nedostatek ovcí v České republice, je to nečinnost 
a lenost jejich majitelů. Jakákoli aktivita, která vás a vaši borderku baví je v rámci klubu 
vítána a klub ji bude podporovat. Borderky se vám za to odmění vděčností a upřímnou 
radostí, která vrcholí až v „souznění duší“. Neznám jiné plemeno, které by toho bylo v takové 
míře schopno. 

 
Chtěl bych tento příspěvek ukončit několika výzvami: 
 

• Nechovejte jen na základě exteriérových kritérií. Máte-li zajímavě barevnou 
nebo pěkně osrstěnou borderku, která je ale bez charakteristického drivu 
(zhruba každá desátá v populaci) nebo má charakterové vady (přílišná 
agresivita nebo bojácnost), nechovejte na ní! 

• Nežeňte chov border collií do velkých, mohutných a chlupatých jedinců. Stačí, 
že to dělají rozhodčí exteriéru. Pohled na některé borderky, které se po 
uběhnutí několika koleček ve výstavním kruhu nacházejí v předinfarktovém 
stavu, je dost žalostný. 

• Vyhněte se příbuzenské plemenitbě. Vedle vlastností, které chcete upevnit se 
vám podaří posílit a uchovat i všechny případné, třeba i neprojevené, 
genetické vady a povahové nedostatky. 

• Máte-li hezkou border collii a baví vás s ní chodit na výstavy – choďte a 
vystavujte. Nezapomeňte ji ale také vzít na cvičák a do přírody. 

• Nekupujte štěně pouze na základě fotografie nebo prvního dojmu. Všimněte 
si, jak se chovatel o štěňata a fenku stará a v jakých poměrech vyrůstají. Zda 
jsou štěňata správně socializovaná. Zda mají dostatek různorodých podnětů. 
Zda mají vyšetření na CEA. Prvních pět týdnů v životě štěněte je 
rozhodujících pro tvorbu nervových spojení v jeho mozku. Sedmý a osmý 
týden je důležitý pro navázání se na majitele. Dělejte testy vloh (viz předchozí 
Borderholiky). Koupíte-li psychicky zanedbané (i když jinak na první pohled 
zdravé a čilé) štěně, nedivte se pak, že mu musíte při výcviku věnovat 
mnohem více času a výsledky nebudou nikdy takové, jaké by mohly být. 
Odolejte pokušení „zachraňovat“ štěně z chovatelových rukou a podmínek 
v nichž u něj žije. 

• Používáte-li pro označení chovu nebo psa termín „pracovní“, rozmyslete si 
dvakrát o čem mluvíte nebo píšete. Sport (i záchranářský a služební) není pro 
border collii práce. Na druhou stranu - sportovní úspěchy našich členů jsou 
skvělé a nepřehlédnutelné a zaslouží si náš obdiv a uznání. 

 
RNDr. Michal Krejčí 
      předseda klubu 
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Setkali se u Kolína? Nééé, přece u Pardubic 
 
 
Snem každého majitele psa jakékoli psí rasy je chovatel, který udržuje s majitelem kontakt. 
My, majitelé borderčích holek a kluků, jež nesou ve svém rodokmenu příjmení Foxy Fox 
takového chovatele máme. Tedy přesněji řečeno chovatelku. 
 
Začátkem dubna mezi mnou-Fléšovou 
(vlastním Flashe Foxy Fox, takže jsem 
Fléšová, to dá rozum, ne?) a 
Faustovou (ta má zase Fausta Foxy 
Fox) začala mailová korespondence 
na téma, jak by bylo prima se někde 
sejít a zatrénovat si agility. Míst bylo 
na výběr hned několik. Po krátké 
poštovní přestřelce jsme usoudily, že z 
hlediska dostupnosti, vybavenosti  a 
vstřícnosti bude nejlepší sejít se na 
cvičišti v Pardubicích - Nemošicích. 
Nápad měl jediný mráček – a to 
vyloudit souhlas naší chovatelky 
Heleny. Nesměle jsme jí naši ideu 
písemně navrhly. Po krátké době, kdy 
zjistila, že nejde o žert, souhlasila. Ba co ještě víc, ujala se organizace. Nutno říct, že z mé 
sobecké myšlenky zatrénovat si s Faustovkou a jejími černobílými borderčími kluky vytvořila 
nápad zorganizovat sraz všech odchovanců Foxy Fox. 
Helena stanovila pevný termín srazu na 5. července tohoto roku (zkuste vymyslet den v roce, 
kdy by 45 rodin a jejich borderčích dělových koulí mělo čas) a rozšířila program, jež původně 
zahrnoval pouze výcvik agility o oběd v zahradní restauraci, návštěvu cvičiště pardubického 
výcvikáře Jana Štěpánka a večerní gril párty u Půlpánů.  
 
A jak to všechno bylo? 5.7. opravdu Foxové do Nemošic dorazili a nebylo jich málo. 
Zastoupeni byli psi a fenky z vrhů A – G, ale také psí miminka z vrhu H, kterým byl v době 
srazu 3 a kousek měsíce. Na začátku jsme všichni jak lidé tak psi po sobě nesměle 
pokukovali a říkali si, jak celý den ve Foxí smečce asi dopadne. Hlavní organizátor rozdělil 
psí aktéry do dvou skupin – zájemce o agility a poslušnostichtivá štěňata. Agilitní skupinu 
vedla ostřílená Romana Košťálová, majitelka šampiona Adama Foxy Fox. Štěňata a hlavně 
jejich majitele v poslušnostním know how zlepšovala Helena. Agiliťáci běhali rychlostí 

meteleskum bleskum a štěňata 
dokázala, že jsou zástupci 
nejinteligentnější psí rasy na světě :o). 
Po výcviku agility byl původní plán 
obohacen o nácvik výstavního 
předvedení. Někteří z nás se zapotili 
přinejmenším stejně jako při agility 
(zkuste donutit borderčího frajera 
v přítomnosti x psů a fen, před i za ním, 
běhat s ocasem dolů). Následovalo 
společné fotografování (viz níže). Tím 
byl dopolední program (a majitelé 
rovněž) vyčerpán a následoval 
hromadný přesun borderčí rodiny do 
malé zahradní restaurace na kraji 
Pardubic. Cílem této akce byla 
samozřejmě socializace psisek, nikoli 
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nasycení majitelů :o). Vzhledem k tomu, že obsluha lehounce vázla, byl dostatek času 
navzájem si popovídat. Po vydatném obědě jsme odešli na nedaleký cvičák vyhlášeného 
pardubického výcvikáře.  
 
 
 
Otrlejší navlíkli svému psu postroj 
(raději nebudu uvádět jmenovitě) a 
nechali jej kladkou vytáhnout do 
výšky, tak jak cvičí pardubičtí 
záchranáři (musím se přiznat, že i 
přes hecování Heleny, ať Fléšánka 
taky vyzvednu nahoru, když mi 
někdy tak pije krev jsem mu v této 
chvíli vše odpustila a nahoru jej 
nepustila:o). Honza se převlékl do 
figurantského a následoval nácvik 
obran. Začal lišák Adam, jež je 
připraven na IPO 1. Poté pokračovali 
psí dorostenci a dorostenky 
nácvikem skupinové zloby v 
kruhovce. A že se tedy zlobili! (viz 
foto níže) Potom si náš brácha Faust zkusil hlídání předmětu podle zkoušky ZPU 1. Batoh 
bravurně uhlídal a vězte, že dnes už tuto zkoušku vedle mnoha výstavních titulů vlastní. 
Odpoledne se pomalu chýlilo ke konci a my, co jsme ještě zbyli jsme se odebrali k Půlpánům 
domů. Málo nás tedy rozhodně nebylo :o). Tam jsme klábosili, jedli a pili a psi vedle nás 
spokojeně leželi. Všichni jsme věděli, že se ten náš Foxí den moc a moc vydařil. Ještě 
jednou nejen za sraz moc děkujeme! Helenko, báječně ses osvědčila, příští rok Foxové 
nashledanou v Pardubicích :o).  
 

Fléšová & spol. 
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Homo kynologicus 
 
 (popis, výskyt, způsob života, etologie, potrava, rozmnožování a pohlavní dimorfismus) 
 
Na základě rozsáhlé etologické studie druhu Homo kynologicus zpracovala Ing. Irena 
Lukešová, chovatelská stanice pudlů Cassiepia. 
 
Homo kynologicus, čili člověk - kynolog, je poměrně hojným poddruhem člověka moudrého 
(Homo sapiens). 
 
Popis: Morfologické rozdíly mezi člověkem moudrým a kynologem jsou nepatrné. Výrazné 
odlišnosti zaznamenáme pouze v oblečení. Kynolog se nejčastěji vyskytuje v riflích, 
šusťákové soupravě, maskáčích, kraťasech a botaskách, ve společenském oděvu jen velmi 
sporadicky (např. na výstavách). Oblečení bývá obaleno odumřelými chlupy a bahnem. 
Výskyt: Zatímco Homo sapiens je takřka kosmopolit (tj. vyskytuje se hojně po celém světě), 
s kynologem se setkáme na výstavách, svodech, bonitacích, závodech, agility, 
kynologických cvičištích, střihačských soutěžích a v přírodě. Kynologové žijí ve smečkách. 
Etologie (chování): Kynologové jsou družní, hovorní (pokud se hovor týká psů), mají smysl 
pro humor a nebývají přemrštěně čistotní. K ostatním lidem se chovají nevšímavě, ale v 
případě verbálního nebo dokonce fyzického napadení okamžitě tvrdě zakročí. Zatvrzelému a 
agresivnímu odpůrci kynologie může být rozzuřený kynolog velmi nebezpečný, zejména je-li 
podpořen smečkou jedinců svého druhu, případně druhu Canis familiaris (pes domácí). K 
příslušníkům vlastního druhu jsou kynologové velmi přátelští, ochotně se podělí o potravu, 
nikoliv však o tituly na výstavě. Ve výstavním kruhu nebo v různých soutěžích se z kynologů 
stávají rivalové, kteří dovedou bojovat velmi tvrdě a ne vždy čestně. Třebaže jsou 
kynologové v jádru dobrosrdeční, nic je nepotěší tolik, jako když si konkurence koupí psa, 
kterému nenaroste zub. 
 
Kynologové rádi fotografují. Důvodem je potřeba zdokumentovat krásu, případně výkon 
svých psů. Psy fotografují převážně ve výstavním postoji, visící na rukávu, případně 
obklopené získanými poháry. Často fotografují i psy svých soupeřů. Snímek exteriérově 
kvalitnějšího psa konkurence je pak příčinou kynologových depresí. 
Způsob života: Kynologové nejraději obývají osamoceně stojící objekty s velkým 
pozemkem. Mnoho kynologů je však vzhledem ke svým finančním možnostem nuceno žít i v 
oblastech hustě osídlených druhem Homo sapiens. Takoví kynologové jsou zpravidla 
nešťastní a frustrovaní, neboť okolní prostředí je omezuje v jejich přirozených potřebách, 
mezi něž patří např. život ve smečce, značkování teritoria a volný pohyb. Držení kynologů ve 
městech a na sídlištích lze bez nadsázky definovat jako týrání. 

Obytné prostory kynologů se 
vyznačují charakteristickými 
rysy. Koberce (pokud se 
vyskytují), bývají skvrnité a 
nábytek je ohlodán, stejně jako 
dveře. Výška okusu odpovídá 
kohoutkové výšce chovaného 
plemene, stejně jako velikost 
stop na ložním prádle. Na 
zdech se hojně nacházejí 
krátery Ngorongoro.Veškeré 
bytové textilie jsou pokryty 
dlouhou, případně krátkou srstí. 
Jen výjimečně jsou bezsrsté, 
propadl-li kynolog kouzlu 
naháčů, pudlů, nebo jiných 
nelínajících plemen. 
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Navštíví-li kynologa průměrný Homo sapiens, bývá zpravidla  šokován, uslintán, umazán a 
ochlupen. Jen obtížně si hledá místo na slunci, nebo lépe řečeno na sedací soupravě. 
Ve všech obytných prostorách se hojně vyskytují pískací hamburgery, míčky, gumové 
slepice a kosti z buvolí kůže v různém stadiu rozžvýkanosti. 
Koupelna kynologa je zavalena lahvičkami se šampony, kondicionery, balzámy, prostředky 
na růst srsti, proti lámavosti, proti statické elektřině, proti blechám, pro lesk srsti, na čištění 
očí, uší, zubů, na odstranění zacuchanin a na zvýraznění barev srsti, případně na odstranění 
nežádoucího barevného nádechu srsti. Hygienické prostředky samotného kynologa se 
omezují na mýdlo s jelenem a kartáček na zuby. 
Pokud k obydlí kynologa patří pozemek, nese i on charakteristické rysy. Kolem řádného 
oplocení vedou bahnité stezky, na pozemku se nevyskytuje žádná živá drůbež a žádné 
záhony. 
Samotnou kapitolou je 
dopravní prostředek kynologa, 
jeho osobní vůz. Obvykle bývá 
z pochopitelných důvodů typu 
kombi a v nákladovém prostoru 
se povalují vodítka, košíky, 
pešky či různé postroje. Auto je 
zřídkakdy umyto a jeho 
blatníky jsou často to jediné, co 
v blízkosti kynologa a jeho 
smečky dokázalo bez úhony 
vykvést. Na zadním skle 
nacházíme pak obvykle 
samolepku s rodinným 
miláčkem, takže před výstavou 
si stačí projít parkoviště a 
máme zhruba představu o 
zastoupení jednotlivých 
plemen. Automobilu nevěnuje kynolog žádnou zvláštní pozornost, protože pro něj 
neznamená skutečně nic jiného než dopravní prostředek. 
Potrava: Kynologové se zřídka vyskytují v místě svého trvalého bydliště, a tak se obvykle 
živí potravou dostupnou na kynologických akcích. Nejčastěji to jsou pikadory, bramboráky, 
langoše, kuřecí stehna, klobásy, zmrzlina a pivo. Ani doma nevěnují přípravě vlastní potravy 
zvláštní pozornost, zohledňují zejména finanční a časovou nenáročnost pokrmů. 
Rozmnožování a pohlavní dimorfismus: Skutečnost, že děti nelze vystavovat, používat k 
aportování kachen, ani zapřahat a i jejich základní výcvik je náročný a s nejistým výsledkem, 
je důvodem, proč samičky kynologů, kynoložky, mají jedno, maximálně dvě mláďata. 
Výchovou ve smečce je dán perfektní základ pro to, aby z dětí vyrostli dokonalí kynologové. 
Smečka zpočátku mládě kynologa bezvýhradně chrání, postupem času vychovává 
a vštěpuje mu základní pravidla slušného chování. Časem si mladý kynolog dokáže 
vybojovat v hierarchii smečky svou pozici a připravuje se tak na okamžik, kdy se stane, hned 
po rodičích, nejvýše postaveným jedincem. Matce - kynoložce, tak odpadá spousta práce a 
začíná se věnovat svému mláděti intenzivněji v okamžiku, kdy ho lze přihlásit na soutěž 
Junior handling, zasvěcovat ho do výcviku nebo úpravy psů. 
 
Kynoložky se výrazně odlišují od samic druhu Homo sapiens. Sejdou-li se dvě ženy moudré, 
proberou spolu manžela, děti a Esmeraldu, sdělí si vzájemně nové recepty z časopisu Tina a 
na závěr se shodnou, že ta nová blůzička paní Vopršálkové je skutečně rozkošná. Dvě 
kynoložky spolu dovedou klábosit rovněž zcela neúnavně celé hodiny, ale obsah jejich 
rozhovoru je diametrálně odlišný. Téma "manžel" zcela vynechají, o dětech se zmíní jenom 
potud, pokud zaznamenaly nějaký kynologický úspěch a dále hovoří výhradně o tom, jak Aris 
(Chanel, Brit, Simon, Ayka) dopadli na výstavě (bonitaci, závodech), proberou receptury 
krmiv a vzájemně se shodnou na tom, že ta fena, co si Vopršálková přivezla z Dánska určitě 



 7

nestojí za ty peníze, poněvadž je strmá na zadek (má reakci na střelbu, dlouhý chlupy, krátký 
chlupy, nebo světlý oko). Muži - kynologové diskutují o stejných tématech jako kynoložky, 
zatímco muži Homo sapiens hovoří výhradně o sexu, fotbale a politické situaci. 
Žena kynoložka si nikdy nestěžuje, že nemá co na sebe, ale stěžuje si, že nemá co 
vystavovat, co cvičit nebo s čím závodit (všichni psi už mají všechny možné tituly a zkoušky, 
je třeba koupit nového, nebo si nechat štěně). Manžel kynoložky musí být srozuměn s tím, že 
když se vrátí z práce (a najde čirou náhodou manželku doma), na kuchyňském stole nestojí 
teplá večeře, ale pes a drahá polovička nesvírá v ruce vařečku, ale kartáč, nůžky nebo 
trimovací nůž. Jak už bylo výše uvedeno, kynoložky nesledují stupidní televizní seriály, ani 
nečtou slaboduché románky, ale po večerech studují odbornou kynologickou literaturu, 
ročenky, zpravodaje a katalogy. Znají perfektně rodokmeny a výsledky psů svých přátel ,ale 
dělá jim potíže vzpomenout si, jakého pohlaví jsou kamarádovy děti. Vaří levně, rychle, 
nepříliš chutně a málokdy. Jejich specialitou jsou chlupaté knedlíky, chlupatá sekaná a 
chlupatá polívka z pytlíku. 
Pohlavní dimorfismus je u Homo kynologicus nevýrazný, protože příslušníci obou pohlaví se 
stejně oblékají a chovají. Pakliže kynoložka, nebo kynolog mají za životního partnera 
obyčejného příslušníka druhu Homo sapiens, nastává boj, který končí často rozvodem. Jen v 
ojedinělých případech lze udělat z obzvlášť tvárného jedince člověka moudrého kynologa, 
ale stojí to spoustu času, energie a nervů a mnohem lepší je se nežádoucího partnera zbavit 
a oženit či provdat se za kynologa. 
Některé ambiciozní kynoložky si však záměrně pořizují manžely - nekynology. Důvodů je 
několik. Manžel - nekynolog nepředstavuje žádnou konkurenci v kruhu ani na závodech, 
nemá odlišný názor na výběr krycího psa (protože nemá žádný) a nezabírá si pro 
uspokojování svých kynologických potřeb nejnadějnější psy chovatelské stanice. Na druhou 
stranu s ním nelze rozumně pohovořit, neboť dysplazii považuje za plemeno a Junior 
handling za prodej štěňat. Když si pak kynoložka uvědomí, že takovýto manžel zabere v 
posteli stejně místa jako dospělý dobrman a sežere toho bezmála tolik jako sedmnáct čivav, 
nezřídka má chuť podat žádost o rozvod. Důvodem, proč to neudělá, bývá skutečnost, že 
potřebuje někoho, kdo by zvedal psy do vany, fungoval coby tažná síla při transportu 
výstavní klece a v neposlední řadě to všechno sponzoroval. 

Druh Homo kynologicus se dále 
dělí na mnoho dalších řádů, např. 
Homo kynologicus var. drillus 
(člověk - výcvikář), Homo 
kynologicus var. musherus, Homo 
kynologicus var. agiliticus, atd. 
Řády se dělí na čeledě, lidově 
zvané např. ovčákáři, pudlaři, 
chrtaři, dogaři, atd. Některé čeledě 
mají své podčeledě, např. chrtaři se 
dále dělí na vipetáře, barzojáře, 
atd. Jednotlivé řády, čeledě a 
podčeledě se od sebe v 
maličkostech liší (výstroj, výskyt, 
chování), ale výše popsané 
základní rysy druhu Homo 
kynologicus jsou zachovány. 

Příslušníci druhu Homo sapiens, kteří se povýšeně nazývají "normální lidé" pevně věří, že se 
jim podaří nejrůznějšími sankcemi a utlačováním kynology vyhubit a vytlačit na okraj 
společnosti. Navzdory jejich snahám nejsou kynologové ohroženým druhem. Jako jediní 
savci se dokáží rozmnožovat také nepohlavně, a to nákazou. K ní může dojít u kohokoliv 
(zejména u dětí a mládeže, a to i protikynologicky naočkované). Největší ohniska nákazy 
jsou na kynologických akcích. 
 
 (děkujeme autorce za souhlas s uveřejněním) 
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Psi specializovaní na vyhledání historických hrobů 
 
Použití psů vycvičených speciálně na 
vyhledání a označení historických nebo 
archeologicky cenných hrobů je celkem 
nový koncept využití psů a jejich 
čichových schopností. Vyhledání a 
označení tohoto druhu evidence 
vyžaduje od psa i od psovoda velice 
pomalý a metodický postup, založený 
na specializovaném výcviku psa. Pes se 
musí pohybovat pomalu, nos těsně nad 
povrchem země, a soustředit se na 
nejjemnějží cadaverové pachy 
prolínající zeminou mnohdy i z hloubky 
několika metrů.  
 
Zbrklý pohyb nebo ztráta soustředění, a 
hrob nebude nikdy odhalen. Vycvičit psa 
pro tuto neobvyklou specializaci trvá 
zkušenému psovodovi i několik let. 
 
Donner Party Kemp 
 
George Donner, Jakob Donner, James 
F. Reed a jejich rodiny opustili 15.dubna 1846 město Springfield ve státu Illinois a vydali se 
na cestu do Kalifornie. Jejich cíl byl jasný - obdržet zadarmo od státu pozemky a začít nový 
život.  
Tisíce krytých vozů s emigranty z východních států Unie projelo obtížnou cestu na "daleký 
západ" za novými sny s novými začátky, ale členové Donner Party prožili jeden z 
nejdramatičtějších příběhů této významné kapitoly dějin osídlování západu, o kterém se píše 
v amerických učebnicích historie. 
Z karavany 23 vozů a 81 lidí, kteří uvázli na 4 měsíce v zasněžených Sierra-Nevada horách, 
přežilo pouze 40 členů výpravy. Neobyčejně těžké přírodní podmínky, hlad a nemoc 
obklopily členy karavany smrtí jejich rodinných příslušníků a kolegů. Dochované historické 
záznamy, výpovědi zachráněných členů výpravy, dohady i vědecké předpoklady svědčí o 

neobyčejně krutých okolnostech, které 
donutily členy karavany, ve snaze o 
přežití, až ke kanibalismu. 
Přesná lokalita zimního tábora hlavní 
skupiny z roku 1847 u dnešního 
Donner Lake je známa, ale díky nově 
objevené evidenci se dá předpokládat, 
že odloučená část Donner výpravy se 
ubytovala v 6 mil vzdáleném údolí 
kolem potoka Alder Creek v Alder 
Creek Valley. 
V květnu 2004, archaeoložka Carrie 
Smith (US Forest Service Archaeology 
Dep.) a Kelly Dixon, Ph.D., Assistant 
Professor, Department of 
Anthropology, University of Montana, 
kontaktovaly The Institute for Canine 
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Forensics a přizvaly naše psovody k asistenci při vyhledání pozůstatků tragicky zahynulých 
členů Donner Party.  
Psovodi ICF, kteří se specializují 
na vyhledávání letitých hrobů, 
prohledali a označili během celého 
dne několik lokalit na rozlehlé 
louce a v okolí potoka Alder Creek, 
čímž potvrdili archaeologům teorii 
o existenci kempu v této lokalitě. 
Na této louce byla již dříve 
nalezena kost ze savce s patrnými 
stopami opracování nožem.  
Na zahájení i průběh vykopávky 
byli pozváni archaelogové a 
antropologové, známé kapacity z 
universit, a též zástupci tisku a 
televize. Akce měla obrovský 
vědecko-historický úspěch. 
Archaeologové odkryli několik 
lokalit, našli dobové artefakty - kulky z mušket, hřebíky, knoflíky, keramické talíře, úlomek 
břidlicové tabulky na psaní, a také stovky úlomků kostí ze savců. Nejdůležitější nález je 
odkryté ohniště, které potvrzuje teorii o lokalitě kempu Donner rodiny. 
Dr. Julie Schablitsky a Dr. Kelly Dixon prostudují veškerou nalezenou evidenci, která s testy 
DNA na nalezených kostech určitě přinese více světla do tragického osudu Donner Party. 
Pro nás je velká čest, že jsme dostali možnost a důvěru být součástí této významné akce. 
Naši psi potvrdili lokalitu kempu, a tím se stali malou součástí objevování historie 
"amerického západu". 
 

 

Eva Čečilová 

 Institute for Canine Forensics (11-2004) 

www.cadaver-k9.cz 
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Mistrovství České republiky v tanci se psem – Blansko 5. 12. 2004 
  
Letošní mistrovství v tanci se psem, které organizoval Klub tance České Republiky, se 
konalo v tanečním sále městského Klubu v Blansku. Soutěže se zúčastnilo celkem 23 
tanečních párů, které byly rozděleny podle věku psovoda do dvou kategorií: mládež a 
dospělí. A samozřejmě nechyběla ani soutěž skupin. 
 
Mezi nejčastěji zastoupená plemena patřily šeltie, 
bearded kolie, belgičtí ovčáci a samozřejmě border 
kolie. Kdo sleduje taneční soutěže častěji, zjistí, že 
jednotlivá plemena mají při tanci svůj typický projev. 
Tanec belgických ovčáků a bearded kolií je obvykle 
velmi svižný, rychlý a většinou doprovázen „zpěvem“ 
psího partnera. Oproti tomu border kolie tančí o 
trochu klidněji a tišeji a soustředí se na povely svého 
tanečního partnera. Tanci se však věnují i jiná 
plemena. Představili se například němečtí ovčáci, 
několik kříženců, labradoři, briard, americký 
pitbulteriér, papilon, knírač ad. Většina soutěžících podala perfektní výkony. Za zmínku 
například stojí vystoupení Vandy Gregorové a její čivavy Brutuse nebo Martiny Klimešové 
a malinoisky Báry. Některým pejskům se však nejspíš nelíbila taneční plocha nebo zrovna 
neměli na tančení náladu, a tak nepředvedli svoje umění v plné kráse. 

 
V kategorii mládeže se předvedla jedna border kolie a to 
Dapper Dame Black Chevers s Alenou Smolíkovou 
z Jaroměře. Tento taneční pár byl skvěle sladěn a ve své 
sestavě předvedl mnoho zajímavých prvků. Jejich výkon 
byl opravdu perfektní a sklidil bouřlivý potlesk. 
Zaslouženě vyhrály svou kategorii a staly se navíc i Miss 
sympatie diváků. 
 
V kategorii dospělých se předvedly hned dvě border kolie. 
Nejdříve vystoupila Martina Klimešová s teprve 

devítiměsíční border kolií Fantastic Fibie Black Chevers, která na svůj nízký věk předvedla 
vynikající výkon a umístily se na 5. místě. Lepší o dva body byl taneční pár ze Slovenska - 
Helena Potfajová a border kolie Nicorry Bohemia Alké.  
 
Nakonec následovala soutěž skupin, ve které 
vystupuje více tanečních párů najednou, nebo jeden 
psovod s dvěma psy. Divákům se představily čtyři 
taneční skupiny a mezi nimi i Helena Potfajová, která 
vedla bez sebemenších problémů najednou dvě 
border kolie. Nicorry Bohemia Alké a Benny Te Pito o 
Te Henua nespustili ani na okamžik pohled ze své 
paničky a předháněli se, který z nich lépe splní 
povely. Za svůj perfektní výkon v rytmu skladby od 
skupiny ABBA sklidili obrovský potlesk a právem se 
umístili v této kategorii na 1. místě. 
 
Výkony soutěžících posuzovala tříčlenná porota, která hodnotila především celkový 
umělecký dojem, provedení pěti povinných prvků, choreografii, taneční kostým, vhodnost 
hudební skladby a další detaily. Porotci neměli určitě vůbec jednoduchou práci. Museli 
posoudit soutěžící co nejobjektivněji a nejspravedlivěji a to bez osobních sympatií či dojmů a 
bez zbytečných emocí. Přesto si myslím, že tato zásadní pravidla nebyla vždy splněna. Co si 
člověk pomyslí o tom, když kategorii dospělých vyhraje dcera paní rozhodčí a přitom výkony 
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jiných tanečních párů byly mnohem zajímavější!!?? Mnoho soutěžících bylo s tímto 
rozhodnutím poroty značně nespokojeno, ale názor diváků a soutěžících se bude asi vždy 
trochu lišit od názoru poroty.  
 
Bylo by skvělé potkávat na soutěžích čím dál tím více tanečníků a také tančících border kolií. 
Pokud nezačnete tanec trénovat nebo máte jen strach vystoupit, jeďte se aspoň někdy na 
tanec se psem podívat a podpořit tak výkony i odvahu soutěžících. 
 
Výsledky 
Kategorie mládež:  
1.místo -139 bodů - Alena Smolíková z Jaroměře & border kolie Dapper Dame Black 
Chevers  
2.místo -122 bodů - Lucie Plíštilová z Dubence & šeltie Denny z Josefovské Pevnosti 
3.místo -120 bodů - Vanda Gregorová z Prahy & čivava Bastien z Lipanské  
4.místo -118 bodů - Zuzana Jakubcová z Blanska & německý ovčák Sára  
5.místo -112 bodů - Ivana Šťávová z Dolní Lhoty & bearded kolie Asta pod Břehy 
6.místo -111 bodů - Jana Vašíčková z Blanska & bearded kolie Annie z Blanzeku 
7.místo -105 bodů - Markéta Babindeliová z Blanska & malý knírač Jenni  
8.místo - 99 bodů - Kateřina Měkynová z Turnova & kříženec Poly 
9.místo - 98 bodů - Gábina Brzobohatá ze Šlapanic & kříženec Nely 
10.místo - 92 bodů - Zuzana Hájková z Blanska & WHW teriér Bessy 
11.místo - 79 bodů - Alena Boudová z Blanska & papilon Diogenes Čajový Lístek 
12.místo - 65 bodů - Iva Linhartová z Brna & bearded kolie Brilliance Skřítek rodiny 
13.místo - 55 bodů - Petra Křivová ze St. Města & labrador Hiks Larien Buddy 
 
Kategorie dospělí: 
1.místo -134 bodů - Iva Rajtšlégrová z Blanska & bedlington teriér Arlette Bos Grunniens 
2.místo -133 bodů - Monika Šebelová z Jedovnic & bearded kolie Aplaus-Tracy Skřítek 
rodiny  
3.místo -127 bodů - Martina Klimešová z Dolní Lhoty & BO-malinois Aralia Novterpod 
4.místo -120 bodů - Helena Potfajová z Bratislavy & border kolie Nicory Bohemia Alké 
5.místo -118 bodů - Martina Klimešová z Dolní Lhoty & border kolie Fantastic Fibie 
Black Chevers  
6.místo -116 bodů - Hana Loudová z Chebu & americký pitbulteriér Jenny 
7.místo -114 bodů - Lucie Smolíková z Prahy & německý ovčák Sunny day 
8.místo -109 bodů - Martina Satinová z Orlové & BO-tervueren Alička Bona Bar-Bar Beskydy  
9.místo - 91 bodů - Alena Povalačová z Adamova & briard Rita 
10.místo - 90 bodů - Emilie Dainko-Macková z Ostravy & kříženec Sara  
ostatní diskvalifikace 
 
Kategorie skupiny: 
1.místo - 142 bodů Helena Potfajová & border kolie Benny Te Pito o Te Henua & border 
kolie Nicorry Bohemia Alké 
2.místo - 108 bodů Lucie Malíková & Petra Ocetková & Monika Urbanová & 3 šeltie 
Sorbonne Black Moravské srdce & Lucky & Jazz Night z Ďáblovy studánky 
3.místo - 102 bodů Magda Dubovská & Kateřina Přerostová & 2 šeltie & Elisa Doolittle 
Smaal Kim & Wanady Gold Bohemia Platina 
 
Pokud byste se chtěli podívat na videozáznam z této akce, můžete kouknout na stránky 
www.jackie.mysteria.cz (odkaz video), kde najdete sestřih vystoupení Aleny Smolíkové a 
Heleny Potfajové. Nebo si napište o DVD na e-mail: lenka.cabova@centrum.cz (80 Kč 
včetně poštovného). 
 

                                                                    Lenka Cábová 
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Lavinový výcvik očima Lucky Rychetské 
 
V prvním lednovém týdnu jsme s Klerinkou neodolaly volání HOR a vyrazily na Liščí horu, 
kde na Lyžařské Boudě pořádala Středočeská zách. brigáda lavinové soustředění. Na cestu 
jsme se vydaly ještě s jednou záchranářkou Gábinou (německý ovčák). Už příjezd na chatu 
byl ve znamení dobrodružství, nebyla přístupná autem, ale jen na skůtru nebo rolbou. Jelikož 
jsme do Černého Dolu přijely již ve večerních hodinách, přijel pro nás skůtr se sáněmi. A tím 
to začalo. Povedlo se nám na něj naskládat všechny naše věci (a nebylo jich málo), a to 
k nám ještě přibyla jedna záchranářka Pavla se svým psem Vinky (střední knírač). Nakonec 
jsme posedaly na sáně, na skůtr a psi byli všude, kde se dalo. Cesta byla dokonale 
romantická, hvězdy, sníh a jízda jak na horské dráze. Jen po příjezdu jsme musely trošku 
vyhrabat mou borderku, která jela v košíku na konci skůtru a byla celá zasněžená. 
Ráno jsme se probudily do úplné mlhy, nebylo vidět na dva metry. Tento den pořádali 
středočeši zkoušky. Avšak naše odvážná trojka, spojená již zážitkem ze skůtru, vyrazila na 
vlastní trénink lavin do mlhy. Všechno probíhalo bez problémů až do chvíle, kdy už nám 
začala být zima a rozhodly jsme se vrátit do chaty. Vyrazily jsme v pořadí: Gábina, Lucka, 
Pavla (okolo běžící čoklové) a po dosti ujetých 
metrech na běžkách směrem dolů, jsme 
konstatovaly, že se ubíráme špatným směrem a 
po špatných tyčích. V tu chvíli začal šibeniční 
humor tipu: „umrzneme kousek od chaty; všimne 
si vůbec někdo, že jsme se ztratily? Bude nás 
hledat horská apod…“ Žádná z nás u sebe 
samozřejmě neměla mobilní přístroj, tak jsme se 
pro jistotu rozhodly neriskovat a vrátit se hezky 
po tyčích jako vzorní turisté a nalézt nahoře ty 
správné. K mému smutku jsme je našly a tím 
naše ztracení skončilo. Odpoledne po zkouškách 
jsme si ještě zatrénovaly jednou, ale už raději v dosahu chaty. 
Večer byl samý zápas, turnaj a „telefon“. Pro neznalé telefon=panáci rumu. V pozdních 
hodinách už se po Lyžařské boudě potulovali lidé, kteří všude hledali svou rovnováhu. 
Musím ještě poznamenat, že jsme si zahráli fotbálek, kulečník a ping pong. A zástupci 
pražské brigády (já a Gabča) porazili zástupce středočechů v kulečníku a to s drtivou 
převahou!! 
Sobota byla naprosto bezkonkurenční. Bylo dokonale modro a svítilo sluníčko. Škoda, že ti 
jedinci, kteří nenašli do rána svou rovnováhu, si ji užili jen v posteli či na toaletách. I trénink 

se povedl. Takto dokonalé sněhové podmínky 
dovolily zakopat osoby opravdu metr hluboko, a 
tak si to naši psi mohli konečně poprvé vyzkoušet. 
K našemu překvapení jim to nečinilo žádné potíže 
ani MP-mrtvolný pach. Takto krásný den jsme 
využili též k sáňkování, což se nelíbilo běžkařům, 
ti museli dosti často před řítícími se sáňkami 
uskakovat, jelikož se psem na sáňkách se špatně 
řídí. Sobotní večer byl již klidnější a poznamenán 
nedělním odjezdem. I když ženy dokážou využít 
každé chvilky, a tak jsme tento večer strávily 
 probráním  a zdrbáním všeho možného.. 

Neděle, deprese, čekal nás odjezd. Opět bylo hezky, ale ne už tak jako v sobotu. 
Středočeská brigáda odjela už zrána  a my jsme nelenily, odjezd odložily až na poledne a 
vyrazily dohánět co se ještě dalo. Konečnému odjezdu jsme se však nevyhnuly a tak nám 
nezbylo, než  se v poledne naskládat do rolby a hurá směrem ku Praze vstříc novým 
zážitkům. 
 
                                                                                                  Lucie Rychetská  
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AKCE BCCCZ 2005 
 

 
10.4.2005 BONITACE – Pardubice, uzávěrka přihlášek do 30.3.2005. Spolu s přihláškou 
zasílejte kopii PP, kopii výsledků vyšetření DKK a PRA/CEA. Přihlášky zasílejte na adresu 
poradkyně chovu: Nikol Hanačíková, Žlebová 4104, 76001 Zlín 
 
23.-24.4.2005 - PASENÍ - Dub u Prachatic – zkoušky (rozhodčí: Sochorová) 
 
7.-8.5.2005  - PASENÍ - Podkost – zkoušky (Koško) 
 
11.-12.6.2005 - Mistrovství BCCCZ v agility a výkonu - Lamberk u Březníka  
 
26.6.2005 - PASENÍ - Libhošt u N. Jicína - zkoušky (Pecold) 
 
5.- 6.7.2005 - PASENÍ - Lípa u Zlína –  zkoušky, soutěže (Loučka) 
 
6.-7.8.2005 - DNY BORDER COLLIÍ 
Součástí Dnů border collií bude Klubová výstava a Volební členská schůze, bonitace a 
Mistrovství BCCCZ ve flyballu. 
 
6.8.2005 - KLUBOVÁ VÝSTAVA  Brno , při Dnech Border Collií 
Přihlášky a propozice budou na adrese: 
Helena Půlpánová, Národních Hrdinů 344, 530 03 Pardubice 3, tel: 466 653 943 
e-mail: helenapulpan@mybox.cz 
 
7.8.2005 - BONITACE – Brno při Dnech BC, uzávěrka přihlášek do 31.7.2005. Spolu 
s přihláškou zasílejte kopii PP, kopii výsledků vyšetření DKK a PRA/CEA. Přihlášky zasílejte 
na adresu poradkyně chovu: Nikol Hanačíková, Žlebová 4104, 76001  Zlín 
 
7.8.2005 - Mistrovství BCCCZ ve flyballu, Brno, při Dnech BC 
 
10.9.2005 - PASENÍ - Silůvky u Brna – zkoušky, soutěže (Kosa) 
 
18.9.2005 - PASENÍ - Lhůta u Vys.Mýta – zkoušky, soutěže (Zadrobílek) 
 
2.10.2005 - PASENÍ - Sobotka – zkoušky, soutěže (Gavendová) 
 
říjen 2005  - BONITACE - Praha – datum bude upřesněn v průběhu roku 2005 
 
 
 

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
 

Oznámení poradce chovu: 
 

Žádosti o krycí listy se musí zasílat vždy písemně - poštou, mailem, faxem. Z důvodu 
častého neplacení poplatků za vystavení krycích listů musí být tyto žádosti zaslány VČETNĚ 

KOPIE DOKLADU o zaplacení poplatku (v případě zasílání žádosti mailem - doklad bude 
naskenován). Bez dokladu o zaplacení krycího listu nebude tento vydán. 
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BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC 

 
pořádá 

 
 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY BORDER COLLIÍ V AGILITY A VE VÝKONU 

 
LAMBERK U BŘEZNÍKA 

11. – 12. 6. 2005 
 
Vážení majitelé, chovatelé a obdivovatelé našich chytrých kamarádů border collií. 
Dovolujeme si vás pozvat na další sportovní víkend, tentokráte na Moravu.  
V Lamberku u Březníka se bude ve dnech 11. a 12. června 2005 konat již 6. ročník 
Mistrovství republiky border collií v agility a 4. ročník Mistrovství republiky border collií ve 
výkonu. 
 
PROGRAM: 
Sobota 11.6.    8:00 – 9:30            prezence závodníků 
AGILITY    9:45  slavnostní zahájení 
   10:00  zahájení soutěží agility 
   17:00  slavnostní ukončení a předání cen 
   večer  posezení u ohně 
 
Neděle 12.6.   7:30 –  8:30    prezence závodníků 
VÝKON    8:45  slavnostní zahájení 
     9:00  zahájení soutěží ve výkonu 
   14:00  slavnostní ukončení a předání cen 
 
 
 
 
KATEGORIE SOUTĚŽÍ: 
 
Agility: jumping, agility, hry 
 
 
 
Titul „Mistr ČR border collií v agility“ obdrží tým, který bude mít nejlepší výsledek v součtu 
kategorií jumping + agility. 
   
výkon: poslušnost, obrana 
 
Titul „Mistr ČR border collií ve výkonu“ obdrží tým, který bude mít nejvyšší počet bodů 
v součtu kategorií poslušnost + obrana. 
Soutěžící se mohou přihlásit i jenom na jednu z disciplín výkonu. Vyhodnocen bude jak 
součet, tak i jednotlivé disciplíny. 
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ROZHODČÍ: 
Agility: Antonín Diviš 
Výkon: Miroslav Vávra 
 
Figurant:Stanislav Smolka  
       
PLATBY: 
Agility     300,- Kč 
Poslušnost, obrana   150,- Kč 
Poslušnost + obrana              250,- Kč 
Nečlen BCCCZ           + 100,- Kč 
Zahraniční účastníci mohou platit na místě při prezenci. 
 
Platbu zasílejte na účet klubu : 1940238339/0800. 
 
Přihlášku s kopií o zaplacení startovného zasílejte na adresu: 
 
Stanislava Balogová 
Na pile 1111/9 
400 03 Ústí nad Labem 
℡ 777 27 01 68 
lusikastana@seznam.cz 
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 25.5.2005 
 
CENY: 
Spousta hodnotných cen, nebojte se, na každého se dostane. 
 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 
Akce se mohou zúčastnit psi i feny plemene border collie s průkazem původu (FCI). Závody 
agility se řídí platným soutěžním řádem KA ČR. Pro agility je nutný minimální věk 18 měsíců, 
pro poslušnost a obranu není min. věk dán. Každá borderka musí mít s sebou platný 
očkovací průkaz s veterinárním osvědčením ne starším 5 dnů a se záznamy o provedených 
očkováních. Háravé feny se akce mohou zúčastnit, musí se však řídit pokyny pořadatele.  
 
UBYTOVÁNÍ: 
Areál „U Lamberka“ se nachází nedaleko Náměšti nad Oslavou, u obce Březník, cca 20km 
od Brna. Ubytování je možné ve vlastních stanech přímo v areálu, kotce zde nejsou. 
K dispozici WC + sprchy, teplá i studená voda, kuchyňka s lednicí a vařičem, ohniště. 
Stravování bude zabezpečeno v místní kantýně s jídelnou pro 70 osob. Příjezd je možný a 
vítaný již v pátek v odpoledních hodinách. Areál si můžete prohlédnout na internetové adrese 
www.volny.cz/lamberk 
Příjezd: Sjezd z dálnice exit.Velká Bíteš, dále směr Náměšť nad Oslavou. V Náměšti odbočit 
doleva (směr Brno), cesta vede do kopce. Po výjezdu z Náměšti odbočit doprava na obec 
Březník. Těsně před vjezdem do obce Březník (u značky začátku obce) je vidět vpravo areál 
bývalého JZD. Odbočit kolem družstva doprava po panelové cestě, po cca 800m vjedete 
přímo do areálu Lamberk. Cesta bude značena. 
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CVIKY PRO VÝKON:  
 
 
 
POSLUŠNOST 
 
1. ovladatelnost na vodítku   10 b. 
2. sedni, lehni, vstaň    10 b. 
3. štěkání na povel u nohy    10 b. 
4. odložení za pochodu v sedě              10 b. 
5. odložení za pochodu v leže s přivoláním 10 b. 
6. aport volný     10 b. 
7. skok vysoký, 80 cm, tam i zpět  10 b. 
8. šikmá stěna jedním směrem              10 b. 
9. kladina nízká     10 b. 
10. odložení     10 b. 
--------------------------------------------------------------------------- 
c e l k e m               100 bodů 
  
 
 
OBRANA 
 
1. průzkum terénu ( 4 makety )            10 b. 
2. vystavení a vyštěkání             10 b. 
3. prohlídka a výslech    5 b. 
4. přepadení při prohlídce            10 b. 
5. samostatná činnost-pouštění              5 b. 
6. zadržení hladké             20 b. 
7. samostatná činnost-pouštění              5 b. 
8. zadržení s protiútokem            30 b. 
9. samostatná činnost-pouštění              5 b. 
----------------------------------------------------------------------------- 
c e l k e m             100 bodů   
 
 
 
Při poslušnosti ani obraně nebude použita střelba či jiné zvuky tomu podobné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těšíme se na skvělé výkony našich aktivních čtyřnožců, jak v agility, tak v poslušnosti a 
obranách a věříme, že nám bude počasí přát a užijeme si všichni bezchybný víkend! 
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DNY BORDER COLLIÍ V BRNĚ 6.-7.8.2005 
 
 
 

Místo konání: Brno-Líšeň, kynologické cvičiště Zetor Brno 
 
 
Program: 
Možnost příjezdu už v pátek 5.8.2005, ubytování ve vlastních stanech či karavanech, v místě 
kyn.cvičiště kantýna, WC a sprchy s teplou vodou. 
 
Sobota: 
 
Od 8,00 hod Klubová výstava Border Collií 

rozhodčí G.Prenner (Rakousko) a G.Ridarčíková (Slovensko) 
propozice na výstavu naleznete v tomto čísle BH, bližší informace poskytne H.Půlpánová, 
tel.777156954. 
 
Od 16,00 hod Volební členská schůze 
Program schůze: 

1) úvod předsedy klubu BCCCZ 
2) volba komisí 
3) zpráva jednatele  
4) chovatelská zpráva poradkyně chovu  
5) zpráva sportovního komisaře  
6) zpráva výstavního referenta  
7) hospodářská zpráva 
8) zpráva kontrolní a revizní komise 
9) volba výboru 
10) volba revizní komise 
11) schvalování změn stanov (viz uveřejnění změn v minulém BH) 
12) předávání titulu Klubový champion 
13) diskuze 
14) závěr 

 
Večer – volný program, táborák 
 
Neděle: 
 
Od 8,00 hod Mistrovství BCCCZ ve flyballu , propozice naleznete v tomto čísle BH. 
 
Od 9,00 hod  bonitace, přihlášky zasílejte (+ kopii PP a potřebných vyšetření) na adresu 
poradkyně chovu : Nikol Hanačíková, Žlebová 4101, 760 01  Zlín, nejpozději do 31.7.2005. 
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VI. klubová výstava BCCCZ - sobota 6. 8.2005 
 

se zadáváním CAJC, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOB 
 
Místo konání: kynologické cvičiště Zetor Brno – Pod Velkou Klajdovkou 
 
Program: 8,00 – 8,45  přejímka          od  9, 00  posuzování                  
           
Rozhodčí: Gerhard Prenner – Rakousko 
                         Gabriela Ridarčíková - Slovensko 
 
Uzávěrka přihlášek:   I. uzávěrka 4.7. 2005        II. uzávěrka 14. 7. 2005 
 
Výstavní poplatky:               I. uzávěrka                                                         II. uzávěrka 
                            člen BCCCZ  nečlen BCCCZ                              člen BCCCZ  nečlen BCCCZ   
 
první pes                            350,- Kč        600,- Kč                                             450,- Kč         700,- Kč 
každý další pes                  250,- Kč        450,- Kč                                             350,- Kč         550,- Kč 
tř.dorost, čestná                 100,- Kč        150,- Kč                                             150,- Kč         200,- Kč 
veteránů 
třída puppy                          50,- Kč           80,- Kč                                              100,- Kč         130,- Kč 
soutěže                              100,- Kč        200,- Kč                                              200,- Kč         300,- Kč 
inzerce ½ strany katal.       100,- Kč        300,- Kč                                              200,- Kč         400,- Kč 
inzerce na celou str. kat.    200,- Kč        400,- Kč                                              300,- Kč         500,- Kč 

 
Platby složenkou na číslo účtu BCCCZ  1940238339/ 0800, variabilní symbol 7, 

specifický symbol – členské číslo, nečleni BCCCZ  1 
                    
Čitelně vyplněné přihlášky ( včetně kopie dokladu o zaplacení ) spolu s kopií PP zasílejte doporučeně 
na adresu: 
                
 HELENA PŮLPÁNOVÁ, NÁRODNÍCH HRDINŮ 344, 530 03 PARDUBICE 3, TEL. 46 665 39 43  
 
Tituly: udělení titulu není nárokové. Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů, 
pokud kvalita odpovídá.  
 
Best Puppy                                      - získává nejlepší štěně – pes nebo fena ze třídy puppy 
 
Nejlepší dorost                                - získává pes nebo fena ze třídy dorostu, ocenění známkou VN 1 
 
Nejlepší veterán                              - získává pes nebo fena ze třídy veteránů, ocenění známkou V 1 
 
CAJC                                                - může získat pes i fena ze tř. mladých, ocenění známkou V 1 
 
Klubový vítěz mladých                   - může získat pes i fena ve třídě mladých, ocenění titulem CAJC 
 
CAC                                                  - může získat pes i fena ve třídě střední, otevřené, pracovní,  
                                                             vítězů, ocenění známkou V 1 
 
Klubový vítěz                                  - soutěží o něj zvlášť psi a feny ze třídy střední, otevřené, 
                                                            pracovní a vítězů, ocenění titulem CAC 
 
Vítěz plemene – BOB                      - soutěží o něj oba Klub. vítězové (pes i fena), 
                                                            Klub.vítězové mladých (pes i fena)  a Nejlepší veterán  

 
Veterinární podmínky: platné veterinární osvědčení ne starší tří dnů. Očkování proti vzteklině, 
psince, parvoviróze a inf. hepatitidě v době ne kratší 30 – ti dnů a ne starší 1 roku. 
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Flyballový turnaj při dnech BCCCZ - neděle 7. 8. 2005 
 

 
Jedná se o otevřený flyballový turnaj družstev,  který není  vyhrazen pouze  pro plemeno 
border collie a není ani podmíněn členstvím v klubu BCCCZ. 
 
Místo konání:  Brno-Zetor, cvičiště Kynologického klubu Zetor 
 
Program:     
 8,00 - 8,30 - prezence pro všechny 

8,30 - 9,00   - měření psů, seznámení s pravidly 
9,00 - 9,30 - rozřazovací běhy 
10,00 - 12,00 - hlavní závod 
od 12,00 - vyhlášení výsledků a předpokládané ukončení 

 
Časový program může být upraven podle počtu přihlášených. 
 
Popis turnaje: 
 Jedná se o závod čtyř až šestičlenných flyballových družstev. S ohledem na možné 
rozdíly ve výkonnosti a zkušenosti družstev budou nejprve uspořádány rozřazovací běhy a 
po nich budou družstva rozdělena do tzv. divizí. Bližší informace budou závodníkům sděleny 
při seznámení s pravidly. Formát závodu bude stanoven v závislosti na počtu přihlášených 
družstev a upřesněn při rozdělení družstev do divizí. Možnosti jsou: KO systém, každý 
s každým, na dvě prohry, případně různé kombinace těchto formátů. 
 
 Závodí se podle platných Pravidel flyballu v ČR, která jsou přístupná a ke stažení na 
http://www.propage.cz/flyball nebo na http://pudl.webz.cz. Družstva si buď zajistí vlastní box, 
nebo budou startovat na boxech klubu BCCCZ – šikmý box s vystřelováním vpřed, výroba 
RENO. Dále si musí zajistit vlastního nabíječe (vzájemná domluva a pomoc mezi závodníky 
přímo na místě je samozřejmě možná). Doporučujeme také vlastní míčky. 
 
Ceny:  podle možností sponzorů (ale hlavně radost z pohybu ☺) 
 
Startovné:  

100 Kč za psa pro členy FC nebo BCCCZ ČR 
 200 Kč za psa pro nečleny FC nebo BCCCZ ČR  
 
Startovné je nutno zaplatit předem složenkou nebo bankovním převodem (viz dále uvedené 
údaje pro placení na účet BCCCZ). 
 
Veterinární podmínky:  
Psi musí být vybaveni zdravotním potvrzením, veterinárním osvědčením nebo očkovacím 
průkazem obsahujícím záznam, že pes byl v době od třiceti dnů do jednoho roku před 
konáním akce očkován proti vzteklině a je v imunitě proti psince a infekční hepatitidě, a dále 
potvrzením, že byli vyšetřeni veterinárním lékařem v průběhu posledních tří dnů před 
přemístěním a jsou klinicky zdraví. 
 
Ostatní podmínky: 

- všichni psi musí být starší 15 měsíců, 
- psi, kteří závodili na loňském turnaji při dnech BCCCZ a jimž byla naměřena 

kohoutková výška 50 cm a více, mohou v turnaji startovat pouze s platnou licencí 
vydanou Flyball Clubem ČR. Více o vydávání licencí na http://www.propage.cz/flyball,  
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- psi, kteří závodili na loňském turnaji při dnech BCCCZ a jimž byla naměřena 
kohoutková výška menší než 50 cm, potřebují ještě nejméně jedno měření. Jejich 
majitel se s nimi tedy dostaví před začátkem závodu k přeměření a přinese s sebou i 
žádost o licenci s vyznačeným prvním měřením, 

- psi, kteří se dosud žádného fb. turnaje nezúčastnili, budou rovněž změřeni před 
začátkem závodu. Jejich psovodi si od pořadatele vyzvednou formulář žádosti o 
vydání flyballové licence, do kterého bude kohoutková výška psa zaznamenána. 

 
Startovné zasílejte na účet klubu BCCCZ (složenkou nebo bankovním převodem) 
Číslo účtu.: 1 940 238 339 / 0800 
název účtu: Border Collie Club Czech republic 
adresa: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
Banka příjemce: 
název: Česká spořitelna,a.s.,pobočka Praha 6 
adresa: Dejvická 50, 160 00 Praha 6 
   
Účel platby: startovné fb 
Konstantní symbol: 558 
Variabilní symbol: 07082005 
Specifický symbol: 1 
 
Přihlášky s potvrzení zaplaceného startovného (stačí kopie) zasílejte nejpozději do 
29.7.2005 na adresu: 
Ing. Tomáš Lerl, Pod kopcem 6, 147 00 Praha 4, e-mail: tomas@lerl.info 
(upřednostňuji email, mohu posílat potvrzení přihlášky) 
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Zprávy z výstav 2005 

 
MVP Brno - 12.2.2005 
Rozhodčí: Leoš Jančík 
 
Psi 
 
Třída dorostu: 
VN1 - Great Rock Star Black Chevers,  ch. N. Hanačíková, K. Bárová  
N2- Great Chocolate Black Chevers, ch. N. Hanačíková, M. Kröglerová  
N3 -Glimmer of Hope Black Chevers, ch. N. Hanačíková, m. M. Ramešová + V. Vilášek 
 
Třída mladých: 
V1, CAJC  - Quargo Bohemia Alké, ch. A. Grygarová, m. R. Košťálová  
V2 -Ghost of Pinewood Country, B. Bärtl, m. N. Hanačíková + Bc, D. Čech  
V3 -Arien Aglar Wonderfull Dream , ch. R. Píšťková, m. M. Podešťová + S. Mašek  
V4 - Archibald Hardy Horde, ch. B. Šimek, m. J. Fochlerová  
V- Árés z Bengasu, ch.V. Vostrá, m. M. Řeháková  
VD - Ash Trace Unique Forever , ch. P. Dušková, m. M. Šimáková 
VD- Ezro ze Skalistých hor, ch. M. Lorková, m. P. Noga 
VD - Ray Bohemia Alké, ch. A. Grygarová, m. A. Králová 
 
Mezitřída: 
V1, CAC, r. CACIB - Dart Darley Arabian, ch. V . Cápalová, m. M.Končelová 
V2, r. CAC - Geri Foxy Fox , ch. H. Půlpánová, m. V. Vostrá 
V3- Dante Darley Arabian, ch. V . Cápalová, m. M. Palfiová 
 
Třída otevřená: 
V1, CAC - Artur Border Town, ch. ing. J. Richter, m. M. Lovaszová 
V2, r. CAC - Azer Meg Bor, ch. M. Tanistra, ch. Mgr. V. Gerstner 
V3 - Brown Dancer Gasko Prim, ch. L. Svobodová, m. V . Cápalová 
 
Třída pracovní: 
V1, CAC, CACIB, BOB - Faust Foxy Fox, ch. H. Půlpánová, m. I. Kochová 
V2, r. CAC - Idrus Bohemia Alké, ch. A. Grygarová, m. K. Dědičová 
VD3 - Lithe Bohemia Alké, ch. A. Grygarová, m. J. Slánská 
 
Třída šampionů: 
V1, CAC - Borderline Country Tornado, ch. H. Poschacher, m. M. Sorre + H. Poschacher  
V2, r. CAC - Adam Foxy Fox, ch. H. Půlpánová, m. R. Košťálová 
 
Třída veteránů: 
V1, Nej. veterán -  Wendevick Usecasper, ch. M.-L. Driessens, m. H. Půlpánová 
 
 
Feny 
 
Třída dorostu: 
VN1- Balantine z Jabloňovho dvora , ch. M. Bystrická, m. R.a M. Poláškovi + H. Pisarčíková 
 
Třída mladých: 
V1, CAJC - Abigeil z Bengasu, ch.+ m. V. Vostrá  
V2 - Annie Dot Hardy Horde - ch.+ m. B. Šimek  
V3 - Angie Cheek Hardy Horde, ch. B. Šimek, m. M. Fiedlerová 
V4 - Omaia Bohemia Alké, ch. A. Grygarová, m. I. Jabůrková  
V- Borderline Country Apassionata, ch. H. Poschacher, m. P. Krischke 
V - Cate From Narrow Lane, ch. M. Steiner, m. M. Podešťová + S. Mašek 
V - Happy Chunky Foxy Fox , ch. H. Půlpánová, m. R. Fajmanová 
V - Happy Go Lucky Gasko Prim,  ch. L. Svobodová, m. Z. Kupka  
VD - Agile Peggy Wonderfull Dream, ch. . R. Píšťková, m. A. Sanetrník 
VD - Anabell Wonderfull Dream , ch.  R. Píšťková, m. M. Matoušková 
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VD - Dina Okřešičká perla, ch. M. Neumanová, m. P. Kadaňková 
VD - Great Future Gasko Prim, ch. L. Svobodová, m. J. Slánská  
D - Amaze by Fate Unique Forever, ch. + m. P. Dušková 
D - Angels Eyes Unigue Forever , ch.P. Dušková, m. A. Hašková 
 
Mezitřída: 
V1, CAC - Ofra Bohemia Alké, ch.+ m. A. Grygarová 
V2, r. CAC-  Ospa Bohemia Alké, ch. A. Grygarová, m. Š. Šolcová 
V3 - Diuca Darley Arabian , ch. V. Cápalová, m. P. Haupt 
V4- Maiden Bohemia Alké, ch. A. Grygarová, m. M. Heřmanová 
V - Friend Forever Gasko Prim, ch. L. Svobodová, m. J. Dolák 
 
Třída otevřená: 
V1, CAC, CACIB - Ange White Face Gasko Prim, ch. L. Svobodová, m. B. Šimek 
V2, r. CAC, r. CACIB - Cassy Blue Energizer, ch. T. Pecold, m. M. Šimíčková  
V3 - Dream of Kintyre Diamond Rose, ch. E. Gross + K. Höpfl, m.R. Píšťková 
V4 - Dash´n Beauty Black Chevers , ch. N. Hanačíková, m. S. Suttnerová 
V - Engie Blue Foxy Fox, ch. H. Půlpánová, m. L. Navrátilová 
VD - Basha Ayky, ch. ing. I. Bartek, m. M. Jíchová 
 
Třída pracovní: 
V1, CAC - Bonnie Lusika, ch. + m. S. Balogová  
V2 - Claire Coly Queen, ch. Š. Barcalová, m. L. Rychetská 
 
Třída veteránů: 
V1, Nej. veterán - Biya Bohemia Alké, ch. A. Grygarová, m. M. Lorková 
 
 
 
 
MVP Trenčín - 29.1.2005  
Rozhodčí: Szemraj Pawel – Polsko 
 
PSI  
 
Třída dorostu:  
VN1 - EZRO ZE SKALISTÝCH HOR, ch. M. Lorková, m. P. Noga 
 
Třída mladých:  
V1, CAJC- ÁRÉS Z BENGASU, ch.V. Vostrá, m. M. Řeháková 
V2 - GHOST OF PINEWOOD COUNTRY, ch. B. Bärtl, m. N. Hanačíková 
V3 - FEZZ EASTERNBOY BLACK CHEVERS, ch. N. Hanačíková, m. H. Kelbel 
 
Třída střední:  
V1, CAC – GERI FOXY FOX, ch. H. Půlpánová, m. V. Vostrá 
V2 – FLASH FOXY FOX, ch. H. Půlpánová, m. I. Kochová 
VD3 – ALL FOR YOU DREAM OF FATRA, ch. P. Kotulášová, m. ing. P. Papšo 
 
Třída otevřená:  
V1, CAC – CARNABY FOXY FOX, ch. H. Půlpánová, m. P. Noga 
V2, r. CAC- JOCKER BOHEMIA ALKÉ, ch. A. Grygarová, m. ing. P. Konštiak 
 
Třída pracovní:  
V1, CAC, CACIB – FAUST FOXY FOX, ch. H. Půlpánová, m. I. Kochová 
 
Třída šampionů: 
V1, CAC, r. CACIB – ARIS Z ČESALKY, ch. J. Hejduk, m. T. Pecold 
V2, r. CAC – BAX MIVEKO, ch. M. Koško, m. M. Lehmann 
 
FENY 
Třída mladých:  
V1, CAJC – ABIGEIL Z BENGASU, ch. V. Vostrá, m. V. Vostrá + M. Kulišťák 
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V2 – DIET TE PITO O TE HENUA, ch. Z. Klasová, m. S. Sedlárová 
V3 – NANA NO MERCY BLACK ENERGIZER, ch. T. Pecold, m. M. Felis 
V4- GOOD LUCK GASKO PRIM,ch. L.Svobodová, m. J. Vargová 
V – ELEGANCE SUN BLACK CHEVERS, ch. + m. N. Hanačíková 
 
Třída střední:  
V1, CAC, CACIB, BOB – CINDY BELLA TENNANT, ch. Š. Vajcová, m.H. Chytílová + 
Š. Vajcová 
 
Třída otevřená:  
V1, CAC, r. CACIB - FRANCIS FOXY FOX, ch. H. Půlpánová, m.Š. Vajcová 
V2 – DREAM OF KINTYRE DIAMOND ROSE, ch. E. Gross + K. Höpfl, m. R. Pišťková a I. Matzenauerová 
VD – BAY AYKY, ch. ing. I. Bartek, m. M. Gažo 
 
Třída veteránů:  
V – ADORA AKUMULATOR, ch. ing. R. Loučka, m. N. Hanačíková 
Nejlepší veterán celé výstavy! 
 
 
 
 
CAC Nitra, 12.3.2005 
rozhodčí: Gabriela Ridarčíková, SK 
 
PSI: 
 
Třída mladých: 
V1, CAJC  Ghost of Pinewood Country, maj. N.Hanačíková+Bc.D.Čech 
V2  Ezro ze Skalistých hor, maj. Noga Petr 
V1, CAC Geri Foxy Fox, maj.V.Vostrá 
nenast.- Flash Foxy Fox  
 
Třída otevřená: 
V1, CAC Berry Blue Foxy Fox, maj.J.Janků 
 
Třída šampionů: 
V1, CAC  Carnaby Foxy Fox , maj.Noga Petr 
nenast. Bax Miveko  
 
FENY: 
 
Třída mladých: 
V1, CAJC  Elegance Sun Black Chevers, maj.Ušelová Petra 
V2  Qynny Bohemia Alké, maj.Lešková Katarína 
VD Good Luck Gasko Prim, maj.Vargová Jana 
VD  Skina Biely Tesák, maj. Karin Palova 
 
Třída střední: 
V1, CAC, BOB  Cindy Bella Tennant, maj.Chytilová+ Vajcová 
V2, res.CAC  Abigeil z Bengasu, maj.V.Vostrá 
VD  Oxara Bohemia Alké, maj.Heizer Tomáš 
 
Třída otevřená: 
V1, CAC  Chubby Bohemia Alké, maj.A.Grygarová 
V2, res.CAC  Alisa Exciter, maj.V.Štanclová+L.Látal 
 
Třída šampionů 
nenast. Gay Bohemia Alké 
 
Třída veteránů: 
V1, nej.veterán  Adora Akumulátor, maj.N.Hanačíková 
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Pracovní certifikát pro Border Collie 

 
Jak jistě všichni víte, pro možnost přihlášení psa na výstavu do třídy pracovní a také pro 
možnost získání titulu Interchampion je potřeba mít vystaven velký pracovní certifikát. Ten je 
vystavován na základě splnění některé z předepsaných zkoušek. Dne 4.11.2004 (s platností 
ode dne 1.1.2005) ČMKU rozhodlo o novém seznamu zkoušek pro níže vypsaná plemena, 
která dle FCI spadají do „neloveckých pracovních“ plemen. 
 
 

Pokyny ČMKU: 
 

Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na 
výstavách v ČR 

Vydání těchto pokynů je zdůvodněno : 
1. FCI nomenklaturou plemen psů u kterých je požadována zkouška z výkonu. 
2. Určením druhů zkoušek, které se jako jediné v rámci FCI uznávají pro vstup pracovních 
plemen psů do třídy pracovní na výstavách. 
3. Vydáním směrnic FCI pro mezinárodní šampionát. 
4. Nevyhovujícími a neúplnými směrnicemi ČMKU, dle nichž se až do současné doby 
provádělo zařazování psů do tříd pracovních na výstavách.  
 

A. 
Psi neloveckých pracovních plemen u kterých dle nomenklatury FCI je požadována 

zkouška z výkonu 
 

1. Seznam určených pracovních plemen psů nelovecké kynologie: 
(skupina/sekce/číslo standardu/název plemene) 
1/1/2(15) Belgický ovčák  
- groenendael  
- laekenois  
- malinos  
- tervueren  
1/1/3(332) Československý vlčák  
1/1/5(166) Německý ovčák  
1/1/7(44) Beauceron  
1/1/7(113) Briard 
1/1/7(176) Pikardský ovčák 
1/1/1(293) Australská kelpie 
1/1/7(141) Pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v obličeji 
1/1/7(138) Pyrenejský ovčák s krátkou srstí v obličeji 
1/1/8(297) Border Collie 
1/2/3(191) Flanderský bouvier 
2/1.1/1(143) Dobrman 
2/1.2/1(181) Velký knírač 
2/2.1/5(144) Německý boxer 
2/2.1/5(147) Rotweiler 
2/2.2/3(190) Hovawart 
3/1/2(7) Airedale teriér 
 
2. Účast plemen psů uvedených v bodě 1. na všech druzích výstav v ČR ve třídě pracovní a 
tím i umožnění ocenění CACIB či CAC, je podmíněna vystavením dokladu o splnění 
předepsané zkoušky - tzv. VELKÉHO CERTIFIKÁTU. 
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3. Velký certifikát se vystavuje po prokázaném složení jedné z následujících zkoušek v ČR: 
 
a) dle národního zkušebního řádu ČR (ČKS a MSKS) 
- ZVV 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body 
- SchH1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body 
 
b) dle zkušebního řádu ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů (KJ Brno) 
ZPU 2 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body 
 
c) dle mezinárodního zkušebního řádu FCI pracovní kynologie (ČKS a MSKS)  
- IPO 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body  
- IPO FH - každý ze dvou oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body 
 
d) dle mezinárodního zkušebního řádu IRO pro záchranné psy (SZBK ČR)  
RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A 
- každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70% bodů 
 
e) dle řádu zkoušek a soutěží v ovládání ovčáckých psů (KJ Brno) 
- ZPOP 1 - dosažením nejméně 61 bodů této jedno oddílové zkoušky 
 
4. Svazy uvedené v závorce za názvy zkušebních řádů v bodě 3 a), b), c), d), e) jsou jejich 
garanty a současně i vystavovateli velkých certifikátů (na požádání) po předložení dokladu o 
úspěšně složené zkoušce a fotokopie průkazu původu. 
 
5. Velké certifikáty vystavené jinými zemskými organizacemi FCI mimo území ČR se rovněž 
uznávají, pouze však pro majitele psů ze zahraničí. Ze zkoušek provedených členy ČMKU 
mimo území ČR se pro vystavení velkého certifikátu v ČR uznávají pouze zkoušky uvedené 
v bodech 3c) a 3d). 
 
6. K získání titulu "Mezinárodní šampion krásy" musí psi plemen uvedených v bodě 1. 
prokázat :  
 
a) v době nejméně 1 roku a jednoho dne získání 2 čekatelství na mezinárodního šampiona 
krásy (CACIB) ve dvou rozdílných zemích, posuzované dvěma rozdílnými rozhodčími, bez 
ohledu na počet účastníků. 
 
b) stanovenou dobou mezi získáním prvního a druhého CACIBu se rozumí ku příkladu 1. 
leden 1996 až 1. leden 1997. Datum zkoušky není rozhodující. 
 
c) na výcvikové akci, pří níž je zadáváno čekatelství národního šampionátu práce (CACT) 
získání zkoušky : 
u akcí dle mezinárodního zkušebního řádu záchranných psů u zkoušek uvedených v bodě 3  
 
d) a vyšších s hodnocením nejméně "dobrý" 
u akcí dle mezinárodního zkušebního řádu IPO u zkoušek uvedených v bodě 3 c) a vyšších s 
hodnocením každého oddílu zkoušky nejméně 70 body 
u akcí dle národního zkušebního řádu u zkoušek uvedených v bodě 3 a) a 3 b) a vyšších 
získání minimálně 70% z celkově dosažitelných bodů v oddílech A i B a 80% z celkově 
dosažitelných bodů v oddíle C.  
doplnění: Z výše uvedeného je patrné, že malé certifikáty se již pro BC nebudou vydávat 
(budou pouze pro plemena NEPOTŘEBUJÍCÍ pro titul Interchampion předepsanou zkoušku)  
Pokud má však někdo již malý certifikát vystaven z dřívější doby, tento neztrácí platnost (je 
však pouze pro výstavy nižšího typu, národní, speciální či klubové). 
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Které zkoušky pro velký certifikát jsou od 1.1.2005 uznávané se dočtete výše. Velký certifikát 
Vám vystaví buď ČMKU, ČKS nebo SZBK ČR, záleží na typu vykonané zkoušky (viz výše 
bod 4) 
 
Zkoušky spadající pod ČKS a MSKS (ZVV1, SchH1, IPO1, IPO-FH) budou vystavovány 
svazem ČKS (Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7, pí.Chaloupková, 
tel.2667 22 224) 
 
Zkoušky spadající pod KJ Brno ( ZPU2, ZPOP1) budou vystavovány ČMKU (českomoravská 
kynologická unie, Jankovcova 53, 170 00  Praha 7, pí.Jarošová, tel.234 602 277) 
 
Zkoušky spadající pod SZBK ČR (RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A) budou 
vystavovány svazem SZBK ČR (SZBK ČR, p.Petr Staněk, Skalička 9, 500 03 Hradec 
Králové, tel. 603 208 987 
 

Nikol Hanačíková 
 
 

 
!!! DŮLEŽITÉ !!! 

 
ČMKU se od 1.1.2005 stala plátcem DPH, proto bude ke všem poplatkům 

připočteno 19% DPH. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vážení příznivci pasení zvířat s využitím ovčáckých psů, 
 
 
vyhlašujeme termíny zkoušek a soutěží v ovládání ovčáckých psů v PASENÍ OVCÍ podle 
Národního závodního řádu (NZŘ) pořádaných Českou asociací ovčáckých psů (klub 
SCHOK) ve spolupráci s Border collie klubem ČR (BCCCZ):  
 
9.-10.4.2005  Podkost    – školení a zkoušky ZVOP (Koško) 
24.4.2005  Dub u Prachatic  – zkoušky (Loučka) 
7.-8.5.2005  Podkost    – školení a zkoušky (Koško) 
26.6.2005  Libhošť u N. Jičína             - zkoušky (Pecold)    
5.-6.7.2005  Lípa u Zlína    –  zkoušky, soutěže (Loučka) 
27.-28.8.2005            Pohár Agrochov Sobotka  – zkoušky, soutěže (Sochorová) 
10.9.2005                  Silůvky u Brna   – zkoušky, soutěže (Kosa) 
18.9.2005                  Lhůta u Vysokého Mýta  – zkoušky, soutěže (Zadrobílek) 
 
 
Propozice a přihlášky: Radko Loučka, 561 85 Česká Rybná 39, loucka@dibaq.cz 
Změny jsou vyhrazeny. V závorce je uveden navržený rozhodčí. 
Garanci za tyto akce má KJ ČR, která také bude na tyto akce rozhodčí nominovat. 
Delegačenky přijdou na adresu rozhodčích a pořadatelů v průběhu měsíce března.  
Prosím, přihlašujte se písemně. Instrukce, propozice a přihlášky najdete na www.schok.cz, 
www.bcccz.cz, www.kpop.cz nebo na www.ovce.fitmin.cz 
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K tomu lze dodat termíny MR Polska a Slovenska, případně akcí jiných zemích: 
 
15.5. Otevřené mistrovství Polska v pasení ovcí, Chybie, Polsko (Sochorová) 
12.-13.3. Súdovce pri Dudinciach, Slovensko 
1.-2.10. MR Slovenska, Mačkáš, Slovensko 
25.-28.8. 21. Europameisterschaft, Dánsko 
7.-10.7. World Sheepdog Trial, Tullamore, Irsko 
  
V Rakousku bude tradičně mezinárodní Trial v Salzburku v půlce května (Mayr,064778382), 
a v Langenlois na přelomu července a srpna (bc.asds@aon.at). 
Německo např. vyhlašuje celkem 18 trial termínů, z toho 4 kvalifikační (www.abcdev.de) a až 
neuvěřitelně hodně seminářů (celkem 27). 
Velmi aktivní jsou i v dalších evropských zemích na západ a sever od našich hranic.  
 
Upozorňujeme i na termíny vyhlášené Klubem pracovních ovčáckých psů (KPOP): 
19 - 20.3.2005  Koclířov u Svitav 
30.4. - 1.5.2005  Okřešice u Třebíče 
21.5. - 22.5.2005  Nečtiny u Plzně, MR 
24.9. - 25.9.2005  Lbín u Litoměřic, MR 
22.10. - 23.10.2005  Mořina u Karlštejna 
 
K akcím vyhlášených KPOP je třeba dodat, že v otázkách výcviku a soutěžení se psy se 
Kynologická jednota ČR nebrání spolupráci. Je však potřeba ji řádně dohodnout. Nemůže 
ale souhlasit s dvojí chovatelskou evidencí psů (FCI a ISDS) a porušováním chovatelských 
řádů FCI (např. krytí feny s průkazem původu FCI psem s průkazem pouze ISDS). KJ ČR 
však nikomu se psem s PP (FCI) nebrání se akcí KPOP zúčastnit.  

Klub pracovních ovčáckých psů vyhlásil některé jím pořádané akce jako Mistrovství republiky 
(MR) v ovládání ovcí pomocí pracovních psů. KPOP však nebere v úvahu, že Mistrovství 
republiky a zejména zadávání titulu Mistr republiky podléhá určitým regulím. Oprávnění 
k udělení titulu „Mistr ČR“ má v případě kynologických sportů pouze ČMKU (ta tím pověřuje 
KJ a ta pak BCCCZ).  Mistrovství světa si může vyhlásit prakticky kdokoli, otázkou je, kdo ho 
bude uznávat. Kynologická jednota ČR za akce KPOP vyhlášené jako MR nechce nést 
v letošním roce garanci, nebude na těchto akcích vystupovat ani jako spolupořadatel.  

Je třeba majitele psů upozornit, že na akcích KPOP, pokud nebude jako spolupořadatel KJ 
ČR, nelze získat certifikát o zkoušce z výkonu FCI a tudíž nelze získat ani FCI pracovní 
certifikát opravňující k zařazení do pracovní třídy, ocenění titulem „CACT“ (čekatelství 
šampionátu práce) a tudíž ani titulem „Šampión práce ČR“.   

Předsednictvo ČMKU na svém zasedání dne 4.11.2004 schválilo zařazení zkoušky ZPOP1 
do seznamu zkoušek pro vystavení velkého pracovního certifikátu, který opravňuje na 
zařazení do pracovní třídy na výstavách FCI a je podmínkou pro udělení titulu Český 
šampión. Zkouška ZPOP1 musí být splněna na min. 60 % bodů, tedy na min. 60 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. Informace jsou na WWW.CMKU.CZ když si otevřete Řády ČMKU a pak kliknete 
na ostatní a pak na Závazné pokyny … 
  
Podrobnější informace: Radko Loučka, 561 85 Česká Rybná 39, loucka@dibaq.cz 

608552218, 465676084, fax 465613267  
 

S pozdravem 
Ing. Radko Loučka 
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Seznam chovných psů 
 

jméno chovného psa datum nar. barva matka otec bonitační kód majitel adresa majitele 

Ace Rubínové srdce 12.4.2000 černobílá Arrow Akumulator 
Canny 
Akumulator 0/0 iim basns nna/ L1 Tomáš Lerl 

Pod Kopcem 6, 
Praha 4 

Adam Foxy Fox 30.1.2000 černobílá Daryl Bohemia Alké Aran Coly Queen 2/2 ivmbasnsnna/H1Q1W3 
Romana 
Košťálová 

Horní 17, Jihlava 
586 01 

Aeneas Black Chevers 13.2.1998 černobílá Adora Akumulator Cony Czechmate 1/1 iim bapns nna/ T1 W2 
Lenka 
Cvachová 

Bechlín 79, 
Bechlín 

Akim Grund Farm 12.2.2003 tricolor Honey Akumulator Clydebank Brit 0/0 iimbapbnnna/ A1 
Jaroslav 
Grund 

Rokytnice v OH 
280 

Akim z Česalky 23.9.1998 černobílá Artera Akumulator 
Arnpriors Tsar at 
Beagold 0/0 iimbagns nna/-- 

František 
Horák 

28.října 17, 
Příbram VII. 

Alert Akumulator 07.5.1996 černobílá Ass Bohemia Alké Dreamer Highland 2/2 iimbaslnnna / F1R1W3  
Stanislav 
Černý 

Botanická 6, 
Brno 

Alf Border Town 06.2.2002 černobílá Bára Black Chevers 
Wendevick 
Usecasper 0/0 iimbapns nna/-- 

Irena 
Kochová 

Stolín 62, 
Červený 
Kostelec 

Amádeus Suleana 21.12.2002 tricolor Cora Miveko Clydebank Brit 0/0 iimbasbnnna/ P1 
Jaroslav 
Záděra 

Svatojánské 
nám.210/2, 
Šlapanice 

Amis Agrokiwi 20.4.2002 tricolor Fly of Birchyfarm Roy of Ayrshire 1/1 ivm basbn nna/ A1N1P1R1W2 Radek Axman
Malecká 340, 
Chrudim 

Amor od Helfáku 28.5.2001 tricolor 
Aida od Stříbřeckých 
rybníků 

Mouse di 
Cambiano 0/0 iim bawbn nna/ K1 

Ing.Jaroslav 
Rucki 

Vendryně 942, 
Vendryně 

Andy Bohemia Jukon 27.11.1999 černobílá Corrie Bohemia Alké
Knottsway Chico 
at Czechmate 0/0 ivm basns nna/ -- 

Václav 
Schaid 

Krásný les 313, 
Petrovice 

Anry Agrokiwi 20.4.2002 tricolor Fly of Birchyfarm Roy of Ayrshire 1/1 lim bapls nna/ A1K1P1R2W3 Radek Axman
Malecká 340, 
Chrudim 

Anwar Jack Z 
Černobílých 05.12.1998 černobílá Babe Bohemia Alké Caristan Jaguar 0/0 iimbasnmnna/ T1 

Barbora 
Kaclíková 

Plickova 553/21, 
Praha 4 

Anys Ayky 16.1.1999 černobílá Caty Czechmate Dreamer Highland 2/0 iimbapnsnna / Q1W3 
Peterkovi 
manž. 

Lelekovice 485, 
66431 

Aran Z Česalky 23.9.1998 černobílá Artera Akumulator 
Arnpriors Tsar at 
Beagold 2/2 iimbawnsnna/C1S1W3 

Sylva 
Pokorná 

Poděbradská 
538, Praha 9 

Ares od Helfáku 28.5.2001 černobílá 
Aida od Stříbřeckých 
rybníků 

Mouse di 
Cambiano 0/0 iimbasns nna/ P1 R1 

Petra 
Červená Lično 95, 51735 

Argill Rubínové srdce 12.4.2000 černobílá Arrow Akumulator 
Canny 
Akumulator 0/0 lim bapns nna/ K1 R1 

Jana 
Neumannová

Havlíčkova 1143, 
Mladá Boleslav 

Argo Grund Farm 12.2.2003 černobílá Honey Akumulator Clydebank Brit 0/0 iimbapnsnna/-- 
Jaroslav 
Grund 

Rokytnice v OH 
280 

Argue Weasel Ambra 
Professional 18.12.2002 černobílá Gee Akumulator 

Florey Bohemia 
Alké 0/0 iim bapns nna/ P1 Q1 

Věra 
Brunclíková 

Poznaňská 433, 
Praha 8 

Armando Lusika 22.6.2001 černobílá Arina z Česalky 
Ghent Bohemia 
Alké 2/2 tim basns nna / A2B1Q1S1W3 

Milena 
Pachtová 

Lesní stezka 
263, Háj u 
Duchcova 

Árny Blue Svěží vítr 17.1.2002 modrobílá Alma Foxy Fox 
Wendevick 
Usecasper 2/2 iim bepnn nna/ W3 

Ivana 
Šarochová 

Dětmarovice 
1121, 
Dětmarovice 

Art Miveko 07.6.2000 černobílá Etna Akumulator 
Frankie 
Akumulator 0/0 iimbapns nna/ R1 

Ladislav 
Šedivý 

Ždár u 
Mn.Hradiště 91 

Art Z monte ranče 13.11.2002 hnědobílá Brita Darley Arabian 
Ted from sc.Roy 
vom Beutenhof 2/0 iimcasnsnna/ P1W3 

František 
Mikoláš Krhanice 189 

Artur Border Town 06.2.2002 černobílá Bára Black Chevers 
Wendevick 
Usecasper 2/2 iimbapnnnna/ W3 

Markéta 
Lovaszová 

Zd.Bára 4/114, 
Ostrava 

Axi z ovčího kopce 21.7.2002 tricolor Sarah of Airtnoch Clydebank Brit 0/0 iimbasbsnna/ F3 P1 
Miroslav 
Koško 

Podkost 57, 
Mladějov v Č. 

Balós od Stříbřeckých 
rybníků 25.2.2000 černobílá Cloud Bohemia Alké Cories Roy 0/0 iim bapns nna/ P1R1 

Lejčarová 
Věra 

Ke Chlumu 247, 
Tábor 

Barny Black Chevers 16.4.1999 černobílá Adora Akumulator 
Clan-Abby Nz´s 
Black Magic 2/2 timbapnnnna / S1W3 Pavel Šmíd 

J.Poppera 18, 
Pardubice 

Barry Darley Arabian 09.2.2001 černobílá Ferine Bohemia Alké Highland Dreamer 0/0 iimbapnsnna/R1 
Kateřina 
Páchová 

1.máje 240, 
Rokytnice v O.H.

Bastien Svěží vítr 09.2.2003 černobílá Alma Foxy Fox Baddy Energizer 0/0 iimbapnsnna/ R1 
Eva 
Tomečková 

Z.Vavříka 13, 
Ostrava-Jih 

Battos od Stříbřeckých 
rybníků 25.2.2000 černobílá Cloud Bohemia Alké Cories Roy 1/1 iimbasnsnna/ W2 

Eva 
Koliandrová 

Na vinici 1733, 
Brandýs nad 
Labem 

Bek Hrdlička 01.6.2002 tricolor Gele Maid Fenwick Danny 2/2 iim basle nna/ H2N1Q1W3 
Karel 
Kuběnský  Domaslavice 181
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Berry Blue Foxy Fox 07.5.2001 modrobílá Daryl Bohemia Alké 
Wendevick 
Usecasper 0/0 iimbesnn nna / H1Q1R1 Jana Janků 

Teličkova 5, 
Přerov 75124 

Bert Hrdlička 01.6.2002 tricolor Gele Maid Fenwick Danny 1/1 iim bapbm nna/ H3P1R1W2 
Staňková 
Markéta 

Svobodka 15, 
Tachov 

Best Friend Svěží vítr 09.2.2003 černobílá Alma Foxy Fox Baddy Energizer 0/0 iimbapnsnna/ T1 
Kateřina 
Hánová 

Na Hranici 1779, 
Petřvald 

Bewick  Swift Z 
Černobílých 20.7.2001 blue merle Babe Bohemia Alké 

Florey Bohemia 
Alké 1/1 iimbppnn nna/ I1 N1 W2 Eva Adami 

Denisova 1, 
Šumperk 

Biggy Boy z Černobílých 20.7.2001 blue merle Babe Bohemia Alké 
Florey Bohemia 
Alké 2/0 iim bppnn nna/ A1 R1 W3 

Taťána 
Šmolíková 

Na Rozdílu 8, 
Praha 6 

Boon Ayky 26.12.2001 černobílá Atea Ayky Clydebank Brit 1/2 lim bapns nna/ K1O2W3Y1 
Binarová 
Martina  

Rolnická 30, 
Opava 5 

Bootes Moravia Zaurak 14.1.1999 černobílá Brera Bohemia Alké Cony Czechmate 1/1 timbapnsnna/Q1W2 
Ivan 
Heřmánek  

Osvobození 49, 
Vyškov 

Brown Dancer Gasko 
Prim 21.12.2001 hnědobílá  Tosari Flies High 

Roy of 
Dalmillitgton 0/1 tim capns nna/ C3 H1 W1 

Veronika 
Cápalová 

Bezručova 1, 
Moravská 
Třebová 

Caick Coly Queen 04.7.2000 černobílá Bibi Czechmate 
Drake Bohemia 
Alké 1/0 iimbasns nna / W1 

Lenka 
Nosová 

Korunní 42, 
Praha 2 

Cairo Foxy Fox 16.5.2002 černobílá Glare Bohemia Alké 
Borderline 
Country OnlyYou 1/1 iim bapns nna / W2 Petr Vogel 

Luková 62, 561 
23 

Cak Hrdlička 15.6.2002 tricolor Aber Cassie Clydebank Brit 2/2 iim bapbs nna/ W3 Eva Adami 
Denisova 1, 
Šumperk 

Call me brown Gasko 
Prim 25.7.2002 hnědobílá Tosari Flies High 

Clan-Abby Nz´s 
Black Magic 0/0 iimcapns nna/-- T.Borkovec 

Lhota 65, 
Červený 
Kostelec 

Calt Miveko 04.2.2001 černobílá Etna Akumulator 
Frankie 
Akumulator 0/0 limbapns nna/ Q1 

Martina 
Čechová 

Hradecká 224, 
Postřelmov 

Canny Akumulator 21.8.1997 tricolor Lucky Su 
Lizas Border 
Dover 0/2 iimbasbsnna/W3 Tomáš Lerl 

Pod Kopcem 6, 
Praha 

Cargo Darley Arabian 27.3.2002 černobílá Ferine Bohemia Alké Highland Dreamer 0/0 iim basns nna/ P1 
Michaela 
Řeháková  

Štrauchova 
1037, Jičín 

Carnaby Foxy Fox 16.5.2002 černobílá Glare Bohemia Alké 
Borderline 
Country Only You 1/1 iim bapns nna/ A1 T1 W2 

Kristýna 
Špunarová 

Mlýnská 424, 
Drahotuše 

Cid Akumulator 21.8.1997 tricolor Lucky Su 
Lizas Border 
Dover 0/2 tvmbapbsnna / A1S1W3 

Iveta 
Matzenaue- 
rová 

Bří.Sousedíků 
1889, Zlín 

Clydebank Brit 14.10.1999 tricolor Tess ISDS Zac ISDS 1/0iimbasbsnna/W1 
Leopold 
Kunor 

Ostrata 93, 763 
11 Zlín 

Crazy Brown Gasko Prim 25.7.2002 hnědobílá Tosari Flies High 
Clan-Abby Nz´s 
Black Magic 0/0 iimcapnn nna/A1 Lumír Kábrt 

K Vápence 
167/27, Praha 5 

Dash of Pepper Black 
Chevers 10.7.2002 černobílá Adora Akumulator 

Kuhaylans 
Australia Red 
Shane 1/0 ivmbasnsnna/ M1W1 

Olga 
Vykydalová 

Vránova 29, 
Brno 

Deril Rubínové srdce 09.3.2002 tricolor 
Aicha Suzi z Marpy 
Bohemia 

Mouse di 
Cambiano 1/1 ivm basbs nna/ W2 Jan Hubínek 

Chrančovice 1, 
Líšťany 

Dreamer Highland 15.11.1994 černobílá 
Woodtree Alaskin 
Dream 

Lethans Double 
Také 0/0 iimbapnsnna 

Radko 
Loučka 

Královice 105, 
Praha 10 

Duncan Bohemia Alké 04.3.1997 černobílá Atma Bohemia Alké Dreamer Highland 0/0 timbasnsnna 
Alexandra 
Grygarová 

Senešice 24, 
Nový Knín 

Dynamit Akumulator 17.5.1998 černobílá Su Lucky Dreamer Highland 2/2 iimbaslsnna / C1R1T1W3 
Milan 
Slunéčko Pelešany  

Eton Bohemia Alké 01.5.1998 černobílá Mobella Jackie Dreamer Highland 1/0 limbaslsnna / A1O1S1W1Y1 
Lenka 
Šillerová 

Vsetínská 14, 
Brno 

Faust Foxy Fox 25.3.2003 černobílá Glare Bohemia Alké 
Braveheart of 
Pinewood Country 1/1 iimbapnsnna/ W2 

Irena 
Kochová 

Stolín 62, 
Červený 
Kostelec 

Fenwick Danny 23.10.1999 černobílá Lyn Spot 2/2 tvmbasnsnna/F1H1O2T2W3 Libor Buchta Modlín 1, Kdyně 

Flash Foxy Fox 25.3.2003 černobílá Glare Bohemia Alké 
Braveheart of 
Pinewood Country 2/2 iimbasnsnna/ Q1W3 

Ing.Eva 
Chmelíková 

Smotlachova 
583/4, Praha 12 

Florey Bohemia Alké 17.5.1998 blue merle Atma Bohemia Alké 
Arnpriors Tsar at 
Beagold 1/0 iimbmpnnnna/W1 

Věra 
Brunclíková 

Poznaňská 433, 
Praha 8 

Frisk Bohemia Alké 17.5.1998 blue merle Atma Bohemia Alké 
Arnpriors Tsar at 
Beagold 0/1 iimbppnnnna / F1P1W1X1 

Jana 
Mlčochová 

Rozvodova 
364/7, Praha 4 

Gag Akumulator 29.2.2000 černobílá Ass Bohemia Alké Highland Dreamer 0/0 iim bapns nna/ B1 R1 T1 
František 
Mikoláš Krhanice 189 

Geri Foxy Fox 04.4.2003 černobílá Gay Bohemia Alké 
Arrow from the 
lovely Annie 0/0 iim basnn nna/ -- 

Veronika 
Vostrá 

Bystřická 1649, 
Kadaň 

Ghent Bohemia Alké 20.4.1999 modrobílá Atma Bohemia Alké 
Krislyn Bomber at 
Beagold 0/0 timbesnsnna/T1 

Hana 
Pisarčíková Blešno 8, Blešno
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Grey Bohemia Alké 20.4.1999 modrobílá Atma Bohemia Alké 
Krislyn Bomber at 
Beagold 1/0 iimbepnsnna/H1Q1W1 

Alexandra 
Grygarová 

Senešice 24, 
Nový Knín 

Chain Bohemia Alké 13.7.2000 černobílá Forth Bohemia Alké 
Glen from 
Ayrshire 1/1 ivmbasns nna/ H2W2 

Alena 
Borovičková 

Na Chmelnici 60, 
Týnec nad 
Sázavou 

Idrus Bohemia Alké 28.2.2001 černobílá Forth Bohemia Alké 
Detania Panja´s 
Flash 1/0 iimbasnn nna/ Q1W1 

Kateřina 
Dědičová 

Kubelíkova 60, 
Praha 3 

Imai Bohemia Alké 28.2.2001 blue merle Forth Bohemia Alké 
Detania Panja´s 
Flash 0/0 iimbppnn nna/ Q1T1X1 

Alexandra 
Grygarová 

Senešice 24, 
Nový Knín 

Irgo Bohemia Alké 28.2.2001 blue merle Forth Bohemia Alké 
Detania Panja´s 
Flash 0/0 timbppnn nna/X1 

Alexandra 
Grygarová 

Senešice 24, 
Nový Knín 

Jared Bohemia Alké 17.8.2001 tricolor Mobella Jackie 

Jolly Joker in 
Black von 
Skuddenhof 0/0 iim bawns nna/ -- 

Grbavčicová 
Věra 

Na krásných 
horách 1898, 
Roudnice nad 
Labem 

Keane Bohemia Alké 28.4.2002 černobílá Forth Bohemia Alké 
Ted from sc.Roy 
vom Beutenhof 0/0 iim bapns nna/ K1 

Radomír 
Hošta 

Písková 328, 
Dolní Rychnov 

Ken Akumulator 20.6.2002 černobílá Craigbank Chockie Clydebank Brit 2/2 iimbasns nna/ W3 
Milan 
Procházka 

Lhůta 47, 
Vysoké Mýto 

Key Akumulator 20.6.2002 černobílá Craigbank Chockie Clydebank Brit 0/0 iimbasns nna/-- Jiří Kašpárek 
Hájnice 167-
ranč, 54466 

Lithe Bohemia Alké 10.1.2003 
blue merle 
s pálením 

Chubby Bohemia 
Alké Rajahiilen Jymy 2/2 iimbpplnnna/ Q1W3 Jitka Slánská

Högerova 687, 
Praha 5 

Mouse di Cambiano 03.12.1998 tricolor Entea di Cambiano Nip 2/2 limbasbnna / P1Q1W3Y1 
Radko 
Loučka 

Královice 105, 
Praha 10 - 
Uhříněves 

Orouk 02.10.1998 černobílá 
Maura du chene de 
Montels Jyn 0/2 iimbapnn nna/ H1 Q1 W3 Eva Adami 

Denisova 1, 
Šumperk 

Ted from scottish Roy 
vom Beutenhof 07.4.2000 

hnědobílá 
s pálením 

Yen of t.r.Kate 
v.Beutenhof 

Roy of 
Dalmillitgton 0/0 iimcaslsnna/ N1 

Alexandra 
Grygarová 

Senešice 24, 
Nový Knín 

Wendevick Usecasper 09.11.1996 černobílá Meiken Temptation 
Krislyn Bomber at 
Beagold 2/2 timbapnnnna / C1L1Q1W3 

Helena 
Půlpánová 

Národních hrdinů
344, Pardubice 

Wendevick Zephyr 30.7.2000 černobílá Wendevick Xanadu 
Borderfame Heart 
N´Soul 0/0 iimbapnsnna/-- 

Šárka 
Vajcová 

Kamenná 22, 
Milín 

Aran Coly Queen 19.6.1997 černobílá Bibi Czechmate 
Arnpriors Tsar at 
Beagold DKK 0/0, PRA/CEA neg.2003 

Jana 
Matějková 

Na Záhonech 60, 
Praha 4 

Cony Czechmate 02.5.1996 černobílá 
Ghostland 
Fort.Cookie at M. 

Knottsway Chico 
at Czechmate DKK 1/0, PRA/CEA neg.2003 

Alena 
Vičarová 

Souhrady 14, 
Brno 

Drake Bohemia Alké 04.3.1997 černobílá Atma Bohemia Alké Dreamer Highland DKK 2/1, PRA/CEA neg.99 
Pavl. Ška- 
roupková 

Nám.Lobkovic 8, 
Praha 3 

 
 
 

Klub pracovních ovčáckých psů 
 
Jak již mnozí z vás zjistili, vznikl v loňském roce Klub pracovních ovčáckých psů (KPOP). Klub 
vznikl z iniciativy Michala Hrdličky a stal se přidruženým klubem International Sheep Dog Society 
(ISDS). Vzhledem k tomu, že KPOP provádí v České republice také chovatelskou činnost a je 
k této činnosti zmocněn ISDS, vyvstává otázka vzájemného vztahu našeho klubu a KPOP. Díky 
tradiční nečitelnosti Michala Hrdličky a nekonzistentnosti jeho prohlášení se šíří mezi našimi 
členy různé zavádějící informace. 
Tedy především, z pohledu FCI a potažmo ČMKU jsou psi odchovaní v České republice a 
zaregistrovaní pouze v plemenné knize ISDS považováni za psy bez průkazu původu. Těmto 
psům ani v budoucnu nemůže být vystaven průkaz původu FCI, neboť z plemenné knihy ISDS 
lze do chovu převést prostřednictvím britského Kennel Clubu pouze ty psy, jejichž zemí původu je 
Velká Británie. Vzhledem k tomu, že vědomý chov psů bez průkazu původu je vážným porušením 
stanov BCCCZ a Chovatelského řádu Klubu, je klub oprávněn podle článku 3, odstavce 2, bodu 
d) Kárného řádu Klubu zakázat provinilci chov na celém plemeni nebo na vyjmenovaných 
jedincích, je na každém z vás aby zvážil, zda mu podobné riziko stojí za to. 
Také z pohledu ostatních aktivit FCI (ČMKU) je třeba počítat s tím, že psi budou posuzováni jako 
psi bez průkazu původu. Psa samozřejmě nelze vystavit a v agility to například znamená 
nemožnost zúčastnit se Mistrovství světa.  
 
        RNDr. Michal Krejčí 
                 Předseda klubu BCCC 
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INZERCE: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BROWN DANCER GASKO PRIM 
 
Nabízíme ke krytí hnědobílého (čokoládověbílého) psa 
s dobrými pasteveckými vlohami a ideálním sportovním 
temperamentem – nar. 21.12.2001, ZVOP, 2x CAJC, 2x 
r.CAC, CAC, CEA v 6-ti týdnech neg., otec: Roy of 
Dalmillington (champ. ml. Německa, CACA, 2x CAC Německa, 
2x CAC VDH, 3x CACIB), matka: Tosari Flies High (3x CACIB, 
3x r.CACIB, BOB, 3x CAC ČR, 3x CWC, CAC SR, CAC a 
r.CAC Švýcarska, CAJC, Vítěz ml. Nizozemí a Polska, Krajský 
vítěz). 
 
Dále nabízíme štěňata narozena v březnu 2005 ze spojení 
Brown Dancer Gasko Prim (ZVOP, 2x CAJC, 2x r.CAC, CAC, 
CEA v 6-ti týdnech neg.) a Ferine Bohemia Alké (CAC, ZVOP). 
Štěňata budou v černobílé, hnědobílé, popř. tricolor barvě 
s předpoklady skvělých sportovních i exteriérových vlastností, 
navíc s výbornou povahou.  

 
Kontakt: Veronika Cápalová, Moravská Třebová, tel.: 603 395 640  http://mujweb.cz/www/border.collie 
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Oznamujeme všem 2 radostné události. V 
chovatelské stanici FITMIN se narodila další štěňata 
border collie. Je jich 7, z toho 5 holek (trikolorní) a 2 
kluci (jeden trikolor a druhý černobílý).  Je to již pátý 
vrh (E) naší chovatelské stanice, matka Kitty 
Akumulator, otec Mouse di Cambiano. Oba rodiče 
mají zkoušky z pasení a zajímavý pracovní původ. 
Lze předpokládat, že štěňata budou mít pěkný 
exteriér a výbornou, vyrovnanou pracovní 
povahu. Maminka se o ně vzorně stará, vždyť vidíte 
sami (viz foto). K odběru budou na konci dubna. 
Zájemci hlaste se.  
 
 
Druhou radostnou událostí je krytí feny Jut Akumulator, narození štěňat lze předpokládat v půlce 
května. Šťastným otcem bude FAUST Foxy Fox. Je již několikanásobný šampion krásy a v agility 
vyhrává co se dá, má i několik splněných zkoušek z výkonu. Kromě černobílých očekáváme narození i 
modrobílých štěňat.  
 
Kontakty: Eva Loučková mobil 603 888362, Radko Loučka mobil 608 552218, pevná 465 676084, 
email loucka@dibaq.cz.  
 
 
 

 
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,  
Žlebová 4104, 760 01 Zlín 
tel 577 216 350, 
mobil 603 891 385, nikol@bcccz.cz  

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

Referent pro výstavy:  
PULPÁNOVÁ Helena 
Národních hrdinů 344, 530 03 Pardubice 
 tel 466 653 943 
e-mail: helenapulpan@mybox.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: 
LEJSKOVÁ Jana,  
Lípa 3, 763 11 Zlín 11 mobil: 777 308 869 
e-mail: jana@bcccz.cz 
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Vychází v dubnu 2005 v nákladu 180 výtisků. 
Webové stánky: www.bcccz.cz 

Kontaktní adresa: Jana Lejsková, Lípa 3, 763 11 Zlín 11 
Tel.: 777 308 869, e-mail: jana@bcccz.cz 
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