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Pár momentek z Mistrovství BCCCZ

Na úvod
Z Mistrovství světa v agility, které se letost konalo v dosti vzdáleném španělském
Valladolidu jsem se vrátil opět plný dojmů. Kategorie large zde byla již zcela pod nadvládou
border collií. Ze 145 startujících psů bylo podle plemen 107 borderek, 26 belgických ovčáků ( 11
M, 9 G, 6 T), a pak už jen 3 kelpie, 3 chorvatští ovčáci, 2 zlatí retrievři, 2 australští ovčáci 1
bearded collie a 1 španělský vodní pes. To je vše!
Již před časem (když jsem byl ještě delegátem v komisi pro agility FCI), zaznívalo
zejména ze zemí, kde mají jako národní plemena psy, kteří se dříve na MS prosazovali a teď se
prakticky nevyskytují, že je škoda, že na vrcholných soutěžích nejsou více zastoupena i jiná
plemena. Připadá mi to, jako by někdo plakal, že psí dostihy běhají především chrti, nebo že na
Velkou pardubickou nemůžou jít pivovarští valaši. Zbývá už jen následovat některé britské
pořadatele soutěží v obedience a agility a zavést třídu ABC (Anything but Border Collie) a
borderky ze závodů pro jejich kvality vyloučit.
To mi připomělo že se na agilitní konferenci na Pandoře (dále v článku jsem použil části
některých svých příspěvků), která ale jinak zcela zkomírá a potřebovala by nutně resuscitaci,
objevila zpráva o vášnivé diskusi v Německu o tom, jak vytvořit ještě alespoň jednu výškovou
kategorii někde mezi medium a large pokud možno tak, aby se do ni nedostaly borderky. Myslím,
a není to jen můj názor, že už vytvoření třech kategorií bylo značně diskutabilní, a že sportu jako
takovému to moc nepomohlo. Pro ty nejmenší v závodním poli to byl asi nesporně přínos. Vznikla
však kategorie medium, která není ani ryba ani rak, a na větších podnicích typu Mistrovství světa
je k "nepřečkání". Letos ji pravda hodně zpestřila svým výkonem Silvia Trkman, ale jen proto, že
se svým pyrenejským ovčákem běžela jak s velkým psem a jak o život.
Asi není náhodou, že tendence k zvětšování počtu kategorií přicházejí ze země, která si
dělá patent na spravedlnost – ze Spojených států. USDAA, která je asi největší ryze sportovní
agilitní organizací na světě má čtyři kategorie 12 16 22 a 26 palců, což je zhruba 30,5 40,5 55,8 a
66 cm. AKC, což je obdoba našeho ČMKU, a je tedy primárně chovatelskou organizací, má
kategorií pět pro výšky 8 12 16 20 a 24 palců, což je opět asi 20,3 30,5 40,5 50,8 60,9 cm.
Rozdílnost v přístupu je mezi těmito dvěma organizacemi přímo ukázková. Zatím co USDAA,
které jde především o sport a o citlivý přístup ke psům, zvolila jako čtvrtou kategorii něco, co
bychom mohli nazvat kategorií gigant, rozdělilo naopak AKC výšky do spousty malých kategorií
rovnoměrně, zhruba po deseti centimetrech kohoutkové výšky. Samostatná skupina pro obří psy
je naprosto odůvodněná. Jejich pohybový aparát je na parkuru neúměrně zatěžován a je vhodné
pro ně, paradoxně k jejich výšce, překážky spíše snižovat a i parkury stavět trochu jinak zejména
s ohledem na jejich velikou setrvačnou hmotnost. Jsem zvědavý, jestli nesmyslná snaha nikoho
neznevýhodňovat nepovede nakonec k tomu, že každý pes nakonec poběží ve své vlastní
kategorii. Kdokoli jiný je přeci odlišný a porovnávat výsledky s ním je tudíž nefér. Nebo by šlo psy
ještě dále dělit podle délky ocasu (těm s tím delším se lépe kormidluje), délky a tvaru uší (převislé
a dlouhé překáží ve výkonu) a proč ne, třeba i podle barvy srsti (jak všichni vědí, hnědobílé
border collie jsou nejrychlejší). A co oddělit do samostatných kategorií psy a feny?
Přidávat kategorie (a nebo je drobit) u menších kohoutkových výšek bude znamenat jen
zbytečnou organizační komplikaci a vznik dalších nekoukatelných kategorií. Pohárů a medailí
bude ovšem víc. Pevně doufám, že vylučování ras ze závodů zůstane u nás a v kontinentální
Evropě jen na úrovni legrace tak, jak je tomu například při Národním poháru. Když se někdo bojí
konkurence borderek, tak by neměl běhat s velkými psy. Myslím, že právě situace v ČR ukazuje,
že belgičáci (i když to samozřejmě píšu velmi nerad a prsty se mi nad klávesnicí přímo kroutí)
jsou jim zcela důstojným soupeřem. Ti by museli být posléze také vyloučeni atd., atp. Zůstali by
jen psovodi s línými a nemohoucími psy, které musí k běhání nutit, a ti by si pak mezi sebou
prima zazávodili. Pak by došlo na sheltie, pudly a ...
RNDr. Michal Krejčí
Předseda klubu BCCCZ

AGILITY IS FUN (Being with dogs is FUN)

The Gunslingers wanted (Hledají se pistolníci)

Toto je, ve zkratce možný začátek příběhu o pistolnících, kteří mají za úkol hlídat Svět, aby
se nepohnul z osy. Možná mají pramálo společného s agility, ale věci jsou obvykle
propletené jedna do druhé mnohem více, než se může na první pohled zdát. Pistolníci jsou
strážci pořádku. Jsou to strážci čistých myšlenek. Na jejich bedrech leží tíha odpovědnosti
udržet část světa agility v nezměněné podobě i pro naše následovníky.
„Ten“ vybral několik agility závodníků a seslal na jejich bedra tento veliký úkol. Jako pomoc
jim předal modlitbu nebo chcete-li říkanku, která bude pomáhat udržet pistolníkovu mysl
čistou v dobách, kdy jej bude nezdravá ctižádostivost nebo pocit vlastní dokonalosti
přepadat. Předal jim několik veršů, které budou ochranou před zapomněním.
Modlitba pistolníkova zní:
Neběhám proto, abych Někým byl.
Kdo běhá proto, aby Někým byl, zapomněl …
Běháme proto, že nám to oběma přináší radost.
Neběhám proto, abych byl vítězem.
Kdo běhá proto, aby byl vítězem, zapomněl …
Běháme proto, že nám to oběma přináší radost.
Když běžím, neběžím nohama.
Kdo běhá nohama, zapomněl …
Běhám hlavou.
Když běžím, neukazuji rukama.
Kdo ukazuje rukama, zapomněl …
Ukazuji myšlenkou.
Při běhu nevedu svého psa.
Kdo vede svého psa, zapomněl …
Při běhu spolupracuji s přítelem.
Kdo zapomněl, snaží se posunout Svět špatným směrem.
Kdo zapomněl, nakonec o všechno přijde.
Nezapomenu …
Jeden z prvních pistolníků, mladý Rogon z království Rubínových Tachyonů, ze začátku
nechápal, jak má rozumět pistolnické modlitbě. On mu odpověděl velice laskavě. On věděl,
že Rogon bude jeden z nejlepších pistolníků, které tento Svět vůbec kdy uvidí.
„Vysvětlení jednotlivých veršů je velice jednoduché. Pistolník vždy Někým je již předtím, než
se poprvé postaví na trať agility. Nikdy nepotřebuje vyrovnávat pocit vlastní neúspěšnosti
prací s tvorem, který spolupráci s ním nemůže odmítnout, se psem. Druhý verš dává
zapamatovat důvod, proč pistolník běhá agility. On běhá výhradně, protože to přináší jemu i
druhému členu týmu radost. On je vždy schopen vzdát se vavřínů za vítězství, pokud si bude

nějaká okolnost toto přát, například zdraví některého z členů týmu. Pistolník nikdy svého
partnera neopustí, i kdyby měli běhat již jen pro zábavu v nejzapadlejší části našeho Světa.
On může být velice často i vítězem, ale vítězství není nikdy jeho primární cíl. V třetím verši si
připomíná, že oba členové týmu jsou osobnosti, že pouze tým, který dokáže přemýšlet nad
nástrahami tratě a používat technické dovednosti vedení, může předvést skutečně výkon
hodný pistolníka. Čtvrtý verš je o ovládání sebe sama. Pistolník nekřičí, nekňučí, nepiští a
ani neopakuje svoje povely. Pistolník ukazuje cestu vůlí a myšlenkou. Stojí přitom vzpřímen,
s pokorou, ale beze strachu. Předposlední verš připomíná, že pes není pistolníkův otrok,
sluha nebo nástroj. Pes je výhradně pistolníkův přítel. Oba jsou jeden pro druhého ochotni
udělat téměř vše. Pistolník respektuje osobnost svého partnera, nenutí mu výhradně a
bezmyšlenkovitě pouze černobílé vidění agility a zejména respektuje jeho nárok na
zasloužený odpočinek po vyčerpávající závodní kariéře. Poslední verš je pouhým varováním,
které připomíná, že cesta do zkázy může někdy vést po třpytivé dlažbě.“
Rogon stále namítal, že se jim budou ostatní smát. Myslel si, že o nich budou říkat, že jsou
neprofesionálové, když nepodřizují vše jen a jen vítězství. Myslel si, že o nich budou říkat, že
neberou agility vážně. On jim odpověděl, že smích nikomu ještě neublížil a že ani
pistolníkům se tedy nic nestane. Odpověděl jim, že čisté myšlenky jsou často k smíchu těm,
kteří již dávno zaprodali duši ďáblu. On jim řekl, že i těmto nešťastníkům je potřeba pomoci,
protože jinak čistý rozum lásky zbavený a čistá profesionalita ohleduplnosti očištěná dovede
tento Svět na pokraj propasti. Rogon přemýšlel, ale stále nebyl úplně spokojen a nakonec
položil další otázku. Ptal se na třetí a čtvrtý verš. Ptal se na trendy a styly v agility. On
odpověděl, aby se Rogon soustředil na hledání cesty souznění se svým přítelem. Trendy
jsou nástrojem ovlivňování lidí, kteří bloudí. Pistolník se nestará o žádné trendy, nedělí styly
vedení, netrpí předsudky a nemá žádné vzory nebo oblíbence. Pistolník má svou cestu, po
které jde. Pistolník přemýšlí a učí se z toho, co na této své cestě potkal. Pistolník naslouchá i
druhému, protože cestou nemůže potkat vše, co může někdy potřebovat.
Rogon už chápal, jaké bude jeho poslání, ale nedovedl si představit, co by se stalo, kdyby ze
Světa zmizel poslední pistolník. Zeptal se tedy. On odpověděl, že by se Svět posunul. Rogon
nechápal. On řekl, že by přestaly platit věci a pravidla, na která jsme zvyklí. Pokud bude
existovat alespoň jeden jediný pistolník, bude naděje. I když bude Svět stejně plný
ctižádostivosti, která vede často k nesmyslnému přetěžování ne zcela zdravých psů,
odkládání psů, když přestanou majitelům plnit jejich ambiciózní cíle, závisti, nenávisti nebo
pomlouvání soupeřů, bude naděje, že počet pistolníků se zase zvýší. Až poslední pistolník
odejde z tohoto Světa, vše se zhroutí. Lidé vše zapomenou. Svět se hne.
On se zeptal Rogona, jestli již zná svůj úkol. A Rogon odpověděl, že ano.
NEZAPOMENOUT.

AGILITY IS FUN
The Gunslingers wanted II. – The sharing of minds
Hledají se pistolníci II. – Sdílení myšlenek
Byla tma, v dáli byly slyšet hromy a Rogon, který právě krmil svého čtyřnohého přítele, tušil,
že Svět přišel během víkendových závodů zase o několik pistolníků. Opět další přátelé
propadli neovladatelné touze vítězit a zapomněli.
"V Burgunu bude asi během příštích závodů pěkná mela", pomyslel si Rogon, který se
na tyto závody chystal a věděl, že posluhovači ďábelského temného čaroděje Justvictoria

a čaroděj sám nebudou rádi, až uvidí do arény parkuru vstoupit Rogona z království
Rubínových Tachyonů, syna krále Michaela Brita a královny Genrrow, se svým černobílým
přítelem Smokiem. Smokie nebyl nikdy jen obyčejný pes, Smokie byla border collie, která
musela velice tvrdě pracovat u svých bývalých pánů. Smokie musel na parkur, i když mu
bylo zle, že jej sotva nesly nohy. Když nemohl, dostal bičem. Když udělal chybu, dostal
bičem. Hrozilo, že bude celý zbytek života zavřený v kotci a čekat, jestli si na něj někdo
vzpomene, že vůbec žije! Rogon Smokieho zachránil. Rogon znal věštbu své maminky
Genrrow. On věděl, že až potká někoho, kdo bude čistého srdce, ale bude vypadat ještě
zuboženěji než Rogon po dlouhém putování, že potká přítele. Vyplatil Smokieho a stali se
z nich bratři. Smokie už není pes, ale Rogonův přítel a Rogon už není sám, ale má bratra.
Od té doby putují, běhají ve Světě agility a hlídají přitom společně Svět, aby se nepohnul.
Čaroděj ví, že Rogon stojí zatím pevně věrný pistolnické modlitbě a že zlomit jeho srdce
nebude vůbec jednoduché. Zlomit srdce Smokieho bude ovšem úplně nemožné, ten pes
čaroděje přiváděl k úplnému šílenství. Rogon zase ví, že čaroděj je podlý a používá všech
léček, aby zlomil moc pistolníků.
"Kvůli tobě, Justvictorie, pojedeme do Burgunu! Nemůžeme nechat další přátele padnout
do zapomnění!", promluvil Rogon jakoby ze spaní.
"Smokie, pojď, zkusíme nacvičit ten trik rozlišení mezi tunelem a skokovkou.", řekl Rogon
Smokiemu a ten viditelně nadšeně souhlasil. Zkoušeli projít z obou stran v plné rychlosti,
jako když jsou taseny kolty v přestřelce, ale Smokie vždy trochu urychlil skok.
Rogon ho zastavil a říká mu: "Smokie, zapoměň na nohy, ty tě jen nesou, musíš běhat
hlavou!"
Smokie pozorně sledoval Rogona a v jeho očích se zračilo pochopení.
"Nesleduj ani moje ruce, nech se vést mou vírou a myšlenkou.", zopakoval ještě Rogon
čtvrtý verš pistolnické modlitby.
Smokie teď ale vypadal trochu zmateně. Proč se nenechat vést rukou, která jej nikdy surově
a nespravedlivě nepotrestala. Proč se nenechat vést rukou někoho, kdo si vždy najde čas
na přátelské pohlazení. Rogon tyto pochybnosti postřehl a povídá:
"Myšlenka je a vždy bude rychlejší než ruce kohokoliv na tomto Světě. Ty to ještě nevíš,
ale ty už jsi pistolník. Zavři teď svoje oči."
Část Rogonovi mysli pomalu vstoupila Smokiemu do těla a Smokie najednou pochopil,
že ví, co má dělat. Rozeběhl se a překonal rozlišovací trik v plné rychlosti veden Rogonovou
vůlí. Ruka, která jej vlastně nevedla, jej potom velice pochválila. Rogon byl nadšený. Věřil
Smokiemu a toto byla ukázka nádherného souznění mezi člověkem a psem, která by měla
být základem každé společně činnosti, zejména pak agility.
"Nás dva nezlomíš Justvictorie", problesklo hlavou Rogona, když připravoval oheň a místo
k přespání. Do turnaje v Burgundu přitom zbývá už jen několik dnů.
pokračování někdy příště ......
Smoca

MR BCCCZ 2005 – Lamberk
Nastalo páteční odpoledne 10. června a já jsem věděl, že musím výjimečně opustit
budovu T-Mobile rychleji, než bývá u mě obvyklé. T-práce musela jít trošičku stranou, protože GR
(Gondor and Rohan) již čekali na odjezd směr Lamberk u Brna a i já jsem nechtěl riskovat
zbytečné noční cestování,
protože na palubě auta se vyskytovali ještě další pasažéři - Kája a Kubík Divišovi s šeltiím
psíkem Benem. Měl jsem pohodu, na závody jsem se nepřihlásil, protože GR se mnou potřebují
projít ještě několik míst na cestě agility světem, která jsme ještě dostatečně nenavštívili, takže

jsme se pasovali do rolí fanoušků a diváků. Areál v Lamberku
jsem ovšem znal již z dřívějška, protože jednou se v tomto
místě konaly kvalifikační závody KAČR (Klub Agility), kterých
jsem se tehdy zúčastnil s jedním z našich pudlíků. Bylo mi
jasné, že splňuje naprosto přesně požadavky na konání akce,
kde má proběhnout přátelské setkání lidí, kteří se často
normálně znají pouze z internetových diskusí nebo se
navzdory přání opačného již dlouho nemohli potkat. Všechny
nás tentokrát spojovala láska k jednomu psímu plemeni border collii.
Program mistrovství byl klasický. V sobotu se
bojovalo v soutěžích agility na tratích, které stavěl rozhodčí
Tonda Diviš a v neděli proběhla poslušnost a obrana pod
dozorem .... a ......
V pátek byl připraven program, který by se za dob
našich letních táborů dal nazvat jako volná zábava. Bavili
jsme se tedy volně a hlavně dobře. Pochopitelně to mělo
jeden docela podstatný háček. Když se totiž člověk baví
dobře a ještě s lidmi, které má rád, baví se pak zpravidla také dlouho. Tento fakt pracoval v pátek
v Lamberku jednoznačně proti nám. Abych měl konkrétně i já o zábavu postaráno v sobotu, byl
jsem neznámým pachatelem přihlášen do soutěží agility bez vlastního vědomí a přičinění.
Pachatel zůstal neznámý sice jen malou chvíli, ale moje jméno ve startovních listinách již zůstalo.
Nevadí. Agility je zábava a já jej tak hodlám propagovat. A navíc, chce-li být člověk pistolníkem,
musí se učit ovládat i svůj strach.
Program agility začal hrou "Black Jack", na které si mohl každý vyzkoušet svou bolavou
patu. Někdo testoval svůj slalom, jiný
zóny a další umění počítat do
jednadvaceti. Osobně jsem při prvním
svém běhu, který stál za starou
bačkoru, zjistil, že to víno od Martiny
Vaškebové bylo asi ještě horší, než
chutnalo. Gondor tento běh "odnesl" a
dal mi náležitě najevo, že tímto
způsobem by to nadále nešlo. V jeho
pohledu jsem viděl pohled Mirka
Donutila z filmu Černí Baroni, jak
promlouvá opilým vojínům do duše:
"Tak takhle ne soudruzi, to bychom si
nerozuměli!" S Rohanem jsem si následně šáhl na pověstné dno fyzických sil a opravil si tak
částečně u svých psů reputaci. V průběhu mistrovského jumpingu se pro mě akce v Lamberku
změnila ještě k daleko lepšímu. Po nezbytném bloudění, bez kterého by moje manželka nemohla
ani dojet domů, se ze zatáčky u parkoviště vyřítila mnou toužebně očekávaná skupinka. Náš
malý Jindra s dětskou sekačkou stíhaný Katkou vlečící kočárek s Jájou (krycí jméno pro Anežku)
se neomylně řítil přímo na mě. "Tak tady ho máš", povídá Katka, "Celou cestu jsem měla pocit,
že se mi v autě zadrhl gramofon, protože Jindra se omezil na opakování jedno slova - Táta-TátaTáta". Trochu člověka mrzí, když si
uvědomí, že to ty děti, stoprocentně
jednou a hlavně úplně, přejde, ale
život se žije, bohudík, dopředu a
nikoliv dozadu.
S Gondorem se nám podařilo, vlivem
paní Štěstěny, projít jumping bez
chyby a odmítnutí, i když před
cílovou rovinkou se naše spojení
myšlenek značně rozostřilo, naštěstí
jen s dopadem časové ztráty. S
Rohanem jsme zatím neovládli nervy

před přestřelkou se slalomem. On je ještě hodně mladý a chce tolik bojovat, že já jej musím celou
cestu zatím brzdit. On ještě úplně nechápe, že důležité je se (do slalomu) dobře trefit hned první
ranou, jinak, že může být po nás. Následovala další hra a pak už jen finálové Agility. S Rohanem
i Gondorem jsme se snažili bojovat příkladně, zejména pak s nedocvičeným slalomem a
houpačkou, ale v umístění z prvního kola si přesto mírně pohoršili. Porážku jsme dokázali
přijmout jako pistolníci a lepším výsledkem
i
výkonem
jsme
dokázali
poctivě
pogratulovat. Vlastně to pro nás nebyla
žádná porážka, ale veliké povzbuzení
pokračovat po cestě, na kterou jsme s GR
před několika měsíci poprvé vstoupili
společně s dalšími členy Společenstva
Tachyon.
Tondovy
parkury
střídaly
rychlejší pasáže s místy, kde bylo potřeba
zatančit v rytmu "Stay close to me, please"
(Stůj při mě, prosím) a ukázat také nějaké
dovednosti s přívlastkem techniky. Parkury
jsou přiloženy jako obrazová příloha a
osobně si myslím, že byly zvoleny dobře s
ohledem na plemeno, které mělo v Lamberku své mistrovství. Vyhlášení výsledků a předání
pěkných cen následovalo poměrně záhy po ukončení posledního běhu a vítězům nadšeně
zatleskal i náš malý Jindra. Jen se musel včas upozornit, že teď zrovna je třeba udělat to pacipaci, jinak to obvykle propásl. Malému Kubíčkovi Divišovi šlo předávání cen vítězům z tohoto
pohledu mnohem lépe.
Byl sobotní večer, rodina mě (za těch pár hodin bohudík) na chvíli zase opustila a odjela
domů a my jsme se vydali do lesů pro palivo na táborový oheň. Soutěžící v následující den
poctivě trénovali na přilehlé louce obrany, ale my již věděli, že můžeme zahájit večer pověstným
škrtnutím zápalkou.
Byla klika, že jsem před tím vypil trochu
vína, protože Martina dokázala vyškrtat
téměř celou krabičku, než se věc poslední
krbovou zápalkou pana správce podařila a
já v podobných chvílích nehýřím většinou
klidem a přehnaným optimismem. Jako
večerní menu bylo, vždy něco někým,
připraveno víno, pivo, špekáčky, sýry
několika druhů a nezbytné křupavé
smažené kousky brambor. Veselou
společnost jsem ovšem zbaběle opustil
ještě před půlnocí, protože kontrolka
vědomí začala hlásit výpadky centrálního
mozkového systému způsobeného tentokrát nikoliv pitím, ale únavou.
V neděli jsem sledoval soutěž v poslušnosti, ale vzhledem k prakticky nulovým znalostem
tohoto kynologického sportu se nemohu pouštět do jakéhokoliv komentování. Obrany, které přišly
na řadu až později, jsem již neviděl, protože jsem slíbil dětem (vlastně spíše Katce), že se vrátím
domů včas, abychom mohli ještě odpoledne někam na výlet.
Musím říci, že víkend, kde je kombinováno několik soutěží s „borderkou“, kterou máme
tak rádi, se mi velice líbí, byť se všech aktivit osobně nezúčastňuji. Vůbec musím říci, že se mi
líbí zaměření celého víkendu jako setkání přátel a kamarádů, během kterého si ještě společně
zasoutěžíme a vyhlásíme mezi sebou mistry pro daný rok. Celý tento článek je sice hlavně o
agility, ale to zdaleka neznamená, že by agility bylo hlavní náplní víkendu.
Doufám, že se shodneme na tom, že hlavní náplní bylo setkání přátel s láskou k plemeni
border collie, které bylo doplněné o mistrovské soutěže agility a služebního výcviku. Co říkáte?
Smoca a GR
P.S. Neznámým pachatelem byl přímo předseda BCCCZ a jeho vůli nebylo radno odporovat

Mistrovství BCCCZ v agility a výkonu, Lamberk, 11.-12.6.2005
VÝSLEDKY
SOBOTA 11.6.2005 AGILITY
běh agility
místo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DIS
DIS
DIS
DIS
DIS
DIS
DIS
DIS
DIS
DIS
DIS

psovod
Radana Píštková
Irena Kochová
Tomáš Lerl
Ivo Bartek
Michal Kučera
Romana Košťálová
Irena Kochová
Martina Vaškebová
Michaela Kratinová
Jan Smoček
Barbora Vaníčková
Eva Loučková
Michal Krerjčí
Šárka Vajcová
Nikol Hanačíková
Lucie Svobodová
Eva Chmelíková
Dana Vítková
Lucie Rychetská
Barbora Lerlová
Andrea Rychtecká
Lucie Součková
Nikol Hanačíková
Michaela Bakrlíková
Jan Smoček

nenast.

Iveta Matzenauerová

pes

CH

O

Dream of Kintyre Diamond Rose

Alf Bordet Town
Canny Akumulator
Ateax Ayky
Blackie Foxy Fox
Adam Foxy Fox
Faust Foxy Fox
Blondie Ayky
Day By Day Black Chevers
Gordon Rubínové strdce
Kitty Akumulator
Dyna Miveko
Genie Akumulator
Francis Foxy Fox

*
*
*
*
*
*
*
**

*
*
*

**

*
**

**

***

*
**

*
***
***

**
**

*
dis

Wonder of Kate´s Sam vom Beutenhof

Biggi Jane Tennant
Flash Foxy Fox
Dumby Miveko
Carrera Rapida Black Chevers
Ace Rubínové srdce
Arina z Česalky
Isis Bohemia Alké
Blaze Black Chevers
Barleta Lusika
Rohan

čas
39,54
43,86
43,13
36,44
37,15
40,36
42,42
41,76
43,55
46,01
50,58
61,84
46,12
55,10
dis
dis
dis
dis
dis
dis
dis
dis
dis
dis
dis

Cid Akumulator

běh dumping
místo

psovod

pes

CH

O

čas

1

Jan Smoček

Gordon Rubínové strdce

35,81

2

Romana Košťálová

Adam Foxy Fox

36,47

3

Lucie Svobodová

Biggi Jane Tennant

37,82

4

Nikol Hanačíková

Wonder of Kate´s Sam vom Beutenhof

37,85

5

Martina Vaškebová

Blondie Ayky

6

Barbora Lerlová

Ace Rubínové srdce

7

Radana Píštková

Dream of Kintyre Diamond Rose

**

33,09

8

Tomáš Lerl

Canny Akumulator

*

44,92

*

33,36
*

38,56

9

Nikol Hanačíková

Blaze Black Chevers

***

34,88

10

Irena Kochová

Faust Foxy Fox

***

38,21

11

Šárka Vajcová

Francis Foxy Fox

*

48,35

12

Eva Loučková

Dyna Miveko

*

49,90

13

Barbora Vaníčková

Kitty Akumulator

**

*

51,22

DIS

Iveta Matzenauerová

Cid Akumulator

*

**

dis

DIS

Irena Kochová

Alf Bordet Town

*

DIS

Eva Chmelíková

Flash Foxy Fox

DIS

Michal Krerjčí

Genie Akumulator

*

DIS

Michaela Kratinová

Day By Day Black Chevers

*

dis

DIS

Dana Vítková

Dumby Miveko

*

dis

DIS

Michal Kučera

Blackie Foxy Fox

dis

DIS

Lucie Rychetská

Carrera Rapida Black Chevers

dis

DIS

Andrea Rychtecká

Arina z Česalky

*

DIS

Lucie Součková

Isis Bohemia Alké

**

DIS

Ivo Bartek

Ateax Ayky

DIS

Michaela Bakrlíková

Barleta Lusika

DIS

Jan Smoček

Rohan

dis
*

dis

*

dis

*

dis
dis

**
***
*

dis
dis

*

dis

Součet agility + jumping – konečné výsledky
místo

psovod

pes

tr.body

čas

5

76,83

10

72,63

1

Romana Košťálová

Adam Foxy Fox

2

Radana Píštková

Dream of Kintyre Diamond Rose

3

Jan Smoček

Gordon Rubínové strdce

10,01

81,82

4

Tomáš Lerl

Canny Akumulator

14,05

91,05

5

Martina Vaškebová

Blondie Ayky

15

75,12

6

Irena Kochová

Faust Foxy Fox

22,21

80,63

7

Eva Loučková

Dyna Miveko

34,74

111,74

8

Šárka Vajcová

Francis Foxy Fox

36,45

103,45

9

Barbora Vaníčková

Kitty Akumulator

44,8

101,8

DIS

Nikol Hanačíková

Wonder of Kate´s Sam vom Beutenhof

DIS

Lucie Svobodová

Biggi Jane Tennant

DIS

Iveta Matzenauerová

Cid Akumulator

DIS

Irena Kochová

Alf Bordet Town

DIS

Eva Chmelíková

Flash Foxy Fox

DIS

Michal Krerjčí

Genie Akumulator

DIS

Michaela Kratinová

Day By Day Black Chevers

DIS

Dana Vítková

Dumby Miveko

DIS

Michal Kučera

Blackie Foxy Fox

DIS

Lucie Rychetská

Carrera Rapida Black Chevers

DIS

Barbora Lerlová

Ace Rubínové srdce

DIS

Andrea Rychtecká

Arina z Česalky

DIS

Lucie Součková

Isis Bohemia Alké

DIS

Nikol Hanačíková

Blaze Black Chevers

DIS

Ivo Bartek

Ateax Ayky

DIS

Michaela Bakrlíková

Barleta Lusika

DIS

Jan Smoček

Rohan

součet poslušnost + obrana, celkové výsledky výkonu
POŘADÍ

psovod

pes

poslušnost

obrana

CELKEM

1

Jitka Slánská

Lithe Bohemia Alké

96

95

191

2

Irena Kochová

Faust Foxy Fox

96

91

187

3

Nikol Hanačíková

Ghost of Pinewood Country

95

89

184

4

Romana Košťálová

Adam Foxy Fox

85

92

177

5

Martina Vaškebová

Blondie Ayky

82

86

168

6

Milena Pachtová

Armando Lusika

73

93

166

7-8

Michaela Kratinová

Day by Day Black Chevers

79

82

161

7-8

Kristýna Bartošová

Adam Exciter

89

72

161

9

Jana Lejsková

Excellent Chels Black Chevers

64

96

160

10

Stanislav Balogová

Arina z Česalky

65

89

154

11

Stanislav Balogová

Bonnie Lusika

88

64

152

12

Petra Ušelová

Elegance Sun Black Chevers

75

76

151

13

Nikol Hanačíková

90

60

150

14

Iveta Matzenauerová

Adora Akumulator
Avanger Zorro Wonderfull
Dream

88

54

142

NEDĚLE 12.6.2005, VÝKON
poslušnost

POŘADÍ

1
2
3
4
5
6
7

psovod
Jitka Slánská
Irena Kochová
Lucie Rychetská
Nikol Hanačíková
Pavla Dušková
Nikol Hanačíková
Kristýna Bartošová

8-9
8-9
10
11

Iveta Matzenauerová
Stanislava Balogová
Michaela Macáková
Romana Košťálová

12
13-14
13-14
15-16
15-16
17
18
19
20
21

Pavla Dušková
Jitka Slánská
Martina Vaškebová
Šárka Seemannová
Michaela Kratinová
Marie Končelová
Petra Ušelová
Milena Pachtová
Stanislava Balogová
Jana Lejsková

22

David Kočí

pes
Lithe Bohemia Alké
Faust Foxy Fox
Claire Coly Queen
Ghost of Pinewood Country
Anet z Česalky
Adora Akumulator
Adam Exciter
Avanger Zorro Wonderfull
Dream
Bonnie Lusika
Elton Darley Arabian
Adam Foxy Fox
Amaze by Fate Unique
Forever
Great Future Gasko Prim
Blondie Ayky
Forever Free Black Chevers
Day by Day Black Chevers
Dart Darley Arabian
Elegance Sun Black Chevers
Armando Lusika
Arina z Česaslky
Excellent Chels Black Chevers
Great Chocolate Black
Chevers

sedni,lehni,
vstaň

štěkání u
nohy

odložení
za
pochodu v
sedě

odložení v
leže s
přivoláním

aport
volný

přivolání
za
pochodu k
noze

skok
šplhem

kladina
nízká

odložení

CELKEM

8
10
10
10
10
9
8

10
10
9
10
10
7
7

9
10
10
10
10
9
10

10
10
10
10
10
10
10

10
9
10
9
9
9
10

9
9
10
10
9
9
10

10
10
8
7
9
9
10

10
10
10
10
10
8
10

10
8
8
9
7
9
6

10
10
10
10
10
10
8

96
96
95
95
94
90
89

10
7
9
9

10
7
10
10

9
8
10
10

10
10
9
0

0
9
7
9

9
10
9
9

10
10
7
8

10
10
8
10

10
7
8
10

10
10
10
10

88
88
87
85

9
8
8
8
7
6
6
8
5
5

7
9
10
9
10
10
7
10
6
7

5
7
10
9
5
10
6
6
9
10

10
10
0
8
10
0
0
10
0
0

9
10
9
7
10
10
10
8
5
9

8
8
9
4
5
10
9
7
9
6

7
4
8
8
4
7
9
4
1
6

10
8
9
10
10
9
10
10
10
7

9
9
9
6
8
6
9
0
10
7

10
9
10
10
10
10
9
10
10
7

84
82
82
79
79
78
75
73
65
64

8

6

6

0

8

4

8

9

8

0

57

ovladatelnost
na vodítku

10

Obrana
POŘADÍ

psovod

1

Jana Lejsková

2
3

Jitka Slánská
Milena Pachtová
Romana
Košťálová
Irena Kochová
Nikol
Hanačíková
Stanislav
Balogová
Martina
Vaškebová
Michaela
Kratinová

4
5
6-7
6-7
8
9
10
11
12
13
14

Petra Ušelová
Kristýna
Bartošová
Stanislav
Balogová
Nikol
Hanačíková
Iveta
Matzenauerová

průzkum
terénu

vystavení
a
vyštěkání

prohlídka
a výslech

přepadení
při
výslechu

samostatná
činnost

zadržení
hladké

samostatná
činnost

zadržení s
protiútokem

samostatná
činnost

CELKEM

10

9

5

10

4

20

4

29

5

96

10
5

8
10

5
5

10
10

5
5

20
18

4
5

28
29

5
5

95
93

5
10

9
5

3
5

10
9

5
5

20
20

5
5

30
27

5
5

92
91

Ghost of
Pinewood Country

5

10

5

9

5

17

5

28

5

89

Arina z Česalky

5

10

5

10

5

19

4

26

5

89

10

10

5

7

5

13

2

26

5

86

5

10

2

8

5

16

5

26

5

82

7

4

5

6

4

17

2

26

5

76

Adam Exciter

5

7

3

7

4

18

3

21

4

72

Bonnie Lusika

9

7

4

6

4

10

1

20

3

64

Adora Akumulator

10

10

4

9

4

18

5

0

0

60

Avanger Zorro
Wonderfull Dream

7

7

5

9

4

18

4

0

0

54

pes
Excellent Chels
Black Chevers
Lithe Bohemia
Alké
Armando Lusika
Adam Foxy Fox
Faust Foxy Fox

Blondie Ayky
Day by Day Black
Chevers
Elegance Sun
Black Chevers
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Téměř doma
Dlouhé stíny šplhaly po mých zádech a pokládaly se napříč přes kávový stolek, na němž
jsem měla natažené nohy. V rohu stolku, hned vedle šálku ještě teplého od čokoládového
kapučína, ležel pár zmuchlaných ponožek. Těžkou hlavu jsem si opřela o chladnou kůži
opěradla a unaveně pohlédla stranou na rozházené papíry u mých nohou. Výsledkem
několika hodin intenzivního soustředění byla kupa náčrtů a pár načmáraných poznámek.
Čeká mě ještě nejméně další měsíc práce, než se začnou objevovat první výsledky. Pokusila
jsem se představit si jejich konečnou podobu.
Vtom si vzdychl. Celou tu dobu ležel s hlavou v mém klíně a trpělivě mě sledoval.
Nezajímalo ho, jak dlouho mi trvá rozpracování mých nápadů. Stačilo mu, že může být se
mnou. Pohlédla jsem dolů na jeho milou tvář a usmála se. Páni, vyrostl z něj moc hezký
mladík. Jemně jsem se dotkla jeho bílého čenichu a sledovala jsem bílou cestičku mizející až
na samém vrcholu hlavy. Ještě jednou si vzdychl a slastně se přitulil. Jak znovu zavíral oči,
jeho dlouhá, černá tlapka se natáhla přes můj klín a jemně stiskla mé nohy.
“KC”, zašeptala jsem měkce. “Mám tě moc ráda. Neboj se. Jsem tu s tebou.” Pomalu
jsem hladila tu černou tlapku, dokud se neuvolnilo jeho sevření. Znovu tvrdě usnul. Právě
dnes jsem se rozhodla, že jeho věk stanovím na osmnáct měsíců. Nikdo nevěděl jistě, kdy
se vlastně narodil. V jeho očích bylo stále něco štěněčího a při chůzi se zdály být jeho tlapky
pořád trochu velké.
Říká se, že nalezenci a psi, kteří měli v minulosti jiné pány si s sebou nesou své
vzpomínky dlouhou dobu. Mému známému, který si vzal psa z útulku, to trvalo devět měsíců,
než se mu ho podařilo přesvědčit, že on je ta osoba, u níž už zůstane napořád. Tehdy jsem
si myslela, že devět měsíců je příliš dlouhá doba. Teď tu sedím, KC má hlavu v mém klíně a
je to bez jednoho měsíce přesně rok, co k nám přišel. Ten rok se mi zdá být ve skutečnosti
velmi krátký.
Ta tlapka; ta svírající tlapka… Zavřela jsem oči a vzpomínala na všechny ty společné
procházky po cestách, v polích a lesích. Myslela jsem na klidné hodiny strávené jeho
kartáčováním, na všechna ta obětí
a mazlení, na uklidňující povídání a šeptání. A přesto, ta tlapka…kdy si konečně uvědomí, že
mě nemusí ve spánku držet? Že vždy, když procitne najde mě blízko u sebe. Že ho nikdy
neopustím. Že mě nemusí držet, protože já budu držet jeho. Věřila jsem, že brzy. Brzy.
Dokud cítil potřebu držet mě ve spánku, byl …téměř doma.
Kdykoliv jsem vyrazila do přírody nebo i jen na krátkou procházku, brala jsem s
sebou KCho a Pallie. Věděla jsem, že Pallie mu ukáže, kde jsou všechna ta báječná místa.
Ukáže mu, kde se schovávají králíci a veverky, zavede ho do vysoké trávy a širokých polí,
kde se prohánějí myši a zahraje si s ním na honěnou. Uvnitř v domě si spolu moc nehráli, ale
venku to bylo úplně o něčem jiném. Jako by potřebovali více místa k natažení svých rychlých
nohou. Běhali kolem mě ve velkých osmičkách a skoky si proráželi cestu v bujné vojtěšce.
Šťastně poštěkávali, jak probíhali lesem a pod vyvrácenými pařezy zaháněli zemní veverky
zpátky do jejich nor. Tiše sledovali neviditelné pachy těch, kteří šli po cestách před námi. A
vždy – s ušima natočenýma dozadu ke mně, kontroloval KC, mou přítomnost.
Byl to viditelný konec té cesty, která vedla do minulosti zpět k autu, které kdysi
změnilo jeden překrásný den v život plný nejistoty. Vždy, když končil další skvělý výlet,
měnila se KCho nálada na dohled od auta od naprostého nadšení – ke strachu. “KC, pojď!
Jedeme domů!” Zdálo se, jako by ho zvuk mého hlasu nutil utíkat opačným směrem. “KC,
pojď! Jedeme domů!” K ničemu. Jeho uši se stáčely vzad za mým hlasem ale nepřestával
utíkat pryč. Pootevřenou tlamou nervózně lapal po dechu. Zastavil se až když doběhl k trsu
vysoké trávy nebo k menšímu křoví, za které se ukryl. Odtud na mě pokukoval, celý
přikrčený do malé dojemné kuličky. Šťastný a bezstarostný mládenec, který se proháněl s
Pallie vysokou trávou byl náhle pryč. Místo něj tu byla třesoucí se mladá border collie s opět
smutnýma hnědýma očima.
Pokaždé to bylo stejné. Zkusila jsem téměř vše, abych mu ukázala, že jsme si byli
venku pouze pohrát, a že se nyní skutečně vracíme domů. Nic nepomáhalo. Jak jen bych se
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k němu mohla přiblížit? Jak jen bych mu mohla vysvětlit, že ho nechci naložit do auta, abych
ho vyhodila někde na silnici? Utíkal ode mne proto, abych mu nemohla vzít jeho milovaný
obojek, tak jak to udělal jeho předchozí pán, než ho opustil? Myslel si, že má odejít, protože
si to přeji?
K přelomu došlo v polovině ledna. Byl nesmírně chladný den, ale KC a Pallie byli
neúnavní. Usoudila jsem, že je příliš chladno na to být venku moc dlouho. Dvacet minut musí
stačit, aby se dostatečně proběhli a já přitom neumrzla. Bez ohledu na vítr, který s hvízdáním
padal dolů s kopce a setřásal závěje
jemného sněhu s jehlic vysokých borovic, se KC a Pallie proháněli sněhem. Některé cesty
zcela zmizely pod závějemi sněhu. Dokonce i malé jezírko se svými nebezpečnými prameny
a proudy bylo zcela pohřbeno pod chladnou záplavou. Stála jsem na vrcholu kopce s tváří
obrácenou proti bodajícímu sněhu a pátrala jsem po stopách na bíle pláni pod sebou. Nebyly
tam žádné. Bylo příliš chladno a po celý den tu nikdo nebyl. Chlad se postupně prodíral skrz
můj těžký kabát, skrz mé boty, a mé tváře jsem už necítila. Bylo na čase vrátit se zpět do
auta. Přivolala jsem psy a musela jsem se smát, jak přeskakovali závěje se šťastným
výrazem ve tvářích pokrytých vrstvou šedivé námrazy. Bílé ledové rampouchy jim visely se
srsti na nohou.
Vydechovali oblaka páry. “Pojďte! Jedeme domů!” Opatrně jsem vytáhla KCho vodítko z
kapsy. Potřebovala jsem ho přivázat dřív, než uvidí auto, nebo zas budeme venku dlouhou
dobu. Utekl by a někde se opět schoval. Bylo příliš chladno a každou chvíli mělo zapadnout
slunce. Ale KC vyšplhal na poslední kopec dříve než jsem ho stačila chytit a uviděl auto.
Opět se mu pootevřela tlama těžkým nervózním dechem a uši se sklopily zpět směrem ke
mně. Věděla jsem, že je příliš pozdě. Začala jsem si představovat, jak zapadá slunce, teplota
klesá a moje nohy se mění v kus modrého ledu zatím, co se znovu snažím přilákat KCho
spoza stromu nebo závěje aby šel se mnou domů.
A tehdy mě překvapil! Přiběhl nervózně zpět k autu a začal ho obíhat dokola. Chtěl
dovnitř! Venku bylo příliš zima a on to věděl. Bylo příliš zima na to, aby tam mohl zůstat sám.
Chtěl jít domů. Toho chladného dne KC pochopil, že auto znamená cestu domů. Že on jede
DOMŮ. Od toho dne byl vždy v autě první. Nechtěl, aby byl opět opuštěn.
Teď už je pozdní jaro. Příští měsíc oslavíme jeho první rok u nás. Pohladila jsem
malou spící hlavu a spustila jsem ruku po jeho boku a přes tenká žebra. Lehký tlak mé ruky
stačil, aby ho přivedl zpět přes vrstvy spánku a smíchal jeho snový svět s mým světem stínů
pozdního odpoledne a utišujícího ticha.
A dlouhá, černá tlapka znovu stiskla mou nohu.
Grace Saalsaa

Ve znamení borderek
Záchranářské mistrovství světa očima psovodky Border collie
Letošní mistrovství světa záchranářských psů se konalo v kraji Herault na jihu
Francie. Větší část disciplín se odehrávala v přímořském letovisku La Grande Mote, sutinový
speciál pak na trenažéru v městečku Gignac. Soutěžící mohl nastoupit buď do sutinového
nebo do plošného vyhledávání. Všichni pak samozřejmě nastupovali na poslušnost a
dovednost. Vše podle zkušebního řádu IPO-R.
Už po příjezdu na místo konání bylo jasné, že ať budou terény pro speciální cviky
složité či jednoduché, všichni budou mít jednoho nepřítele: počasí. Pobřežní oblast totiž
během mistrovství provázely teploty typické pro toto místo a období (často kolem 38°C). A to
bylo značným handicapem zejména pro psy a psovody na tyto podmínky nezvyklé. I když
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jsme spolu s kolegy, ze Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje (ZBK JmK), na
místo konání přijeli o tři dny dříve, bylo jasné, že na takovéto teploty se psi nestačí
aklimatizovat. Organizátoři naštěstí rozhodli, že během nejparnější časti dne (od cca 11.30
do 16 hodin) bude v závodění přestávka.
Každý ze psovodů zvolil podle své úvahy a znalosti zvířete optimální strategii jak se
připravit na závod. Osobně jsem preferovala naprostý klid. Tedy žádné zbytečné trénování a
honění, pouze obvyklé vycházky.
Večer
jsme
však
neodolali
společnému koupání v moři, které
mému psovi Drakeovi ( Aeneas Black
Chevers) dělalo očividně dobře a po
parných dnech mu zjevně zlepšovalo
náladu.
Každé z družstev mělo před
začátkem závodu vyhrazený čas na
trénink dovednosti a poslušnosti. Ten
byl během velmi parného dne. Drakea
poslušnost příliš nebaví a dovednost
jen občas, omezila jsem proto trénink
na minimum. O jakékoliv přípravě na
speciál jsem vůbec neuvažovala. U
zkušeného zvířete na jeho výkon při
hledání nemá jeden nebo dva tréninky žádny vliv. Navíc nemělo smysl jej v extrémních
vedrech vyčerpávat.

Práce v sutinách je pro psa zábava
Podle losu jsem začínala speciálem. Nastupovala jsem na něj ten den jako poslední.
Sutinové hledání má probíhat pro psovoda v předem neznámém terénu. Podle způsobu
práce některých psovodů, které jsem později viděla, se o tom dalo s úspěchem pochybovat.
Zejména domácí závodníci měli viditelně natrénováno a bylo vidět, že psi některé úkryty
dobře znají. Jak se ale ukázalo, nebylo to pro ně příliš výhodou.
Samotný sutinový trenažér vytvářel dojem skládky. Byl tvořen z velké části různými
betonovými prefabrikáty a skružemi, vraky aut a pneumatikami. Plocha byla ohraničena
páskami za které psovod nemohl, pokud pes neohlásil nález a rozhodčí nedal psovodovi
pokyn.
Samotná práce Drakea v sutinách
probíhala standardním způsobem. Pouze
první cvik, příme označení (tedy vyslání na
bednu ve které je osoba), neudělal
předpisovým způsobem. Na můj pokyn
totiž vyběhl určeným směrem, minul však
bednu a pokračoval ještě zhruba dva metry
dál. V tom místě zachytil pach figuranta,
otočil se vyhledal jeho zdroj. Tedy ukrytou
osobu. V této souvislosti je vhodné sdělit,
že s ním tuto disciplínu necvičím. Podle
mého názoru je totiž přímo proti duchu
praktického nasazení zvířete. Tudíž jsem
byla
se
způsobem,
jakým
Drake
zapracoval, naprosto spokojená.
Vyhledání pěti osob v sutině Drakeovi zabralo zhruba čtvrt hodiny. Díky metodě
výcviku, kterou používám, je pes do hledání vysoce motivován. Proto obvykle udržuje
poměrně svižné tempo. Vzhledem k tomu ani nebylo potřeba, abych využila přestávku na
občerstvení zvířete. Naopak, i po skončení hledání pes ještě po sutině radostně pošilhával.
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Hodnocení 190 bodů (z maxima
200)
od
rozhodčího
(Martin
Gut,
Švýcarsko) považuji za přiměřené, zvláště
vzhledem k (z hlediska zkušebního řádu
IRO) neoptimálnímu provedení prvního
cviku. Ostatně výkon rozhodčího, jak jsme
zjistila při pohledu na další soutěžící a
jejich hodnocení, musím vysoce ocenit.
Byla přesný, korektní a naprosto nestranný
bez ohledu na příslušnost závodníka k té
které organizaci. To bohužel nebývá na
akcích IRO pravidlem. Příkladem ostatně
mohou být výkony rozhodčích na loňském
MS v Německu.
V následujících
dnech
jsme
absolvovali disciplíny dovednost a poslušnost. Jelikož psa využívám při profesionální práci,
nevěnuji požadavkům ve sportovní kynologii příliš velkou pozornost. Neměla jsem tedy
v těchto disciplínách jinou ambici, než splnit minimální limit pro klasifikaci. To se nám
naštěstí podařilo v celku bez problémů, byť Drake při poslušnosti udělal několik drobných
chyb.

„Bednu“ ovládli borderky
Skutečnost, že s Drakem dosáhneme na titul mě samotnou do značné míry
překvapila. Sportovní záchranařinu beru totiž spíš jako zpestření. Mám vůči jejímu
obsahu a pojetí, tak jak je prezentována mezinárodní organizací IRO, některé
výhrady. Moje vítězství v sutinách bylo pro mě asi obdobným překvapením, jako pro
závodnice z Chorvatska jejich umístění v plošném vyhledávání. Díky tomu, že
Chorvatky (také s BC) obsadili první a třetí místo v plošném hledání, jejich tým se
v kategorii družstev stal dokonce šampiónem. Navíc se Chorvati mistrovství
zúčastnil vůbec poprvé! Fakt, že šampionát skončil s takto překvapivými výsledky já
osobně připisuji právě tomu, že byli nominováni objektivní rozhodčí.
Na závěr považuji za vhodné
upozornit na jeden zásadní fakt. Ze šesti
psů, kteří celkem stanuli na stupních vítězů,
byli čtyři Border collie! Nelze přeceňovat
výsledek jednoho mistrovství, ale domnívám
se, že díky objektivnímu přístupu ze strany
rozhodčích dostali borderky možnost
prokázat, že jsou pro záchranařinu
špičkovým plemenem. Plemenem, které má
pro tuto práci výborné vlohy. Jsou vybaveny
skvělým
temperamentem,
lehkou
ovladatelností a samostatností. A v
extrémních klimatických podmínkách se
navíc ukázalo, že jejich fyziologická výbava
je pro tuto činnost možná vhodnější, než doposud nejrozšířenější plemena (NO, BO,
labradoři).
Lenka Cvachová
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Před časem jsem se setkala s onemocněním OCD u BC. Pátrala jsem na internetu a hledala
jsem co nejvíce informací. Většina zahraničních klubů BC se v souvislosti OCD odkazují na
www.americanbordercollie.org - ABCA – Americká asociace border collií. Myslím, že by tato
problematika mohla zajímat i ostatní chovatele a proto si můžete přečíst doslovný překlad.
Helena P.

Osteochondritis Dissecans (OCD) je stav, ke kterému dochází především u štěňat mezi 4.
a 9. měsícem věku, ale může k němu dojít také u starších štěňat. Toto onemocnění je
poměrně časté u rychle rostoucích psů velkých plemen. Středně velcí psi, jako například
border collie, však tímto onemocněním často mohou také trpět. Dvakrát častěji postihuje psy
nežli feny. Ramenní kloub je nejčastěji postiženým místem, ale často je onemocnění rovněž
diagnostikováno v kolenním kloubu, loktech, hlezenním kloubu a dalších kloubech. Diagnózu
je možné potvrdit pomocí rentgenového snímku postiženého kloubu. Přibližně jedna třetina
onemocnění OCD se vyskytuje bilaterálně, to znamená, že postihuje oba klouby jedince.
Někdy se vyskytuje v několika různých kloubech jednoho jedince. Za vznik OCD může
problém mezi růstovým poměrem v kloubní chrupavce a kostí, jež je uložena pod touto
chrupavkou. Ačkoli faktory, které ovlivňují vznik onemocnění OCD nejsou plně prozkoumány,
za faktory, jež přímo ovlivňují vznik tohoto onemocnění jsou pokládány rychlý růst a úraz
kloubu. Nepřímé faktory jsou takové, jež ovlivňují rychlý růst a jsou to výživa, hormony a
genetická predispozice k rychlému růstu a velké výšce. Nepřímé faktory mohou vést ke
zvýšení úrazů kloubů, včetně jeho utváření a chování, které jsou také ovlivňovány dědičně.
Genetické pozadí je pro většinu typů OCD považováno za faktor nepřímý. Některá místa,
kde OCD vzniká - jako je loketní kloub - se zdají být více regulovány geneticky a dědičnost
vzniku onemocnění je v tomto kloubu vyšší než v kloubech jiných, např. ramenní kloub.
Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje vznik OCD v ramenním kloubu, jež je nejběžnějším
místem OCD, je úraz. Nejlépe můžeme OCD předejít u rostoucích štěňat kontrolou faktorů,
které toto onemocnění urychlují, jako jsou překrmování štěněte a jeho nadměrná pohybová
aktivita, a které mohou vyústit ve zranění kloubu. Nepřímé faktory ovlivňující vznik OCD
nejsou dědičné a jsou tudíž velice těžko kontrolovatelné selekcí. ABCA nemá v tuto chvíli
chovatelská doporučení pro eliminaci tohoto onemocnění.
Článek přeložila Ing. Eva Chmelíková

Den ,, D "
Tak a je to tady. Je sobota 6. 8. 2005 pátá hodina ranní. Naše kobylka Viva a ovčák Buck
dostávají brzkou snídani, protože zůstavají doma. Naše řidička Milča dopíjí ranní kávu a
borderky Cory a Flockií již sedí na svých místech. Ještě zavřít vrata a náš věrný Citroën
začíná ukrajovat první deštivé kilometry z vytoužené cesty. Cíl - Brno.
Cesta ubíhá v pohodě a dobré náladě. Díky naší spolucestující kamarádce Dádě, která je
totální ,, bordercvoček" se zvolna měníme z cestovatelů na chovatele, což dostupuje vrcholu
u tabule Brno, protože sice nevíme kudy na cvičák, ale za to známe rodokmeny snad všech
psů, které za tyto dva dny uvidíme.
Všechno se v dobré obrací a my úspěšně dorážíme do cíle. Po nutném vyplavení adrenalinu
větami typu ,, Už s Vámi nikdy nejedu! " nebo ,, Už Vás nikam nevezu! " se všichni vrháme
do tolik milovaného černobílého (pardon i jinak zbarveného) světa border collií.
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Je radost, když se na jednom místě sejdetolik stejně postižených lidí. Podobnou atmosféru
jsem zažil naposledy na jezdeckých závodech ve westernovém pravěku. Zatím co stavíme s
Dádou stan, Milča ještě přeparkovává. Do začátku výstavy chybí pár minut. Protože naše
holky patří do rodiny Black Chevers, hledáme nejdříve je. Mezitím potkáváme mnoho
známých a naše nálada jde nahoru, navzdory začínajícímu dešti.
O výsledcích výstavy se nemá cenu rozepisovat, ostatně jsou k dispozici na netu. S
potěšením sledujeme práci ve dvou kruzích, která je sice pro pořadatele náročnější, ale
myslím, že bylo výborný nápad. Celou dobu mě Milča nabádá, ať vytáhnu svůj starý
kovbojský plášť, o kterým tvrdím, že zahání déšť. Snažím se, ale před soutěží chovatelských
skupin mám i já pocit, že se kouzlo rozbilo, ale za chvíli se objevují první paprsky a za pár
minut je modro. A tak zatímco se členové klubu věnovalidebatám na členské schůzi, která
otevřela dost podnětů pro diskuse, venku nastává sympatické ,, bezvládí " . Každý si mohl
najít to své, ať šlo o agility, obranu či flyball, nebo jen valně pobíhající psi a hloučky páníčků,
kteří si vyprávěli novinky.
Večer se rozběhl stejně rychle jako padl soumrak. Oheň hřál, pečené buřty voněly a zábava
začínala nabírat na tempu. Kytara v Jančiných rukách nezahálela a my sboristi jsme taky
hlasivky nešetřili. Prostě pohoda.
Ráno, raníčko borderka vstala, by se k bonitaci zaregitrovala. A tak jsme trošku nervózně
postávali kolem kruhu a čekali, až na nás přijde řada. Mezitím o kus dál vypukl flyballový
mač, což byla z mého pohledu člověka, který tento sport ještě nikdy neviděl, velmi zajímavá
podívaná.
Bonitace skončila, pro nás úspěšně pro některé míň, ale hlavně v klidu. A tak zbyl ještě čas
na oběd a povídání a pak nastal čas loučení.
Co říct na závěr? Snad jen sám za sebe a naši výpravu bych rád poděkoval pořadatelům,
všem zúčastněným a hlavně psím kamarádům za nádherný víkend a nejdéle za rok zase
někdy ,, ahój " .
Viktor Wiky Topinka

ZÁPIS
z členské schůze BCCCZ konané v Brně dne 06.08.2005
Počet přítomných členů BCCCZ (dále jen „klub“): 41 (tj. 41 hlasů)
Schůzi zahájil předseda klubu Michal Krejčí.
Program:
1) Úvod
2) Volba komisí
3) Zpráva jednatele klubu
4) Zpráva poradce chovu
5) Zpráva sportovního komisaře
6) Zpráva o výstavní činnosti klubu
7) Zpráva o hospodaření klubu za r. 2004
8) Zpráva Kontrolní a revizní komise klubu
9) Volba členů výboru a členů KRK klubu
10) Změna stanov
11) Předávání titulu Klubový šampión
12) Diskuse
13) Závěr
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ad1) Úvod
Předseda klubu, který zároveň řídil jednání členské schůze přivítal účastníky členské schůze
a informoval je o jednotlivých bodech programu.
ad 2) Volba komisí
Předseda klubu, řídící členskou schůzi, předložil členské schůzi níže uvedené návrhy na
složení komisí:
a) Mandátová komise ve složení: Stanislava Balogová, Iveta Matzenauerová,
Hlasování: 39 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti
b) Návrhová komise ve složení: Simona Sochorová, Kateřina Macků
Hlasování: 39 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti
ad 3) Zpráva jednatele klubu
Zprávu jednatele klubu přednesl za nepřítomnou a omluvenou jednatelku klubu Šárku
Balcarovou předseda klubu. Zpráva se zabývala členskou základnou klubu. Informovala
členskou schůzi o skutečnosti, že k 02.08.2005 měl klub 154 členů, což s porovnáním k roku
2003 (154 členů) a roku 2004 (153 členů) představuje stabilizující se trend v počtu členů
klubu.
ad 4) Zpráva poradce chovu
Zprávu o současném stavu a perspektivách chovu plemene přednesla poradkyně chovu
Nikol Hanačíková. Ve zprávě konstatovala, že probíhá úměrný růst plemena BC v ČR
(o 1/5-1/4) ročního nárůstu štěňat. Na chovu se však v nejbližší budoucnosti může negativně
odrazit „přísun“ nové krve. Zpráva je nedílnou součástí tohoto zápisu.
ad 5) Zpráva sportovního komisaře
Sportovní komisař Ivo Bartek, seznámil členskou schůzi s průběhem mimochovatelských
činností klubu. V rámci činnosti klubu se více začalo pod vedením Radka Loučky prosazovat
„pasení“. Dva příslušníci plemene BC byli nominováni na MS v Agility, služební výcvik
(obrana 14 psů).
ad 6) Zpráva o výstavní činnosti klubu
Výstavní referentka Helena Pulpánová zhodnotila ve své zprávě současnou výstavní sezónu
a dále seznámila členskou schůzi z předpokládanou nominací rozhodčích pro výstavní
sezónu
r. 2005. Členové klubu budou s nominovanými rozhodčími, v závislosti na jednotlivé výstavy,
seznámeni v klubovém zpravodaji.
ad 7) Zpráva o hospodaření klubu za rok 2004
Nová hospodářka klubu Radana Píšťková podala zprávu o hospodaření klubu. Doplňující
informaci podal předseda klubu, který informoval členskou schůzi, že klub preferuje
vyrovnaný rozpočet před akumulováním finančních prostředků.
ad 8) Zpráva kontrolní a revizní komise
Zprávu KRK přednesl Tomáš Lerl. Zpráva KRK je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ad 9) Volba výboru
Návrh kandidátky členů výboru přednesl předseda klubu, řídící jednání členské schůze.
Volba proběhla formou tajného hlasování. Níže uvedení navrhovaní členové výboru byli
zvoleni následovně: odevzdáno 41 hlasů, všichni členové výboru uvedení na kandidátce byli
zvoleni 41 platnými hlasy
RNDr. Michal Krejčí
Šárka Barcalová
Nikol Hanačíková
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Radana Píšťková
Ing. Ivo Bartek
Volba kontrolní a revizní komise
Návrh kandidátky členů kontrolní a revizní komise přednesl předseda klubu, který řídil
jednání členské schůze. Volba proběhla formou tajného hlasování. Níže uvedení navrhovaní
členové kontrolní a revizní komise byli zvoleni následovně: odevzdáno 41 hlasů, všichni
členové kontrolní a revizní komise uvedení na kandidátce byli zvoleni 41 platnými hlasy.
Mgr. Lenka Vojtěchová
Petra Ušelová
Tomáš Lerl
ad) 10 Změna stanov
Dalším bodem programu bylo projednání návrhu výboru klubu na změnu stanov, konkrétně
článku 3 týkajícího se sídla stanov.
Přesná textace navrhované změny stanov byla zveřejněna ve zpravodaji „Borderholic“ č. 17.
Navrhované znění:
Článek 3
Název a sídlo klubu
nové znění:
1. Název klubu zní: Border Collie Club Czech Republic
Zkrácený název: BCCCZ
2. Sídlem klubu je: Na záhonech 54, 141 00 Praha 4
ad) 10 Předávání titulu Klubový šampión
Titul Klubový šampión byl předán předsedou klubu ve spolupráci s poradcem chovu
majitelům následujících jedinců BC:
- Bonnie Lusika
- Cory Faith Black Chevers
- Ducan Bohemia Alké
- Carnaby Foxy Fox
- Arthur Border Town
- Faust Foxy Fox
- Wendevick Usecasper
ad 11) Diskuse
Databáze jedinců plemene BC
- Vytvoření systému za pořizovací cenu cca 7.500,- Kč, směřovat zejména pro
chovatelské účely, samostatný správce databáze.
Rozšíření zkoušek pro získání Klubového šampióna
- byl předložen návrh na zvážení možnosti zařadit zkoušky z CANISTERAPIE, jako
pracovní zkoušky na Klubového šampióna. Probíhající diskuse vyústila v závěr, že
v současné době, kdy jednotlivé skupiny zabývající se touto činností jsou na různé
úrovni a v důsledku toho nemůže být zajištěna objektivnost zkoušek nebudou tyto
zkoušky započítávány na Klubového Šampióna. Klub se však v žádném případě
nestaví proti takové pracovní činnosti plemene BC, jen je třeba vyčkat kdy bude
zajištěna stabilita kvality a sjednocení zkušebního řádu organizací, které se zabývají
touto činností.
Testy očí
- téma diskuse povinné vyšetření štěňat na CEA. Paní Helena Pulpánová upozornila
v této souvislosti na své osobní zkušenosti s testy DNA, které u dospělých jedinců
plemene BC vyloučí nebo potvrdí možné oční vady. Pokud by klub přistoupil na
takovýto „model zdraví“ jednalo by se o komplexní vyřešení problému očních vad. Ze
současné situace je však zřejmé, že stávající majitelé a chovatelé BC v klubu nebo i
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stojící mimo klub nejsou na takové radikální a relativně velmi nákladné řešení
připraveni. V této souvislosti nelze ani akceptovat návrh pana Stanislava Maška, který
prosazoval povinné vyšetření CEA u štěňat ve stáří 6 týdnů. Praxe v přímé souvislosti
s diskutovanou problematikou dává jednoznačně za pravdu dalším diskutujícím
(Michal Krejčí, Věra Brunclíková, Tomáš Lerl, Nikol Hanačíková, Simona Sochorová
atd.), kteří vyjádřili názor, že pro zavedení takovýchto opatření do chovu plemene BC
schází zatím dostatečně hustá síť veterinárních oftalmologů a dobře míněné opatření
by z tohoto důvodu paradoxně vedlo k posilování již existujícího trendu chovu BC bez
průkazu původu. Obě diskutující strany v závěru našly konsensus, a to ve
skutečnosti, že míra zdraví jedinců BC je přímo úměrná osobní odpovědnosti
jednotlivých chovatelů.
ad) 13 Závěr
Předseda klubu, který řídil jednání členské schůze, poděkoval přítomným za účast a jednání
členské schůze ukončil.
V Brně dne 06.08.2005
Zapsala:
Mgr. Lenka Vojtěchová
Ověřil:
Ing. Tomáš Lerl
Přílohy:
Prezenční listina
Hlasovací lístky
Chovatelská zpráva
Zpráva kontrolní a revizní komise

Zpráva poradce chovu
CHOV V ČR
Chov border collií má již v České republice své první roky za sebou. Počet border collií
narozených v posledních letech naznačuje, že plemeno již dávno není málopočetným, nýbrž
chov BC v posledních letech přímo úměrně roste. Stále častěji se s nimi setkáváme na
pastvinách u stád ovcí či krav, na sportovních kláních ať už v agility, flyballe, při pracovním
nasazení při vyhledávání ztracených osob či vyhledávání výbušnin, a v neposlední řadě i na
výstavách.
Na loňské členské schůzi jsem sdělovala počty narozených štěňat v letech minulých a na
statistice bylo vidět, jak rok od roku se v ČR rodí více a více štěňat. Ten nárůst byl až
zarážející a nabízela se otázka, kdy se enormní nárůst vrhů zastaví. Rok 2004 byl právě
tímto rokem.
Pro srovnání:
Rok 2003:
Počet narozených štěňat: 281 (151 psů, 130 fen)
Počet vrhů: 46 vrhů (průměrný počet štěňat na jeden vrh = 6,1)
Rok 2004:
Počet narozených štěňat: 263 (132 psů, 131 fen)
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Počet vrhů: 44 vrhů (průměrný počet štěňat na jeden vrh = 5,9)
Cca u deseti vrhů (necelá ¼ všech loňských vrhů) měla provedeno CEA testy u štěňat, což
je narůstající trend u chovatelů. U všech testovaných štěňat byl výsledek CEA negativní. Do
budoucna – po rozšíření počtu veterinářů minimálně o jednoho v jižních Čechách (a možná i
v severních či západních Čechách) – chce klub zavést vyšetřování štěňat jako povinné pro
všechny chovatele. Momentálně však počet veterinářů s atestem toto vyšetření provádět a
hlavně jejich „rozmístění“ po ČR je nedostačující. Bohužel jen jeden jediný veterinář vlastní
FUNDUS kameru, tedy zařízení, které jej činí mobilním a může vyšetření očního pozadí
provádět kdekoliv. Jeden „mobilní“ veterinář pro ty chovatele, která nemají v blízkosti
veterináře „pevného“ není dostačující, a to už z důvodu provádění vyšetření v krátkém
časovém úseku (5-7 týden věku štěněte). Ostatní veterináři mají svá pevná pracoviště na
svých veterinárních klinikách:
1 x Praha (MVDr.Hron)
2 x Brno (MVDr.Trnková, MVDr.Grun)
1 x Pardubice (+ možnost výjezdu – MVDr.Beránek)
1x Ostrava (MVDr.Staňa)
1 x Zlín (MVDr.Knapík)
IMPORTY
Jistě je vhodné také zmínit se importech do ČR. Každým rokem do naší země se importují
noví jedinci. V roce 2003 byly importovány do ČR 3 feny, bohužel u dvou fen se nejednalo o
přísun nové krve, jelikož byly importovány ze Slovenska, po rodičích českého chovu. Třetí
fena byla importována z Finska, ovšem také s částečnou českou krví – po svém českém otci.
V roce 2004 se uskutečnily také 3 importy, jedna fena ze Slovenska – z linie českých psů,
ovšem další dva jedinci (pes – Rakousko, fena – Německo), již pocházení z nepříbuzných
linií.
BC a DKK
Od začátku založení klubu BCCCZ bylo prioritou klubu provádět povinné vyšetření DKK a
vyšetření očního pozadí u Border Collií, což do té doby nebylo podmínkou chovu.
Statistika DKK:
Každoročně uvádíme statistiky, jak BC s DKK bojuje, a jak si na tom stojí v porovnání v BC
okolních států.
Posuzování Border collií do roku 1999 nebylo povinné, jak už jsem uvedla výše, ale od roku
2000 klub podepsal smlouvu o posuzování BC na doporučení MVDr.Nečase
s posuzovatelem MVDr.Petrem Petrášem. Výsledky byly naprosto zarážející :
MVDr.Petr Petráš: 42 posouzených BC (rok 2000)
HD-A: 1 BC
HD-B: 16 BC
HD-C: 19 BC
HD-D a E: 6 BC
Po roce klub BCCCZ smlouvu vypověděl a nová smlouva o posuzování DKK a DLK byla
podepsána s MVDr.Jaromírem Ekrem z Hradce Králové. Tato smlouva trvá dodnes, stejně
jako spolupráce.
MVDr.Jaromír Ekr : 331 posouzených BC (2001-3.8.2005)
HD-A: 179 BC
HD-B: 68 BC
HD-C: 67 BC
HD-D a E: 17 BC
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BONITACE v roce 2004
V roce 2004 proběhly celkem 3 bonitace – tradičně v dubnu v Pardubicích, v srpnu v Brně při
Dnech BC a v říjnu v Praze. Bylo uchovněno celkem 66 border collií, z toho 26 psů a 40 fen.
Aktuální seznam všech chovných psů bývá každoročně otištěn v prvním čísle daného roku
zpravodaje Borderholik, na webových stránkách BCCCZ (www.bcccz.cz) je kromě aktuálního
seznamu chovných psů k dispozici i seznam všech chovných fen – seznamy jsou
upravovány a aktualizovány nejen o nově uchovněné BC, ale také jsou v něm prováděny
úpravy o vyřazení daného jedince z chovu (úmrtí, překročení věkové hranice – u fen,
kastrace,...). Upozorňuji majitele chovných fen i psů, aby si hlídali platnost vyšetření na PRA
(chovný pes 2 roky, chovná fena 3 roky)!!!! Je potřeba nejen vyšetření zopakovat, ale také o
tom informovat poradce chovu, což se v mnoha případech neděje. Po vyšetření VŽDY kopii
zašlete také poradci chovu.

POZOR!!!! - Zápis o vyšetření na CEA ve věku 6 týdnů štěněte do PP– POZOR!!!!!!!
Jak již bylo řečeno dříve, rok od roku je narůstající počet chovatelů, kteří nechávají své
odchovy vyšetřovat na CEA ve věku cca 6 týdnů. Často se tuto informaci dovídám jen ústně,
třeba i po delší době, že ten a ten chovatel nechal svůj vrh vyšetřit. Prosím tedy všechny
chovatele, kteří provádějí vyšetření na CEA u svých štěňat, aby mi to oznamovali a také
zasílali kopie certifikátů. Ovšem ne každý chovatel také ví, že má možnost nechat výsledky o
vyšetření zapsat do PP štěňat, i když v době vyšetření štěňátka ještě své PP nemají. Stačí,
když chovatel k přihlášce vrhu přiloží také originální doklady o provedeném vyšetření
(certifikáty) a Plemenná kniha provede při vystavování PP zápis o provedeném vyšetření i
s výsledkem. Štěňata tak rovnou mají v PP zapsán výsledek CEA!!! Originály Vám Plemenná
kniha pochopitelně zašle zpět i s Průkazy původu štěňat.
Nikol Hanačíková

BONITACE duben 2005,
Brno
FENY
jméno psa/feny

datum nar.

barva

Barleta Lusika

5.9.2002

černobílá

Dumby Miveko
Adéla od
Ančičky

18.5.2002

černobílá

5.7.2003

černobílá

matka
Arina z
Česalky
Etna
Akumulator
Craigbang
Chockie

Basha Ayky

26.11.2001

černobílá

Ateax Ayky

Ospa Bohemia
Alké

25.8.2003

Elis Blue Foxy
Fox

24.3.2003

Roxana
vom
černobílá Skuddenhof
Daryl
Bohemia
modrobílá Alké

Daisy Foxy Fox

18.10.2002

černobílá

Akira Tachyon

13.6.2003

černobílá

Aischa Foxy
Fox
Genie
Akumulator

otec
Cid
Akumulator
Frankie
Akumulator
Clydebank
Brit
Clydebank
Brit
Ted from
Sc.Roy
vom
Beutenhof

bonitační kód
0/0 iim basns
nna /-2/2 iim bapns
nna/ M1 P1 W3
1/1 iim basnn
nna / W2
0/0 imm bapns
nna /P1

Wendevick
Usecasper

0/0 iim bepnn
nna/-0/0 iim bapnn
pna/ A1 H3 P1
Z1
0/0 iim basns
nna/ R1

Wendevick
Usecasper
Clydebank
Brit
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0/0 iim bapns
nna /--

majitel

DIBAQ a.s.

adresa majitele
Malý Dub 23, Český
Dub
Helvíkovice 90,
Žamberk
Helvíkovice 90,
Žamberk

Martina Jíchová

Májová 17, Jeneč

Šárka Šolcová

Dolany 516, Dolany

Šárka Ulrychová

Pod Vinicí 689,
Sezemice

Michaela Bakrlíková
DIBAQ a.s.

Blanka Malinská
RNDr.Michal Krejčí

U Elektrárny 56,
Vrané n.Vltavou
Lomená 113,
Mnichovice

Bonnie Lusika

5.9.2002

černobílá

Ginger Foxy Fox

4.4.2003

černobílá

Arina z
Česalky
Gay
Bohemia
Alké

Cid
Akumulator
Arrow from
lovely
Annie

0/0 iim basnn
nna/ P1

Stanislava Balogová

Na Pile 1111/9, Ústí
nad Labem

2/2 iim bapnn
nna/Q1 W3

MVDr.Markéta
Slanková

Teplická 134, Děčín

PSI
Bobík Okřešická
Perla

19.7.2003

černobílá

Bon Aqua
od
Stříbřeckých Fenvick
rybníků
Danny

Gerri Miveko

19.7.2003

černobílá

Fairlea Nan

Electric Brown
Gasko Prim

15.3.2003

Crim Darley
Arabian

27.3.2002

Azer Meg Bor
Gondor
Rubínové srdce
Ace to win
Tachyon

1.6.2003
1.1.2003
13.6.2003

Tosari Flies
hnědobílá High
Ferine
Bohemia
černobílá Alké
Camey
Moravia
černobílá Zaurak
Arrow
černobílá Akumulator
Genie
černobílá Akumulator

0/0 iis basnn
nna/ -0/0 iis bapns
nna/ M1

Michal Jindra

Lubno 20, Nechanice

Stanislav Zoufalý

Silůvky 129

0/0 tim casnn
nna/ V2

Radomíra Kopecká

Třebízského 1710,
Čelákovice

Highland
Dreamer

0/0 iim basns
nna/--

Radomíra Kopecká

Třebízského 1710,
Čelákovice

Wendevick
Zephyr
Mouse di
Cambiano
Clydebank
Brit

1/0 iim bapns
nna/Q1 W1
0/0 iim bapns
nna/ P1 Q1
0/0 iim bapns
nna/ K1 Q1

Jan Smoček

Hošťálkovy 48,
Pod Spravedlností
937, Praha 5
Pod Spravedlností
937, Praha 5

Aran Coly
Queen
Arrow from
the Lovely
Annie
Idrus
Bohemia
Alké
Cassidy
Fantasy z
Černobílých
Arrow from
the Lovely
Annie

0/0 iim basnn
nna/ K1

Veronika Vostrá

Bystřická 1649,
Kadaň

2/2 iim basns
nna/ K2 W3

Šárka Kejvalová

1/1 iim basnn
nna/A1 R1 W2

Josef Dolák

Ovčí hájek 2165,
Praha 13
Planiska 1046,
Frenštát od
Radhoštěm

0/0 imm basns
nna/ Q1

Hana Koníčková

Bílinská 2801, Teplice

0/0 iim bapns
nna/--

Lucie Krčmářová

Nár.Gardy 438,
Třebechovice n. Or.

Roy of
Ayrshire
Idrus
Bohemia
Alké

0/0 iim basnm
nna/ R1 S1

Jan Čejka

Rokycanova 654/4,
Vysoké Mýto

0/0 iim bapns
nna/ N1

Zdeněk Kupka

Librantice 56,
Třebechovice n.Or.

Cid
Akumulator
Wendevick
Zephyr
Mouse di
Cambiano
Laetare Be
Just
Laetare Be
Just

0/1 iim bapbn
nna/ W1
1/1 iim bapns
nna / Q1 W2
2/2 iim bapns
nna / W3
1/1 imm bapnn
nna/K1 W2
0/1 iim bapnn
nna/ R1 T1 W1

Veronika Hružíková

Gen.Vlachého 219,
Mokré Lazce

Wendevick
Zephyr
Amis
Agrokiwi
Idrus
Bohemia
Alké

Orouk
Idrus
Bohemia
Alké

Ing.Václav Gerstner
Jan Smoček

BONITACE srpen 2005,
Brno
FENY
Abigeil z
Bengasu

4.9.2003

černobílá

Gigi Foxy Fox

4.4.2003

černobílá

Babsi Foxy
Fox
Gay
Bohemia
Alké

Friend Forever
Gasko Prim

13.8.2003

černobílá

Funky
Akumulator

Dwarf Tiny z
Černobílých

23.11.2003

černobílá

Greta Foxy Fox

4.4.2003

černobílá

Henriet
Czechmate
Gay
Bohemia
Alké

Arsa Agrokiwi

20.4.2002

černobílá

Fly of
Birchyfarm

Happy go Lucky
Gasko Prim

18.4.2004

černobílá

30.4.2004

tricolor

19.6.2003

černobílá

27.1.2003

černobílá

24.2.2004

černobílá

24.2.2004

černobílá

Diuca Darley
Arabian

1.5.2003

černobílá

Dina Okřešická
perla

10.4.2004

černobílá

Arushka Plume
Hardy Horde

16.2.2004

tricolor

Airin Lex
Wonderfull
Dream
Connie Tara
Tennant
Fanny Miveko
Forever Free
Black Chevers
Fast Flockie
Black Chevers

Tosari Flies
High
Dream of
Kintyre
Diamond
Rose
Deuce
Czechmate
Colli Miveko
Blaze Black
Chevers
Blaze Black
Chevers
Ferine
Bohemia
Alké
Alloa ze
Skalistých
hor
Ange White
Face Gasko
Prim

23

Š.Vajcová+M.Korintová

Šárka Seemannová

Kamenná 22, Milín
Zádolí 32, Vysoké
Mýto
Plajnerova 558, Praha
9

Viktor Topinka

Růžov 6, Borovany

0/0 iim basnn
nna/ N1

Petr Haupt

Knínice u Boskovic

0/0 iim bapnn
nna/ A1

Pavlína Kadaňková

Alexovice 62, Ivančice

0/0 iim bascn
nna/ Q1

Otakar Pohl

Hranická 210, Lipník
nad Bečvou

Barbora Štouračová

Bendy
Darley
Arabian
Tosari
Czech This
Out
Ange White
Face Gasko
Prim

Alma Otasláva

25.4.2004

černobílá

Good Luck
Gasko Prim

30.12.2003

černobílá

Annie Dot Hardy
Horde

16.2.2004

černobílá

Elegance Sun
Black Chevers

4.1.2004

černobílá

Artera Fitmin

27.1.2004

černobílá

Fibi Miveko

27.1.2003

modrobílá Colli Miveko

Adora
Akumulator
Judy
Akumulator

Clydebank
Brit
Beesting
Red
Skelton
Idrus
Bohemia
Alké
Kuhaylans
Australia
Red ShaneB
Highland
Dreamer
Mouse di
Cambiano

2/1 lim bapns
nna / M1 W3
1/1 iim basnn
nna/ H3 P1 Q1
W2
0/0 iim bapnn
nna/ A1
2/2 iim basnn
nna/ Q1 W3
0/0 iim basns
nna/ R1
0/0 iim bepnn
nna/ P1

Jana Vágnerová

Želeč 141, Prostějov

Jana Vargová

Družstevní 15,
Hodonín

Bořivoj Šimek

Hybešova 519,
Hradec Králové

Petra Ušelová

Lysá 572,
Želechovice u Zlína

Lenka Cábová

Vidče 457

Eduard Křižánek

Karpentná 8, Třinec

Ivana Šarochová

Dětmarovice

Renáta Hejtmánková

Středová 4786, Zlín

Jana Švédová

Hvozdec 39

Marie Končelová

Klímova 139, Kácov

Jaroslav Rovný

Za Farou 386, Praha
5

PSI
Gift in Trics
Gasko Prim

30.12.2003

tricolor

Azan Slezský
Hrádek

8.1.2003

Akim Exciter

8.11.2002

Dart Darley
Arabian

1.5.2003

Arat Slezský
Hrádek

8.1.2003

tricolor

Give me Faith
Gasko Prim

30.12.2003

tricolor

Brit Suleana

25.8.2003

Quick Bohemia
Alké

28.3.2004

černobílá
blue
merle s
pál.

Quargo
Bohemia Alké

29.3.2004

tricolor

Andy´s Picture
Hardy Horde

16.2.2004

černobílá

Ghost of
Pinewood
Country

7.2.2004

lila/bílá

Tosari
Czech This
Out

modrobílá Briggi Foxy
s pálením Fox
Ardetta
Darley
černobílá Arabian
Ferine
Bohemia
černobílá Alké
Briggi Foxy
Fox
Tosari
Czech This
Out
Cora
Miveko
Chubby
Bohemia
Alké
Chubby
Bohemia
Alké
Ange White
Face Gasko
Prim

Beesting
Red
Skelton

Cid
Akumulator
Beesting
Red
Skelton
Clydebank
Brit

2/2 iim bapln
nna/ P1 R2 W3
1/1 iim besbn
nna/ A2 P1 R1
T1 W2
1/0 iim basnn
nna/H1 N1 Q1
W1
0/0 iim basns
nna/ N1 O1 P1
Q1
2/2 iim basln
nna/ A1 R1 T2
W3
1/1 iim bawbn
nna/ C1 N1 Q2
S1 W2
2/2 iim basnn
nna/ E3 K1 W3

Wendevick
Usecasper

Cid
Akumulator
Adam Foxy
Fox
Wendevick
Zephyr

Wendevick
Usecasper
Idrus
Bohemia
Alké
Kuhaylans
Angelface of Australia
Red ShanePinewood
Country
B
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Věžové domy 879,
T.Hnilica+I.Procházková Zlín
Stanislava Juříková

Veselá 43, Slušovice

0/0 lim bmpbn
nna/ F1

Věra Brunclíková

Čakovická 9, Praha 9

0/0 iim basbn
nna/ H1 N1

Romana Košťálová

Horní 17, Jihlava

0/0 iim basnn
nna/ Q1

Josef Jun

Podmoklany 10

0/0 iim cewnn
nna/--

N.Hanačíková+D.Čech

Kudlov 280, Zlín

Evropská výstava psů 2005

Jelikož se letošní Evropská výstava psů konala v rakouském Tullnu, nemohla jsem si nechat ujít
možnost zúčastnit se výstavy alespoň jako divák. Již mnoho týdnů před výstavou jsem sledovala
na internetu vzrůstající počet přihlášených borderek a čím byl počet vyšší, o to více jsem se
těšila. Konečné číslo 96 přihlášených jedinců bylo opravdu velkolepé. V tu dobu by mě ani
nenapadlo, že naše klubovka hravě předčí počtem přihlášených tuto Evropskou výstavu.
Do Tullnu jezdím poměrně často a ráda. Před výstavištěm je mnoho míst k parkování, haly jsou
prostorné a organizace klape na jedničku. Protože jsem nocovali v Rakousku a nervozita nám
nedala dlouho spát, přijeli jsem k výstavišti velmi brzo ráno. Hned jak jsme pronikli na výstaviště,
obsadili jsem nejvýhodnější místo u kruhu a běželi jsme omrknout stánky. Jo, to by se utrácelo.....
V Tullnu se sjeli vystavovatelé border collií opravdu ze všech koutů Evropy. Pochopitelně nejvíce
zúčastněných bylo z Rakouska, hodně bylo Italů, Holanďanů , Belgičanů, ale své zástupce mělo i
Finsko, Dánsko a Rusko. Překvapilo mě, že se zde neobjevil snad ani jeden pes z Německa a
jistě je také škoda, že se výstavy nezúčastnil nikdo z Polska či Slovenska.
Kousek od stolku pro rozhodčí z Finska Paulu Heikkinen – Lehkonen jsem založili český tábor
účastníků i přihlížejících.
První z ,,našich“ nastoupil do kruhu Ghost of Pinewood Country (Grey ) a s ním dalších 13 psů.
Rozhodčí vždy nejdříve prohlédla všechny psy ve statice a pak v pohybu. Po té vystavovatelé se
psy přistupovali jednotlivě k posouzení. Myslím, že každý pes byl prohlédnutý i prohmataný
opravdu důkladně a opět se předvedl v pohybu. Rozhodčí zadala všem známku a v kruhu zůstali
jen ti s výbornou. Po té se dali všichni zase do pohybu a někdy se běhalo opravdu dlouho. Grey
s Nikol si nakonec vyběhali krásné 4. místo. Jistě měli výhodu v tom, že jim drželi palce všichni
z Čech, ale také že zde měl několik příznivců z Rakouska v čele s chovatelkou Greye Brigitte
Bärtl. :o)) Další zástupce z Čech Azer Meg Bor nastoupil do třídy otevřené, kde se sešlo 9 psů.
V této třídě zadala rozhodčí výbornou pouze třikrát, na Azera se bohužel nedostalo a z kruhu si
odnesl stužku červenou. Hned po třídě otevřené následovala třída pracovní, kde se prezentoval
Faust Foxy Fox a tak jsem měli zase komu fandit. Všichni jsem mu drželi palce a vyšlo to!!! Faust
získal V1, CACA a porazil velmi pěkného psa z Maďarska. Než jsem stačili Irče Kochové
(majitelce Fausta) pogratulovat a potěšit se z úspěchu, skončila třída šampionů a do kruhu vběhl
Highland Dreamer s Evou Loučkovou. I když je Dreamovi již 10 let pryč, je stále v dobré kondici.
V kruhu ho obdiv přihlížejících očividně těšil. Pro Dreama to byl come back po 6 letech, kdy
v roce 1999 získal v Tullnu titul Evropský vítěz a BOB. Ach, jak ten čas letí..... Eva si ani nestačila
vydechnout a již stála v kruhu s dorostenkou Derby Fitmin. Tato pěkná trikolorní fenka získala
zaslouženě velmi nadějná 1 a my jsem se radovali z dalšího úspěchu ,,českých barev“. Jedenáct
fen, tolik čítala třída mladých. Paní rozhodčí výbornými opět šetřila a tak si bohužel česká fenka
Good Luck Gasko Prim vyběhala velmi dobrou. Další fena z českého chovu v majetku rakouské
vystavovatelky Honki Tonki Foxy Fox získala výbornou, i když nebyla vůbec v srsti. V mezitřídě
jsme měli další českou zástupkyni Cindy Bellu Tennant, která v konkurenci 10 fen získala CACA
a později i r.CACIB. Fenka se předvedla ve skvělé formě i srsti a majitelka i chovatelka v jedné
osobě Šárka Vajcová může být náležitě pyšná na tento úspěch. Nejpočetnější byla třída
otevřená, zda se sešlo 15 fen. Třída byla velice vyrovnaná o čemž svědčí i 10 výborných, které
rozhodčí zadala, v jiných třídách tak štědrá nebyla. Po velmi dlouhém boji získala krásné druhé
místo a r.CACA Francis Foxy Fox se Šárkou Vajcovou.
O letošní Evropské výstavě by jsem toho mohla naspat ještě mnoho. V každém případě se bylo
na co dívat a jsem ráda, že jsem mohla být u toho. Paní rozhodčí myslím posuzovala korektně,
neměla žádný vyhraněný typ. Velký důraz kladla na pohyb a temperament.,, Veselý ocas„ při
běhu nebyl pro ni až takový problém. Výbornou nezadala zadarmo a i známka velmi dobrá není
ostuda na tak prestižní akci, protože i dobrých se rozdalo poměrně hodně.A ještě jedna
informace na závěr, pro ty, kteří propadli kouzlu výstav: Příští rok je v Poznani Světová výstava!!!
Takže hurá na sever :o))
Helena Pulpánová
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VÝSLEDKY VÝSTAV
Evropská výstava v Tullnu 3.6.2005
rozhodčí: Paula Heikkinen-Lehkonen, FIN

PSI
Třída mladých, přihlášeno 14
V1 - Evropský vítěz mladých, Gingerbell Untouchable, m.: Rossi Valentina, I
V2 - Borderbay Black Bear, m.: Franciomi Piergiuseppe, I
V3 - Eyes of the World Doc Holiday, m.: Struys-Jacobs Tom, B
V4 - Ghost of Pinewood Country, m.: Hanacikova/Cech, Cz
Mezitřída, přihlášeno. 8
V1, CACA - From Borders Home Unique Sem, m: Smit Fam., NL
V2, Res.CACA - Allymoon Dream Another Dream, m.: Faletto/Allymoon, I
V3 - Lucky Border's Chopin at Wendevick, m: Driessens Maria Luise, D
V4 - Borderbay Moonlightnight, m.: Masini Daniele, I
Třída otevřená, přihlášeno 9
V1, CACA, Res.CACIB - Tonkory Dennis Shepherd's Dream, m.: Denissen
Coomans, NL
V2 - Res.CACA, Faehundens Invincible Haley, m.: Moeller M./Hiort St., DKK
V3 - Eyes of the World Cheyenne, m.: Schevenels/Phengdis, B
VD4 - Borderline Country X-Ray, m.: Nemec/Weber, A
Třída pracovní, přihlášeno 2
V1, CACA - Faust Foxy Fox, m.: Kochova Irena, Cz
VD2 - Fantom of Pinewood Country, m.: Vörös Zsuzsanna, H
Třída šampionů, gem.u.gest. 12
V1 - CACA, CACIB-Evropský vítěz,, Tonkory Valley of the Storm, m.: Smit Fam., NL
V2 - Res.CACA, Vigour of Blackmountain Agassi, m.: Dosa Matyas, H
V3 - Borderline Country Tornado, m.: Poschacher Heidi, A
V4 - Nahrof Foreign Fantasy, m.: Körosine Beedek Dora, H
Třída veteránů přihlášen 1
V1 - Highland Dreamer, m.: Dibaq S., Cz
FENY
Třída dorostu, prihlášena 1
VN1 - Derby Fitmin, m.: Dibaq S., H
Třída mladých, přihlášeno 11
V1 - Evropský vítěz mladých, Rosegarden Share at Wendevick, m.: Driessens Maria
Luise, D
V2 - From Borders Home Wind of Change, m.: Smit Fam., NL
V3 - Eyes of the World Dancing Bee, m.: Schevenels/Phengdis, B
V4 - Avita from Vulcano-Country, m.: Feldgitscher Gerhard, A
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Mezitřída, přihlášeno 11
V1, CACA, Res.CACIB - Cindy Bella Tennant, m.: Sarka Vajcova, Cz
V2 - Res.CACA, Borderguard Gina, m.: Körosine Beedek Dora, H
V3 - Markanti I'M Magic, m. Smit Fam., NL
V4 -Nice of You to Come Bye Bizzy Beeb, m..: Boshoiwers DC./Vriens-Bosh.M.J., NL
Třída otevřená, přihlášeno 15
V1, CACA, CACIB - Evropský vítěz, BOB, Heartland Breathless, m.: Lisens-Busse
Peter, B
V2 - Res.CACA, Francis Foxy Fox, m.: Vajcova J., Cz
V3 - Bay of Gold, m.: Kocjancic Milan, Slo
V4 - Heartland Bwendevick, m.: Driessens Maria Luise, B
Třída pracovní:, přihlášeno 2
V1, CACA - Dyna Miveko, m.: Dibaq S., Cz
V2, Res. CACA - Angie Florina de la Grant, m.: Horvath Tamas, H
Třída šampionů, přihlášeno 9
V1 - CACA, Sidney Borderbay, m.: Favretto Selene, I
V2 - Res.CACA, Tonkory Wonderwoman, m.: Vitti Claudio, i
V3 - Angelface of Pinewood Country, m.: Bärtl Brigitte, A
V4 - Boneesperance, m.: Beber/Fort, i
Třída veteránů, přihlášen 1
VD1 - Liza's Border Gypsy, m..: Mair Nicola, A

Intercanis - MVP Brno 2.7. 2005
rozhodčí: Bürk Hermann, D

PSI
třída dorostu
N - INDY FOXY FOX - ch. H. Půlpánová, maj. D. Pravňanská
třída mladých
VD - DRUG FITMIN - ch. Z. Štěpánek, maj. J. Vancová
VD - FILIP ZE SKALISTÝCH HOR - ch. M. Lorková, maj. S.Lefnerová
D - FIDELIO ZE SKALISTÝCH HOR - ch. M. Lorková, maj. T. Bieganski
mezitřída
VD - BRIT SULEANA - ch. S. Zoufalý, maj. S. Juříková
třída otevřená
V1, CAC - JCH. GERI FOXY FOX - ch. H. Půlpánová, maj. V. Vostrá
V2, res.CAC - CAIRO FOXY FOX - ch. H. Půlpánová, maj. P. Vogel
V3 - FLASH FOXY FOX - maj. H. Půlpánová, maj. Ing. E. Chmelíková
V4 - BERRY BLUE FOXY FOX - ch. H. Půlpánová, maj. J. Janků
VD - AZER MEG BOR - ch. M. Tanistra, maj. V. Gerstner
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třída pracovní
V1, CAC, res.CACIB - GHOST OF PINEWOOD COUNTRY –
- ch. B. Bärtl, maj. N.Hanačíková + D. Čech
třída šampionů
V1, CAC, CACIB - CH. FAUST FOXY FOX - ch. H. Půlpánová, maj. I. Kochová
V2, res.CAC - CH. WENDEVICK ZEPHYR - ch. M.-L. Driessens, maj. Š. a J. Vajcovi
V3 - CH. CARNABY FOXY FOX - H. Půlpánová, maj. P. Noga
FENY
třída mladých
V1, CAJC - AIRIN LEX WONDERFULL DREAM - ch. R. Píšťková, maj. V. Hružíková
V2 - ANNIE DOT HARDY HORDE - ch. + maj. B. Šimek
V3 - CRESS GLOW AMBRA PROFESIONAL –
- ch. V. Brunclíková, maj. ing. B. Lužná + Mgr. J. Chvosta
V4 - CRISS-CROSS FAIRY AMBRA PROFESIONAL –
- ch. V. Brunclíková, maj. ing. B. Lužná + Mgr. J. Chvosta
VD - ANABELL WONDERFULL DREAM - ch. R. Píšťková, maj. M. Matoušková
VD - ARTERA FITMIN - Z. Štěpánek, maj. L. Cábová
VD - BALANTINE Z JABLOŇOVHO DVORA –
-ch. M. Bystrická, maj. H. Pisarčíková + R. a M. Poláškovi
D - AMY BARTOVA LÍPA - ch. Ing. S. Auterská, maj. MUDr. J. Pospíšilová
mezitřída
V1, CAC, CACIB, BOB - JCH. ABIGEIL Z BENGASU - ch. + maj. V. Vostrá
V2, res.CAC - QATMA BOHEMIA ALKÉ - ch. A. Grygarová, maj. M. Svárkovský
V3 - OSPA BOHEMIA ALKÉ - ch. A. Grygarová, maj. Š. Šolcová
VD - ATOMIC ENERGY UNIQUE FOREVER - ch. P. Dušková, maj. P. Sadilová
VD - FRIEND FOREVER GASKO PRIM - ch. L. Svobodová, maj. J. Dolák
třída otevřená
V1, CAC - AISA SVĚŽÍ VÍTR - ch. I. Šarochová, maj. K. Navrátil
V2, res.CAC - ARIANA BLUE SVĚŽÍ VÍTR - ch. I. Šarochová, maj. H. Holá
V3 - GRETA FOXY FOX - ch. H. Půlpánová, maj. L. Krčmářová
VD - JOLLY AKUMULÁTOR - ch. Ing. R. Loučka, maj. Ing. S. Auterská
třída pracovní
VD - ELEGANCE SUN BLACK CHEVERS - ch. N. Hanačíková, maj. P. Ušelová
třída šampionů
V1, CAC, res.CACIB - CH. FRANCIS FOXY FOX - ch. H. Půlpánová, maj. Š. + J. Vajcovi
třída veteránů
V - BIYA BOHEMIA ALKÉ - ch. A. Grygarová, maj. M. Lorková

NV Mladá Boleslav - 23. 7. 2005
rozhodčí Krinke Milan CZ

PSI
třída dorostu
VN1 - Bastiann Lila Silver Breeze, ch.: Úlovcová Michaela, m.: Úlovec Josef
VN2 - Inside Blue Gasko Prim, ch.: Svobodová Lenka, m.: Staňková Daniela
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N3 - I´m Just Yours Gasko Prim, ch.: Svobodová Lenka, m.: Babová Hana
třída mladých
VD1 - Great Rock Star Black Chevers, ch.: Hanačíková Nikol, m.: Bárová Karolína
VD2 - Drug Fitmin, ch.: Štěpánek Zdeněk Ing., m.: Vancová Ditka, DiS
VD3 - Asan Blue Silver Breeze, ch.: Úlovcová Michaela, m.: Úlovec Josef
VD4 - Glimmer of Hope Black Chevers, ch.: Hanačíková Nikol., m.: Ramešová M. - Vylášek V.
VD - Great Chocolate Black Chevers, ch.: Hanačíková Nikol, m.: Kröglerová Michaela - Kočí David
D - Aron z Dublovické Samoty, ch. Hlaváček Filip, m.: Černá Jaroslava
D - Bumble-Bee Ambra Profesional, ch.: Brunclíková Věra, m.: Prejsová Karolína
třída otevřená
V1, CAC, NV - Crim Darlex Arabian, ch.: Cápalová Veronika, m.: Kopecká Radomíra Ing.
V2, rez. CAC - Geri Foxy Fox, ch.: Půlpánová Helena, m.: Vostrá Veronika
VD3 - Atrex Stříbrný Permoník, ch.: Pihávková Renata, m.: Straka Josef Ing.
VD4 - Felix Foxy Fox, ch. Půlpánová Helena, m.: Kutílková Štěpánka
D - Electric Brown Gasko Prim, ch.: Svobodová Lenka, m.: Kopecká Radomíra

FENY
třída mladých
V1, CAJC - Honey Foxy Fox, ch.: Půlpánová Helena, m.: Provazníková Kateřina
V2 - First Glance Black Chevers, ch.: Hanačíková Nikol, m.: Malíková Kristýna
VD3 - Blueberry Special Ambra Profesional, ch.: Brunclíková Věra, m.: Kirschová Dominika
mezitřída
V1, CAC, NV, BOB - Abigeil z Bengasu, ch. + m.: Vostrá Veronika
V2, rez. CAC - Forever Free Black Chavers, ch.: Hanačíková Nikol, m.: Seemannová Šárka
VD3 - Hold the Dream Gasko Prim, ch.: Svobodová Lenka, m.: Babová Hana
VD4 - Adika Aibara, ch. Palfiová Michaela, m.: Doubravová Alena
třída pracovní
VD1 - Claire Coly Queen, ch.: Barcalová Šárka, m.: Rychetská Lucie
VD2 - Bonnie Lusika, ch. + m.: Balogová Stanislava
třída vítězů
V1, CAC - Ch. Crazy Foxy Fox, ch.: Půlpánová Helena, m.: Dostálová Marcela

VI. KLUBOVÁ VÝSTAVA BRNO – 6. 8. 2005
PSI
Rozhodčí: G. Ridarčíková – Slovensko

TŘÍDA PUPPY
VN4 - AWAR OD VLTAVSKÝCH PREMENŮ,
chov.+ maj. K. Macků
VN - BORDERLINE COUNTRY CAMELOT, chov. H. Poschacher, maj. C. Perner
VN1 - CASH LUSIKA, chov. S. Balogová, maj. P. Dlabačová + I. Matzenauerová,
VN3 - COR SLEZSKÝ HRÁDEK, chov. MVDr. J. Bojková, maj. D. Škuta + D. Janková
VN2- DASTY SHEPHERD TENNANT, chov. + maj. Š. Vajcová
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VN - DONAR SWEET TENNANT,chov. Š. Vajcová, maj. P. Jelínek
TŘÍDA DOROSTU
VN1, Nejlepší dorost - BASTIANN LILA SILVER BREEZE chov. M. Úlovcová, maj. J. Úlovec
VN4 - BUFFALO BILL SILVER BREEZE chov. M. Úlovcová, maj. A. Hendrichová
VN3- IFF SPOOKIE FOXY FOX chov. H. Půlpánová, maj. H. Poschacher
VN - INDIANA JONES FOXY FOX chov. H. Půlpánová, maj. J. Fišerová
VN2 - IVANHOE FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. J. Janků
TŘÍDA MLADÝCH
VD - AKYM OTASLÁVA, chov. P. Černý, maj. A. Nevrlý
VD - BILL AGROKIWI, chov. ing. S. Brunclík, maj. E. Suchánková
V4 - DRUG FITMIN, chov. ing. Z. Štěpánek, maj. J. Vancová
VD - GLIMMER OF HOPE BLACK CHEVERS, chov.N.Hanačíková, maj. M. Ramešová +V.Vylášek
VD - GREAT CHOCOLATE BLACK CHEVERS, chov.N.Hanačíková, maj. D. Kočí + M. Kröglerová
V1, CAJC, BOB - HOTNOTE GOOD NEWS, chov. Leanne Irvine, maj. H. Poschacher
V2 - ONLY MY VIKING BLUE ENERGIZER, chov.T. Pecold, maj.L.Rusek
V3 - QUICK BOHEMIA ALKÉ, chov. A. Grygarová, maj. V. Brunclíková
V - ANDY´S PICTURE HARDY HORDE, chov. B. Šimek, maj. J. Jun
TŘÍDA STŘEDNÍ
VD3 - ARIEN AGLAR WONDERFULL DREAM, chov. R. Píšťková, maj. S. Mašek + ing.M. Podešťová
V2, r. CAC - ELTON DARLEY ARABIAN, chov. V. Cápalová, maj. M. Macáková
VD - GIFT IN TRICS GASKO PRIM, chov. L. Svobodová, maj. I. Šarochová
VD4 - GIVE ME FAITH GASKO PRIM, chov. L. Svobodová, maj.T. Hnilica + I. Procházková
V1, CAC, Klubový vítěz - QUARGO BOHEMIA ALKÉ, chov.A. Grygarová maj. R. Košťálová
TŘÍDA OTEVŘENÁ
V - AKIM EXCITER, chov. E. Velcová, maj. J. Švédová
VD - ARAT SLEZSKÝ HRÁDEK , chov. MVDr. J. Bojková, maj. J. Rovný
V1, CAC - A´RNY BLUE SVĚŽÍ VÍTR, chov. + maj. I. Šarochová
V- ARRY SPECKLE AMBRA PROFESSIONAL, chov. V. Brunclíková, maj. V. Brunclíková + Nezvalovi
V2, r. CAC - ARTUR BORDER TOWN, chov. Ing. J. Richter, maj. M. Lovaszová
VD- AZAN SLEZSKÝ HRÁDEK , chov. MVDr. J. Bojková, maj. R. Hejtmánková
V - BEST FRIEND SVĚŽÍ VÍTR, chov. I. Šarochová, maj. K. Hánová
V - CRAFT RUBÍNOVÉ SRDCE, chov. S. Sochorová, maj. J. Štourač
V - CRIM DARLEY ARABIAN, chov. V. Cápalová, maj. ing. R. Kopecká
V - DART DARLEY ARABIAN, chov. V. Cápalová, maj. M. Končelová
VD - ELECTRIC BROWN GASKO PRIM, chov. L. Svobodová, maj .ing. R. Kopecká
V4 - EVEN MORE MAGIC OF CLEVERLAND, chov. S. Klug, maj. M. Kühteubl
V3 - FLASH FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. E. Chmelíková
V - GERI FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. V. Vostrá
V - SCOTT WOODSMOKE ZAC, chov. S. Gray, maj. W. Henle
TŘÍDA PRACOVNÍ
V4 - Ch. ALF BORDER TOWN, chov. Ing. J. Richter, maj. I. Kochová
V3 - BERRY BLUE FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. J. Janků
V2, r. CAC - Ch.BORDERLINE COUNTRY TORNADO , chov. H. Poschacher, maj. H. Poschacher +
M. Sorré
VD - Ch.CID AKUMULATOR, chov. ing. R. Loučka, maj. I. Matzenauerová
V1, CAC - GHOST OF PINEWOOD COUNTRY, chov. B. Bärtl, maj. N. Hanačíková
TŘÍDA VÍTĚZŮ
V - ADAM FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. R. Košťálová
V4 - CARNABY FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. P.+ K. Nogovi
V1, CAC - FAUST FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. I. Kochová
V2, r. CAC - HECTOR CZECHMATE, chov. F. Novák, maj. I.Milewicz + T. Pecold
V3 - WENDEVICK ZEPHYR, chov. M.-L. Driessens, maj. Š.Vajcová

30

TŘÍDA ČESTNÁ
V1- GHENT BOHEMIA ALKÉ , chov. A. Grygarová, maj.Poláškovi M.a R.+ H .Pisarčíková,
TŘÍDA VETERÁNŮ
V1, Nejlepší veterán - Ch. WENDEVICK USECASPER, chov. . M.-L. Driessens, maj. H. Půlpánová

FENY
Rozhodčí: G. Prenner- Rakousko

TŘÍDA PUPPY
VN - ANYTHING 4U OD ZLATONOSNÉ ŘÍČKY, chov. M. Vondráčková, maj. L. Součková
VN4 - ARRMIN OD VLTAVSKÝCH PRAMENŮ, chov. K. Macků, maj. M. Sýkorová
VN1, Nejlepší štěně - BORDERLINE COUNTRY CELINE, chov. H. Poschacher, maj. S. & E. Horvat
VN3 - CITA SLEZSKÝ HRÁDEK, chov. MVDr. J. Bojková, maj. M. Cunda
N - COUDY LUSIKA, chov. + maj. S. Balogová
VN2 - DANCING QUEEN TENNANT, chov. Š. Vajcová, maj. J. Vancová
N - DIXIE HAPPY TENNANT, chov. Š. Vajcová, maj. J.Valdmanová
TŘÍDA DOROSTU
VN3 - IKEYA FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. P. Bradlinská
VN1 - I´M SMARTI GASKO PRIM, chov.+ maj. L. Svobodová
VN2 - I´M SPECIAL FOR GASKO PRIM, chov. L. Svobodová, maj. J. Rája
TŘÍDA MLADÝCH
V - AIRIN LEX WONDERFULL DREAM, chov. R. Píšťková, maj. V. Hružíková
VD - ANABELL WONDERFULL DREAM, chov. R. Píšťková, maj. M. Matoušková
V3 - ANNIE DOT HARDY HORDE, chov.+ maj. B. Šimek
V1, CAJC - BALANTINE Z JABLOŇOVA DVORA, chov.M.Bystická, maj.Poláškovi M. a R + H.
Pisarčíková,
VD - CELLY SULEANA, chov. + maj. S. Zoufalý
V - CORA SULEANA, chov. S. Zoufalý, maj. M. Mazálková
V - CRESS GLOW AMBRA PROFESSIONAL, chov.V. Brunclíková,maj. Ing. B. Lužná + Mgr.J.
Chvosta
VD - CRISS – CROSS AMBRA PROFESSIONAL, chov.V. Brunclíková,maj. Ing. B. Lužná + Mgr.J.
Chvosta
V - DERBY FITMIN, chov. Ing. Z. Štěpánek, maj.DIBAQ a.s.,VCHC Fitmin
V2 - HONKI TONKI FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. M. Kühteubl
V4 - NANA NO MERCY BLACK ENERGIZER, chov. T. Pecold, maj. M. Felis
TŘÍDA STŘEDNÍ
V1, CAC - ABIGEIL Z BENAGASU, chov. + maj. V. Vostrá
VD - ARTERA FITMIN, chov. Ing. Z. Štěpánek, maj. Bc. L. Cábová
V2, r. CAC - DWARF TINY Z ČERNOBÍLÝCH, chov. M. Švarcová, maj. H. Kmoníčková
V - ELBA DARLEY ARABIAN, chov. V. Cápalová, maj. A. Břehová
V - FAST FLOCKIE BLACK CHEVERS, chov. N. Hanačíková, maj. . M. a V. Topinkovi
V3 - FOREVER FREE BLACK CHEVERS, chov. N. Hanačíková, maj. Š. Seemannová
VD - FRIEND FOREVER GASKO PRIM, chov. l. Svobodová, maj. J. Dolák
VD - GOOD LUCK GASKO PRIM, chov. L. Svobodová, maj. J. Vargová
V - HANE RUBÍNOVÉ SRDCE, chov.+ maj. S. Sochorová
VD - HAPPY GO LUCKY GASKO PRIM, chov. L. Svobodová, maj. Z. Kupka
V4 - HONEY FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj.K. Provázníková
VD - OSPA BOHEMIA ALKÉ, chov. A. Grygarová, maj .Š. Šolcová
TŘÍDA OTEVŘENÁ
VD - AILILL MERRY AMBRA PROFESSIONAL, chov.+ maj. V. Brunclíková
V2, r. CAC - AISA SVĚŽÍ VÍTR, chov. I. Šarchová, maj. K. Navrátil
V1, CAC - ALISA EXCITER, chov. E. Velcová, maj. V Štanclová + L. Látal
V - ALMA OTASLÁVA, chov. P. Černý, maj. J. Vágnerová
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VD - ARNIKA OD ANIČKY, chov. M. Procházka, maj. J. Štourač
VD - ARUSHKA PLUME HARDY HORDE, chov. B. Šimek, maj. O. Pohl
V3 - BORDERLINE COUNTRY XDREAM, chov. H. Poschacher, maj.H. & K. Poschacher
VD - CINDY BELLA TENNANT, chov. Š. Vajcová, maj. Š: Vajcová + H. Chytilová
V4 - CONNIE TARA TENNANT, chov. Š. Vajcová, maj. Š: Vajcová + M. Korintová
VD - ENGIE BLUE FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. L. Navrátilová
VD - FANY MIVEKO, chov. M. Koško, maj. B. Štouračová
VD - FIBI MIVEKO, chov. M. Koško, maj. E. Křižánek
VD - GIGI FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj.Š. Kejvalová
VD - GRETA FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj.L.Krčmářová
VD - LYNN AKUMULATOR, chov. Ing. R. Loučka, maj.Ing. B. Lužná + Mgr.J. Chvosta
TŘÍDA PRACOVNÍ
V1, CAC - BONNIE LUSIKA, chov. + maj. S. Balogová
V4 - CORY FAITH BLACK CHEVERS, chov. N. Hanačíková, maj. M. a V. Topinkovi
V - DREAM OF KINTYRE DIAMOND ROSE,chov E. Gross + K, Höpfl, maj.R. Píšťková + I.
Matzenauerová,
V2, r. CAC - ELEGANCE SUN BLACK CHEVERS, chov. N. Hanačíková, maj. P. Ušelová
V3 - JOLIE BOHEMIA ALKÉ, chov. A. Grygarová, maj. M. Úlovcová
V - WONDER OF KATE´S SAM VOM BEUTENHOF, chov.I. Mössner, maj. N. Hanačíková + D. Čech
TŘÍDA VÍTĚZŮ
V2, r. CAC - CRAZY FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. M. Dostálová+ H. Půlpánová
V1, CAC, Klubový vítěz - FRANCIS FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. Š. Vajcová
TŘÍDA ČESTNÁ
V1 - BABSI FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. V. Ostrá
TŘÍDA VETERÁNŮ
V1 - ADORA AKUMULATOR, chov. Ing. R. Loučka, maj. N. Hanačíková
Soutěže:
Nejhezčí pár psů:
GERI FOXY FOX + ABIGEIL Z BENAGASU
maj. V. Vostrá, Bystřická 1649, Kadaň
Nejlepší chovatelská skupina:
FOXY FOX – H. Půlpánová, Nár. hrdinů 344, Pardubice

MVP Bratislava 20. 8. 2005
Rozhodčí: Kuzelj Denis – Slovinsko

PSI:
Třída puppy:
N1 – BORDERLINE COUNTRY CAMELOT, ch: H. Poschacher, maj. C. Perner
Třída dorostu:
N1 – I´ M JUST YOUR GASKO PRIM – ch: L. Svobodová, maj. H. Babová
Třída mladých:
VD1 – FERRARI MORAVIA ZAURAK – ch. M. Peřík, maj. M. Gáliková
Třída střední:
V1, CAC, res. CACIB – HOTNOTE GOOD NEWS – ch. L. Irvine, maj. H. Poschacher
VD2 – ARIEN AGLAR WONDERFULL DREAM – ch. R. Píšťková, maj. M. Podešťová + S.
Mašek
VD3 – GIFT IN TRICS GASKO PRIM – ch. L. Svobodová, maj. I. Šarochová
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Třída otevřená:
V1, CAC – BORDERLINE COUNTRY X-RAY – ch. H. Poschacher, maj. J. Weber
V2, res. CAC – FROM BORDERS HOME UNIQUE SEM – ch. + maj. J.M.C.P. Smit
VD3 – GERI FOXY FOX – ch. H. Půlpánová, maj. V. Vostrá
Třída pracovní:
V1, CAC – BORDERLINE COUNTRY TEMPEST – ch. H. Poschacher, maj. P. Nemec
V2, res. CAC – GHOST OF PINEWOOD COUNTRY – ch. B. Bartl, maj. N. Hanačíková +
Bc. D. Čech
Třída šampionů:
V1, CAC, CACIB, BOB – ALLYMOON DREAM ANOTHER DREAM – ch. F. Balducci, maj.
G. Falletto
V2, res. CAC – BORDERLINE COUNTY TORNADO – ch. + maj. H. Poschacher
V3 – TONKORY VALLEY OF THE STORM – ch. J. Gregory, maj. J.M.C.P. Smit
V4 – GLENTRESS LORD OTHE CHAT – ch. ALL TO GLENTRESS-ADAMS, maj. ALL TO
BORDERBAY-D. MASINI
V – CARNABY FOXY FOX – ch. H. Půlpánová, maj. P. Noga
V- HECTOR CZECHMATE – ch. F. Novák, maj. J. Milewicz + T. Pecold
FENY:
Třída puppy:
VN1 – BORDERLINE COUNTRY CELINE – ch. H. Poschacher, maj. S. Horvath + Ernst
Třída mladých:
V1, CAJC – BALLANTINE Z JABLOŇOVHO DVORA – ch. M. Bystrická, maj. M. + R.
Poláškovi
Třída střední:
V1, CAC – ASKINA FITMIN – ch. Ing. Z. Štěpánek, maj. J. Juhásová
V2, res. CAC – ABIGEIL Z BENGASU – ch. + maj. V. Vostrá
V3 – HOLD THE DREAM GASKO PRIM – ch. L. Svobodová, maj. H. Babová
Třída otevřená:
V1, CAC, res. CACIB – AISA SVĚŽÍ VÍTR – ch. I. Šarochová, maj. K. Navrátil
Třída pracovní:
V1, CAC – ELEGANCE SUN BLACK CHEVERS – ch. N. Hanačíková, maj. P. Ušelová
Třída šampionů:
V1, CAC, CACIB – SIDNEY BORDERBAY – ch. ALL TO BORDERBAY, maj. F. Selene

MVP Bratislava 21. 8. 2005
Rozhodčí: Piotr Sliwka - Polsko

PSI:
Třída puppy:
VN1 – BORDERLINE COUNTRY CAMELOT, ch: H. Poschacher, maj. C. Perner
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Třída dorostu:
VN1 – I´ M JUST YOUR GASKO PRIM – ch: L. Svobodová, maj. H. Babová
Třída střední:
V1, CAC – HOTNOTE GOOD NEWS – ch. L. Irvine, maj. H. Poschacher
VD2 – GIFT IN TRICS GASKO PRIM – ch. L. Svobodová, maj. I. Šarochová
VD3 – FERRARI MORAVIA ZAURAK – ch. M. Peřík, maj. M. Gáliková
Třída otevřená:
V1, CAC – BORDERLINE COUNTRY X-RAY – ch. H. Poschacher, maj. J. Weber
V2, res. CAC – EVEN MORE MAGIC OF CLEVERLAND – S. Klug, maj. M. Kühteubl
V3 – FROM BORDERS HOME UNIQUE SEM – ch. + maj. J.M.C.P. Smit
VD4 – GERI FOXY FOX – ch. H. Půlpánová, maj. V. Vostrá
Třída pracovní:
V1, CAC, res.CACIB – BORDERLINE COUNTRY TEMPEST – ch. H. Poschacher, maj. P.
Nemec
V2, res. CAC – GHOST OF PINEWOOD COUNTRY – ch. B. Bartl, maj. N. Hanačíková +
Bc. D. Čech
V3 – ARIS Z ČESALKY – ch. J. Hejduk, maj. T. Pecold
Třída šampionů:
V1, CAC, CACIB, BOB – BORDERLINE COUNTY TORNADO – ch. + maj. H. Poschacher
V2, res. CAC – TONKORY VALLEY OF THE STORM – ch. J. Gregory, maj. J.M.C.P. Smit
V3 – ALLYMOON DREAM ANOTHER DREAM – ch. F. Balducci, maj. G. Falletto
V4 – GLENTRESS LORD OTHE CHAT – ch. ALL TO GLENTRESS-ADAMS, maj. ALL TO
BORDERBAY-D. MASINI
FENY:
Třída puppy:
VN1 – BORDERLINE COUNTRY CELINE – ch. H. Poschacher, maj. S. Horvath + Ernst
Třída dorostu:
VN1 – DIVINE FATRANSKÝ SEN – ch. Ing. M. Kotuláš, maj. A. Lopušanová
Třída mladých:
V1, CAJC – HONKY TONKY FOXY FOX – ch. H. Půlpánová, maj. M. Kühteubl
VD2 - BALLANTINE Z JABLOŇOVHO DVORA – ch. M. Bystrická, maj. M. + R. Poláškovi
Třída střední:
V1, CAC, res. CACIB – ABIGEIL Z BENGASU – ch. + maj. V. Vostrá
V2, res. CAC – HOLD THE DREAM GASKO PRIM – ch. L. Svobodová, maj. H. Babová
Třída otevřená:
V1, CAC – AISA SVĚŽÍ VÍTR – ch. I. Šarochová, maj. K. Navrátil
Třída pracovní:
V1, CAC – ELEGANCE SUN BLACK CHEVERS – ch. N. Hanačíková, maj. P. Ušelová
Třída šampionů:
V1, CAC, CACIB – SIDNEY BORDERBAY – ch. ALL TO BORDERBAY, maj. F. Selene
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Určeno:
- členským subjektům ČMKU – chovatelským klubům
- všem pracovištím Plemenné knihy ČMKU

Praha, 09. srpna 2005

Věc: Stanovisko k problematice tetování psů.
Předsednictvo ČMKU projednalo na svém zasedání v Praze dne 04. 08. 2005
stanovisko ÚKOZ a Státní veterinární správy ČR k problematice tetování psů. Ze stanoviska
citujeme:
„Označování zvířat, tedy i psů tetováním bez znecitlivění, se dle § 7 Zákona
č. 246/1999 Sb. na ochranu zvířat proti týrání nepovažuje za týrání, pokud je prováděno
osobou odborně způsobilou dle § 59 veterinárního zákona. Osobou odborně způsobilou dle
tohoto paragrafu je veterinární lékař, osoby, které absolvovaly vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, dále osoby,
které získaly úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním
oboru, nebo osoby, které získaly odbornou způsobilost k výkonu některých odborných
veterinárních činností specializovanou odbornou průpravou organizovanou SVS ČR.
V praxi je tetování prováděno veterinárními lékaři, veterinárními techniky, poradci
chovu nebo chovateli.
Pokud chovatelé nebo poradci chovu tetující psy nezískali odborné vzdělání dle § 59
veterinárního zákona, provádějí tuto činnost v rozporu se zákonem.“
P ČMKU přijalo následující usnesení a žádá všechny své subjekty, kterých se označování
psů tetováním týká, o dodržování zákona.
Usnesení 27/03/05 P ČMKU upozorňuje své subjekty – chovatelské kluby na nutnost
dodržovat platnou legislativu.
Z pověření P ČMKU
Ing. A. Košťálová
vedoucí sekretariátu
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INZERCE:

Chovatelská stanice Black Chevers
zadá štěňátka ze zahraničního krytí v Německu
po rodičích:
matka: Day by Day Black Chevers „Zira“,
DKK 0/0, PRA/CEA/KAT.-neg., Slovenský junior šampion,
Klubový šampion, Zira závodí v agility a také se věnuje tanci
se psem, flyballu, coursingu i služebnímu výcviku, má
složeny zkoušky: A1, ZOP, ZZO, ZPU1, BH, SchHA, ZPO1.

Otec:
Brains´n Beauty Monty Python On my Own
„Monty“, DKK 0/0, DLK 0/0, PRA/CEA/KAT.-neg.,
DNA test na CEA-Normal. Monty je velice mladý pes
a zatím se věnuje tréninku agility a obedienci. Od
začátku roku 2006 by měl začít soutěžit v těchto
disciplínách.
Štěňata budou vyšetřena na CEA ve věku 6 týdnů. Je
zde předpoklad výborného exteriéru a hlavně temperamentních povah. Štěňátka budou vhodná pro
jakýkoliv sport (agility, flyball, záchr.výcvik, sport.kynologie, …). Bližší informace naleznete na
www.bordercollie.cz

Nabízíme ke krytí chovného psa
GHOST OF PINEWOOD COUNTRY
„Grey“
import Rakousko, nar.7.2.2004
barva lila/bílá, DKK 0/0, DLK 0/0
CEA – negativní v 6 týdnech
PRA/CEA/KAT.-neg.2005
výška: 54 cm
bon.kód: 0/0 iim cewnn nna/Slovenský junior šampion
5xCAJC, 4xCAC, 2xCACIB
2xBOB (Švýcarsko)
splnil podmínky Klubového šampiona
zkoušky: A1, ZVOP, ZOP, ZZO, BH, ZVV1, IPO 1,
ZPU 1
připravován na ZPO1 a SchH1

Chovatelská stanice Black Chevers
Nikol Hanačíková & Bc.David Čech
Žlebová 4101, 760 01 Zlín, tel. + fax: 57 721 6350, mobil: 603 891 385
mail: nikol@bordercollie.cz, web: www.bordercollie.cz
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Nabízím na krytí černobílého importovaného psa
Wendevick Usecasper / Casper /
( Ch. Krislyn Bomber at Beagold x Meiken Temptation )
Šampion Čech, Šampion Slovenska, Šampion Polska, Klubový šampion
Národní vítěz, Klubový vítěz 2001, 2002
28x CAC, 16x CACIB, 14x BOB
Zkoušky: ZVOP, ZZO, ZOP, A1
CEA/ PRA/ KAT – neg., 1999, 2000, 2002,2004
geneticky test DNA pro onemocněni CEA - genotyp normal tzn. potomci
nemohou mít CEA
DKK 2/2 ve 3,5 letech – MVDr. Petráš
Casper má vlohu pro modrou barvu.
Potomci mají úspěchy ve sportu i na výstavách.
Zde uvádím všechny mě známé výsledky DKK jeho potomků z různých spojení:
Ferine Bohemi Alké DKK 0/0 ( ch.s . Darley Arabian ) : Ardeta DKK 0/0
Mücke Red of Irish Home HD B ( ch.s. Irish Home ) : celý vrh HD A
Daryl Bohemia Alké DKK 0/0 ( ch.s. Foxy Fox ):
Berry Blue – DKK 0/0, Klubový vítěz, zk. ZOP, ZPU1, ZZO;
Blackie – DKK 0/0, Klubový šampion, 2x účast na MS v agility, zk. ZOP, ZPU1, ZZZ, BH, Rh- E;
Babsi – DKK 1/1, Šampion Sk, Klubový šampion, 2x Klubový vítěz; 14x BOB, atd.výstavně nejúspěšnější fena
2002 – 2004, zk. ZZO, ZOP, ZPU 1,BH, A1, A2;
Briggi – DKK 0/0, Národní vítěz , BOB; Elsa – DKK 0/0, zk. ZOP, ZPU1, A1;
Engie Blue – DKK 0/0 ZVOP, ZOP; Elis Blue – DKK 0/0.
Alma Foxy Fox DKK 0/0 ( ch.s. Svěží vítr ) : A´rny Blue – DKK 2/2, CACIB, zk. A1; Aisa – DKK 1/1; Arin DKK
1/1; Ariana Blue DKK 0/0
Bára Black Chevers DKK1/1( ch.s. Border Town) : Alf – DKK 0/0, Šampion ČR a PL, Klubový šampion, zk.
ZZO, ZOP, ZPU1, ZPU2, A1, A2, A3;
Artur – DKK2/2, Klubový šampion, Národní vítěz, zk. ZVOP, ZZO, ZOP,BH, ZM
Aischa Foxy Fox DKK 0/0 ( ch.s. Foxy Fox ) : Dall – DKK 0/0; Dutch - DKK 0/0; Dajenn - DKK 0/2; Daisy – DKK
0/0
Chubby Bohemia Alké DKK 0/0 ( ch.s. Bohemia Alké ) : Quick – DKK 0/0; Quargo – Junior šampion, Klubový
vítěz; Quera – DKK 0/0.
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