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ÚVODNÍK

Často jsem uvažoval o problémech, které pronásledují českou kynologii, kam oko pohlédne.
Řevnivost mezi členy klubů, vzájemné obviňování se, podvody, urážky, podrazy, vztahovačnost, boj o
„moc“, lpění na funkcích, zneužívání postavení, ... Jsou to všechno věci, které jdou tak nějak mimo mé
chápání světa obecně a toho psího zvlášť. Všiml jsem si, že to je pouze projev organizované
kynologie a v tom bude asi ten „zakopaný pes“. Pokud jde lidem jen o psy, jejich zdraví, vzájemné
šťastné soužití, lásku a ohleduplnost, je vše vpořádku. Jakmile se však začnou rozdávat diplomy a
medaile, stanovovat pořadí, rozdávat funkce nebo, nedej bože, začne jít dokonce o peníze (na výši
sumy nezáleží), pak se značné procento kynologů změní k nepoznání. Co je k tomu vede? Můj osobní
pocit je, že si tito lidé pomocí psů často řeší své osobnostní problémy a mindráky. Všimněte si, že jsou
to většinou lidé, kteří mají problémy v osobním životě a kynologii chápou jako poměrně jednoduchý
způsob, jak se alespoň někde prosadit. Navíc zde mají k dispozici tvora, který je apriori ochoten a
připraven jim v tom pomoci a který se nemůže jejich zvůli příliš bránit.
Jak takové lidi poznáme? Jednoduše. Charakteristickým příznakem bývá obviňování psů
z jejich neúspěchu („Tos mi udělal schválně!“) a hrubé nebo sobecké chování se k nim. Už to totiž
nejsou společníci a kamarádi. Staly se z nich účelové nástroje pro dosažení jistého cíle. Není proto
divu, že když je cíl obtížněji dosažitelný nebo, abych tak řekl, „více zářivý“, majitel nástroje ochotně
přitlačí na pilu. Klidně cvičí nebo soutěží s nemocným či indisponovaným psem/fenou, používá na ně
nepřiměřený nátlak, nebere ohled na jejich fyzickou kondici a psychický stav, podvádí. A když se vše
nepodaří tak jak má? Co se dělá s otupeným a pokřiveným nástrojem? Starý se odloží nebo vyhodí a
vymění se za nový, který se ovšem začne opět ihned ničit.
Chtěl bych Vás všechny poprosit. Chovejte se tak, aby Vás Vaši psi měli rádi právem. Abyste
mohli klidně a bez uzardění prohlásit: „Klidně bych si to s nimi vyměnil“. Ani v afektu jim nedělejte nic,
co byste nechtěli, aby někdo jiný dělal Vám. A hlavně – užívejte si společného života. Ten je bohužel
u našich bordeřích kamarádů tak nespravedlivě krátký. Važte si každého dne, který můžete být s nimi
a který jim můžete proměnit na krásné a vzrušující dobrodružství. Trénujte, sportujte, závoďte,
vystavujte a chovejte zejména pro radost. Neberte sami sebe příliš vážně a nedopusťte, aby Vám
vidina úspěchu nebo peněz zatemnila rozum a cit.

RNDr. Michal Krejčí
předseda klubu BCCCZ

1

AGILITY IS FUN

Tři rady pro Rogona (The Three Advices for Rogon)
Rogon nespal v noci dobře, zlé sny ničily jeho jinak klidný spánek. Zdálo se mu, že Justvictorius nutí
Smokieho naběhnout do temného pevného tunelu, který stojí úplně osamoceně v temné části lesa a
on, Rogon, nemůže zvednout ruku, pohnout rty, posunout myšlenku. Rogonův mozek přestal v tu
chvíli úplně spolupracovat. Justvictoriův smích zněl strašlivě a vítězně. Z černého tunelu už nevybíhal
Smokie, ale úplně jiný pes, celý černý, sliny mu vytékaly z otevřené tlamy a...
Rogon se prudce probudil, nadechl se nočního vzduchu a ihned zkontroloval Smokieho, který ale
spokojeně oddychoval u těla svého lidského kamaráda.
„Není to dobré“, pomyslel si Rogon, „Justvictorius bude chtít v Burgunu vidět naší smrt, udělá pro to
všechno a my ještě nejsme plně připraveni.“ Kontaktní překážky, slalom, rozlišovací triky. Rogon
věděl, že jeho a Smokieho čeká ještě předlouhá cesta, která navíc nikdy nebude u konce. Pistolníci se
přece učí celý svůj život.
Rogon již do konce noci oka nezamhouřil a ráno si připadal slabý jako moucha.
"Jdeme Smokie, snídani snad najdeme na cestě, do Burgunu vede dlouhá cesta", řekl Rogon
Smokiemu. Smokie se radostně rozeběhl a Rogon, s jediným vakem přehozeným přes záda, jej
rychlou chůzí následoval. Pohybovali se v hlubokých temných lesích, kde by odvaha jiných dávno
přešla v bolestné kňourání, ale oni znali svůj úkol. Věděli, že musí do Burgunu. Najednou se Smokie
zastavil a začal štěkat.
"Ke mně, Smokie!", zašeptal Rogon a přikrčil se, aby jeho postava ve stínu lesa téměř zmizela.
Smokie nechtěl chvíli přiběhnout, ale najednou vyrazil k Rogonovi a postavil se mu po bok. Z lesa
přicházela vysoká postava, která mířila pomalu přímo k nim.
"Já vím, kdo jsi. Jsi Rogon z království Rubínových Tachyonů! Jsi jeden z posledních pistolníků
starého světa!", promluvila tajemná postava.
"Mluvila jsem s některými, kteří prošli tady kolem nedávno. V jejich očích už byla vidět porážka. Již
byla vidět lačnost vítězit", mluvila dál postava a Rogon si uvědomil, že ve svém světě to musí nebo
musela být nádherná žena.
"V tvých očích se zračí láska a odvaha. Tobě věřím a čekám tu na tebe, abych ti předala radu, kterou
můžeš a nemusíš využít", řekla. "Jsem královna Awesonia z Mecklenburského panství, které leží
daleko za velkou vodou. Ve své zemi jsem sama agility bojovnicí, ale k tobě přicházím průchodem
mezi světy jen jako duch.", řekla Awesonia.
"Krásná paní, nevím, co říci", koktal rozpačitě Rogon.
"Tady máš radu, Rogone! Nechej Smokieho nabíhat na slalom úplně samostatně! Nepleť se mu do
cesty! Nesnaž se mu pomoci! Jedině, trefíte-li slalom první ranou, můžete projít kolem pasti, kterou
pro vás dva chystá Justvictorius.", hřímala Awesonia, "Když budeš ukazovat do první brány slalomu
rukou, ukážeš Justvictoriovi svůj strach, ukážeš mu svoji slabost a neschopnost. Ukážeš mu, že tě
může zlomit, pokud postaví příště překážky jinak."
"Vidíš tam vzadu ty stromy a mezi nimi slalom?", zeptala se Rogona.
"Ano, vidím to. Co to je?", odpověděl pistolník.
"To je teď tvá cesta. Povedeš Smokieho pouze myšlenkou a každý strom oběhnete vždy z obou
směrů. Až se trefíte do slalomu pokaždé první ranou, můžete jít dál a budete připraveni.", řekla
Awesonia.
"Teď jděte", řekla a s Rogonem a Smokiem se začal točit celý jejich svět, nemohli udržet otevřené oči,
nemohli udržet soustředěnou mysl. Upadli do hlubokého spánku beze snů.
"Ty stromy tam jsou kouzelné, Rogone, pomohou ti, protože jsi záchrana tohoto Světa. Doufám, že
mě nezklameš. Moc si to přeji, i kvůli sobě a svým rodičům, které zničil Justvictorius.", pošeptala
spícímu Rogonovi Awesonia a odešla průchodem mezi světy za velikou vodu, kde ji čekala ještě jiná
práce.
Když se Rogon probudil, nepamatoval si skoro nic z předešlého dne. Věděl jen, že ví, jak bude od teď
trénovat náběhy na slalom. Ano, bude navádět Smokieho přes obíhání lesních stromů. Stromy jsou
staré, hodně pamatují. Pamatují Svět, když byl ještě plný pistolníků. Oni pomohou. Smokie se naučí
vyhledat správný vchod do slalomu úplně sám.
"Běháme oba hlavou", napadlo Rogona, "tedy nejen já, ale i Smokie." najednou si Rogon znovu
uvědomil, že pistolník není jen on, ale i jeho čtyřnohý přítel.
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Uplynulo několik týdnů, kdy Rogon a Smokie procházeli temným hvozdem a cvičili přitom pilně náběhy
na slalomy. Radovali se z každého pokroku, zkoušeli různé triky a užívali si, i když to oba nevěděli,
poslední zbytky klidného života, který měli před sebou. Pomalu se k nim blížila tma.
Stromů a tmy pomalu ubývalo a cesta se zdála být mnohem schůdnější. Rogon se Smokiem
postupovali poměrně rychle, ale Burgun byl stále ještě hodně daleko před nimi. Smokie najednou
zbystřil smysly a i Rogon zaslechl v dálce nějaký zvláštní zvuk. Zvláštní postava muže se blížila rychle
k nim a z dálky je viditelně zdravila.
"Ahoj, jsi ty Rogon?, zeptal se podivný poutník v šedé kápi "A je toto Smokie", položil neznámý
druhou otázku a ukázal na border collii.
"Ano, ale kdo jsi ty?", položil také Rogon svou otázku.
"Nevím, nevím, všichni mi říkají jen Gregu", řekl podivný pocestný, "mám ti jen něco ukázat."
"Kdo tě za mnou poslal, Gregu?", podivoval se Rogon.
Greg najednou zničehonic na Smokieho zasyčel: "Sssssstůj". Potom zase „ssssssstát“ a potom ještě
jednou „zzzzzzzóna“.
Rogonovi přejel mráz po zádech a Smokie sebou vždy cukl, prudce se začal rozhlížet a šili s ním
všichni čerti. Greg ale najednou zmizel, rozplynul se v mlze, která začala padat do otevřené krajiny a
Rogon jen stačil za ním znovu zakřičet: "Kdo tě za mnou poslal, pane Gregu?" Nic. Žádná odpověď.
Rogon vůbec nemohl přijít na to, co mu chtěl Greg vlastně říci. Lámal si s tím hlavu, ale protože do
večera na nic nepřišel, šel nakonec unavený a zadumaný spát. Ve snu pak viděl sebe, jak přebíhá se
Smokiem přes kladinu a na konci pomáhá Smokiemu povelem. "Stůj?" Ano, to byl ten povel, který
Rogon vyslovil. Rogon se prudce probudil a vykřikl: "Ale to je špatně, dělám to špatně! Vždyť já
používám v povelu tu zatracenou sykavku a zbytečně tím popichuji Smokieho nervy!"
Již byl úplně probuzený, když přišel na smysl Gregova poselství a napadlo ho, že by mu měl
poděkovat, i když nevěděl, kdo to byl a kdo jej vlastně za Rogonem poslal.
Pistolníci šli dál a v dálce už byl slyšet hluk, který vycházel z burgundských hradeb. Rogon si
pamatoval, že do Burgunu vede jenom jedna cesta ze tří. Jeho otec Michael Brit mu vždy říkal, že, kdo
chce dojít do Burgunu, musí se trefit na jedinou správnou cestu. Vždy vede jedna doleva, jedna je
uprostřed a jedna vede doprava. Správná cesta vede pokaždé jiným směrem a ostatní cesty vedou do
království paní podsvětí – jménem Greed the Great, která nemá nikdy s nikým slitování a lační po krvi,
majetku i cti všeho živého. To ona vždy vymění správnou cestu, aby nalákala pocestné do zkázy,
kterou pro ně připravila.
"Kudy dál?", zeptal se sám sebe Rogon
"Jdi nalevo, Rogone, chlapečku můj", uslyšel Rogon v hlavě hlas své maminky Gennrow.
"Jdeme vlevo", povídá rozhodně Rogon, ale Smokie se ne a ne hnout. Rogon už stál nějaký kus na
cestě vlevo, ale Smokie se stále nepohnul ani o centimetr a nerozhodně kýval hlavou ze strany na
stranu. Rogon se vrátil zpátky, aby pohladil Smokieho. Pak se podíval stejným směrem jako jeho přítel
a pochopil, proč se Smokie nemůže hnout. On před sebou neviděl tři pěšiny v trávě vyšlapané. On
viděl pevný tunel a jeho otvory, které zíraly z temnoty pod překážkou tvaru A. Rogon se ke Smokiemu
sklonil a chtěl mu ukázat směr, ale strašlivá rána jej zastavila.
"Tak ne!", ozvalo se silně a před nimi stál, na první pohled, agility rohovník.
"Tak ne! Neskláněj se, to je špatně! Podívej se na můj prst! Vidíš jej? zeptal se Rogona rohovník.
"Ano, vidím jej", odpověděl Rogon.
Rohovník prudce kývnul vztyčeným prstem, až ve vzduchu zůstala šmouha. Zůstal přitom stát,
nepředkláněl se, ale spíše se mírně zaklonil.
Smokie ihned koukal na cestu, kam následně rohovník ukázal.
"Tento trik je pojmenován po mě. Jmenuje se Derrettexův pump, protože já jsem Derrettex první.
Jsem čarodějem všech agility rohovníků a tobě, Rogone, jsem jej ukázal, protože ty jsi jediný,
který může rohovníky ochránit. Ukázal jsem ti jej, protože ty jsi pistolník starého světa.", zahřímal
Derrettex a Rogon si připadal malinký jako byl dříve, když jej chovala jeho maminka v náručí. Otec
Michael Brit vyprávěl Rogonovi o agility rohovnících. To oni zdokonalovali agility bojové umění,
vymýšleli nové triky a techniky. Rogon se vždy ptal otce, proč nejsou rovnou i pistolníky a nehlídají
také Svět před pohnutím. Otec vždy říkal, že to dělat nemohou, protože slouží pouze agility, žijí jen
pro agility. Pistolník, i když používá stejné umění, učí se někdy od rohovníků a občas s nimi zápasí v

3

aréně parkuru, je někdo úplně jiný. Pistolník nežije pro agility, neslouží tomuto umění, pistolník žije,
aby lidé nezapomněli jiné mnohem důležitější věci.
"Děkuji ti Derrettexi první, teď už vím, jak pomoci Smokiemu při rozhodování", řekl Rogon
Derrettexovi, který nad ním čněl se svou mohutnou postavou a zrzavou kšticí, kterou připomínal
sedláka ze země drsných ostrovů, kde byla border collie jako plemeno vyšlechtěna.
"Až ti bude na parkuru nejhůře, pumpni a já ti pomohu pistolníku", řekl ještě Derrettex, než úplně
odešel.
Rogon i Smokie se vydali cestou vlevo, jak říkala Gennrow a stále více slyšeli trubky, které ohlašovaly
příjezdy agility bojovníků na turnaj do Burgunu. Stále více se kolem nich natahovala temná vůle
Justvictoria. Burgun již ležel těsně před nimi.
pokračování příště …..
Jan Smoček

Z Wayova deníku – Tachyoni a border collie
Kdysi, před eóny věků, a kdesi, za devatero galaktickými horami a řekami, žil, a možná ještě stále
žije, národ Tachyonů. Jsou to bytosti, které jen pro zábavu závodí s fotony, částicemi světla. A protože
jsou nesmírně charismatičtí, ale i tvrdohlaví, pokaždé vyhrávají. Pro tyto úžasné bytosti je zábava,
kterou z této honičky mají, natolik velkým zdrojem energie, že se nikdy neunaví a světlo je nikdy
nepolapí.
Při jednom transvesmírném prestižním závodě narazili nejrychlejší a nejsoutěživější Tachyoni
na podivnou planetu osídlenou podivnými tvory. Měli před fotony celkem slušný náskok, tak si řekli,
proč by se na chvíli nezdrželi
prohlídkou
té
zajímavé
planety. Ve své přirozené
podobě
ale
nemohli
prozkoumat
planetu
tak
podrobně, jak si přáli, proto na
sebe vzali podobu zdejších
nepochybných pánů tvorstva.
Tachyonům
se
zalíbily
především jejich vlastnosti moudrost
a neobyčejná
obětavost. Tito tvorové byli
nejrůznějších velikostí a tvarů,
a když se Tachyoni nemohli
dlouho rozhodnout, jakou konkrétní podobu na sebe vezmou, ponechali pouze základní rysy a zbytek
upravili tak, aby byla nová schránka obrazem jejich zvídavého a energického ducha.
Uši zašpičatili, aby dobře slyšeli vtipy svých druhů. Nohy prodloužili, aby se na nich dalo dobře
a dlouho běhat i v nejobtížnějším terénu. Ocas ponechali dlouhý, aby jím dobře při skoku kormidlovali.
Srst sice měli dlouhou, ale uzpůsobili si její strukturu, aby péče i ni byla co nejjednodušší. Jediné,
na čem se projevila jejich marnivost, byla barva. Většina zvolila kombinaci černé a bílé, která, jak
tvrdili, nikdy nevyjde z módy. Jiní experimentovali s odstíny šedé a hnědé. Ti, kteří zůstali nerozhodní
si nakonec vzali trochu od každého.
Takto zamaskovaní se vydali na cesty. Se svým novým tělem byli spokojení, neslo je vytrvale
dlouhé hodiny poli i lesy, plavalo přes řeky i moře. Pokud se někdy zastavili, tak jen proto, aby si mohli
hrát divoké hry s klacky a aby donekonečna zkoušeli schopnosti hmotného těla. Zprvu nebylo
šťastnějších bytostí, než jich.
Ale běda! Dříve neměli formu pro svého ducha, a tak byly jejich možnosti neomezené. Pochopili
okamžitě vše, co viděli, rozuměli řeči zvířat, nepotřebovali jíst ani pít a neznali odpočinek. V novém
těla ale na staré vědomosti zapomněli. Stále byli okouzleni životem v tomto novém světě, ale už
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nevěděli proč. I když byli zvědaví, co je za obzorem, zdržovali se stále častěji na jednom místě a hráli
si.
Nakonec se stalo to nejhorší, co se vůbec mohlo stát – zapomněli na svůj závod se světlem
a světlo je dohnalo. A pomstychtivě s sebou přivedlo čas a ten na Tachyony udeřil tvrdou rukou.
Mysl Tachyonů byla stále hbitá a nedostižitelná, ale těla začala trpět neustálou zátěží
a nedostatkem potravy. Tachyoni sice nechápali, co se to děje, ale příliš se tím netrápili. I když těla
začala zčásti ovládat bytost jako celek, tachyoní duše si možnost ztráty moci nad tělem nepřipouštěla
a i přes mnohé protesty svalů pokračovala ve své cestě dál.
Právě tato zarputilost nakonec dovedla Tachyony k jejich zkáze. Tisíce jedinců z veselého,
hravého a zvídavého národa náhle začaly umírat. Proč?! Zbytky z dříve nespočetného národa si
zoufaly. Když si Tachyoni uvědomili svou chybu při prohře závodu, bylo už pozdě. Jejich duch se
na těle stal natolik závislým, že když tělo zemřelo, duše ho následovala. Zapomněli, jak se znovu stát
nehmotnými a jak uniknout času. Nepamatovali si už nic o novém světě. Když přes moře doplavali
k ostrovu plnému tvorů, které je nesmírně fascinovali, tvorů, kteří vydávali směšné zvuky, jakési
„Béé.“, neměli z toho žádnou radost. S námahou se vyškrábali mezi skály na pobřeží a bezmocně
leželi neschopni pohybu.
Tak je našel jeden ovčák, tedy člověk starající se o ovce.
„Neviděli jste tu někdo mou ovci?“ zeptal se jich „Furt někde courá...“
Ani teď, na konci svých sil, nezapomněli Tachyoni projevit dobrou vůli: „Je nám líto, ale neviděli.
Rádi bychom ti pomohli, ale už nemáme ani sílu pomoci sami sobě.“
Když ovčák uviděl, jak jsou zbědovaní, zželelo se mu jich, nechal ovci ovcí, šel k nejbližšímu
pramenu čisté vody, nabral trochu do čepice a zase se vrátil k vyčerpaným Tachyonům, aby jim dal
napít. Stejnou cestu vykonal tolikrát, dokud nenapojil všechny Tachyony. Pak se jich zeptal, kdo
vlastně jsou a co tu dělají. Nevěděli, nakolik mu můžou věřit, a sami si už nebyli jistí, čím vlastně byli
a co budou. Nejistota je vyváděla z míry a ovčákův sebejistý klid je okouzloval. Tachyon, který mluvil
prve, mu tedy předložil návrh: „Budeme se starat o tvoje ovce, jak nejlépe dovedeme a s naší pomocí
se ti už nikdy žádná neztratí. Ty se na oplátku starej o nás, protože jsme tu noví a nevíme, kdy máme
jíst a kdy spát.“
Ovčák se nad tím zamyslel. S ovcemi, těmi nemožnými zvířaty, měl problémy často a čas od času
poradit psům, že mají jíst a spát, se mu nezdálo jako těžký úkol. Návrh přijal, odvedl si Tachyony
domů a dal jim nové jméno – border collie. Collie podle ovcí, které se zavázali chránit, a border na
památku toho, že mají sklon pohybovat se na hranici mezi životem a smrtí, a jeho úkolem je hlídat,
aby se přes tu hranici nevydali na špatnou stranu.
Tachyoni si zachovali mnohé, ze své dřívější podstaty – nadevše milují rychlost, hry
a dobrodružství, jsou soutěživí a tvrdohlaví, jejich nezdolný duch snadno získává kontrolu nad tělem
a snadno také zapomínají na nezbytný odpočinek. Ale přesto, čas od času, když to žádá nutnost,
vzpomenou si na své povinnosti a dokáží se chovat i ušlechtile, za což jim vzdávám dík.
Katka Lerlová

Příběh o psím osudu
Ahoj jmenuji se Adriana a ráda bych Vám vyprávěla pravdivý příběh
o nevědomosti, trápení, lhostejnosti, o velké ztrátě, ale také o
přátelství, ochotě, odhodlání a lásce.
Hlavním hrdinou tohoto příběhu není nikdo jiný než nádherný
borderčí kluk jménem BREN.
Ale to ještě hodně předbíháme, takže se rychle vrátíme na začátek
tohoto příběhu…..
………jednoho prosincového odpoledne mi napsala moje kamarádka
Jana (která se mimochodem pyšní jedním černo-bílým kouskem
jménem Chels), zda jsem četla jakýsi inzerát, kde někdo daruje
„borderku“. Vzhledem k tomu, že jsem sama majitelkou dvou
báječných borderčích kluků Merlina a Goblina, tak mě tento inzerát
zaujal. V podstatě nic určitého neříkal, proto jsme se s Janou
domluvily, že na uvedené telefonní číslo zavoláme. Hlas na druhé
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straně patřil příjemné studentce veteriny, která mi v kostce odvyprávěla smutný osud borderky, která
je na nějakém statku zcela bez kontroly. Jeho majitelé si s ním neví rady, proto se ho velmi rádi zbaví
a pokud se nikdo nenajde, tak budou nuceni přistoupit k radikálnějšímu řešení…. Abych si vše ověřila
volala jsem přímo majitelům, kteří mi bohužel vše potvrdili. Prostě si pořídili border collii, protože
vlastní větší stáda krav, ale k jejich velkému překvapení, když psa ke stádu pustili, tak pouze běhal
kolem a spíše stádo rozháněl a začal páchat více škody než užitku. Nemohli pochopit, že ho to musí
teprve naučit, protože na to oni čas nemají.
Vše jsme s Janou probraly a zvážily a po půldenním vyměňování telefonátů a smsek jsme se
jednoznačně shodly na tom, že do toho jdeme!
Domluvila jsem se tedy se studentkou, že si pejska vyzvednu druhý den u veterináře, který jej vlastně
objevil. Večer jsem volala hned Janě, že je vše domluvené a ona mi s obrovskou radostí sdělila, že
pro něj má i domov u jejich výborného kamaráda a figuranta Stáni, který se pejska už nemůže dočkat.
Usínala jsem ten večer s krásným pocitem, že všechno klape a zároveň jsem byla nervózní, jak to
bude probíhat.
Ráno jsem vstala (světe div se) dříve než budík a pomalu jsem vyrážela na cestu směr Benešov, kde
má ordinaci již zmiňovaný veterinář. Bohužel v Benešově mi bylo sděleno, že pan doktor musel
naléhavě odjet k případu a že si pro psa mám prý zajet přímo k majitelům. Toho jsem se obávala
celou dobu nejvíce, co když mi psa nebudou chtít dát?!, takže proběhla lehká panika. Okamžitě jsem
kontaktovala Janu, která se tou dobou připravovala na cestu do Brna, kde mělo proběhnout předání
pejska. Jana mě patřičně podpořila a já si řekla, že bez něj se ze statku prostě nehnu děj se co děj a
už jsem ujížděla směr jakási vesnice, která nebyla ani na mapě. Kupodivu jsem statek našla okamžitě.
Odhodlaně jsem se prodírala stády krav, až jsem konečně narazila na jakéhosi pána. Již ne tak
odhodlaně jsem hlesla cosi ve smyslu, že si jdu pro border collii. Pán si mě nepřítomně prohlédl a řekl,
tak pojďte.
Přivedl mě ke kleci nebo kotci nebo co to mělo být, o velikosti metr krát metr a tam se klepalo něco
neskutečně krásného, pohublého, černo-bílého s hnědým pálením. Nikdy v životě jsem nezažila
podobný pocit, jako když jsem se mu podívala do očí a on jako by věděl, že mi může 100% důvěřovat.
Nedovedu vůbec popsat, co jsem v ten okamžik vlastně cítila a jenom jsem stála….z mého rozjímání
mě probrala strohá věta, jestli si ho teda vezmu. Bez váhání jsem odpověděla, ano. Když jsem brala
chlapečka na obojek a vodítko, tak mě paní upozornila, že celou noc někde lítal, takže bude utahaný a
na vodítku se mnou nikam nepůjde. Ale on se na mě podíval a bez problémů jsme došli k autu.
Koupila jsem předem plyšového soba, aby chlapeček nebyl v autě nervózní a díky němu tam hned
skočil. Paní se se mnou rozloučila slovy, proč vlastně mám psy, kteří jsou takhle nezvladatelní a
vyžadují neustálou pozornost…a už jsme uháněli vstříc Brnu.
Cesta proběhla absolutně v klidu, chlapeček spinkal se sobem a já si užívala pocit zadostiučinění a
vítězství. Sem tam mi ho kazily předjíždějící kamiony, ale tentokrát jsem se nenechala vyvést z míry.
V Brně jsme byli s chlapečkem dříve než Jana, tak jsme měli čas se trošku poznat. Když jsem ho
vyndala z auta, tak se na mě okamžitě přilepil a lízal a lízal a lízal. Bylo vidět, že mu 16měsíců jeho
života chyběl kontakt a pocit, že ho někdo má rád, což já jsem mu velmi ráda a ochotně poskytla :o).
Dorazila Janina a s velkou láskou k borderkám se na něj vrhla a on pořád jenom lízal a lízal…….
Bohužel přišla ta chvíle, kdy jsme se museli rozloučit a přiznám se, že když jsem koukala na jejich
odjíždějící auto, bolelo mě u srdíčka a
objevila se nejedna slzička, ale věděla
jsem, že teď jede tam, kde tomu
konečně bude moci říkat „domov“.
Cestu zpět do Prahy jsem taky zvládla
bez úhony a sotva jsem dovřela doma
dveře, dostala jsem od Jany šokující
zprávu: Stáňa, který si měl chlapečka
vzít, který se na něj tolik těšil a který
nám do celé akce dodal tolik energie
tragicky přišel o život.
Zde moje část příběhu končí a ráda
bych předala slovo člověku, který ho
dovypráví do konce. Jani máš slovo:
Když jsem prcka v Brně uviděla, měla
jsem slzy v očích. Vyhublé, vystrašené, zablešené zvířátko s něčím nepopsatelným v očích. Nasedli
jsme do auta a vyrazili do Zlína. Těšila jsem se na večer, kdy si Staňa pro chlapečka dojede, byl
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přesně tím člověkem, který by uměl takovéto zvíře dát dohromady. Dělal figuranta našim borderkám,
byl do nich blázen a věděl přesně jak na ně.
Zastavili jsme před domem a zazvonil mi telefon, byla to Nikol. S roztřeseným hlasem mi sdělila, že
Staník měl autonehodu cestou ze závodů agility a spolu se svojí Brendou zůstali v autě.. Neumím
popsat pocity, které se ve mně v tu chvíli odehrávaly.
Pejska jsme měli doma a přes všechnu bolest jsme se o něj museli postarat.
Následovala návštěva našeho veterináře, který byl celým příběhem otřesený podobně jako my.
Chlapečka zkontroloval, dal nám přípravek proti blechám a odčervovák a jelo se domů. Proběhlo
koupání, které bych spíše označila týráním, následné odblešení a seznámení s Chelsem. Chels se
zachoval naprosto skvěle, nového člena přijal bez problémů. Náš nový přírůstek, který měl své
původní jméno Goro, na které ovšem naprosto neslyšel, dostal jméno BREN. Důvod tohoto jména
byla Brenda, Staňova beauceronka.
Bren měl patřit jemu, osud tomu chtěl, že se nikdy nepotkali.
Ze smutné a bolestivé neděle jsme se vyspali a asi osud pracoval dál, protože v pondělí ráno
zavolala kamarádka a majitelka borderáčka Snoopyho, která už o celé události věděla a řekla, že by
se Breníka moc rádi ujali. A tak jsme se domluvily na středu, kdy budou mít cestu do Zlína, že se na
něj přijedou podívat.
Tři dny jsem měla Breníka doma a myslím že nemusím pejskařům a majitelům borderek vysvětlovat,
co udělají tři dny s duší člověka a ještě za takových osudových okolností. Moji bolest a pocity nechám
stranou, vše dopadlo tak, že Ivča s Tomášem a Snoopym přijeli, všichni čtyři si okamžitě padli do oka
a já věděla, že oni jsou ti praví. Rozloučení nebylo lehké, ale Bren zůstane navždy v naší psí rodině a
v mém srdíčku hodně hluboko, stejně jako Staňa. Staňa odešel a přišel Bren. Stále se ještě neumím s
celou věcí vyrovnat, ale asi to tak všechno mělo být. Nikdy na Staňu nezapomeneme a Breník nám ho
vždy bude připomínat, já věřím, že ho čeká skvělý a spokojený život v novém domově, i když jsme mu
ho plánovali trošičku jiný……
Jana Lejsková
Děkuji Janě.

Jsem nesmírně ráda a hrdá, že jsem se mohla stát
součástí tohoto příběhu. Chtěla bych touto cestou
poděkovat i ostatním lidem, kteří se na něm podíleli:
mé obrovské díky patří Janě, se kterou jsme společně
celou akci rozjely a obrovské díky a hlavně uznání patří
Ivaně a Tomášovi, kteří dali Breníkovi šanci na nový a
skvělý život. Díky i za to, že jsem získala nová cenná
přátelství.
A na závěr ještě pár slov: příběh Breníka je vlastně
příběh šťastného pejska, ale nechci ani domyslet, kolik
pejsků takové štěstí v životě zdaleka nepotká. Bohužel
lidské vlastnosti jako nevšímavost, vypočítavost,
neznalost a nezodpovědnost stále hýbou světem
kynologie.
Zamysleme se proto prosím….
A.N.
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Fakta o onemocnění CEA
Co je CEA?
Za zkratkou CEA se skrývá onemocnění očí psů Collie Eye Anomaly čili Anomálie oka kólií. Toto
dědičné onemocnění vyvolává defekt zadní stěny oční koule (bulbus oculi). Choroba se projevuje již
v raném věku psa a je bohužel nevyléčitelná.
Mezi plemena s častým výskytem CEA patří dlouhosrstá kólie, krátkosrstá kólie, šeltie, australský
ovčák a bohužel také border kólie. S příznaky, jež se CEA nápadně podobají, se však setkáme u řady
dalších plemen, například u australské kelpie, anglického kokršpaněla, bígla, erdelteriéra, jezevčíka,
barzoje, maltézského psíka, německé dogy, německého ovčáka, pudla a sibiřského haskyho.
K poškození oka dochází už během vývoje plodu v těle feny. Odchylky ve vývoji oční koule štěněte
jsou patrné již třicátý den březosti. Tkáně vyvíjejícího se oka mohou být zasaženy poruchou různou
měrou, a proto se u štěňat po narození střetáváme s chorobou CEA ve dvou základních formách –
střední a těžké.
Střední forma CEA je na oku štěněte patrná už ve věku 5 – 8 týdnů. Dochází k poškození vrstvy oka
označované jako cévnatka (chorioidea), jež je uložena mezi světločivou sítnicí (retinou) a vnější
ochrannou vrstvou oka, bělimou (sclerou). Při střední formě choroby CEA bývají krevní kapiláry
v cévnatce špatně vyvinuté a může dojít i k celkovému úbytku pigmentu v cévnatce, vzniká tzv.
hypoplazie cévnatky, anglickým termínem označovaná jako choroidal hypoplasia (CH). Cévnatka je
pak bledá a ztenčená. Při vyšetření očního pozadí (fundus) pomocí speciálního přístroje,
oftalmoskopu, připomíná ztenčení míst cévnatky ,,okno´´, kterým lze zahlédnout jinak skryté vrstvy
cévy i pod nimi ležící vrstvu bělimu. Cév je v tomto místě méně a mohou mít abnormální tvar. Ve věku
3 měsíců psa dojde k zabarvení sítnice a pigment někdy chorobné změny na cévnatce skryje, proto je
důležité štěňata klinicky vyšetřovat v raném věku do tří měsíců. Psi postižení střední formou CEA
obvykle neoslepnou, jejich potomci však mohou zdědit těžkou formu CEA.
Těžká forma CEA postihuje zhruba 25 % všech psů s CEA onemocněním. Poškození oka je na první
pohled vážné, cévy v cévnatce jsou zkroucené a cévnatka je zprohýbaná. Vyrůstají tu i nové
abnormální cévy, které praskají a způsobují krvácení do nitra oka. U těžké formy je postižen také
optický nerv, který odvádí signál ze sítnice oka do mozku a je tedy nezbytný pro vytvoření zrakového
vjemu. Tvoří se tzv. kolobomy (coloboma), kdy chybí část duhovky nebo sítnice, která se později může
odchlípit a v tom případě je zasažená část sítnice ,,slepá“. Závažnými komplikacemi těžké formy CEA
trpí zhruba 5 – 10 % psů postižených touto dědičnou chorobou. Defekty cévnatky a kolobomy jsou
patrné u štěňat už ve věku 8 – 12 týdnů a obvykle postihují obě oči. Mírou a typem postižení se však
mohou oči jednoho zvířete lišit. Menší defekty časem překryje pigment a jsou velice obtížně
prokazatelné i při odborném vyšetření oka. Vyhlídky psa trpícího těžkou formou CEA nejsou dobré.
Kolobomy a zkroucení cév se s věkem sice výrazně nemění, ale krvácení do oka a odchlípení sítnice
se spíše zhoršují.
Genetické intermezzo
Následující malá exkurze do oboru genetiky možná nebude všem příjemná, je však nezbytná pro
pochopení ,,jádra pudla´´. Každá buňka v těle psa má dědičnou informaci rozdělenou do 78 ,,porcí“,
tzv. chromozomů. Pes jich polovinu zdědil po matce a polovinu po otci, a proto chromozomy tvoří 39
párů. V chromozomech je uloženo zhruba celkem 22 500 genů, které určují dědičné vlastnosti.
Některé znaky, například barvu srsti, určuje jediný gen. Jiné vlastnosti jsou výsledkem společné
souhry mnoha genů, například plodnost. Už z toho je jasné, že není gen jako gen. Jeden a tentýž gen
se může vyskytovat v různých formách, jimž říkáme alely. Celkový sortiment alel (variant jednoho
genu) může být poměrně bohatý. Do psa se však ,,vejdou“ jen dvě alely. Jedince, který po obou
rodičích zdědil tutéž alelu určitého genu označujeme odborně jako homozygotního. O jedinci se
dvěma různými alelami téhož genu hovoříme jako o heterozygotním.
Genetické testy přinášejí naději
CEA a hypoplazii cévnatky má na svědomí poškození genu tzv. mutace, jenž se nachází na
chromozómu s pořadovým číslem 37. Poškozenou formu genu označujeme jako alelu a. Její
nepříznivý efekt na vývoj oka se projeví jenom v případě, že v dědičné informaci není přítomen
nenarušený gen (alela A). Takovému vztahu podřazenosti a nadřazenosti alel říkají genetici recesivita
a dominance. Můžeme tedy říci, že poškozený gen je recesivní ke zdravému, nebo že zdravý gen je
dominantní k poškozenému.
Těžká či střední forma CEA postihne pouze psy, kteří zdědili od každého z rodičů poškozený gen
(alelu a). Postižený jedinec CEA je tedy recesivním homozygotem (aa, v angličtině je označován jako
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,,affected“ = postižený). Pes s jednou poškozenou kopií genu (alelou a) a jednou kopií normální
(alelou A) chorobou CEA netrpí. Je však jejím přenašečem (v anglickém textu se označuje jako
,,carrier“ = přenašeč), protože může poškozený gen předat potomkům. Pes se dvěma kopiemi
normálního CEA genu je zdravý homozygot (AA, geneticky normální).
V nedávné době začaly být prováděny genetické testy CEA. Oproti klinickému vyšetření mají tu
výhodu, že odhalí i přenašeče nemoci. Chovatelům se tak nabízí šance na vymýcení CEA z chovů. Při
spojení zdravého psa a zdravé feny, kteří nesou ve své dědičné informaci poškozený gen (Aa x Aa) je
šance na narození štěňat bez klinických příznaků CEA 75 %. Dvě třetiny z nich však budou skrytými
genetickými přenašeči choroby. Přibližně 25 % narozených štěňat bude přímo postiženo CEA (tabulka
1).
Tabulka 1 – Očekávané výsledky při páření jedinců s různými kombinacemi alel pro CEA
Kombinace alel pro CEA a zdravotní stav matky
Kombinace alel
AA
Aa
aa
pro CEA
(matka
zdravá)
(matka
zdravá,
(matka
nemocná
a zdravotní stav
přenašečka)
CEA)
otce
100 % AA
50 % AA
100 % Aa
AA
(potomci zdraví)
(potomci zdraví),
(potomci zdraví,
(otec zdravý)
50 % Aa
přenašeči)
(potomci zdraví,
přenašeči)
50 %AA
25 % AA
50 % Aa
Aa
(potomci zdraví),
(potomci zdraví),
(potomci zdraví,
(otec zdravý,
50 % Aa
50 % Aa
přenašeči),
přenašeč)
( potomci zdraví,
(potomci zdraví,
50 % aa
přenašeči)
přenašeči),
(potomci nemocní
25 % aa
CEA)
(potomci nemocní CEA)
100 % Aa
50 % Aa
100 % aa
aa
(potomci zdraví,
(potomci zdraví,
(potomci nemocní
(otec nemocný)
přenašeči)
přenašeči),
CEA)
50 % aa
(nemocní CEA)
Cesta k vymýcení choroby vede především přes genetické testování vrhů a výběr rodičů. Test se
provádí jen jednou, protože dědičné založení zvířete se v průběhu života nemění. Pro psa
nepředstavuje genetický test na CEA žádné nebezpečí, stačí k němu pouze malý vzorek krve
odebraný veterinárním lékařem.
S výsledky testů v ruce mohou chovatelé účinně předcházet výskytu CEA v chovech. Měli by se
vyhýbat páření dvou přenašečů. Skryté nositele poškozeného genu by měli pářit jen s normálními
jedinci, kteří poškozený gen nezdědili. Takovému páru se nenarodí nemocná štěňata. Polovina štěňat
však bude přenašečem choroby. Při tomto postupu dochází k vymýcení genu, nicméně pozvolna.
Pokud bychom chtěli ve velice krátké době eliminovat toto onemocnění, bylo by na místě spojovat
pouze jedince, jež jsou CEA geneticky normální. Podle celosvětového průzkumu je však v případě
plemene border kólie zhruba jedna třetina jedinců genetickým přenašečem CEA (Carrier) a dvě třetiny
geneticky čistých CEA (Normal). Okamžité vyčlenění tak velkého počtu jedinců (přenašečů – carrier)
z chovné základny by vedlo k jejímu obrovskému zúžení. V budoucnu se proto budeme muset zaměřit
na postupnou eliminaci onemocnění.
Možná se ptáte, proč někteří psi trpí středním postižením a někteří těžkou formou CEA, když jsou obě
formy tohoto onemocnění způsobeny stejnou mutací jednoho genu. Může hrát roli podávaná dieta,
zátěž psa či jiné faktory jako jsou například infekce nebo úraz? Odborníci zatím nemají žádný důkaz o
tom, že by průběh onemocnění podmiňoval některý z těchto tzv. vnějších faktorů a na zodpovězení
této otázky si ještě budeme muset nějaký čas počkat.
Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra veterinárních disciplín
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha Uhříněves
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Přehled čerpané literatury:
Bašovská M. et al. (1985) Biologie pro II. ročník gymnázia. SPN, Praha, 288 stran.
Dostál J. (1995) Chov psů, Genetika v kynologické praxi. Dona, České Budějovice, 206 stran.
Jelínek J. (1994) Biologie člověka a úvod do obecné genetiky. Fin, Olomouc, 254 stran.
Staňa P. (2001) Anomálie oka kólií. Pes přítel člověka. 12, 46, 6 – 7.
http://www.vetweb.cz/projekt/clanek.asp?pid=81&cid=1886 – Česká asociace veterinárních lékařů
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www.optigen.com – Collie eye anomaly/Choroidal Hypoplasia (CEA) Test.

Jak provést genetický test CEA?
Autor: Nikol Hanačíková, poradkyně chovu BC v ČR
Jedinou společností, která vlastní licenci k provádění genetických analýz CEA je americká firma
OPTIGEN (www.optigen.com). Cena vyšetření, pokud posíláte vzorek krve jednoho psa, je 180 USD.
V případě 20 a více vzorků dostanete slevu (20 %). Slevu rovněž dostanete, pokud budete chtít
provést genetický test krve od dvou a více štěňat z jednoho vrhu. V době odběru krve nesmí být
štěňata starší 12 týdnů a musí být trvale označena buď tetováním nebo mikročipem. Vzorky krve
štěňat musí být poslány do Optigenu ve stejném dni a stejnou zásilkou. Pro každého testovaného psa
i štěně musí být vyplněn registrační formulář.
Společnost Optigen přijímá pouze platby z Vaší banky na jejich účet, nebo po uvedení čísla kreditní
karty Vám povolenou částku strhnou z účtu.
Jak na to?
Ke genetické analýze stačí malý vzorek krve Vašeho psa (1 - 3 ml). Krev je potřeba umístit do
speciální plastové zkumavky s EDTA (velikosti na 3ml nebo více), jež zabraňuje srážení krve.
Zkumavka musí být označena nálepkou se jménem psa a jménem majitele. Poté je nutné vyplnit
formulář (viz odstavec níže), kde vypíšete potřebné informace o psovi, veterinář odebírající krev zde
potvrdí kontrolu, že skutečně odebral krev jedinci, pro kterého je formulář vyplněn. Součástí formuláře
musí být také doklad o zaplacení testu !!! Lahvičku s krví vložíte do uzavíratelného sáčku na „zipové“
zapínání (seženete kdekoliv v papírnictví). Také sáček je potřeba opatřit nálepkou se jménem psa i
majitele. Do sáčku přidáte 2ks papírových kapesníčků, pro případ porušení zkumavky. Poté vše spolu
s formulářem odešlete na adresu firmy, která provádí izolaci DNA z krve:
VHL - Dr. van Haeringen Laboratorium b.v.
Agro Business Park 100
6708 PW Wageningen
The Netherlands
Co se děje pak??
Společnost VHL má smlouvu o izolaci DNA z krve s firmou OPTIGEN pro celou Evropu. Tam také
provedou izolaci DNA z krve a pošlou ji do USA na genetickou analýzu. Zhruba za dva měsíce po
odeslání vzorku obdržíte výsledek testu mailem nebo faxem – záleží jaký typ rychlého kontaktu
uvedete. V případě geneticky čistého jedince Vám následně Optigen zašle certifikát poštou.
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Formulář
Formulář nutný k vyplnění naleznete na stránkách firmy Optigen (www.optigen.com) nebo na
zažádání Vám jej mailem či poštou můžeme poslat - Nikol Hanačíková, Žlebová 4101, 760 01 Zlín,
nikol@bcccz.cz .
Výhody genetického vyšetření
Možná se Vám cena 180 USD (cca 4860,- Kč, počítáno kurzem 27,- Kč/1 USD) zdá zbytečně mnoho.
Když však spočítáte, kolik Vás stojí vyšetření celého vrhu na CEA (cca počítejme 400 Kč za jedno
štěně, dojdeme při počtu vrhu 6-ti štěňat k částce 2400,- Kč) + náklady za dopravu k veterináři nebo
veterináře k Vám, částka se vyšplhá ke třem tisícům. A to pouze u jednoho vrhu. Chovná fena
vyšetřená geneticky na CEA tak může majiteli ušetřit spoustu peněz, pokud má za život více jak jeden
vrh. Pokud je fena DNA CEA Normal – tedy geneticky čistá, může chovatel krýt i geneticky
nevyšetřeným psem bez obavy z narození CEA pozitivních štěňat. Zodpovědný chovatel bude chtít
samozřejmě genetické vyšetření i od krycího psa a bude krýt jen psem čistým. Chovatel v obou
případech nemusí provádět oftalmologické vyšetření na CEA ve štěněcím věku, protože štěňata
mohou být maximálně (v prvém případě) přenašeči a ty vyšetření očního pozadí neodhalí. Pokud však
majitel z genetického testu zjistí, že je jeho fena přenašeč (DNA CEA Carrier) mělo by být nutností
krytí geneticky čistým psem (DNA CEA Normal). Tímto způsobem se alespoň zabrání narození
nemocných štěňat a chovatel opět nemusí oftalmologicky štěňata vyšetřovat. Genetické vyšetření vrhu
je však v tomto případě nanejvýš vhodné, neboť polovina štěňat jsou přenašeči. Optigen nabízí při
vyšetření sourozenců z vrhu významné slevy.
Pro majitele chovných psů představuje jejich vyšetření výraznou konkurenční výhodu. Nedělejme si
iluze, že všichni naši chovní psi jsou geneticky čistí (DNA CEA Normal). Jistě i zde bude minimálně
1/3 všech psů přenašečů (Carrier), jako všude ve světě. Stejně tak to bude i u fen. Předpokládáme, že
postupně vznikne tlak na genetické vyšetření chovných psů, neboť majitelé fen přenašeček budou
potřebovat vědět, kdo z chovných psů je geneticky čistý, aby jej mohli použít v chovu. I psi přenašeči
se mohou v chovu použít, pouze však na feny geneticky čisté (DNA CEA Normal). Vzhledem k počtu
krytí, kterého je pes schopen, je však jejich použití v chovu více než sporné a majitelé fen by k němu
měli přistupovat jen v krajním a výjimečném případě.
Je jen na nás, jak se k celé záležitosti postavíme a jak si představujeme budoucí chov border kolií.
Neberme genetické testy jako něco, co nám podráží v chovu nohy a ukazuje, kde je co špatně. Právě
naopak. Díky nim se můžeme jednoduše vyvarovat narození pozitivních jedinců, což v dřívější době
prostě nešlo. Na přenašeče se dalo přijít AŽ PO NAROZENÍ nemocných štěňat a to je samozřejmě
pozdě.
Stejně tak zveřejňování výsledků testů by nemělo být ukazováním prstů na někoho, „kdo je na tom
lépe a kdo hůře“. Přenašeči - DNA CEA Carrier jsou zdravá zvířata, plnohodnotně využitelná pro
všechny kynologické aktivity. Díky testům DNA se můžeme zbavit strachu z narození nemocných
štěňat.
Kromě již výše zmíněného krytí přenašeče se genetické testy v každém případě stanou povinností
také pro potvrzení chovnosti obou rodičů, jestliže dojde k narození nemocných štěňat, nebo
k prokázání nemoci jejich potomka v pokročilejším věku. V tomto případě totiž není jasné, zda jsou
oba rodiče přenašeči, nebo je jeden z nich nemocný a díky jevu „go normal“ u něj došlo k překrytí
nemocného místa pigmentem, díky kterému se nemoc stala běžným vyšetřením neodhalitelná.
Máte o vyšetření zájem?
Klub BCCCZ plánuje hromadný odběr, cca květen 2006, tak aby zájemců bylo nejméně 20 a mohlo se
využít hromadné slevy. Pokud máte zájem o provedení vyšetření DNA na CEA, kontaktujte prosím
Nikol Hanačíkovou, která bude tuto akci organizovat.
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AKCE 2006
1.-2.4. PASENÍ - Podkost, pořadatel: BCCCZ, Tancer, rozhodčí: Koško
9.4.2006 - bonitace Pardubice
23.4. PASENÍ - Dub u Prachatic, pořadatel: BCCCZ, Plevková, rozhodčí: Sochorová
8.5.2006 - speciální výstava BCCCZ - Pardubice
27.-28.5. PASENÍ - Podkost, pořadatel: BCCCZ, Koško, rozhodčí: Zadrobílek
3.-4.6.2006 - Mistrovství BCCCZ v agility a výkonu, Litoměřice
10.-11.6. PASENÍ - Libhošť, pořadatel: BCCCZ, Gavendová, rozhodčí: Loučka
5.-10.7. PASENÍ - Francova Lhota, Vsetínsko, pořadatel: BCCCZ, Štanclová, rozhodčí a školitel
z Německa, školení rozhodčích a instruktorů
5.-6.8.2006 DNY BC
součástí Dnů BC jsou tyto akce:
5.8.2006 - Klubová výstava BCCCZ
6.8.2006 - Bonitace Brno
6.8.2006 - Mistrovství BCCCZ ve flyballe (otevřené pro všechna plemena)
19.-20.8. PASENÍ - Sobotka, Mistrovství ČR, Pohár Agrochovu, pořadatel: BCCCZ a Agrochov
Sobotka, rozhodčí: M. Kosa ze Slovenska
9.9. PASENÍ - Silůvky, pořadatel: BCCCZ, Zoufalý, rozhodčí: Gavendová
28.9. PASENÍ - Lhůta, pořadatel: BCCCZ, Procházka, rozhodčí: V. Brunclíková
14.-15.10. PASENÍ - Podkost, pořadatel: BCCCZ, Tancer, rozhodčí: Koško
říjen 2006 - bonitace Praha (termín bude upřesněn v průběhu roku)
Všechny přihlášky na pasení posílejte písemně na adresu:
Radko Loučka, 561 85 Česká Rybná 39 nebo loucka@dibaq.cz

VÝZVA
Klub pořádá v letošním roce kromě jiných akcí i dvě výstavy. Jelikož množství přihlášených psů je
každým rokem vyšší, je nutné na obě výstavy pozvat dva rozhodčí a také mít schopné pomocníky do
dvou kruhů.
Prosím, je mezi vámi někdo, kdo by chtěl podat pomocnou ruku při Speciální výstavě v Pardubicích
7.5. nebo na Klubové výstavě v Brně 5.8. ??
Podmínkou je: vedoucí kruhu - znalost práce ve výstavním kruhu (znalost zadávání známek a titulů,
organizační schopnost, samostatnost....)
pro zapisovatele - čitelný rukopis nebo funkční psací stroj a schopnost ovládat jej :o)
Podle výstavního řádu nesmí pomocník, vedoucí kruhu i zapisovatel předvádět svého nebo cizího psa
ve výstavním kruhu v průběhu celé výstavy!!!
Pokud vás tyto řádky zaujaly a chtěli by jste zkusit práci ve výstavním kruhu kontaktujete mě prosím
na e-mail helenapulpan@mybox nebo na tel. 46 665 3943, 777/156 954
Výstava bude taková jakou si ji uděláme.
Helena Půlpánová
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BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC pořádá

VI. speciální výstavu
Pardubice – 7.5.2006
se zadáváním CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy, Vítěz speciální výstavy mladých, BOB
Místo konání:

kynologické cvičiště Pardubice - Nemošice

Program:

9,00 – 9,45 přejímka
od 10, 00 posuzování

Rozhodčí: Milan Krinke, CZ – třídy: puppy, dorost, mladých, čestná, veteránů
MVDr. Angela Kováčová, SK – třídy: střední, otevřená, pracovní, vítězů
Uzávěrka přihlášek: I. uzávěrka 7 .4.2006

Výstavní poplatky:

II. uzávěrka 16.4. 2006

I. uzávěrka
člen BCCCZ nečlen BCCCZ
350,- Kč
600,- Kč
250,- Kč
450,- Kč
100,- Kč
150,- Kč

první pes
každý další pes
tř.dorost, čestná
veteránů
třída puppy
50,- Kč
soutěže
100,- Kč
inzerce ½ strany katalogu 100,- Kč
inzerce na celou stranu k. 200,- Kč

II. uzávěrka
člen BCCCZ nečlen BCCCZ
450,- Kč
700,- Kč
350,- Kč
550,- Kč
150,- Kč
200,- Kč

80,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
400,- Kč

100,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
300,- Kč

130,- Kč
300,- Kč
400,- Kč
500,- Kč

Platby pouze složenkou na číslo účtu BCCCZ 1940238339/ 0800, variabilní symbol 7,
specifický symbol – členské číslo, nečleni BCCCZ 1
Čitelně vyplněné přihlášky ( včetně kopie dokladu o zaplacení ) spolu s kopií PP zasílejte doporučeně na adresu:
HELENA PŮLPÁNOVÁ NÁRODNÍCH HRDINŮ 344, 530 03 , PARDUBICE 3

TEL. 46 665 39 43

Tituly : udělení titulu není nárokové. Tituly mohou být zadány bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita
odpovídá.
Best Puppy

- může získat pes nebo fena ze třídy puppy, ocenění známkou VN 1

Nejlepší dorost

- může získat pes nebo fena ze třídy dorostu, ocenění známkou VN 1

Nejlepší veterán

- může získat pes nebo fena ze třídy veteránů, ocenění známkou V 1

CAJC

- může získat pes i fena ze tř. mladých, ocenění známkou V 1

Vítěz speciální výstavy mladých

- získává pes i fena ve třídě mladých, ocenění titulem CAJC

CAC

- může získat pes i fena ve třídě střední, otevřené, pracovní a
vítězů, ocenění známkou V 1
- soutěží o něj zvlášť psi a feny ze třídy střední, otevřené, pracovní a
vítězů, oceněni titulem CAC
- soutěží o něj oba Spec. vítězové ( pes i fena), Spec.vítězové mladých
( pes i fena ) a Nejlepší veterán

Vítěz speciální výstavy
Vítěz plemene – BOB

Veterinární podmínky: Při přejímce bude vyžadován očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes
byl očkován proti vzteklině, psince a inf. hepatitidě v době ne kratší 30 dnů a ne starší 1 rok. Psi již nepotřebují
doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.
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BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC pořádá:
7.ročník MISTROVSTVÍ REPUBLIKY BORDER COLLIÍ V AGILITY
a
5.ročník MISTROVSTVÍ KLUBU VE VÝKONU
Litoměřice 3. – 4. 6. 2006

Vážení majitelé, chovatelé a přátelé našich milých border collií. Dovolte, abychom vás
pozvali na již pátý pracovní víkend našeho klubu, který se bude konat ve dnech 3. a 4.
června 2006 na kynologickém cvičišti v Litoměřicích.
PROGRAM:
Sobota 3.6.

8:00-9:30
9:45
10:00

prezence závodníků
slavnostní zahájení
zahájení soutěží agility
hra
jumping

Přestávka na oběd

Neděle 4.6.

18:00
večer

hra
agility
hra
slavnostní ukončení a předání cen
posezení u ohně

7:30-8:30
8:45
9:00
15:00

prezence závodníků
slavnostní zahájení
zahájení soutěží ve výkonu
slavnostní ukončení a předání cen

KATEGORIE SOUTĚŽÍ:
Agility:

jumping
agility
hry
Titul „Mistr republiky“ obdrží tým, který bude mít nejlepší výsledek v součtu kategorií jumping
a agility.
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Výkon:

poslušnost
obrana
Titul „Mistr klubu ve výkonu“ obdrží tým, který bude mít nejvyšší počet bodů v součtu
kategoriích poslušnost a obrana.
ROZHODČÍ:
Agility: Ing. Antonín Diviš
Výkon: Vilém Babička
Figurant: Ivan Valach
PLATBY:
Agility:
Poslušnost, obrana
Poslušnost + obrana
Nečlen BCCCZ

300,- Kč
150,- Kč
250,- Kč
+100,- Kč

Zahraniční účastníci mohou platit na místě při prezenci.
Platbu zasílejte na účet klubu
000000-1940238339-0800
Přihlášku s kopií dokladu o zaplacení startovného zasílejte na adresu:
Stanislava Balogová
Na pile 1111/9
400 03 Ústí nad Labem
tel.: 777 27 01 68
lusikastana@seznam.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 20.5.2006!!

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
Poslušnost a obrana bude probíhat dle NZŘ zkoušky ZVV1. Akce se mohou zúčastnit psi i
feny plemene border collie s PP. Každý pes/fena musí mít očkovací průkaz s platným
očkováním. Háravé feny se akce mohou zúčastnit, musí se však řídit pokyny pořadatele.
UBYTOVÁNÍ A PŘÍJEZD:
Areál kynologického klubu Litoměřice se nachází v Terezínské kotlině na okraji Litoměřic.
Příjezd od Prahy po dálnici D8, exit 45 Litoměřice, od Terezína či Lovosic na kruhovém
objezdu směr Litoměřice, na konci stromové aleje ostře doprava na polní cestu ( kaštanová
alej mezi poli ), od Liberce, České Lípy či Mělníka přejet Litoměřice směr Terezín, na začátku
stromové aleje doleva na polní cestu. Ubytování ve vlastních stanech přímo v areálu. Auta
mohou parkovat také přímo v areálu. Příjezd možný již v pátek od 16 hodin. Kantýna
zajištěna již od pátku.
Cena za stan 50,- Kč / noc.
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VÝSTAVY

Speciální výstava KCHMPP Mladá Boleslav konaná dne 22. 10. 2005
rozhodčí: Libuše Ubrová
Psi - třída dorostu
VN1 - Dasty Shepherd Tennant, ch. Vajcová Šárka, m.: Vajcová Š., Korintová Markéta
Psi - třída mladých
V1, CAJC - Ritson Bohemia Alké ch. + m.: Grygarová Alexandra
V2 - Bastiann Lila Silver Breeze, ch.: Úlovcová Michaela, m.: Úlovec Josef
VD3 - Drug Fitmin, ch.: Ing. Štěpánek Zdeněk, m.: Vancová Jitka, DiS
VD4 - Indiana Jones Foxy Fox, ch.: Půlpánová Helena, m.: Fišerová Jitka
Psi - třída vítězů
V1, CAC, VSV - ICH. Duncan Bohemia Alké, ch. + m.: Grygarová Alexandra
V2, r. CAC - CH. Zephyr Wendevick, ch. Driessens Marie-Louise, m.: Vajcová Šárka
V3 - Geri Foxy Fox, ch.: Půlpánová Helena, m.: Vostrá Veronika
Feny - třída dorostu
Nedost. - Dancing Queen Tennant, ch.: Vajcová Šárka, m.: Vancová Jitka, DiS
Feny - třída mladých
V1, CAJC - Shimmmy red Tempo, ch.: Jankowska Marta, m.: Grygarová Alexandra
Feny - mezitřída
V1, CAC - Ginger Brown Gasko Prim, ch.: Svobodová Lenka, m.: Dědičová Kateřina
Feny - třída otevřená
V1, CAC, SVS, BOB - Ariana Blue Svěží Vítr, ch.: Šarochová Ivana, maj.: Grygarová A.
V2, rez. CAC - Connie Tara Tennant, ch.: Vajcová Šárka, m.: Vajcová Šárka, Korintová M.
V3 - Liz Bohemia Alké, ch.: Grygarová Alexandra, m.: Koubková Sabina
V4 - Greta Foxy Fox, ch.: Půlpánová Helena, m.: Krčmářová Lucie
Nedost. - Arga Sen pastýrů, ch.: Veselá Helena, m.: Dvořák Radim
Feny - třída pracovní
V1, CAC - Annie dot Hardy Horde, ch. + m.: Šimek Bořivoj
Feny - třída vítězů
V1, CAC - JCH. Abigeil z Bengasu, ch. + m.: Vostrá Veronika
V2, rez. CAC - Grazy Foxy Fox, ch.: Půlpánová Helena, m.: Dostálová Marcela
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NV Nowa Ruda 3. 12. 2005
rozhodčí: Krystyna Opara
Psi - třída dorostu
VN - Parys Rogonia, ch. Romuald Grzechowiak, m.: Alicja Lešniak
VN - Alderaan Sgian Dubh, ch. + m.: Iwona Przeworska
Psi - třída mladých
V1, Zw. Ml. - Qualified Quest Black Energizer, ch.: Tomasz Pecold, m.: Marcin Pietrzak
Nedost. - I´m Just Yours Gasko Prim, ch.: Lenka Svobodová, m.: Hana Babová
Psi - mezitřída
V1, CWC - At Borderclan Outburst Hero, ch.: Vicki Hampton, m.: Karolina Skrocka
V2 - Q-Celtik Dardo del Sole, ch.: Sara Olechowska, m.: Izabella Wasilewska
Psi - třída otevřená
V1, CWC, Nejlepszy Pies w Rasie - Geri Foxy Fox, ch.: Helena Půlpánová, m.: V. Vostrá
V2 - Jessomine Aussie Merlot, ch.: Lani Mercer, m.: Iwona Przeworska
V3 - Ego Blue Lešna Ostoja, ch.: Monika Krzemiňska, m.: Magdalena Ostrowska
V4 - Passim Bohemia Alké, ch.: Alexandra Grygarová, m.: Leszek Kalisz
Feny - třída dorostu
VN - Cindy Lusika, ch.: Stanislava Balogová, m.: Agata Zieliňska
Feny - třída mladých
V1, Zw. Ml. - Willow-Tree Dewdrop, ch.: Delvaux-Crauwels, m.: Mertens De Craecker
V2 - Quintessence Quality Black Energizer, ch. + m.: Tomasz Pecold
Feny - mezitřída
V1, CWC - Hold the Dream Gasko Prim, ch.: Lenka Svobodová, m.: Hana Babová
Nedost. - Nana No Mercy Black Energizer, ch.: Tomasz Pecold, m.: Magdalena Felis
Feny - třída otevřená
V1, CWC, Najlepszy Suka v Rasie, Zwyciezca Rasy - Abigeil z Bengasu, ch. + m.:Veronika Ostrá
V2 - Hasty Hurricane Black Energizer - ch.: Tomasz Pecold, m.: Ewa Korczyňska
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SEZNAM CHOVNÝCH PSŮ – Leden 2006
jméno
psa/feny
Ace
Rubínové
srdce
Ace to win
Tachyon
Adam Foxy
Fox
Aeneas
Black
Chevers
Akim Exciter
Akim Grund
Farm
Akim z
Česalky
Alert
Akumulator
Alex z
Bengasu
Alf Border
Town
Amádeus
Suleana
Amis
Agrokiwi
Amor od
Helfáku
Andy
Bohemia
Jukon
Andy z
Dubovické
Samoty
Andy´s
Picture
Hardy
Horde
Anry
Agrokiwi
Anwar Jack
Z
Černobílých
Anys Ayky
Aran Z
Česalky
Arat Slezský
Hrádek

barva

matka

otec

12.4.2000

černobílá

Arrow
Akumulator

Canny
Akumulator

0/0 iim basns nna/ L1

Tomáš Lerl

13.6.2003

černobílá

Clydebank
Brit

0/0 iim bapns nna/ K1 Q1

Jan Smoček

30.1.2000

černobílá

Genie
Akumulator
Daryl
Bohemia
Alké

Aran Coly
Queen

2/2 ivmbasnsnna/H1Q1W3

Romana Košťálová

Pod Kopcem
6, Praha 4
Pod
Spravedlností
937, Praha 5
Horní 17,
Jihlava 586
01

13.2.1998

černobílá

Cony
Czechmate

1/1 iim bapns nna/ T1 W2

Lenka Cvachová

Bechlín 79,
Bechlín

8.11.2002

černobílá

12.2.2003

tricolor

Adora
Akumulator
Ardetta
Darley
Arabian
Honey
Akumulator

23.9.1998

černobílá

7.5.1996

černobílá

4.9.2003

černobílá

Artera
Akumulator
Ass
Bohemia
Alké
Babsi Foxy
Fox

6.2.2002

černobílá

21.12.2002

tricolor

20.4.2002

tricolor

28.5.2001

tricolor

27.11.1999

černobílá

28.6.2004

hnědobílý
s pál.
Bonny Ayky

16.2.2004

černobílá

20.4.2002

tricolor

5.12.1998

černobílá

16.1.1999

černobílá

23.9.1998

černobílá

8.1.2003

tricolor

Ares od
Helfáku
28.5.2001
Argill
Rubínové
srdce
12.4.2000
Argo Grund
Farm
12.2.2003
Argue
Weasel
Ambra
Professional 18.12.2002

černobílá

majitel

Adam Foxy
Fox
Clydebank
Brit
Arnpriors
Tsar at
Beagold

0/0 iimbapbnnna/ A1

Jaroslav Grund

Hvozdec 39
Rokytnice v
OH 280

0/0 iimbagns nna/--

František Horák

28.října 17,
Příbram VII.

Dreamer
Highland
Aran Coly
Queen

2/2 iimbaslnnna / F1R1W3
0/0 iim basns nna/ H1 Q2
T1

Stanislav Černý
Veronika Vostrá

Bára Black
Chevers

Wendevick
Usecasper

0/0 iimbapns nna/--

Irena Kochová

Cora
Miveko
Fly of
Birchyfarm
Aida od
Stříbřeckých
rybníků
Corrie
Bohemia
Alké

Clydebank
Brit
Roy of
Ayrshire

0/0 iimbasbnnna/ P1
1/1 ivm basbn nna/
A1N1P1R1W2

Jaroslav Záděra

0/0 iim bawbn nna/ K1

Ing.Jaroslav Rucki

0/0 ivm basns nna/ --

Václav Schaid

0/0 iim casln nna/ A1 M1 P1

Filip Hlaváček

0/0 iim basnn nna/ Q1
1/1 lim bapls nna/
A1K1P1R2W3

Josef Jun
Radek Axman

0/0 iimbasnmnna/ T1

Barbora Kaclíková

2/0 iimbapnsnna / Q1W3

Peterkovi manž.

2/2 iimbawnsnna/C1S1W3
2/2 iim basln nna/ A1 R1 T2
W3

Sylva Pokorná

0/0 iimbasns nna/ P1 R1

Petra Červená

0/0 lim bapns nna/ K1 R1

Jana Neumannová

0/0 iimbapnsnna/--

Jaroslav Grund

Lično 95,
51735
Havlíčkova
1143, Mladá
Boleslav
Rokytnice v
OH 280

0/0 iim bapns nna/ P1 Q1

Věra Brunclíková

Poznaňská
433, Praha 8

Ange White
Face Gasko
Prim
Fly of
Birchyfarm
Babe
Bohemia
Alké
Caty
Czechmate

Mouse di
Cambiano
Knottsway
Chico at
Czechmate
Ted from
sc.Roy vom
Beutenhof
Idrus
Bohemia
Alké
Roy of
Ayrshire
Caristan
Jaguar
Dreamer
Highland
Arnpriors
Tsar at
Beagold
Cid
Akumulator

Artera
Akumulator
Briggi Foxy
Fox
Aida od
Stříbřeckých Mouse di
rybníků
Cambiano

černobílá

Arrow
Akumulator
Honey
Akumulator

Canny
Akumulator
Clydebank
Brit

černobílá

Gee
Akumulator

Florey
Bohemia
Alké

černobílá

bonitační kód

adresa
majitele

datum nar.
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1/0 iim basnn nna/H1 N1 Q1
W1
Jana Švédová

Radek Axman

Jaroslav Rovný

Botanická 6,
Brno
Vbystřická
1549, Kadaň
Stolín 62,
Červený
Kostelec
Svatojánské
nám.210/2,
Šlapanice
Malecká 340,
Chrudim
Vendryně
942,
Vendryně
Krásný les
313,
Petrovice
Konečná
1101,
Sedlčany
Podmoklany
10
Malecká 340,
Chrudim
Plickova
553/21, Praha
4
Lelekovice
485, 66431
Poděbradská
538, Praha 9
Za Farou 386,
Praha 5

Arien Aglar
Wonderfull
Dream

30.4.2004

tricolor

Dream of
Kintyre
Diamond
Rose

Armando
Lusika

22.6.2001

černobílá

Arina z
Česalky

Árny Blue
Svěží vítr

17.1.2002

Alma Foxy
modrobílá Fox

Art Miveko

7.6.2000

černobílá

Art Z monte
ranče
Artur Border
Town
Axi z ovčího
kopce
Azan
Slezský
Hrádek

Etna
Akumulator

Brita Darley
13.11.2002 hnědobílá Arabian

6.2.2002

černobílá

21.7.2002

tricolor

2/2 iim bepnn nna/ W3

Ivana Šarochová

0/0 iimbapns nna/ R1

Ladislav Šedivý

2/0 iimcasnsnna/ P1W3

František Mikoláš

Markéta Lovaszová

Sarah of
Airtnoch

Clydebank
Brit

0/0 iimbasbsnna/ F3 P1

Miroslav Koško

Cid
Akumulator

1/1 iim besbn nna/ A2 P1
R1 T1 W2

Renáta Hejtmánková

Středová
4786, Zlín

Wendevick
Zephyr

1/0 iim bapns nna/Q1 W1

Ing.Václav Gerstner

Hošťálkovy
48,

0/0 iim bapns nna/ P1R1

Lejčarová Věra

Ke Chlumu
247, Tábor

2/2 timbapnnnna / S1W3

Pavel Šmíd

16.4.1999

černobílá

9.2.2001

černobílá

9.2.2003

černobílá

Adora
Akumulator
Ferine
Bohemia
Alké
Alma Foxy
Fox

25.2.2000

černobílá

Cloud
Bohemia
Alké

1.6.2002

Berry Blue
Foxy Fox
Bert
Hrdlička

Milena Pachtová

2/2 iimbapnnnna/ W3

Barny Black
Chevers

Battos od
Stříbřeckých
rybníků
Bek
Hrdlička

2/2 tim basns nna /
A2B1Q1S1W3

K Lesu 774,
Praha 4
Lesní stezka
263, Háj u
Duchcova
Dětmarovice
1121,
Dětmarovice
Ždár u
Mnichova
Hradiště 91

Wendevick
Usecasper

25.2.2000

Barry Darley
Arabian
Bastien
Svěží vítr

Frankie
Akumulator
Ted from
sc.Roy vom
Beutenhof

Stanislav Mašek

Bára Black
Chevers

Azer Meg
Bor
Balós od
Stříbřeckých
rybníků

1.6.2003

Wendevick
Usecasper

0/0 ivm bapbs nna/ T1

Krhanice 189
Zd.Bára
4/114,
OstravaDubina
Podkost 57,
Mladějov v
Čechách

modrobílá Briggi Foxy
s pálením Fox
Camey
Moravia
černobílá Zaurak
Cloud
Bohemia
černobílá Alké

8.1.2003

Cid
Akumulator
Ghent
Bohemia
Alké

Cories Roy
Clan-Abby
Nz´s Black
Magic

J.Poppera 18,
Pardubice
1.máje 240,
Rokytnice v
O.H.
Z.Vavříka 13,
Ostrava-Jih
Na vinici
1733,
Brandýs nad
Labem
Domaslavice
181

Highland
Dreamer
Baddy
Energizer

0/0 iimbapnsnna/R1

Kateřina Páchová

0/0 iimbapnsnna/ R1

Eva Tomečková

1/1 iimbasnsnna/ W2
2/2 iim basle nna/
H2N1Q1W3

Eva Koliandrová

tricolor

Cories Roy
Fenwick
Danny

tricolor

0/0 iimbesnn nna / H1Q1R1
1/1 iim bapbm nna/
H3P1R1W2

Jana Janků

1.6.2002

Wendevick
Usecasper
Fenwick
Danny

0/0 iimbapnsnna/ T1

Kateřina Hánová

Teličkova 5,
Přerov 75124
Svobodka 15,
Tachov
Na Hranici
1779,
Petřvald

1/1 iimbppnn nna/ I1 N1 W2

Eva Adami

Denisova 1,
Šumperk

2/0 iim bppnn nna/ A1 R1
W3

Taťána Šmolíková

Na Rozdílu 8,
Praha 6

7.5.2001

Gele Maid
Daryl
Bohemia
modrobílá Alké

Best Friend
Svěží vítr
Bewick
Swift Z
Černobílých

9.2.2003

černobílá

20.7.2001

blue
merle

Biggy Boy z
Černobílých

20.7.2001

blue
merle

Bobík
Okřešická
Perla

19.7.2003

černobílá

Boon Ayky
Bootes
Moravia
Zaurak

26.12.2001

černobílá

14.1.1999

černobílá

Brit Suleana
Brown
Dancer
Gasko Prim

25.8.2003

černobílá

Gele Maid
Alma Foxy
Fox
Babe
Bohemia
Alké
Babe
Bohemia
Alké
Bon Aqua
od
Stříbřeckých
rybníků
Atea Ayky
Brera
Bohemia
Alké
Cora
Miveko

Tosari Flies
21.12.2001 hnědobílá High

Baddy
Energizer
Florey
Bohemia
Alké
Florey
Bohemia
Alké
Fenvick
Danny
Clydebank
Brit

0/0 iis basnn nna/ -1/2 lim bapns nna/ K1 O2
W3 Y1

Cony
Czechmate
Clydebank
Brit

1/1 timbapnsnna/Q1W2
2/2 iim basnn nna/ E3 K1
W3

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

Staňková Markéta

Michal Jindra
Binarová Martina
Ivan Heřmánek
Stanislava Juříková
Veronika Cápalová

Lubno 20,
Nechanice
Rolnická 30,
Opava 5
Osvobození
49, Vyškov
Veselá 43,
Slušovice
Bezručova 1,
Moravská
Třebová

Bumbe-Bee
Ambra
Proessional

9.5.2004

Caick Coly
Queen

4.7.2000

Cairo Foxy
Fox
Cak
Hrdlička
Call me
brown
Gasko Prim

25.7.2002

Florey
Bohemia
Alké
černobílá
Drake
Bohemia
Bibi
černobílá Czechmate Alké
Glare
Borderline
Bohemia
Country
černobílá Alké
Only You
Clydebank
tricolor
Aber Cassie Brit
Clan-Abby
Tosari Flies Nz´s Black
hnědobílá High
Magic

Calt Miveko

4.2.2001

černobílá

16.5.2002
15.6.2002

Dorrit
Bohemia
Alké

Etna
Akumulator

Canny
Akumulator
Cargo
Darley
Arabian

21.8.1997

tricolor

27.3.2002

černobílá

Carnaby
Foxy Fox

16.5.2002

černobílá

Lucky Su
Ferine
Bohemia
Alké
Glare
Bohemia
Alké

21.8.1997

tricolor

Lucky Su

14.10.1999

tricolor

Tess ISDS

Cid
Akumulator
Clydebank
Brit
Crazy
Brown
Gasko Prim
Crim Darley
Arabian
Dante
Darley
Arabian
Dart Darley
Arabian
Dash of
Pepper
Black
Chevers
Deril
Rubínové
srdce
Dreamer
Highland
Duncan
Bohemia
Alké
Dynamit
Akumulator
Electric
Brown
Gasko Prim
Eton
Bohemia
Alké
Faust Foxy
Fox
Fenwick
Danny
Flash Foxy
Fox

25.7.2002
27.3.2002
1.5.2003
1.5.2003

Tosari Flies
hnědobílá High
Ferine
Bohemia
černobílá Alké
Ferine
Bohemia
černobílá Alké
Ferine
Bohemia
černobílá Alké

10.7.2002

černobílá

9.3.2002

tricolor

15.11.1994

černobílá

4.3.1997

černobílá

Adora
Akumulator
Aicha Suzi z
Marpy
Bohemia
Woodtree
Alaskin
Dream
Atma
Bohemia
Alké

17.5.1998

černobílá

Su Lucky

15.3.2003

Tosari Flies
hnědobílá High

1.5.1998

černobílá

Mobella
Jackie

25.3.2003

černobílá

Glare
Bohemia
Alké

23.10.1999

černobílá

Lyn

černobílá

Glare
Bohemia
Alké

25.3.2003

Frankie
Akumulator
Lizas
Border
Dover
Highland
Dreamer
Borderline
Country
Only You
Lizas
Border
Dover

2/2 lim bapnn nna/ E3 T1
W3 Y1

Karolína Prejsová

Václavkova
30, Praha 6

1/0 iimbasns nna / W1

Lenka Nosová

Korunní 42,
Praha 2

1/1,

Petr Vogel

2/2 iim bapbs nna/ W3

Eva Adami

0/0 iimcapns nna/--

T.Borkovec

0/0 limbapns nna/ Q1

Martina Čechová

Luková 62,
561 23
Denisova 1,
Šumperk
Lhota 65,
Červený
Kostelec
Hradecká
224,
Postřelmov

0/2 iimbasbsnna/W3

Tomáš Lerl

Pod Kopcem
6, Praha

0/0 iim basns nna/ P1

Michaela Řeháková

Štrauchova
1037, Jičín

1/1 iim bapns nna/ A1 T1
W2

Kristýna Špunarová

Mlýnská 424,
Drahotuše

0/2 tvmbapbsnna / A1S1W3

Iveta Matzenauerová

Zac ISDS
Clan-Abby
Nz´s Black
Magic

1/0iimbasbsnna/W1

Leopold Kunor

0/0 iimcapnn nna/A1

Bořivoj Šimek

Highland
Dreamer

0/0 iim basns nna/--

Radomíra Kopecká

Bří.Sousedíků
1889, Zlín
Ostrata 93,
763 11 Zlín
Hybešova
519, Hradec
Králové
Třebízského
1710,
Čelákovice

Wendevick
Zephyr

0/0 iim bapnn nna/ A1

Pavel Palfi

Hrádek nad
Nisou 318

Wendevick
Zephyr

0/0 iim basns nna/ N1 O1
P1 Q1

Marie Končelová

Klímova 139,
Kácov

Kuhaylans
Australia
Red Shane

1/0 ivmbasnsnna/ M1W1

Olga Vykydalová

Vránova 29,
Brno

1/1 ivm basbs nna/ W2

Jan Hubínek

Chrančovice
1, Líšťany

0/0 iimbapnsnna

Radko Loučka

Královice 105,
Praha 10

0/0 timbasnsnna
2/2 iimbaslsnna /
C1R1T1W3

Alexandra Grygarová

Senešice 24,
Nový Knín

0/0 tim casnn nna/ V2

Radomíra Kopecká

Pelešany
Třebízského
1710,
Čelákovice

1/0 limbaslsnna /
A1O1S1W1Y1

Lenka Šillerová

Vsetínská 14,
Brno

Mouse di
Cambiano
Lethans
Double
Také
Dreamer
Highland
Dreamer
Highland
Idrus
Bohemia
Alké
Dreamer
Highland
Braveheart
of
Pinewood
Country
Spot
Braveheart
of
Pinewood
Country
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Milan Slunéčko

1/1 iimbapnsnna/ W2
Irena Kochová
2/2
tvmbasnsnna/F1H1O2T2W3 Libor Buchta

Stolín 62,
Červený
Kostelec
Modlín 1,
Kdyně

2/2 iimbasnsnna/ Q1W3

Smotlachova
583/4, Praha
12

Ing.Eva Chmelíková

Florey
Bohemia
Alké
Frisk
Bohemia
Alké
Gag
Akumulator
Geri Foxy
Fox
Gerri
Miveko
Ghent
Bohemia
Alké
Ghost of
Pinewood
Country
Gift in Trics
Gasko Prim
Give me
Faith Gasko
Prim
Glimmer of
Hope Black
Chevers
Gondor
Rubínové
srdce
Great
Chocolate
Black
Chevers
Grey
Bohemia
Alké
Hunter
Rubínové
srdce
Chain
Bohemia
Alké
Idrus
Bohemia
Alké
Imai
Bohemia
Alké
Irgo
Bohemia
Alké
Jared
Bohemia
Alké
Keane
Bohemia
Alké
Ken
Akumulator
Key
Akumulator
Lithe
Bohemia
Alké
Mouse di
Cambiano

17.5.1998

blue
merle

17.5.1998

blue
merle

29.2.2000

černobílá

4.4.2003

černobílá

19.7.2003

černobílá

20.4.1999

lila/bílá

30.12.2003

tricolor

30.12.2003

tricolor

1.1.2003

3.7.2004
20.4.1999
17.1.2004
13.7.2000
28.2.2001
28.2.2001
28.2.2001

Arnpriors
Tsar at
Beagold
Arnpriors
Tsar at
Beagold
Highland
Dreamer
Arrow from
the lovely
Annie

1/0 iimbmpnnnna/W1

Věra Brunclíková

0/1 iimbppnnnna /
F1P1W1X1

Jana Mlčochová

černobílá

Krhanice 189

0/0 iim basnn nna/ --

Veronika Vostrá

Bystřická
1649, Kadaň

Stanislav Zoufalý

Silůvky 129

Hana Pisarčíková

Blešno 8,
Blešno

Orouk
0/0 iis bapns nna/ M1
Krislyn
Bomber at
Beagold
0/0 timbesnsnna/T1
Kuhaylans
Angelface of Australia
Pinewood
Red ShaneB
0/0 iim cewnn nna/-Country
Tosari
Czech This Beesting
2/2 iim bapln nna/ P1 R2
Out
Red Skelton W3
Tosari
Czech This Beesting
1/1 iim bawbn nna/ C1 N1
Out
Red Skelton Q2 S1 W2
Wonder of
Kuhaylans
Kate´s Sam Australia
vom
Red ShaneBeutenhof
B
0/0 ivm basns nna/ --

Arrow
Akumulator
Wonder of
Kate´s Sam
hnědobílý vom
s pál.
Beutenhof
Atma
Bohemia
modrobílá Alké
Aicha Suzi z
Marpy
sable
Bohemia
Forth
Bohemia
černobílá Alké
Forth
Bohemia
černobílá Alké
Forth
Bohemia
blue
Alké
merle
Forth
Bohemia
blue
merle
Alké
černobílá

17.8.2001

tricolor

28.4.2002

černobílá

20.6.2002

černobílá

20.6.2002
10.1.2003

černobílá
blue
merle s
pálením

Mobella
Jackie
Forth
Bohemia
Alké
Craigbank
Chockie
Craigbank
Chockie
Chubby
Bohemia
Alké

3.12.1998

tricolor

Entea di
Cambiano

Mouse di
Cambiano
0/0 iim bapns nna/ P1 Q1
Kuhaylans
Australia
Red ShaneB
0/0 ivm casbn nna/ R1
Krislyn
Bomber at
Beagold
1/0 iimbepnsnna/H1Q1W1
Irihan
Boldflash
Glen from
Ayrshire
Detania
Panja´s
Flash
Detania
Panja´s
Flash
Detania
Panja´s
Flash
Jolly Joker
in Black von
Skuddenhof
Ted from
sc.Roy vom
Beutenhof
Clydebank
Brit
Clydebank
Brit

Nikol Hanačíková+David Kudlov 280,
Čech
Zlín
Dětmarovice
1121,
Dětmarovice
Ivana Šarochová
Tomáš
Hnilica+I.Procházková

Věžové domy
879, Zlín

Lysinská
1847/34,
M.Ramešová+V.Vylášek Praha 4
Pod
Spravedlností
937, Praha 5
Jan Smoček

M.Kröglerová+D.Kočí

Žižkova 425,
Řevnice

0/0 ivm sawnn nna/ Q2

Zdeněk Petrůj

1/1 ivmbasns nna/ H2W2

Alena Borovičková

Senešice 24,
Nový Knín
Smolina 9,
Valašské
Klobouky
Na Chmelnici
60, Týnec nad
Sázavou

1/0 iimbasnn nna/ Q1W1

Kateřina Dědičová

Kubelíkova
60, Praha 3

0/0 iimbppnn nna/ Q1T1X1

Alexandra Grygarová

Senešice 24,
Nový Knín

0/0 timbppnn nna/X1

Alexandra Grygarová

0/0 iim bawns nna/ --

Grbavčicová Věra

0/0 iim bapns nna/ K1

Radomír Hošta

2/2 iimbasns nna/ W3

Milan Procházka

0/0 iimbasns nna/--

Jiří Kašpárek

Alexandra Grygarová

Rajahiilen
Jymy

2/2 iimbpplnnna/ Q1W3

Jitka Slánská

Nip

2/2 limbasbnna /
P1Q1W3Y1

Radko Loučka
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Poznaňská
433, Praha 8
Rozvodova
364/7, Praha
4

0/0 iim bapns nna/ B1 R1 T1 František Mikoláš

Fairlea Nan
Atma
Bohemia
modrobílá Alké

7.2.2004

3.7.2004

Atma
Bohemia
Alké
Atma
Bohemia
Alké
Ass
Bohemia
Alké
Gay
Bohemia
Alké

Senešice 24,
Nový Knín
Na krásných
horách 1898,
Roudnice nad
Labem
Písková 328,
Dolní
Rychnov
Lhůta 47,
Vysoké Mýto
Hájnice 167ranč, 54466
Högerova
687, Praha 5
Královice 105,
Praha 10 Uhříněves

7.4.2000

Maura du
chene de
černobílá Montels
Chubby
Bohemia
Alké
tricolor
blue
Chubby
merle s Bohemia
pál.
Alké
blue
Chubby
merle s Bohemia
pál.
Alké
Roxana
vom
blue
Skuddenhof
merle
Yen of the
racy Kate
hnědobílá vom
s pálením Beutenhof

Wendevick
Usecasper

9.11.1996

černobílá

Meiken
Temptation

Wendevick
Zephyr

30.7.2000

černobílá

Wendevick
Xanadu

Aran Coly
Queen

19.6.1997

černobílá

Orouk
Quargo
Bohemia
Alké
Quick
Bohemia
Alké
Quick
Bohemia
Alké
Ritson
Bohemia
Alké
Ted from
scottish Roy
vom
Beutenhof

Cony
Czechmate
Drake
Bohemia
Alké

2.10.1998
29.3.2004
28.3.2004
28.3.2004
8.5.2004

2.5.1996

černobílá

4.3.1997

černobílá

Bibi
Czechmate
Ghostland
Fortune
Cookie at
M.
Atma
Bohemia
Alké

Jyn

0/2 iimbapnn nna/ H1 Q1
W3

Eva Adami

Denisova 1,
Šumperk

Wendevick
Usecasper

0/0 iim basbn nna/ H1 N1

Romana Košťálová

Horní 17,
Jihlava

Wendevick
Usecasper

0/0 lim bmpbn nna/ F1

Věra Brunclíková

Čakovická 9,
Praha 9

0/0 lim bmpbn nna/ F1

Věra Brunclíková

Čakovická 9,
Praha 9

0/0 iim bppnn nna/ I1 K1

B. Lužná + J.Chvosta

Vodokrty 60,
Třeštice

0/0 iimcaslsnna/ N1

Alexandra Grygarová

2/2 timbapnnnna /
C1L1Q1W3

Helena Půlpánová

Senešice 24,
Nový Knín
Národních
hrdinů 344,
Pardubice

0/0 iimbapnsnna/--

Šárka Vajcová

Kamenná 22,
Milín

DKK 0/0, PRA/CEA
neg.2003

Jana Matějková

Na Záhonech
60, Praha 4

Knottsway
Chico at
Czechmate

DKK 1/0, PRA/CEA
neg.2003

Alena Vičarová

Dreamer
Highland

DKK 2/1, PRA/CEA neg.99

Pavlína Škaroupková

Wendevick
Usecasper
Imai
Bohemia
Alké
Roy of
Dalmillitgton
Krislyn
Bomber at
Beagold
Borderfame
Heart
N´Soul
Arnpriors
Tsar at
Beagold

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

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

Jednatel:
BARCALOVÁ Šárka,
Na záhonech 54, 141 00 Praha 4
tel 241481 550 d, 221 131 301 k
mobil 777 013 895, e-mail: sarkab@cbox.cz
Hospodář, pokladní:
PÍŠŤKOVÁ Radana
Jungmannova 1235, 765 02 Otrokovice
mobil: 731 457 971
e-mail: radana.pistkova@cmail.cz

Předseda komise pro chov, poradce chovu:
HANAČÍKOVÁ Nikol,
Žlebová 4101, 760 01 Zlín
tel 577 216 350, mobil 603 891 385
e-mail: nikol@bcccz.cz
Referent pro výstavy:
PULPÁNOVÁ Helena
Národních hrdinů 344, 530 03 Pardubice
tel 466 653 943
e-mail: helenapulpan@mybox.cz,

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

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

Kontrolní a revizní komise:
UŠELOVÁ Petra Bc.,
Želechovice 572, 763 11 Zlín 11
Mobil: 777 291 983
e-mail: bordercollies@seznam.cz

Předseda redakční rady zpravodaje a internetových
stránek:
LEJSKOVÁ Jana,
Lípa 3, 763 11 Zlín 11 mobil: 777 308 869
e-mail: jana@bcccz.cz
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Souhrady 14,
Brno
Nám.Lobkovic
8, 13000
Praha 3

INZERCE:

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; Quera – DKK 0/0;
Quargo – DKK 0/0, Junior šampion, Klubový vítěz
Helena Půlpánová, Národních Hrdinů 344, Pardubice, tel . 777/156 954,
e-mail : helenapulpan@mybox.cz
__________________________________________________________________________________________
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