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Slovo úvodem

Máme tady nový rok a první letošní číslo zpravodaje.
Chtěla bych na úvod poděkovat všem, kteří pravidelně přispívají nějakým článkem nebo zajímavostmi a
pomáhají zpravodaj zaplnit.
Minulý rok mi došlo několik dopisů, jejichž pisatelé měli o podobě klubového zpravodaje své vlastní
představy a jeho současné podoba jim příliš nevyhovovala. Taková kritika vždycky zamrzí a nějak ztrácím sílu
na tyto dopisy odpovídat a vysvětlovat, co vše obnáší vydání jednoho zpravodaje, ať už se to týká volného
času, běhání kolem tisku, skládání každého listu časopisu, lepení obálek či známek, ale
především samotného zajištění obsahu.
Borderholic by měl být především dílem nás všech, já jsem jen ten, který dá materiál dohromady, zajistí tisk
a pošle do schránek členům klubu.
Možná je právě teď a tady pravá chvíle a pravé místo na to, abych vyzvala všechny, kteří si představují
časopis jinak, aby sami zkusili napsat nějaký článek, který se vztahuje k našim úžasným čtyřnohým
kamarádům a zpestří Borderholic.
Aby se zvětšila pestrost obsahu zpravodaje, rozhodla jsem se požádat pár lidí o pravidelnou pomoc.
Dovolte abych Vás seznámila s týmem, který se pokusí přinést v každém čísle Borderholicu aktuální a
zajímavé informace ze všech oblastí, které se života našich borderek týkají.
Pro výstavy zůstává naše plně fungující Helena Pulpánová
Zprávy a zajímavosti kolem pasení bude zajišťovat Viktor Wiky Topinka a Radko Loučka
Dění kolem agility nám přiblíží Iveta Matzenauerová
O tanci se psem bude i nadále psát Katka Lerlová
O flyball a vše kolem něj se postará Šárka Seemannová
A taky doufám, že o záchranařině nám pravidelně bude psát Lucka Rychetská, i když o tom ještě neví ☺
Říkejme této skupince lidí třeba redakční rada.
Nicméně, každý z Vás může být členem redakčního týmu. Pokusme se tedy spojit síly a pomáhat v činnosti
klubu aktivně všichni. Nečekejme jenom na to, co pro nás ostatní napíšou nebo jaké akce nám připraví.
Každý kdo je ochoten jakkoli přispět k práci klubu, je vítán. Vždyť nás všechny spojuje stejný zájem - naši
inteligentní chlupatí kamarádi ☺
Za redakční radu Jana Lejsková
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Určení optimálního dne krytí fen

Z přehledů, které vedou někteří poradci chovu, i z dotazů, se kterými se majitelé fen obracejí na veterinární
pracoviště, vyplývá, že v posledních letech klesají počty zabřezlých fen.
Příčin může být mnoho, od
vlivu životního prostředí a
změněného přístupu k výživě,
přes problémy vyplývající ze
špatně
proběhlé
rané
socializace, až po infekční
choroby,
například
herpesvirózu. Jednou z příčin
pro nezabřeznutí feny může být
nevhodně zvolený den krytí.
Kynologickou
literaturou
a
chovateli doporučované dny
určené na základě prvních
příznaků barvení dnes u mnoha
fen neplatí. Pro běžného
chovatele je často obtížné
postupovat tak, jak bylo dříve
zvykem, tedy vodit fenku ke
psovi opakovaně po několik
dní. Takřka vyloučené je to v
případě zahraničních krytí, kde nutnost setrvat u psa delší dobu citelně zvyšuje finanční náklady a při
vytíženosti hodně žádaných psů je opakované krytí z praktického hlediska problémem.
V poslední době se u fen častěji vyskytuje méně typický průběh říje a v mnoha případech jsou zevní příznaky
říje tak nevýrazné, že průměrný chovatel optimální den krytí neodhadne. Vzhledem k tomu, že se blízko k
feně většinou žádný pes nedostane, je velmi obtížné se řídit podle jejího chování. Z uvedeného vyplývá, že
určení optimálního dne krytí pomocí laboratorních vyšetření nabývá na důležitosti a je také ze strany
chovatelů žádanou službou. Používány jsou tři vzájemně se doplňující typy vyšetření. Patří mezi ně
hodnocení gynekologického nálezu, cytologické vyšetření sliznice poševní a stanovení hladiny progesteronu v
krvi feny.
O tom, jak vypadá anatomická stavba pohlavních orgánů feny, se píše snad v každé odborné publikaci
zaměřené na psy. Trochu složitější je to již se změnami, které pohlavní ústrojí feny během reprodukčního
cyklu prodělává a také s hormony, jež se na těchto změnách podílejí. Pohlavní cyklus feny je řízen
neurohumorálně a jeho jednotlivé fáze na sebe navazují a jsou úzce propojeny. V průběhu pohlavního cyklu
se uplatňuje mnoho hormonů. Patří mezi ně například:
GnRH – důležitý hormon vznikající v hypotalamu, který v součinnosti s vnějšími vlivy startuje uvolňování
dalších pohlavních hormonů. Někdy bývá označován jako uvolňující luteinizační hormon (luteinizing hormone
– realising hormone). Ovlivňuje tvorbu hormonu stimulujícího folikuly – FSH a v nepatrné míře také
luteinizačního hormonu – LH.
FSH – hormon stimulující folikuly – podněcuje růst a zrání folikulů, ve kterých jsou obsažena vajíčka.
LH – luteinizační hormon – hraje rozhodující roli při ovulaci a utváření žlutého tělíska.
Estradiol – tvoří se ve folikulech a mimo jiné je zodpovědný za projevy říje.
Progesteron – vytváří se ve žlutém tělísku, u březích fen je produkován také placentou a je mimo jiné
zodpovědný za to, že u březí fenky nedojde k další říji, která by březost ohrozila.
Pohlavní cyklus feny se dělí na několik fází:
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* proestrus – chovateli bývá označován jako barvení a je pro něj typický krvavý výtok
* estrus – období samotné říje (hárání)
* metestrus (diestrus) – období, ve kterém je funkční žluté tělísko. Toto období končí u fen, které nebyly
kryty nebo u fen které nezabřezly, nástupem anestru, tedy fáze klidové. U březích fen končí porodem
* anestrus – období klidové, někdy také bývá označováno jako období meziříjové.
Hormonální změny v průběhu pohlavního cyklu feny se výrazně promítají do vzhledu poševní sliznice a
hlavně pak do zastoupení buněk dlaždicovitého epitelu, který sliznici kryje. Z několika buněčných vrstev
vaginální sliznice v anestru se zvyšuje počet těchto vrstev na 10 – 20. Se stoupající vrstvou ztrácejí buňky
kontakt s cévkami, které je vyživují a postupně degenerují a zanikají. Podle stupně procesu jsou uváděny tři
základní formy buněk: parabazální, intermediální a superficiální. Typ buněk a také způsob, jakým přijímají
zásaditá nebo kyselá barviva, umožňuje do určité míry odhadnout fázi pohlavního cyklu feny. Orientaci může
zpřesnit také výskyt například krevních buněk (erytrocyty, leukocyty), hlenu a případně i bakterií.
Pro jednotlivé fáze pohlavního cyklu feny jsou typické změny hladiny progesteronu v krevním séru. V
klidovém období je na takzvané bazální (základní) hodnotě a v průběhu říje jeho hladina v krvi fen postupně
narůstá. Stejně jako v případě výše uvedených buněk, i hladina progesteronu v krvi feny podává poměrně
přesné informace o fázi cyklu, ve které se fena nachází.
Gynekologické vyšetření
Nezbytnou součástí vyšetření feny před krytím by mělo být vyšetření gynekologické. Provádí se adspekcí
(vyšetřování zrakem) přes poševní spekulum. Hodnotí se vnější vzhled sliznice, stav děložního krčku a kvalita
sekretu. Gynekologické vyšetření má v případě určení optimálního dne krytí ještě jeden vedlejší, ale přesto
velmi důležitý význam. Jeho pomocí je možné odhalit případné anatomické odchylky pochvy nebo poševní
předsíně. Do této kategorie také patří změny, které by mohly ovlivnit možnost krytí a průběh porodu. Jde
například o enormně vyvinutou panenskou blánu, zúžení pochvy atd.
Cytologické vyšetření
Jak již bylo řečeno, odrážejí se změny hormonálního naladění feny v průběhu pohlavního cyklu v kvalitě a
množství poševního epitelu. Vzorky se získávají stěrem klenby poševní z oblasti před děložním krčkem. Stěr z
přezky by o zastoupení buněk v oblasti několik centimetrů vzdálené příliš nevypovídal. Odběr vzorků je tedy
velmi důležitou částí vyšetření a jeho správné provedení je základem pro korektní hodnocení. Setřené buňky
se přenesou na podložní sklíčko, fixují se a barví speciálními barvivy. Posuzování cytologických preparátů
vyžaduje určitou praxi a také pečlivý přístup.
Kromě odhadu fáze pohlavního cyklu feny může mít cytologické vyšetření velký význam i v dalších
souvislostech. Například bakteriální nález v období estru je určitým varováním. Bakteriání infekce může být
příčinou, proč fena nezabřezává a může být podkladem pro onemocnění dělohy. Přítomnost bakterií v
preparátu by měla být důvodem pro bakteriologické vyšetření.
Stanovení hladiny progesteronu
Krev na stanovení hladiny progesteronu je odebírána běžným způsobem ze žíly na hrudní nebo pánevní
končetině. Stejně jako v případě jiných laboratorních vyšetření je třeba počítat s takzvanou „předanalytickou
fází“, tedy s tím, jak se se vzorkem před provedením analýzy zachází. V případě progesteronu je například
uvedeno, že nesmějí být používány vzorky stabilizované azidem a že stabilita progesteronu je při teplotě +20
až +25 °C 24 hodin, při teplotě +4 až +8 °C 5 dnů a při –20 °C 25 týdnů. V praxi to znamená, že například
vyšetření prováděné z krve, která stála den a půl při pokojové teplotě, nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud
nemají být výsledky zkreslené, je třeba požadavky na předanalytickou fázi respektovat.
Určité problémy při hodnocení výsledků mohou vyvolat rozdílné jednotky, ve kterých se hladina progesteronu
v krvi uvádí. Běžně se používají tři druhy jednotek, ng/ml, ug/l („mikro“) a nmol/l. Devět nanogramů na 1
mililitr není stejné množství progesteronu jako 9 nanomolů na litr.
Stanovení koncentrace progesteronu je obecně považováno za nejvýhodnější způsob určení dne krytí. Přesto
je vhodné provádět i vyšetření gynekologické a cytologické, a to alespoň jednou v průběhu říje, kdy má být
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fena kryta. Důvodem je možný výskyt výše uvedených problematických faktorů (vady v průběhu porodních
cest, bakteriologický nález atd.). Podmínkou samozřejmě je příslušné vybavení veterinárního pracoviště.
Určení optimálního dne krytí
patří z hlediska chovu psů jako
celku
k
akceptovatelným
metodám. Jeho smyslem není
ovlivňovat
leckdy
dědičně
podmíněnou nedostatečnost v
oblasti reprodukce, ale pouze
určit termín krytí u jinak
zdravých fen. Může pomoci
odhalit zdánlivou neplodnost
feny, tedy případy, kdy je fena
opakovaně krytá v nevhodnou
dobu a chovatel má obavy, že
není v oblasti reprodukce
plnohodnotná.
Výraznou
pomocí je také možnost určit
termín krytí u fen s neznámým
začátkem
barvení.
Určení
optimálního dne krytí má
význam i z hlediska welfare
psů. Fena, která je kryta ve správný den, je ve většině případů svolná. Odpadá tedy leckdy násilná
manipulace ze strany chovatele, který se často snaží fenu bránící se krytí fixovat. Naopak pes se k feně
dostává v době, kdy je pro něj přitažlivá, chovatel do spojení nemusí zasahovat a průběh krytí je přirozený.
Autor článku: Vladimíra Tichá

Foto: Dalibor Glück

Cestování se psy

Vstup do Evropské unie sebou přinesl řadu změn, které není úplně jednoduché sledovat. Následující povídání
se týká cestování se psy a také s kočkami nebo fretkami a požadavky v něm zakotvené vyplývají z kapitoly

IV, článku 15 nařízení EP a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS. Požadavky týkající se cestování se psem (ale

také s kočkou nebo fretkou) se dají zhruba rozdělit do čtyř částí :

1) Požadavky pro cestování se psem z České republiky do ostatních států EU mimo Velké Británie, Irska a
Švédska
- pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata - tak zvaný pas.
- pes musí být identifikačně označen. Uznávány jsou dva způsoby: tetování nebo mikročip
- pes musí mít platné očkování proti vzteklině
Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou cestovat pokud mají vystavený pas a od narození
pobývala na stejném místě a nepřišla do kontaktu s volně žijícími zvířaty nebo jsou provázena matkou, na
které jsou závislá.
2) Požadavky pro cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska , Švédska a Malty
- pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata - tak zvaný pas.
- pes musí být identifikačně označen mikročipem
- pes musí mít platné očkování proti vzteklině
- musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu. Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí
být 0,5 m.j./ml. Do určité míry se rozcházejí požadované časové lhůty. Např. Velká Británie a Irsko požadují,
aby vyšetření hladiny protilátek na vzteklinu bylo provedeno šest měsíců před vstupem zvířete na jejich
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území, jinak bude pes dán do dlouhodobé a finančně náročné karantény. Kdo by tedy chtěl prožít se svým
psem Štědrý den v Londýně, musel by mít vyšetření provedeno nejpozději do 23. června daného roku.
Švédsko pro změnu požaduje, aby uvedené vyšetření bylo provedeno nejdříve 120 dní po očkování, je-li ale
vyšetření v pořádku, je možné se psem cestovat okamžitě.
Štěňata mladší 3 měsíců nesmí cestovat, pokud jim výše uvedené státy neposkytly výjimku.
Velká Britanie a Irsko mají stanovený jasný požadavek na dodržování časového postupu uvedených
požadavků. Pes musí být:
označen čipem
vakcinován
odebíraná krev.
Praktická zkušenost učí, že je-li zvíře napřed očkováno a pak teprve čipováno, můžete mít vyšetření jaká
chcete, ale do Británie Vás prostě nepustí. Je také třeba si uvědomit, že ten, kdo chce cestovat se psem
letecky, musí si v případě Británie ověřit, zda příslušná letecká společnost má oprávnění do této země zvířata
dopravovat.
3) Požadavky na cestování se zvířaty z vyjmenovaných třetích států – dovoz nebo zpětný návrat
Tyto požadavky se vztahují na některé nečlenské státy EU, např. USA, Kanadu, Chorvatsko, Rusko,
Rumunsko atd. (přesný seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR)
- pas nebo doklad o splnění podmínek dovozu
- identifikační označení čipem nebo tetováním
- pes musí mít platné očkování proti vzteklině
Štěňata mladší 3 měsíců , která nejsou očkována mohou být dovezena, pokud to dovoluje výskyt vztekliny
v zemi původu.
4) Požadavky na cestování se zvířaty z ostatních třetích států – dovoz nebo zpětný návrat
Tyto požadavky se vztahují na státy mimo EU, pokud nejsou uvedeny na seznamu zmíněném v bodě 3.
- pas nebo doklad o splnění podmínek dovozu
- identifikační označení čipem nebo tetováním
- pes musí mít platné očkování proti vzteklině
- musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu
Pokud se jedná o výjezd se psem z členského státu EU a následný návrat, platí vyšetření, které bylo
provedeno před výjezdem. Pokud se jedná o dovoz zvířete z uvedených zemí, musí být vyšetření starší 3
měsíců. V praxi to funguje tak, že jedeme-li se psem na výstavu do Číny, stačí stanovení hladiny protilátek
před výjezdem z České republiky. Pokud bychom si v Číně psa koupili, musí být vyšetření provedeno 3
měsíce před vstupem na území EU tedy i do České republiky.
Pravdou je, že výše uvedené požadavky nejsou úplné. Chorvatsko stále požaduje potvrzení o nákazové
situaci, které vystavuje příslušná státní veterinární správa. Vyšetření na stanovení hladiny protilátek na
vzteklinu požaduje např. i Norsko, velmi přísné jsou podmínky pro Nový Zéland nebo Austrálii a např.
Jamaika požaduje v případě vztekliny opakované vyšetření. Řada států chce také, aby zvíře před vstupem na
jejich území bylo ošetřeno proti parazitům a v některých případech musí být doložena dávka a účinná látka
obsažená v použitém přípravku a také hodina a čas aplikace.
V uvedených požadavcích se objevují opakovaně určité pojmy, které je asi třeba trochu objasnit:
Identifikační označení psa:
- většina států uznává po přechodnou dobu tetování. To ale musí být jasně čitelné. Těžko asi lze
předpokládat, že někde v cizině bude příslušný strážce pořádku ochoten hledat na černém a zarostlém bříšku
neklidné fenky černé tetování.
- mikročip – by měl odpovídat stanoveným ISO normám (11784,11785). Pokud se jedná o jiný typ čipu, musí
mít majitel psa sebou čtečku schopnou tento čip přečíst
Pas – je knížečka podobná mezinárodnímu očkovacímu průkazu. Mimo základních identifikačních údajů o
psovi a jeho majiteli obsahuje i rubriky pro zapsání výsledku vyšetření hladiny protilátek na vzteklinu,
očkování, ošetření proti zevním parazitům a potvrzení o zdravotním stavu zvířete.Pasy může vystavovat
pouze veterinář, který byl na základě splnění různých podmínek schválen a registrován příslušnou veterinární
správou
Stanovení hladiny protilátek proti vzteklině – je ověřením úspěšnosti vakcinace. Jedná se o sérologické
vyšetření, které ve svém důsledku říká, že pes si na základě očkování vytvořil takové množství protilátek, že
je schopen se dané chorobě, v tomto případě vzteklině, ubránit. Vyšetření krve provádějí tak zvané
„schválené laboratoře“ Jejich seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR.,
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v případě České republiky má potřebnou akreditaci pouze Státní veterinární ústav v Liberci a Státní
veterinární ústav Praha. Veterinář, který provádí odběr krve se zaměřením na stanovení hladiny protilátek,
by měl být registrován stejným způsobem, jako veterinář, který vystavuje pasy. Je třeba připomenout, že
probírané vyšetření se provádí metodou velmi náročnou na kvalitu vzorku a že tedy odběru, následnému
zpracování i předávání vzorku je třeba věnovat potřebnou pozornost. Z hlediska majitelů i jejich psů je
potěšující, že pokud je hladina protilátek dostatečně vysoká ( >0,5 m.j./l ) a pes je pravidelně očkován proti
vzteklině ( 1x ročně a rozestup mezi vakcinacemi by neměl být větší než 12 měsíců), platí vyšetření po celý
život. Méně příjemné je zjištění, že mladí zatím pouze 1x vakcinovaní psi si nemusí ( ale mohou) vytvořit
dostatečnou hladinu protilátek. Je tedy rozumnější zvláště psa velkého plemene přeočkovat a teprve pak
nechat provést vyšetření.
Výše uvedené požadavky se leckomu zdají být nadnesené. Je třeba si uvědomit, že podmínky pro vstup se
zvířetem na svoje území si stanovuje v rámci společných dohod příslušný stát. Není to tedy výmysl českých
úředníků a není v jejich moci předpisy změnit či dávat z nich výjimky. Pravdou je, že podmínky se občas
mění. Podrobné informace je možné najít na stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz), informace
poskytne veterinární laboratoř klinické diagnostiky LABVET (http://labvet.net) a samozřejmě na příslušných
úřadech v zemi, kam cestujeme. Potřebné informace by měly podávat i zastupitelské úřady jednotlivých
států a také je podávají. Jen je třeba vědět, zda tazatel hovoří s osobou, která ví, oč jde.
Celá problematika má i kladnou stránku. V rámci EU je zastáván názor, že za zdraví psa si ručí každý majitel
sám a že díky uvedeným požadavkům není třeba žádat potvrzení o nákazové situaci. V praxi to znamená, že
má-li Váš pes pas, platné očkování a vyšetření hladiny protilátek na vzteklinu s dodržením všech časových
požadavků a je-li čipován, můžete se v sobotu večer rozhodnout, že v neděli ráno pojedete do Norska na
ryby a nemusí Vás trápit, zda má příslušná veterinární správa otevřeno. Žádné razítko nepotřebujete.
Autor článku: Vladimíra Tichá

Dogfrisbee je zábava

Ke vzniku dogfrisbee se váže příběh, který je jako
z amerického filmu. Jeho hrdina se skutečně později stal i
filmovou hvězdou...
Trochu rebelství, odvahy a hlavně hodně radosti ze hry dal
do vínku tohoto sportu Alex Stein, muž, který se v 70.
letech minulého století asi nejvíce zasloužil o zviditelnění
dogfrisbee a jeho velkou oblibu v USA.
Ale teď onen zmíněný příběh. Alex patřil k mladíkům, kteří
si oblíbili kulatou plastovou věcičku, která dovede létat
několik desítek metrů daleko, podobně jako spousta jiných
Američanů. V roce 1971 si však Alex Stein pořídil
popelavého vipeta a podle jeho barvy jej nazval Ashley. Je
jasné, že ho napadlo zkusit házet disk i svému psovi, který
ho opravdu miloval a dokázal kvůli disku skákat do výšky
devíti stop (2,7 metrů). Alexovi přišlo frisbee se psem jako
obrovská zábava a chtěl ji představit co největšímu počtu
lidí. Použil pro to ten nejjednodušší a nejlevnější
marketingový trik. Dne 5. srpna 1971 při finálovém utkání
americké basebalové ligy, které sledují tisíce lidí na
stadionu a miliony u televizních obrazovek, vtrhnulo
přestávce s Ashleyem na plochu a začal předvádět umění
svého psa. Diváci byli nadšení, méně už pořadatelé, a tak
byl Alex po osmi minutách zatčen. Legenda dokonce praví,
že středopolař domácího týmu LA Dodgers pravil, že Ashley chytá lépe než on sám...
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Po Alexově nadšení přišla smutná chvíle, kdy po jeho zatčení pobíhal opuštěný Ashlyey po Los Angeles, než
se ho ujala jedna rodina. Alex využil své popularity a díky výzvě v rozhlase se mu podařilo psa získat zpět.
Poté byli oba hosty mnoha televizních pořadů, psali o nich časopisy a Ashley měl dokonce hlavní roli
v dokumentu, který získal nominaci na Oscara. Co se dogfrisbee týče, nešlo ale v žádném případě o nějaké
„rychlokvašky“. Poté co se v dogfrisbee začalo soutěžit, byl Ashley třikrát Mistrem světa a frisbeem se bavil
až do svých třinácti let! Zemřel o rok později v majitelově náruči a na jeho počest byla pojmenována jedna
z nejprestižnějších soutěží – The Ashley Whippet Invitational, která se ve Státech každoročně pořádá...
Dnes se dogfrisbee už rozšířilo na více kontinentů, do mnoha zemí. Velmi oblíbené je v Japonsku, které je
v posledních letech velkou dogfrisbee mocností.
V Evropě je tento sport asi nejrozšířenější v Holandsku a v Německu. Dále pak v Belgii, Polsku a v posledních
letech se objevují zprávy z Velké Británie, Itálie či Portugalska. Trošku kuriozitkou je dogfrisbee v Číně. To,
že se tam tento sport provozuje jsme zjistili náhodou,
když se ozvali majitelé dvou borderek z vrhu A Fitmin,
které jsou v Číně a poslali pár fotografií na nichž cvičí
dogfrisbee... Shodou okolností i jejich sestra v Česku
Arnika Fitmin se dogfrisbee společně s její majitelkou
Míšou Androvou věnuje. A ne neúspěšně...
V Česku se dogfrisbee teprve rodí a získává první
nadšence, kteří si házení diskem oblíbili a našli v něm
tu správnou zábavu. V loňském roce byl kvůli snazší
propagaci tohoto sportu založen DiscDog klub České
republiky, proběhla dvě víkendová setkání a dokonce i
první soutěž. Letos se chystáme v načaté práci
pokračovat. Opět proběhnou víkendová setkání, kde se
začátečníci mohou seznámit se základy a především
poznat, že dogfrisbee je v první řadě zábava – pro psy
i jejich majitele. Dále jsou v plánu soutěže a to jak
„distanční“, kdy vpodstatě stačí, aby pes aportoval
disky ze vzduchu, tak soutěže ve freestylu, na které
jsme pozvali rozhodčí ze zahraničí. Jejich přítomnost
bude využita i v podobě praktického semináře, který
bude soutěži vždy předcházet. Pozvání letos přijali
„tahouni“ evropského dogfrisbee Sabine Bruns a
Marcus Wolf, kteří přijednou poslední červencový
víkend a v půli září, týden před ME ve Wroclavi k nám
zavítá americký pár Ron Watson a Apryl Lea. Ron patří
již přes deset let ke světové špičce a jeho umění
s disky je nepřekonatelné...
Často se setkávám s dotazem, jaký pes je na dogfrisbee vhodný. Jelikož se dá předpokládat, že jako čtenáři
tohoto časopisu vlastníte border kolii, máte velmi vhodné plemeno. Dalo by se to ale napsat v téměř
jakémkoliv klubovém časopise. Nejlépe to vystihuje slogan Sabiny Bruns, který říká, že nejlepší frisbee pes je
ten, který má ze hry nejvíce radosti. A skutečně můžete cvičit s NO či malým pudlem, důležité je ale hru
přizpůsobit tak, aby vám i psovi vyhovovala. Použít vhodné disky, vymyslet si reálné triky, které jdou se
psem provádět... Nelze samozřejmě zaručit, že každý pes může na soutěžích vítězit, ale o to zas tak nejde...
Výhodou dogfrisbee je právě absolutní volnost. Potřebujete jen disk a kousek rovné plochy. Pak už záleží jen
na vás, zda se budete pokoušet o různé triky či se snažit dohodit co nejdál nebo nejpřesněji na cíl. V tom
všem se dá navíc i soutěžit. A hlavně, až toho bude mít váš pes dost, tak si můžete zaházet i se svým
dvounohým kamarádem...

Pokud vás tento sport zaujal, přijeďte na některou z našich akcí.
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Jakub Štýbr
info@discdog.cz
http://www.discdog.cz/

KALENDÁŘ AKCÍ DOGFRISBEE NA ROK 2007

Podrobnější informace najdete na http://www.discdog.cz/

datum – název akce – poznámky

19.-20.5.2007 – Víkend dogfrisbee – setkání příznivců dogfrisbee - místo bude upřesněno
9.-10.6. 2007 – Soutěž v dogfrisbee - The Quadruped, TimeTrial, DogDartbee a MiniDistance
30.6.-1.7. 2007 – Víkend dogfrisbee – setkání příznivců dogfrisbee - místo bude upřesněno
28.7. 2007 – Seminář dogfrisbee – Sabine Bruns a Marcus Wolf (Německo) - místo bude upřesněno
29.7. 2007 - Soutěž v dogfrisbee – freestyle a minidistance – rozhodčí: Sabine Bruns a Marcus Wolf (Německo)
15.9.2007 – Seminář dogfrisbee - Ron Watsdon a Apryl Lea (USA) - Olomouc
16.9. 2007 – Soutěž v dogfrisbee - freestyle a minidistance - Olomouc - rozhodčí: Ron Watson a Apryl Lea (USA)
13.-14.10. 2007 – Soutěž v dogfrisbee - The Quadruped, TimeTrial, DogDartbee a MiniDistance
Pravidla jednotlivých disciplín (The Quadruped, TimeTrial, DogDartbee, MiniDistance a freestyle) najdete na našich
stránkách. Kromě freestylu se dá soutěží zúčastnit bez větší přípravy. V podstatě stačí, aby vám pes aportoval
hozené disky.

Úvod k tanečním lekcím

Jmenuji se Kateřina Lerlová a pár let se s Wayem Tachyonem věnuji dogdancing. V tomto sportu pes
předvádí cviky za doprovodu hudby, nejlépe zařazené do nějaké choreografie. Pořádají se závody i zkoušky.
Cviků je samozřejmě celá řada a každý se snaží vymyslet nějaké nové nebo alespoň obměnit staré. Není jen
jeden způsob, jak nějaký cvik psa naučit, ale pokusím se vám zde představit alespoň ty, které se osvědčily
mně.
Přeji hodně radosti při učení nejen závodníkům, ale i každému, kdo potřebuje nějak zabavit svoji
hyperaktivní příšerku.

Lekce 1. - Póza "trpaslík"
Trpaslík říkám póze, kdy pes sedí na zadních a přední packy má zdvižené.
Nácvik: Postup k učení trpaslíka je jednoduchý, ale většině psů trvá velmi
dlouho, než se naučí držel balanc a nepadat zpátky do sedu.
Vzala jsem si do ruky pamlsek a držela ho psovi nad (a trochu za) hlavou
tak vysoko, aby na něj ze sedu nedosáhl, ale aby si nemusel stoupat na
zadní nebo pro něj vyskakovat. Stačilo mi, jen když si trochu nadlehčil
přední nohy a dala jsem mu pamlsek. Ze začátku mu balancování dělalo
hrozné potíže, změnil trochu těžiště a hned spadl zpátky, ale snažila jsem
se ho odměnit ještě ve vzduchu než začal padat, takže postupně dokázal v
trpaslíkovi vydržet déle, i když pořád trochu vrávoral. Někdy tehdy jsem
mu přidala povel.
Horší to bylo s odstraněním povelů tělem. Není moc estetické, když se
natahuji nad psa (jak je vidět na videu, viz webové stránky níže), takže
jsem ho nejdříve učila, aby následoval jen ruku bez odměny, kterou jsem
měla položenou opodál, a později jsem nechávala ruku u těla a dělala
třeba pár kroků dozadu nebo do strany, obcházela jsem psa... Pamlsek
nebo míček jsem mu za odměnu dost často házela, aby chtěl spíš zůstat ve
vzduchu a uvědomil si, že na zemi nic nedostane. Také jsem ho učila, aby
se zvedl do trpaslíka, i když já sedím na zemi, nebo jsem od něj daleko.
P.S. Tenhle trpaslík je malý, pak mám ještě velkého, kdy pes stojí na zadních.
K.L.
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Postupové zkoušky v Dogdancing

Co to je:
Ráda bych se věnovala novému fenoménu v dogdancing a to postupovým zkouškám, které mají možnost
týmy skládat od března 2006 a v České republice jich proběhlo už šest. Postupové zkoušky (Progress
Awards) jsou převzaty z anglických pravidel dogdancing. Spočívají v tom, že pes musí v omezeném čase
předvést předem dané cviky za doprovodu hudby. Narozdíl od závodů se ale nijak nehodnotí schopnosti
psovoda – není tedy povinný žádný kostým ani taneční kreace, taneční kroky jsou požadovány pouze u divize
D - Tance se psem a i tady se hodnotí pouze
cviky, které provádí pes.
Postupové zkoušky jsou rozděleny do
normálních čtyřech divizí (Musical Dressage MD, Heelwork to Music - HTM, Freestyle a
Tanec se psem - DwD) a třech výkonnostních
úrovní (jedna, dva, tři). Ohodnocení
za splnění zkoušky může psovod získat
výborné,
velmi
dobré
nebo
dobré.
S oceněním výborný na dalších zkouškách,
pokud by chtěl startovat ve stejné divizi, by
už musel postoupit o úroveň výš. Kdo získá
velmi dobrou, může v dané divizi zkoušky na
stejné úrovni opakovat, dokud nezíská
výbornou nebo dokud ho to nepřestane
bavit, ale může kdykoliv postoupit o úroveň
výš (opět v dané divizi). Tým s oceněním
dobrá také zkoušku splnil, započítá se mu
například do titulů (kterým se budu také
věnovat), ale musel by zkoušky opakovat a složit na lepší známku, aby mohl postoupit o úroveň výš. Přestup
v jedné úrovni nijak neovlivňuje přestup v jiné. Je možné i zkoušku nesplnit a to tím, že tým vynechá,
zapomene nebo se mu nepovede nějaký cvik, což je bohužel někdy snazší, než by se zdálo.

Cviky:
Každá divize a úroveň má své vlastní cviky, i když někdy se vzájemně překrývají. Všechny cviky naleznete na
stránkách klubu Dog Dancing Club Czech Republic (www.dogdancing.wz.cz) a také vycházely v časopisu Pes
přítel člověka takže sem napíši jen krátké shrnutí (cviky kurzívou se v různé obdobě objevují i jinde):
MD 1 – divize A

HTM 1 – divize B

Freestyle 1 – divize C

DwD 1 – divize D
2x 8 dob krokové
2x klus 12 kroků
u nohy - 2x 12 kroků
pózy - 1 póza + 1 další
sekvence
jednoho
rytmu
2x 8 dob krokové
couvání - 8 kroků u nohy - 2x kruh
couvání - 4 kroky
sekvence
druhého
rytmu
2x 8 dob krokové
podávání
pacek
– podávání pacek - 4 pohyby
sekvence
třetího
2x kruh
2 pohyby packou
střídavě oběma packami
rytmu
synchronizovaný
chůze
bokem otočky - 2x na jednu otočky - 2x 4 na jednu 2x
stranu, 2x na druhou
stranu + 4 na druhou stranu pohyb o délce 8 dob
4 kroky
4x
cviky
psa
serpentiny – min.
slalom – 8 kroků
slalom - 8 kroků
z 1. úrovně divizí A,
4 změny směru
B nebo C
pivota - 180°
pivota - 180° u nohy
obíhání
načasování

načasování

načasování
využití taneční plochy
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využití taneční plochy
(povinné
pro psa
i psovoda)

Poznámky ke cvikům:
Nejlépe je se s dotazy o cvicích obracet na některého
z rozhodčích, protože ti vás pak budou posuzovat. Pokusím se
upozornit jen na pár nejčastějších nedorozumění.
Musical Dressage – pes by měl celou dobu klusat, což
znamená buď normální klus, který umí každý pes, nebo naučit
psa tzv. dressage krok, kdy přední nohy pes zvedá vysoko do
výšky a vůbec je celý „vytažený“. Tenhle krok se pak dá dělat na
různé rytmy a měl by ladit s hudbou.
Pivota (v MD a HTM) je prvek, kdy se pes otáčí (v 1. úrovni
minimálně o 180°) okolo osy, která mu pomyslně prochází skrze
přední nebo zadní nohy.
Ve Freestyle pozor – je tam dohromady 16 otoček, přičemž
8 jich musí být provedeno souvisle za sebou, čtyři na každou
stranu. Pes se může točit vždy čtyřikrát na jednu stranu
a čtyřikrát na druhou nebo směry různě střídat, nakonec to ale
musí dát dohromady těch osm se čtyřmi na každou stranu.
Za pózu se počítá cvik, ve kterém pes vydrží nehnutě stát
minimálně čtyři hudební doby. Může to být cokoli od sedu, lehu
a stoje (tyhle cviky se tak počítají jen v 1. úrovni) po mrtvolu,
trpaslíka nebo jiné.
Tanec se psem je na mé chápání příliš složitý, i když se dá
udělat velmi jednoduše.

Průběh:
Při registraci na začátku zkoušek každý závodník musí odevzdat svůj výkonnostní průkaz, hudbu s pokyny
pro obsluhu techniky (kolikátá to je skladba, popřípadě kdy by se hudba měla stopnout), a papír se
seznamem cviků, jak je má tým připravené v choreografii za sebou. Na plac pak musí nastoupit bez hraček a
jiných výcvikových pomůcek, povolené jsou
pouze obojky. Pokud se týmu nepodaří
předvést všechny cviky, na nějaký
zapomene, nebo ho nepředvede tak, aby za
něj byly uděleny body, může je zařadit
na konec sestavy, pokud to dovoluje délka
skladby. Je proto lepší zvolit hudbu
k hornímu povolenému časovému limitu,
aby zbylo na případné opravy dost času.
Pokud nejsou opravy třeba, tím lépe, stačí
mávnout na DJ, že je konec. Ihned
po předvedení
může
psovod
zajít
za rozhodčím (alespoň doposud to tak
fungovalo, protože bylo na zkouškách dost
času) a nechat si vysvětlit, za které cviky
mu byly případně strženy body. Bodové
ohodnocení je od jedné do tří (tři je
nejlepší). Pokud pes získá nulu, je
diskvalifikován. Při vyhlášení jsou všem
vráceny výkonnostní průkazy společně
s cenami.

Tituly:

Za postupové zkoušky může jeden tým získat osm titulů (paráda, co?). Udílí se Master of Dogdancing A, B,
C nebo D za splnění všech tří úrovní jedné divize a za splnění všech divizí v rámci jedné úrovně Master of
Dogdancing 1., 2. a 3. úrovně. Získáním titulu MoD 3 dostane pes automaticky i titul Champion of
Dogdancing za splnění všech dvanácti zkoušek.
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Využití:
Skládání postupových zkoušek je podle mně ideální zlatá cesta pro lidi, kteří nechtějí vymýšlet složité
choreografie na závody, ale přesto je baví se psem dělat dogdancing. Zkoušky jsou méně náročné na fantazii
psovoda, přesto po psovi vyžadují poměrně vysokou technickou dovednost, zvláště ve vyšších stupních.
Z vlastních zkušeností ovšem vím, že na první stupeň zkoušek není těžké se připravit v krátké časové lhůtě,
pokud pes ovládá všechny cviky. Videa s ukázkami ze zkoušek, trochu podrobnější zpracování a návod
ke cvičení základních cviků potřebných ke zkouškám najdete na mých stránkách www.lerl.info/dogdancing
Kateřina Lerlová

Foto: Kateřina Lerlová, Kateřina Smočková

S borderkou to nedělej!

Divná to věta. Věta, kterou jsem slýchala až příliš často. Jelikož jsem povaha měkká, moc jsem si to brala,
pak však nastal zlom a já se rozhodla vrhnout proti zdi.
Záchranářské kynologii se věnuji teprve čtyři roky, někomu se to může zdát již jako dlouhá doba, ale
opravdu není. Každý začátek je těžký, ten můj se mi zdál jako procházka růžovým trním. Veverka se učila
rychle, stoupala po stupíncích vzhůru a já za ní belhala a sotva držela krok. Naučit se číst svého psa v sutině
je základ. Vědět, jak se šíří pach, jak s ním pes pracuje. K tomu mi však Veverka nedávala moc šancí, než
jsem někam doběhla, měla prohledáno a vrhala se dál. „Vrhala“ myslím doslovně. Na jednom z prvních
tréninků se vrhla z okna v prvním patře a zkusila to i z půdy dvoupatrové budovy, to jsem naštěstí stihla
zarazit včas, na zem dopadlo jen pár cihel. Raději ani nevzpomínám na trénink, kdy se mi ztratila ve tmě a
následně jsme ji dvacet minut hledali. Našli jsme ji zaklíněnou v díře pod schody, kde jako vychovaný psík
ani nemukla.
V poklidu jsem si trénovala a začala skládat první
zkoušky, zatím to byla zábava, která mne stále více
vtahovala. A pak to přišlo! Ze všech stran ke mně
směřovala ujištění, že borderka je naprosto nevhodné
plemeno, nevydrží, složí se, uteče a hlavně, nikdy
nedokáže pořádně hledat. Jsem naivka, opravdu by mne
nikdy nenapadlo, že budu mít problém s tím, jakou
Veverka zastupuje rasu. Začala jsem pochybovat. Není
lehké se snažit v tak nepřátelském prostředí. Ale vše jde,
chce to jen dokázat pravý opak, pokusit se a věřit psovi.
To je v záchranařině to nejdůležitější. Jakmile o něm
pochybujete, nic nedokážete. Pes je ten, kdo vše určuje.
On má nos a vy se na něj musíte zcela spolehnout.
Mnoho záchranářů často posílá psa na již prohledané
místo; všem se nám to již stalo a bude stávat i nadále.
Naše mozkové závity neustále produkují nové a nové
varianty o možných úkrytech dalších osob; či se nám
zdá, že zrovna v pravém rohu pes více čuchal ke stěně.
Příliš častá je snaha myslet za psa, už mockrát jsem tím
Veverce škodila. Veřejně se jí tímto omlouvám, do
budoucna mohu jen slíbit svou snahu omezit toto
chování.
Nakonec jsem obrátila všechny narážky a provokace o borderkách ve svůj prospěch. Postrčily mne přesně
opačným směrem a nevzdala jsem to. Pomohlo mi i plno obětavých záchranářů, kteří se Veverce stále
ztráceli a ona je znovu a znovu nacházela. Učili nás a nelámali nad námi pomyslnou hůl. Nic není jen
jednobarevné, byly a budou dny, kdy se nám opravdu nedařilo, ale ani já ani Veverka nejsme stroje a obě
máme právo někdy chybovat. Ani ublížení na těle se často nevyhneme, to se nám oběma už také povedlo
(Veverka nade mnou samozřejmě vede), ale to je na jiné povídání.
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Nakonec jsem se neubránila a záchranařině propadla. Když člověk pronikne mezi záchranářské kynology a
oni ho mezi sebe pustí, pozná mnoho skvělých lidí. Lidí, kteří této disciplíně zasvětili celý život a mají mu co
předat.
Ze stupínků se už staly stupně, sehrály jsme se, přestaly se honit v terénu. Já se snažím neplést se při
hledání Klerině do práce. Po čtyřech letech jsem konečně dospěla k tomu, co mi naznačovala už dávno –
„Nepleť se mi do toho a nepřekážej tady!“ Snad mi to chvilku vydrží.
Jedno malé osvětlení na závěr. Přezdívku Veverka dostala Klerinka hned od počátku naší záchranářské
kariéry. Může zato způsob jakým překonává překážky a její krčení před nimi. Často vyvolává úsměvy na
tvářích – v mém případě však děs, že se na některé přizabije.
Lucka Rychetská

Veverka na atestu

V dubnu 2006 jsme se s Veverkou úspěšně zúčastnily mezinárodního atestačního cvičení v Ljubljani. Pak
jsem napjatá očekávala, zda nám přijde nominace na mezinárodní ATEST IRO. Bylo to opravdu napínavé,
dlouho jsem nevěděla, zda pojedeme. Nakonec to vyšlo a přišla nám nominace od pana prezidenta Kuchty
(prezident Svazu záchranných brigád kynologů ČR). Ač jsem v to moc doufala, hrklo ve mně. Uvědomila
jsem si, že sranda skončila. Tohle už je opravdu vážná věc. Atest IRO je nejtěžší akce mezinárodního rázu.
Je-li však úspěšně absolvován, jsou psovod i pes zařazeni do mezinárodní záchranářské jednotky, která
může být nasazena po celém světě. Měla jsem v sobě smíšené pocity. Ohromná radost, že jsme dostaly
šanci to zkusit, se mísila s hrůzou, protože jsem opravdu netušila, co nás může čekat. O Atestu IRO kolují
různé informace. Každý atest se liší. Nikdy není nic stejné. Může se slaňovat z vrtulníku, přemisťovat na
raftech, hledat celé noci i dny. Nejlepší je připravit se na všechny možné eventuality. Tím jsem se rozhodla
začít. Základem bylo Veverce zabalit svetr. Nedělám si legraci: atest se konal na začátku listopadu a Klerinka
mi úplně vylínala; nejdůležitější je pokusit se zajistit psovi co největší pohodlí. Nervy jsem měla napjaté k
prasknutí. A aby toho nebylo málo, noc před odjezdem začalo sněžit. Tak jsem nám přihodila do batohu další
svetry a ráno se vydala s ostatními nominovanými směr Frankfurt.
Hlavní myšlenka atestu je směřována na absolutní samostatnost psovodů. Vše si musíte přivézt a nosit
sebou. Naštěstí stany, spacáky, kenelky a vše, co není v povinné výbavě psovoda, jsme tahat nemuseli a
mohli jsme nechat ve stanech na tzv.
základně. To se mi dosti ulevilo. Běhat po
sutině s batohem těžkým přes dvacet kilo,
to bych asi dlouho nevydržela. I tak jsme
měli ruksaky těžké až až. Krom povinné
výbavy tam přibyly věci na slaňování pro
psovoda i psa.
Atest probíhal od pátku do neděle. Po
našem příjezdu jsme akorát střídali
atestovanou skupinu před námi. Míjeli
jsme unavené zmrzlé obličeje, které se
těšily domů. Nás to však teprve čekalo.
Z ČR jsme byli tři psovodi a jeden team
leader. Z dalších zemí se v naší várce
účastnili
záchranáři
ze
Slovinska,
Rumunska, Slovenska, Maďarska a
Chorvatska. Po vyložení věcí z aut vše
začalo. Auta jsme odstavili a do neděle se
s nimi rozloučili. Teď vše bylo na nás.
S hrůzou jsem hned v pátek narazila na první překážku. Neměla jsem sebou dostatek pitné vody na tři dny;
ještě, že v naší české skupině jí nakonec bylo dost. Po prostudování předběžného časového plánu, který
jsme měli k dispozici, se mi dělalo trošku nevolno. Začínala jsem hned ráno jako první z naší skupiny. Večer
jsme měli krátkou informační schůzku a bylo nám doporučeno jít brzy spát. Kdo by nešel, když byla tak
strašná zima. Ani ten rum nás dostatečně nezahřál. Veverka dostala na noc místo rumu svetr a byla moc
spokojená. Vzala jsem ji na výlet, měla vyhlídku nějaké akce a hlavně, Megerka zůstala v Praze u hodných
přátel. Prostě pohoda.
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To ráno! Taková zima a to už ani nebyl sníh. Naopak, začalo jemně pršet. Veverka se vyřítila ze stanu plná
elánu, byl čas vyrazit do akce. Poznaly jsme první z převozních aut. V Klerině moc důvěru nebudilo, ale
nastoupila. Popis nečekejte, v autech se vůbec nevyznám. Bylo prostě červené a po stranách mělo železné
boxy pro psy. Naší dopolední náplň tvořila 4 hledání jdoucí hned za sebou. Měly jsme 10 minut vždy na pěší
přesun a skoro ani jednou to nestihly a připravily se o čas z hledání dalšího. Běhat po cihlách se opravdu
nedá a nestíhal to vlastně nikdo. Dva terény byly zcela venkovní, plné cihel, hald různého harampádí, dřeva,
skla, drátů, prostě všeho, co se dá v sutinách čekat. Třetí terén byla budova i s rozbořeným okolím a
poslední stará podsklepená továrna. Dle mezinárodního řádu je kladen velký důraz na samostatnou práci
psa, psovod stojí téměř na místě a udílí pokyny. Zaleží však i na tom, jaký systém určí rozhodčí a zde se lišil
terén od terénu. Například v továrně jsem mohla stát jen na schodech vedoucích nahoru a dolů, které byly
hned za vchodem. Mohla jsem tím pádem jen určovat, zda se bude prohledávat patro či sklep. U druhého
venkovního terénu jsem zase mohla chodit jen okolo a Klerinku posílat zpoza pásky. U terénu s budovou,
jsem dovnitř nesměla vůbec a stála vně, snad to pro představu stačí. V žádném z terénů, jsem netušila, kolik
se v něm skrývá zavalených osob. Mohlo to být i prázdné. Ani po ukončení práce mi nebylo sděleno, zda
jsme byly úspěšné. Na každé prohledání jsme měly asi 20 minut. Po každé se musí záchranář znovu nahlásit
rozhodčím. Poptat se na terén a ujasnit si postup prohledání. Rozhodčí zvládali bravurně nejen němčinu a
angličtinu, ale i dorozumívání „rukama nohama“.
Veverka lítala jak čamrda, naštěstí nemíváme problém s časem a stihneme terén prohledat několikrát.
Klerině svědčí, když může pracovat
samostatně a já se jí do toho nemůžu
plést. Na Veverčiných bedrech leží
hledání, na mých určování směru
hledání, nahlášení nálezu a určení
přesného
místa.
Po
posledním
prohledání následovalo ještě povinné
označení bedny. To je takový zvláštní
cvik. Rozhodčí se na něm ujišťují, o
stálé chuti psa hledat a značit nález. A
pak hajdy zpátky do tábora na
veterinární prohlídku. Klerinka prošla
bez problémů, byla úplně v pořádku.
Ani unaveně nepůsobila, spíš tak pěkně
nastartovaně. Nedalo se však nic dělat,
musela do stanu odpočívat, i když se jí
nechtělo. Síly se musí šetřit. Odpoledne
mne
čekalo
přezkoušení
z
mezinárodních
značek,
které
se
používají na označení prohledávaných terénů a přednáška o tom, jak to chodí v IRO, když dojde k neštěstí.
To byla jediná chvilinka, kdy jsme se my psovodi mohli trošku zahřát.
Přišel obávaný večer. Probíhal rozdělený na skupiny. K naší české skupině přibyla slovenská psovodka.
V plné výbavě jsme se vydali na pochod. Myslím, že to mělo být deset kilometrů. Podle mne to byla nejslabší
část atestu z hlediska organizátorů. Byla to hrozná nuda, cílem bylo nás se psy pěkně prohnat po okolních
polích, což se samozřejmě povedlo. Veverka šla s botičkou, jelikož jsem hned záhy zjistila, že má pořezanou
nohu. Stihli jsme to velmi rychle a překvapili tím pořadatele, překontrolovali nám vybavení a už nás vezli
dalším zajímavým autem na noční hledání. Našemu team leaderovi na místě vysvětlili terén a vše pak už
probíhalo v jeho režii. Vrhli jsme se do hledání, sledovalo nás asi dvacet párů pečlivých očí. Po ukončení
jsme museli opět psy vypustit na bednu a pak pro nás první den skončil. Mohli jsme jít v klidu spát. O
takovém štěstí nemohla mluvit další družstva, která teprve noční dobrodružství čekalo.
V noci byla opět zima, tentokrát byla i Veverce. Ještě, že náš psí kolega a kamarád německý ovčák Gucci
Leryka se zachoval jako psí gentleman a skoro celou noc Veverku zahříval.
Hned po ránu nás čekala opět samostatná hledání; tentokrát už jen dvě po půlhodině. Vyloženě jsem se
těšila protože jsem věděla, že už bude konec. Terény byly větší a náročnější než předchozí den. Chtělo to
opravdu rychlou práci. Když už jsme hledaly asi dvacet minut a neměly žádný nález, začala jsem být dost
nervózní. Pak se přihodil ten osudný pád. Součástí prohledávaného terénu byla i jakási věžička, v které se
ukrývala strojovna pod úrovní terénu v hloubce asi čtyř či pěti metrů. Klerinka neměla světlo, byla to moje
chyba. Většina terénu byla venku a já jí ho nedala. Vběhla do věžičky - ozvalo se jen zajíknutí a pak ticho.
Okamžitě jsem se vrhla dovnitř a naštěstí jsem se zarazila včas - půl metru od vchodu chyběla podlaha a
odkrývala onu hloubku plnou trčících drátů a kohoutů. Bylo tam šero, ale i tak jsem uviděla jak dole
zaklíněná leží moje Veverka a nehýbe se. Udělalo se mi neskutečně zle. Už jsem přemýšlela kudy za ní
skočím, když se přítomní rozhodčí zalekli, že by museli následně vyprošťovat i mne a ukázali mi žebřík
vedoucí dolů. Vynesla jsem Veverku ven, oprášila ji a chtěla zjistit, zda je v pořádku. Měla zakrvácený
čumák, celou hlavu zaprášenou a než jsem stačila zjistit, zda chodí, rozběhla se a chtěla hledat dál.
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Já byla v šoku, nevěděla jsem co dělat. Klerinka to vyřešila a pustila se do dalšího hledání. Viděla jsem, že
nemá úplně jisté nohy a je pomalejší, ale nechala jsem ji. Zbývaly nám stejně jen dvě minuty a já
nepředpokládala, že ještě něco najdeme. Čas nám vypršel - v tomto terénu jsme nenalezly nic. Pomalu jsem
se blížila k dalšímu terénu – opět továrně - a přemýšlela, zda to nemám skrečovat. Měla jsem strach o
Klerinku, naštěstí však už působila jako by nikam nespadla. Před posledním hledáním jsem rozhodčího
informovala o Klérinčině pádu a o možnosti, že vše ukončím předčasně, jelikož nevím, zda bude moci ještě
hledat. Ten se podíval na naprosto zdravě vypadající Veverku a myslel si své. V klidu odstartoval naše
poslední hledání. Během první minuty měla Klerinka první nález, další dvě minuty druhý a po chvilince nález
třetí. Terén jsem ji nechala zkontrolovat ještě dvakrát, dokud jsem neměla jistotu, že je čistý. Po osmi
minutách jsem ukončila prohledání se třemi nálezy a prohlášením, že v terénu se již nikdo nenachází.
Rozhodčí byl jako u vytržení a říkal, že to byla nejhezčí práce jakou viděl za poslední dva dny. Já byla stále
v šoku, byl to totiž i nejhezčí Veverčin výkon na atestu, naprosto profesionální. Opět jsem ji ještě pustila na
bednu a pak jsem se rozbrečela v autě, které nás vezlo zpátky.
Při poslední veterinární kontrole Veverku prohlídli opravdu důkladně, ale až na odřený čumák na ní nic
nenašli. Mohla jsem si konečně oddechnout. Přežily jsme. Teď už jsme jen čekaly na odpoledne na ukončení
a vyhodnocení. To spočívalo jen v předání certifikátů, žádné upřesnění ohledně počtu osob, či způsobu
vedení práce. Domů jsem si pak vezla první atestovanou borderku České republiky a hlavně jsem byla
šťastná,že je živá a celá.
Smůla pádu na sebe nechala čekat necelé dva měsíce. Klerinka si při pádu rozštěpila a uvolnila přední
řezáky. Po dvou měsících o sobě daly vědět a Veverka skončila na operačním sále. Nyní se pyšní sexy dírkou
mezi zuby a válí se mi na posteli.
Lucka Rychetská

ZVOP - jako začátek

Je tady zase jaro a s ním i začátek nové sezony s našimi miláčky. A protože nám přibývá štěňátek a s nimi
přibývá i zájemců o vyzkoušení práce u ovcí, připravili jsme pro vás seriál o pasení jako takovém, o
možnostech výcviku a také o zkouškách a soutěžích v ovládání ovčáckých psů. Tento seriál by měl posloužit
k tomu, aby, jak se zatím bohužel často stávalo, ke zkoušce nenastoupila dvojice, která evidentně neví, co
má dělat. Je to totiž nepříjemné jak pro psovoda a jeho psa, tak i pro rozhodčího.

Protože u nás je nejrozšířenější tzv. anglický způsob, budeme se zabývat zatím pouze jím, ale časem se
dostaneme i k popsání rozdílů v porovnání s jinými styly.
V dnešním díle se budeme zabývat ZVOP, tedy zkouškou vloh ovčáckého psa. Zde je citát z Řádu zkoušek,
podle kterého se u nás posuzuje:

14

Co je to ZVOP?

Cílem ZVOP a ZPOP je posoudit vlohy a stupeň vyškolení psa k práci s ovcemi. Cílem soutěží TRIAL je
měření výkonu ovčáckých psů u stáda a propagace práce s výcvikem ovčáckého psa na veřejnosti.
ZVOP slouží pro veřejné otestování vloh psa ještě před tím, než se u něj začne s důkladným výcvikem
a než se bude moci zúčastnit ZPOP a soutěží TRIAL. Pro organizátory akcí je absolvování ZVOP zárukou, že
se na ZPOP nebo na soutěži TRIAL neobjeví účastník se psem, který nemá pro pasení vlohy a pást neumí.
Dalším důvodem pro posuzování vloh psa při ZVOP je umožnit lidem, kteří nemohou se psem pást (nemají
ovce ani jiná hospodářská zvířata), rozpoznat, zda jejich pes má v sobě geneticky zakódované vlastnosti,
které může přenášet i na své potomstvo. Absolvování ZVOP pak může psa opravňovat k zařazení do pracovní
třídy na výstavách, udělení titulu Šampión, případně k uznání chovnosti, pokud to má příslušný kynologický
klub v podmínkách.
Základní pravidla pro posuzování ZVOP

Hodnotí se pouze zda pes prospěl nebo neprospěl. Test lze opakovat několikrát, ne však v jednom dni.
Rozhodčí může psovodovi radit, povzbuzovat ho, případně projít parkur společně s ním. Psovod může psa hladit
či jiným způsobem odměňovat.
Posuzovány jsou následující úkony: pohyb za stádem, zájem o práci, změny tempa, soustředění (uši, oči),
cit pro odpovědnost za stádo, styl práce (nakolik je typický pro dané plemeno), předvídavost vzdálenosti,
nebojácnost, nátlak (přiblížení se až těsně ke zvířatům, kousnutí, resp. štípnutí na povel ovčáka), napadání zvířat
(nežádoucí je kousnutí do vlny nebo jiné agresivní chování provedené bez předchozího povelu psovoda).
Posuzování probíhá na parkuru, vytvořeném uměle nebo přírodně, který může, ale nemusí být podobný
parkuru třídy ZPOP1 (viz dále). Parkur je pouze pomůckou při hodnocení práce psa, ovčák nemusí projít všechny
překážky, není ani limitován časem.
ZVOP může být uskutečněna i s jinými hospodářskými zvířaty než s ovcemi.

Tolik tedy řeč řádů, ale co to znamená v praxi? Je třeba mít na paměti, že ZVOPka je přístupná pro pejsky
od 9ti měsíců, což znamená, že jdeme na test s hravým štěnětem. Slyšel jsem takový názor, že na ZVOPku
je třeba natrénovat. Myslím, že to není úplně přesné, protože pokud jdu na zkoušku se psem, který umí už
z domova balanc nebo zalehávání, je to ještě vloha, nebo už výcvik? Já osobně zastávám názor, že pes by
měl být ,,syrový“ jen se základní poslušností, která je nutná pro jakoukoliv činnost, což ovšem neznamená,
že k ovečkám se nesmíte přiblížit. Pokud tu možnost máte, můžete ji využít, ale mělo by se tak dít pod
dozorem někoho zkušeného, aby vám pomohl.
Tady bychom si asi měli říct cože to ten balanc vlastně je? Obecně lze říct, že borderka je od přírody
naprogramována jako přiháněč (má přihánět ovce ke člověku), a proto po vyslání ke stádu sama zaujímá
místo za stádem. Pro názornější vysvětlení, když si představíte pastvinu jako ciferník hodin, pak ovce jsou

15

jeho středem, vy jste na místě čísla šest a váš pes je na dvanáctce s tolerancí cca dvě hodiny. To mu
umožňuje mít stádo pod kontrolou a na váš pokyn jím manipulovat. Tolik o balancování.
Může se také stát, že to na zkoušce nejde a doma ano. Jednou z příčin může být to, že zatímco doma jste
s ovečkami v jedné ohradě nebo na louce, na většině akcí se zkoušky dělají tak, že ovce jsou v ohradě a pes
pracuje okolo ní. Je to kvůli bezpečnosti ovcí, ale má to i své nevýhody. Hlavně v tom, že pejsek, který se
pohybuje u ovcí venku, je většinou učen, že pokud jsou v ohradě, nesmí s nimi manipulovat a tak se může
stát, že ,,nebude fungovat“. Proto je třeba zvážit, jaký postup zvolit.
Trénovat ale také může psovod sám a to tím, že se pojede třeba i bez psa podívat na nějakou akci, kde se
vloha zkouší, aby viděl, co se tam dělá a hlavně jak může svého pejska povzbudit a podpořit. Stává se, že
někdo přijede na vlohy, pejsek dojde ke košáru a tam je v koncích, protože je to pro něj něco úplně
nového. Zde by měl nastoupit ,,trénovaný“ psovod, který bude schopen situaci vyhodnotit a pejska správně
motivovat k žádoucí akci. K tomu může pomoci i rozhodčí, který je tam pro vás a vlastně i jakýmsi
poradcem. Jeho úkol není vás od zkoušky vyhodit, ale naopak vám pomoci. Navíc pokud se vloha hned
napoprvé nepotvrdí, nevěšte hlavu, u každého se probouzí jindy. U některého v devíti měsících a u někoho
třeba v roce a půl. Proto je možno zkoušku opakovat.
Příště se budeme zabývat základy nutnými pro ZPOP 1 a vysvětlíme si některé další termíny. Tak hurá ven a
na některé akci s ovečkami na shledanou se těší
Viktor Wiky Topinka

Foto: Tomás Seemann

BONITACE jaro 2007 - Pardubice

Termín: neděle 25.března 2007
Místo bonitace:
Pardubice - Nemošice, areál kynologického
klubu Nemošice
Program:
9,30 – 10,00 hod přejímka psů
10,00 – xxx hod bonitace (předpoklad
ukončení cca 14 hod, podle počtu
přihlášených psů)
Uzávěrka přihlášek: 15.3.2007
Přihlášku spolu s kopií průkazu původu, kopií vyšetření DKK a očí na PRA/CEA (platné vyšetření) zašlete do
termínu uzávěrky na adresu poradkyně chovu:
Nikol Hanačíková, Žlebová 4101, 760 01 Zlín
(přihlášky si můžete stáhnout na klubových stránkách www.bcccz.cz)
Minimální věk border collie pro bonitaci je 15 měsíců.
Poplatek za bonitaci je splatný při přejímce!
člen BCCCZ

200,- Kč

nečlen BCCCZ 400,- Kč
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Návrh plánu akcí 2007

24.3. - Setkání rozhodčích v pasení, Brno Žabovřesky, hotel Kozák, od 10 hodin.
25.4. - bonitace, Pardubice
7.-9.4. Pasení ovcí Podkost, Š, 7.4. ZVOP, 8.4. ZPOP1, 9.4. německý trial, rozhodčí a školitel M. Koško,
pořadatel ČBKS (J. Tancer), určeno hlavně pro jiná plemena než BOC
6.5. Klubová výstava - Pardubice
12.-13.5. Pasení ovcí Silůvky, ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH, INSTRUKTORŮ a POŘADATELŮ AKCÍ, školitel
z Rakouska, pořadatel BCCCZ (R. Loučka, S. Zoufalý)
19.-20.5. Pasení ovcí Podkost, Š, ZVOP, ZPOP1, rozhodčí S.Sochorová, školitel M.Koško, pořadatel
BCCCZ (M. Koško)
2.-3.6. Mistrovství BCCCZ v Agility, Zbraslav u Brna
9.-10.6. Pasení ovcí Libhošť, ZVOP, ZPOP1-3, angl. i německý trial, rozhodčí M.Kosa (SK), J.Škůrek,
pořadatel BCCCZ (Gavendovi a chovatelé WC)
6.-8.7. Pasení ovcí Francova Lhota, 6-7.7. Školení, povede ho S. Schmidt (SRN), 8.7. Trial O Valašský
pohár I., ZVOP, ZPOP1-2, rozhodčí S. Schmidt (SRN), pořadatel BCCCZ (Štanclová)
4.-5.8. Dny BC Brno
- 4.5. Klubová výstava
- 5.8. Bonitace
- 5.8. Flyballový turnaj
11.-12.8. Mistrovství BCCCZ ve výkonu, Litoměřice
25.-26.8. Pasení ovcí Sobotka, ZPOP1-3 a Trial "O pohár Agrochovu Sobotka", rozhodčí M.Kosa,
pořadatel Agrochov Sobotka (J. Rulc)
8.-9.9. Pasení ovcí Silůvky, Š, ZVOP, ZPOP1-3, T, rozhodčí Š.Gavendová, školitel S.Zoufalý, pořadatel
BCCCZ (S. Zoufalý)
22.-23.9. Pasení ovcí Sekerkovy Loučky, Š, ZVOP, ZPOP1-2, rozhodčí J.Zadrobílek, školitel M.Koško,
pořadatel BCCCZ (I. Linhart)
28.-30.9. Pasení ovcí Koclířov, Mistrovství ČR 29.9. angl. trial, 28.9. trial KPOP, rozhodčí delegován
z ISDS, (30.9. školení a "beseda" s rozhodčím), pořadatel KPOP ve spolupráci s BCCCZ
Říjen - bonitace, Praha (přesný termín bude upřesněn)
6.10. Pasení ovcí Lhůta, ZVOP, ZPOP1-2, T, rozhodčí V. Brunclíková, pořadatel BCCCZ (M.Procházka)
13.-14.10. Pasení ovcí Podkost, rozhodčí a školitel M. Koško, pořadatel ČBKS (J. Tancer), určeno hlavně
pro jiná plemena než BO
20.-21.10. Pasení ovcí Helvíkovice u Žamberka, Oficiální zakončení sezóny, Š, ZVOP, ZPOP1-2, Trial o
pohár Fitmin, rozhodčí a školitel R.Loučka, pořadatel BCCCZ a Dibaq a.s. (R. Loučka). Ukázky práce
s indickými běžci. Akce spojená s aukcí beranů a setkáním chovatelů plemene Texel (21.10.)
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Informace pro akce v pasení:
Garantem všech akcí v pasení je Kynologická jednota ČR. Pořadatelem většiny akcí je BCCCZ.
Přihlášky na všechny akce v pasení se posílají písemně na emailovou adresu: loucka@dibaq.cz, případně na
poštovní adresu: Radko Loučka, 561 85 Česká Rybná 39. Telefonicky (608552218, 603888362, 465676084)
se podávají pouze informace.
Úspěšné složení zkoušky pracovní upotřebitelnosti (ZPOP1) prvního stupně nejméně na 61 bodů opravňuje k
podání žádosti o velký pracovní certifikát. Ten opravňuje na výstavě k zařazení psa do pracovní třídy. Žádá
se o něj na adrese: KJ-ČR Brno, Anna Čechová, U hvězdárny 968/3, 337 01 Rokycany. K žádosti je nutné
přiložit kopii protokolu o vykonané zkoušce, kopii PP a poplatek 100 Kč. Zkouška vloh ZVOP k vydání
žádného certifikátu neopravňuje.
Info o akcích v sousedních zemích:
Slovensko: 15.-16.9. Pasení ovcí Mačkáš, Mistrovství Slovenska, pořadatel BBCKSK (M.Kosa).
Polsko: Wroclaw, 26.-27.5. zkoušky 1-3 i farmářská soutěž
JELENIA GÓRA, 21-22.7, zkoušky 1-3 i farmářská soutěž
Chybie, 1-02.09.2007, zkoušky a trial 1 a 2, Otevřené mistrovství Polska.

Volební členská schůze při dnech BC - Brno 4.8. 2007

Program schůze:
- úvod předsedy klubu BCCCZ
- volba komisí
- zpráva jednatele
- chovatelská zpráva poradkyně chovu
- zpráva sportovního komisaře
- zpráva výstavního referenta
- hospodářská zpráva
- zpráva kontrolní a revizní komise
- volba výboru
- volba revizní komise
- předávání titulu Klubový champion
- diskuze
- závěr

18

BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC
Klubová výstava BCCCZ
Pardubice – 6.5.2007
se zadáváním CAJC, CAC, BOB (bez zadávání titulu Klubový vítěz a Klubový vítěz mladých)
Místo konání:

kynologické cvičiště Pardubice – Nemošice

Program:

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

od 12,00 bude na výstavě přítomen MVDr. Beránek a bude možné provést klinické vyšetření Vašich psů na PRA, CEA,
Kat.

Rozhodčí: Eleonore Singer – Rakousko
V případě velkého počtu přihlášených psů, bude pro třídy štěňat, dorostu, čestné a veteránů pozván druhý
rozhodčí.

Uzávěrka přihlášek: I. uzávěrka 5.4.2007
Výstavní poplatky:

II. uzávěrka 14.4. 2007

I. uzávěrka

II. uzávěrka

člen BCCCZ nečlen BCCCZ
první pes
350,- Kč
600,- Kč
každý další pes
250,- Kč
450,- Kč
tř.dorost, čestná
100,- Kč
150,- Kč
veteránů
třída puppy
50,- Kč
80,- Kč
soutěže
100,- Kč
200,- Kč
inzerce ½ strany katalogu 100,- Kč
300,- Kč
inzerce na celou stranu k. 200,- Kč
400,- Kč

člen BCCCZ nečlen BCCCZ
450,- Kč
700,- Kč
350,- Kč
550,- Kč
150,- Kč
200,- 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 PARDUBICE 3, 530 03

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

CAC

- může získat pes i fena ve třídě střední, otevřené, pracovní a vítězů, ocenění zn. V1

Vítěz plemene – BOB - soutěží o něj všichni s tituly CAC a CAJC a Nejlepší veterán

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 VI. ročník
Mistrovství klubu BCCCZ
ve výkonu
1. - 12. srpna 2007, Litoměřice
Vážení přátelé, majitelé a chovatelé border collií.
Dovolujeme si vás pozvat na již šestý ročník
Mistrovství klubu BCCCZ ve výkonu
ve dnech 11. a 12. srpna 2007
do areálu kynologického klubu v Litoměřicích.

PROGRAM:
Pátek

10.8.2007

příjezd a ubytování po 18.00 hodině

Sobota 11.8.2007

7:30 – 8:30 prezence závodníků
9:00 slavnostní zahájení
9:15 zahájení cviků dle rozpisu
16:00 ukončení prvního dne

Neděle 12.8.2007

9:00 zahájení cviků dle rozpisu
14:00 vyhlášení výsledků a ukončení

KATEGORIE:

stopy
dle ZVV1
poslušnost dle ZVV1 (bez střelby)
obrana
dle ZVV1

Pro psy do 14 měsíců věku je otevřena kategorie dle ZZO
Titul Mistr klubu BCCCZ ve výkonu získá tým,
který obdrží nejvíce bodů v součtu všech tří kategorií
( stopa, poslušnost, obrana ).
Rozhodčí: Vilém Babička
Figurant: Radim Ježek
PLATBY:

ZZO
Stopa
Poslušnost
Obrana
ZVV1
Nečlen BCCCZ

+

100,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
400,- Kč
100,- Kč

Platbu zasílejte na účet klubu 1940238339-0800

uzávěrka přihlášek je 31.7.2007!

Přihlášku s kopií o zaplacení startovného zasílejte na adresu:
Stanislava Balogová
Na pile 1111/9
400 03 Ústí nad Labem
℡ 777 270 168
lusikastana@seznam.cz
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Akce se mohou zúčastnit psi i feny plemene border collie s průkazem původu. Každá borderka musí mít
s sebou platný očkovací průkaz s očkováním proti psince, parvoviroze a vzteklině, ne starší jednoho roku.
Háravé feny se mohou akce zúčastnit, musí však být nahlášeny při prezenci a dále se řídit pokyny
pořadatele. Pořadatel neručí za úhyn či ztrátu psa. Každý účastník odpovídá za svého psa a za dodržování
pořádku v celém areálu cvičiště.
PŘÍJEZD
Po dálnici ze směru Praha – Lovosice, exit č. 45 a po té směr Litoměřice, na kruhovém objezdu směr
Litoměřice.
Ze směru Děčín, Liberec, Ústí n/L přes Lovosice, na kruhovém objezdu směr Litoměřice.
Ze směru Česká Lípa, Mělník projet Litoměřice, přes most směr Praha.
Dále pro všechny směry:
Na konci (začátku jedete-li od Litoměřic) aleje zahnout vpravo (vlevo od Litoměřic) na polní cestu – slepá
ulice, vjezd do kynologického areálu povolen.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možné ve vlastních stanech. Cena za stan je 50,- Kč. K dispozici jsou sprchy s teplou i studenou
vodou, toalety, výborná kantýna.

Upozornění pro chovatele

V listopadu 2006 došlo k organizačnímu posílení činnosti poradce chovu. Stávající poradce chovu – Nikol
Hanačíková si v souladu s Chovatelským řádem BCCCZ vybrala pro spolupráci jako dílčího poradce chovu
s působností pro celou Českou republiku Moniku Švarcovou
Důvodem byl velký nárůst počtu vrhů a uchovňovaných BOC. Monika se bude zabývat zejména spoluprací s Plemennou
knihou č. 1, u které jsou border collie registrovány.
Od listopadu 2006 tedy došlo k následujícím změnám.
Konáním a řízením bonitací, zpracováním výsledků bonitace, vedením statistik chovu atd. se nadále zabývá poradce
chovu:
Nikol Hanačíková, Žlebová 4101, 760 01 Zlín, tel. 603 891 385, nikol@bcccz.cz
O agendu vystavování krycích listů, zasílání žádanek o tet.čísla a přihlášek vrhu bude nově starat asistent poradce chovu
pro styk s PK:
Monika Švarcová, Babina 67, 330 01 PLASY, tel. 602 181 673, zazgiru@volny.cz
O nové krycí listy si chovatelé od listopadu 2006 žádají u paní Moniky Švarcové. Stejně pak jí i budou zasílat oznámení o
narozeném vrhu a následně i přihlášku vrhu se všemi potřebnými dokumenty k vystavení PP štěňat.
S vašimi dotazy na chov a jeho organizaci v rámci BCCCZ a s žádostmi na doporučení vhodných chovných jedinců se
můžete obracet jak na Nikol Hanačíkovou, tak i na Moniku Švarcovou.

Od roku 2007 dochází ke změnám související s vystavením průkazů původu štěňat.
- spolu s přihláškou vrhu chovatel zasílá poradci chovu ORIGINÁLNÍ CERTIFIKÁTY o klinickém vyšetření štěňat na CEA ve
věku 5-8 týdnů. Vyšetření musí být provedeno celému vrhu, tedy všem narozeným štěňatům
- chovatel NEMUSÍ štěňata vyšetřovat na CEA pokud doloží k přihlášce vrhu certifikát o provedeném Optigen testu DNA /
CEA s výsledkem NORMAL u alespoň jednoho z rodičů vrhu (popř.jeho předků).
Pokud chovatel nedoloží certifikáty o vyšetření štěňat na CEA, nebo DNA test na CEA s výsledkem Normal
min.jednoho z rodičů, nebudou štěňatům vystaveny průkazy původu!!!!
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Zpráva poradce chovu – 2005

Na loňské členské schůzi jsem sdělovala počty narozených štěňat v letech minulých a na statistice bylo vidět,
že v roce 2004 došlo k zastavení nárůstu počtu zapsaných štěňat v PK. V roce 2005 se však opět zapsalo
více štěňat, než v roce předcházejícím.
Pro srovnání:
Rok 2004:
Počet narozených štěňat: 263 (132 psů, 131 fen)
Počet vrhů: 44 vrhů (průměrný počet štěňat na jeden vrh = 5,9)
Rok 2005:
Počet narozených štěňat: 324 (165 psů, 159 fen)
Počet vrhů: 56 vrhů (průměrný počet štěňat na jeden vrh = 5,8)
Z počtu 56 vrhů v roce 2005 bylo celkem 53 vrhů odchováno přes BCCCZ, 3 vrhy odchovány přes Klub
chovatelů málopočetných plemen psů.
V 8 případech vrhů se jednalo o zahraniční krytí (Rakousko, Německo, Maďarsko, Holandsko).
IMPORTY
V roce 2005 byly importovány do ČR 3 feny, jedna fena ze Slovenska (ovšem české krve), pak dále fena
z Polska a z Finska. Importoval se také jeden pes z pracovní linie z Holandska.
BONITACE v roce 2005
V roce 2005 proběhly celkem 3 bonitace - tradičně v dubnu v Pardubicích, v srpnu v Brně při Dnech BC a
v říjnu v Praze. Bylo uchovněno celkem 76 border collií (což je o 10 BC více než v roce předešlém), z toho 31
psů a 45 fen.
I letos 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.
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:
Již loni jsem uváděla statistiky DKK od začátku povinného posuzování, letos pro možnost srovnání
zachovávám statistiku let minulých a navíc přidávám tabulku za poslední rok, tedy výsledky od srpna 2005
do srpna 2006.
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 (54%)
HD-B: 68 BC (20,5%)
HD-C: 67 BC (20,2%)
HD-D a E: 17 BC (5,3%)
MVDr.Jaromír Ekr : 96 posouzených BC (3.8.2005-1.8.2006)
HD-A: 51 BC (53%)
HD-B: 23 BC (24%)
HD-C: 16 BC (16,7%)
HD-D a E: 6 BC (6,3%)
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Procento psů s nulovou DKK zůstalo téměř beze změny, nepatrně došlo k navýšení u HD-B a naopak snížení
u HD-C. Při počtu posouzených 96 BC se však jedná o celkem nepatrný rozdíl.
CEA u border collií
Rok od roku více chovatelů dělá nepovinné testy na CEA u odchovaných štěňat ve věku 6-ti týdnů. V roce
2005 bylo celkem testováno 13 vrhů, ve 12 případech byla všechna štěňata CEA negativní, v jednom případě
se ve vrhu objevila dvě CEA pozitivní štěňátka. Možná bylo otestováno vrhů více, ovšem pokud chovatelé
neposlali spolu s přihláškou vrhu certifikáty o vyšetření, nejsou klubu výsledky známy.
Od konce roku 2004 americká firma OPTIGEN nabízí DNA testy pro border collie na CEA. Dle těchto testů lze
rozlišit nejen zdravá a nemocná zvířata, ale také může odhalit přenašeče. Tyto testy nabízí chovatelům
předejít narození štěňat nemocných na CEA, pokud se vyvarují spojení dvou přenašečů.
V březnu tohoto roku (tj.2006) výbor klubu odsouhlasil povinné vyšetření štěňat na CEA ve věku 5-8 týdnů,
toto rozhodnutí nabývá platnosti 1.1.2007 a týká se všech štěňat narozených v roce 2007. Výsledky
vyšetření bude chovatel povinen poslat spolu s přihláškou vrhu, a bez výsledků vyšetření štěňat na CEA
nebudou vystaveny PP. Chovatel NEMUSÍ testovat štěňátka, pokud spolu s přihláškou vrhu zašle certifikát
z firmy OPTIGEN, že alespoň jeden z rodičů má proveden DNA test s výsledkem Normal.
K tomuto opatření klub přistoupil z důvodu, že chovatel se sám může rozhodnout, zda bude testovat štěňata,
nebo eliminovat onemocnění CEA u štěňat přes DNA testy. Je to zcela na volbě chovatele.
Upozornění pro chovatele, kteří zasílají certifikáty o vyšetření CEA u štěňat spolu s přihláškou vrhu. Tyto
certifikáty je nutné zasílat v originále. Plemenná kniha Vám jej zašle zpět spolu s vystavenými Průkazy
původu štěňat.
Nikol Hanačíková

Bonitace

V roce 2006 se uskutečnila 3x bonitace:
V dubnu proběhla bonitace v Pardubicích, přihlášeno bylo celkem 27 BOC (17 fen, 10 psů).
Všechny BOC byly uchovněny.
V srpnu se konala bonitace v Brně při Dnech border collií, přihlásilo se celkem 32 BOC (14 fen, 18 psů).
Z toho 13 fen a 17 psů bylo uchovněno, u jedné feny a jednoho psa nedošlo k předložení výsledků vyšetření
DKK. Bonitace tedy byla uznána až v průběhu podzimu 2006 po dodání chybějících výsledků. V obou
případech došlo k uchovnění těchto jedinců.
V Praze v říjnu proběhla bonitace, kde bylo přihlášeno 30 BOC (17 fen, 13 psů). Z tohoto počtu bylo na místě
uchovněno 15 fen a 12 psů, opět u jedné feny a jednoho psa nebyly dodány potřebné dokumenty
k uchovnění (výsledek klinického vyšetření PRA/CEA). Tito jedinci byli ještě v průběhu měsíce listopadu 2006
uznáni chovnými po předložení negativního výsledku na PRA/CEA.
Jedna fena nebyla do chovu puštěna z důvodu vyřazující vady (podkus):
Czarina Sweet Ambra Professional, CMKU/BOC/1054/04.
Jmenný seznam všech BOC, které úspěšně prošly bonitací, máte vždy aktuálně k dispozici ve zpravodaji.
V minulém čísle vyšel seznam nově zbonitovaných BOC z jarní a letní bonitace, dnes zde naleznete seznam
z bonitace podzimní + seznam psů a fen s dodělanou bonitací v průběhu roku (po předložení potřebných
dokumentů).
Aktuální seznam všech chovných psů i fen je k dispozici na webu klubu BCCCZ i pravidelně doplňován v
on-line Plemenné knize BOC.
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BONITACE říjen 2006, Praha
FENY
jméno psa/feny

datum nar.
barva

matka
bonitační kód

otec
majitel

Bonny Bee Aibara

5.2.2005
černobílá
8.5.2004
černobílá
13.8.2003
tricolor
13.11.2004
blue-merle
11.3.2005
sable
24.2.2004
černobílá
20.5.2005
blue-merle
26.6.2005
černobílá
1.6.2005
černobílá
17.1.2004
černobílá
1.6.2005
černobílá
22.6.2005
černobílá
7.4.2004
tricolor
1.6.2004
černobílá
19.7.2003
černobílá

Adelaide Czech Highland
2/2 imm basnn nna/ W3
Roxana vom Skuddenhof
0/0 iim bapns nna/ H2
Funky Akumulator
1/0 iim bapbs nna/ P1 W1
Anny Stříbrný permoník
1/1 imm bmpnn nna/ P1 W2
Kitty Akumulator
0/0 iim sasnn nna/ A1
Blaze Black Chevers
2/1 iim bapns nna/ W3
Bonie z Nečtinského podhradí
0/0 iim bppnn nna/ R2 X1
Fairlea Nan
2/2 iis bagns nna/ A1 W3
Alba Okřešická perla
2/2 iim bapns nna/ K1 W3
Aicha Suzi z Marpy Bohemia
0/0 iim bapns nna/ P1 Q1
Alba Okřešická perla
0/0 iim basnm nna/ Roxana vom Skuddenhof
0/0 iim basns nna/ Aischa ze Skalistých hor
2/2 iim basln nna/ N1 P1 W3
Brita Darley Arabian
2/2 iim basns nna/ K1 O1 W3
Fairlea Nan
1/1 iis bawns nna/ L1 Q1 W2

Crazy Brown Gasko Prim
Michaela Palfiová
Imai Bohemia Alké
Jana Veselá
Idrus Bohemia Alké
Věra Zemanová
Akim z Česalky
Magda Dubovská
Mouse di Cambiano
Ing.Zdeněk Štěpánek - DIBAQ a.s.
Laetare Be Just
Irena Veselá
Bomber Jack von Sumelocenna
Ivan Linhart
Axi z Ovčího kopce
Ivan Linhart
Crazy Brown Gasko Prim
Irena Bulová
Irihan Boldflash
Věra Brunclíková
Crazy Brown Gasko Prim
Lubomír Janoušek
Duncan Bohemia Alké
Eva Czechowiczová
Fenwick Danny
Andrej Posselt
Wendevick Zephyr
Jitka Vendrová
Orouk
Simona Sochorová

20.5.2005
blue-merle s pálením
10.4.2005
černobílá
1.10.2004
tricolor
29.12.2003
černobílá
6.12.2002
černobílá
1.4.2005
tricolor
5.11.2004
černobílá
20.5.2005
blue-merle s pálením
25.3.2003
černobílá
1.6.2004
černobílá
1.6.2006
černobílá
1.7.2005
tricolor

Bonie z Nečtinského podhradí
0/0 iim bppln nna/ C1 X3
Deuce Czechmate
2/2 iim bapns nna/ I2 K1 W3
Dyna Miveko
2/2 iim basln nna/ K1 W3
Adelaide Czech Highland
0/0 iim basns nna/ R1
Annie Bohemia Jukon
0/0 iim basns nna/ P1 R2 Q1
Funky Akumulator
0/0 tim basbn nna/ A1 H1 K1 Q1
Fairlea Nan
1/1 iim bawns nna/ N1 R1 V2 W2
Bonie z Nečtinského podhradí
0/0 iim bppbn nna/ X2
Glare Bohemia Alké
1/1 tim bapns nna/ Q1 W2
Brita Darley Arabian
1/1 iim bapns nna/ Q1 W2
Alba Okřešická perla
2/2 iim bawnm nna/ W3
Coura Hrdlička
0/0 iim bascs nna/ -

Bomber Jack von Sumelocenna
Pavel Palfi
Wendevick Zephyr
Lenka Jašková
Sheltysham Sun Shade
Jitka Vancová
Idrus bohemia Alké
Eva Soukupová
Rajahiilen Jymy
Alena Štelciková
Crazy Brown Gasko Prim
Eva Loučková
Ted from Sc.Roy vom Beutenhof
Miroslav Koško
Bomber Jack von Sumelocenna
Ivan Linhart
Braveheart of Pinewood Country
Štěpánka Kutílková
Wendevick Zephyr
Ivana Krocová
Crazy Brown Gasko Prim
Markéta Klocová
Fenwick Danny
Petr Stříbrný

Revel Bohemia Alké
For you From Gasko Prim
Airin z Paleolitu
Engina Fitmin
Full of Charm Black Chevers
Anye Gulden Farm
Jess Miveko
Baccara Hafkins
Hefra Rubínové srdce
Benetta Hafkins
Tambhe Bohemia Alké
Cindy z Nečtinského podhradí
Besi z Monte Ranče
Gina Miveko

PSI
Aspot Gulden Farm
Dasty Shepherd Tennant
Drug Fitmin
Amigo Aibara
Abel Happy Arenda
Just the One Gasko Prim
Hok Miveko
Aktiv Gulden Farm
Felix Foxy Fox
Bady z Monte Ranče
Berny Hafkins
Dak z Nečtinského podhradí

dodělané bonitace z průběhu roku 2006

fena
Glamour Girl Gasko Prim
Gambi Miveko

30.12.2003
černobílá
19.7.2003
černobílá

Tosari Czech This out
2/2 iim bapns nna/ K1 O2 P2 R1 V1 W3
Fairlea Nan
1/1 ims bapnn nna/ P1 R1 W2

Beesting Red Skelton
Pavel Holý
Orouk
Petr Kryštof

19.7.2003
černobílá
11.3.2005
tricolor

Fairlea Nan
0/1 lis bawnn nna/ P1 R1 W1 Y1
Kitty Akumulator
1/1 iim basls nna /A2 L1 W2

Orouk
Libor Buchta
Mouse di Cambiano
Věra Brunclíková

pes
Gamb Miveko
Eros Fitmin
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Výzva ohledně testování dědičných chorob očí PRA a CEA

Vážení přátelé, máme jedinečnou možnost dozvědět se něco více o dědičných chorobách CEA a PRA. Byl
jsem osloven vedoucím katedry genetiky a šlechtění zvířat doc. Ing. Mgr. Ivanem Majzlíkem, CSc., že mají
společně s prof. MVDr. Fr. Jílkem, DrSc. z katedry veterinárních disciplín České zemědělské univerzity a Ing.
Jaromírem Dostálem, DrSc. z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR v Liběchově grant týkající se
výzkumu dědičných chorob očí PRA a CEA a že na to vyčleňují 2 studentky ze čtvrtého ročníku, aby
zpracovaly diplomovou práci. Přizvali mě k tomu jako konzultanta. Slíbil jsem, že se pokusím získat nějaká
prvotní data od členů BCCCZ. S textacemi, které se týkající genetické kontroly, nelze pokročit, pokud
v Liběchově nebudou mít referenční vzorky. Potřebovali by vzorky krve především těch zvířat, která byla
otestována v Optigenu jako pozitivní nebo přenašeči, spokojí se však i se vzorky od psů, u kterých dědičné
choroby oční testoval veterinář specialista. Výsledek této genetické kontroly získá majitel psa zdarma. Pokud
chcete pomoci, prosím, napište mi (loucka@dibaq.cz), případně se obraťte rovnou na Ing. Dostála
(dostalj@iapg.cas.cz) .
Ing. Radko Loučka, CSc.
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HODNOCENÍ AKCÍ V PASENÍ 2006 (statistika)
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Závěr:
Z předložené statistiky je patrné, že se zvyšuje zájem o pasení. Svědčí o tom nejen zvyšující se počet akcí,
ale i počet účastníků, a to nejen plemene border collie. Zkoušku vloh splnilo v roce 2006 téměř sto psů
šestnácti plemen, nesplnilo ji pouze 25 psů. Mohlo by se z toho vyvozovat, že posuzování vloh je málo
přísné. Je však třeba vzít v úvahu, že u této zkoušky o nic nejde. Je to jen jakési povzbuzení do dalších
aktivit. Zkoušku práce prvního stupně, kde se náročnost zpřísnila, splnilo pouze 14 psů, z toho dva
welshcorgi. Pouze jeden pes složil zkoušku druhého stupně. V letošním roce se poprvé na Mistrovství ČR
v pasení soutěžilo v nejvyšším výkonnostním stupni. Ze sedmi psů, jejichž majitelé se odvážili postavit ke
startovacímu kolíku, uspěli jen dva.
Zpracoval: Radko Loučka
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Výstavy

Klubová výstava BCCCZ, 5. 8. 2006, Brno
Rozhodčí: MVDr. G. Ridarčíková - SK
PSI
TŘÍDA PUPPY
VN1- GARRY RITCHIE ZE SKALISTÝCH HOR,chov. M. Lorková, maj. J. Janků
TŘÍDA DOROSTU
VN1 - ARIS DRUNA BLUE, chov. R. Buriánková, maj. J. Janoková
VN2 - KRISLYN FOXY FOXY, chov. H. Půlpánová, maj. P. Bradlinská
VN3 - BAK FEŠÁK, chov. K. Zahradník, maj. D. Lüleiová
VN4 - KEARY FOXY FOXY, chov. H. Půlpánová, maj. P. Ježová
TŘÍDA MLADÝCH
V1, CAJC, Klubový vítěz mladých - SAPPHIRE HOT SHOTS BLACK ENERGIZER,
chov.T. Pecold, maj. T. Pecold + I. Milewicz
V2 - BORDERLINE COUNTRY CAMELOT, chov. H. Poschacher, maj. C. Perner
V3 - COUNTRY BLUE JC SVĚŽÍ VÍTR, chov. I. Šarochová, maj. K. Hánová
V4 - DENNY MAGIC TENNANT, chov. Š. Vajcová, maj. K. Kloučková
V - SLAVIC HASHEESH BLUE ENERGIZER, chov.T. Pecold, maj.L.Rusek
V - EARL GREY Z ČERNOBÍLÝCH, chov. M. Švarcová, maj. L. Gabrielová
V - BEAUTY FLASH HARDY HORDE, chov. B. Šimek, maj. D. Kučera
VD - COUDY SVĚŽÍ VÍTR, chov. I. Šarochová, maj. A. Kožinová
FENY
TŘÍDA PUPPY
VN1 Best puppy - LET IT BE LILY GASKO PRIM,chov. L. Svobodová, maj. S. Kutková
VN2 - ATTRACT KESSI LUVER, chov. V. Štanclová, maj. R. Hejtmánková
VN3 - BRITNEY ZOUI MINTAKA, chov. M. Topinková, maj. M. Fenclová
VN4 - BROWN HERBIE MINTAKA, chov. M. Topinková, maj. M. + V. Topinkovi
TŘÍDA DOROSTU
VN1, Nejlepší dorost - NICE OF YOU TO COME BYE SIMPLY SARAH,
chov. D. C. Boshouwers, maj. Š. Seemannová,
VN2 - KARRIE FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. P. Černochová
VN3 - CALISTA TRICKY HAFKINS, chov. P. Čížková, maj. P.+ F. Čížkovi,
N - AIWIN DRUNA BLUE, chov. R. Buriánková, maj. R. a T. Buriánkovi
N - AMALKA BAMBABIBI, chov. J. Juhásová, maj. V . Ošlejšková
N - CÉRKA LOVELY HAFKINS,chov. P. Čížková, maj. D. Janková + D. Škuta
N - HENESSIE CAGE FITMIN, chov. Ing. Z. Štěpánek, maj. M. Wasserbauerová,
N - HOPPI FITMIN, chov. Ing. Z. Štěpánek, maj. M. Binarová
N - KAIRA FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. S. Králová + P. Kovařík
TŘÍDA MLADÝCH
V1, CAJC, Klubový vítěz mladých - HOTLEE TAKE ITO THE LIMIT,
chov:Leanner Irvine & Cath Hess,maj.H. Poschacher,
V2 - BORDERLINE COUNTRY EXTACY, chov.+ maj. H. Poschacher
V3 - SINGING IN THE RAIN BLUE ENERGIZER, chov. T. Pecold, maj. J. Chudzik
V4 - ELDER- BERRY Z ČERNOBÍLÝCH, chov. M. Švarcová, maj. M. Švarcová + I. Němečková,
V - CITA SLEZSKÝ HRÁDEK, chov. MVDr. J. Bojková, maj. M. Cunda
V - DIXIE HAPPY TENNANT, chov. Š. Vajcová, maj. J.Valdmanová
VD - CASEY SLEZSKÝ HRÁDEK, chov. MVDr. J. Bojková, maj. Ing. K. Majetny
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VD - CASSEY SVĚŽÍ VÍTR, chov. I. Šarochová, maj. K. Halbichová
VD - CINDY LUSIKA, chov. S. Balogová, maj. A. Zielińska
VD - CONNIE SVĚŽÍ VÍTR, chov.+ maj. I. Šarochová
VD - COUDY LUSIKA, chov. + maj. S. Balogová
VD - DIDI Z NEČTINSKÉHO PODHRADÍ, chov. P. Stříbrný, maj. P. Švadelíková
VD - ETUAL ENIGMA Z ČERNOBÍLÝCH,chov. M. Švarcová, maj. M. Švarcová
VD - MERRY AKUMULATOR, chov. Ing. R. Loučka, maj. D. Kavková
VD - NEVER NEVER LAND FLY OVER THE MOON, chov. E. Lukasik, maj. Mgr. V. Gerstner,
VD - ALISON DARK JEWEL, chov. S. Suttnerová, maj. J. Svoboda + E. Dvořáková
TŘÍDA ČESTNÁ
V - FUNKY AKUMULATOR, chov. Ing. R. Loučka, maj. L. Svobodová
TŘÍDA VETERÁNŮ
V, Nelpeší veterán - Ch.DEUCE CZECHMATE, chov. F. Novák, maj. Š. Vajcová

Rozhodčí:Sue Ader - Anglie
PSI
TŘÍDA STŘEDNÍ
V1, CAC - IVANHOE FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. J. Janků
V2, r. CAC - COR SLEZSKÝ HRÁDEK, chov. MVDr. J. Bojková, maj. D. Škuta + D. Janková
V3 - DICK WHITE HEAD TENNANT, chov. Š. Vajcová, maj. L. Gabrielová
V4 - BUFFALO BILL SILVER BREEZE, chov. M. Úlovcová, maj. A. Hendrichová,
V - ATTILA HUN OD ZLATONOSNÉ ŘÍČKY, chov. M. Kučerová, maj. A. Králová
V - DRUG FITMIN, chov. ing. Z. Štěpánek, maj. J. Vancová Dis.
V - MAGHERA LIGHT FANASTIC, chov.: K. Monk, m. T. Horvath
TŘÍDA OTEVŘENÁ
V1, CAC - QUARGO BOHEMIA ALKÉ, chov.A. Grygarová maj. R. Košťálová
V2, r. CAC - A´RNY BLUE SVĚŽÍ VÍTR, chov. + maj. I. Šarochová
V3 - EZRO ZE SKALISTÝCH HOR, chov. M. Lorková, maj. K.+ P. Nogovi
V4 - ARTUR BORDER TOWN, chov. Ing. J. Richter, maj. E. Dvořáková, J. Svoboda
V - BERRY BLUE FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. J. Janků
V - BEST FRIEND SVĚŽÍ VÍTR, chov. I. Šarochová, maj. K. Hánová
V - ELTON DARLEY ARABIAN, chov. V. Cápalová, maj. M. Macáková
V - FEZZ EASTERNBOY BLACK CHEVERS, chov. N. Hanačíková, maj. M. Lovaszová
V - FILIP ZE SKALISTÝCH HOR, chov. M. Lorková, maj. S. Lefnerová
V - ONLY MY VIKING BLUE ENERGIZER, chov.T. Pecold, maj.L.Rusek,
V - RITSON BOHEMIA ALKÉ, chov. A. Grygarová, maj. Ing. B. Lužná + Mgr. J. Chvosta
VD - BILL AGROKIWI, chov. ing. S. Brunclík, maj. E. Suchánková
VD - HUNTER RUBÍNOVÉ SRDCE, chov. S. Sochorová, maj. Z . Petrůj
TŘÍDA PRACOVNÍ
V1, CAC, Klubový vítěz, BOB - BORDERLINE COUNTRY TORNADO,
chov. H. Poschacher, maj. H. Poschacher + M. Sorré,
V2, r. CAC - GHOST OF PINEWOOD COUNTRY, chov. B. Bärtl, maj. N. Hanačíková + D. Čech
TŘÍDA VÍTĚZŮ
V1, CAC - CARNABY FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. P.+ K. Nogovi
V2, r. CAC - HOTNOTE GOOD NEWS, chov. Leanne Irvine, maj. H. Poschacher
V3 - AZER MEG BOR, chov. M. Tanistra, maj. Mgr. V. Gerstner
V4 - HECTOR CZECHMATE, ch. F. Novák, maj. I.Milewicz + T. Pecold
V - ADAM FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. R. Košťálová
V - WENDEVICK ZEPHYR, chov. M.-L. Driessens, maj. Š.Vajcová
FENY
TŘÍDA STŘEDNÍ
V1, CAC, Klubový vítěz - I´M SMARTI GASKO PRIM, chov.+ maj. L. Svobodová
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V2, r. CAC - RIO BRAVO DE RHAPSODY BLACK ENERGIZER, chov. T. Pecold,
maj. M. Felis + J. Źulawa
V3 - IKEYA FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. P. Bradlinská
V4 - AIRIN Z PALEOLITU, chov. V Čištínová, maj. M. Dubovská,
V - I´M SPECIAL FOR GASKO PRIM , chov. L. Svobodová, maj. J. Rája
TŘÍDA OTEVŘENÁ
V1, CAC - HONEY FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj.K. Provazníková,
V2, r. CAC - NANA NO MERCY BLACK ENERGIZER, chov. T. Pecold, maj. M. Felis
V3 - BALANTINE Z JABLOŇOVA DVORA, chov.M.Bystická, maj.Poláškovi + H. Pisarčíková,
V4 - AIRIN LEX WONDERFULL DREAM, chov. R. Píšťková, maj. V. Hružíková,
V - ALBA OKŘEŠICKÁ PERLA, chov. M. Neumanová, maj. P. a F. Čížkovi
V - ANGIE WHITE FACE GASKO PRIM, chov. L. Svobodová, maj. B. Šimek
V - CONNIE TARA TENNANT, cov. Š. Vajcová, maj. Š: Vajcová + M. Korintová
V - DASHA AYKY chov. Ing. I. Bartek, maj. T. Ležáková
V - DWARF TINY Z ČERNOBÍLÝCH, chov. M. Švarcová, maj. H. Kmoníčková
V - FOREVER FREE BLACK CHEVERS, chov. N. Hanačíková, maj. Š. Seemannová
V - FRNDA HRDLIČKA, chov. + maj. E. Adami
V - HENRIET CZECHMATE, chov. F. Novák, maj. M. Švarcová
TŘÍDA PRACOVNÍ
V1, CAC - FAST FLOCKIE BLACK CHEVERS, chov. N. Hanačíková, maj. . M. a V. Topinkovi
V2, r. CAC - BASHA AYKY, chov. Ing. I Bartek, maj. M. Jíchová,
V3 - ANNIE DOT HARDY HORDE, chov.+ maj. B. Šimek
TŘÍDA VÍTĚZŮ
V1, CAC - FRANCIS FOXY FOX, chov. H. Půlpánová, maj. Š. Vajcová
V2, r. CAC - HUE HAZE BLACK ENERGIZER, chov. T. Pecold, maj. A. Zielinska
V3 - BORDERLINE COUNTRY XDREAM, chov.+ maj. H. Poschacher
V4 - CHEYLLA BOHEMIA ALKÉ, chov. A . Grygarová, maj. R. Buriánková
Nejlepší chovatelská skupina: Z ČERNOBÍLÝCH

Kontaktní adresy na funkcionáře klubu:

Předseda klubu: Krejčí Michal, RNDr., mobil: 602 312 724, e-mail: mkrejci@oksystem.cz
Zástupce předsedy klubu, komisař: Bartek Ivo, Ing., mobil: 608 730 037, e-mail: ivobartek@seznam.cz
Jednatel: Barcalová Šárka, mobil: 777 013 895, e-mail: sarkab@cbox.cz
Předseda komise pro chov, poradce chovu: Hanačíková Nikol, mobil: 603 891 385, e-mail:
nikol@bcccz.cz
Hospodář, pokladní: Píšťková Radana, mobil: 731 457 971, e-mail: radana.pistkova@cmail.cz
Kontrolní a revizní komise:
Vojtěchová Lenka, Mgr., mobil: 724 021 705, e-mail: lenka.vojtechova@cheriston.com
Lerl Tomáš, tel.: 224 024 904, e-mail: lerl@oksystem.cz
Petra Ušelová, Bc., mobil: 777 291 983, e-mail: bordercollies@seznam.cz
Předseda redakční rady zpravodaje a internetových stránek: Jana Lejsková, mobil: 777 308 869,
e-mail: jana@bcccz.cz
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