Slovo úvodem
Dobrý den,
vítám Vás na stránkách nového Borderholicu. Vychází sice po delší odmlce, ale já doufám,
že se od tohoto čísla budeme zase potkávat o něco častěji. V rámci tohoto úvodníku bych
chtěla poděkovat všem, kteří do tohoto čísla přispěli, ať už fotkou nebo článkem ( Tomáš
Seeman, Monika Švarcová, Nikol Hanačíková, Šárka Semanová, Bořik Šimek, Katka
Lerlová, Irena Málková, Jitka Slánská, Renata Libová i Radko Loučka) a zároveň bych
chtěla poprosit čtenáře, aby se mi ozvali, pokud budou mít nějaký zajímavý článek nebo
nápad, který by osvěžil a rozšířil tento časopis. Vždyť různorodé akce pro borderky jsou
skoro každý víkend, ať už máme na mysli výstavy, agility, frisbee, flyball, dogdancing,
coursing, sportovní nebo záchranářskou kynologii. Leckterý z Vás se nejedné takové akce
účastní, tak se nestyďte, něco sepište a pošlete mi to. Časopis je náš a pro nás a bude
mnohem zajímavější, pokud přispějete i vy.
A mě už nezbývá než popřát Vám hezké počtení, vzpomínání na zmíněné akce, ale hlavně
spoustu radostných her s našimi báječnými chlupáčky.
Za redakční radu Lucie Gabrielová

PS: Máte pocit, že je v Borderholicu málo článků o agility? Chybí dogfrisbee? Chcete něco o
dogdancingu, caniscross? Zúčastnili jste se nějaké zajímavé akce? Chcete víc chovatelských
informací? Napiště a pošlete mi článek na Adelaine@seznam.cz. Sportů a akcí je za rok příliš
mnoho, já na všech být nemůžu (ne že bych nechtěla), ale nejen já si o nich ráda aspoň
přečtu. Vyfotili jste nějakou pěknou fotku s borderkou? Pošlete mi ji, třeba ji najdete
v příštím čísle. Tak se nestyďte, piště a foťte. Bude to jenom mezi námi, Borderholiky :o)
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Pár tipů na zajímavé knížky
Radko Loučka: Pasení se psem – metodická příručka výcviku
Jeden z prvních chovatelů border collií u nás, ing. Radko Loučka, je
mimo jiné také zástupcem ČR v FCI komisi pro pasení. Tato příručka
by měla pomoci hlavně začínajícím psovodům, ale užitečné rady v ní
mohou najít i ti zkušenější.
Objednat si ji můžete na www.bordersheep.com nebo na akcích BCCCZ
Cena: 100kč
Rugaas Turid: Konejšivé signály – na jedné vlně s vaším psem
Norská cvičitelka psů popsala jev,který nazvala konejšivými
signály.Jedná se o řeč těla,s jejíž pomocí psi komunikují a předcházejí
konfliktům a agresivním situacím.Turid Rugaas se začala tímto jevem
zabývat podrobněji a zmapovala jeho možné využití při výchově psa a
v cvičitelské praxi.Výsledky její práce,prezentované na četných
přednáškách a kurzech,se dočkaly značného ohlasu a vzbudily zájem
kynologů na celém světě.Kniha shrnuje veškeré její poznatky o
konejšivých signálech a naučí čtenáře,jak lépe rozumět psům a jak tyto
signály používat při komunikaci s nimi.

Zbytečná smrt Beliny Hafkins
(Bořivoj Šimek)
V životě lidí i psů se dějí věci všelijaké. Všichni
jsme rádi, když můžeme psát o takových zážitcích,
které jsou plné radosti a štěstí. Stávají se ale i
příběhy neradostné a někdy je nutné psát i o nich.
Dovolte mi proto, abych Vás seznámil s příběhem,
který patří k těm nejsmutnějším...
Vloni na počátku února se stala velice nešťastná
událost. V lese u obce Kuroslepy zastřelil myslivec
mladou fenu border kolie. Jmenovala se Belynda
Hafkins a jejími majiteli byli Draha a Petr Liškutínovi. Střelec stiskl spoušť ve chvíli, kdy
Belynda šla pokojně po cestě spolu s fenou německého ovčáka a jen několik desítek metrů
před majitelem. Když obě feny uviděly člověka před sebou, zaštěkáním upozornily svého
pána, sedly si a čekaly. Belynda se dočkala rány z kulovnice přímo do bílé náprsenky, která
byla i ve večerním šeru snadným terčem...
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Následně se na internetu i mimo něj a dokonce i v televizi rozpoutala řada diskusí, ve kterých
se někteří myslivci oháněli Zákonem o myslivosti a zastřelení psa považovali za správné.
Proti nim stály se svými názory majitelé psů a spolu s nimi i rozumně uvažující myslivci,
často také majitelé psů. Někteří lidé z obou táborů argumentovali pouze na základě emocí,
jiní naprosto věcně. Postupně jsme se naučili citovat celé pasáže ze zmiňovaného Zákona o
myslivosti a zjistili jsme, že myslivci jsou většinou přesvědčeni, že mohou naprosto
beztrestně zastřelit psa, který není pod kontrolou majitele, ale mnozí vůbec netušili, že ve
zmíněném zákonu se dále píše, že nesmí zastřelit psy loveckých, pasteveckých a služebních
plemen. Dále taky mnozí myslivci nechtěli pochopit, že tomu jejich zákonu je nadřazen
zákon trestní.
Diskuse postupně utichly a příběh se dál
vyvíjel už bez výraznějšího zájmu veřejnosti a
informace se dostávaly jen k několika
zasvěceným. Teď už je věc uzavřená, takže je
nutné, aby se informace dozvědělo co nejvíce
lidí.
Majitelé Belyndy byli od počátku připraveni
dovést tuto věc až před soud a to se také
nakonec stalo. Trestní oznámení přibližně po
uplynutí zhruba půl roku od té události
nakonec podalo přímo příslušné státní zastupitelství, což bylo jasným signálem, že střelec
skutečně pochybil. K činu se proto odhodlalo i Myslivecké sdružení, které uplatnilo sankce,
jež jim jejich směrnice dovolují a střelci údajně na tři roky odebralo lovecký lístek a zbrojní
pas a zbraně.
Následné soudní řízení provázela řada obstrukcí ze strany obžalovaného, který neustále měnil
výpovědi. Při jejich čtení v rámci soudního líčení 24.10. (pro údajnou nemoc se nedostavil)
vyšlo například najevo, že údajně chtěl psa jen vystrašit, když se tak po cestě hnal za srnkou
přímo proti němu, ale nechtěně ho trefil přímo do prsou... V jedné výpovědi zase uvedl, jak
černobílého psa několikrát viděl slídit v lese a v další výpovědi stálo, že netušil, po jakém
psovi ten večer střílí... Konečný verdikt soudu nakonec zazněl až 4.12. tedy deset měsíců po
spáchání trestného činu. Podle očekávání střelec vyvázl s podmínkou, ale důležité je, že soud
ho uznal viným z trestního činu poškozování cizí věci. Zároveň mu bylo nařízeno, že musí
nahradit škodu. Protože šlo o mladou fenu, která
neměla žádné zkoušky ani tituly, rovnala se škoda
kupní ceně štěněte.
Pachatel se majiteli osobně omluvil. Je mu prý celé
záležitosti moc líto a litoval také bolesti, kterou celé
rodině majitelů psa způsobil. K úhradě škody došlo
do deseti dnů po vynesení rozsudku. Tolik tedy fakta.
Jistě by se dalo polemizovat třeba o výši způsobené
škody, protože pro normální lidi ztráta psa znamená
spíše stěží vyčíslitelnou citovou ránu než finanční
újmu. V tomto sporu ale o peníze nešlo. Šlo o to, aby
bylo dosaženo spravedlnosti a aby s pomocí soudního
rozhodnutí byly jasně prokázány důležité skutečnosti,
o kterých řada lidí nemá tušení.Například to, že
myslivci nejsou v případech střelby na psy
nepostižitelní a nemají v podstatě právo zastřelit
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žádného psa, pokud nemohou prokazatelně dokázat, že právě tento pes zvěř skutečně loví.
Ani v takovém případě však nesmí zastřelit psa plemene loveckého, pasteveckého a
služebního.
Jasně se také ukázalo, že převážná většina myslivců nepatří mezi ty, kdo by na psa skutečně
vystřelili a dobře vědí, že pes pravděpodobně někomu patří.
Mnoho lidí také pochopilo, že nemohou svoje psy nechat pobíhat nekontrolovatelně po lese,
protože tam kromě srnčí zvěře žijí i jiné druhy, které může pes ohrozit.
Zároveň si řada nás, majitelů psů, uvědomila, že sice můžeme být v právu, ale pokud
narazíme na příliš horlivého „ochránce“ lesní zvěře, může to během jediné sekundy našeho
psa stát život. Je sice pravděpodobné, že i díky precedentu, kterého dosáhli majitelé Belyndy,
bychom se mohli domoci spravedlonosti, ale mějme stále na paměti, že ztrátu milovaného
psa nám nemůže nic nahradit.
Bořivoj Šimek

MR BCCCZ v agility
(KaTachyon)
Letos ve spolupráci s klubem BCCCZ zajišťovali přípravu a hladký průběh mistrovství Míša
Bakrlíková a Honza Smoček, který se opět vzdal běhání se svými psy ve prospěch
organizace. Do areálu v Rozkoši u České Skalice mimo spousty Čechů a několika Slováků
přijeli i Maďaři, Poláci a Litevci. Přihlášené Rusky nakonec nedorazily, protože se jim
nepodařilo na ambasádě včas vyřídit potřebné doklady. Většina z nás dorazila už v pátek,
abychom se mohli ubytovat v chatkách, postavit stany a vykoupat psy v blízkém jezeru. Na
dvou parkurech posuzovali Zdeněk Spolek a rakouský rozhodčí Bernd Hüppe.
Začínalo se speciál jumpingem. Kromě úvodní těžké sekvence #1 - #4 na něm byl zajímavý
i trojskok do cíle, který dělal mnohým psům potíže, shazovali prostřední tyčku nebo poslední
dvě, bylo vidět, že jim prostě nevychází krok. Řekla bych, že by se na trénink víceskoků
nemělo zapomínat, protože když si je

rozhodčí postaví do cíle, nemusí mu vadit jejich přestavba při výkonnostních kategoriích.
Agility speciál od Zdeňka Spolka nijak zvlášť těžký nebyl.
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Pak následoval jumping Youngies, což je
Honzův nápad, protože z vlastní zkušenosti ví,
jak začínajícím týmům prospívají jednodušší
parkury bez těžkých náběhů do slalomu nebo
složitého točení pro získání sebedůvěry.
Oldies, psi nad osm let, zase měli kategorii
sice na large skokovkách, ale bez houpačky a
mohli se poměřovat rychlostně a schopnostmi
mezi sebou, aniž by je znervózňovali mladší a energičtější soupeři.
Štěňata byla rozdělená podle věku na psy mladší deseti měsíců a psi mezi 10. a 18. měsícem.
Zvláště u mladší kategorie bylo jasně znát, že měli navrch starší a vyspělejší psi, zkušenosti
psovoda s vedením také významně pomáhaly. První kolo představoval barelový běh, kdy psi
probíhali rovným tunelem, šněrovali se mezi třemi barely a zase vyrazili do rovného tunelu.
O polední přestávce nám Bernard Hüppe postavil agility družstev a Zdeněk Spolek jumping
jednotlivců. Obojí jsme si měli prohlédnout během hodiny a půl a navíc jsme to ještě
nesměli zapomenout. U Zdeňka to bylo samé točení, prošla jsem si parkur třikrát, a pokaždé
jinak a špatně, než jsem našla všechna čísla a zjistila, že náběh do slalomu není až tak těžký,
jak jsem si myslela. Táta na tom byl podobně, i když on naše ještě obtížnější variantu než já.
Protože oba parkury se běžely současně a v jednotlivcích běžel člověk podle svého čísla,
kdežto ve družstvech se startovalo podle jména družstva, nastávaly zmatky při kolizích startů
jednoho člověka na dvou parkurech. V souvislosti s tím mně dost mrzelo, že závodníci
nenosili svoje čísla, protože jsem tak promeškala přípravu na svůj běh - člověk, kterého jsem
hlídala jako signál k dojití pro psa, běžel vedle, a protože další neměli u sebe čísla, zjistila
jsem to až se zpožděním.
U Zdeňkova většina týmů zvolila bezpečnější frontcross před #16, ale psovod byl většinou
dost daleko a pes tak měl velký oblouk.

Po skončení závodů se rozdávalo stejně jako loni víno a to na počet psů, nikoli psovodů, čím
víc psů, tím víc veselí. Večer se pořádala diskotéka, za začátku se sice na parketu tancovalo
hlavně se Smočkovic dětmi, ale když jsem před půlnocí odcházela, zábava se zdála být v
plném proudu. K závodům patří i vyprávění o tréninku, běhání a životě vůbec.
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V neděli jsme začínali jumpingem
Pokračovalo se Tachyon Trophy od
Bernda Hüppeho, neboli soutěží o
nejrychlejší border collii, zatímco na
parkuru agility běhali svoje druhé
kolo Youngies & Oldies. Hüppe
postavil opravdu pěkný parkur.
Vyhrál moc pěkným během Radek
Hošta. Tachyon Trophy byla poslední možnost, jak se kvalifikovat na finále speciálu.
Před odpoledními běhy měla štěňata svůj tunelový
běh, ve kterém hlavně ti mladší statečně bojovali, aby
trefili nejen správnou díru tunelu, ale aby trefili vůbec
tunel. Nicméně to všechny zúčastněné bavilo a snad
jim nadšení vydrží i do další kariéry.
I finálové běhy mistrovství se běžely zároveň na dvou
parkurech, i když jednotlivci začínali s půlhodinovým odstupem, aby nejlepší týmy spolu
nekolidovali. My jsme nejdřív běželi jumping Zdeňka Spolka, který byl tentokrát dost
snadný, i když ne zcela prost pastí, z 84 týmů se jich 33 diskvalifikovalo.
Na nejlepších pět týmů se přerušilo běhání jednotlivců a Honza šel finále komentovat. Díky
vzrůstajícímu napětí se několik týmů vehnalo i do disku, ale to se už na vrcholových
soutěžích občas stává - je to otázka schopností a štěstí stejně jako nervů. Protože štěstí přeje
připraveným, s jedinou chybou doběhla JUNIOR REPRE (1. kolo - 4. místo), s chybou a
trestnými body za čas ji následovalo Bad Luck (1. kolo - 1. místo) a Brno (1. kolo - 7. místo).

Jako jediné družstvo zaběhli tenhle parkur bez chyby Ayky Kids (1. kolo - 11. místo). V
součtu nakonec kralovalo Bad Luck, druhá byla JUNIOR REPRE a třetí ET Team (2. a 5.
místo).
Agility jednotlivců od Bernda Hüppeho bylo...obtížné, jak se na mistrovství patří. Je snadné
udělat si obrázek z výsledků - 78 startujících nastoupilo před první překážku, aby parkur
pokořili, a jen 19 z nich se probojovalo až do cíle, z toho pouze čtyři neutržili cestou žádný
trestný bod.
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Finalisté běželi opravdu s plným nasazením a vítězství i titul mistra republiky získal Radek
Hošta s Keanem. Druhým v agility i celkově byl Standa Nehyba s Ergym a třetí místo v
agility si vyběhal Litevec Valciukas Algirdas. Celkově třetí byla ovšem Alena Smolíková už
s trestnými body za čas.
Mistrovství tím ovšem nekončilo,
dvacet dva týmů ještě mělo šanci se
ukázat ve finále speciálního závodu
do kterého se kvalifikovali ti nejlepší
ze sobotního jumpingu a agility a
nedělního Tachyon Trophy. Agility
jim postavil Zdeněk Spolek.
Fantastickým výkonem se na něm
ukázal Radek Liška s Lucky, když
díky plynulému vedení a rearcrossu
za kládou na pravou ruku stáhl
Lucky po sbíhané zóně krásně do
správné díry tunelu. S časem36,43 s získal krásný náskok před druhou Martinou
Wasserbauerovou s Cage (39,07 s).
Ihned po doběhnutí se začalo s vyhlašováním vítězů a rozdáváním cen umístěným v
jednotlivých bězích i v součtech kategorií. Každý, kdo si počkal na konec ceremonie, pak
dostal na svého psa speciální bordeří černobílé agilitní vodítko.
Celkové výsledky a fotogalerie najdete na stránkách mistrovství http://bcccz.cz/czchamp

Výsledky MR BCCCZ v agility
Štěňata do 10 měsíců:
1.místo: Konečná Lucie + Bizzy z Temného Hvozdu
2. místo: Ulrychová Eliška + Agatha od Betlémské pastviny
3. místo: Janská Anna + Come Back Bohemia Alké
Štěňata do 18 měsíců:
1. místo: Ušelová Petra + Ally from Crazy Sun
2. místo: Monhartová Jana + Archie z Ohromujícího světa
3. místo: Jirkovská Magda + Noisy Foxy Fox
Youngies:
1. místo: Burgetová Lucie + Jump Jet Black Chevers
2. místo: Hanačíková Nikol + Saxo Littlehorn
3. místo: Richterová Ladislava + Cat Ballow Hardy Horde
Oldies:
1. místo: Potfajová Helena + Benny Te Pito O Te Henua
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2. místo: Matzenauerová Iveta + Cid Akumulator
3. místo: Drahokoupilová Eliška + Akim z Česalky
Družstva:
1. místo: Bad Luck (Potfajová Helena + Benny Te Pito O Te Henua, Vargová Veronika +
Good Luck Gasko Prim, Králová Renata + Fatima Darley Arabian)
2. místo: Junior Repre (Lefnerová Sandra + Filip ze Skalistých hor, Lerlová Barbora + Ace,
Konečná Lucie + A3Ch Citchi Darley Arabien)
3. místo: ET Team ( Kochová Irena + A3Ch Alf Border Towm, Kochová Irena + A3Ch Faust
Foxy Fox, Ulrychová Eliška + Elis Blue Foxy Fox)
Jednotlivci:
1. místo: Hošta Radomír + Keane Bohemia Alké
2. místo: Nehyba Stanislav + Energetic Speed Black Chevers
3. místo: Smolíková Alena + A3Ch Dapper Dame Black Chevers
Speciální závod:
1. místo: Liška Radovan + Amulet for Luck od Zlatonosné říčky
2. místo: Wasserbauerová Martina + Henessie Cage Fitmin
3. místo: Růžičková Radana + Cassidy Ayky

Výstavy v roce 2008
(Monika Švarcová a Lucie Gabrielová)
Dalším „sportem“, který můžou majitelé border kolií provozovat jsou výstavy. Border kolie
je líbivé plemeno, její kontrastní barvy i typický pohyb, kdy skoro pluje na zemí, to je něco,
co mnohé z nás zaujalo. Někteří jezdí na výstavy pro poháry :o), ale přiznejme si, že v dnešní
době, kdy se běžně sejde v kruhu i více než 90 borderek už to vyhrávání není až tak snadné.
Pro mnohé z mého okolí se výstavy staly společenskou událostí, kde se potkají se svými
známými a kamarády, popovídají o všem možném a nemožném a přitom si udržují přehled o
vývoji plemene, tedy alespoň té části, co se výstav účastní. A protože výstav i účasti na nich
bylo mnoho, zkusím to trochu očesat a vypsat jen ty nejúspěšnější.
MVP Brno, 9.2.2008, Karel Hořák, 59 BOC
Psi:
Tř. mladých: Fiend Chocco z Černobílých V1, CAJC
Alexander Bohemia Oak V2
Tř. střední: Detania Victory V1, CAC, CACIB, BOB
Cherokee Rubínové srdce V2, res.CAC
Tř. otevřená: Ushant Bohemia Alké V1,CAC, res.CACIB
Bastiann Lila Silver Breeze V2, res.CAC
Tř. pracovní: Brain´s Beauty My Oh Tu Kan Du V1,CAC
Ivanhoe Foxy Fox V2, res.CAC
Tř. vítězů: Adam Foxy Fox V1, CAC
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Feny:
Tř. mladých: Angie ze Stříbrné planety V1, CAJC
Borderline Country Incredible V2
Tř. střední: Angelina Dajavera V1, CAC
Amy Dajavera V2, res.CAC
Tř. otevřená: Budgie Choco Silver Breeze CAC,CACIB
Let It Be Lily Gasko Prim, res.CAC,res.CACIB
MVP Praha, 23.3.2008, Milan Krinke, 69 BOC
Psi:
Tř. mladých: Neo Foxy Fox V1, CAJC
Altamera Memphis Moonlight V2
Tř.střední: Calypso Carl Hardy Horde CAC, res.CACIB
Cherokee Rubínové srdce V2, res.CAC
Tř. otevřená: Ushant Bohemia Alké V1, CAC
Errand Boy z Černobílých V2, res.CAC
Tř. pracovní: Arien Agar Wonderfull Dream V1, CAC
Tř. vítězů: From Borders Home Uriel Jairo V1,
CAC,CACIB
Feny:
Tř. mladých: Ballada Song Dajavera V1, CAJC
Imagine Rubínové srdce V2
Tř. střední: From Borders Home Elegant Black V1, CAC,
CACIB, BOB, BIG3
Cat Ballow Hardy Horde V2, res.CAC
Tř. otevřená: Littlehorn Saxo V1, CAC
Forever Free Black Chevers V2, res.CAC
Tř. pracovní: Dwarf Tiny z Černobílých V1, CAC
Tř. vítězů: Abigail z Bengasu V1, CAC
MVP České Budějovice, 19.4.2008, M. Krinke, 38 BOC
Tř. mladých: Béďa od Zlatonosné říčky V1, CAJC
Birghir Tender Flash V2
Tř. střední: Detania Victory V1, CAC, CACIB, BOB
Calypso Carl Hardy Horde res.CAC,res.CACIB
Tř. otevřená: Quargo Bohemia Alké V1, CAC
Earl-Grey z Černobílých V2, res.CAC
Tř. pracovní: Ivanhoe Foxy Fox V1
Tř. vítězů: Adam Foxy Fox V1, CAC
Feny:
Tř. mladých: Borderline Country Incredible V1, CAJC
Lorelyane Foxy Fox V2
Tř.střední: Fire Red Fly z Černobílých CAC, res.CACIB
Amy Dajavera V2, res.CAC
Tř. otevřená:Una Bohemia Alké V1, CAC, CACIB
Apu Brown Tender Flash V2, res.CAC
Tř. pracovní: Liz Bohemia Alké VD
Tř. vítězů: Fast Flockie Black Chevers V1, CAC
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Speciální výstava, Pardubice, 3.5.2008, Sándor Szabó, 108 BOC
Psi:
Tř.puppy:
VN1, Best puppy: BRIDGE TO NEAR FUTURE
VN2: BORDERGUARD LENNY
VN3: BEST JESS NEAR FUTURE
VN4: BLOW – BY - BLOW NEAR FUTURE
Tř. dorostu:
VN1: COME BACK BOHEMIA ALKÉ
VN2: G´SPEROW AIBARA
VN3, BROADWYA LUCKY FOR YOU
VN4, ANDY Z ÚJEZDSKÉHO RANČE
Tř. mladých:
V1, CAJC, VSVM, BOB, IRIHAN RUBÍNOVÉ SRDCE
V2, NORTON FOXY FOX
V3, AWL OF BOHEMIA ALKÉ
V4, BEATLE - PAUL TENDER FLASH
Psi tř. střední:
V1, CAC, VSV, CHEROKEE RUBÍNOVÉ SRDCE
V2, res. CAC, CANDY RUNNER HARDY HORDE
V3, FELLOW OF MARANNS HOME
V4, FUNNY FLEA Z ČERNOBÍLÝCH
Tř. otevřená:
V1, CAC, QUARGO BOHEMIA ALKÉ
V2, res. CAC, DENNY MAGIC TENNANT
V3, SAPPHIRE HOT SHOTS BLACK
V4, CUTE – TWENTY - ONE HARDY HORDE
Tř. pracovní:
V1, CAC, IVANHOE FOXY FOX
V2, res. CAC, AWAR OD VLTAVSKÝCH PRAMENŮ
Tř. vítězů:
V1, CAC, WENDEVICK ZEPHYR
res. CAC, OUTBURST HERO AT BORDERCLAN
V3, HECTOR CZECHMATE
V4, BERRY BLUE FOXY FOX
Tř. veteránů:
V1, ADAM FOXY FOX FOX
Feny:
Tř. puppy:
VN1, BÍNA OD VLTAVSKÝCH PRAMENŮ
Tř. dorostu:
VN1. Best dorost, FOOLISH BREE HARDY HORDE
VN2, FAR FAR - AWAY HARDY HORDE
VN3, NINBLE TRACY FROM GASKO PRIM
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VN4, CRINA BLACK BOHEMIA ALKÉ
Tř. mladých:
CAJC, BORDERLINE COUNTRY INCREDIBLE
V2, BORDERQUARD KISS FOR TENDER FLASH
V3, AYMEE PLUSH BERRY
V4, NOISY FOXY FOX
Mezitřída:
V1, CAC, FROM BORDERS HOME ELEGANT BLACK
V2, res. CAC, FIRE RED FLY Z ČERNOBÍLÝCH
V3, ALLY DAJAVERA
Tř. otevřená:
V4, PRETTY WOMAN O. VON DEN DREI EICHEN
V1, CAC, LORELYANE FOXY FOX
V2, GRETA FOXY FOX
V3, OFRA BOHEMIA ALKÉ
V4, AMBER CONFUZION
Tř. pracovní:
V1, CAC, FAST FLOCKIE BLACK CHEVERS
V2,res. CAC, DWARF TINY Z ČERNOBÍLÝCH
Tř. vítězů:
V1, CAC, C´BROWN JESSYE GASKO PRIM
V2, res. CAC, I´M SMARTI GASKO PRIM
Tř. veteránů:
V1, Best Veterán, DARYL BOHEMIA ALKÉ
Nejlepší pár: OUTBURST HERO AT BORDERCLAN + PRETTY WOMAN O.VON DEN
DREI EICHEN
Nejlepší chov. Stanice: FOXY FOX
MVP Litoměřice, 24.5.2008, Jadwiga Niciewicz, 57 BOC
Psi: Tř. mladých (9/9):
V1, CAJC, BOB, IRIHAN RUBÍNOVÉ SRDCE
V2, BEATLE - PAUL TENDER FLASH
Psi tř. střední (4/4):
V1, CAC, res. CACIB, DETANIA VICTORY
V2, res. CAC, FIEND CHOCCO Z ČERNOBÍLÝCH
Tř. otevřená (6/6):
V1, CAC, CACIB, INSIDE BLUE GASKO PRIM
V2, res. CAC, CASSIDY Z BENGASU
Feny: Tř. mladých (23/2):
CAJC,BORDERLINE COUNTRY INCREDIBLE
V2, D´BLUE DREAM SILVER BREEZE
Mezitřída (5/4):
V1, CAC, res. CACIB FIRE RED FLY Z ČERNOBÍLÝCH
V2. res. CAC, FINNTY FEY AIBARA
Tř. otevřená (6/3):
V1, CAC, UNA BOHEMIA ALKÉ
V2, res. CAC, DIXIE HAPPY TENNANT
Tř. pracovní (1/1):
V1, CAC, DWARF TINY Z ČERNOBÍLÝCH
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Tř. vítězů (1/1):
V1, CAC, CACIB, C´BROWN JESSYE GASKO PRIM
MVP Brno, 28.6.2008, Edith Soltesz, 36 BOC
Psi: Tř. mladých (6/5):
V1, CAJC, IRIHAN RUBÍNOVÉ SRDCE
V2, DYLEN BLUE Z BENGASU
Tř. střední (3/3):
V1, CAC, ARTABAN DAJAVERA
V2, res.CAC, DETANIA VICTORY
Tř. otevřená (4/3):
CAC,CACIB CANDY RUNER HARDY HORDE
VD2, ATOMIC DJO OD ZLATONOSNÉ ŘÍČKY
Tř. pracovní (2/2):
V1, CAC, IVANHOE FOXY FOX
V2, res. CAC, ÁRNY BLUE SVĚŽÍ VÍTR
Tř. šampionů (1/1):
V1, CAC, res.CACIB, AZER MEG BOR
Feny: Tř. mladých (11/):
V1, CAJC, NINBL TRACY FROM GASKO PRIM
V2, AURA PLUSH BERRY
Mezitřída (3/3):
V1, CAC, BORDERLINE COUNTRY INCREDIBLE
V2, res. CAC, ALLY DAJAVERA
Tř. otevřená (6/):
V1, CAC, CACIB,BOB, FROM BORDERS HOME
ELEGANT BLACK
V2, res. CAC, DAISY FOXY FOX
Tř. pracovní (1/1):
CAC, FLY OVER MOON NEVER NEVER LAND
Světová výstava, Stockholm, 4.7.2008, Wilberg Leif-Herman, 73 BOC
Psi tř. mladých:
SVM, PIKKUPAIMENEN TEQUILA SUNRISE
V2, BORDER BAY THE PERFECT STORM
Psi mezitřída:
V1, JESSOMINE SHOWI OZSKITE
V2, KAELEON IN THE LIMELIGHT
Psi tř. pracovní:
V1, CAC, PIKKUPAIMENEN MAN IN BLACK
V2, ACE DEL MULINO PRUDENZA
Psi tř. otevřená:
V1, CAC, BORDERIINAN CASANOVA
V2, MACCABEE HUCKLEBERRYFINN
Psi tř. šampionů
V1, CACIB, BOB, TONKORY INCOGNITO
V2, FROM BORDERS HOME URIËL JAIRO
Psi tř. veteránů
V1, SVV, STARLET LORD
Feny mladých
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V1, SVM, BEST JUNIOR, NICE OF YOU TO COME BYE MIDNIGHT MOON
V2, PIKKUPAIMENEN LOOK AT ME
Feny mezitřída
V1, BORDERFAME KNOWN BY HEART
V2, G-WENDEVICK HOF TER HEERLE
Feny tř. pracovní
V1, CAC, MACCABEE RHYTHEM DIVINE
D, SEQUOYAHPARK DREAM CATCHER
Feny tř. otevřená
V1, CACIB, BORDERLINE COUNTRY CHAMPAGNE
V2, BORDERIINAN ELOHOPEA
Feny tř. šampionů
V1, PIKKUPAIMENEN FRONT PAGE NEWS
V2, PIKKUPAIMENEN GOLDEN NEWS
Feny tř. veteránů
CAC, SVV, BEST VETERÁN, MACCABEE BUSY MISS ME
V2, PIKKUPAIMENEN CREME VANILLA
Klubová výstava, Brno, 9.8.2008, Veronica Avory, 111 BOC
Psi tř.puppy (3/3)
VN1, nej. puppy, ALL FOR ONE BOHEMIA PATRIX
N2, ALLIEN´S TIME BOHEMIA PATRIX
N3, BOCCACIO SUNSET ARTIC SHINE
Psi tř. dorostu (4/4)
VN1, ARISTOTELES JEFFIJA
VN2, ALDO JEFFIJA
N3, ARRY GANDEN MONGE
N4, BEST JESS NEAR FUTURE
Psi tř. mladých (15/14)
V1, CAJC, KVM, ARNIE Z ÚJEZDSKÉHO RANČE
V2, GREENPIRE BURLINGTON
V3, GRUMBLE RM STING Z ČERNOBÍLÝCH
V4, LUCKY FOR YOU BROADWYAy
Psi tř. střední (8/8)
V1, CAC, FIRE ON NICE MARANNS HOME
V2,res.CAC,FLASH TALY OF GREEN BORDERLINE
VD3, BLESSED BORDERS BRAVE HEART
VD4, ALEXANDER BOHEMIA OAK
Psi tř. otevřená (13/13)
V1, CAC, KV, CALYPSO CARL HARDY HORDE
V2, res. CAC, CELTIC CARLEY Z BENGASU
V3, ADONIS CONFUSION
V4, CANDY RUNNER HARDY HORDE
Psi tř. pracovní
V1,CAC, AWAR OD VLTAVSKÝCH PRAMENŮ
V2, res.CAC, IVANHOE FOXY FOX
VD3, ARIEN AGLAR WONDERFULL DREAM
VD4, DEVOTED ONE OF MARANNS HOME
Psi tř.vítězů (4/4)
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VD1, BERRY BLUE FOXY FOX
VD2, DICK WHITE HEAD TENNANT
VD3, CARNABY FOXY FOX
VD4, HOTNOTE GOOD NEWS
Psi tř. veteránů (1/1)
VD1, WENDEVICK ZEPHYR ZEPHYR
VD2, ADAM FOXY FOX FOX
VD3, BATTOS OD STŘÍBŘECKÝCH RYBNÍKŮ
Feny tř. puppy (8/8)
VN1, GRACE KELLY OF GREEN BORDERLINE
VN2, FLECK OF BLACK TENNANT
VN3, AS AVALANCHE BOHEMIA PATRIX
VN4, GENTA SLEZSKÝ HRÁDEK
Feny tř. dorostu (6/6)
VN1, nej. Dorost, ONIE FITMIN
VN2, ODETTA FITMIN
VN3, ORIANA AKUMULATOR
VN4, BÍNA OD VLTAVSKÝCH PRAMENŮ
Feny tř. mladých (17/16)
V1, CAJC, KVM, BOB, FRANCESCA NOSTRA HARDY
HORDE
V2, FOOLISH BREE HARDY HORDE
V3, FAR FAR - AWAY HARDY HORDE
VD, BEIRA DAJAVERA
Feny tř. střední (8/8)
V1, CAC, ANDROMEDA SUB TILIA
V2, res.CAC, GREENPIRE BURBERRY
V3, BORDERLINE COUNTRY INCREDIBLE
VD4, ASK MY WHY OPEN GATE
Feny tř. otevřená (14/13)
V1, CAC, ÁJA DAJAVERA
V2, res.CAC, DERBY FITMIN
VD3, CAT BALLOW HARDY HORDE
VD4, BORDERLINE COUNTRY FROZENMOON
Feny tř. pracovní (2/2)
VD1, BLESSED BORDERS BRILLIANT
VD2, ETUAL ENIGMA Z ČERNOBÍLÝCH
Feny tř. vítězů (4/4)
CAC, KV, BORDERLINE COUNTRY XDRERAM
V2,res.CAC,FROM BORDERS HOME ELEGANT BLACK
V3,NICE OF YOU TO COME BYE SIMPLY SARAH
V4, VIGOUR OF BLACKMOUNTAIN BROOKLYN
Feny tř. veteránů (1/1)
V1, nej. Veterán, DARYL BOHEMIA ALKÉ
Nejlepší pár:
NEKTAR FITMIN + DERBY FITMIN – maj. Dibaq a.s.
Nejlepší chov. Stanice: HARDY HORDE – maj. Šimek B.
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MVP Mladá Boleslav,9.8.08, Tibor Havelka, 58 BOC
Psi tř. mladých (8/8):
V1, CAJC, DIPLOMAT Z BENGASU
V2, ADAM SUB TILIA
Psi tř. střední (4/3):
V1, CAC, CACIB, FUNNY FLEA Z ČERNOBÍLÝCH V2,
ACE BAIN BOHEMIA ALKÉ
Psi tř. otevřená (4/4):
CAC, res. CACIB, EARL- GREY Z ČERNOBÍLÝCH
V2, res. CAC, CALYPSO CARL HARDY HORDE
Psi tř.vítězů (1/1):
V1, CAC, DICK WHITE HEAD TENNANT
Feny tř. mladých (18/17):
V1 CAJC, CRINA BLACK BOHEMIA ALKÉ
V2, BORDERQUARD KISS FOR TENDER FLASH
Feny tř. střední (10/8):
V1, CAC, CACIB, BOB, BORDERLINE COUNTRY
INCREDIBLE
V2, res. CAC, BLACK QUEEN TENDER FLASH
Feny tř. otevřená (6/6):
V1, CAC, res.CACIB, DERBY FITMIN
V2, res.CAC, ÁJA DAJAVERA
Feny tř. pracovní (1/1):
VD1, ANGE WHITE FACE GASKO PRIM
Feny tř. vítězů (1/1):
V1, ETUAL ENIGMA Z ČERNOBÍLÝCH
MVP České Budějovice, 27.9.2008, Tibor Havelka (SK), 39 BOC
Psi tř. mladých (3/3):
V1, CAJC, BEATLE - PAUL TENDER FLASH
V2, ANDY Z LABSKÝCH PÍSKOVCŮ
Psi tř. střední (2/2):
V1, CAC, ACE BAIN BOHEMIA ALKÉ
V2, BIRGHIR TENDER FLASH
Psi tř. otevřená (6/6):
CAC, CACIB, SILVER DOLAR FROM CAROLYNS HOME
V2, res. CAC, res. CACIB, EARL - GREY
Z ČERNOBÍLÝCH
Psi tř.pracovní (1/1):
VD1, AWAR OD VLTAVSKÝCH PRAMENŮ
Psi tř.šampionů (1/1):
V1, CAC, DICK WHITE HEAD TENNANT
Feny tř. mladých (10/6):
CAJC, BOB, BORDERQUARD KISS FOR TENDER FLASH
V2, NINBLE TRACY FROM GASKO PRIM
Feny mezitřída (5/5):
V1, CAC, CACIB, BLACK QUEEN TENDER FLASH
V2, res.CAC, res.CACIB, BORDERLINE COUNTRY
INCREDIBLE
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Feny tř. pracovní (1/1): V1, JESAMINE SPRITE BLACK CHEVERS
Feny tř. vítězů (1/1): V1, ETUAL ENIGMA Z ČERNOBÍLÝCH
MVP Praha, 15.11.08, Olga Dolejšová (CZ), 67 BOC
Psi tř. mladých (9/9):
V1, CAJC, BEN BULBEN BOHEMIA ALKÉ
V2, APORTOS DEABEI
Psi mezitřída (9/9):
CAC, res.CACIB, BEATLE PAUL TENDER FLASH
V2, res.CAC, IRIHAN RUBÍNOVÉ SRDCE
Tř. otevřená (5/4):
V1, CAC, CACIB, FUNNY FLEA Z ČERNOBÍLÝCH
V2, res. CAC, CHEROKEE RUBÍNOVÉ SRDCE
Tř. pracovní (2/2):
V1, CAC, EARL-GREY Z ČERNOBÍLÝCH
V2, ATTILA HUN OD ZLATONOSNÉ ŘÍČKY
Psi tř. vítězů (2/2):
V1, CAC, COR SLEZSKÝ HRÁDEK
V2, res. CAC, DART DARLEY ARABIAN
Psi tř.veteránů (1/1): CAC, WENDEVICK ZEPHYR
Feny tř. mladých (14/13):
V1, CAJC, ENERGY LUSIKA
V2, LOWER SAXON ALL YOU NEED IS LOVE
Feny mezitřída (9/7):
CAC,CACIB,BOB, BORDERLINE COUNTRY
INCREDIBLE
V2, res. CAC, IMAGINE RUBÍNOVÉ SRDCE
Tř. otevřená (7/7):
V1, CAC, DIXIE HAPPY TENNANT
V2, res. CAC, ÁJA DAJAVERA
Feny tř. pracovní (1/1):
V1, CAC, JESSAMINE SPRITE BLACK CHEVERS
Feny tř. šampionů (2/2):
V1, CAC, res. CACIB, ETUAL ENIGMA Z ČERNOBÍLÝCH
V2, res. CAC, FRANCIS FOXY FOX

FLYBALL V ROCE 2008
(Šárka Semanová)
Tak nevím jak ostatním, ale mně letošní flyballová sezóna utekla ještě rychleji, než ty
předchozí – jistě k tomu přispěla i skutečnost, že pořádání mistrovství Evropy zabralo hodně
času a roztočilo flyballové nadšení na plné obrátky.
Ale začnu popořádku. Kromě příprav na Mistrovství Evropy, které běžely už od začátku
roku, došlo na první organizovanou flyballovou akci v dubnu, kdy se sešli flyballoví
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rozhodčí na společné schůzi. Ano, máte pravdu, že schůzka rozhodčích není tak úplně
sportovní akcí, ale myslím, že do přehledu toho, co se v letošním roce kolem flyballu
odehrálo, určitě patří – bez kvalitních rozhodčích by nebylo možné pořádat kvalitní turnaje a
už vůbec ne ty vrcholové a mezinárodní. Rozhodčí musí sledovat vývoj pravidel, udržovat
své znalosti na dobré úrovni a je tedy více než přínosné se společně před začátkem sezóny
sejít a své znalosti oprášit a doplnit – tak se také stalo v polovině dubna v Praze.
Protože flyball běháme v naprosté většině případů venku,
začátek turnajové sezóny je s ohledem na počasí většinou
směrován na měsíc květen. Už tradičně – letos počtvrté –
byla turnajová sezóna zahájena Eager´s Cupem – turnajem
konaným v Trmicích u Ústí nad Labem v termínu 3.
května. Místní kynologické cvičiště je příjemně prostorné a
pro pořádání mezinárodního turnaje prostě ideální – k této
skutečnosti jistě přispívá i skvělá místní kuchyně. No ale
zpátky k flyballu. Letošního Eager´s Cupu se zúčastnilo 16
družstev, z toho 4 zahraniční z Polska, Německa a
Holandska. Běhalo se ve čtyřech divizích. Dopoledne
Round Robin, odpoledne Double Elimination. Kompletní
výsledky nejen tohoto turnaje, ale i mnoha ostatních se
můžete dozvědět na internetových stránkách Flyball Clubu
ČR na www.flyball.cz – nicméně si neodpustím zde uvést
alespoň vítěze jednotlivých divizí, kterými se stali: ve 4.
divizi družstvo Pendolíno, ve 3. divizi družstvo Alea – tým
naděje, ve 2. divizi The Rebels I. a v 1. divizi družstvo Hop Trop Prague s nejlepším
zaběhnutým časem 18,88 sekundy. Nejlepší čas turnaje – o jednu setinku rychlejší – zaběhlo
družstvo Hop Trop Dreams, a to 18,87 sekundy.
Jako další v pořadí následoval Turnaj sladkých nadějí dne
22. června na kynologickém cvičišti v pražských Letňanech.
Jako již tradičně, probíhal za úmorného vedra a jako již
tradičně, byl obohacen o sportovní výkony nejen již
zkušených družstev, ale i našich začínajících flyballáků
v závodu dvojic. Termín mistrovství Evropy se kvapem
blížil a nebudu zastírat, že nedošlo na zvažování, zda
v letošním roce Turnaj sladkých nadějí nevynechat a
neuspořit čas na přípravy Evropy – ale přece to těm
začátečníkům neuděláme, vždyť tento turnaj je jediným
svého druhu v ČR, kde si mohou začínající závodníci a
jejich psi vyzkoušet své první turnajové krůčky. Takže
pouhé dva týdny před mistrovstvím Evropy tento turnaj
proběhl a jako již v předchozích letech, za hojné účasti nejen
družstev (tentokrát i zahraničních), ale i dvojic začátečníků.
Družstva běhala ve dvou divizích a dvojice také ve dvou divizích. Vítězem turnaje se v 1.
divizi stali hradečtí Pink Pirates, kteří porazili pražská družstva Hop Trop Prague (2. místo) a
Hop Trop Dreams (3. místo). Kompletní výsledky jsou – jak jsem již uvedla výše – dostupné
na stránkách Flyball Clubu ČR, takže s nimi nebudu v tomto článku „zdržovat“.
No a přestože jsme teprve v polovině letošní sezóny, nastává den D a tedy, vrcholná akce
nejen této sezóny, ale i celé české flyballové historie – 10. Mistrovství Evropy pořádané
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v České republice, konkrétně v Mladé
Boleslavi ve dnech 4. – 6. července. O
Mistrovství Evropy bylo již mnoho napsáno,
dokonce se objevily i spoty v televizi a hned
na více než jedné televizní stanici v hlavních
zpravodajských relacích – a jistě zaslouženě,
protože se jednalo o obrovskou sportovní
akci, která přinesla úžasné sportovní zážitky.
Vítězným družstvem a tedy Mistrem Evropy
se nakonec stalo belgické družstvo Jolly
Jumpers
po
neskutečně
napínavém
finálovém boji s dalším belgickým družstvem Running Borders 1. Souboj nakonec skončil
s výsledkem 3:1 pro Jolly Jumpers, kteří sice nevylepšili stávající evropský rekord 16,57
sekundy, ale jejich časy byly skvělé – dopolední nejlepší čas Jolly Jumpers byl úžasných
16,71 sekundy a výkony obou belgických družstev na dráze nám divákům braly dech – tak
precizně natrénované starty a střídačky, kdy většinou neztratili více než pár setinek sekundy a
mnohdy střídali i naprosto bez časové ztráty - opravdu před takovým výkonem nelze než
smeknout.... veškeré informace o Mistrovství Evropy, včetně odkazů na různé články,
fotogalerie, reportáže atp. naleznete na web stránkách věnovaných čistě tomuto mistrovství
na: http://www.flyball.cz/efc2008.htm
Jak už to bývá pokaždé, když absolvujeme Mistrovství Evropy, kde je tak úžasná atmosféra a
nervy pracují až k prasknutí, návrat na domácí scénu a do domácích podmínek bývá někdy
označován trošku za „nudu“.... přispívá k tomu i skutečnost, že srpnový turnaj pořádaný při
Dnech border collií v Brně probíhá v prázdninovém měsíci, kdy většina z nás tráví
dovolenou někde na agilitím táboře, nebo jinak prázdninově a i účast v Brně tedy bývá slabší.
Navíc se stává, že někteří jedinci, kteří i přes čas dovolených na turnaj dorazí, jsou
myšlenkami poněkud „mimo“ :) Nicméně máme tento turnaj rádi z mnoha důvodů – nejvíce
asi kvůli jeho pořádání na kynologickém cvičišti Zetor
Brno, kde se setkáme každý rok s mnoha přáteli zejména
z řad borderkářů a kde se vždycky pobavíme i po kulturní
stránce večer u ohně a táborákových písniček.
Takže jak už jsem uvedla, účast na tomto turnaji bývá
menší než na ostatních během sezóny a tak tomu bylo i
letos – z toho důvodu všech 8 českých zúčastněných
družstev běhalo v jedné společné divizi a POZOR uvolněná atmosféra přinesla nejedno překvapení v podobě
nových rekordů některých družstev a dokonce – družstvo
Hop Trop Dreams zde vylepšilo svůj rekord družstva a
současně český rekord na 18,19 sekundy!!! Dreamsové se
současně stali vítězi tohoto turnaje. Kompletní výsledky
jsou
k dispozici
v novinkách
na
stránkách
http://www.hoptropprague.wz.cz/uvod.html
Na konci srpna se uskutečnil další čistě český turnaj – tentokrát opět v Trmicích u Ústí nad
Labem a navíc, pořádaný místními flyballovými nadšenci z řad Flyball klubu Lavina – turnaj
s názvem Trmický míček. Běhalo se ve dvou divizích, kdy do první bylo zařazeno šest a do
druhé divize pět družstev. Turnaj se nám moc líbil a užili jsme si ho – pražské družstvo Hop
Trop Prague se stalo vítězem první divize a družstvo The Rebels mix vítězem divize druhé.
Doufám, že se tento turnaj bude konat i v dalších letech, protože je to takové příjemné
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zakončení horkého prázdninového období :) Kompletní výsledky nejen letošního ročníku
Trmického míčku, ale i dvou předchozích, naleznete na stránkách Laviny na
http://www.flyball-lavina.wbs.cz/
Září je již tradičně měsícem, kdy se koná
Mistrovství republiky a letos to bylo
v pořadí již páté Mistrovství ČR. Místem
konání byla opět Mladá Boleslav –
výstaviště Krásná louka. Datum 13. září
přinesl některým družstvům radost a
některým nečekané zklamání – ale tak už to
ve sportu bývá a ve flyballu, kde jsou
odpolední klání dle pravidla Double
Elimination = na dvě prohry – to platí
dvojnásob. Podruhé prohraješ a turnaj pro
družstvo končí někdy velmi záhy.
Mistrovství republiky se zúčastnilo celkem 17 družstev ve 3 divizích, kdy nejobsazenější
divizí byla ta první (8 družstev). V této široké konkurenci s přehledem zvítězili pražští Hop
Trop Dreams, držitelé českého rekordu (který zde navíc potvrdili) a kterým se letošní sezóna
rozjela skvělým způsobem – na Evropě získali nejvyšší umístění ze všech českých družstev –
nádherné druhé místo ve druhé divizi (kdy finalový boj s belgickým družstvem Running
Borders 2 proběhl velmi napínavě a Dreamsové v něm podali úžasný výkon), následně
vylepšení českého rekordu v Brně a nyní získání titulu Mistra České republiky pro rok
2008!!! – gratulujeme družstvu Hop Trop Dreams za jejich neustálé zlepšování jejich
výkonnosti a za výsledky dosažené v roce 2008. Na Mistrovství ČR dále ve druhé divizi
zvítězilo mladoboleslavské družstvo Adrenalin Flyers a ve třetí divizi družstvo Hop Trop
Panthers. Kompletní výsledky naleznete na stránkách Flyball Clubu ČR a jak už jsem psala
v úvodu, ani jsme si nestačili všimnout a letošní flyballová sezóna se přelila do svého
úplného závěru, který dá se říci už také tradičně, patří turnajům pořádaným v měsíci říjnu
v Českých Budějovicích. Ne ne, není to překlep, opravdu turnajům (množné číslo), protože
se jedná o jeden turnaj v sobotu – O budějovickou tlapku – který spadá do Purina Dog Chow
Cupu a o druhý turnaj v neděli – O Acana tlapku. Oba turnaje pořádají flyballoví nadšenci –
tentokrát z řad českobudějovické oblastní skupiny Alea. Ne všechna družstva zůstávají až do
neděle (myslím že zejména s ohledem na již chladnější říjnové počasí), ale většina si
rozhodně nenechá ujít příjemnou tečku za flyballovou sezónou v podobě sobotních klání na
ráno ojíněných drahách :) Teď si dělám trochu legraci, letos nám počasí opravdu přálo a přes
raní husté mlhy, které nám znepříjemnily příjezd na jih republiky, se sluníčko kolem poledne
prodralo a nakonec nám umožnilo tu letošní sezónu příjemně zakončit v opravdu teploučkém
počasí. Běhalo se ve dvou divizích, kdy vítězem té první se po velkém souboji mezi
pražskými družstvy Hop Trop Dreams a
Hop Trop Prague, stali zcela zaslouženě
Dreamsové, kteří jsou letos v úžasné
formě. Druhou divizi vyhráli pražští
Nimbus Hop Trop, kteří i přes tu smůlu,
že jejich kapitánka Diana Vyskočilová
na turnaj díky raní autonehodě
nedorazila, dokázali zvítězit ve své
divizi a navíc, vylepšit si svůj rekord
družstva na 21,09 sekundy – všichni
jsme to chápali jako dárek jejich
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kapitánce, které se naštěstí při nehodě nic nestalo, ale její auto ji odneslo velmi nepěkně a
Diana se závěrečného turnaje sezóny nemohla zúčastnit. Výsledky obou turnajů z 11. a 12.
října můžete najít na stránkách sdružení Alea na http://www.aleacb.cz
Letošní turnaje jsou za námi, ale všem akcím ještě není konec – na konci října se konal ve
Dvoře Králové nad Labem ještě víkendový výcvikový kurz pro flyballové začátečníky – kurz
složený nejen z teorie, ale i z praktického nácviku a zaměřený nejen na úplné začátečníky,
ale i na flyballáky v pokročilém stupni nácviku, např. ty, kteří uvítají pomoc zkušených
trenérů při přechodu psa ze shootu na box, nebo při nácviku střídání a začleňování psů do
družstva atd. Kurz je pořádán většinou dvakrát ročně, vedou ho instruktorky Míla Vrbová a
Alena Králová a v případě zájmu o tento kurz je možné se právě na tyto trenérky flyballu
obracet e-mailem (kontakty najdete také na stránkách Flyball Clubu ČR). Letošní podzimní
kurz se moc povedl, přálo nám počasí a všichni zúčastnění se v neděli rozcházeli s dobrým
pocitem, že vše, na co se chtěli zeptat, vše, co jim nebylo jasné, bylo zodpovězeno a případně
prakticky předvedeno, s pocitem, že se ve svém tréninku o pěkný kus posunuli dopředu a že
tedy není proč se bát v příštím roce vyrazit na první turnaj – třeba Turnaj sladkých nadějí,
kde se nám doufám předvedou některá nová flyballová družstva – už se na ně moc těšíme :)
No a jsme už opravdu zcela na konci
letošní sezóny, kdy už nám zbývá
v kalendáři jen jedna událost – listopadová
Členská schůze Flyball Clubu ČR, na
které budeme mimo jiná témata diskutovat
i plány na příští rok. A co že nás v tom
příštím roce čeká? No určitě si nenecháme
ujít další Mistrovství Evropy – tentokrát
konané v Belgii – no a další akce v roce
2009? To se teprve uvidí.... rozhodně toho
nebude málo, jen to vždycky nějak moc
rychle uteče....
P.S. první v sezóně 2009 bude určitě turnaj Eager´s Cup – dvoudenní mezinárodní turnaj
konaný opět v Trmicích v Ústí nad Labem (pravděpodobně v termínu 9. – 10. 5. 2009)
Veškeré termíny najdete vždy včas na www.flyball.cz v sekci Fb. turnaje/Termíny akcí.

TNS - Trapped Neutrophil Syndrome čili Dědičná neutropénie
(Lucie Gabrielová)
TNS je dědičná smrtelná nemoc postihující border kolie, při které dochází k selhání
imunitního systému a následné smrti nemocného zvířete. V populaci border kolií je více než
10% zvířat nesoucích tento defektní gen.
Jedná se o narušení správného fungování kostní dřeně, která sice produkuje neutrofily, ale ty
se neuvolňují do krevního řečiště. Neutrofily jsou prekurzory pro tvorbu bílých krvinek. Tím
pádem nemůže správně fungovat imunitní systém a bojovat proti infekcím.
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Symptomy jsou různé, záleží na konkrétní infekci, kterou se štěně nakazí. To byl taky důvod,
proč byla tato nemoc objevena velmi pozdě. První známky toho, že je něco špatně se dají
poznat od 2. týdne věku štěňat. Většinou je nemocné štěně menší, i jeho váhové nárůstky
jsou nižší. Mívá správnou kostru, ale užší hlavu, rovněž kvalita srsti je špatná. Dalšími
příznaky jsou: zvracení, průjem, nechutenství, horečky,
oteklé a bolestivé klouby a ochablost. Prvním příznakem
bývá špatná reakce na očkování, protože to je první test
imunitního systému. Štěně bývá očkováno oslabenou formou
infekce, na kterou si zdravé štěně bez problémů vytvoří
vlastní protilátky. Štěně postižené TNS se ale neumí bránit a
je infekcí napadeno. Proto je důležité, aby štěně, u kterého je
podezření na TNS nebylo naočkováno. Štěně, které vykazuje
známky infekce nebo špatně roste je pravděpodobně postiženo touto chorobou.
Krevní testy mohou prokázat abnormálně nízkou hladinu neutrofilů, ale TNS může být
definitivně diagnostikována až po biopsii kostní dřeně. Pokud je hladina neutrofilů v krvi
nižší než v kostní dřeni, pak je štěně postiženo TNS. Většina zvířat umírá ve věku 4 měsíců,
nejdéle žil TNS affected jedinec do věku 2 let a 8 měsíců. V dnešní době neexistuje léčba
tohoto onemocnění a každý postižený jedinec umírá. Jen antibiotika a léčba steroidy může o
něco prodloužit krátký život takto zasaženého zvířete.
Pravidla
genetického
přenosu jsou stejná jako
u nemoci CEA. To
znamená, že po TNS
Clear (Normal) rodičích
se mohou narodit je TNS
Clear potomci. Je-li jeden
z rodičů TNS Carrier
(přenašeč) a druhý je TNS Clear, pak jsou všichni jejich potomci klinicky zdraví, jen někteří
budou rovněž přenašeči. Jsou-li oba rodiče TNS Carrier, pak je cca 1/4 potomků TNS Clear,
1/2 je TNS Carrier a 1/4 je TNS affected, tedy má poškozený imunitní systém a umírá
v raném věku na nějakou infekci. V důsledku této nemoci neexistuje dospělé TNS affected
zvíře, tudíž stačí jen pohlídat, aby alespoň jeden z rodičů byl TNS Normal. Jedinec, který je
TNS Carrier je klinicky zcela zdráv a neexistuje důkaz, že by měl jakkoliv sníženou imunitu.
TNS Carrier nebo Normal jedinci se dají odhalit pomocí genetických testů /stejně jako je
tomu u CEA/. Toto genetické testování je velikým přínosem pro chov, kdy má chovatel
možnost
správně Výsledky TNS testů od 1/1/2007 to 15/9/2008
sestavit chovný pár, Dospělých border kolií podle místa.
tak aby alespoň
TNS
TNS
TNS
Zastoupení TNS
jeden z nich byl Region
Clear
carrier
affected
Carrier jedinců
TNS normal a tudíž Austrálie
355
70
1
16.7%
se narodili pouze Nový Zéland
36
4
1
12.2%
616
156
1
20.3%
klinicky
zdraví Velká Británie
USA
205
89
0
30.3%
jedinci. Je proto na
Japonsko
39
9
0
18.8%
zodpovědnosti
Evropa
679
169
3
20.2%
chovatelů,
aby
159
34
1
18.0%
možností moderní Skandinávie
Celkově
2089
531
7
20.2%
genetické medicíny
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využili, předešli tak zbytečnému riziku onemocnění. Rovněž je důležité zveřejňovat
zjištěné výsledky pro sledování výskytu této choroby, které provádí Dr. Alan Wilton
(School of Biotechnology, University of NSW 2052, Email: a.wilton@unsw.edu.au ).
Stačí Dr. Wiltonovi napsat e-mail, že máte zájem o tento genetický test a svou adresu a on
Vám zašle FTA kartu a potřebné formuláře pro vyplnění. Pak zajdete za svým
veterinářem, který Vašemu pejskovi odebere trochu krve a podle popsaného návodu ji
nakape na FTA kartu, poté potvrdí do vyplněných formulářů identifikaci zvířete, vy dáte
karty spolu s vyplněnými formuláři do obálky a pošlete normálně poštou vše doktoru
Wiltonovi do Austrálie. Do cca 3 týdnů Vám e-mailem přijde výsledek, o něco málo
později přijde i poštou. Tento test stojí $88 AUD + cena za odběr krve a poštovné (do
200,-kč).
Výsledky v uvedené tabulce mohou být lehce zkreslené, protože vychází z provedených testů, které byly
prováděny jedincům z ohrožených krevních linií.

SAMOBOR 2008 – Mistrovství světa IRO záchranných psů
(Irena Málková)
Pro mě i Tima (Armin Gulden Land) asi největší závod, co jsme
absolvovali, zároveň nejdál od domova a navíc byl Tim
nejmladší pes výpravy KZJ. Já jsem měla taky něco „extra“, tou
dobou jsem byla v šestém měsíci :) Byla to pro nás pro oba
šance, které jsme chtěli využít, protože nevíme, kdy se podobná
zase naskytne. V pondělí proběhla veterinární prohlídka, v úterý
trénink na stadionu, ve středu slavnostní zahájení a pochod
městem a večer losování. Měli jsme nakonec, po počátečních
problémech, štěstí na ubytování. Bydleli jsme v horské chatě, v
krásném prostředí téměř v lese a byly tam ideální podmínky jak
pro nás tak pro pejsky a dolů do města jsme vyjížděli jen na dané
disciplíny s menší časovou rezervou. Moc se mi líbilo naše
družstvo , vždy jsme se domluvili kdo s kým a kdy pojede, takže
vše probíhalo víceméně v poklidu a pohodě.
Mě samozřejmě vrtaly hlavou myšlenky, zda si pes po velmi krátkém tréninku, který byl v
úterý a na poslušnost jsme nastupovali v sobotu a na obratnost až v neděli, bude pamatovat
překážky, odlišnosti, které jsou přece jenom vždycky, zda zvládne vysílání na cíl apod. Pak
jsem také přemýšlela, jak docílit toho, aby pes byl prostě „v pohodě“ na danou disciplinu
přesto, že jsme ubytovaní celé družstvo v jedné místnosti, takže klid jak doma tam není apod.
Navíc cizí prostředí dělá jistě své a každým dnem se přece jenom rozvíjí únava. Když jsem
volila cestu krátkých vycházek s tím, že jsem psa uložila do „boudy“- tedy stanu, látkové
přepravky, domečku, nevím, jak se tomu správně říká s tím, aby spal, tak se mě to moc
neosvědčilo. Pořád se koukal, co se kde děje, kdo kde chodí a co se kde šustne a místo toho,
aby mě pes spal tak byl vlastně pořád „ve střehu“. Tak jsem to nakonec riskla, vím, že mě
pes nejlíp odpočívá po zápřahu, tak jsem zvolila vycházku stylem, že se prostě „vylítá“
nejlépe s dalšími psy (půjčovali jsme si k tomuto účelu i mladou fenečku chorvatského
ovčáka od majitele chaty. Byla úžasná a dokonce rychlejší než Tim) a když jsme přišli s
vycházky, tak pes zalehl a plnohodnotně odpočíval, což bylo přesně to, co jsem potřebovala.
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U Tima mám vysledované, že hodina tvrdého spánku po výkonu je lepší, než celodenní
polehávání bez činnosti.
Na plošný speciál jsme nastupovali v pátek ráno, což jsme měli
štěstí na dobrý los.... před speciálem jsem už nedělala
„nástřelnou“ osobu kvůli motivaci, protože jsem si uvědomila,
že já se svými nervy jsem to většinou stejně nikdy před žádným
startem na zkouškách nestihla,a tak ať jsou podmínky stejné.
Sama sobě jsem si řekla co musím udělat, včetně třeba toho, že
si zapnu na mobilu stopky. Nervozita udělala svoje, samozřejmě
jsem na to zapomněla, pak ve finále se mi ani nedařilo si čas
správně hlídat a dle něj si rozvrhnout terén, dalo by se říci, že
čas se stal mým nepřítelem. Terén byl celkem kopcovitý, osa
postupu nebyla rovná, terén i dost neprostupný, takže se
přiznám, že dost „odpovědnosti“ jsem naložila na Tima. Když
jsem viděla pomyslnou cestičku, poslala jsem ho tam s tím, že
se vzdálí od osy na požadovanou vzdálenost a terén tam
samostatně prohledá a pak se víceméně i samostatně vrátí. Osa
byla totiž trochu pod terénem, takže na psa často v křovinách nebylo vůbec vidět, takže bych
ho mohla zavolat dřív než tam práci dokončí a terén byl takový že se moc nehodilo zbytečně
honit psa ze strany na stranu. První osobu jsme měli zhruba na prvních 50 metrech, ještě že
pes štěkal, nebyl vůbec viděl, šla jsem jen po hlase. Stejným způsobem mě našel i druhou
osobu, zde jsem selhala já, protože terén byl neprostupný a hodně do svahu a já si
neuvědomila, že čas nám letí. Zde jsme ztratili drahocenné minuty a když jsem se podívala
na stopky rozhodčího, nevěřila jsem svým očím, že nám zbývá tak málo do limitu. Zde jsem
si pomyslně vynadala, protože mě začalo být líto že kvůli mně možná třetí osobu nenajdeme,
protože máme málo času a nestihneme vykrýt terén. Pes makal stále dobře, já zvolila svižný
postup terénem s tím, že práci jsem nechala na psovi a věřila jsem mu. Nechala jsem ho na
každé straně pracovat jak to jen šlo a víceméně opět na něm jsem nechala, kdy se z terénu
bude vracet za mnou. Na stopkách jsme viděla, jak čas letí... Poslední osoba byla fakt v
poslední minutě, na konci terénu! Tim ji našel! Já tomu skoro nevěřila. Pak když mi pan
rozhodčí říkal verdikt, nevěřila jsem svým očím podruhé. Dostali jsme 190b (ze 200
možných). Radost byla obrovská, kolegové z KZJ už na nás čekali a Tim dostal zaslouženou
odměnu v podobě peška. Když mě pak opravdu došlo, že jsme ten limit splnili, začalo mi
také docházet to, že už by byla veliká škoda skončit bez limitu na zbylých disciplínách.
Poslušnost nás čekala hned další den v 17 hod. odpoledne. Já jsem
zmatkař převeliký, mám velký dar přenášet svoji nervozitu na psa
a výsledkem je pak nepřesná práce psa, je si nejistý a jde do
útlumu. Také dávám povely navíc, aniž o tom kolikrát vím, dělám
pomocné pohyby tělem apod. Prostě do PSOVODA mám asi
daleko. Toto vše se kromě jiného projevilo na samotném
hodnocení, Tim pokazil jedno z odložení, doslova odbyl plazení,
asi proto, že jsme ho nešťastně vylosovali jako první. Čeho si ale
vážím bylo, že střelba probíhala při odložení vestoje a Tim to měl
stížené ještě tím, že po výstřelu, kdy já na psa neviděla vůbec,
protože jsem pokračovala v přímém směru, borderka, která byla na
odložení, z něho vstala a prchala pryč, přičemž se hlasitými povely
závodnice snažila psa zastavit. Tento rušivý vliv Tim ustál a jsem
mu za to vděčná, ani mě nevadilo, že pak při vysílačce lehl až o kus dál, samozřejmě ve
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stínu. Limit byl splněn, i když práce je ještě mnoho před námi. Splněný limit se zase blížil o
kousek blíž, a už jsem si přála,a by i obratnost byla za námi. Aby psovi vyšel krok při skoku
dalekém, aby nespadl z nějaké překážky apod. I zde nám to vyšlo, body jsme ztráceli za
nepřesnosti, ale naštěstí jsme se obešli bez nesplněné překážky.
Pak zjišťujeme, jak to nakonec dopadlo, výsledek předčil moje
očekávání. Já jela na tento závod s tím, že nevím, co to obnáší a můj
cíl bylo neudělat KZJ ostudu. Že se s mladým psem dostaneme mezi
5 splněných limitů, které v plochách byly a že se dokonce v kategorii
RH–FLB umístíme na krásném 4.tém místě, to mě ani ve snu
nenapadlo. A že k tomu ještě pomůžeme třetímu místu ve
družstvech? To byla opravdu nádhera vychutnat si tu atmosféru na
stupních vítězů společně s Milanem Olivou a Šárkou Chmelovou.
Velké dík kamarádům z KZJ, kteří mě pomáhali s přípravou a
zároveň mě umožnili start na tak významné soutěži. Odnesla jsem si
zážitky, na které se nezapomíná.

BORDERKA A IPO aneb Huráááá na výběráky
(Jitka Slánská)
Byla jsem požádána, jestli bych jako majitelka zatím jediné
borderky, která vyjela na výběrák, nenapsala něco o tom, jak se k
tomu propracovat. Ráda bych zdůraznila slovo zatím, protože
jsem přesvědčená, že je to jen otázka času, kdy nás bude
mnohem víc. Viděla jsem cvičit a kousat už dost borderek a
opravdu to byly mnohdy velmi dobré výkony. Myslím, že jediný
problém je v tom, dotáhnout to do konce. Ale od začátku.
Původně jsem měla na výcvik dva rotvajlery a říkala jsem si, jak
by bylo fajn mít psa, který by chtěl pracovat a nemusela bych ho
do ničeho nutit. Zvažovala jsem několik možností, ale pořád to
nebylo ono. Až k nám na zkoušky přijela Alena Králová se svým
borderákem Igim a když jsem ho viděla, bylo mi okamžitě jasné,
že to je přesně to, co hledám. Takže po jejím důkladném
výslechu jsem si bez zaváhání objednala u Grygarů štěndo.
Když jsem s Terrym (Lithe Bohemia Alké) dorazila poprvé na cvičák, musela jsem si
vyslechnout (což asi většina z Vás velmi dobře zná) pěkně jedovaté poznámky typu: co s tím
kocourem chceš dělat? a kdeže jsi toho vořecha ulovila? Hrdě jsem prohlásila, že bude
samozřejmě dělat služebák a IPO. Ještě několik rádoby vtipných poznámek ve mě vyvolalo
"Kozinův syndrom" a prohlásila jsem, že do roka a do dne. A když něco takového řeknete,,
nezbude nic jiného, než se to snažit dodržet, pokud ze sebe nechcete udělat úplného blba.
Takže jsme na tom začali pracovat. Musím říct, že to šlo skvěle. Terry je velmi chytrý a
nadšený z každé zábavy. Vlastně jsme při výcviku neměli žádný vážnější problém.
Samozřejmě bylo několik zásad, které jsem opravdu důsledně dodržovala a vyplatilo se to.
Poslušnost jsem cvičila zásadně bez vodítka, na balónek a když něco nešlo, tak jsem mu to
vysvětlovala tak dlouho než to pochopil. Absence vodítka mi zabránila v pokušení, že když
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něco nejde, tak s ním škubnout. Stopičkovali jsme na pamlsky a vytrvale jsem na něj na stopě
hulákala pomalůůů, takže po 4 letech opravdu kapku zpomalil.
Co se týká obran, ty opravdu miluje. Ale začínali jsme velmi
opatrně a pomalu přidávali na zátěži. Podle mě je dost důležité,
aby hlavně na začátku kousalo štěně na stejného figuranta,
kterého zná a kterému věří. Občas jsem jela i na jiného, aby si
pomalu zvykal. Pochopil to jako úžasnou zábavu a lovil toho
divného chlapa s velkým nadšením. Pomalu jsme zvyšovali tlak
a dneska jsme na to tak, že čím figurant víc řve a mává
klackem, tím do toho jde s větším nadšením a nasazením.
Prostě maximální legrace. Dost důležité bylo i to, že jsme
jezdili od mala často cvičit (nejen kousat) i na jiné cvičáky, aby
ho později nepřekvapila změna prostředí a neřešil takové věci.
Velmi brzy jsme začali jezdit na závody a chytré řeči na
cvičáku byly završeny prohlášením, že vítězství na pouťáku je
sice hezký, ale pokud by se náhodou dostal na výběrák tak to
neustojí a vyženou ho. To už jsem nijak nekomentovala a řekla si, že to se teda uvidí. Tady
musím říct, že další zásadou, kterou jsem striktně dodržovala bylo, že než jsem šla na nějaký
závod, dojela jsem si na příslušného figuranta zatrénovat. Pokud jsem tu možnost neměla, tak
jsem radši na ten závod nešla. Dnes už by s tím problém určitě neměl, ale rozhodně to
nehodlám zkoušet. Co se týká přístupu figurantů, nikdy jsem s žádným neměla problém.
Chovali se k nám vždy skvěle a spousta mi jich velmi pomohlo a opravdu se poctivě snažili,
dotáhnout cviky tak, jak by měly vypadat. Tady bych ráda především jmenovala Radka
Hrouse, Pepu Kubce a Jardu Labíka, na
které jsem jezdila asi nejčastěji a kteří
mi nejvíce pomohli. Žádný problém
jsem nikdy neměla sni s rozhodčími,
kteří posuzovali vždy bez ohledu na to
jestli je to borderka nebo maliňák nebo
ovčák. S čistým svědomím můžu říct, že
jsem se nikdy nesetkala s žádnou
diskriminací
nebo
naopak
s
nadržováním.
Tady bych se ráda pochlubila, že všechny zkoušky, které jsme dělali, jsme zvládli na první
pokus a to je věc, na kterou jsem opravdu pyšná a myslím že není mnoho těch, kdo by se
něčím takovým mohli pochlubit. Zvládli jsem: ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2, SchHA, SchH1,
SchH2, BH, IPO1, IPO2, IPO3 a IPO-FH. Letos jsem byli na výběráku už podruhé a rovnou
jsme si splnili body na příští rok. Takže pokud budeme zdraví, tak to bude do třetice (doufám
že všeho dobrého). Tak nám držte palce a jděte do toho, ať je nás co nejvíc, a aby se konečně
ukázalo, že borderky jsou nejlepšííí.
Mimo sportovní kynologie děláme s Terrym ještě flyball a to s velkým nadšením a
nasazením. Jako jeden z mála psů se dostal časem pod 4 vteřiny. Jinak je 4násobný mistr ČR
a ani na Mistrovství Evropy jsme se neměly za co stydět. Nechci tady vypisovat všechny
výsledky, pokud budete chtít, najdete je na stránkách mých borderek a to: www.czechimp.cz.
Všechny Vás srdečně zdravím, přeju moc a moc úspěchů a brzy na nějakých závodech
nashledanou.
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MR BCCCZ ve výkonu
(Renáta Libová)
16. srpen 2008 – den kdy měly naše intenzivní přípravy vyvrcholit
v tradičně již pohodovou akci – Mistrovství BCCCZ ve výkonu.
Vše bylo nachystáno a připraveno. Zklamalo nás ale bohužel to
jediné, co jsme ovlivnit nemohli a to počasí. Od pátku vydatně a
doslova nepřetržitě pršelo. Radost nám nepřidali ani rozhodčí,
kteří po příjezdu prohlásili, že jestli se počasí nezlepší, budou
nuceni akci odvolat pro neregulérnost. Bylo mi do breku. A
myslím, že nejen mě. Všechny ty přípravy, vymýšlení a shánění
sponzorů mělo pokazit nevyzpytatelné počasí. Jediné, co nás
drželo alespoň trochu nad vodou byla dobrá nálada všech
závodníků, kteří se začali od pátku sjíždět a s úsměvem na tváři se
bavili o hrozivé předpovědi počasí na sobotu. Za pomoci místních
hasičů a některých závodníků jsme vztyčili v pátek dva vojenské
stany, pro případ, že by se předpověď meteorologů naplnila.
K večeru přijel také figurant Rosťa Valíček, který si ochotně našel
čas pro každého pejska a všichni si tak mohli dle své potřeby potrénovat.
Sobotní ráno nás po propršené noci přivítalo
sprškou krup. Od rána jela naplno kantýna a vařila
na střídačku horký čaj a kafe. V jednom vojenském
stanu byl zapojený teplomet a k dobru přišly také
kamínka v klubovně. Déšť trochu zmírnil a
rozhodčí se rozhodli pro zahájení celé akce za
přítomnosti místního starosty Města Albrechtice.
Při nástupu všichni obdrželi tašky s prvními
dárečky. Závodníci v kategorii ZVV1 odjeli na
stopy a na cvičáku byla zahájena poslušnost ZZO.
ZZOčkaři to odnesli asi nejhůř. Celou poslušnost
jim propršelo. Na stopě rozhodčí MUDr. Tichý
všem závodníkům v klidu vysvětlil, jak si představuje pokládání stopy včetně předmětů a
mohlo se jít na to. Pršelo také v době nášlapu stop ZVV1 a jelikož tráva již byla vzrostlá,
všichni si nakonec i přes holínky sušili své kalhoty v klubovně. Mezitím již byly našlapány
stopy pro IPO2. Jako malé překvapení a dárek pro zúčastněné v této nelehké kategorii bylo
jako druhý předmět na stopě použito srolované
vodítko od sponzora. Někteří závodící se jej
překvapivě pokoušeli po ukončení stopy vnutit zpět
kladeči stop. )) Po stopách, u některých závodníků
neoblíbené části, spadl některým kámen ze srdce a
s ním ustal i déšť a neobjevil se po celý zbytek
závodu. Poslušnost, kterou posuzovala Mirka Tichá,
proběhla poklidně a borderky mnohým přihlížejícím
pejskařům dokázaly, že i poslušnost se dá provádět
s radostí. Následovala menší pauza na oběd, kdy si
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mohli všichni pochutnat na grilovaném kuřátku nebo výborném gulášku, který uvařil náš
člen. Následnou obranu si již vzali pod svá křídla oba rozhodčí a bylo vidět, že pro ně byly
některé výkony překvapivé a od border collií nečekané. Po obranách si odchodily poslušnost
ještě dvě háravky, které mohly zasáhnout do pořadí jak v ZZO, tak jednotlivých oddílech
ZVV1. Následovalo sčítání bodů, vypisování diplomů, chystání stupňů vítězů a samotných
cen. A mohlo se přistoupit ke zlatému hřebu dne a tím je rekapitulace celého dne, ale hlavně
vyhlášení vítězů a Mistra BCCCZ ve výkonu pro rok 2008!
Rozhodčí
poděkovali
všem
zúčastněným za jejich plné
nasazení a sportovní chování, ale
také vyjádřili své poděkování, že
byli k této akci přizváni a netajili
se tím, že je toto plemeno velmi
příjemně překvapilo jak na
stopách, tak hlavně v obranách.
Všichni zúčastnění obdrželi ještě tašku s dalšími dárečky a první tři místa ve všech
jednotlivých oddílech obdržela věcné ceny a medaile a v součtech poháry. Mistr BCCCZ
obdržel navíc pohár, který věnoval starosta Města Albrechtic a jedinečnou živou cenu pro
Mistra – ovečku Bellamu, kterou věnovala pro vítěze stejnojmenná místní biofarma.
Musím říct, že jsme si s organizací a vymýšlením od dárečku na
stopách, přes losování čísel pomocí láhev vína a konče praktickými
cenami jako mimojité na zakázku vyrobenými poličkami na poháry
dali opravdu práci a doufám, že se u nás závodníkům líbilo. Jsem ráda,
že naše pozvání k posuzování přijali manželé Tiší, kteří určitě také
přispěli k pohodě na celé akci a figurant Rosťa Valíček, který chápe
rozdíl v přístupu k borderce a německému ovčákovi. Jsem také ráda,
že nám byl dán k dispozici od našich kolegů ze ZKO Města Albrechtic
krásný areál jejich kynologického klubu a část jejich členů nám také
vydatně a ochotně pomáhala s organizací. A na závěr si neodpustím
ještě názor ze strany sportovkářů-neborderkářů, kteří byli překvapeni,
jaká mezi závodníky panovala vzájemná přátelská atmosféra a všichni
si navzájem drželi palce a byli zklamáni z chyby druhého. Přála bych
si, aby se v tomto duchu nesly i všechny další mistrovství.
Výsledková listina MČR BCCCZ M. Albrechtice 16.8.2008
jméno psovoda
jméno psa
Kategorie ZZO

A B C celkem pořadí

Jana Malinská

Chelsay Action Aibara

30 55 -

85

1.

Radka Mokrišová

Akil Tachyon

28 56 -

84

2.

Veronika Hružíková

Airin Lex Wonderfull Dream

26 57 -

83

3.
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Kategorie ZVV1
Renáta Libová

Ares Fitmin

96 97 87

280

1.

Kristýna Másilková

Vigour Bohemia Alké

82 89 87

258

2.

Lucie Gabrielová
Earl-Grey z Černobílých
Kategorie IPO2

58 93 92

243

3.

Šimona Drábková

Melodor Bohemia Alké

98 92 95

285

1.

Milan Kuba

Apollon Imperium Ovem

87 83 96

266

2.

Petra Ušelová

Elegance Sun Black Chevers

80 88 86

254

3.

Kompletní výsledky i další fotky najdete na adrese: http://www.mrbccczvykon.wbs.cz/

Zkoušky, soutěže a školení v PASENÍ v roce 2009
10.-12.4. Podkost, akce ČBKS, Š,ZVOP,FCI; hl. TS pro ost. plemena, P: Tancer, RI: Koško
(Tancer)
8.-10.5. (16.-17. 5.) Sekerkovy Loučky, BCCCZ, Š (hl. pro rozhodčí, instruktory, pořadatele
akcí a adepty na tyto posty), FCI CS i TS, PI: Linhart, RI: Koško, Loučka, (I: zahraniční???)
30.-31.5. Podkost, BCCCZ, Š,ZVOP, FCI; PI: Koško, RI: Zadrobílek (Sochorová)
10.-12.7. Martínkovice (u Broumova), CACT, pod hlavičkou ČMKU (resp. FCI), Š, FCI
HWT a IHT1 TS, P: Horská, I: Šimek, R: Loučka (Kosa)
8.-9.8. Vysoký Újezd, BCCCZ, Š. ZVOP, FCI, PI: Vostřez, Šimek, R: Škůrek (Brunclíková)
15.-16. 8. Rakousy u Turnova, Pohár obce, farmářský styl na úrovni T2-3 ; P: Láníková, R:
Pecold (Kosa)
29.-30.8. Budišov nad Budišovkou, BCCCZ, Š,ZVOP,FCI,T; PI: Kynclová, RI: Brunclíková
(Czempas)
5.-6.9. Dlouhé Stropnice, CACIT, akce KJ pod hlavičkou FCI, FCI IHT1-3 CS, P: Vejčík,
Topinka, R: delegován FCI (navrhneme M. Fuchs, M. Kosa)
12.-13.9. Martínkovice (u Broumova), Mistrovství ČR v tradičním stylu, CACIT, FCI IHT
TS1-3, P. Horská, R: delegován FCI (navrhneme Š. Gavendová)
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19.-20.9. Libhošť, Mistrovství ČR v anglickém stylu, CACT, FCI IHT CS1-3, P: Gavendová,
R: Sochorová (Kosa)
26.-28.9. Sekerkovy Loučky, BCCCZ, ZVOP,FCI, T1-2; P: Linhart, R: Topinková
(Brunclíková)
9.-11.10. Podkost, akce ČBKS, Š,ZVOP,FCI, hl. TS pro ost. plemena, P: Tancer, RI: Koško
(Tancer)
17.10. Helvíkovice, BCCCZ, ZVOP,FCI HWT a IHT1-3, (T1-3 Pohár Fitmin), P: Šalomoun,
R: Zadrobílek (Gavendová)
Vysvětlivky: Š=školení, FCI= zkouška práce dle pravidel FCI (HWT, IHT1-3), T=trial
(soutěž), ZVOP (zkoušky vloh), CS (Collecting style jen pro BOC a AK, resp. anglický styl),
TS (Traditional style pro ostatní plemena FCI kromě BOC a AK), CACIT= čekatelství
mezinárodního šampióna práce, CACT= čekatelství národního šampióna práce, P=
pořadatel, R=rozhodčí, I=instruktor. Pozn: pokud není uveden u FCI nebo T druh nebo
třída, záleží na pořadateli co zvolí podle úrovně a počtu přihlášených. BCCCZ (Border
Collie Club CR), KJ (Kynologická jednota), ČMKU (Českomoravská kynologická unie), FCI
(Mezinárodní kynologické federace).
Veškeré informace, přihlášky, propozice: Ing. Radko Loučka - vedoucí sboru rozhodčích
a zástupce ČMKU v FCI pro pasení ovcí. Garant akcí v pasení KJ ČR. Schvaluje veškeré
změny propozic a delegace rozhodčích.
Kontakty: rloucka@volny.cz, 603 535683, 561 85 Česká Rybná 39.
Přihlášky zasílejte emailem přímo na pořadatele jednotlivých akcí dle propozic.

Outrun
(Wiki Topinka)
V minulých dílech jsme si řekli jak vypadá zkouška ZPOP 1 jako celek. Dnes se budeme
věnovat prvnímu cviku na parkuru
a tím je OUTRUN. Jak to vypadá?
Stojím se psem na pastvině a
někde dál jsou ovečky, které chci
přivést. Vyšlu psa a ten běží
velikým obloukem až za ovce, za
nimi se zastaví a… Ale proč to
udělal? Je to dáno tím,že borderka
je naprogramována jako přiháněč.
To znamená, že má vždy snahu
vést ovce k ovčákovi. Ovšem ne
každý pes umí tento manévr
provádět správně a efektivně proto
je nutné toto rozpoznat a hned od
začátku se snažit psa motivovat,
aby outrun vykonával dobře.
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Nejdůležitějším kritériem je tvar dráhy po které pes ke stádu běží. U dobrého outrunu by měl
mít tvar hrušky (obr. 1), kdy pes vybíhá od ovčáka v šikmém směru a jakoby pryč od stáda.
To se ale v průběhu mění a pes zabíhá za stádo dostatečně daleko. Tím získá prostor pro
manévrování a může se k ovcím přiblížit a následně je vyzvednout a vést k ovčákovi aniž by
je poplašil. A i kdyby se tak stalo, ovce budou mít snahu běžet spíše k ovčákovi než pryč a to
se dá ještě zachránit. Naproti tomu u špatného outrunu je dráha spíše ve tvaru otazníku (obr.
2). Zde pes běží přímo ke stádu a obíhá jej v těsné blízkosti, čímž si sám ovce plaší a rozhání.
No, ale co s tím dělat? Hlavní je nic neuchvátat. Nemá smysl vzít psa, který má složenu
ZVOP a jít jen tak bez přípravy na ZPOPku. Je pravda, že pes s dobrou základní poslušností
a probuzenou vlohou by s klidnými ovcemi tuto úlohu nejspíše zvládl, ale nesl by si s sebou
do budoucí práce špatné návyky. Takže než začneme psa vysílat na větší vzdálenosti,
musíme mít jistotu, že dělá správně svou práci na krátké trati. Třeba jen na 5 metrů. Pokud to
pes zvládá, postupně přidáváme metr za metrem až se dostaneme na onich 75 metrů u ZPOP
1. Jestliže někde nastane problém, musíme se vrátit zpět do vzdálenosti, kde to funguje dobře
a pokračovat znova.
Ovšem jsou i psi, kteří již od začátku dělají outrun na těsno a těm se musíme intenzivně
věnovat od začátku. Můžeme si pomoci např. tím, že odložíme psa tak 8-10 metrů od ovcí.
Sami popojdeme tak na polovinu vzdálenosti ke stádu (obr 3). Pak vyšleme psa. Pokud to
pochopí, půjde více zeširoka a když ne, můžeme
mu pomoci tím, že po jeho vyslání se
pohybujeme tak, abychom jej vytlačili od ovcí
dál (obr. 4).Tím mu ukážeme, že je žádoucí, aby
se od stáda držel dál. Jestliže to udělá,
pochválíme ho. Největší odměnou pro něj bude,
když jej necháme, aby popotlačil stádo směrem
k nám. Poté budeme postupně zvětšovat
vzdálenost, ze které psa vysíláme. Chce to
trpělivost a čas, pozor na to aby se pes
nepřetrénoval a také aby se po práci měl
možnost napít. Přeji mnoho úspěchů a hezkých
chvil u oveček.

Bonitace v roce 2008
(Nikol Hanačíková)
2007 - nedokončeno,
převod do 2008
FENA

DKK

Erna
Suleana

11.12.2005

černobílá

Affai Happy
Arenda

6.12.2002

černobílá

BONITACE březen 2008

Axa Suleana
Annie
Bohemia
Jukon

Gerri Miveko

0/0

0/0 iim basnn nna/
P1 T2

Miroslav Vostřez

Rajahiilen Jymy

1/0

1/0 iim bapns nna/
P+ W1

Lenka Cvachová

Pardubice
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FENY
jméno
psa/feny
Finnty Fey
Aibara
Amy z
Paleolitu
Annabbel
Haliba
Verity
Bohemia
Alké

datum nar.

barva

27.1.2007

hnědobílá

13.11.2004

černobílá

27.4.2006

černobílá

7.5.2006

hnědobílá s Liz Bohemia
pálením
Alké

Aima
Želečský
Hrádek

31.5.2006

černobílá

Agfa Cute
Pie Haliba

27.4.2006

černobílá

Ally Dajavera 19.10.2006

černobílá

Amy
Dajavera
Andy
Hrdlička
Creole Pretty
Ambra
Professional
Kitty Foxy
Fox
Lorelyane
Foxy Fox
Alexis
Confusion
Angelina
Jolie Tender
Flash
Barbara
Gulden Land

matka
Bonny Bee
Aibara
Anny Stříbrný
permoník
Hold the
Dream Gasko
Prim

Alma
Otasláva
Hold the
Dream Gasko
Prim

DKK

otec
Dante Darley
Arabian

0/0

Akim z Česalky

1/1

majitel
Kateřina
Kovaříková

lim casnn nna/ K1
iim bapnm nna/ K1
Q1 W2
František Horák

Alf Border Town 0/0
Ted from
Sc.Roy vom
Beutenhof
2/2

iim basns nna/ P1

David Mikulík

iim casbn nna/ K1
O1 R1 W3

Nartina
Weigertová

Brown Dancer
Gasko Prim

iim bawnn nna/ L1
P1

Miloslava
Zouzalová

iim bapns nna/ L1

Hana Babová

0/0

19.10.2006

černobílá

11.5.2002

černobílá

Alf Border Town 0/0
Vigour of
I´m special for Blackmountain
Agassi
Gasko Prim
0/0
Vigour of
I´m special for Blackmountain
Gasko Prim
Agassi
0/0
Alloa ze
Skalistých hor Fenvick Danny
0/0

22.5.2004

černobílá

Gee
Akumulator

28.12.2005

černobílá

1.12.2006

černobílá

25.4.2006

černobílá

16.2.2006

černobílá

27.5.2006

černobílá

Gay Bohemia
Alké
Crazy Foxy
Fox
Aisa Svěží
vítr

bonitační kód

Florey Bohemia
Alké
Borderline
Country Only
You
Hotnote Good
News
Duncan
Bohemia Alké

Ginger Brown
Gasko Prim
Bonie z
Nečtinského
podhradí

Idrus Bohemia
Alké
Ted from
Sc.Roy vom
Beutenhof
Vigour of
I´m special for Blackmountain
Agassi
Gasko Prim

Angelina
19.10.2006 černobílá
Dajavera
Nice of you
to Come Bye
červenobílá Rhonabwy
Locheil Time
Simply Sarah 26.11.2005
(ee red)
Awsome Lady Moves On

iim bapnn nna/ K1
O1

Iveta Dupalová

iim basns nna/ K1
O1
iim basns nna/ K1
P1 O1

Jan a Daniela
Rájovi
Ing.Jindřich
Janovský

0/0

iim bapns nna/ H1
P1 Q1

Martin Lesage

0/0

imm basnn nna/
L1

0/0

Jana Lobová +
H.Půlpánová
Helena
Půlpánová

0/0

iim bapns nna/ K1
iim bapnn nna/ O1
P1

0/0

iim bapnn nna/ K1
R1

0/0

iim bapnm nna/ N1 Daniela
O2 Q1 S1
Drbohlavová

0/0

iim bapns nna/ K1
P1 R2

OFA
GOOD iim rapnn nna/ -

Pavel Švarc
Jaroslav Hedvičák

Jitka Vancová
Dis.
Šárka
Seemannová

PSI
Yoe
Bohemia
Alké
Yenkie
Bohemia
Alké
Arny
Dajavera
Vigour
Bohemia
Alké
Artaban
Dajavera
Ary Norje
Krislyn Foxy
Fox

5.11.2006

černobílá

Jig Bohemia
Alké

Akim z Česalky

1/1

imm bawns nna/
H1 O1 W2

Eliška
Drahokoupilová

5.11.2006

černobílá

Jig Bohemia
Alké

Akim z Česalky
Vigour of
I´m special for Blackmountain
Agassi
19.10.2006 černobílá GaskoPrim
Ted from
Sc.Roy vom
hnědobílá s Liz Bohemia
7.5.2006
pálením
Alké
Beutenhof
Vigour of
I´m special for Blackmountain
19.10.2006 černobílá GaskoPrim
Agassi
Canna ze
Berry Blue Foxy
21.5.2006
černobílá Skalistých hor Fox
Borderline
Gay Bohemia Country Only
You
28.12.2005 černobílá Alké

1/1

ivm bawns nna/
Q1 R2 W2

František Horák

0/0

iim bapns nna/ K1

Milan Dudek

0/0

iim capln nna/ A1
R1 U1

Kristýna a Zdeněk
Másilkovi

0/0
0/0

ivm bapns nna/ Q1 Iveta Dupalová
iim basns nna/ H1
K3 T1
Stanislav Vítek

0/0

iim basnn nna/ H1
K1

Petra Brandlinská
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Carry Ball
Hardy Horde

23.5.2006

černobílá

Neo

17.8.2006

černobílá

BONITACE květen 2008

Annie Dot
Hardy Horde
Gingerbell
Kintyre

Ghost of
Pinewood
Country

0/0

Jack

0/0

iim bapnn nna/lim bapns nna/ K1
M1 T1

Ivana Knížetová
Kateřina
Hrubešová

Tonkory Valley
of the Storm

0/0

iim basns nna/ Q1

Lenka Svobodová

Lizas Border Q
red

0/0

Martina
Krejčová+J.Pešek

Pardubice

FENY
Elegant
Black from
Borders
Home
Jessamine
Sprite Black
Chevers
Cora
Agrokiwi
Cirra
Agrokiwi
Crazy Dot
Aibara
Infinity Black
Chevers
By-Way
Alkyra

17.8.2006

černobílá

25.5.2006

red merle
(skrytá)

Highland
Rose of
Emma´s
Pride
Wonder of
Kate´s Sam
vom
Beutenhof

20.6.2006

černobílá

Arsa Agrokiwi

Ken Akumulator

0/0

20.6.2006

černobílá

Ken Akumulator

1/1

1.3.2006

tricolor

Dante Darley
Arabian

0/0

iim basln nna/ P1

Alena
Doubravová

15.5.2006

černobílá

Laetare Be Just

0/0

iim basnn nna/ K1

Veronika Vargová

2.1.2007

černobílá

Arsa Agrokiwi
Adelaide
Czech
Highland
Blaze Black
Chevers
Citchi Darley
Arabian

ivm cppls nna/ K1
Q1 X3
iim basns nna/ K1
R1 T2
iim basnn nna/ K1
O2 W2

Cid Akumulator

0/0

iim basnn nna/ L1

Naďa Tomešková

30.10.2006

červenábílá (EE
red)

Kalzamm
Special
Edition

Ellagant
Stargate

0/0

Šárka Vajcová

11.2.2006

černobílá

Dyna Miveko

Faust Foxy Fox

1/1

iim rapnn nna/ iim bapnn nna/ P1
T1 W2

7.10.2006

hnědobílá

Henriet
Czechmate

Bayshore´s
Count Chocula

1/1

20.1.2007

hnědobílá

Jet

Tim

2/2

iim cawnn nna/ K1
W2
iim casnn nna/ H3
U1 W3

20.10.2003

černobílá

Energy
Akumulator

Clydebank Brit

2/2

iim bapnn nna/ P1
W3 E3

Hana Gajdošová
Dis.Petra
Červená

PSI
Fellow of
Maranns
Home
Chanson
Fitmin
Fiend Choco
z
Černobílých
Red
Apollon
Imperium
Ovem

BONITACE srpen
FENY
jméno
psa/feny
Ariel z
Korunova
dola
Elza
Okřešická
perla
Be Happy od
Zlatonosné
říčky
Anna Sub
Tilia

2008

datum nar.

barva

7.2.2007

modrobílá

2.5.2006

černobílá

1.2.2007

černobílá

11.4.2007

černobílá

Ája Dajavera 19.10.2006
Crazy
Charlie
Mintaka
12.4.2007
Definitive
Choice Svěží
vítr
25.6.2006

černobílá

Marcela Kučerová
Barbora
Kaclíková
Ivan Linhart
Milan Kuba

Brno
matka

otec

Dirka Hrdlička Calt Miveko
Bon Aqua od
Stříbřeckých
rybníků
Fenwick Danny
Ike of Magic
Borders

DKK

bonitační kód

Majitel

1/1

ivm bewnn nna/
N1W2

Ing.Igor Dobeš

2/2

lim basns nna/ M1
T1 W3

Jiří Gottfried

0/0

iim basnn nna/ -

Faust Foxy Fox
Vigour of
Blackmountain
Agassi

0/0

lim bawnn nna/ P1

Eva Koriandrová
Katarína
Soukupová

0/0

iim basns nna/ -

Václava
Kovárnová

černobílá

Blackie Foxy
Fox
Glamour Girl
Gasko Prim
I´m Special
for Gasko
Prim
Fast Flockie
Black
Chevers

Terminator vom
Kuchelmuschel

1/1

iim bapns nna/ H1
K1 O1 W2

Jana Dušková

černobílá

Alma Foxy
Fox

Gift in Trics
Gasko Prim

1/1

iim bapns nna/ O1
P1 R1 W2

Jana Trýznová
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Atea Ayky

Akim z Česalky

1/1

lim capnn nna/ M1
W2

Sylvie Bolwerk

Barleta
Lusika

Crazy Brown
Gasko Prim

0/0

iim basbn nna/ -

Michaela
Bakrlíková

Blackie Foxy
Fox

Ike of Magic
Borders

0/0

ivm bapnn nna/
Q1

Lenka Pánková

Coura
Hrdlička
Great Future
Gasko Prim

Fenwick Danny
Lithe Bohemia
Alké

Dayki Ayky
Anique
Cathy
Bohemian
Oak
Best Choice
od
Zlatonosné
říčky
Didi z
Nečtinského
podhradí
Amy Czech
Imp

28.4.2005

hnědobílá

9.10.2006

trikolor

1.2.2007

černobílá

1.7.2005

černobílá

4.10.2006

trikolor

Cita Fešák
Aura Plush
Berry

13.2.2007

trikolor

7.3.2007

černobílá

28.12.2005

černobílá

15.2.2006

dark sable

28.10.2006

černobílá

Arin Svěží vítr Clydebank Brit
Dwart Tiny Z
Černobílých
Alf Border Town
Borderline
Gay Bohemia Country Only
You
Alké
Mouse di
Cambiano
Acra Miveko
Gaze
Akumulator
Clydebank Brit

4.4.2006

černobílá

Anelim ze
Berry Blue Foxy
Skalistých hor Fox

1/1

11.2.2006

černobílá

Dyna Miveko

2/2

18.2.2007

černobílá

Faust Foxy Fox
Vigour of
Blackmountain
Agassi

4.2.2006

černobílá

Akim z Česalky

0/0

iim bapns nna/ H2
W2
iim bapns nna/ P1
Q2

26.4.2007

hnědobílá
blue merle

0/0
OFA
MILD

iim capnn nna/ iim bppnn nna/K1
P1 X1 W3

Otakar Pohl

22.12.2005

Crazy Brown
Gasko Prim
Caristan Loves
Edition

18.12.2006

hnědobílá

Artur Border
Town

0/0

iim capnn nna/ -

Pavla Kasálková

27.5.2006

černobílá

Ted fr.Sc.Roy
vom Beutenhof

0/0

iim basns nna/ H3
O1

Lenka Martincová

11.4.2007

černobílá

iim basns nna/ P1

Radek Murka

černobílá

0/0

iim bapnn nna/ P1

16.2.2006

hnědobílá

Faust Foxy Fox
Call me Brown
Gasko Prim
Idrus Bohemia
Alké

0/0

21.5.2005

Tosari Flies
High
Bonie z
Nečtinského
podhradí
Glamour Girl
Gasko Prim
Citchi Darley
Arabian
Ginger Brown
Gasko Prim

0/0

iim casns nna/ K1

Lucie Šlachtová
Jakub+ Beata
Štýbrovi

1.2.2007

černobílá

Ike of Magic
Borders

0/0

11.4.2007

černobílá

Blackie Foxy
Fox
Glamour Girl
Gasko Prim

Faust Foxy Fox

0/0

iim bapns nna/ iim bawnn nna/ A1
K1 Q1

Marie Řežábková
Mgr.Renata
Šikolová

8.10.2006

dark sable

Fibi Miveko

Bek Hrdlička

0/0

lim dasbn nna/ K1
L1 P1 Y1

Karel Kuběnský

1.2.2007

černobílá

Blackie Foxy
Fox

Ike of Magic
Borders

0/0

ivm basnn nna/ A1
I1 K1 Q1

Martina Kučerová

9.10.2006

hnědobílá

Barleta
Lusika

Crazy Brown
Gasko Prim

0/0

iim capnn nna/ -

Lucie Planá

9.10.2006

černobílá

Barleta
Lusika

Crazy Brown
Gasko Prim

0/0

iim bapnn nna/ -

Ing.Ivana
Vlasáková

Karrie Foxy
Fox
Brigite
Podina
Bety Sen
Pastýřů
Genesis ze
Skalistých
hor
Cherry
Fitmin
Borderline
Country
Incredible
Helia Fitmin
Engee Bay
Appaloosa
Hardy Horde
Aiwin Druna
Blue
Any
Dreariness
Near Future
Brenda
Gulden Land
Alice Sub
Tilia
Annie Alkyra
Apu Brown
Tender Flash

Hotlee Také
Ito Thelimit
Adéla od
Ančičky
Arushka
Plume Hardy
Horde
Cheylla
Bohemia Alké

1/1
0/0
0/0
0/0
0/0

iis bapnm nna/ A1
H1 R1 W2
iim bapbs nna/ M1
P1 O1
iim basln nna/ K1
O1
iim basns nna/ K1
Q1

0/0

iim basns nna/ N1
lim dasln nna/ A1
R2

0/0

lim bapns nna/ K1

1/1

iim basnn nna/ Q1
W2
iim bawnn nna/ P1
W3

Petra
Švanderlíková
Jitka Slánská
Libuše
Hofmanová
Karin Navrátilová
Pavla
Černochová
Eliška Dřínovská
Renata
Rovňaníková
Sandra Lefnerová
Tomáš Zídek
Šárka Vajcová
Radmila Klečková

R+T Buriánkovi

PSI
Boldy od
Zlatonosné
říčky
Adam Sub
Tilia
Alex
Carpentalis
Moravian
Better Faster
od
Zlatonosné
říčky
Alexander
Bohemian
Oak
Anthony
Bohemian
Oak
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Archie Czech
Imp
Alf Sub Tilia
Aladin z
Korunova
Dvora
Eyes of the
World
Galaxy
Black
Dragone od
Zlatonosné
říčky
Aksamit
Bohemian
Oak
El Condor
Appaloosa
Hardy Horde
Ed James
Appaloosa
Hardy Horde
Great Viking
ze Skalistých
hor
Adonis
Confusion

4.10.2006

blue merle
s pálením

Great Future
Gasko Prim
Glamour Girl
Gasko Prim

Lithe Bohemia
Alké

1/1

Faust Foxy Fox

0/0

lim bmpbn nna/ A1
Jitka Slánská
P1 Q2 W2 Y1
iim basns nna/ M1
P1
Pavel Holý

11.4.2007

černobílá

7.2.2007

modrobílá
s pálením

Calt Miveko
Eyes of the
World
Cheyenne

1/1

lim bepbn nna/ W2 Martina Čechová

černobílá

Dirka Hrdlička
Eyes of the
World
Alimcbeal

2.3.2007

0/0

iim bapnn nna/ -

Michaela
Úlovcová

1.2.2007

černobílá

Blackie Foxy
Fox

Ike of Magic
Borders

0/0

iim basnn nna/ H1
I1 K1 Q1

Lada Flašmanová

9.10.2006

hnědobílá

Crazy Brown
Gasko Prim

0/0

iim capnn nna/ T2
V1

Miroslav Kousal

26.4.2007

černobílá

Crazy Brown
Gasko Prim

0/0

iim basns nna/ I1
O1 P1

Věra Kalmanová

26.4.2007

dark sable

Barleta
Lusika
Arushka
Plume Hardy
Horde
Arushka
Plume Hardy
Horde

Crazy Brown
Gasko Prim

0/0

iim dasbn nna/ -

Pavla Slepicová

4.4.2006

černobílá

25.4.2006

černobílá

Anelim ze
Skalistých hor
Aisa Svěží
vítr

Berry Blue Foxy
Fox
Duncan
Bohemia Alké

BONITACE říjen
FENY
jméno
psa/feny
Nana Miveko
Gill z
Nečtinského
podhradí

2008

1/1

iim bapnn nna/ Q1
T1
iim bapnn nna/ K1
Q2 W2

Alena Svobodová
Barbora Ryšavá

Praha
DKK
otec
Bobík Okřešická
perla
0/0

bonitační kód

majitel

ims basns nna/ N1

Monika Thůmová

Fenwick Danny

1/1

iim dasnn nna/ P1
W2

Petr Stříbrný

Eros Fitmin

0/0

iim bapbs nna/ K1
R1

Jitka Jandošová

Fenwick Danny

0/0

Alf Border Town

Dajenn Foxy
Fox
Dajenn Foxy
Fox
Gaze
Akumulator
Great Future
Gasko Prim

Clydebank Brit
Lithe Bohemia
Alké

Alma
Otasláva
Dajenn Foxy
Fox

Berry Blue Foxy
Fox
Brains n´beauty
El Septinius

Urma of Irish
Home

Beverly Hills at
Real Pearl

0/0

Arsa Agrokiwi

Ken Akumulator

2/2

datum nar.

barva

1.11.2006

černobílá

Héra Miveko

2.5.2007

dark sable

Coura Miveko
Ailill Merry
Ambra
Proffesional
Bon Aqua ze
Stříbřeckých
rybníků
Dwart Tiny z
Černobílých

Hippy Ambra
Proffesional
26.6.2007
trikolor
Enya
Okřešická
perla
2.5.2006
černobílá
Agatha Plush
Berry
7.3.2007
černobílá
Darkly
Beauty Silver
Breeze
2.4.2007
černobílá
D´blue
Dream Silver
Breeze
2.4.2007
modrobílá
Buggee Sen
Pastýřů
28.10.2006 černobílá
Ally Czech
hnědobílá s
Imp
pálením
4.10.2006
Bianca
Želečský
Hrádek
19.7.2007
černobílá
Dewfall
Silver Breeze 2.4.2007
černobílá
A simply
black Dream
of Fatra
11.10.2003 černobílá
Carina
Agrokiwi
20.6.2006
černobílá
Clea Z
Nečtinského
podhradí
7.4.2004
černobílá
Meggy
Akumulator
5.7.2005
černobílá

0/0

matka

David Pech

1/1

iis basnn nna/ L1
iim basns nna/ P1
Q1 W2

Brains n´beauty
El Septinius

2/2

iim basns nna/ W3

Petr Patočka

Brains n´beauty
El Septinius

1/1

Aischa ze
Skalistých hor Fenwick Danny
Idea
Duncan
Akumulator
Bohemia Alké

Miloš Vlášek

0/0

imm bepnn nna/
W2
lim basns nna/ K1
N1
lim casln nna/ O1
P1 R1

1/0

imm bapns nna/
P1 W1

PaeDr.Ivana
Vojtíšková

0/0

iim basns nna/ -

Radek Dlabal

0/0

1/1
0/0

imm basne nna/
N1 V2
imm basns nna/
P1 R1 W3
imm basns nna/
K1 R1 W2
iim basnn nna/ O1
Q1 R1

Jiří Peterka
Miloslava
Tuzarová
Jana Srpová

Petr Kotlán
Pavel Mázl
Martina
Bedlánová
Mgr.Alena
Sahánková
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Askia
Krotějov
Cindy Hope
Mintaka
Anka Z
Temného
hvozdu
Brenda Lee
Tender Flash
Dynamic
Blue Dream
z Begasu

1.3.2007

černobílá

12.4.2007

černobílá

For You From
Gasko Prim
Fast Flockie
Black
Chevers

15.12.2006

černobílá

Adika Aibara

31.3.2007

černobílá

22.7.2007

modrobílá

Balos od
Stříbřeckých
rybníků

Terminator vom
Kuschelmuschel 0/0

Jaroslav Hutter

iim bawns nna/ K2
O1 R1 T1

Dagmar
Dvořáčková

0/0

iim basnn nna/ Q1

Vlastimil Gabriel

Ginger Brown
Gasko Prim

0/0

imm basnn nna/
A+

Michaela Palfiová

Babsi Foxy
Fox

Clan-Abby NZ
Carolyns Dylan

0/0

iim bewnn nna/ H1

Veronika Vostrá

DKK

Dy-no-mite
Silver Breeze
Atomic Flash
Koryfej

14.2.2007

Just for Fun
Black
Chevers

25.5.2006

2.4.2007

Argo z Monte
ranče
13.11.2002
Neo Foxy
Fox
19.4.2007
Coudy Z
Paleolitu
15.3.2007
Detania
Travelling
Jasper
12.6.2007

Beatle-Paul
Tender Flash
Devil Dog
Tennant
Dongo
Dynamic
Aibara
Diplomat z
Bengasu

imm basns nna/
N1

Dante Darley
Arabian
From Borders
Home Unique
Sem

PSI

Argo Záblesk
Demolition
Bogaboo
Aibara

0/0

Dajenn Foxy
Fox
Airin z
černobílá Paleolitu
Wonder of
Kate´s Sam
hnědobílá s vom
Beutenhof
pálením
černobílá

černobílá

Brita Darley
Arabian
Elsa Foxy
Fox
Anny Stříbrný
permoník

red merle

Detania
Millionbelle

hnědobílá
černobílá

13.6.2005

trikolor

4.6.2006

černobílá

31.3.2007

černobílá

10.4.2005

černobílá

4.6.2006

černobílá

22.7.2007

černobílá

Brains n´beauty
El Septinius
Filip ze
Skalistých hor
Lizas Border Q
red
Ted from
sc.Roy vom
Beutenhof
Oodnadatta
True Deal
Melodor
Bohemia Alké
Caldonbeck
Flynn for
Detania
Axi z Ovčího
kopce

Etna Miveko
C´brown
Jessye Gasko Dante Darley
Prim
Arabian
From Borders
Ginger Brown Home Unique
Sem
Gasko Prim
Deuce
Wendevick
Czechmate
Zephyr
C´brown
Jessye Gasko Dante Darley
Prim
Arabian
Babsi Foxy
Clan-Abby NZ
Fox
Carolyns Dylan

1/0

lmm bapns nna/
Q1 P1
lmm basns nna/
K1 N1 W1

Petra Drbošalová

0/0

iim casbs nna/ Q1

Jana Rendlová

0/0

iim casns nna/ N1

0/0

iim basns nna/ Q1
iim bapnn nna/ K1
W2

Andrea Kühnlová
Petra
Chalupníčková

0/0

1/1
0/0

Zdeněk Straka

Lucie Appltová

2/2

iim cppnn nna/ X2
iim bapbs nna/ K1
P1 W3

Miloš Vlášek

2/2

imm bapnn nna/
E3 Q1 W3

Marek Lehuta

0/0

iim basns nna/ A1
I1

0/0
2/2
0/0

A+M Hovorkovi

Alois Macner
Martina
ivm bapns nna/ Q1 Bedlánová

imm bawnn nna/
H1 K1 Q1 W3
iim basns nna/ H2
K1

Michaela Palfiová
Jan Molnár

Zpráva asistentky poradkyně chovu
(Monika Švarcová)
Za rok 2007 bylo pod BCCCZ odchováno 91 vrhů, 8 fen nezabřezlo. Odchováno bylo 507
štěňat, z toho bylo 255 psů a 252 fen. Průměrně je to cca 5.6 štěňat na vrh. Nejmenšími vrhy
bylo 1 štěně, největšími 10. Z toho 24x se jelo krýt do zahraničí. A pouze 5 psů krylo v roce
2007 vícekrát jak 2x.
CEA: 34 otců DNA Normal, 6 matek DNA Normal, 23 oba DNA Normal, 28 klinicky
vyšetřených vrhů
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Barvy štěňat: 320 černobílých, 69 trikolorních, 14 modrobílých, 9 modrobílých s pálením,
24 blue merle, 10 blue merle s pálením, 29 hnědobílých, 5 hnědobílých s pálením, 6
lilabílých, 6 red merle, 1 red merle s pálením, 11 (dark) sable, 3 stříbrnobílá
Prosím všechny o včasné žádání o krycí listy, mají rok platnost, není proto důvod čekat na
poslední chvíli, kdy už fenka hárá. Nepočítejte s tím, že hárání probíhá přesně po 6.ti
měsících.
PK nově požaduje sankční poplatky za neúplně, nebo nečitelně vyplněné dokumenty
potřebné k zapsání vrhu (tzn. ŽTČ, KL a PV). Často mi chodí tyto dokumenty nevyplněné,
nebo vyplněné jen zpola, upozorňuji, že špatně vypsané dokumenty budu vracet a bude se
Vám prodlužovat doba k vydání PP pro štěňata! Dále upozorňuji, že nadále budu vyžadovat
kopii dokladu zaplacení KL.
Doporučuji také dávat novým majitelů Vašich štěňat kopii žádanky o tetovací čísla. Někteří
pořadatelé výstav tento dokument vyžadují, pokud majitel hlásí štěně na výstavu v době kdy
zatím nemá vystaven PP.
Tetování / čipování: chovatelé mají možnost se rozhodnout, zda budou štěňátka nechávat
označovat tetováním nebo čipováním. Ve všech případech si však musí povinně zažádat o
tetovací čísla - i v případě čipování!! Přidělená čísla od Plemenné knihy jsou zároveň čísla
zápisová! V případě rozhodnutí chovatele pouze štěňata čipovat, do kolonky žádanky o
tetovací čísla se vepíše číslo čipu a veterinární lékař razítkem a svým podpisem potvrdí
provedení čipování štěňat. K přihlášce vrhu chovatel musí navíc přiložit i nevylepená čísla
čipu (ke každému štěněti jednu nálepku), aby nálepku mohla Plemenná kniha přímo vlepit do
PP štěněte.
Od roku 2007 dochází ke změnám související s vystavením průkazů původu štěňat. Spolu
s přihláškou vrhu chovatel zasílá poradci chovu ORIGINÁL CERTIFIKÁTU o 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 ORIGINÁL CERTIFIKÁTU o provedeném Optigen testu DNA / CEA s výsledkem
NORMAL u alespoň jednoho z rodičů vrhu. Pokud chovatel nedoloží ORIGINÁLY
CERTIFIKÁTŮ o vyšetření štěňat na CEA, nebo DNA test na CEA s výsledkem Normal
min.jednoho z rodičů, nebudou štěňatům vystaveny průkazy původu!!!!
V roce 2008 vznikla v ČR genetická laboratoř Genomia, která rovněž provádí genetické testy
na CEA a MDR1 u border kolií. Výsledky testů této laboratoře klub BCCCZ rovněž uznává,
ale musí být provedeny z krve odebrané a potvrzené veterinářem. Cena za CEA test je 1900,/1 psa, 1700,-/ 5 testů. Výsledky bývají do 1 týdne ode dne doručení.
Kontakt: Genomia s.r.o., Teslova 3, 301 00 Plzeň, e-mail: laborator@genomia.cz,
web:www.genomia.cz
Prosím všechny o zaslání kopií výsledků všech genetických testů (CEA, CL, TNS, MDR1),
ať už dopadli jakkoliv, pomůže mi to v alespoň částečném zmapování situace u BOC. Občas
po mě např. tyto informace chtějí i majitelé fen, hledající psa ke krytí, tak abych měla co
nejucelenější informace a nemusela je složitě vyhledávat na různých webech.
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Předání nových titulů Klubový šampion
psi:
BASTIANN LILA Silver Breeze
BATTOS od Stříbřeckých rybníků
CANDY RUNNER Hardy Horde
CALYPSO CARL Hardy Horde
DETANIA VICTORY
EARL-GREY z Černobílých
IVANHOE Foxy Fox

feny:
ANGE WHITE FACE Gasko Prim
DAISY Foxy Fox
FAST FLOCKIE Black Chevers
FOREVER FREE Black Chevers
FRANCIS Foxy Fox
GOOD LUCK Gasko Prim
Littlethorn Saxo
LORELYANE Foxy Fox

Pozvánky na Mezinárodní mistrovství ČR border collií v agility 2009
Rozhodčí: Carl de Rouck (Belgie), Ronald Mouwen (Švýcarsko)
Místo: Areál Autocampingu Rozkoš, Česká Skalice - www.atcrozkos.cz
Program mistrovství:
Pátek 12.06.2009
Trénink od 13:00 do 20:00, cca 2 minuty pro každý tým
Prezence od 18:00 do 22:00. Chtěli bychom požádat účastníky, aby v maximální možné míře
využili možnosti prezence již v tento páteční termín.
Sobota 13. 06. 2009
Prezence od 7:30 do 8:30, Parkur A (Agility), Speciální závod - Kvalifikační kolo (Agility),
Závod štěňat - Barelový běh, Mistrovství BCCCZ družstev - První kolo (Agility)
Parkur B (Jumping), Speciální závod - Kvalifikační kolo (Jumping), Oldies - První kolo
závodu , Mistrovství BCCCZ jednotlivců A1 kategorie - První kolo (Jumping)
Mistrovství BCCCZ jednotlivců A2, A3 kategorie - První kolo (Jumping)
Neděle 14. 06. 2009
Parkur A (Agility), Oldies - Finále závodu (Agility), Závod štěňat - Tunelový běh
Mistrovství BCCCZ jednotlivců A1 kategorie - Finále (Agility)
Mistrovství BCCCZ jednotlivců A2, A3 kategorie - Finále (Agility)
Speciální závod - Finále(Agility)
Parkur B (Jumping), Tachyon Trophy A1 kategorie (Jumping), Tachyon Trophy A2, A3
kategorie (Jumping), Mistrovství BCCCZ družstev - Finále (Jumping)
Více informací a přihlášky najdete na stránkách:
http://www.borderky.eu/champ2009/index.php?id=aktuality&lang=cz
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OBEDIENCE aneb vyšší škola poslušnosti
(Lucie Gabrielová)
V roce 2008 se v ČR poprvé konaly první oficiální obedience závody. Konečně se k nám
dostal sport, který má v okolních zemích bohatou minulost a říká se, že v Anglii byl napsán
„pro border kolie“ :o)
Obedience, je zkušební řád založený na cvicích poslušnosti.
Všechny cviky musí být prováděny přesně, radostně a
stejnoměrně rychle. Mezinárodně (FCI) uznávaná je zkouška
OB 3, která je pro všechny země shodná. Jistou zvláštností je,
že každá země si sama upravila a sepsala stupně nižší, takže
například rakousky zkušební řád pro třídu GH 1 vypadá jinak,
než náš pro „tutéž“ třídu OB 1.
Když jsme u těch zajímavostí. Přesné znění povelů není
stanoveno, je určen jen limitovaný počet slov. Já jako psovod
můžu pro daný cvik použít jakékoliv slovo, např. pro chůzi u
nohy „Jupí“ a pro vyslání vpřed do čtverce povel „Bašta“.
Záleží jen na vlastní fantazii. Rovněž způsob přivolání a obratů
záleží čistě na psovodovi. Obrat čelem vzad se smí provézt
jako čelem vzad s otočkou vlevo nebo vpravo. Otáčí-li se
psovod klasicky doleva, pak se pes smí otáčet buď spolu se
psovodem u jeho nohy, nebo ho oběhnout. Totéž u přivolání.
Mohu si vybrat, jestli přivolám psa do předsednutí nebo k noze, k níž se může přiřadit
oběhnutím nebo přiřazením. Stejně „libovolně“ smí pes přinést aport, buď rovnou k noze
nebo do přesednutí a po odebrání aportu následuje přiřazení k noze. I způsob přiřazení k noze
se smí být v průběhu cvičení lišit. Nehodnotí se způsob přiřazení, ale finální pozice.
Co mě okouzlilo na obedience je její skoro až přehnaná touha po dokonalosti. Ve vyšších
třídách se hodnotí každý pohyb navíc, každé zaváhání. Při
dlouhodobém odložení (v sedě, v leže) musí pes pozorně sledovat
svého pána a ne čuchat okolo. U chůze u nohy se hodnotí jak radost
ze cvičení, tak i úroveň koncentrace na psovoda a práce celého těla
včetně zadních tlapek. Velí se pouze při vykročení a změně směru.
Odložení za pochodu musí být rychlá a následně nehybná. Vysílání,
přivolání i zaujímání poloh musí být rychlé. Aporty bez překusů. U
poloh na dálku (sedni lehni vstaň) se hodnotí každý pohyb navíc.
To vše, ale až v mistrovské třídě. Na našem zkušebním řádu
pracovalo mnoho zkušených kynologů a jednotlivé třídy na sebe
náročností i vývojem cviků hezky navazují.
Při cvičení a hlavně hodnocení obedience je velmi důležitý vztah
psovoda se psem. Právě ona neuchopitelná rovnováha mezi radostí
z cvičení a přesností, to je sen mnoha závodníků.
Podobně jako ve světě, i u nás se bude část závodů pořádat v rámci některých mezinárodních
výstav psů. Atmosféra bývá nezapomenutelná. Ticho diváků, kteří čekají, jestli pes vyčuchá a
najde to správné dřívko při identifikace a pak následný aplaus, když se cvik povede, na to se
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jen tak nezapomíná. Rovněž vzájemná spolupráce a podpora závodníků už bývá dnes
v jiných sportech spíš vzácností. Nenchte se proto přemlouvat a někdy se přijďte podívat, co
že to ta obedience je vlastně zač. Rovněž ve skoro každém velkém městě už najdete
proškoleného obedience instruktora, který Vám jistě rád poradí a ukáže, jak na to. Jejich
seznam i další informace najdete na: www.obedience.cz

Mistrovství obedience ČR
(Lucie Gabrielová)
15.-16.11.2008 se v rámci Mezinárodní výstavy psů v Praze konalo i první české Obedience
Mistrovství. V sobotu třídy OB 1 a OB 2 a v neděli OB –Z a
OB 3.Základní podmínkou bylo, že pes již musel mít
splněnou zkoušku té třídy, do které se hlásil.
Ve třídě OB-Z nastoupilo 17 psů (5 BOC), 7 bylo hodnoceno
na výborně, 3 na velmi dobře, 4 na dobře a 4 na nehodnocen.
Tak přísní byli rozhodčí, ale o to víc zazářili ti, kterým se
podařilo odcvičit na výborně. Na prvním místě se umístila
Lucie Prause s „voříškem“ Vendulkou, na druhém místě
Anna Janečková s „voříškem“ Bertou a na třetí místě Helena
Svobodová s BOC Be My Dream Unique Forever.
Ve třídě OB 1 nastoupilo 9 psů (4 BOC), 2 byli hodnoceni na
výborně, 2 na velmi dobře, 3 na dobře a 2 na nehodnocen. Na
prvním místě se umístila Marie Stráníková s NO Ayk Max
Mastr, na druhém místě Lubomír Janoušek s BOC Benettou
Hafkins a na třetím místě Lucie Gabrielová s BOC Dick
W.H. Tennant.
Ve třídě OB 2 nastoupilo 8 psů (5 BOC), 1 byl
hodnocen na výborně, 2 na velmi dobře, 2 na
dobře a 3 na nehodnocen. Na prvním místě se
umístila Jana Gibová s BOC Calypso Carl
Hardy Horde, na druhé místě Lada Richtěrová
s BOC Cat Ballow Hardy Horde a na třetím
místě Lucie Gabrielová s BOC Earl-Grey
z Černobílých.
A nakonec mistrovská třída OB 3. Bohužel v této třídě už se skoro nic neodpouští a laťka je
velmi vysoko. Své určitě sehrála i nervozita a závod v hale. Zůčastnili se 4 psi (3 BOC),
z toho 1 na velmi dobře a 3 na nehodnocen. Na prvním místě se umístila Šimona Drábková
s BOC Melodor Bohemia Alké, na druhém místě Lucka Stemmerová s BOC Bak Fešák a na
třetím místě Hanka Grundmannová s BOC Cranberry Hardy Horde.
Já osobně jsem viděla a závodila „pouze“ v kategoriích OB 1 a OB 2. Výkony to byly
neuvěřitelné. Kolik práce se za ten rok udělalo,. Jak moc se někteří zlepšili. Něco se povedlo,
něco ne, v každém případě si to užili jak diváci, tak i pejsci a to je asi to nejdůležitější :o)
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KRYCÍ PES
Fire on Ice of Maranns Home
Import Belgie, nar. 30.10.2006
Barva ee-red, 52cm, DKK 0/0
CEA, CL, TNS DNA Normal,
PRA neg. 2008
ZVOP
Junior šampion Maďarska, BOB,
3x nej. junior, res. CACIB, 3x CAJC, CAC,
4x V1, V2, res. CAC, 3. místo - šampion
šampionů, CAC z klubové výstavy
Fire on Ice of Maranns Home bude působit
jako krycí pes v naší chovatelské stanici do
konce roku 2009.
www.dajavera.com
mob. 603 508 355
daniela.rajova@seznam.cz
více info na stránkách, telefonem, osobně
Nabízím na krytí:

JCh. Ch. Earl-Grey z Černobílých
Junior šampion ČR, Šampion ČR, Klubový
šampion BCCCZ, 3x CAJC, 6x CAC, 2x
res.CACIB, CACIB, BOB, Národní vítěz
ZZO, ZOP, BH, ZM, ZPU1, GH 1, OB 1, OB 2,
ZVOP, ZPOP 1
DKK 0/0, DLK 0/0, CEA DNA Carrier, TNS
DNA Normal, CL DNA Normal
Má vlohu pro hnědou, modrou, lila i trikolor.
www.drakonit.websnadno.cz, tel: 774 812 294
Nabízím ke krytí:

Ch. Dick W.H. Tennant
Šampion ČR, Šampion SK, Klubový šampion
BCCCZ, 2x res.CAC, 6x CAC, CACIB
LA1, ZZO, ZOP, BH, IPO-V, ZPU1, ZVV1,
OB-Z, OB 1, ZVOP, canisterapeutická zk.
DKK 0/0, DLK 0/0, CEA DNA Normal, TNS
DNA Normal, CL DNA Normal
Má vlohu pro hnědou i trikolor.
www.drakonit.websnadno.cz, tel: 774 812 294
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