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Slovo úvodem

(za redakčníradu Pavel Pasler)

.V tomto čísloBorderholicu najdete kromě událostí v pasení av rŮzných
kynologických spor1ech i přehledy kluboých šampiónů avítězttklubových a speciálních
výstav
- v posledním desetiletí.
sfate platí, že každý zYás se můžestát spoluautorem klubového časopisu a podílet se
na zvyšovánijeho úrovně. Přivítáme autory, kteří by chtěli něco napsat například o sportovní
kynologii, dogdancing u, záchranařině a dalšíchaktivitách.

Chtělbych opět poděkovat všem autorům článkův tomto vydáni ( jména najdete vždy
u článku) a dáIe autorům ťotografií - Tomáši Seemanovi, Michalu Macháčkovi, Katce
Lerlové, Pavlu Humpolcovi a Wikimu Topinkovi.

PříštíčísloBorderholicu vyjde koncem bÍezna2011.

lnformace o činnosti výboruBCCCZ
(Radko Loučka - předseda BCCCZ)

Na konci ledna to bude čtrnáct měsíců,co jsem byl zvolen do funkce předsedy klubu.
Do ýboru jsem byl zvolenjako nováček, stejně jako většina ostatních. Zptwodních členů
vněm zbylt jen Bořík Šimeka Pavel Pasler. Pavel se pak na srpnové členskéschůzi vzdal
funkce hospodáře' ponechal si jen funkci referenta pro Zpravodaj. Kompletně se vyměnili i
všichni členovéKRK a referenti, včetně webmastera klubových stránek. Výbor však měl na
co navázat.
Rád bych vás jen v krátkosti seznámil s výsledky činnosti výboru za těch 14 měsíců.

I]ž v mínulémčísleklubového zpravodaje Borderholic jsem psal, že se podařilo

obnovit jeho lydávání a že největšímúspěchem bylo' když Čturu konečně uznalo správný
překlad standardu border kolie. Ve velmi kÍátké době se také podařilo s tímto standardem
seznámit rozhodčíexteriéru našeho plemene. K tomu přispělo t to, že jsme je pozvali na
společnou schůzku' sešli jsem Se na ní v rámci konání bonitace klubu. Přes úspěch této
schůzky však zjišt'uj eme, že se stále na výstavách občas setkáme s hodnocením, které spíše
odpovídá tomu původnímu'špatnému překladu. Asi dá ještě hodně práce přesvědčit o tom,
jak má správná borderka lrypadat a jakou má mít povahu' všechny rozhodčíexteriéru.
činnosti ýboru se můžetedočístna klubových internetoých stránkách' které jsou
pravidelně doplňovány o aktuality. Výbor vždy po dvou měsícíchna těchto stránkách
uveřejňoval i zápis o své činnosti a svých rozhodnutích. K internetu má dnes přístup snad
každý a můžesi zápisy přečíst.Myslím, že jsme toho ve výboru uŽ řešili a r,yřešili docela
dost' jedno se však přece jen nepodařilo.
Velmi mě mtzí, že jsme se neposunuli snad ani o krok dál ve Zprovoznění nové
databáze psů a v převodu staých na nové klubové stránky. Ziskalijsme sice jejich nové,
ce|kem pěkné, grafické zpracováni, alebez aplikací. NoÚ webmaster Petr Burdík, ktery byl
do své funkce ustanoven ve stejné době jako já do funkce předsedy, stále jen horlivě
vysvětloval, co všechno změní, ale skutek nikde. Ubíhaly měsíce a nikdo zýboru nebyl
schopen ho přimět k tomu, aby práce na databázi a WEB stránkách ukončil, nebo alespoň
uveřejnil jejich neúplnou podobu. Když Petr Burdík nezareagoval ani na poslední výzv:tt,
výbor rozhodl mu funkci webmastera odebrat. Byli bychomrádi, kdyby se této funkce někdo
ujal a o stránky se staral.
o obnor,u původnídatabáze výbor poŽáda| Marcelu Poláškovou, která se podílela na
jejím zavedení a doplňování. Marcela slíbila, že data za ce|ý minulý rok se bude snažit doplnit
co nejdříve. Výbor Petrovi Burdíkovi navrhnul, že maže pokračovat v práci na nové databázi
border kolií' ale jIŽ jenjako soukromá osoba. Na vyžádáni mtlže dostávat stejné informace,
jaké budou pÍedávány do oficiální klubové databáze. Co a jak ve své databázi bude Petr
Burdík uveřejňovat a jak rychle ji bude doplňovat, bude jen jeho soukromá záIežitost' klub
BCCCZ za to nebude zodpovídat. Nebyli bychom jediným chovatelským klubem, kteý to má
takto zařízené. I několik dalšíchklubů má oficiáIni databázi a ještě jednu, kterou vede
soukromá osoba.
Klub uveřejni odkaz na tuto databázi na sých stránkách, stejně jako uveřejnil odkaz
na stránky slečny Jenifer Veselé, která na svých stránkách, nazvaných KDo, KDE a Co
PRODÁVÁ ohledně b orderek' zpr ac ov áv á př ev ážně inzer ci.

o

Border Collie Classic 2010
(Katka Lerlová)

BCC bylo jako obvykle skvělé. Dojeli jsme tentokrát do Maďarska' kde se někteří

jedničkářů, o
účastnilimaratónu - ve čtvrtek mistrovství borderek Maďarska, v pátek závody
jsme se
víkendu dvojkaři a trojkaři. Závod\Iijsme sice aŽ o víkendu' ale už ve čtvrtek večer
ubytovali ve fantastickém kempu, abychom alespoň v pátek mohli nerušeně fandit.

Jedničky běhaly jedno agility,

jeden jumping a dvě hry - gamler
a snooker. Gambler je poměrně
jednoduchá hta, člověk se prostě
snaži běhat přes co nejvíce
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ohodnocené pÍekážky,a kďyž
pískne píšťalka,že rozhodči
odměřil předem stanovený limit
(třeba 20 nebo 30 s na sbírání
bodů), tak se tým musí dostat co
nejdříve do cíle, to navíc zvláďne
bez chyby, tak dostane bonus.
Bylo zajímavé sledovat' jak se
někteým týmům skoro podařilo
cí1 načasovat.

Snooker byl mnohem zajímavější,nečetli jsme si bohužel pravidla dopředu, takŽe i přes
jsme
vytrvalou po-o. Lenky Cábové, která je měla nastudované a sama měla s Roxi závodit,
jim
jsme
neŽ
pówitorruii na závodnit<y rady až odtřicátého startu a tryalo dalšíchtřicet běhů,
Lačali radit správně. V podstatě jde o to, že je určená cílová sekvence, každá překážka má o
bod víc nez predchozi (od2 do 7). Potom jsou mimo sekvenci tři ''červené''jednobodové
pŤekáŽky. Čtóvct začne ''červenou''' pak jakoukoli ''barevnou'' (ze sekvence, čím.vyšs-í,tím
Y'--'"^-J
iepší),fak zas ''čefvenou''. Až překonáte všechny ''červené'',jdete sekvenci do cíle. Cas se
počítáod startrr do cíle, čímvíce
bodů, tím lépe, pak rozhoduje čas.
Maximum bodů je 51 (1 + 7 + I +

7+I+7+2+3+4+5+6+7).

Ale pozor! Pokud pes na ''červené''
udělá chybu (shodí tyčku, podleze
ji), pak s9 nepočítá,a musí na jinou

''červenou''. Tím

psovod
samozřejmě ztrácí body a navíc se
musí umět rychle zorientovat. Tým
končí'i když udělá dvě ''červené''
nebo dvě ''barevné'' pÍekážky za
sebou' udělá v sekvenci chybu, jde
"barevnou" z jiné Strany, neŽ je
zařazena v sekvenci... A také to

musí zvládnout V minimálním čase (myslím, že to bylo 50 s). Spousta ýmů ani nepochopila
pravidla, dalšíspousta nedokázala projít bez chyb, které by jim dříve nebo později zamotaly
hlavu. Nejlépe se S tím poprala Finka, ziskala 49 bodů. Dokázali byste najít takovou trasu?
Podoýkám, že běžela nádhemě plynule.
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Ve stavění tratí dvojkařům a trojkařům se vystřídali čtyři rozhodčí- Árpád Tóth (Maďarsko),
Allen Hansen (Dánsko), Rolli Schiltz (Lucembursko) a Anne Savioja (Finsko). Běhali jsme
tak různorodé tratě, někteří více' někteří méně úspěšně. Z Cechů ze dostalo do ťrnále pět týmů
(kvalifikovalo se prvních deset umístěných ze tŤi agility a tří jumpingů). Nejlépe v něm
nakonec dopadla Martina Vaškebová s Kessy, doběhly třetí se ztrátoujen 0,81 s na prvního a
jen 0,01 na druhého! Ve ťrnále družstev se naši také nenechaIi zahanbit, se třemi čistými a
velmi rychlými běhy zvítězili na plné čáŤe.Yzhledem k tomu, Že dvazýmujedou na MS' tak
přeji hodně štěStí!
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Flyball v první polovině roku 2010
(Šarka Seemannová)

Jak jsem v předchozím čísleBorderholiku slibovala v pozvánce na rok 2010, mohu nyní
potvrdit, Že hned jeho první polovina byla nabitá flyballovými turnaji, kdy na začátku měsíce
července vyvrcholila sezóna 2010 pravděpodobně
SVou neivětší akcí Mistrovstvím Evropy ve
flyballu.
Začnu ale popořádku. Na začátku roku 2010
se hlavní výcvikářka Milena Vrbová jako každý rok
věnovala zejména přípravě flyballoých rozhodčích
- bez nich bychom tot1ž nemohli turnaje pořádat.
Proběhla tedy dvě proškolení noých flyballových
rozhodčích a v dubnu pak setkání jiŽ ,,hotoÚch"
flyballových rozhodčíchpřed nadcházejicí sezónou
cílem tohoto setkání je oprášení znalosti,
připomenutí těch zapeklitějších situací na dtáze a
prodiskutování sporných situací, které v minulosti
nastaly a u kteých musí být v budoucnu jasno při
jejich posuzování.
A už tll byl květen - měsíc, kdy jiŽ tradičně pražské
sdružení Hop Trop pořádá mezinárodní flyballový
furnaj Eager's Cup v Trmicích' Ustí nad Labem.
Letos se uskutečnil ve dnech 8. - 9. 5. a zúčastnilo
se ho dvacet druŽstev v pěti divizích - ze zahranlčí
přijeli Poláci, Němci' Maďaři a Rakušáci. Nad nimi ale pŤevláďala česká družstva, coŽ se
potvrdilo i na stupních vítězů- všechny divize tottž vyhrálo některé z českých druŽstev a i
celkově zvitězllo v první divizt českédružstvo Lavina Alfa.
Dalšímtumajem první poloviny roku 2010 byl turnaj poprvé pořádaný našimi plzeňskými
flyballáky družstvem Pilsen
F.A.S.T., a to turnaj M.E.D.'s
Trophy. Vtermínu 22.5.2010 byl
tento turnaj uspořádaný v areálu TJ
Plzeí - Božkov. Prostředí bylo
moc pěkné, otganizace perfektní'

povrch kvalitní, občerstvení
zajištěno... co více si můžeme

přát. Počasínám také vyšlo vstříc a

turnaj se nám moc líbil. Ve třech
divizích soutěŽilo čtmáct českých
druŽstev a vítězem celého turnaje
se stala opět Lavina Alťa, která má
v letošním' roce našlápnuto
k perťektním výkonům.

V červnu jIž tradičně poÍádaji
Hop Tropové tumaj nejen pro zkušená
družstva, ale i pro začinajíciflyballáky a to Turnaj sladloých nadějí v pražských
Letňanech. Letos Se tento tumaj
uskutečnil jako dvoudenní v termínu 19.
20. 6. V sobotu své síly změřili právě

začátečnícivturnaji dvojic a vneděli
probíhal standardní flyballový fumaj
druŽstev, kteý by1 poprvé doplněn
závodem veteránů pejslď' kteří
s flyballem u nás začinali a kteým

fandili všichni přítomní.
Z dvojtc se umístila na prvním místě dvojice Magic a pan Jim, v nedělním fumaji pak
vybráli první divizi letňanštíHop Trop Prague. Všechna družstva se ale už jak psychicky, tak
jehož termín se jiŽ
slzicky připravovala na vrcholnou akci roku 20l0 - Mistrovství Evropy,
kvapem blíž1l...

MISTR9VSTVÍ EVR9PY

20L0

- Belgie - Brecht - termín 2. - 4.1.2010

Toto mistrovství můžemecharakterizovat jediným slovem - vedro. odpusťte mi ten ýraz,
ale bylo opravdu nesnesitelné vedro. Kdyžjsme dva dny před turnajem do Belgie doraz1li a
začaii stavět stany, pot znás tekl proudem. A tento stav trval dalšítři dny - v pátek se začalo
jen
běhat od dvanácté divize po divizi devátou - Ceská republika měla tedy vpátek vohni
jedno želizko - druŽstvo Lavina Beta, které závodIlo v deváté ďivizi a nutno tici, Že výborně vybojovali nakonec místo na bedně, druhé místo v deváté divizi a pÍedznamenali tak další
úspěchy českéwýpraw na tomto evropském klání.

V sobotu bojovala dvě pražská dtllžstva
v páté a sedmé divizi - v páté divlzl

družstvo Hop Trop Hurricane a v sedmé
divizi družstvo Hop Trop Panthers - obě
se nakonec umístila na stupních vitěZů Hurikáni v páté ďivizi na 1' Místě !!! a
Panteři v sedmé divizi na 3. Místě
krásné výsledky, které povzbudily
zbyvajicí dvě česká družstva - pražské
Hop Trop Prague a ústeckou Lavinu
Alfa do nedělních bojů.

V neděli se utkala družstva čtvrtéaž prvni divize o dosažení co nejlepšíchvýsledlď. obě
česká družstva se vzájemně utkala hned v prvním dopoledním rozběhu - a \YhÍu si vybojovali
Prágové. Navíc se jim podařilo zaběhnout nový český rekord 17,52 sekundy, kteý měl
doposud hodnotu I'7,74 sekundy. Lavina Alfa ale nic nevzdávala a bojovala statečně dál neděle byla prvním dnem, kdy i vedro mímě polevilo a běhalo se o trošku lépe než
''uště.tí
v pátek a sobofu.
V odpoledním double elimination

boji

prošli Prágové bez jediné prohry do lrnále
s anglickými Cheshire Dolphins' které
ve finále porazili poměrem 3:1 a stali se
tak vítězi druhé ďivize tohoto
mistrovství. I Lavina Alťa bojovala
velmi statečně a nakonec ziskala krásné
třetí místo druhé divize - coŽ nakonec
znamenalo umístěnívšech pěti českých
družstev, které se tohoto mistrovství

zúčastnily,na

stupních vítězi.

toto mistrovství za
nejúspěšnějšív historii českéhoflyballu,
protožejsme dosáhli nejlyššíhoumístění
celkově - prvního místa v druhé dtvizí a
navíc' bodovala všechna česká družstva'. ' toho si nesmímě vážíme,protože český flyball
neustále roste a umí to předvést i na tak prestižní akci, jakým Mistrovství Evropy bezesporu
je.
Považujeme

Nesmím však opomenout uvést zde t
výsledky první divize. První místo první
ďivize a tedy titul Evropského šampiona
vybojovali opět belgičtíJolly Jumpers,
navíc, s novým zaběhnltým evropským
rekordem 16,12 sekundy - moc tomuto
družstvu gratulujeme a přejeme další
flyballové úspěchy.

Více

Se

můŽete dočíst na

stránkách tohoto

mistrovství:
http://www.efc2010.be/en/index.html , dále na stránkách Flyball Clubu ČR: www.flyball.cz
avice fotografií si můžeteprohlédnout např. na webu www.borderky.cz
V druhé pólovině roku 2010 proběhnou ještě čtyři turnaje - v Bmě, Litoměřicích, Mladé
Boleslavi (Mistrovství českérepubliky) a turnaj v Liberci těšímeSe na Vaši účast,ať jIŽ
záv odni, nebo diváckou.

-
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Dogfrisbee v roce 2010
(Michaela Andrová)

Loňský dogfrisbee rokzača| stejně jako minulý ještě v zimě. Na začátku března se
konaly závody v koňské hale kousek odNymburka. Závod se jmenuje o pohár dědyMrázea
konal se již ďruhým rokem. Vypadá to, Že se stane zímni tradici. Mohli j sme si zasoutěŽit
v distančníchdisciplínách. Kromě obvyklého Minidistance (hody na dálku a na body) jsme
prvně oficiálně vyžkoušeli paralelní Timetrial (tzv. časovku). Paralelní Timetrial se osvědčil a
natolik se zalibil, že po zbytek sezóny jsme Se s ním setkávali i na ostatních závodech'
Tyto závoďyjsou, ale btány spíšjako ,,Sranda závody", abychom se po dlouhé zimě
sešli a rozhýbali zmiz\é kosti. opravdová frisbee sezóna začala koncem dubna freestylovými

závody Kirican DiscDog Freestyle, které se konaly v Tovačově u olomouce. Učastnilo se asi
70 hráčů'mezi nimi i týmy ze zahranlčí.Rozhodčí pro freestyle byli Marcus a Sabine
Wolfovi z Německa, které doplnili Jakub Štyur a Yvona Andrová. Počasínám přálo a vše
probíhalo tak, jak mají správn é závody vypadat. Po zimě však byli lépe připraveni naši
kamarádi z ciziny. První místo ve Freestyle ziskal Wieslaw Krasowski s Lexusem' poměrně
nová hvězda Freestylu z Polska. Na druhém místě skončila Amadea Colja s border collií
Borou ze Slovinska a konečně třetí místo obsadila Lucie Plevová s ,,borderákem" Garpem,
kteým k lepšímu výkonu nestačily body z Minidistance. Celkově byl Super Pro Toss and
Fetch (:2kolaminidistance) slabší anavitězství stačilo Janě Malinské s borderkou Chalsey

pouhých 34 bodů z 50 možných.

Jak krásné počasí
bylo v Tovačově, o to víc
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foukalo amrzlo
v Nymburku. To jak
foukalo' bylo trochu znát i
na výkonech, občas si vítr
s diskem dělal opravdu, co
chtěl, ahráč neměl šanci
hodit disk pořádně. To, že
umí i na Minidistanci
pořádně házet, dokázala
Lucka Plevová s Garpem a
vybojovala si první místo
v Super Pro Toss and

Fetch. V Quadrupedu Žen
vítr pomohlHalině
Maloziec a Alderaanu z Polska a zvláďIi takhezkých 50,5 metru. Ale protoŽe Quadruped je i
o taktizování a troše štěstí, l,ryhráIa nakonec Jean McCollister s BammBammem ze Slovinska.
Že mužiházídál,bylo znáti zde. Nejdelší pokus' 63,42 metru, hodil Kryštof Šimeks Annie.
Přesto opět vyhrál jiný ým, Pepa Honner s kříženkou Amálkou. V Dogdartbee zazářila
Anička Jánská s vypůjčenýmborderákem Carry. Zato paralelní Timetrial zťstal v rukou
zahranlčnimhráčům.Nejlépe si vedla Jean McColliester s olivií.

Vrchol závodni sezóny pro českéhráče se odehrál již v červnu. opět v Nymburku se
konalo 4. mistrovství Českérepubliky alias Czech DiscDog open 2010. Soutěž byla zároveň i
kvalifikačnímzávodemnatzv. mistrovství světadogťrisbee v USA. Jak je to důležitýa pro
hráče zajímavý závod, svědčilo i to, Že k nám přrjelo 5 nejlepšíchýmů z loňského ME.
Celkem se v Nymburce sešli závodnici ze sedmi zemí. Své zástlpce zde mělo Německo,
Polsko, Holandsko, Slovinsko' Maďarsko a dokonce i Španělsko. ovšem nejen hráčstvo bylo
rozmanité. Díky skvělým sponzorum k nám mohla přijet rozhodovat světová špičkaz
Japonska: Yachi Hirai se Synem Shaunem. Shaun přijel i se sr,1Ím psem' a tak jsme mohli

naživo vidět' jak to váli za mořem. Shaun se minulý rok umístil na třetím místě na finále
právě v USA. Dovolím si říct, že málokdo ze soutěžícíchse mohl alespoň přiblíŽit jeho
výkonu. Kdo chtěljaponský styl poznat lépe, měl možnost se zúčastnitdvoudenního semináře
po závodech. Týmy odcházely ze semináře plny nových zkušeností, někteří dokonce
přehodnotili svůj přístup k dogfrisbee.
V Super Pro Toss and Fetch se vedlo lépe jiným zemím a ,,až" 5. místo obsadila Jana
Malinská s Chelseáy. o celých 8 bodů ji utekl Dariusz Radomski s Ullfim z Polska, když
v druhém kole naházel neuvěřitelných 24,5 bodů z 25 možných! To se ještě nikomu v Evropě
nepodařilo! A tak si první místo rozhodně zasloužili.

Ve Freestylu se však Češinenechali zahanbit. Naprosto vyrovnaný a profesionální
výkon předvedla Lucie SchÓnová se svou ,,bordersetřicí" Dixi a právem tak získaly titul
Mistra ČeskéRepubliky a
ťrnančnípříspěvek Discdog
clubu na cestu na americké
Íinále. Krásnou sestavu
předvedl ttýmlana
Malinská a borderka
Chelsay z domácího
nymburského klubu' které
obsadily 2. místo. I
v kategorii začátečnikŮa
mladých psů jsme mohli
vidět perspektivní ťýmy.
Vyzdvihla bych sestavY
Pavly Gašpárkové
s křížencem Frankem, kteří
měli v obou sestavách téměř

rc}% úspěšnostchycených disků.
Do republikového poháru patÍi i závody v Ústí nad Labem. Na rozdíl od ostatních
závoďi,kona.;ících se podíe amerických pravidel, se zde soutěžilo podle evropských' které
vznlkly v Německu. Dogťrisbee nebylo jediným psím sportem' ve kterém se o víkendu
probíhala na hřišti i voříškiáda. Diváků bylo spousta a myslím, že
závoďilo. Současně u
''.děli
sikažďý přišel na své. Proběilly zdeukázky agility, flyballu či dogdancingu. Věnec buřtů si
zaslolž1lMichi Bechte, kteqý přrjel Se Svou borderkou Berry z Holandska. Svým výkonem
dosáhli na bronzovou medaily. Jinak se sifuace opakovala stejně jako na MCR. Stříbmé místo
lybojovala Jana Malinská s Chels ay a zlaté místo patřilo Lucii SchÓnové a Dixi.
Letošnínovinkou byly distančnizávody v Hradci Králové. Po téměř ''golgovém" trávníčkuse
psům na fotbalovém stadionu pěkně běhalo. Víkend patřilk posledním slunečnímdnům léta a
všichni si téměř
adrenalinov ou záb avu

užili.

Na vítěze v ženském
Quadrupedu se dokonce
uzavíraly i sázky.
Na závody nejezdíme jen po
Českérepublice. Týmy.
skvěle reprezentovaly CR i
jinde v zabran1či. oblíbenou
zemí je uŽ tradičně Polsko.
Závoďy nemáme daleko a
jejich úroveň je velice
vyspělá nejen po
organizaČnístránce.
K tamní konkurenci není co
jezďit i sami
dodávat, to se musí vidět. Snad jen škoda, že nejsorr Poláci ve většímiře zvyklí
na zabraničí závody '
Na Mistrovství Eviopy, které se letos konalo v malém holandském městečku Lith nedorazili
vůbec. Přesto se to viajkami ruzných zemí na ME jen hemžilo. SoutěŽilo na 2]3 týmů z celé
Evropy. Česká republika měla sice nejmenší vlajku, ale přesto za ní letos nakonec stáli borci

z největších.Soutěžilo se i v neoficiálních kategoriích jako byla štěňata, mladí psi,začinqíci a
pokročilíhÍáč,i.Do mistrovských kategorií pak spadalo Super Toss and Fetch, Quadruped,
Bonsai a Freestyle open. Nebudu to dlouho natahovat. Ze všech kategorií, kteých se čeští
reprezentanti zúčastnili,si celkem vezli 5 medailí' Z toho dva tituly Mistra Evropy a dva
Vicemistra. V kategorii mladých psů nás zastupovala Veronika Gesierichová a Míša
Rozsypalová a jenmálo stačilo, aby obě dosáhly na bednu. Nakonec se svými mladými

kříženciobsadily 4. a 5. místo. V kategorii bonsai, psi do 38cm v kohoutku, vybojovala česká
výprava svou první medaili. Tereza ošmyková s foxteriérkou Donou získaly skvělé druhé
místo. V distančníchdisciplínáchzazářila opět Lucie SchÓnová. V Quadrupedu se stala
Mistryní Evropy dlouhých hodů se svým staršímpsem Darrim, a třetí místo obhájila v Super
Pro Toss and Fetch s Dixi. A nakonec i ve Freestyle open - nejprestižnější disciplíně všech
závodi- byla česká ýprava velmi úspěšná.Téměř všichni se umístili ve finálové patnáctce.
Na 14. místě skončil PavelRyttnauer s boxerkou Aurou, na 12. místě Lucie SchÓnová s Dixi,
7. místo obsadila Markéta Urbášková s australačkou Chuckie. Díky obzvláště vydařenému
druhému kolu se vyhoupla Lucka Plevová s border kolií Garpem ažnaižasné3. místo.
Mistryní Evropy se stala Yvona Andrová s border kolií Chase! Doposavad kralovali této
disciplíně Němci. Titul Mistra Evropy ve freestylu jsme si odváželt v historii poprvé.
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Závěr dogfrisbee sezóny tvoří distanční
závody Bye-bye Summer ve Dvoře Králové.
Tento víkend bylpro většinu ýmů
pohodoý a vic než závratné sportovní
výkony jsme oslavovali. A to nejen úspěchy
ještě z ME. VíkendtotiŽ nebylpoklidný pro
všechny. Ve stejné dny probíhalo finále
dogfrisbee v USA' které se dá považovat za
mistrovství světa. A tentokrát jsme zde měli
poprvé i dva zástupce ČR. Do Ameriky
"
s Dixi a Lucie
vyrazllalucie SchÓnová
Plevová s borderákem Garpem. oběma
holkám se úžasnědařilo. MoŽnost soutěžit v
úplnémflnáletot1ž v Americe není je tak.
Tým se musí nejprve kvalifikovat například
zME' nebo jiných vybraných kvalifikačních
závodů, u nás tím bylo třeba MCR. Tím
však kvalifikace nekončí,v Americe se ým
musí kvalifikovat znoyuv tzv. USDDN
NationalFinals. Zbude nejlepších 18 týmů.
To je teprve pravý USDDN World Finals.
My jsme napjatě fandili a sledovali výkony
obou Lucek díky přímému přenosu na internetu a přes sms. V sobotu jsme mohli slavit, že se
kvalifikovali do ,'Velkého finále" Lucka Schonová s Dixi díky skvělému 8. místu a Lucka
Plevová s Garpem diky I'7. místu. Ve finále si holky pozice protočily. Garp dosáhlna9.
místo a Dixi na 13. Získat takové ocenění na nejprestiŽnějším závodě na světě' to už něco
znamená!
Myslím' že celkově byl tento rok velice úspěšný.Česká republika dosáhla těch největších
úspěchů.Uvidíme, jak to bude letos, třeba budeme mít znovu Mistra Evropy atřeba i Mistra
světa. Reálné šance by tu byly. o
Foto: Pavel Humpolec

http:/ifotohacko.czl

obedience v první polovině roku 2010
(Lucia Stemmerová)
obedience u oficiálně existuje jako sport od roku 2008 a jeho popularita pořád vzrŮstá.
Zkušenosti českých í zakran1čních trenéru ukazuji, že právě border koliím tento sport sedí na
míru, neboť hlavními předpoklady pro úspěch jje naprostá koncentrace na psovoda, ochota
plnit povely apreclznost při
vykonávání j ednotlivých cviků,
což jsou vlastnosti pro BoC
typické.

V tomto článku bych vás chtěla

seznámit s výsledky
nejdůležitějšíchzávodů v tomto
roce a poukázat na výkony
nejúspěšněj šíchzástupců
plemene border kolie v tomto
sportu.

ezónu zahájily nominační
závody na MS obedience 2010.
První se konal 6.-7.2.2010 při
Nejlépe
si vedla Lada Richterová
v Brně a účastnilose ho týmů z eIitní třídy oB3.
výstavě
-Cat
Ballow Hardy Horde, která s krásnými 262,] 5 body vybojovala první místo a povedlo
s
se jim tak i splnit limit pro účastna MS.
S

V dubnu proběhl uŽ
tradičně závod ve Dvoře
Královém a nominační
závody byly rovnou dva.
ZÍetelně více obsazeným
byl sobotní závod, v němž
bodovali opět border kolie.
Ve třídě oB-ZvyhráIa
v početnékonkurenci
Gwendy SvěŽí vítr
se Zuzanou Kralovičovou
(289,5b.), v oB1 skončil na
druhém místě Arctic Moon
Z ohromujícího světa
Katky Škrdovo (223b.),

v OB2 excelovala
Andromeda Sub Tilia s Danou
Valešovou (284,5)
a ve troj ká ch zvitěz1l Bak
Fešák a Lucia Stemmerov á (262,5).
V neděli závodlly v elitní oB3
pouze 4 týmy a nejlépe dopadla
Lada Richterová s Cat Ballow
Hardy Horde (245,5b.)

na Mistrovství světa obedience 2010, které se
psů
v dánském městě Herning' Kvalifikovaly se ýmy Laďa
konalo v rámci světové výstavy
Richterová s Cat Ballow Hardy
Horde, Jana Gibová s Calypso
Carl Hardy Horde aLucia
Stemmerová aBak Fešák
všechno border kolie.
Kvalifikačnípodmínky splnil
ještě tým Jaroslava Kalousová
s BoM Breyou Tufra, kteý se
ale ze zdravotnich důvodů
nenastoupil. Klub Obedience CZ
vyslal nakonec ještě jeden ým divokou karru dostala Lucie
Gabrielová s Earl-Greyem
Z ČemobíIých.

V červnu se nás reprezentova\y 4 týmy

Naši reprezentanti si vedli ve velmi silné
konkurenci obstojně. Lada Richterová (209,25b.) i Lucia
Stemmerová (2o6,15b.)bodově splnily zkoušku na dobře
azanechaly za sebou mnoho zr,učných jmen světové
obedience. Jana Gibová (I80,25b.) a Lucie Gabrielová
(164,25b.) sice zkoušku nesplnily, nicméně Svým
výkonem se nemusely za nic stydět. Je nutno
připomenout, že Češise účastniliMS pouze podruhé a
byli tak jednoznačně nejméně zkušeným státem. Jako
aruzstvójsme obsadili óekově 13.místo. Úroveň naší
obedience ale rapidně stoupá aužteď je vidět, Že vyrustá
generace nadějných psů, kteří mají šanci na příštíchMS
uspět.

Pasení v roce 201'0 a plány na rok 2011
(Radko Loučka)

Border kolie byly vždy šlechtěny především pro práci. Ptáce, a hlavně práce u stáda
ovcí, je pro ně důležitějšínež mnoho jiných aktivit, možná se dá i říci, neŽ 1akákoli jiná
aktivita. ÚŽasné zýetipro práci a veliké soustředění na ni je u nich výsledkem tvrdé selekce
zaměřené hlavně na pracovní stránku. Jsou to psi, o ktených téměř všichni lidé, kteří měli
možnost s nimi pracovat, říkají,
že jsou ''workoholici", že prácl
milují, pracovat vyďrží přesně,
dlouho a neúnavně a navíc
s velkou chutí. Je to plemeno S

enormní inteligencí, vyžaďuje
smysluplnou práci s možností
vlastní iniciativy. Je dobré, že
na border kolii tak nahlížíještě
relativně hodně chovatelů a
snaži Se ]í alespoň někdy
umožnit si ,,zapást'o. V tomto
duchu, alespoň mně se to tak

zďáIo, byl

rok

2010

svými mílaeky futo aktivitu zkoušeli. Tak se k práci s ovcemi dostalo mnohem více borderek
neŽ dříve.

V roce 2010 se pasení
s borderkami posunulo o
krok dál i vjiných směrech.

Systematickým školením
chovatelů ovčáckých plemen

pSů, výcvikem psů,
zkouškami a soutěžemi, i

vlastní prací psů na ťarmách,
ďocházi kaŽdoročně nejen ke

zýšenípočtu psů, kteří se

zkoušek nebo soutěží
zučastni, ale i ke zýšeni
počtu psovodů, kteří dovedou
psa i na dálku ovláďat, a tedy

i psů, kteří stádo

ovcí
odvedou tam, kam si ovčák přeje. To je, myslím, velmi důleŽité- nejen umožnit psům pást
(dát jim zžhavu), ale zároveň se snažit, aby jejich práce byla smysluplná, kultivovaná,
elegantní a promyšlená.

Každým rokem př1jede

do

CR

několik významných školitelů ze zabranilči a
na druhé straně i několik českých ovčáki za

hranice vycesfuje, a

účastníse

mezinárodních trialů. V roce 2010 nás
navštívil jeden z nejlepších rozhodčícha
školitelů,Mosse Magnusson. Byl u nás již
podruhé a potěšil nás tím, že konstatoval

velké zlepšenínašívýkonnosti.
V přiložené statistice je vidět, že už
je zde více psů, kteří jsou schopni soutěžit
ve vyššíchvýkonnostních třídách' ale že se
současně zpřísňuje hodnocení od
rozhodčích. Zdaleka ne kažďý pes je
úspěšný.Je to dobře, nesmíme usnout na vavřínech. Ve srovnání se západním světem, kde se
ještě dost co dohánět.
u pur"''i ovcí soutěŽí až o několik desítek let déle než u nás, máme
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Plány na rok 2011
Pro rok 20II je připraveno opět někollk zajímaých akcí (viz pÍLložený termínoý
kalendář). Mistrovství Čr v pasení, které bude opět v Rakousích u Turnova' přislíbil
posuzovat Philippe Heintze zFrancie, špičkovýzávodnik, kteqý je i rozhodčíma instruktorem
pasení FCI i ISDS. Philippe si chce
svoji cestu zorganizovat tak, aby
zistal ivpondělí auteý audělal
nám i školení'Přijede i se svojí

manželkou, která

mu
s posuzováním i výcvikem pomůže.

Na školeníbude pro

výcvik
psů,
na
vybráno I0 z ptlh!'ášených
nich bude demonstrováno, jak se
mají psi cvičit. Účastníku školení
(lidí) ale můžebýt mnohem více.
Dalšíškolení se zahraničním

školitelem

je

naplánováno

na

podzim do Martínkovic. Povede ho
Wilfried Scheld, tajemník komise
pasení při FCI. Toto školení je ale
je
určeno spíšepsovodům, kteří v pasení cvičíjiná plemena neŽ borderky. I když školení
otevřené i pro ně. Wilfried naopak bude školit ve čtvrtek a pátek před konáním mistrovství
republiky.

Místo _ pořadatel _ druh zkoušky nebo soutěže _ SaI

Rozhodčí

Termín

Libhošt'- Gavendovi - ZvoP, HWT - CS, TS

Škůrek'Gavendová

12.3.

Koško, Topinková

28.-29.5.

Koško' Tancer

18.-19.6.

Sochorová, Kosa

25.6.

KoŠko,Loučka

9.-r0.7.

Sochorová' Jindra

13.-14.8.

Podkost - Koško - ZYOP, HWT, IHT1
Podkost -

- CS

Čgrs - ZvoP, HWT' IHTl CS'

TS, IHT2 TS

- IHTI, 2,3 - CACT CS
Martínkovice - Horská -ZY)P,HWT,IHTI,2,3 CACT TS
Vysoký Újezd-Vostřez -ZYOP,HWT, IHT1 - CS' TS
EUROPEN CHAMPIONSHIPS _ FRANCIE TS
CONTINENTAL SHEEPDOG TRIALS 2011Libhošť - Gavendová

ŠvÉosro

Budišov nad Budišovkou - Kynclová - ZvoP, HWT,
IHTl-2. CS i TS
Rakousy - Láníkovi

MR čR, IHTI, 2,3 - CACIT CS

- Láníkovi SKOLENI
Dlouhá Stropnice - Topinkovi a Vejčíkovl- trialy I,2,
3CS
Martínkovice - Horská - školení, hlavně pro rozhodčí
Rakousy

TS

14..15.8.
18.-21.8.

ZadrobíIek,
Gavendová
P. Heintz (Francie),
Sochorová
P. Heintz (Francie)

20.-2r.8.
27.-29.8.

Zahran]ěni

3.-4.9.?

W. Scheld (SRN)

8.-9.9.

M"'tí''k*''* - 11o.'L3 - n4n čn, ZvoP, HWT, IHT13, CACIT TS
KPOP - T1, T3, MR KPOP farmářský
K*1íř"" "k"e
stvl

WORLD SHEEPDOG TRIALS 2011 . ANGLIE
EUROPEN CHAMPIONSHIPS _ ITÁLIE CS
Libhošť - Gavendová - IHTI' 2,3 - CACT TS
Podkost

- ČBrs -ZV)P,HWT, Trialy

1,

2' CS i TS

W. Scheld, Horská

10.-11.9.

Zakranični

10.-1 1.9.
15.-18.9.

14-16.10.

Gavendová. Loučka 22.r0.
Jindra, Tancer

5.11

Seč - schůzka rozhodčích

Libhošť-Gavendová-ZYoP' HwT, IHTl -CS, TS

29.-30.r0.

Šlďrek, Gavendová

6.1

1

výcviku pasení ovcí s vyttŽitím ovčáckých psů u nás v současnédobě neexistuje
kterou jsem napsal
žádnáucelená literatura psaná česky, tedy kromě příručkyPasení se psem'
je jen na ovčáckých akcích Svazu chovatelů
v roce 2OO9. JíŽ je tém8r tozebraná, v prodeji
^dobírku.
Některé informace lze najit v časopisech Psí
ovci. Lze Si ji taťéu Svazu objednat na
WWW.bcccz'cz,
sporty nebo Pes přítel člověka anainternetových stránkách, například na
Pes
,r.uo na specializovaném WEBu www.paseni.unas.cz. Na stránkách časopisu
přítel človika vychází každý měsíc na pokračovánínávod jak výcvik pasení organizovat,
|hystá se jiŽ čtmácý dil' Je určen pro začátečníkyi pro pokročilé.
v ,avcru'aych chtcí vyzvat ty, którí se ještě plně nerozhodli s pasením začit, aby to zkusili a
soutěže přišli a
ty, kteří .. ,tydí ukázit, co svého psa náučili, aby mezi nás na školenínebo na

o

psovi nepůjde,
psa predveaf. Nc.;ate zkušenosti mám aproto mohu skoro zaručit, že pokud to
jak
psa naučit'
to
nebudou se vám ostatní majitelé psů smái, ale pomůžouvám najít způsob,

Přehled klubových šampiónů v letech 2001_2010

Rok

2010

pes

ERRAND BoY z Cernobílých
fena

AIWA Plush Berry

AMY Dajavera
AYMEE Plush Berry

Borderline Country Incredible
CAT BALLOW Hardy Horde
FAR FAR-AWAY Hardy Horde

Jana Dvořáková

Hana Koníčková
Daniela Rájová
Ivana Fuksová
Šárka Vajcová
Ladislava Richterová
Vladana Šimková

Rok 2009
pes

Awar od Vltavských pramenů
Keary Foxy Fox
fena
AlaDalavera
Dixie Happy Tennant
Etual Enigma z Cemobílých
Cheylla Bohemia Aklé
Jamaica Foxy Fox
Ikeya Foxy Fox
Krislyn Foxy Fox
Simaro Angela Lansbury

Kateřina Maclď
Petra opočenská

Yáclava Kovámová
Jana Koppová
Monika Svarcová
Radka Buriánková
Petra Půlpánová
Petra Brandlinská
Petra Brandlinská
Petra opočenská

Rok 2008
pes
Bastian Lila Silver Breeze
Battos od Stříbřeckých rybníku
Candy Runner Hardy Horde
Calypso Carl Hardy Horde
Detania Victory
Earl-Grey z Černobílých
Ivanhoe Foxy Fox
fena
Ange White Face Gasko Prim
Daisy Foxy Fox'
Fast Flockie Black Chevers
Forever Free Black Chevers

Michaela Úlovcová
Eva Koliandrová
Pavel Pasler
Jana Gibová
Vlaďka Kozárová
Lucie Gabrielová
Jana Janlď

Bořivoj Šimek
Blanka Malinská
Viktor a Milena Topinkovi
Šárka Seemannová

Francis Foxy Fox
Good Luck Gasko Prim
Littlethorn Saxo
Lorelyane Foxy Fox

Šárka Vajcová
Verinika Vargová
NikolHanačíková
Helena Půlpánová

Rok 2007
pes

Cor Slezský Hrádek
Crazy Brown Gasko Prim
Dick White Head Tennant
Elton Darley Arabia
Flash Foxy Fox
Irgo Bohemia Alké
Poseidon Bohemia Alké
Quargo Bohemia Alké
fena
Abigeil z Bengasu
Airin Lex Wonderfull Dream
Annie Dot Hardy Horde

Basha Ayky
C' Brown Jessye Gasko Prim
Cindy Bella Tennant
Connie Tara Tennant
Dash'n Beauty Bleck Chevers
Honey Foxy Fox

Dita aDaniel Škutovi
Bořivoj Šimek
Lucie Gabrielová
Michaela Macáková
Eva Chmelíková
Alexandra Grygarová
Vojtěch Bartošík
Romana Košťálová
Veronika Vostrá
Veronika Hružiková
Bořivoj Šimek
Martina Jíchová
Michaela Palfiová
Helena Chytilová
Markéta Korintová
Sára Suttnerová
Kateřina Provazníková

Rok 2006
pes
Azer Meg Bor
Berry Blue Foxy Fox
Dart Darley Arabian

Ghost of Pinewood Country
fena
Dream of Kintyre Diamond Rose
Dwarf Tiny zCemobíIých
Elégance Sun Black Chevers

Václav Gerstner
Jana Janku
Marie Končelová
NikolHanačíková
Radana Píšťková
Hana Koníčková
Petra Ušelová

Rok 2005
pes
Arthur Border Town
Carnaby Foxy Fox
Ducan Bohemia Alké
Faust Foxy Fox
Wendevick UseÓasper
fena
Bonnie Lusika
Cory Faith Black Chevers

Marléta Lovaszová
Petr Noga
Alexandra Grygarová
Irena Kochová
Helena Půlpánová
Stanislava Balogová
Milena Topinková

Rok 2004
pes

Alf Border Town

Armando Lusika
fena
Babsi Foxy Fox
Day by Day Black Chevers
Dyna Miveko
Jolie Bohemia Alké
Mobela Jackie
Wonder of Kate's Sam vom Beutenhof

Irena Kochová

Milena Pachtová
Veronika Vostrá
Helena Toboláková
Radko Loučka
Michaela Úlovcová
Alexandra Grygarová
NikolHanačíková

Rok 2003
pes
Adam Foxy Fox
Idrus Bohemia Alké
Rajahiilen Jymy
fena

Alma Foxy Fox
Arina z Česalky
Blackie Foxy Fox
Blaze Black Chevers
Glare Bohemia Alké
Tosari Czech This Out

Romana Košťálová
Kateřina Dědičová
Alexandra Grygarová
Ivana Šarochová
Stanislava Balogová
Martina Kučerová

NikolHanačíková
Helena Půlpánová
Lenka Svobodová

Rok 2002
pes
Eager Bohemia Alké
Florey Bohemia Alké
Ghent Bohemia Alké

Alena Králová
Věra Brunclíková
Hana Pisarčíková

Rok 200L
pes

Cid Akumulator
fena
Adora Akumulator
Daryl Bohemia Alké

IvetaMatzenauerová

NikolHanačíková
Helena Půlpánová

Pozvánka na klubovou výstavu do opatovic
(Helena Půlpánová)

1. BORDER COLLIE CLUB CZECHREPUBLIC

KLUBovÁ vÝSTAvA BCCCZ
30.4.2011

vítěz a Klubový vítěz
se zaďávánrm CAJC, CAC, BoB bez zadávání titulu Kluboý
mladých )
(

45 opatovice nad Labem
Místo konání: areáIZverímex Sirius, Pardubická34s,533
CpS to,tfudnice: N 50o7'56.686" F 15"47'14'338"
Podrobný popi s cesty zde : http /iwww. agisirius. e str anky -czl stranka/mapa
:

Program:

9,00

- 9,45 pŤejínka

od 10,00 posuzování

psů, bude pozván
Rozhodčí:Anna Kochan - Polsko V případě velkého počtu přihlášených
druhý rozhodčí

Uzávěrka přihlášek: I. tzávěrka

Výstavní poplatky:
uzóvěrka

Kč

uzávěrka

pes

každýdalšípes

Kč

Kč

-4. 2011'

II'

čIeIBCCCZ nečlen

Kč

450''

25O,-Kč 450,- Kč

350'-

350,-

700,- Kč

I

uzávěrka

čIIIBCCCZ nečIenBCCCZ

BCCCZ

první

I-

24.3.2OÍ1 il.

Kč

600,-

550'150,nn
15n
150,-- Kč
čestná -r100,veteránů,
třída
200,- Kč
200'200,150,třída puppy,
250,- Kč
200'200,100,300,- Kč
200'300,ínzerce lz stranykatalogu 100'400,- Kč
300'400'inzercena celou stranu k. 200,500,- Kč
Platby pouze na účetBCCCZ 1940238339/ 0800, variabilní symbol7,
specifický symbol _ členskéčíslo'

Kč

'A

dorostu

Kč
soutěŽe
Kč
Kč

Kč

nečleni BCCCZ l

vř
Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Čitelně r,yplněné přihlášky ( včetně dokladu o zaplacení ) spolu s oboustrannou kopií PP zasílejte
doporuee''o na adresu: HELENA pŮr,pÁNovÁ

NÁRoDNÍcrr rrnulNŮ
530 03

PARDUBICE

344

TEL. 777

156 954

3

TituU ; udělení titulu není nárokové. Tituly mohou byzaďány bez ohledu na počet
soutěžícíchpsů, pokud kvalita odpovídá.
Best Puppy
známkou VN

- můžeziskatpes nebo ťenaze třídy puppy, ocenění
1

Nejlepší dorost
známkou

VN

1

Nejlepšíveterán
známkou

CAJC

známkou

V

- můžezískat pes nebo fena ze třídy dorostu, ocenění
- můžezískatpes nebo ťenaze třídy veteránů, ocenění

1

_

V

můžeziskatpes i fena ze tř. mladých, ocenění

1

mladých, ocenění titulem

JBOB

- můžeziskatpes i fena ze

CAC

- můžezískatpes i ťena ve třídě střední, otevřené,

tŤ.

CAJC

pracovní a

BOB

vítězŮ, ocenění známkou

V

1

- soutěží o něj o něj všichni s tituly JBOB, CAC a Nej.

veterán

t.

,.it'

W

#

&
.ili

,fii
.$ř

;s

W

i$t
{sÍ
'iÉi]

i$
;ili

ii
'.;:
i

ll,'

t

n

Veterinární podmínlql; Psi chovatelů z ČR musí být mít očkovaciprŮkaz (dle $ 6 odst. 3 písm.
b) zákona 16611999 Sb.,o veterinárnípéčia o změně někteých souvisejících zákonů
v piatném zněni - veterinárního zákona) nebo pas zvíŤete v zájmovém cholu. Všechna zviŤata
musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině, psince, inť. hepatitidě a potvrzení o této vakcinaci
v souladu s $ 4 odst.1, písm. f) veterinárniho zžkona. Psi chovatelůz členských zemíEU
a třetichzemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady
99812003 ze dne 26.5.2003.
Psi musí být klinicky zdravi, ale j1ž nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich
zdravotního star,u.

Přehled vítězi KV a SV od roku 2000
Rok 2000
-r
ktuuovy vítězmladých pes - GREY BOHEMIA-+L5E' ch' m' A' Grygarová
Kluboqf vítěz pes -bŇcaN BOHEMIA Ar5!: 'l-1-T A' Grygarová
ch' A' Grygarová' ffi' H'
Klubor,"ý vitczÁladých fena - GLARE BOHEMIA ALKÉ,
Půlpánová

rlubový vitěz fena- FORTH BOHEMIA ALKÉ, ch.t

m.

A. Grygarová

m. E'+D' Peterkovi
Yítězspec. výstavy mladých pes - ANYS AY-KA,-.!:j"g: I. Bartek,
A. Grygarová
Yítězspec' ýstavy pes - oŇcaN B9HEMIA ALKÉ, ch'* m.
gÁnn
BLACK CHEVERS, ch' N' Hanačíková'm' J'
Yítězspec. výstavy,11tua1i.t' fena Richter
A. Grygarová
Yítězspec. výstavy fena - FoRTH BoHEMIA ALKÉ, ch.+ m.

Rok 2001

m' Š'Vajcová
Kluboqf vítězmladých pes - WENDEVICK ZEPHYR' ch. M.-L. Dreissens'
Půlpánová
m'H'
Klubový vítěz pes - wpŇoBvICK USECASPER, ch.M.-L. Dreissens,
m' RNDr' M'
Klubový vitězÁIadých fena - GENIE AKUMULAToR, ch. ing' R' Loučka'

Krejčí

_!
/
ÍY ňo1
rlubový vitězťena- GLARE BOHEMIA ALKÉ, ch. A. Grygarová, ffi'H'Půlpánová
Rok 2002

BOHEMIA ALKÉ, chov.t maj. A. Grygarová
USECASPER - ch.M.-L. Dreissens' m.H. Půlpánová
Meyer, maj' A'
Klubový vítězm?aďých fena - RoxANA VoM SKUDDENHoF,chov' B'

Klubor,^ý vítězmladých pes - IMAI
Klubový vítěz pes - wpŇopvlcK

Grygarová
Kluňový vítěz ťena- BABSI

FoXY FoX,chov.

H. Půlpánová, maj' V. Vostrá

Rok 2003
m' P' a K' Nogovi
Klubový vitězm|aďých pes - CARNABY FoxY FoX, ch. H. Půlpánová,
m' J' Janků
Klubový vítěz pes -" gpi{Rv BLUE FOXY FoX' ch' H. Půlpánová,
Dostálová
M.
M.
Kluboý vitězmladých CRAZY FOXY Fox, ch. H. Půlpánová,
Kluboqý vitězfena- BaBsr FoXY FoX, ch. H' Půlpánová, maj. V. Vostrá
Yítězspec. výstavy mladých pes - ARTUR BoRDER TOWN, ch.:J.Richter,
m.:M.Lovaszová
Yitězspec. výstavy pes - ADAM FoXY FoX ch.:H.Půlpánová, m':R'Košťá|ová

Yitězspec.výstauy,,'tua1i.t,fena-CORYFAITHBLACKCHEVERS,ch.:N.Hanačíková

maj.:M.Topinková
m' M'Svarcová
Yiiczspec. výstavy fena - HENRIET CZECHMATE, ch.F.Novák'

Rok 2004
Vostrá
Klubový vítězm|adých pes - GERI FoXY FoX, ch. H. Půlpánová' ffi'V'

Klubový vítěz pes - DLINCAN BOHEMIA ALKE, ch.+ m. A. Grygarová
Klubový vítezmladých fena - BORDERLINE COL]NTRY XDREAM, ch.. + m. H.
Poschacher Klubový vítezfena- BORDERLINE COLINTRY VENICE' ch.. + m. H.
Poschacher
Yitězspec. výstavy mladých pes - BILLY CZECH HIGHLAND, ch' J.Doležán' m. G.
Fassati

Yitězspec. výstavy pes -CRAZY BRowN GASKO PRIM, ch. L. Svobodová, m. L. Kábrt
Yitězspec. výstavy mladých - FRANCIS FOXY FoX, ch. H. Půlpánová, m. S.a. J. Vajcovi
Yitězspec. výstar,1' - BABSI FOXY FoX, ch. H' Půlpánová, ffi' V' Vostrá

Rok 2005
Klubový vitězmlaďých pes - HOTNOTE GooD NEWS, ch. L. Irvine, m. H. Poschacher
Klubový vítěz pes - QUARGO BOHEMIA ALKE,, ch.A. Grygarová m. R. Košťálová
Kluboý vitězmlaďých ťena - BALANTINE Z JABLONOVA DVORA, ch.M.Bystická,
m.Poláškovi M. a R + H. Pisarčíková
Klubový vitěz fena- FRANCIS FOXY FoX' ch. H. Půlpánová, m. Š.Vajcová
Rok 2006
Klubový vítězmladých pes

SHOTS BLACK ENERGIZER, ch.T. Pecold'
Klubový
m. T. Pecold + I. Milewicz
*
H.
Poschacher
ffi'
H.
Poschacher,
ch.
TORNADO,
vítěz pes - BORDERLINE COLINTRY
M. Sorré,
Klubový vitězmlaďých fena - HOTLEE TAKE ITo THE LIMIT, ch.:L. Irvine & C.
Hess,m.H. Poschacher
Klubový vitězťena - I'M SMARTI GASKO PRIM, chov.t maj. L. Svobodová

- SAPPHIRE HoT

Yitězspec. výstavy mladých pes DENNY MAGIC TENNANT' ch. Š.Vajcová, m' Š.
Vajcová a K. Kloučková
Yítěz spec. výstavy pes - FAUST FOXY FoX, ch' H. Půlpánová' maj. I. Kochová
Yítězspec. výstavy mladých fena - I'M SMARTI GASKO PRIM,ch.+ maj. L, Svobodová
Yitězspec. výstavy fena - FRANCIS FOXY FoX, chov. H. Půlpánová, maj. S. Vajcová

Rok 2007
Klubový vitěz mladých pes - ADONIS CONFUSIoN ch.: Navrátil K', m.: Ryšavá B
Klubový vítěz pes - MAGHERA LIGHT FANTASTIC' ch.: Monk K' maj.: Horvat T. a Sorré
M.
Klubový vitěz mladých ťena - FROM BORDERS HOME ELEGANT BLACK, ch.: Smit H.
m': Svobodová
Klubový vítěz fena - LITTLETHORN SAXO, ch.: Tunnicliff R, m.: Hanačíková N.+ Cech D.
Rok 2008
Klubový vitězmIadých pes - ARNIE ZÚJEZDSKÉHo RANČE, ch.: Červenka S.
Haupt P.

, ffi.]

Kluúový'Ýítězpes _ CALYPSO CARL HARDY HORDE, ch.: ŠimekB' m.: Gibová J
Klubový vitězmladých fena - FRANCESCA NOSTRA HARDY HORDE, ch.: ŠimekB., m.:
Pohlová L.

Kluboqi vitězfena- BORDERLINE COLTNTRY XDRERAM,

ch'+ m'

H' Poschacher

ch'a m': Sochorová S'
Yitezspec. ýstaly mladých pes - IRIHAN RUBÍNoVÉSRDCE,
a m.: Sochorová S'
ch.
Yítězspeciální ýstavy p.' -^cHnRoKEE RUBÍNSVÉSnpCB,
INCREDIBLE, ch.:
Yitězspec. ýstaoy *íuái'.t' fena - BORDERLINE CoLINTRY
Poschacher H m.: Vajcová S.
BLACK, ch': Smit H''
Yítězspeciální výstar,y fena - FRoM BoRDERS HOME ELEGANT
m.: SvobodováL.

Rok 2009

rtruovy vítězmlaďých

pes

- FORESTRY FARM TEDDY - BEAR,

ch' a m': Némethhné

M.M.
A, m': Košťálová R
Kluboqý vítěz pes - QUARGS B6HEMIA ALKÉ'ch.: Grygarová
D'' m': Kamerová
Klubový vítězmladých fena - CRAZY MEGGY DAJAVERA, ch.: Rájová

A
Kluboý vitězfena- ANSWER BY ASK BOHEMIA PATRIX,
Dvořáková L
Rok 2010

rtruoq; vítězmlaďých

pes

ch.: Doškářová P', m':

HAWKEYEIN BLACK HARDY HORDE, ch': Simek B''

m':

KrejčůV.
A' ': Košťálová R
Klubový vítěz pes - QUARGO BoHEMIA ALKÉ, ch.: Grygarová
rt ruouí vítězÁIadý,ň f"''u - CINCINATI DREAM AUSTRALIS, ch.: Temmel T', m':
Tesárek V.
Kluboý vítězťena-9NIE FITMIN, ch.: ŠtěpánekZ., m.: Dibaq a.s.
Dědičová K', m': Prejsová
Vítěz spec. výstavy mladých pes - DIEGO TENDER FLASH, ch.:
K.
ch': Poschacher H''
Vítěz spec. qirstavy pes - BORDERLINE COTINTRY ruSTINSTYLE,
m.: Janků

H., m.: Dostálová
Vítěz spec. u]írr,uuy mladých - PENNY FOXY FoX, ch.: Půlpánová
oNIE FITMIN - ch.: ŠtopánekZ, m.: Dibaq a's'
Vítěz spec.

úu"ú

M'

Přehled šampiónri Čn a Interšampiónů plemene

BoC

Junior šampion CR
Jméno a ch. stanice
Dreamer Higland
Corbier Bohemia Alké
Duncan Bohemia Alké

Aran Coly Queen
Airin Coly Queen
Akim z Česalky
Forth Bohemia Alké
Energy Akumulator
Gambit Bohemia Alké
Glare Bohemia Alké
Grey Bohemia Alké
Chubby Bohemia Alké
Wendevick Zephyr
Alma Foxy Fox
Battos od Stříbřeckých rybníku
Babsi Foxy Fox
Idrus Bohemia Alké
Tosari Chzech This Out
Armando Lusika
Roxana vom Skuddenhof
Dyna Miveko
C'Brown Jessie Gasko Prim
Carnaby Fox Fox
Francis Foxy Fox
Faust Foxy Fox
Geri Foxy Fox
Abigeil z Bengasu
Quargo Bohemia Alké
Honey Foxy Fox
I'm Just Yours Gasko Prim
I'Smarti
Dasty Shepherd Tennant
Cor Slezšký hrádek
Elder - Berry z Čemobilých
Earl- GreyzČemobílých

Pohlaví Majilel
pes

pes
pes
pes
fena

pes
fena
ťena

Loučka Radko
Vojtěchová Lenka
Grygarová Alexandra
Matějková Jana
ŘezníčkováDana
Horák František
Grygarová Alexandra
Hejralová Veronika

fena

Mareš Joseť
Půlpánová Helena
Grygarová Alexandra
Grygarová Alexandra

pes

Vajcovi Š.a J.

fena

Šarochová Ivana

pes

KoliandrováEva
Vostrá Veronika

pes

fena
pes

fena

fena

Dědičová Kateřina
Svobodová Lenka
Pachtová Milena
Grygarová Alexandra
Štěpánek Zdeněk
Palfiová Michaela

pes

Špunarová Krisýna

fena

Vajcovi Š.a J.

pes

Kochová Irena
Vostrá Veronika

pes

fena
pes
fena
fena

pes

fena

Vostrá Veronika
Košt'álová Romana
Provazníková Kateřina
Babová Hana
Svobodová Lenka

pes

Jašková lenka

pes

Škutová Dita

fena

NěmečkováDjana
Gabrielová Lucie

fena
pes

fena
pes

pes

Etual Enigma z ČerbíIých
Nice of You to Come BYe SimPlY
Sarah
Una Bohemia Alké
Fire Red Fly z Černobílých
Fellow of Maranns Home
Calypso Carl HardY Horde
Cherokee Rubínové srdce
Detania Visctory
Cassidy z Bengasu

Borderline Country Incredible
Irihan Rubínové srdce
oriana Black Bohemia Alké
Nimbl Tracy From Gasko Prim
Aristoteles Jeťťrja
Onie Fitmin
Fire and Ice Tennant
Borderline Country JustinstYle

fena

Švarcová Monika

fena

fena

Seemannová Šárka
Grygarová Alexandra

fena

Grygarová Alexandra

pes

Vajcovi Š.a J.

pes
pes

Gibová(Macháčková) Jana
Sochorová Simona

pes

Št'-;ur Jakub

pes

Javůrková Jana

fena

Vajcovi Š.a J.

pes

Sochorová Simona
Košařová lucie
Balajková pavla

fena
fena
fena

Půlpánovi V. a R.
Loučka Radko

pes

Hejtmánkovápavla

pes

Janků Jana

pes

ŠampionČR
Jméno a ch. stanice
Jackie Mobella
Caristan Jagaar
Black Magic Cbzechmate
Knottsway Chico at chzechmate

Akéla Bohemia Alké
Dreamer Higland
Bibi Chzechmate
Brandy Chzechmate
Arnpriors Tsar at Beagold
Rajahiilen Jymy
Biya Bohemia Alké
Adora Akumulator
Wendevick UsecasPer
Deuce Chzechmate
Duncan Bohemia Alké
Drake Bohemia Alké
DarylBohemia A1ké
Cid Akumulator
Forth Bohemia Alké

Pohlaví Majitel

pes

Grygarová Alexandra
Novák Filip
Novák Filip
Novák Filip

pes

KošťálVlastimil

pes

Loučka Radko
Barcalová Šárka
Novák Filip
Novák Filip
Grygarová A. a Ranta P.

fena
pes
fena

fena
fena
fena
pes
fena

fena
pes

fena
pes
pes

fena
pes

fena

Lorková milena
HanačíkováNikol
Půlpánová Helena
Vajcovi Š'a J.
Grygarová Alexandra
Škaroupková Pavlína
Půlpánová Helena
Matzenaurová Iveta
Grygarová Alexandra

Glare Bohemia Alke
Adam Foxy Fox
Ghent Bohemia alké

fena

Grey Bohemia Alké
Cheilla Bohemia Alké
Jolie Bohemia Alké

pes
fena

Idrus Bohemia Alké

pes

Berry Blue Foxy Fox
Basha AykV
Tosari ChzechThis Out
Alf Border Town
Cory Faith Black Chevers
Dash'n Beauty Black Chevers

pes

pes
pes

fena

fena
fena
pes
fena
fena

Dyna Miveko
C'Brown Jessie Gasko Prim
Bonnie Lusika
Faust Foxy Fox
Dart Darley Arabian

fena

Azer Meg Bor
Poseidon Bohemia Alké

pes

DwarfTiny zČemobilých

feta

Elegance Sun Black Chevers
Annie Dot Hardy Horde
Fast Flockie Black Chevers
Ghost of Pinewood Country
Elton Darley Arabian
Ivanhoe Foxy Fox
Never Never Land Fly Over the Moon
Etual Enig ma z Čerbilých

fena

fena
fena
pes
pes
pes

fena
fena
pes
pes
pes
fena
fena

EarI - Grey z Čerbonílých

pes

Littlethorn Saxo
Calypso Carl Hardy Horde
Á;a Daievera
Amy Dajavera
Dick White Head Tennant
Awar od Vltavských pramenů

fena

Jamaica Foxy Fox

Krislyn Foxy Fox

pes
fena
fena
pes
pes
fena

Půlpánová Helena
KoŠťálováRomana
Pisarčíková Hana
Grygarová Alexandra
Dočekalová Radka
Úlovcová Michaela
Dědičová Kateřina
Janku Jana
Jíchová Martina
Svobodová Lenka
Kochová Irena
Topinková Milena
Suttnerová Sára
Štěpánek Zdeněk
Palfiová Michaela
Balogová Stanislava
Kochová Irena
Končelová Marie
Gerstner Václav
Bartošík Vojtěch
KoníčkováHana
Ušelová Petra
ŠimekBořivoj
Topinkovi V. a M.
Hanačíková Nikol
Macáková Michaela
Janlď Jana
Gerstner Yác|av
Švarcová Monika
Gabrielová Lucie
Hanačíková Nikol
Gibová(Macháčková) Jana
Kovárnová Václava
Rájová Daniela
Gabrielová Lucie
Maclď Kateřina
Půlpánovi V. a R.

Grand šampion ČR
Jméno u ch. stanice
Etual Enig ma z ČerbíIých
Amy Dajavera

Pohlaví Majitel

fena
fena

Švarcová Monika
Rájová Daniela

Inter šampion
Jméno a c:h. stanice
Jackie Mobella
Caristan Jagtar
Black Magic Chzechmate

Pohlaví Majitel
fena

Grygarová Alexandra

pes

Novák Filip
Novák Filip
Loučka Radko
HanačíkováNikol
Půlpánová Helena
Grygarová Alexandra
Škaroupková Pavlína
Dědičová Kateřina
Svobodová Lenka
Kochová Irena
HanačíkováNikol

fena

Dreamer Higland

pes

Adora Akumulator
Wendevick Usecasper
Duncan Bohemia Alké
Drake Bohemia Alké

fena

Idrus Bohemia Alké
Tosari ChzechThis Out

pes

Faust Foxy Fox
Ghost of Pinewood Country

pes
pes

pes
fena
pes
pes
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