


Milí členovia klubu! 
 
 

Po dlhých 7. rokoch Vám opäť prinášame klubový spravodaj. Náš klub odvtedy prešiel mnohými 
zmenami a veríme, že jeho smerovanie nabralo ten správny ráz. Osobne vnímam ako jeden z 
najväčších míľnikov za posledné roky nášho klubu prelom rokov 2008/2009, kedy sa do klubu vliala 
nová energia a na dôvažok sa spustila vynovená web stránka klubu, na ktorej sa nám podarilo 
odviesť dobrý kus práce. Pravidelné aktualizácie zabezpečili okamžitú informovanosť členov, 
inzercia dopomohla chovateľom k predaju šteniatok a v rozsiahlej databáze nájde svoje miesto 
každý chovný jedinec, či nádej klubu. Za takéto profesionálne spracovanie stránky vďačíme Mgr. 
Janke Brossmannovej.  Náš zoznam vyšetrených jedincov cestou osvety viditeľne prispel k väčšej 
zodpovednosti pri vyšetrovaní a zverejňovaní výsledkov našich jedincov. Takisto sa nám podarilo 
vytvoriť kompletný archív všetkých vrhov od roku 1997 a veľkú časť práce máme za sebou aj pri 
kompletizácií všetkých uchovnených jedincov od spomínaného roku. Za poskytnuté komplexné 
údaje ďakujeme MVDr. Stanislave Zubrickej. 
 

 
To, čo nás odlišuje od väčšiny klubov a posúva náš klub k 
jednému z najlepšie vybavených, je aj jedinečný online systém, 
ktorý pre nás nezištne naprogramoval náš člen, Ing. Peter Suvák 
– vďaka nemu máme umožnené hlásiť sa online na výstavy, 
automaticky generovať celý výstavný katalóg, či písať a tlačiť 
posudky priamo na výstave! Takisto sa otvorila skvelá možnosť 
cez tento systém prihlásiť a spracovať výsledky svojich psíkov v 
súťaži TOP PES, ktorá sa posledné 2-3 roky teší veľkej popularite 
a vysokej účasti. To prispieva aj k jej hodnotnosti a preto majitelia 
môžu byť právom hrdí na umiestnenie svojich psíkov v súťaži. Od 
roku 2009 tu máme v rámci tejto súťaže aj novinku – TOP 
PRACOVNÝ PES, ktorá vyzdvihuje aj pracovné vlohy našich 
klubových jedincov a ich majiteľov.  
 
 

Postupne sa nám podarilo zefektívniť prácu klubového výboru a to schválením revíznej komisie, 
novej tajomníčky a poradkýň chovu. Naše klubové výstavy sa tešia tiež čoraz väčšej popularite a 
účasti. Pre klub svojou premyslenou organizáciou predstavujú zakaždým aj určitý zisk. Ich úroveň 
vďaka obetavej práci našich členov prudko stúpla a dovolím si tvrdiť, že svojou organizáciou, 
technickou vybavenosťou, sponzorskými darmi a v neposlednom rade aj účasťou nás radia k 
popredným klubom Slovenska. Podarilo sa nám na vysokej úrovni zrealizovať aj jedinečný projekt 
– Stredoeurópsky pohár, spojenú medzinárodnú klubovú výstavu. A laťku sme jej organizáciou a 
počtom prihlásených psov položili poriadne vysoko!  
 
To všetko by však nešlo bez nezištnej tímovej práce výboru a členov. Ďakujeme Vám preto, milí 
členovia, za vašu energiu, ktorú do klubu vkladáte. Pretože nič nejde samo od seba a najväčších 
úspechov a efektívnosti dosiahneme len spoločnými silami. Ďakujeme, že v nás veríte a že náš klub 
opäť dosahuje vysokú členskú základňu, ktorá veríme – bude stále rásť aj vďaka osvete nášho 
plemena, ktorú spoločnými silami robíme. Ukážme každému, aké skvelé plemená chováme! 
 

MVDr. Miroslav Petrík, ch.s. Amnis Rhei 



Klubový výbor 
 

● Predseda: 
▫ Jaroslav Indrichovič 
  Trstín č. 445, 919 05, tel.: 0902 516 664, jaro.indrichovic@zoznam.sk 

  
● Pokladník: 
▫ Jana Čavajdová 
  Horný Kalník 36, 038 02 Dražkovce pri Martine, tel.: 0915 433 806, janacavajdova@gmail.com 

 
● Tajomník a webmaster: 
▫ Mgr. Jana Brossmannová 
  Krosnianska 55, 040 22 Košice, tel.: 0907 933 204, webmaster@koliaklub.sk 
 
● Poradcovia chovu: 
 

  
  
  
 
 
 

 
 
● Dozorná  komisia: 
▫ Júlia Suváková 
  Slobody 13, 040 11 Košice, tel.: 0905 213 669, collies@collies.sk 
▫ MVDr. Petrík Miroslav 
  K amfiteátru 8 080 01 Prešov, infovet@infovet.sk 
▫ Andrea Gatiaľová 
  Chvojnica 1, 97213 Nitrianske Pravno, tel.: 0904 290771, malamagura@centrum.sk 

  
 

*** 
 
 

Navštívte naše klubové web-stránky www.koliaklub.sk, 
kde nájdete vždy aktuálne informácie z klubového sveta kólií a šeltií! 

 

 

 pre Kólie krátkosrsté: 
Jana Semianová 
Obrancov mieru 2 
909 01 Smolenice 
tel.: 033/5586697, 0903569329 
janasemi@stonline.sk 

  

 pre Šeltie: 
Jana Čavajdová 
Horný Kalník 36, 038 02 
Dražkovce pri Martine 
tel.: 0915 433 806 
janacavajdova@gmail.com 

 pre Kólie dlhosrsté: 
MVDr. Stanislava Zubrická 
Trnavského 5, 949 01 Nitra 
collie@veterinanitra.sk 
 



Aktivity a práca s krátkosrstou kóliou 
 

Krátkosrsté kólie sú vďaka svojej atletickej stavbe 
tela a chuti pracovať, učiť sa a spolupracovať 
s majiteľom skutočne všestranné psy. Nájdeme ich v 
typických psích športoch ako agility či obedience, 
nestratia sa ale ani v športovej kynológií, stopovaní 
či dogfrisbee. S niektorými sa majitelia venujú aj 
dogtrekkingu, o niečo netypickejšie behajú kraťandy 
aj canicross, ba nájdeme ich aj v disciplínách ako 
skijorking a pulka. Takisto môžeme nájsť aj jedince, 
ktoré sa venujú záchranárskemu výcviku, ba 
dokonca vyhľadávaniu v lavínach. V zahraničí 
dosahujú niektoré jedince nemalé úspechy aj vo 

flyballe, taktiež behajú coursingové závody. Krátkosrsté kólie budú ochotne svojho majiteľa 
sprevádzať aj na vychádzkach s koňmi, či behať popri bicykli (nejeden príslušník plemená má 
splnenú aj vytrvalostnú skúšku AD - 20 km v kluse pri bicykli). A samozrejme dá sa s nimi aspoň 
športovo venovať tomu, čo bolo ich pôvodné poslanie - paseniu oviec.  
 
Možno nie sú také “gumenné” a vrtké ako border kólie, v 
razantnosti zákusov na obranách asi malinoisom konkurovať 
bežne nebudú, na coursing sa iste viac hodia chrty a aj priemerný 
husky bude v záprahových športoch ťahať lepšie ako kraťanda, 
takže pre ľudia so skutočne vrcholovými ambíciami by sa mali asi 
poobzerať inde. Ale aj napriek tomu sa s kraťandami vo 
všeobecnosti dá robiť takmer akákoľvek psia športová disciplína a 
aktivita. Snáď jediné, na čo nie sú vhodné, je poľovný výcvik, i 
keď i tu výnimka potvrdzuje pravidlo - vo Švédsku žil pes, ktorého 
jeho majiteľ úspešne používal na dohľadávanie zveri pri 
poľovačkách a ďalší ide v jeho stopách.  
 
Pred čím sa však ale treba skutočne skloniť sú psy, ktoré skutočne 
„pracujú“ - pomáhajú ľuďom a nemajú to len aktivitu na 
zabavenie a vybitie energie. Možno by ste boli až prekvapení, 
koľko kraťand je vycvičených ako vodiace psy - už dlhé roky sa na 
tento účel používajú v USA, Holandsku, Rakúsku aj ale v Nemecku či Českej republike. V Izraeli 
napríklad v projekte výcviku asistenčných psov pre ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou pracujú 
takmer výlučne s austrálskymi ovčiakmi a dlho- a krátkosrstými kóliami. V iných častiach sveta 

asistujú kraťandy aj hluchonemým, či ľuďom odkázaným na 
invalidný vozík. Ďalšie kraťandy (dve také máme aj na 
Slovensku), žijú v rodinách s postihnutými ľuďmi a popri 
terapeutickej činnosti plnia aj asistenčnú, či diagnostickú 
úlohu, veľmi spoľahlivo dokážu predvídať napríklad 
epileptický záchvat. Taktiež som sa stretla s kraťandami 
cvičenými na diagnostikovanie cukrovky, či vysokého 
krvného tlaku. A ďalšie množstvo jedincov tohto plemena 
má zložené skúšky canisterapie a dochádza do rôznych 
zariadení, ústavov, či nemocníc a  pacientom s rôznym 
typom postihnutia či ochorenia pomáha pri liečbe, 
rehabilitácií, uľavujú im od bolesti a vnášajú do života 
radosť... Ešte stále si nemyslíte, že kraťandy sú skutočne 
výnimočné psy? 

 
Petra Horňáková, ch.s. Aisling Agam 

 



Výraz dlhosrstej kólie 
 

V štandarde dlhosrstej kólie sa doslovne píše, že pri ich posudzovaní  je najdôležitejší výraz. 
V krajine pôvodu vo Veľkej Británii ho nazývajú sladkým. Avšak čo vlastne značí sladký výraz 
dlhosrstej kólie? 
 
Tento termín sa dá veľmi ťažko definovať slovami, nie je to niečo prísne hmotné, čo sa dá 
exaktne zvážiť, či zmerať. Samozrejme, že poukazuje aj na vyváženosť lebky, papule, správneho 
nasadenia a nesenia uší, umiestnenia, farby, veľkosti a tvaru očí, no výraz kólie presahuje len 
tieto definície. V správnom výraze je okrem znakov štandardu zahrnutá aj harmonická kombinácia 
zasnenosti, sladkosti, ušľachtilosti, bystrosti, jemnosti s určitou dávkou iskry a šibalstva. Pomer 
medzi týmito vlastnosťami musí byť veľmi vyvážený. V opačnom prípade môžeme sledovať 
výrazy netypické pre dlhosrsté kólie s náznakmi tvrdosti, ostrosti, alebo psov bez výrazu.  
 
Na výraz dlhosrstej kólie sa v poslednom období (aspoň u nás) nedáva patričný dôraz. Nielenže 
ho niektorí z rozhodcov „nevidia“, ale čo už je naozaj zarážajúce, ani veľa samotných majiteľov 
a začínajúcich chovateľov o ňom vôbec netuší. Bohužiaľ na výstavách často vidieť pomerne veľa 
dlhosrstých kólií bez výrazu, s málo ušľachtilou hlavou, alebo s tvrdým výrazom. Na rozpoznanie 
správneho výrazu treba mať okrem dobrých vedomostí o plemene aj určitý prírodou daný cit. Asi 
preto patrí posudzovanie exteriéru dlhosrstej kólie k jedným z najzložitejších. Objem osrstenia 
neovplyvňuje kvalitu výrazu žiadnym smerom. Okrem toho, že výraz má byť sladkým, musí byť 
zachovaný aj správny pohlavný výraz. Docieliť správny výraz v chove dlhosrstých kólií môže trvať 
dlho, pretože napriek tomu, že patrí k plemenám, kde je pekná hlava a správny výraz nadmieru 
dôležitý, nedá sa obetovať pre jeho rýchle získanie všetko ostatné. Avšak malo by byť cieľom 
každého chovateľa sa k nemu dopracovať, resp. zachovať, ak už vlastnia chovné zvieratá so 
sladkým výrazom. Práve dosiahnutie a udržanie správneho výrazu je kritérium, ktoré oddeľuje 
kvalitu jednotlivých chovov do priepastných rozdielov.  
 
Nájsť správne slová na popísanie typického žiaduceho výrazu dlhosrstej kólie je ťažké, no napriek 
tomu je to jeden z najdôležitejších faktorov pri posudzovaní exteriéru na výstavách. Až keď človek 
objaví čaro výrazu, vie dokonale ohodnotiť celkovú kvalitu dlhosrstej kólie. 
 

MVDr. Stanislava Zubrická, ch.s. Zelené Tuje 
 

        
           sučka: Ch Nyitramenti Yekaterina Empress                      pes: Ch Nyitramenti Yachtman 



Zamyšlení nad zdravím? 
 

Svojí první šeltii mám od svých 13ti let. „Pilinka“ si prošla obdobím výstavně úspěšným i velice 
těžkou zdravotní zkouškou. Dnes je to stařičká fenečka, která mi s občasně utrápeným výrazem 
lehává pod stolem. Od pořízení Pilinky se mi domů nastěhovala řádka šeltií, ale do dnešního dne 
jsem neodchovala ani jeden vrh. Ne každá šeltie je ideální, ale né každá musí být nemocná. Asi 
nikdy nebudu klidně spát.... 
 
Veřejně rozšířená informace o zdraví šeltií je následující: „Zdravé plemeno s možností výskytu 
očních chorob.“. Již po prvním půlroce života s šeltií jsem zjistila, že až tak zdravé plemeno šeltie 
nebudou. U naší fenečky byla zjištěňa epilepsie, která se postupem času zhoršovala. Udivení 
veterinárního lékaře však nenastalo. K plemenů s vyšším výskytem epilepsie se prý řadí i šeltie. 
Občas se na tuto informaci dá narazit v atlasu psů. Do dněšního dne osobně znám jen dvě šeltie, 
které mají tuto chorobu. Myslela jsem si, že mám prostě smůlu. S roky přibývaly i šeltie a s počtem 
šeltií přibyl počet problémů. Krom běžných problémů jako je CRD či šelest na srdci (malá populace 
šeltií v ČR hlásí výskyt tohoto onemocnění, není však možno prokázat původ této choroby) se 
přidal strašák všech chovatelů psů, dysplazie kyčelního kloubu. Dnešním dnem mám doma 6 sheltií. 
Patty Gabriela byla štěně známěrně vybrané pro své genetické vlohy do chovu. Fena je jemného 
typu, bohužel s né dokonalým uchem. Může být nějaká šeltie „dokonalá“ ? 
 

Ch Amethrickeh Apparition 
Import Anglie 

 3x CEA/PRA/KAT – free, MDR1 +/+ (Genomia) 
 DNA CEA carrier (Genomia), HD - E/E 

Charlota Gold ze Sedlmajerovy vily 

 2x PRA/KAT - free, CEA poz. - CEA hypoplasie choroidei, 
 kolobom disku, epilepsie, šelest na srdci 
 HD - poz. - těžká forma (kvůli vysokému věku nesnímkováno 
 v narkóze) 

Cheyla Gold ze Sedlmajerovy vily  2x CEA/PRA/KAT – free, šelest na srdci, HD - poz. -   
 hraniční 

Patty Gabriela Smaal Kim  CEA-DNA normal, MDR1 +/+ 

Xsara ze Souhvězdí Orionu  CDR 

Yolinda ze Sedlmajerovy vily  Zatím nevyšetřena 
 
Pod tlakem svědomí jsem v listopadu roku 2007 vytvořila webovou stránku, která nabízí uveřejnění 
zdravotních výsledků sheltií z České republiky, či v České republice působící. 
 
Z celého světa přicházejí výsledky zdraví u šeltií. Od roku 2002 pracuje Norský klub „NSSK“ na 
odhalení PRA z genetického vzorku. Projekt je již mnoho let mezinárodní. Zatím bylo odhaleno 
několik přenašečů PRA v chovu. Zatím nejsou k dispozici žádné statistiky, protože PRA je pořád ve 
fázi výzkumu. Stránka Sheltie News.de uveřejnila statistiku, která je založena na vyplnění 
dotazníků od svých čtenářů. Poslední aktualizace proběhla v září 2009. Údaje odevzdalo 112 
majitelů. Jedná se o 207 sheltií. 91 psů, 116 fen. Účastníci jsou z Německa, Rakouska, Švýcarska, 
Itálie, Švédska, České republiky a Velké Británie. Tato práce uveřejňuje příčiny smrtí daných psů. 
Například 14 šeltií z celkového počtu 207 zemřelo na rakovinu. 12 na kardiovaskulární problémy, 8 
na renální selhání a 3 na epileptický či jiný záchvat. 
 
V sekci zdraví jsou také k nahlédnutí seznamy HD, MDR1 a CEA vyšetřených sheltií. Německá 
stránka, která se zabývá výskytem a detekcí MDR1 uveřejňuje průběžně statistiky. Momentálně je 
zde uveřejněno 226 sheltií, převážně z Německy mluvících států. 175 psů je negativních, 49 sheltií 
je přenašečů MDR1 a 2 jsou pozitivní. Databáze momentálně čítá 1552 psů. Jedná se o obě 
varianty kolie, šeltie, bearded kolie a australských ovčáků. 
Na stránce „HD - Die Hüftgelenksdysplasie des Hundes“ je uveřejněna statistika výskytu DKK u 
různých plemen. Bylo započítáno minimálně 100 snímků různých psů z USA v období 1974-2008. 



Autor dodává, že čísla jsou pravděpodobně daleko vyšší, ale protože nebyla hodnocena veškerá 
populace plemene, není možno udělat závěr, který by nepoškodil plemeno. Celkem bylo zkoumáno 
16 953 šeltií. 26.8 % testovaných bylo HD negativní, 8.4% HD pozitivní.  
 
Na stránce OFFA (světová databanka DKK, více než 750 000 psů) se dozvíme, že od roku 1974 do 
konce roku 2009 bylo vyšetřeno 17662 sheltií na DKK. 27.1 % testovaných bylo HD negativní, 
4.7% HD pozitivní. OFFA také nabízí velice zajímavou statistiku plemen. Statistika je velice 
podobná jako Sheltie News, ale s možností detailního výběru chorob během života. Celkem bylo 
přidáno 1179 - 568 psů, 600 fen. Velice zajímavé je číslo 451 psů (38.3%) je již zesnulých. Majitelé 
se rozhodli po přidání svého psa po smrti, aby jeho nepřirozená smrt byla zaznamenána. Některá 
čísla jsou kritická, právě z tohoto důvodu. Jedná se o výběr zajímavých údajů. Plná verze je k 
nalezení na internetové stránce. 
 

Kožní onemocnění potvrdili majitelé u 127 psů, 10.8%. 235 
sheltií trpělo rakovinou, 19.9%. Šelest na srdci byl 
diagnostikován u 39 sheltií, 3.3%. 16 psů, 1.4% populace 
bylo zapsáno s PRA. 29 sheltií, 2.5% mělo epilepsii. 41 psů, 
3.5 trpělo sezónní alergií a 34, 2.9% dermatózou. 78 psů, 
tedy 6.6% nemělo dostatečně funkční štítnou žlázu. Majitelé 
určili 36 (3.1 %) mazlíčků jako plachých. 14 (1.2%) sheltií 
bylo popsáno jako agresivní. Zajímavé číslo je počet 
potomků daného psa. 397 psů, 33.7% se rozmnožilo. Více 
než 30 potomků mělo 29 přidaných psů. 15.1% zastupuje 
178 sheltií, které měly 4-10 potomků. 
 
Klub „ESSC“, tedy anglický klub chovatelů sheltií podporuje 
výzkum zdraví u sheltií. Klub také uveřejňuje fotky psů s 
dermatózou a podporuje knihu o tomto problému. Výskyt 
tohto onemocnění u šeltií není dle slov klubu nijak výrazný. 
Fotodokumentace je uveřejněna v odkazech. The Mid 
Western Shetland Sheepdog Club podporuje Norský PRA 
projekt a uveřejňuje článek s fotodokumentací o 
dermatických onemocněních u šeltií. 

/RTG snímek psa s nejtež. stupnem DKK/ 
 
Rakouský klub „Österreichischer Club für Britische Hütehunde“ nabízí širší informace o zdravotním 
stavu plemene. Najdete zde popsaný genetický přenos pro oční chorobu CEA. Klub také nabízí 
seznamy vyšetřených šeltií na CEA. Jedná se o jednotlivce i celé vrhy. Zahrnuty jsou i importy. 
 
Dánský klub „DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB“ nabízí od roku 2007 každoroční statistiky 
vyšetření očních chorob. Za rok 2009 bylo vyšetřeno celkem 299 sheltií, z toho 289 štěňat. 241 psů 
(80.6%) bylo egativních. 49 psů (u 2 nebylo možno přesného potvrzení) mělo nález CEA/CRD. 
Seznam čítá jedince s colombem i pravděpodobným PRA. Švédský klub „Svenska Shetland 
Sheepdogklubbens“ nabízí pro veřejnost velké množství informací. Výčet problémů u šeltií je zde 
veliký. Klub se snaží potencionální majitele připravit na fakt, že by neměla rozhodnout jen líbivost 
štěněte. Stránka Vás seznámí s problamatikou očních chorob, dysplazií, luxace či dokonce s 
kryptorchismem. Dočtete se jak přesně velký problém toto onemocnění či vada je. Zjistíte co 
přesně Vás případně čeká a jaké využitý do chovu takovýto pes má. 
 
Je zde statistika vyšetření na oční choroby s povídáním. „The American Shetland Sheepdog 
Association“ neboli „ASSA“ na svých stránkách informuje, že někteří majitelé zaznamenávají 
zdravotní problémy u svých psů a snaží se jim předcházet. Jedná se o dysplazii kyčelního kloubu, 
onemocnění štítné žlázy, různé typy dermatóz, von Willebrandova choroba (špatná krevní srážlivost) 
a epilepsie. ASSA také doporučuje majitelům sledovat zdravotní stav svých psů, ikdyž zdravotní 
problémy nejsou časté. ASSA má povinné zdravotní testy. Jde o DKK, oční vyšetření, vyšetření na 



von Willebrandovu nemoc a MDR1. Jako nepovinné, ale doporučené testy uvádějí Autoimunitní 
tyreoiditidu, genetické vyšetření na CEA, dysplastické vyšetření kolene či loktů, vyšetření na 
srdeční choroby a doporučuje se i test povah. 
 
Americká asociace podporuje mnoho výzkumů. Momentálně je to výzkum rakoviny, 
dermatomyozitidy, studie žlučníku a zvýšené hladiny cholesretolu. Výzkum rakoviny močového 
měchýře, problematiku nesestouplých varlat či dokonce určení genetické mutace pro špatný růst 
špičáků. Na webové stránce naleznete mnoho užitečných odkazů a článků. Jako u všech projektů 
na světe se můžete zůčastnit zdravotních výzkumů i vy se svojí sheltičkou. Velice zajímavý výzkum 
běží již několik let v USA. Jde o studie genu epilepsie. Při poslední aktualizaci v roce 2006 zde bylo 
12 sheltií. 
 
Klub chovatelů kolií a šeltií Praha nabízí pro členy klubu vyšetřování v genetické laboratoři Genomia 
za zvýhodněných podmínek. Minulý rok klub uveřejnil statistiku vyšetřených jedinců. Zápis ze 
schůze 19. 7. 2009. Celkem vyšetřeno 8 sheltií na CEA. 3 geneticky čisté, 3 geneticky přenašeči, 2 
geneticky pozitivní. Testu MDR1 se zúčastnilo sheltií 6. Geneticky prosté defektu MDR1 jsou 3.3 
jsou přenašeči. 
 
Český klub chovatelů sheltií nabízí umístění opakovaně vyšetřeného jedince na PRA na viditelném 
místě. Klub se snaží o podporu vyšetřování očních chorob jak klinicky tak i geneticky. Při uchovnění 
vyšetřeného jedince máte nárok na značné slevy z ceny bonitace. 
 
Klub chovateľov kólií a šeltií nabízí uveřejnění vyšetřených psů. Zapojit se můžete prakticky s 
jakýmkoli vyšetřením. V posledních letech se dostáváme k problematice umělého oplodnění. I u 
našeho plemene se vyskytují jedinci, kteří se nejsou schopni přirozeně rozmnožovat. Já osobně ale 
neznám žádnou studii či statistiku, která by se tímto problémem zabývala. 
 

Většina chovatelských klubů se k problému zdraví staví 
skepticky. Mnozí nevěří, že šeltie mají problémy. Jiní 
chovatelé zase zastávají názor, že přírodní výběr je ten 
správný. Tudíž není potřeba hlídat zdravotní stav našich 
svěřenců. Předcházející údaje jsou možná daleko lepší než 
u jiných plemen, ale šeltie nemají tradici kontroly zdraví. 
Seznamy, které vznikají jsou uveřejňovány pouze díky 
dobré vůli lidí, kterým není zdraví jejich miláčků jedno. Je 
tedy možné, že čísla jsou daleko horší, ale nikdo 
nedokáže říci o kolik. S výskytem některých onemocnění 
si do dnešního dne nevíme rady, například PRA (zatím 
pouze klinické vyšetření, které neodhalí přenašeče). 
Některá jsou zase zcela neprozkoumána, například 
dysplazie(většina šeltií nemá do stáří žádní pohybové 
problémy ani s vyšším stupněm postižení). Pro ty, kteří 
záměrně pouštějí do chovu nemocné psy je tu dozor ve 
formě stanov. Bohužel, když majitel choroby zatají a 
později není zcela průkazné, že o chorobách věděl a 
záměrně psa použil k chovu, nehrozí mu nic. Zde ale 
neplatí „Co oči nevidí, srdce nebolí.“, protože nás jako 
majitele potomků nemocného psa trápí případné riziko. 

 
Řád ochrany zvířat při chovu, který vydal ČMKU založených na směrnicích FCI Článek 2, odstavec 
(4): 
 
"Do chovu nejsou připuštěni zejména psi, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např. o 
slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a 
anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, 



nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké dysplazie kyčelního a loketního kloubu*, eventuelně 
luxase palety (čéšky). Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí 
dojít." 

* podle řádu FCI hodnocení x/4, 4/x, 4/4. 
 
Nejsem veterinární lékař. Nejsem ani chovatel, který by odchoval závratné jedince, kteří pro chov 
mnoho vykonají. Nejsem ani člověk, který dělá se svým psem vrcholový sport. Jsem prostě jen 
člověk, který se bojí. Bojí se toho, že jednou již nebude nikomu záležet na psu samotnému, ale 
pouze na exteriérové „hodnotě“. Bojím se, že ta doba nastane. Co potom? Začnu chovat bakterie, 
protože na úmyslném chování postižených, ikdyž krásných stvoření, se nechci účastnit. 

 
Kateřina Pánková, ch.s. Shetlandska hvězda 

Použitá literatúra u autora 
 
 

 
 
 
 

Kólie, šeltie a pasenie 
 

Plemená psov, ktoré majú niečo spoločného s pasením hospodárskych zvierat, sú zaradené do 
skupín psov FCI číslo jedna (pomerne obsiahla skupina, zahrňuje psy ovčiarske, pastierske a 
dobytkárske). Už z tejto rôznorodosti môžeme usudzovať veľké využitie psov v oblasti práce zo 
zvieratami. Na úvod by som rada vysvetlila rozdiel medzi psami v tejto skupine podľa typu ich 
využitia. Najmä rozdiel medzi psom pastierskym a ovčiarskym. Slová možno podobného významu, 
ale označujúce rozdielne typy - úlohy psov: 
  
Pastierske psy  -  pomenovanie označujúce tie typy psov, ktoré slúžia na ochranu stáda a 
majetku. Je to pes mohutnejší, než ovčiarsky a má iné vlastnosti. Nie je určený k manipulácií so 
stádom, ale k jeho stráženiu. Zlodeja či predátora odradí už len svojim vzhľadom. Býva mohutný, 
silný, nebojácny. Ma silné ochranárske pudy a vo všeobecnosti majú silné inštinkty rozhodovať a 



riadiť sa vlastným rozumom. Sú často bieleho sfarbenia (aby neboli v kontraste ku stádu príliš 
nápadní). Sú od mlada držaní 24 hodín denne u stáda a sú na toto stádo často fixovaní tak, že 
považujú sami seba za ovce a stádo potom za svoju "smečku" - tým pádom ho nekompromisne 
strážia a bránia. Sú zaradené v 1. a 2. FCI skupine. Sú to napríklad tieto plemená: Slovenský čuvač, 
Kaukazský či Stredoázijský ovčiak... 
 

 
Ovčiarske psy - sa používajú na manipuláciu so stádom. Sú to väčšinou psy ľahšej kostry, veľmi 
pohyblivé, obratné, chytré, viacfarebné (aby boli ľahko odlíšiteľné od oviec), učenlivé a citlivé. 
Panujú dokonca názory, že i farba oka a srsti psa má vplyv na ovce - čím viac čiernej na tvári psa, 
tým sa ovce viac boja. Ovčiarske psy neostávajú so stádom, večer odchádzajú s pastierom. Ku 
stádu sa s ním vracajú až ráno. Ovce sú pre nich korisť. Nesmú s nimi preto tráviť viac času, než 
je nutné na prácu. Po stáročia pracovali vedľa človeka a úzko s ním spolupracovali. To však 
neznamená, že stratili i schopnosť v prípade potreby samostatne rozhodovať.  Takisto niektoré z 
nich radi a často štekajú, pretože okrem toho, že si štekaním pomáhali pri manipulácií so stádom, 
ich úlohou bolo často i upozorniť pastiera na blížiace sa nebezpečenstvo. Boli veľmi vnímavé a nič 
im neuniklo.  
  
Pre úplnosť spomeniem ešte tretiu skupinu - Dobytkárske psy (napríklad Welsh Corgi či 
Austrálsky Dobytkársky pes). Ich úlohou je stádo hnať pred sebou. Zvyčajne si výdatne pomáhajú 
štekotom. Sú to silní, otužilí a neúnavní psi, ktorí sa dokážu pohybovať v tesnej blízkosti 
hovädzieho dobytka podľa pokynov človeka, často idúceho vedľa na koni. Dokážu takto nabehať 
desiatky kilometrov a pomocou neustáleho štekania si zaisťujú kontrolu nad stádom. Ak sa nejaký 
kus oddelí, okamžite a nekompromisne zasahujú: svojimi rezákmi ho hryznú pod pätový kĺb a 
vzápätí sa musia obratne vyhnúť kopancu. Zvyčajne sa preto nepoužívajú ku ovciam - sú na nich 
príliš tvrdí a hluční. 
  
Ovčiarskych plemien je mnoho, avšak mnohé z nich už svoj prirodzený pud takmer stratili. Je to 
spôsobené najmä tým, že sa prestali aktívne využívať na túto prácu a pri šľachtení sa dával skôr 
väčší dôraz na exteriér než na pracovné a povahové vlastnosti. Najmenej tieto vlohy stratili asi 
Border kólie a austrálske kelpie a preto sa dnes ešte pri pasení používajú. Väčšina z nich však už 
len športovo. Okrem oviec sa zvykne pásť aj hovädzí dobytok, kone, hydina či kačice. 
 
Aby bolo možné porovnávať výkony psov medzi sebou, usporadúvajú sa skúšky a rôzne súťaže. 
Štýl práce však nie je rovnaký u všetkých ovčiarskych plemien. Preto sa od roku 2009 rozdelili 
skúšky podľa typu pasenia. Border kólie a austrálske kelpie majú skúšky prispôsobené tzv. 
Collecting Style (zháňací štýl) a ostatné plemená (medzi nimi aj dlho a krátkosrsté kólie a šeltie) 
uplatňujú tzv. Traditional Style (tradičný štýl). Niekedy sa týmto štýlom hovorí aj "anglický" a 
"nemecký". 
  
Vysvetlíme si hlavný rozdiel medzi týmito štýlmi: Kólie a Šeltie patria do skupiny tzv. "loose-eyed" - 
teda používajú na kontrolu oviec najmä svoje teplo a pohyb. Naopak Border kólia pracuje najmä 
svojim okom - intenzívnym pohľadom. Preto je aj ich metodika práce rozdielna. 



 
V tradičnom štýle pasenia šlo najmä o to, ovce ráno pod dohľadom pastiera vyhnať na pašu a 
večer ich opäť zahnať späť do ovčína. Preto pastier úzko spolupracuje so psom - spoločne 
doprevádzajú stádo, pes má za pomoci povelov a gest úlohu viesť stádo určeným smerom, podľa 
potreby ho zastaviť a napokon zapásť do vymedzeného priestoru. Pomáha si aj hlasovými 
prejavmi, prípadne tzv. "štípaním". 

 V tzv. Collecting Style sa pes k ovciam 
prikrčene plíži ako vlk, ovce uprene 
pozoruje, ako by ich hypnotizoval (tzv. 
fixuje). Tým na ovce pôsobí ako predátor. 
Border kóliám vrodená vlastnosť prihnať 
ovce k pastierovi je vlastne len vlčia snaha 
nadhnať lovenú zver vodcovi "smečky", 
ktorý ju strhne. Pastier ale ovce proti psovi 
"bráni" - nedovolí mu sa k ovciam príliš 
priblížiť, takže zvieratá sa k nemu chodia 
schovať. Funguje to príkladne -  výcvik je 
vlastne len usmerňovaním vlôh psa. Pri 
tomto štýle pastier ovláda psa skôr na 
diaľku, bez vizuálneho kontaktu. Pes 

reaguje na povely hlasom, telom, prípadne píšťalkou. Pracuje so stádom pomerne samostatne. 
Dôležitá je tu preto schopnosť presne manévrovať so stádom podľa pokynov psovoda. Traduje sa, 
že rozdielnosť oboch štýlov pramení najmä z toho, že Angličania neradi chodia ďaleko pešo - 
radšej na psa len pískajú a on sa "postará o zbytok" :) 
  
Pokiaľ chce majiteľ psa vyskúšať jeho vlohy pre pasenie, príležitosťou sú preňho "Skúšky vlôh 
pastierskeho psa" (SVPP), ktoré sa usporadúvajú zvyčajne viackrát do roka, buď ako súčasť 
školenia pasenia pre začiatočníkov, alebo popri skúškach a súťažiach vyššieho typu. Pokiaľ pes 
vlohy preukáže a úspešne zvládne metodiku pasenia, môže sa zúčastniť aj akcií pasenia vyššieho 
typu. Vstupná skúška je HWT (Herding working test) - teda pracovný test. Má dve varianty, podľa 
štýlu pasenia (CS / TS). Po úspešnom absolvovaní pes môže postupne absolvovať trialy (IHT - 
International herding trial) prvého a vyšších výkonnostných stupňov ( IHT CS 1-3, IHT TS 1-3 ). 
Všetky tu spomínané skúšky a súťaže sa usporadúvajú pod hlavičkou FCI a od roku 2009 platia i 
medzinárodne.  
 
Keďže na Slovensku sa koná veľmi 
málo oficiálnych akcií pasenia 
(väčšinou len raz ročne), je málo 
príležitostí i na skladanie skúšok. 
Naposledy sa u nás takáto akcia 
konala v Udiči (okr. Považská 
Bystrica, farma OVIS - 03.07.2010. 
Táto akcia bola prvým oficiálnym 
tréningom pasenia po dvojročnej 
pauze (06.07.2008, Udiča). Náš 
klub tento rok v Udiči ako jediná 
reprezentovala dlhosrstá kólia Ch 
Rineweld Zaria The Princess 
(maj. Mgr. Jana Brossmannová), 
ktorá pod odborným dohľadom 
trénerky Šárky Gavendovej (CZ) 
ukázala, že túžba pracovať 
s ovečkami u kólií ešte nevymizla ! „Vstupnou previerkou" pre akúkoľvek prácu zo zvieratami je 
najprv zistiť, či ma psík vlohy pre pasenie.  V našom klube máme len dva jedince so zloženou 
skúškou vlôh. Je to šeltia „Arina z Modravé pláně“ (maj. Kamila Rajec) a kólia krátkosrstá „Mighty's 



Spring Meadow Aster Move“ (maj. Jana Semianová). Čo musí teda pes splniť, aby získal skúšky 
vlôh? Hodnotí sa len či pes prospel alebo neprospel. Test je možné opakovať niekoľkokrát, nie 
však v jednom dni. Rozhodca môže pastierovi radiť, povzbudzovať ho, prípadne prejsť parkúr 
spoločne s ním. Pastier môže psa hladkať, či iným spôsobom odmeňovať. Posudzované sú 
nasledujúce úkony: pohyb za stádom, záujem o prácu, zmeny tempa, sústredenie (uši, oči), cit pre 
zodpovednosť za stádo, štýl práce (nakoľko je typický pre dané plemeno), predvídavosť 
vzdialenosti, nebojácnosť, nátlak (priblíženie sa až tesne k zvieratám, pohryzenie, resp. uštipnutie 
na povel pastiera), napádanie zvierat (nežiadúce je pohryzenie do vlny, alebo iné agresívne 
chovanie urobené bez predchádzajúceho povelu pastiera).  Posudzovanie prebieha na parkúre, 
vytvorenom umelo, alebo prírodne. SVPP môže byť uskutočnená aj s inými hospodárskymi 
zvieratami ako s ovcami. 
  
Pracovný pes - Každá krajina hoci je zastrešená pod FCI sa musí pridržiavať ešte vlastných 
interných smerníc (u nás SKJ) Situácia na Slovensku je taká, že z dôvodu doterajšieho 
neschválenia skúšky HWT Slovenskou Kynologickou jednotou na medzinárodnú skúšku, je skúška 
HWT skladaná len na národnej úrovni. Tj. pes s HWT skúškou urobenou na Slovensku nemôže 
dostať tzv. medzinárodný pracovný certifikát, ktorý oprávňuje psa pre vstup do pracovnej triedy. 
Avšak, ak si skúšku HWT urobíme napr. v Česku, kde už platí na medzinárodnej úrovni, môžeme 
daného jedinca do pracovnej triedy bez problémov nahlásiť.  
  
SKJ má momentálne pre zaradenie do triedy pracovnej tieto pravidlá: 
 
Úspešné absolvovanie týchto skúšok oprávňuje zaradiť psa pracovného plemena do triedy pracovnej na 
národných, celoštátnych, špeciálnych a klubových výstavách na Slovensku: 
a) národný skúšobný poriadok: ZM, SVV 1 až 3, SPO, SPS, SPZ 1 a 2, SLP 1 a 2, PZ 1 až 3,  
b) medzinárodný skúšobný poriadok: IPO 1 až 3, SchHA, SchH 1 až 3, FH 1 a 2, RH-F A a B, RH-FL A a B, RH-T A 
a B, RH-L A,-B-C, RH-W A-B-C-D. 
  
Ako isto vidíte, okrem iného, chýba tam už vyššie spomínaná HWT skúška. Verím, že sa čoskoro i u 
náš pravidlá upravia a ujednotia tak, ako to má FCI a väčšina jej členských krajín a otvorí sa tým 
príležitosť dostať sa do pracovnej triedy skúškami, na ktoré sú ovčiarske psy uspôsobené. Pretože 
skladať s dlhosrstými kóliami skúšky napr. psa obranára - uznajte, nie je pre naše plemeno to 
pravé orechové. 

Mgr. Jana Brossmannová, ch.s. Yaless Blue 
 

 
foto: Silvia Ryšavá 



Malý pohľad do minulosti 
 
Prvá šeltia bola do vtedajšieho Československa dovezená v 50-tých rokoch 20-tého storočia. Bola 
ňou trikolórna sučka Ch Cora vom Geroldseck am Inn v majetku pána Karla Štěpánského. Avšak do 
chovu nezasiahla. Až o niekoľko rokov neskôr, v roku 1960 sa prvý vrh šeltií v Československu 
narodil v chovateľskej stanici z Malého náměstí. Práve na sučke z tejto chovateľskej stanici začal 
o pár rokov neskôr aj chov na Slovensku. Postupne, po prvom vrhu začali s chovom šeltií aj pani M.  
Syrová (z Litoměřických plání), pán Pětioký (z Černého údolí), pani Sieglová (ze Sieglova) či pani 
Dvořáková (ze Dvořaček). Za prvých 10 rokov chovu bolo v plemennej knihe zapísaných až 245 
jedincov. 
 

     
 
Z niektorých zo spomínaných chovateľských staníc pôsobilo viacero jedincov aj na Slovensku.  
Zakladateľkou chovu šeltií na Slovensku sa stala Manon z Malého náměstí. V roku 1968 sa jej v  
chovateľskej stanici manželov Kosíkových z Bratislavy z Gatebeckparku narodil prvý vrh šeltií u nás. 
Viacero potomkov Manon z Malého náměstí  bolo výstavne veľmi úspešných, najmä Ich. Taunsley 
z Gatebeckparku.  Neskôr, v osemdesiatych rokoch sa chovom šeltií začali zaoberať aj manželia 
Černý z Bratislavy. V ich chovateľskej stanici z Wartlingu sa narodilo viacero úspešných jedincov – 
napr. ICh Dea z Wartlingu, či I vrh z Wartlingu (Iron, Ida). 
 

     
 
I keď počet chovateľských staníc, či chovných jedincov postupne rástol, záujem širokej verejnosti 
o toto plemeno začal až s rozvojom športovej kynológie – agility a to hlavne po roku 2000.  
 

MVDr. Stanislava Zubrická, ch.s. Zelené Tuje 
Použité fotografie: 
1.  Ch Cora vom Geroldseck am Inn 
2.  Cyril a Danila z Černého údolí 
3.  Šeltie z Litoměřických strání – Percy, Oggi-Kirké, Niké a Pat (majiteľka Pata – K. Lajčiaková, Bratislava)  
4. Šteniatka z chovateľskej stanice z Gatebeckparku 
5. Dea z Wartlingu 
6. Ida z Wartlingu 



Kólie a turistika alebo „Na Kráľovej holi“ 
 

 
 
Už asi týždeň bolo strašne. Inverzná oblačnosť bola nad celým územím Slovenska a ľuďom 
spôsobovala depresie. Blížil sa víkend, ale počasie nijako nejavilo snahu umúdriť sa. Keď mi zavolal 
brat Martin, aby sme šli niekde na túru, tak som najprv myslel, že nie je celkom kompletný, ale po 
jeho ďalších slovách som uznal, že jeho nápad má niečo do seba. Že sa treba vybrať do vyšších 
nadmorských výšok, kde bude určite jasno a hustá inverzná oblačnosť ostane pod nami. A tak sa 
stalo, že v sobotu ráno sme už sedeli v aute, ktoré sa len pomaly zohrievalo, (za oknami bola 
teplota -12 stupňov) a smerovali sme k nášmu cieľu, ktorým mala byť Kráľova hoľa. Vzadu za 
prednými sedadlami ležala Amber Rise, 9 mesačná fenka krátkosrstej kólie a so svojimi 
neodolateľnými psími očami hľadela na Martina, ktorý jej sem tam doprial piškótu. 

    
Konečne sme došli do cieľa, malebnej 
dedinky Šumiac. Tu už bolo jasno, hmla 
ostala kdesi na Dobšinskom kopci a 
pred nami sa týčila Kráľova hoľa so 
stanicou horskej služby na vrchole. 
Amber dostala najesť a napiť a po chvíli 
už šantila okolo auta, kým ja som sa 
prezúval do turistických topánok a 
navliekal si na nohy štucňe. Po chvíli 
sme už kráčali po modrej turistickej 
značke vedúcej najkratšou (ale takisto 
najstrmšou) cestou hore. Zo začiatku 
viedla lesom. Už po pár metroch som 
fučal ako lokomotíva, na chodníku bola 

vrstva snehu, našťastie bol zľadovatelý a neprebáral sa. Zato sa na ňom poriadne šmýkalo. Amber 
sa tešila, behala okolo a "pásla" nás. Cesta bol stále strmšia, ale dalo sa to zvládnuť. Po chvíli sme 
preťali asfaltku vedúcu na Kráľovu hoľu. Modrá značka sa kdesi stratila, ale podľa mapy sme našli 
správny smer. Žiaľ, cesta bola doslova zarúbaná, nedávna víchrica vo Vysokých Tatrách zasiahla aj 
tu časť lesa. Stromy boli vyvrátené jeden cez druhý. Chvíľu sme sa snažili pokračovať po značke, 
dokonca som aj niesol Amber na rukách, ale po čase sme to vzdali a vrátili sa na asfaltku. Po nej 
sme už viac-menej pohodlne pokračovali ďalej. 
 
Asfaltka urobila veľký oblúk a po čase sme znovu naďabili na jej priesečník s modrou značkou. Tu 
už bolo všetko v poriadku, chodník bol bez problémov schodný (ak nerátame to, že bol strašne 
strmý). Po nej sme konečne po dvoch hodinách došli do Predného sedla na južnom úbočí Kráľovej 
hole, ktoré leží v nadmorskej výške 1451 m. Tu je aj akási búda, Martin si spomenul, že tu raz 
prečkal dážď pri jednej svojej cyklistickej túre. Prestávku sme využili na oddych a aj na fotenie. 
Rozložil som statív a všetci sme sa vyfotili pri smerovníku. Amber som do misky nalial vodu, ale iba 
si dvakrát chlipla a viac si ju nevšímala. Zato stále pokukovala po mojej ruke a stále neomylne 
vedela, že v nej niečo mám. Sem tam som jej totiž dával piškóty, ktoré má veľmi rada.  Po chvíli 
sme sa pohli ďalej. Les redol, výška stromov sa znižovala, až sme dorazili do Vyšného sedla vo 
výške 1599 m n. m., kde už stromy zmizli celkom, a ostala len tráva. Snehu tu bolo len pobiede. 
Boli sme na južnom svahu a teploty tu vystupovali až na nulu, alebo dokonca ešte vyššie. Čo nás 



potešilo, aj chodník bol bez snehu. Vrchol sa týčil rovno nad nami a hoci sa zdal veľmi blízko, 
oddeľovalo nás od neho ešte necelých 350 výškových metrov. Musím sa priznať, nevládal som. Pri 
výstupe som dostával kŕče do stehien, dlhšie obdobie nečinnosti sa prejavilo. Martin sa nado mnou 
zľutoval a postupne odo mňa zobral statív (4 kg) a postupne aj termosku s čajom a fľašu s vodou 
pre Amber. Na chvíľu sa mi uľavilo, ale po 
pár sto metroch tu kŕče boli zas. Každú 
chvíľu som stál a oddychoval. Cestou nás 
minuli dvaja starší turisti, ktorí sa vracali z 
vrcholu. Amber nás už dopredu na nich 
upozornila. Keď prechádzali okolo nás, 
Amber štekla a vrhla sa k ním. Starší pán 
sa očividne zľakol, našťastie Amber 
počúvla môj povel a hneď sa vrátila. Asi 
sa jej nepáčili. Navyše na minulej túre nás 
takto upozorňovala na akýchsi cigánov v 
lese a vtedy som ju pochválil. Asi si to 
zapamätala a chcela mi znovu urobiť 
radosť. 
 
Trvalo ešte ďalšiu hodinu, kým sme sa dostali na vrchol. Tu už bol znovu namrznutý sneh, fučal 
studený vietor a mne omŕzali prsty na rukách. Zložili sme sa pri smerovníku a napili horúceho čaju 
z termosky. Amber dostala vodu, ktorou tentokrát nepohrdla a zvyšok psích granúl, ktoré som jej 
odložil od rána. Urobil som obligátne vrcholové foto a potom som sa venoval už iba svojmu okoliu. 
 

Celkom som zabudol na únavu aj na to, 
že ma strašne bolia nohy. Nevedel som 
sa vynadívať na scenériu, ktorá sa 
rozprestierala podo mnou. Všade naokolo 
sa doďaleka rozprestieralo more z 
oblakov. Tie siahali do výšky cca 1000 m 
n.n. a sem tam z nich trčali kopce. 
Úžasný pohľad. Na západe sa črtal 
hrebeň Nízkych tatier s Chopkom a 
Ďumbierom a na sever sme mali ako na 
dlani celé Vysoké Tatry. Fotil som všetko 
dookola nedbajúc na to, že mi mrznú 
prsty. Potom som sa presunul na skaly 
asi 200 m na západ a zase som fotil. 

Amber mi pózovala. Posadil som ju tam, kde som chcel a prikázal jej ostať. Bolo to pre ňu dosť 
ťažké, pretože je veľmi hravá. Ale od dcéry Majky má dobrý výcvik, takže perfektne počúva, 
hlavne keď vie, že mám vo vrecku piškóty :-)  
 
Na vrchole sme strávili asi hodinu, možno niečo viac. Pohli sme sa, až keď premrznutý Martin 
podupkával okolo mňa a tváril sa vyčítavo. Dolu sme sa spustili po juhovýchodnom zasneženom 
svahu, sneh bol namrznutý a Amber sa po ňom šmýkala. Skontroloval som jej labky, či ich má v 
poriadku. Musel som sa smiať, ako mi ochotne na povel podávala labku :-) Boli v poriadku. Amber 
sa zdala byť vo vynikajúcej forme, mali sme za sebou prevýšenie vyše 1100 metrov prešli sme 
doteraz cca 10 km a Amber okolo nás neustále šantila. Už dopredu nám ohlásila lyžiarov 
(pravdepodobne členov Horskej služby z vrcholovej stanice). Lyžiarov doteraz nevidela tak ich 
oštekala a prišla sa pochváliť, čo za čudo to zahnala. 
 
Zišli sme až do sedla Snehová jama (1650 m n. m.). Martin tvrdil, že musí vyliezť na Kráľovu skalu, 
skalný predvrchol Kráľovej hole (1690 m n.m.), ležiaci juhovýchodne. Vraj odtiaľ potrebuje 
waypoint. Viedla cez neho zelená turistická značka. Kedže to nebolo ďaleko a ani prevýšenie 
nebolo veľké, naveľa som súhlasil, že teda pôjdem aj ja. Navyše to nebolo to ďaleko od asfaltky, 



po ktorej sme sa chceli vrátiť dolu. Zelená značka tam síce bola, ale chodník nie. Miestami sa 
strácal v kosodrevine a zdalo sa, že tadiaľto dávno nikto nešiel. Medzi jednotlivými skalami, kde sa 
dalo relatívne pohodlne liezť (Amber tu predvádzala hotové divy, liezla ako horolezec) sa 
rozprestierali zasnežené polia s kosodrevinou. Inej cesty nebolo, museli sme ísť priamo cez ňu. 
Kosodrevina bola zasypaná snehom a len veľmi ťažko sme sa predierali vpred. Napodiv, Amber to 
zvládala veľmi dobre, hoci sa zabárala do snehu a musela prekonávať spletené kmene kosodreviny. 
 
Konečne sme vyšli hore, bol odtiaľ pekný výhľad na južnú stranu Kráľovej hole, odkiaľ sme prišli. 
Zase som rozložil statív a fotil som v posledných lúčoch pomaly zapadajúceho slnka. Amber 
vyzerala perfektne, tak som urobil sériu snímok, ako sedí na vrchole. Dopili sme posledný čaj a 
vybrali sa na cestu k nášmu autu. Slnko už zapadlo a my sme kráčali v rýchlo postupujúcom šere 
(obloha nadobúdala úžasné farby, ale mne sa už nechcel rozkladať statív) po asfaltke až do 
Predného sedla. Odtiaľ sme už šli presne po trase, ktorou sme šli hore. Posledný zbytok cesty sme 
už kráčali takmer v úplnej tme. Amber prejavila vlastnosť, ktorú som si na nej všimol už skôr. Išla 
presne v stopách kadiaľ sme už šli. Keď sme však odbočili inde, hneď nám dávala najavo, že sme 
predsa išli inou cestou. Jednoducho si pamätala alebo nejakým iným spôsobom vedela, kadiaľ sme 
šli. Posledný úsek cesty v dedine som Amber uviazal na vodítko. 50 metrov pred autom som sa 
skydol na zem, v tej tme som si nevšimol zľadovatelú cestu. Kým som sa hlúpo obzeral okolo seba, 
čo sa vlastne deje, tak Amber začala okolo mňa poskakovať. Asi si myslela, že je to nejaká hra. 
Vstal som a po desiatich metroch sa všetko zopakovalo až na to, že keď som tresol, Amber som 
nepustil a tak ma ťahala po zemi. To som už zabohoval, 20 metrov od auta a ja sa takmer 
dolámem. Zodral som si dlaň a udrel plece. Amber sa zjavne tešila, skákala na mňa a smiala sa. 
 
Konečne som otvoril auto. Amber vyskočila dnu a hneď sa stočila do klbka. Bola už poriadne 
unavená. Nalial som jej vody, ale iba si párkrát chlípla. Zato posledné piškóty zhltla ako malinu :-) 
Spala celou cestou domov rozvalená za prednými sedadlami a ani sa nepohla.  

 
Článok & foto: Ing. Peter Suvák, ch.s. Jantárova hviezda 
Na fotkách sučka „Mighty's Spring Meadow Amber Rise“ 

 



Naše kólie na výstavách v zahraničí 
 
Ešte nedávno bola smutnou realitou slovenských vystav nízka účasť kólii. Dve či tri slovenské kólie 
bol bežný sumár výstavného katalógu. Počty sa zvyšovali jedine ak k nám „na zber titulov“ prišli 
chovatelia a majitelia kólií zo zahraničia. Po roku 2002 nastala v slovenskom chove kríza. V tomto 

období sme málokedy dokázali konkurovať. Od 
roku 2007 sa však situácia prudko zmenila. 
Vďaka početným importom sa vliala nová 
energia medzi slovenských kóliarov a tento stav 
sa hneď odrazil aj na počte prihlásených 
jedincov na výstave. Slovenský výstavný život 
sa prebúdzal a naberal druhý dych. Počty 
prihlásených psov boli nielenže neporovnateľne 
vyššie, ale zahraniční vystavovatelia zrazu 
stratili istotu výhier. Naše kólie im nielenže 
dokázali konkurovať, ale nastala situácia, kedy 
slovenskí vystavovatelia doslova expandovali 
do zahraničia. Naše kólie sa začali čoraz 
častejšie objavovať v zahraničných výstavných 

kruhoch a takpovediac málokedy sa domov vracali bez titulov či medailí. Touto cestou by sme 
vlastne chceli vyzdvihnúť snahu, čas a energiu slovenských vystavovateľov reprezentovať naše 
plemená a v konečnom dôsledku aj náš klub v zahraničí. Pretože aj touto cestou sa naše jedince 
dostávajú do medzinárodného povedomia a zvyšuje sa tak záujem o krytia ale aj šteniatka zo 
Slovenska. Rada by som teda spomenula tie najdôležitejšie titulové úspechy našich klubových 
jedincov na zahraničných výstavách za posledné obdobie: 
 
● EURÓPSKE A SVETOVÉ VÝSTAVY: 
 
2008 - Európska výstava Budapesť: 
- Rineweld Zaria The Princess (DK) – CAC 
- Loriseum Abreu (KK) – CAJC, Európsky víťaz mladých 
- Zenith of Fame Fantazija (KK) - CAC, CACIB, EW, BOB 
- Sandcastle's King Of The Swing (KK) - CAC, CACIB 
 
2009 - Svetová výstava Bratislava: 
- Hessy Blue Ko-To-Ra (DK) - CAJC, Junior World Winner 
- Loriseum Abreu (KK) – CAC 
- Sandcastle's King Of The Swing (KK) - R.CAC 
 
2010 - Európska výstava Celje: 
- Loriseum Abreu (KK) - r.CAC, r.CACIB 
 
 
● ZAHRANIČNÉ ŠAMPIONÁTY: 
 
Dlhosrsté kólie: 
 
▫ Csoványospataki Máriya Gold: interšampión, srbský & poľský & ukrajinský šampión, poľský    
  junioršampión  
▫ Czech Made Ever After: šampión Čiernej Hory  
▫ Discovered Dream du Clos de Seawind: interšampión, maďarský & poľský šampión, poľský  
  junioršampión 
▫ Nyitramenti Brother Louie: maďarský & poľský junioršampión 
▫ Nyitramenti Yekaterina Empress: poľský šampión & junioršampión 
▫ Prince of Sunlight Yum-Yum: maďarský & chorvátsky šampión 



Krátkosrsté kólie: 
 
▫ Andromeda Jantárova hviezda: interšampión, poľský & maďarský & chorvátsky šampión 
▫ Cinnaberry's Uptown Girl:  maďarský šampión 
▫ Loriseum Abreu: interšampión, maďarský & poľský junioršampión, rumunský grandšampión,    
  poľský & maďarský & rumunský šampión 
▫ Sandcastle's King of the Swing: maďarský & rakúsky šampión 
▫ Shulune Imperial Signature: maďarský šampión a junioršampión 
▫ Zenith of Fame Fantazija: interšampión, český & maďarský & rakúsky & poľský & chorvátsky  
  šampión 
 

Článok: Mgr. Jana Brossmannová, ch.s. Yaless Blue 
Na fotkách: ICh Zenith of Fame Fantazija & Ch Prince of Sunlight Yum-Yum 

 
 
 
 

Kólie a ich spolužitie s inými druhmi... 
 

Zvieratá tu boli omnoho skôr, ako my, ľudia 
a sprevádzajú nás celú dobu našej 
existencie... Veľmi nám pomáhajú rôznymi 
spôsobmi a jediné, čo od nás chcú, je 
pochopenie, pohladenie a láska. V dnešnom 
uponáhľanom živote, plnom stresov je 
spolužitie človeka a psa, alebo mačky 
považované za normálne a zvierat v našich 
domácnostiach pribúda neskutočným 
tempom.  Nevedomky nám poskytujú relax 
a terapie o akých ani netušíme, veľa veselých 
chvíľ a jedinečných zážitkov o ktoré by sme 
boli bez nich ochudobnení. 

 
Aké to však je keď máte psíka a k nemu pribudnú zvieratká iného druhu. Mačky, vtáčiky, fretky, 
králiky, morčatá, potkany alebo škrečky. Ako sa navzájom znášajú? Môžem povedať „prekvapujúco 
dobre“. (obr.1) Plne to nahradí celovečerný televízny program ;) 
 
Ako každý pes, aj kólia je strašne zvedavá na iné, hlavne štvornohé a chlpaté tvory, ale bude 
nadšená aj operencom. Avšak na rozdiel od iných plemien, nemá snahu loviť, ale radšej sa prizerá, 
alebo ich pasie. Dokáže stráviť hodiny pozorovaním tvorov oveľa menších od seba bez toho, aby 
im ublížila.  
 
Hovorí sa, že je lepšie, ak pribudne šteniatko 
k mačkám a nie naopak. Nestotožňujem sa 
celkom z týmto názorom. Naša Amberka 
mala dva roky, keď k nám na úpenlivú 
žiadosť našich dcér pribudli dve mačiatka 
z útulku. Boli celkom malinké, musela som 
ich kŕmiť mliečkom zo striekačky. Keď trošku 
podrástli, čo bolo veľmi skoro a dokázali 
opustiť pre ne vyhradený priestor, našla som 
ich pri Amberke ako sa o ne vzorne stará. 
Boli mokré ako myši a drobné mačence sa 
usilovne snažili dopracovať k mliečku od 
Amberky až natoľko, že začala u nej laktácia. 



Museli sme ich na istý čas od seba oddeliť, kým mačiatka začali prijímať tuhú potravu, čo však 
nezmenilo vôbec nič na prístupe „mamy Amberky“. Už boli adoptované natrvalo. (obr.2) Dodnes 
ich považuje za svoje „šteniatka“ aj keď dnes má pri sebe aj vlastnú, už dospelú dcéru Andromedu. 
Asi preto, že nenarástli do veľkosti dospelého psa, má pocit, že sú stále maličké a snaží sa riešiť 
ich hlučné spory. Mnohokrát je to pre Cecíliu a Kapučína len hlučná hra, ale keď ich nemá na 
očiach, len ich počuje, hneď uteká skontrolovať, čo sa deje a odstrkáva ich nosom. Na 
počudovanie mačky tento zásah „mamy“ dokonca rešpektujú.  
 

Keď pribudol do domácnosti Bryšík, to bola 
sranda. Vstúpili sme do bytu, kocúr 
Kapučíno sedel na botníku a Bryšík si ho 
v prvom momente vôbec nevšimol. Po chvíli, 
keď sa rozkukal zistil, že tam sedí nejaký 
divný tvor. Podišiel k nemu a svojím dlhým 
nosom sa snažil tvora identifikovať.  To 
však kocúr považoval za zásah do súkromia 
a v momente to len tak zdunelo. Bryša 
prefackal sprava - zľava po tom dlhom nose 
a so vztýčeným chvostom odkráčal. Musím 
podotknúť, že bez použitia pazúrov. Hneď 
pri privítaní si to medzi sebou raz a navždy 
vyriešili, odvtedy sú veľkí kamaráti 

a rešpektujú sa. (obr.3) 
 
Naše kólie momentálne žijú už len s mačkami a andulkou, ale boli časy keď sme mali aj dlhosrsté 
morčatá, tie sa im strašne páčili, dokázali ich sledovaním stráviť kopec času a keď sa k nim 
nebodaj dostali, tak ich vyumývali a pásli. Mali sme aj pieskomily, jašteričku a zebričky. (obr.4) 
 

   
 
Nie je vzácne ani spolužitie kólie a rôznych druhov operencov, napríklad papagájov. (obr. 5) Kólie 
si veľmi rýchlo zvyknú na ďalšie zvieratká a pokiaľ je kólia jediné zvieratko v domácnosti, bude len 
šťastná že má spoločnosť, keď pániček musí do práce, alebo je zaneprázdnený.  
   
Nechápem ako sme mohli toľké roky žiť bez kólií a mačiek.... 
 

Júlia Suváková, ch.s. Jantárová hviezda 
 
Použité fotografie: 
Obr.1  skupinová foto nasa banda Amber, Milly a Cecília s Kapučínom. 
Obr.2  Amber s mačiatkami 
Obr.3  Bryš s kocúrom Kapučínom 
Obr.4  zo stretnutia na ďalekom východe 2008, kde Majka drží jaštericu Jašku a Dajra (Mighty´s Spring Meadow 
Dazzling Star) s Yaschkou (Rineweld Zaria The Princess) ju zvedavo očumujú 
Obr.5  dlhosrstá kólia Yaschka a jej kamarát Agapornis Bujón. 



Dazzler of Dunsinane 
 

Všetko to začalo v roku 1965, keď do mojej 
chovateľskej stanice priviedol párik pomerne 
neznámych chovateľov neznámu trikolórnu fenku a 
spýtali sa ma na radu ohľadom toho, ktorý môj pes by 
bol vhodný na spárenie. Ako už dnes každý vie, tým 
párom boli pán a pani Eglinovci a sučka bola neskôr 
dobre známa šampiónka Witchcraft of Rokeby. Zvážili 
sme výhody a nevýhody možných spojení a nakoniec 
sme sa rozhodli pre Dazzlera. Tento mladý pes, skoro 
trojročný, bol na výstave ako šteňa s priemerným 
množstvom úspechov, no odvtedy vystavovaný nebol, 
pretože nebol v dobrej srsti a bol nepatrnejšej stavby 

tela. Napriek tomu však mal perfektnú telesnú konformáciu a výbornú hlavu, oko a výraz, čo boli 
rozhodujúcimi faktormi pre spojenie, ktoré sa ukázalo revolučným v chove anglických kólii.  
 
Z tohto vrhu vzišli traja šampióni Ch Royal Ace, Ch Romney a Ch Rose Marie of Rokeby. Berúc do 
úvahy tieto výsledky sa pani Eglinová rozhodla spáriť "Romney" späť s jej otcom a v napätí sme 
očakávali výsledky. Nemuseli sme sa obávať, pretože z tohto spojenia vzišiel opäť ten krásny typ v 
Ch Ramsey a Ch Rosalinde – sučke, ktorú každý chovateľ túži vlastniť aspoň raz za život. Toto bol 
teda začiatok a odvtedy sa začala Dazzlerova sláva, je na ňom založených mnoho slávnych a 
dodnes úspešných chovateľských staníc. Zvláštnosťou je, že napriek tomu že jeho potomkovia sa 
na seba podobali, nepodobali sa na neho samotného a taktiež sa ukázalo, že jeho bratia neboli 
schopní vyprodukovať potomkov takej vysokej kvality. Náš "Daz" bol skutočne zvláštna 
kombinácia. 
 
Keď ma poprosili, aby som napísala článok o Dazzlerovi, 
povedala som si, že napísať článok o takom psovi je priam 
nemožné.  Boli sme veľmi spokojní, že nám v ňom vyšiel 
náš chovateľský zámer, ale zároveň nás privádzal do 
zúfalstva niektorými svojimi zvláštnosťami. Napriek tomu, 
že sa ukázal byť výnimočným chovným psom svojej doby, 
rozhodne v tom nenachádzal potešenie. Niekoľko krát prišli 
nedočkaví majitelia so svojimi pripravenými sučkami, len 
aby uvideli Daza ľahnúť si do rohu hneď po zhliadnutí 
fenky (najmä pokiaľ bola šampiónkou!). Na druhej strane, 
pokiaľ sa jednalo o fenku s pochybným rodičovstvom, mohli sme garantovať, že Daz bude zaujatý 
od prvého momentu. 
 
Potom, samozrejme, prišli momenty, kedy sa Daz rozhodol pre svoje "zdržanlivé" akty a počas 
párenia nik nesmel byť prítomný. Mnoho dní sme trávili skrývajúci sa za stenou až kým nám 
nestŕpli nohy, pretože sa nikdy nepodvolil k páreniu vnútri. Verím tomu, že žiaden pes nebol taký 
podivný ako Dazzler vo svojom najhoršom. Napriek tomu, že som častokrát chcela voči nemu 
použiť silné slová, vedela som, že v hneve nesmiem zdvihnúť hlas, lebo sa v ten deň žiadne 
párenie nebude konať. Taktiež aj nekooperatívna suka bola odignorovaná, zatiaľ čo pri inej 
príležitosti bola príliš nedočkavá suka ešte pred samotným aktom pohryzená, pretože naňho 
naskakovala a nakrývala ho. Keď jeho chovná kariéra končila, napriek všetkému som nemohla 
povedať, že by ma to mrzelo. Cítila som sa ako úplný blázon, keď niekto cestoval 200 míľ len 
preto, aby videl krycieho psa sedieť v rohu! Malo to samozrejme aj svoje zábavné stránky. 
Začiatočníci v chovateľstve nás navštevovali a so zatajeným dychom sa spýtali "Môžeme vidieť 
Dazzlera?". My sme ho vypustili, toho malého nenápadného psa a sledovali sme ich tváre. Tí 
odvážni povedali "Má ale krásne uši, že?"  alebo nejakú podobnú poznámku, zatiaľ čo iní povedali 
"Oh, nie je až taký zlý ako som počul." 
 



Taký je príbeh Dazzlera, psa, ktorý zmenil históriu vo svete kólii. Dnes má jeho krvnú líniu v 
predchádzajúcich generáciách rodokmeňov svojich psov väčšina chovateľov z Veľkej Británie a 
dokonca z celého sveta. Dnes už nechovám, ale občas, pozerajúc sa po výstavných kruhov si 
pomyslím "Čo sa stalo za posledných 25 rokov?" Pretože nikde nevidím psa s konformáciou, 
výnimočnými očami a výrazom, aké mal Dazzler. 
 

Zdroj: www.collie-online.com, preložila: Michaela Lacíková 
 

    
                     Witchcraft of Rokeby     Royal Ace of Rokeby 
 

          
        Romney of Rokeby      Deburgh Rose Marie of Rokeby 
 

   
Ramsey of Rokeby       Dunsinane Rosalinda of Rokeby 

 
 



Stredoeurópsky pohár 
 

Dňa 06.06.2010 sa v Nitre popri najstaršej na 
Slovensku konanej medzinárodnej výstave psov 
Grand Prix Slovakia konal prvý ročník Špeciálnej 
klubovej výstavy britských ovčiarskych plemien o 
Stredoeurópsky pohár. Táto výstava 
medzinárodného charakteru vznikla zo spolupráce 6 
klubov z 3 krajín (Slovenska, Maďarska a Rakúska) 
zastrešujúcich plemená bearded collie, border collie, 
bobtail, collie rough, collie smooth, welh corgi 
Cardigan a welsh corgi Pembroke. Má putovný 

charakter a každý rok sa bude konať v inej zo spomínaných krajín. Na tohtoročný Stredoeurópsky 
pohár sa pri viacerých plemenách prihlásil rekordný počet psov -207 v držbe majiteľov 
pochádzajúcich z 8 krajín. V niektorých prípadoch (napr. kólia dlhosrstá) šlo o prehliadku doslova 
stredoeurópskej elity chovu. Kvalitné zvieratá pritiahli ako magnet skvelí rozhodcovia.  
 
Posudzovateľmi boli pani Dr. Angela Kováčová zo 
Slovenska (šeltie, welsh corgi Pembroke a Cardigan) 
a dvojica posudzovateľov z Veľkej Británie: pani Liz 
Cartlidge (bearded collie, border collie a bobtail) a 
pán Brian Hawkins (collie rough a smooth). O 
posledne spomínanom pánovi môžeme pokojne 
napísať, že je žijúcou legendou chovu dlhosrstých 
kólií, výraznou mierou ovplyvnil európsky chov a 
väčšina kólií spadajúcich pod FCI štandard (teda aj 
tie v Nitre prezentované) má v bližšej alebo 
vzdialenejšej generácii práve predkov 
pochádzajúcich z jeho chov. stanice Brilyn. Na 
Slovensku posudzoval prvýkrát a jeho posúdenie psa je pre náš chov kólií veľmi významné 
a smerodajné. V tomto duchu tu naozaj platilo – nie je ani tak dôležité vyhrať, ale už len zúčastniť 
sa.  

 
Výstavu otvorila riaditeľka výstavy Dr.Stanislava Zubrická, 
ktorá privítala účastníkov, predstavila rozhodcov a 
poďakovala sponzorom - distribútorovi superprémiového 
krmiva Purina PRO-PLAN a farmaceutickej spoločnosti 
Bayer. Po prianí úspechov nasledovalo samotné 
posudzovanie v jednotlivých kruhoch, kde najúspešnejší 
jedinci bojovali o i. o špeciálne tituly Víťaz 
stredoeurópskeho pohára, Víťaz stredoeurópskeho pohára 
mladých a Víťaz stredoeurópskeho pohára veteránov. 
Sprievodnými akciami boli súťaže Dieťa a pes, Najkrajší 
pár, či Juniorhandling. Ich posúdením sa zhostila pani Dr. 
Kováčová. Arbitrom záverečných súťaží, kde postúpili 
najúspešnejší jedinci bola pani Liz Cartlidge. Jej výber o 
BIS, BIS puppy, BIS junior, či BIS veterán sa vyznačoval 
veľkou precíznosťou. Celkovým víťazom výstavy – Best in 
show sa stala sučka Bearded collie ICh Black Cooper 
Damascus, chovateľky pani Blanky Pásztóovej z Komárna 
a majiteľky Krisztiny Ledniczky. Práve im na jeden rok 
putuje putovný pohár, ktorý na tento účel venovali 
manželia Ildikó a Péter Muzslai z  

 
 

JCh Enigma Empress du Clos de Seawind 
Víťazka triedy mladých 



Maďarska. Na putovný pohár sa každý rok 
vyryje meno víťaza tejto výstavy. I. ročník 
Stredoeurópskeho pohára sa skutočne vydaril 
- atmosférou, celkovou organizáciou, či 
kvalitou predvádzaných jedincov. Dokonca aj 
počasie prialo, keď takmer po mesiaci 
lejakov vyšlo slniečko. Ku vysokej celkovej 
úrovni jednoznačne prispela aj podpora 
hlavného sponzora - distribútora krmiva 
Purina PRO-PLAN a tiež spoločnosti Bayer. 
Vďaka za túto akciu patrí aj organizátorom 
medzinárodnej výstavy, či pánovi Mikovi, 
ktorý zabezpečil výzdobu kruhov živými 
rastlinami, ktoré zútulnili prostredie 

 
 
vystavovania a vytvorili reprezentatívne miesto hodné 
medzinárodnej účasti. Príprava Stredoeurópskeho pohára 
malinkými, no detailnými a vytrvalými krokmi začala presne 
rok pred jej uskutočnením. Za všetkým v popredí stáli Dr. 
Stanislava Zubrická, Mgr. Jana Brossmannová (autorka 
dizajnu propozícií, webstránky výstavy, marketingu 
a všetkých tlačovín) a Blanka Pástoová. Všetkým im patrí 
naša vďaka.  
  

         Old Golden Gates Revard for Devotion 
 
Výstava získala vynikajúci rating aj na medzinárodnom internetovom portáli „Collie online“, kde 
bola zaradená k niekoľkým málo Top výstavám Európy a bola jej venovaná aj titulná stránka. Je to 
vôbec prvýkrát, kedy sa Slovensko takouto formou a na tomto poli prezentovalo aj v 
medzinárodnom merítku. Veríme, že o 4 roky, kedy Slovensko bude opäť hostiť túto akciu, si to 
spolu znovu užijeme.   
 

MUDr. Michaela Petríková, ch.s. Amnis Rhei 
 
 

Prípitok vystavovateľov, organizátorov a posudzovateľov po výstave ;) 
 

 

Best of Breed - ICh Nyitramenti Igenous Lace 



Na návšteve v legendárnej chovateľskej stanici Brilyn 
 
 

Chovateľskú stanicu Brilyn pána Briana Hawkinsa pozná určite 
každý aspoň priemerne zdatný chovateľ dlhosrstých kólií. Psy z 
tohto kennelu sa nachádzajú v rodokmeňoch veľkej časti kvalitných 
európskych línii, mnohé z nich ovplyvňovali chov už od 80-tých 
rokov 20. storočia až do dnešných dní. K najznámejším plemenným 
jedincom pod značkou Brilynu patria: Brilyn Double Ace, Aaronwell 
Antique Gold at Brilyn, Brilyn Checkmate, Brilyn Hot Tip, Brilyn Rum 
„N“ Black, Brilyn Supertramp, Dolen Double Brandy at Brilyn, 
Johnny Be Good at Brilyn, či mnohé a mnohé ďalšie ktoré pôsobili 
vo Veľkej Británii ako aj i ďalších krajinách Európy. Aj viacero kólií 
pôsobiacich na Slovensku sa môže pochváliť týmito legendami 
v rodokmeni.  
 
 
 

S pánom Hawkinsom sa mohli členovia nášho klubu osobne stretnúť na našej klubovej výstave o 
Stredoeurópsky pohár, ktorá sa konala 6. júna 2010 v Nitre. Práve pri tejto akcii som mal aj ja 
možnosť sa zoznámiť týmto výnimočným a zároveň nesmierne skromným človekom - úspešným 
chovateľom a známym posudzovateľom. 
 
V októbri pri mojej poslednej návšteve Veľkej Británie som prijal Brianovo pozvanie na návštevu 
jeho chovateľskej stanice. Takéto pozvanie sa neodmieta a preto som si v rámci svojich odborných 
povinností veľmi rád pozmenil program a vymedzil jeden deň pre takúto príležitosť. Už len 
samotná cesta v ranných hodinách k tomuto kennelu bola nesmierne fascinujúca. Všade prítomná 
zeleň najkrajšieho živého odtieňu, rozsiahle pastviny, či kamenné múriky lemujúce 
 
 

  
 
 
 
kľukaté cesty vo mne evokovali prostredie zo známej knihy a filmu o Jamesovi Herriotovi a jeho 
veterinárnej praxi na anglickom vidieku. Strávil som tu jeden naozaj úžasný deň, v spoločnosti 
nielen Briana Hawkinsa ale aj pani Odile Foy, známej francúzskej chovateľky (ch.s Beldones). 
Dostalo sa mi cti predvedenia jednotlivých psov, s podrobným výkladom o povahe, exteriéri, či 
pohybe toho ktorého jedinca. Už len počúvať názory takýchto chovateľov o smerovaní a 
budúcnosti chovu, bolo nesmiernym zážitkom.  
 
Usadlosť Briana Hawkinsa sa nachádza v krásnom prostredí na samote anglického vidieka. Psy tu 
žijú v dokonalej harmónii s prírodou - všade dookola sa pasú ovce, kone a hovädzí dobytok. Je to 

Ch Dolen Double Brandy At Brilyn 

       Ch Brilyn Chance Again At Lynnswed 
 

Ch Arranrook Song of Gold at Brilyn 



miesto, ktoré môžem len v dobrom závidieť, dokonalá oáza kľudu a pokoja. Cítil som sa tu 
nesmierne dobre a ani som nevedel, ako rýchlo prešiel deň a ja sa z toho nerušeného prostredia 
plného príjemných zážitkov musel opäť vybrať za svojimi povinnosťami do ruchu Liverpoolu. 

 
MVDr. Pavol Zubrický, ch.s Zelené tuje 

 

     
 
 
 

   
 
 
 

   

Ch Brilyn Supertramp Ch Brylin Rum`N Black 
 

Ch Aaronwell Antique Gold At Brilyn 

Ch Brilyn Checkmate ICh Johnny Be Good at Brilyn 

ICh Brilyn Hot Tip Ch Brilyn Misty Shadow at Carostar 



Zoznam chovateľských staníc pre plemeno Kólia dlhosrstá: 
 
 
 

 AMNIS RHEI  ARIENWEN  
CARPATHIAN PARADISE 
DOG 

 

MUDr.Michaela 
Petríková 
K Amfiteátru 8 
080 01 Prešov 
Tel.: 0905 341 107 
infovet@infovet.sk 
www.amnisrhei.com 

 Nikoleta Labská 
ul. Práce 20 
94 701 Hurbanovo 
Tel.: 0905 366 741 
nlabska@hotmail.com 
www.arienwen.eu 
 
 
 

 Róbert Brezík 
Nová 28 
919 43 Cífer 
Tel.: 0903 408 811 
carpatia.bobo@gmail.com 
www.brezikovci.sk 

 DUNMAIRI  FATRANSKÝ SEN  GOLD SHOWER 

 

Mária Janočková 
J.Smreka 11 
841 08 Bratislava 
Tel.: 0902 036 687 
dunmairi@gmail.com 
www.dunmairi.collie.sk 
 

 Ing. Miroslav Kotuláš 
Mládeže 229 
013 24 Strečno 
Tel.: 0907 578 111 
kotulasm@stonline.sk 
www.fatransky-sen.dog.sk 
 
 

Bc. Anton Friedl 
Hliníková 1328/20 
95201 Vráble 
goldschower@centrum.sk 
 

 PERPETUUM MOBILE  PARDÁL Z ASUANU  POD BOROVÚ HORU 

 
 

MUDr. Gabriel Rácz 
Októbrová 31 
929 01 Dunajská Streda 
Tel: 0910 954 684 
garacz@gmail.com 
 
 
 

 
 

Andrea Zemánková 
Na úvrati 24 
821 04 Batislava 
Tel.: 0905 410 709 
suti@szm.sk 
www.pardalzasuanu.sk 
 
 

 
 

Veronika Puskajlerová 
Súdna 312/12 
911 01 Trenčín 
Tel.: 0904 518 395 
puskajlerova@centrum.sk 
www.podborovuhoru.jex.cz 

 SMALL SECRET  YALESS BLUE  ZÁMOCKÁ LIPA 

 
 

Bohuš Fančovič 
Golianovo 282 
951 08 okr. Nitra 
Tel: 0908 910 990 
fancovic.bohus@centrum.sk 
www.small-secret.com 
 

 
 

Mgr. Jana 
Brossmannová 
Krosnianska 55 
040 22 Košice 
Tel: 0907 933 204 
yalessblue@hotmail.com 
www.yalessblue.com 

 
 

Mgr. Eleonóra Hudecová 
Pod lipami 28 
940 63 Nové Zámky 
Tel: 0907 271 787 
norahudecova@gmail 

 
 

 

 

 ZELENÉ TUJE  

 

MVDr. Stanislava Zubrická 
Trnavského 5 
949 01 Nitra 
Tel: 0915 342 935 
collie@veterinanitra.sk 
www.veterinanitra.sk/zelenetuje 
 
 

            
   JCh Zaubermond Zaboon of Kassiopeia Silver Dream Jennifer Aniston 



Zoznam chovateľských staníc pre plemeno Kólia krátkosrstá: 
 
 

 AISLING AGAM  JANTÁROVÁ HVIEZDA  
MIGHTY'S SPRING 
MEADOW 

 Júlia Suváková 
Slobody 13 
040 11 Košice 
Tel.: 0905 213 669 
collies@collies.sk 
www.collies.sk 
 

 

Petra Horňáková 
J.Smreka 11 
841 08 Bratislava 
hornakova.petra@gmail.com 
www.aisling-agam.sk 
 
 

   ICh Andromeda Jantárová hviezda 

Jana Semianová 
Obrancov mieru 2 
Smolenice 
Tel: 0903 569 329 
janasemi@stonline.sk  
www.smoothies.collie.sk 
 
  MSM Elinor's Empire 

 MOYAMO MAE  

 

Mária Kobulárová 
Kechnec 268 
044 58 Kechnec (KE-okolie) 
Tel: 0903 857 207 
kobularova@azet.sk 
www.moyamo.wbl.sk 

 

                           
 
 

Zoznam chovateľských staníc pre plemeno Šeltia: 
 
 

 ANPETUWI  FATRANSKÝ SEN  
CARPATHIAN PARADISE 
DOG 

 

Katarína Hambálková 
J. Donovala 337 
908 41 Šaštín Stráže 
Tel.: 0915 724 197 
anpetuwi@anpetuwi.eu 
http://www.anpetuwi.eu 
 
 

 Ing. Miroslav Kotuláš 
Mládeže 229 
013 24 Strečno 
Tel.: 0907 578 111 
kotulasm@stonline.sk 
www.fatransky-sen.dog.sk 

       Róbert Brezík 
       Nová 28 
       919 43 Cífer 
       Tel.: 0903 408 811 
       carpatia.bobo@gmail.com 
       www.brezikovci.sk 

 HARRISON  LILLY OF THE VALLEY  MALÁ MAGURA 

 

PharmDr. Anita 
Jančovičová 
Pri mlyne 27 
831 07 Bratislava 
harisson@harisson.sk 
www.harisson.sk 
 
 

 Kamila Rajec 
Bratislava 
Tel.: 0903 376 160 
kamila.rajec@yahoo.com 
www.rajec.estranky.cz 

 Andrea Gatialová 
Chvojnica 1 
97213 Nitrianske Pravno 
Tel.: 0904 290 771 
malamagura@centrum.sk 
 

 POD BOROVÚ HORU  VERNÝ TIEŇ  
SPOD SVORADOVEJ 
JASKYNE 

 

Veronika Puskajlerová 
Súdna 312/12 
911 01 Trenčín 
Tel: 0904 518 395 
puskajlerova@centrum.sk 
www.podborovuhoru.jex.cz 
 

 Marta Klottonová 
Kunešov 85 
967 01 Kremnica 
Tel.: 0911 675 518 
ice.lady@azet.sk 
 

 Pavol Miko 
Ľaliová 2 
949 01 Nitra 
Tel.: 0907 738 345 
florima@centrum.sk 
 



 VULPECULA  ZLATÁ FANTÁZIA 

 

Jana Čavajdová 
Horný Kalník 36 
038 02 okr. Martin 
Tel.: 0915 433 806 
janacavajdova@gmail.com 

 Miloslav Macák  
Zábrež 241 Veličná 
027 54 okr. Dolný Kubín 
Tel: 0944 492 939 
zlatafantazia@centrum.sk 
www.sheltie.zazriva.net 

 
JCh Carmen Zlatá fantázia 

 
 

Zoznam chovných jedincov klubu 
 

Pohľad na zastabilizovaný počet vrhov u krátkosrstých kólií a šeltií, ako i konečne ich vzrastajúci 
počet u  dlhosrstých kólií nás po viacerých rokoch môže konečne naplniť nádejou. O to, že tieto 
čísla nie sú len náhodné nás môže ubezpečiť aktuálny zoznam chovných jedincov. V širšom 
merítku došlo k nesmierne silnému posilneniu chovnej základne nielen po kvantitatívnej, ale i 
kvalitatívnej stránke u dlhosrstých a krátkosrstých kólií. Aktuálny zoznam chovných jedincov: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
   
 
   
  
 
   
 
   
 
   
 
 
   

Kólia dlhosrstá, sučky: 
 
▫ Ailine Pardál z Asuanu 
  nar. 25.12.2007, zlatá 
▫ Arline Small Secret 
  nar. 02.02.2009, zlatá 
▫ Angels of Vision Ask for Me 
  nar. 28.02.2003, zlatá 
▫ April Surprise Ever After 
  nar. 01.04.2007, zlatá 
▫ Csóványospataki Máriya-Gold 
  nar. 03.01.2007, zlatá 
▫ Enigma Empress du Clos de Seawind 
  nar. 17.07.2009, zlatá 
▫ Exactly Tri Fantazija 
  nar. 01.04.2007, trikolórna 
▫ Hessy Blue Ko-To-Ra 
  nar. 03.08.2008, blue - merle 
▫ Honey of Gold Shower 
  nar. 28.10.2008, zlatá 
▫ Lovely Fatranský sen 
  nar. 13.07.2004, zlatá 
▫ Nice Flower ze Zlaté Jalny 
  nar. 09.03.2003, zlatá 
▫ Nyitramenti X-tra Sweet 
  nar. 21.05.2007, zlatá 
▫ Nyitramenti Yekaterina Empress 
  nar. 31.05.2007, zlatá 
▫ Nobless Fatranský sen 
  nar. 07.03.2005, zlatá 
▫ Odile Fatranský sen 
  nar. 05.01.2007, zlatá 
▫ Odrey Fatranský sen 
  nar. 05. 01.2007, zlatá 
▫ Omega Fatranský sen 
  nar. 05.01.2007, zlatá 
 

▫ Prince of Sunlight Yum-Yum 
  nar. 01.04.2008, zlatá 
▫ Prou Fatranský sen 
  nar. 06.11.2007, zlatá 
▫ Pussycat Fatranský sen 
  nar. 06.11.2007, zlatá 
▫ Rineweld Zaria The Princess 
  nar. 20.03.2007, blue - merle 
▫ Rouse Fatranský sen 
  nar. 26.06.2009, zlatá 
▫ Silver Dream Jennifer Aniston 
  nar. 23.3.2009, trikolórna 
▫ Silver Dream Julie Andrews 
  nar. 23.3.2009, trikolórna 
▫ Spirit of the blues Silvello 
  nar. 20.04.2007, blue - merle 

JCh, Club JCh Enigma Empress du Clos de Seawind 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                            

Kólia dlhosrstá, psy: 
 
▫ Amalie Pure Gold 
  nar. 29.01.2008, zlatý 
▫ Be Beethoven Lago Benea 
  nar. 17.01.2008, zlatý 
▫ Count Cowdy Ronna Bohemia 
  nar. 08.06.2007, zlatý 
▫ Czech Made Ever After 
  nar. 26.02.2008, zlatý 
▫ Discovered Dream du Clos de Seawind  
  nar. 21.01.2008, zlatý 
▫ Flying Falcon Hirundo 
  nar. 14.08.2008, trikolórny 
▫ Glean Fatranský sen 
  nar. 11.01.2002, zlatý 
▫ Hold the Code Fantazija 
  nar. 11.03.2008, zlatý 
▫ Lynmead Not a Dollar More 
  nar. 23.11.2008, zlatý 
▫ Nyitramenti Brother Louie 
  nar. 24.02.2009, zlatý 
▫ Old Golden Gates Reward for Devotion 
  nar. 18.06.2009, trikolórny 
▫ Quickstep ze Zlaté Jalny 
  nar. 06.12.2000, zlatý 
▫ Prescott Fatranský sen 
  nar. 06.11.2007, zlatý 
▫ Zaubermond Zaboon of Kassiopeia 
  nar. 11.02.2008, zlatý 
 
 
Kólia krátkosrstá, sučky: 
 
▫ Andromeda Jantárová hviezda 
  nar. 18.03.2008, zlatá 
▫ Cinnaberry's Uptown Girl  
  nar. 02.03.2007, blue-merle 
▫ Mighty's Spring Meadow Amber Rise 
  nar. 21.03.2004, zlatá 
▫ Mighty's Spring Meadow Aster Move 
  nar. 21.03.2004, zlatá 
▫ Mighty's Spring Meadow Crystal Sound 
  nar. 06.11.2006, trikolórna 
▫ Mighty’s Spring Meadow Dazzling Star 
  nar. 19.09.2007, zlatá 
▫ Mighty’s Spring Meadow Deity Lora 
  nar. 19.09.2007, zlatá 
▫ Mighty’s Spring Meadow Dewy Fay 
  nar. 19.09.2007, trikolórna 
▫ Mighty’s Spring Meadow Elinor's Empire 
  nar. 10.07.2008, zlatá 
▫ Shulune Imperial Signature 
  nar. 27.05.2008, zlatá 
 

Kólia krátkosrstá, psy: 
 
▫ Loriseum Abreu 
  nar. 05.10.2007, zlatý 
▫ Mighty's Spring Meadow Come True    
  nar. 06.11.2006, trikolórny 
▫ Mighty's Spring Meadow Day To Day 
  nar. 19.09.2007, trikolórny 
▫ Mighty's Spring Meadow Forest King 
  nar. 02.07.2009, zlatý 
▫ Magic Zlatý Dážď 
  nar. 28.07.1998, zlatý 
▫ Morgan Short of Irish Home  
  nar. 11.02.2002, trikolórny 
▫ Sandcastle’s King Of The Swing 
  nar. 23.06.2007, zlatý 
▫ Zenith of Fame Fantazija 
  nar. 14.05.2005, trikolórny 
 

 Ch Czech Made Ever After 

 

GCh Shulune Imperial Signature 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
Kasanda Zlatá fantázia          ICh Victoria Black Bohemia platina         Heartbreaker Perla z Polabí

Šeltia, sučky 
 
▫ Arina z Modravé pláně 
  nar. 30.04.2004, tricolor 
▫ Blueberry Malá Magura 
  nar. 02.02.2008, blue - merle 
▫ Carmen Zlatá fantázia 
  nar. 19.12.2003, zlatá 
▫ Chetty Gold Fatranský sen 
  nar. 18.02.2004, zlatá 
▫ Doris - Aureum Vulpecula 
  nar. 11.02.2004, zlatá 
▫ Elisa Nebeský diamant 
  nar. 16.08.2007, zlatá  
▫ Ester Zlatá fantázia 
  nar. 21.01.2006, zlatá 
▫ Gaily Gold Fatranský sen 
  nar. 26.08.2003, zlatý 
▫ Gebet pod Borovú horu 
  nar. 13.03.2003, zlatá 
▫ Hélia Zlatá fantázia 
  nar. 10.06.2007, zlatá 
▫ Ice Lady pod Borovú horu 
  nar. 06.06.2006, trikolórna 
▫ Joy Ful Lady pod Borovú horu 
  nar. 21.09.2007, trikolórna 
▫ Kasandra Zlatá fantázia 
  nar. 01.04.2009, zlatá 
▫ Little Star Fatranský sen 
  nar. 01.10.2006, zlatá 
▫ Maiden Gold Fatranský sen 
  nar. 03.06.2007, zlatá 
▫ Victoria Black Bohemia platina 
  nar. 28. 05. 2003, tricolor 
 

Šeltia, psy: 
 
▫ Cyrus Blue Malá Magura 
  nar. 26.05.2009, blue - merle 
▫ Gale pod Borovú horu 
  nar. 13.03.2003, zlatý 
▫ Heartbreaker Perla z Polabí 
  nar. 24.04.2009, blue-merle pes 
▫ Darling Gold Fatranský sen 
  nar. 29. 07. 2001, zlatý 
▫ Embargo z Ďáblovy studánky 
  nar. 24. 05. 2004, tricolor 
▫ Jasper pod Borovú horu 
  nar. 21.09.2007, trikolórny 
▫ Jewel Gold Fatranský sen 
  nar. 18.07.2004, zlatý 
▫ Just Satchmo z Ďáblovy studánky 
  nar. 11.09.2003, bicolor 
▫ Kindly boy pod Borovú horu 
  nar. 23.09.2007, zlatý 
▫ Living Gold Fatranský sen 
  nar. 01.10.2006, zlatý 
▫ Nobbless Agent Fatranský sen 
  nar. 08.06.2007, zlatý 
▫ Messenger z Ďáblovy studánky 
  nar. 24. 05. 2004, tricolor 
▫ Wendy von Hauschteckslust 
  nar. 18.09.2003, tricolor 
▫ Bandit z Ďáblovy studánky 
  nar. 14.05.2007,  zlatý 
▫ Carneval z Dřevěné chaloupky 
  nar. 26.10.2005, blue – merle 
 
 



Súťaž TOP PES 
 

Klub chovateľov kólií a šeltií každoročne na základe bodovania výstav a pracovných výsledkov 
vyhlasuje súťaž o najúspešnejších jedincov a chovateľské stanice nášho klubu. Súťaž zaznamenala 
od roku 2008 prudký záujem a odvtedy je každým rokom populárnejšia. Tým pádom sa zvyšuje aj 
jej prestížnosť a hodnotnosť. Raz ročne – vždy po klubovej výstave sú víťazom tejto súťaže 
odovzdávané krásne poháre a diplomy. Prinášame Vám prehľad víťazov za rok 2008 a 2009 
a srdečne Vás pozývame zapojiť sa aj do tohtoročného ročníka o TOP PSA 2010. Využiť na to 
môžete jedinečný online systém, ktorý Vám automaticky vypočíta úspechy vašich prihlásených 
jedincov. Za naprogramovanie tohto výnimočného online systému ďakujeme Ing. Petrovi Suvákovi. 
 
 
Ročník 2008: 

 
NAJÚSPEŠNEJŠÍM JEDINCOM klubu a TOP KÓLIA DLHOSRSTÁ 2008: 
• Csóványospataki Máriya – Gold  (maj. M. & M. Petríkovci) 
TOP KÓLIA KRÁTKOSRSTÁ 2008: 
• Sandcastle's King Of The Swing  (maj. Jana Semianová) 
TOP ŠELTIA 2008: 
• Wendy von Hauschteckslust  (maj. Ing. Miroslav Kotuláš) 
TOP JUNIOR DLHOSRSTÁ KÓLIA 2008: 
• Nyitramenti Yekaterina Empress  (maj. S. & P. Zubrickí) 
TOP JUNIOR KRÁTKOSRSTÁ KÓLIA 2008: 
• Loriseum Abreu (maj. Júlia Suváková) 
TOP JUNIOR ŠELTIA 2008: 
• Maiden Gold Fatranský sen (maj. Róbert Brezík) 
TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA kólií dlhosrstých 2008: 
• Fatranský Sen (chovateľ: Ing. Miroslav Kotuláš) 
TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA kólií krátkosrstých 2008: 
• Mighty's Spring Meadow (chovateľ: Jana Semianová) 
TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA šeltií 2008: 
• Fatranský Sen (chovateľ: Ing. Miroslav Kotuláš) 
 
 
Ročník 2009: 
 
NAJÚSPEŠNEJŠÍM JEDINCOM klubu a TOP KÓLIA KRÁTKOSRSTÁ 2009: 
• Loriseum Abreu (maj. Júlia Suváková) 
TOP KÓLIA DLHOSRSTÁ 2009: 
• Discovered Dream du Clos de Seawind Gold  (maj. M. & M. Petríkovci) 
TOP ŠELTIA 2009: 
• Amethrickeh Apparition (maj. Kateřina Pánková) 
TOP JUNIOR DLHOSRSTÁ KÓLIA 2009: 
• Discovered Dream du Clos de Seawind Gold  (maj. M. & M. Petríkovci) 
TOP JUNIOR KRÁTKOSRSTÁ KÓLIA 2009: 
• Shulune Imperial Signature (maj. Jana Semianová) 
TOP JUNIOR ŠELTIA 2009: 
• Embargo z Ďáblovy studánky (maj. Oľga Nováková) 
TOP PRACOVNÁ DLHOSRSTÁ KÓLIA 2009: 
• Nyitramenti Brother Louie (maj. Dr. Pavol Zubrický) 
TOP PRACOVNÁ KRÁTKOSRSTÁ KÓLIA 2009: 
• Baltica Bila Kaífa (maj. Petra Horňáková) 
TOP PRACOVNÁ ŠELTIA 2009: 
• Messenger z Ďáblovy studánky (maj. Oľga Nováková) 
 



TOP VETERÁN ŠELTIA 2009: 
• Vet Ch Charlota Gold ze Sedlmajerovy vily (maj. Kateřina Pánková) 
TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA kólií dlhosrstých 2009: 
• Fatranský Sen (chovateľ: Ing. Miroslav Kotuláš) 
TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA kólií krátkosrstých a TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA klubu 2009: 
• Mighty's Spring Meadow (chovateľ: Jana Semianová) 
TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA šeltií 2009: 
• Pod Borovú horu (chovateľ: Veronika Puskajlerová 
 
   

  
            ICh Csóványospataki Máriya – Gold          ICh Loriseum Abreu 
 
 
 

Klubové výstavy 2011 
 
Klub každoročne usporadúva pre svojich členov dve výstavy. Touto cestou by sme Vás na nich 
radi pozvali. Môžete sa opäť tešiť na vynikajúcu atmosféru, krásne ceny a skvelý zážitok! 
 
• KLUBOVÁ VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ: 04.06.2011, Nitra 
• ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KÓLIÍ A ŠELTIÍ: 11.09.2011, Prešov 
 

▫ Bližšie informácie nájdete priebežne na našich klubových stránkach www.koliaklub.sk. 
 

*** 
 

       
 Jasper pod Borovú horu                      Nyitramenti X-tra Sweet        Ch Cinnaberry's Uptown Girl



O spravodaji 
 

Grafika a spracovanie spravodaja: Mgr. Jana Brossmannová 
 

Klubový spravodaj 2010, KCHKaŠ 
Všetky práva vyhradené. Neprešlo jazykovou úpravou. 

Za obsah článkov zodpovedajú autori. 
 

Ďakujeme všetkým prispievateľom za hodnotné články !!! 
 

 

 
Ch, Club Ch Rineweld Zaria The Princess, foto: Peter Suvák 

 
 

Stretnutie kólií v Západných Tatrách - zľava: Ch Rineweld Zaria The Princess, ICh Andromeda Jantárová 
hviezda, Rumba Regality Zelené Tuje, JCh Enigma Empress du Clos de Seawind, Rebel Robespierre Zelené Tuje, 
Sea Dreamer's La Mer at Amnis Rhei, ICh Discovered Dream du Clos de Seawind, ICh Csóványospataki Máriya- 
Gold. Foto: Peter Suvák 




