Klub chovatelů bearded collií
Vážení přátelé,
právě jste si koupili štěňátko bearded collie. Dovolujeme si
Vás něco málo informovat o tomto plemeni, něco také z toho, co je nutné,
aby jste věděli o jeho výchově, výživě,o výstavách a dalších akcích, které
pořádá náš klub.
Bearded collie je ovčácký pes, který nemá za úkol stádo
střežit, ale pracovat se stádem na pokyny svého vůdce. Je temperamentní, zpravidla velmi uštěkaný,
vyžaduje zaměstnání a nejlépe je mu ve společnosti. To znamená, že to není v žádném případě pes,
který se může chovat v kotcích, bez společnosti svých pánů, Je vytrvalý, snadno ovladatelný, ale
přesto má svou hlavu. Díky tomu je oblíbený ve všech sportech, ať je to agility, obedience, flyball,
nebo tanec se psem. Jsou beardedky, které mají složenou zkoušku ze záchranářského výcviku či
sportovní kynologie. Dlouhá srst je příjemná na dotyk a beardedka se ráda mazlí, tak se dá použít i při
výcviku „canisterapie“. Její dlouhá srst ho chrání před nepřízní počasí, pokud má správnou strukturu,
pes se za deště nepromočí. Snáší lépe chladno než velké horko. Má rád vodu a dlouhé i náročné
vycházky, nebo běh u kola. Samozřejmě až v dospělém věku. Jakékoli zaměstnání je pro něj radost a
má rád neustálé změny. Není a vlastně ani nesmí být agresivní. Dobře se snáší s ostatními zvířaty i
s lidmi. Proto je možné chovat i několik psů, samců této rasy dohromady většinou nedochází
k hodnostním třenicím a rvačkám. Je velice přátelský k dětem. Pokud je správně vychován, je
schopen následovat svého pána za každé situace. Možná je poněkud citlivější k velkému hluku, bývá
lekavý při střelbě (petardy a jiná zábavná pyrotechnika), nebo se chová ustrašeně za bouřky. Vhodnou
výchovou je toto možné úspěšně eliminovat, ale ne vždy se to podaří.
Jeho dlouhá a bohatá srst vyžaduje péči. Pokud se rozhodnete svého psa i
vystavovat, o to větší. Je nutné psa často kartáčovat a česat. Nejlépe štěně zvykáme již od útlého
mládí na tyto úkony, i když vpravdě na malém štěňátku, ještě není nemoc k česání. Štěně si zvykne
na kontakt s kartáči a hřebeny a v dospělosti bude česání považovat za docela příjemnou věc. Již od
začátku buďte důslední a jakékoli snaze štěněte se vymanit z vaší péče, štěně uklidněte a pokračujte
v česání, po malé chvilce ho pochvalte a můžete česání ukončit. Neučiníte-li tak, může se stát, že čím
bude pes starší, tím bude nevole větší a může to dojít tak daleko, že psa nebudete schopni učesat.
Pes pak zplstnatí a pod zfilcovatělou srstí se kůže může zapařit a vznikají ekzémy. Pak je asi jediným
řešením psa úplně ostříhat. K česání a kartáčování je dobré mít kartáč se štětinami, na pročesávání
vousu a vytahování různých větviček, nebo bodláčků, řídký hřeben s kovovými hroty (lépe otočnými).
Ke koupání používejte kvalitní šampón určený pro psy a řiďte se návodem.
Je dobré se postarat o prevenci před napadením klíšťaty a blechami, které roznášejí
mnoho nemocí a jsou nepříjemnými společníky. Na trhu je dostatek těchto přípravků a naše povídání
nemá za úkol dělat těmto přípravkům reklamu. Nejlépe zkušeností poznáte, co je nejlepší, nebo si
necháte poradit od ostatních majitelů bearded collií. Nezapomeňte na pravidelnou péči o drápy stříhání. Na tento úkon štěně zvykejte též hned v raném věku. Na hrudních končetinách má pes ještě
jeden - pátý drápek na vnitřní straně nohy, po kterém pes nechodí a ten roste velice rychle, protože
není obrušován. Péče o zuby je také samozřejmostí - čištění zubů a odstraňování zubního kamene.
Také uši vyžadují naši pozornost. Ze zvukovodu je třeba pravidelně vytrhávat chomáčky jemných
chlupů, aby nedošlo k ucpání zvukovodu chloupky slepenými ušním mazem. Při česání trénujte
prohmatávání všech částí těla, různé převalování a třeba i jemné nenásilné otevírání tlamy. Stavte
štěně, sahejte mu na bříško, manipulujte s končetinami. Tento trénink se vám určitě vyplatí, ať na
výstavách, či při prohlídce veterinářem, nebo jen při vyndávání vzpříčeného klacíku v tlamě.
Dalším úkolem je pravidelné očkování. S očkovacím schématem vás seznámí váš
veterinář, o absolvovaném očkování, by vás měl informovat chovatel při předání štěněte společně
s očkovacím průkazem. Očkování je velice důležité nejenom pro zdraví vašeho psa, ale bez řádného
proočkování nesmíte na žádnou výstavu, sportovní akci, nebo na naše klubová setkání. Dalším
úkolem je pravidelné odčervování. Štěně by mělo být při odběru již nejméně dvakrát odčerveno.
V dospělosti je třeba dávat pravidelně vyšetřit trus psa a podle toho odčervovat. Jaké prostředky
použít a v jakých časových intervalech, vám poradí váš veterinární lékař. Pes by měl být odčerven
před očkováním, neboť případné napadení cizopasníky snižuje účinky očkování, nebo zhoršuje
snášenlivost očkovací látky. Oslabený organismus nemusí standardně reagovat na očkovací látku.
V otázkách krmení budeme struční. Nyní máte malé štěňátko, které by mělo jíst tak 5x
denně. S tím, co štěně jedlo a jaký typ granulí či jídla štěně dostávalo, vás musí informovat chovatel.
Nesmíte psovi rázně změnit systém krmení. Tím předejdete případným komplikacím. Přecházení na
jiný typ stravy musí být pomalé. V půl roce věku může pes dostávat krmení 2x až 3x denně. V roce
pak můžeme krmit jen jednou denně. Nezapomeňte, že pes musí mít vždy k dispozici čerstvou vodu.

Pokud se rozhodnete z vašeho štěňátka udělat šampióna, budete muset absolvovat
výstavy. Výstavy se dělí na oblastní, krajské, národní, tady patří i výstavy klubové a speciální a
nejvyšší výstavou je výstava mezinárodní. Začněte brzy, již ve třídě baby, nebo dorostu a to třeba jen
na oblastní či krajské výstavě. Zde nejsou tak vysoké nároky na výstavní drezůru a vystavovat se
musí naučit váš pejsek i vy. Výstavní atmosféra se nedá nijak zaměnit (spousta lidí a psů, haly se
zvláštní akustikou, hluk) a tak je dobré na tuto atmosféru pejska zvykat již od útlého věku. Sledujte
v kynologickém tisku, nebo na našich klubových stránkách (www.beardedcollie.cz) kde se výstavy
konají. U výstav je uvedena kontaktní adresa, na kterou si napíšete o propozice a přihlášku. Přihlášku
vyplníte, zaplatíte příslušné poplatky a pošlete nejlépe doporučeně na uvedenou adresu. Mnoho
výstav má již přihlášení online na webových stránkách. Tak 14 dní před výstavou by vám měl dojít
vstupní list, kde je uvedeno jaké katalogové číslo a zařazení má váš pes, eventuálně další informace.
Pak už nezbývá, než štěně vykartáčovat, případně vykoupat a připravit se na výstavu. Jeďte
s předstihem, ať nejste nervózní, nervozita se přenáší na vašeho psa a ten je pak neklidný. Nebojte se
na výstavě obrátit na své zkušenější kolegy. Kdo se neptá, ten se nic nedozví. Na většině našich
výstav vystavují členové výboru klubu a ti vám jistě poradí, jak štěně postavit
a co se na vystavovateli na výstavě chce. Nezapomeňte si sebou vzít průkaz původu, očkovací průkaz
a vstupní list, bez toho nebudete na výstavu vpuštěni. Ne každý se stane šampiónem, ale nenechejte
se případnými počátečními neúspěchy odradit. Žádný učený s nebe nespadl. Stejně tak pokud se vám
výsledek posuzování nelíbí, nezlobte se na rozhodčího - má prostě jiný názor, než vy. Na pejska se
zlobit nemůžete už vůbec, pro vás je stejně nejhezčí a nejlepší pes na světě a tím vždy zůstane, ať se
rozhodčím líbí, nebo ne. Nezapomeňte, že vystavování je pouze sport a nesportovní chování na
výstaviště nepatří.
Pokud se budete chtít věnovat chovu, či budete chtít v chovu použít vašeho psa je
nutné s vaším miláčkem absolvovat minimálně 3 výstavy a 2 z nich musí být výstavy pořádané
Klubem chovatelů bearded collií a jedna výstava mezinárodní. Minimálně na jedné z klubových výstav
musí váš pejsek nebo fena dostat známku výbornou a to od třídy mladých, tedy od 9 měsíců. Další
potřebnou procedurou pro uchovnění je vyhodnocení dysplazie kyčelního kloubu. Podrobnosti se
dozvíte z klubových tiskovin a na webových stránkách klubu. Informace získáte i z mnoha
kynologických časopisů a knih.
Zveme vás srdečně do našich řad, náš klub pořádá mnoho akcí, na které máte
zvýhodněný poplatek, z našich tiskovin se dozvíte spoustu zajímavých informací - výsledky výstav,
zajímavé články o výchově, krmení, přípravách na výstavy, podmínky k chovnosti či jiné zajímavosti.
Váš pejsek se může stát klubovým šampiónem krásy či práce, Klubovým Junior nebo veterán
šampionem krásy. Ve veteránech můžete soutěžit i o tituly pracovní a to nejenom v agility, kde je
možné získat samostatný titul, ale i v jiných pracovních aktivitách, nebo může získat titul CZ Beardie
roku krásy i v pracovních sportovních aktivitách a nejvyšším oceněním je Double šampión. Tento titul
získá pejsek, který je úspěšný jak na výstavách, tak na poli sportovním.
Pokud se rozhodnete vstoupit do našeho klubu, kontaktujte prosím pokladníka našeho
klubu. Vyplňte přihlášku online, nebo jí pošlete na jeho adresu, která je zveřejněná na klubových
stránkách. Většinou na každé výstavě se můžete setkat s dalšími členy výboru našeho klubu a ty
můžete požádat o přihlášku, nebo o informace jakým způsobem se můžete stát členy KCHBC. Již se
těšíme na setkání s vámi s vaším čtvernohým společníkem.
Přejeme vám zdravého, poslušného a milého psa, který vám a vaší rodině bude dělat
jen samou radost.
Za Klub chovatelů bearded collií
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tel.: 602 154 238
e-mail: janackovi@gmail.com
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Dana Volková
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tel.: 776 596 600,
e-mail: beardies@email.cz

pokladník klubu:
Antonie Popželevová
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tel.: 602 746 261
e-mail: antonie.popzelevova@volny.cz

