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Mgr. Petra Novotná vlastní chovatelskou stanici Jeffiia, která byla založena v roce 2007. Se svými border koliemi
se nevěnuje pouze výstavám, ale také služební kynologii, pasení, do9dancin9u, flyballu a canisterapii. V roce 20'l2
si splnila svůj sen a přivezla do ČR fenu z Austrálie.
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Moje chovatelská stanice Jeffija vznikla poříze-
ním fenky.lamaici z českého chovu. Její úspěchy

a moje láska k tomuto plemeni zavedly můj chov
do zahraničí, odkud jsem importovala psa z Bel-
gie a fenu z Německa. Po pár letech chovu, kdy
jsem se v tomto oboru zorientovala i v evrop-
ském měřítku, jsem začala přemýšlet, že bych

chtěla český ale i evropský chov oživit novým
jedincem, jehož krevní linie tady není. Austrálie
pro mě byla první a jedinou volbou, Tamní způ-
sob chovu se mi líbil a toužila jsem po takovém-
to výjimečném jedinci.

í}*t$ř* č*ht+ jsí:* wybíra{* c§,tťerl*tc!sk*il sť*fii-
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Vybrat chovatelskou stanici nebylo vůbec jedno-

duché. Prvním krokem bylo získat si důvěru cho-

vatele, kteni by vůbec zvažoval možnost vyvézt
štěně do České republiky. Není to tak dlouho,
co australští chovatelé odmítali jakýkoliv vývoz
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-bílá fena, nar, 9. 3. 2012, import Austrálie,
o. Tehya On The Money, m, Aus. CH. Merrin-
da Cosmic Charm. Výstavy: CH SK, JCH ČR,
klubový junior šampion KCHMPP, Cruft's
kvalifikace 2014, klubový vítěz, národní
vítěz. Zkoušky: canisterapeutická zkouška.
Zdraví: HD A, TNS, PRA, CEA, CL, MDR 1 nor-
mal, glaukom neg.

štěňat do Evropy. 0bčas mi přišlo, že si někteří
myslí, že tu psy snad jíme, Přes své známé cho-

vatele ve světě se mi podařilo po několika letech
zkontaktovat s několika výjimečnými chovateli
v Austrálii. Asi po roční komunikaci s chovatel-
kou Lyn Allshorn z chovatelské stanice Meninda
jsem získala možnost dovézt si štěňátko z jejího

odchovu.
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Zdravotní výsledky, pro mě byly velice důležité.
Mou hlavní podmínkou při výběru chovatel-
ské stanice a rodičů mého budoucího štěňátka
byly doložené zdravotní výsledky minimálně tří
předchozích generací. V rámci evropského
chovu jsou u tohoto plemene povinná
RTG vyšetření DKK (kyčli) a testy DNA.
V poslední době zodpovědní chovatelé začali
provádět RTG DLK (loktŮ) a RTG oCD (rame-

nou). Na internetu však neexistuje žádná ofi-

www. pespritelcloveka.cz


