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nebyla levná záležitost, takže jsem chtěla po-

čkat, dokud nebudu přesvědčená, že se mi rodi-

če a následně i narozená štěňátka líbí.

§onna má{e i několik importovaných jedin-
e& a §vrcpy, Líší se nějak fena z Austrálie ať

už povahou, nebo exteriéreryl?
Ano, určitě se liší. Když Summer přiletěla, bylo
hned na první pohled patrné, že to není border-

ka z Evropy. Velmi těžko se to popisuje, Musím
přiznat, že její ,,australský" vzhled nám občas
dělal problémy i na výstavách, Je to typově jiný
jedinec, a posouzení exteriéru na výstavě je pou-

ze o subjektivním pocitu daného rozhodčího,
Každý má rád něco jiného, a je znát, že Summer
pochází z druhé strany zeměkoule. Pokud jde

o povahu, nemyslím si, že je nějaký velký roz-
díl. Toto plemeno je předurčeno k mírné a milu-
jící povaze. Všechno ale závisí na podmínkách,
ve kteryích je jedinec vychováván.

5plnila fena vaše očekávánť?
Určitě ano. Je to můj splněný sen, a jak to tak bývá,

ise sr4imi nedostatky je to moje milovaná a dlou-

ho očekávaná holčička, kterou bych nedala za nic

;čfi§§ln;i

Je rozcjil i v rnentalitě

austra lskýeh ehnvatel Ů.

Sami děiají vclni přísnou

selekci jer*ineů, kte ré zcřadí
do chovu, Není výjimkcu,

že i roční čl dvoilIeté jedin-

ee lryřazujÍz eh*\lu, protoŽe

nesplňul í je1 ich ki,iiéria,

na světě. Summer je povahově naprosto úžasná.
Je zdravě sebevědomá, při cvičení je rychlá, nic ji

nezlomí, a když se něco nevydaří, nebere to jako
prohru a jedeme dál. Má zájem o sport a vodu.

Miluje všechna zvířata. děti a lidi bez rozdílu. Je
zdravá a krásná a v chovu se také osvědčila. Rodí
bez jakýchkoliv problémů a bez stresu,

{o byste popřála border kcliím do budout-
na?
Přála bych jim menší popularitu, než jakou mají
v posledních letech. Současný boom borderek
má za následek, že si je pořizují nezodpovědní
majitelé či chovatele, kteří upřednostňují finanč-
ní prospěch před zdravotní čistotou odchovů,
což může způsobit trápení no4í,m majitelům.
Ti se pak starají, platí za léčbu a nápravu psa
(špatná povaha, DKK, epilepsie). Zodpovědným
přístupem k chovu se dá rapidně snížit riziko
vrozených onemocnění, a takové odchovy mo-

hou plně dávat radost a lásku po celý svůj život.

Běkují za realrorlor,
Pavla Balajková l

Foto; K. Prejsová, P. Staňková

52


