
Don Moir (Winaria) 

 

I have owned beardies since April 1981 and originally never intended to show. 

However our first beardie, Dramesk Winter Dusk (Misty), dragged us into it after a 

visit back to her breeder when she was about 4 months old. Misty was the foundation 

of Winaria and indeed our affix is made up of part of her name and part of the name 

of her daughter from her first litter. In her second litter she produced us the bitch who 

would go on to become Ch Winaria Wellwisher. 

Winaria has never bred a high number of litters but from those that we did, two 

further bitches managed to gain their titles (W. Welltravelled & W. Whisperer) 

making three bitch champions in three successive generations, an accomplishment of 

which we are very proud. 

I first judged in 1984 and was approved to award CCs in 1998 and have now awarded 

CCs at 7 Championship shows. I have also been invited to judge in Holland, Sweden 

and Germany and I am looking forward to visiting Prague to judge at your club show. 

 

 

 

 

 

 

Don Moir (Winaria) 

 

Bearded collie vlastním od dubna 1981 a původně jsem o výstavách vůbec 

neuvažoval. Nicméně naše první beardie Dramesk Winter Dusk (Misty) nás vtáhla do 

tohoto světa poté, co jsme ji ve 4 měsících přivezli ukázat chovatelce. Misty se stala 

zakladatelkou naší chvatelské stanice Winaria v jejímž názvu se snoubí jméno Misty 

se jménem její dcery z prvního vrhu. Z jejího druhého vrhu vzešla úspěšná dcera a 

pokračovatelka chovu CH. Winaria Wellwisher. 

Chovatelská stanice Winaria nikdy nepatřila k těm, které odchovávají nespočet vrhů. 

Nicméně další dvě fenky z našeho chovu dosáhly titulu šampion (W. Wellravelled a 

W. Whisperer) a tím navázaly na úspěchy své matky a babičky a staly se naší třetí 

generací šampionek, na což jsme náležitě hrdí. 

Jako rozhodčí jsem se poprvé představil v roce 1984 a od 1998 mám oprávnění 

posuzovat na výstavách na úrovni CC. Od té doby jsem již posuzoval na 7 výstavách 

se zadáváním CC. V minulosti jsem již přijal pozvání na výstavy v Holandsku, 

Švédsku a Německu. Nyní se velice těším na návštěvu Prahy a posuzování vaší 

klubové výstavy. 

Přeložila: Mgr.Dita Ungerová 


