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Vážení p átelé,  
na dnešní lenské sch zi vám chceme p edat n které 
informace, zejména o innosti klubu za poslední rok. Ihned 
po lo ské výro ní sch zi p estal v podstat  pracovat náš 
ekonom pan Ing. Josef Sybol. Co jej k tomu vedlo, byl 
zejména jeho zdravotní stav a také invektivy, které zazn ly 
na lo ské V S. Tuto situaci ešil výbor tak, že této funkce 
se ujala paní S. Svato ová za vydatné pomoci p. Aleše 
Ku ery.  

Stav nebyl dobrý, protože jsme m li p ed dv ma velký-
mi akcemi, a to MFT v Klapý a Klubovou výstavou v Panen-
ských B ežanech. Ob  akce prob hly dob e a p i jejich 
financování se nevyskytly žádné problémy. Z výt žku na 
MFT jsme potom financovali tém  celou innost roku 2003. 
Když už jsme u MFT v Klapý, dovolte mi, jej stru n  zhod-
notit. Samotné podmínky v honitb  Klapý a p ilehlých honit-
bách jsou pro po ádání t chto zkoušek tém  ideální. Je 
tam dostatek pernaté zv e, zejména koroptví a jen málokdy 
se stává, že psi nep ijdou na zv . Také více jak dvacetiletá 
tradice konání FT v t chto lokalitách je dnes známa v celé 
Evrop . Pokud se jedná o mezinárodní ú ast, je velice 
dobrá. Ú astní se v dci z N mecka, Francie, Belgie, Ra-
kouska, Itálie, Chorvatska, Švýcarska, Slovenska atd. I 
ú ast z R je velice dobrá, i když by mohla být vyšší. Pot -
šitelné je to, že naši psi jsou schopni konkurovat zahrani -
ním ú astník m. Také se osv d ilo, že na FT p ipouštíme 
kontinentální oha e v samostatných skupinách. Velice dob e 
je hodnocena možnost výb ru pro v dce vést svého psa dle 
svého uvážení: FT pár, FT sólo, Derby pár a Derby sólo, a 
to jak u AO tak u kontinentál . Kdo se byl na této akci by  
jen podívat, musí uznat velkou náro nost na organizaci 
všech po adatel . Cht l by touto cestou pod kovat všem, 
kte í se na FT jakkoli podílejí.  

Klubová výstava v Panenských 
B ežanech je již také ur itou tradicí a 
jist  si nedovedeme p edstavit, že by 
nebyla konána. I tato akce je velice 
náro ná na svoji p ípravu, zejména 
p ed jejím konáním. A že to není 
opravdu jednoduché, se m žete 
zeptat t ch, kte í to zabezpe ují. P ed 
výstavou se musí p ijmout p ihlášky, 
zpracovat je do katalogu, katalog 
vytisknout, provést rozd lení do 
kruh , postavit výstavišt , zajistit 
personál a mnoho dalších v cí v tší-
ho i menšího rozsahu, bez nichž by 
výstava nefungovala tak, jak má.  

Shrnuto, je to op t spousta 
práce, za kterou musím velmi pod -
kovat t m, kte í to nezištn  pro klub a 
jeho leny d lají. Na poslední výboro-
vé sch zi jsme ešili mimo jiné d leži-
té v ci otázku poradc  chovu. Zm na 

byla provedena u pointr  a u ervených irských setr . Po-
radce pro pointry d lal Zbyn k Píbl spoustu let. Sám avizo-
val sv j odchod p edem. Poradkyni pro irské setry d lala 
paní Irena Raflaská 50 let. P l století je doba, která nepo-
chybn  ovlivnila chov tohoto plemene ve všech sm rech. V 
historii klubu nemáme další osobu, která by v tak náro né 
funkci takovou dobu pracovala. Jsem toho názoru, že odve-
dená práce p. Rafalské si zaslouží vysokého uznání nás 
všech. Ireno, p ijmi naše pod kování za vše, cos pro IS za 
celý sv j dosavadní život vykonala. Pochopiteln  náš dík 
pat í i p. Píblovi, který celý sv j život zasv til pointr m.  

Výcvikový kurz v Dobronicích se loni nekonal ze zná-
mých d vod , tj. povode  v roce 2002. Je to škoda, ale p es 
veškerou snahu se nám nepoda ilo zajistit jinde takové 
zázemí, jako je v Dobronicích. V žádném p ípad  nechceme 
od této akce upustit, nebo  byla zajímavá a velice prosp š-
ná. V letošním roce máme ur ité možnosti kurz uskute nit a 
je t eba se dohodnout jak a kde. 

 Nebylo by správné, abych vám nepodal informaci o 
tom, pro  nevyšel Klubový zpravodaj. Bohužel obávám se, 
že ani moje odpov  nebude vy erpávající a bude zapot e-
bí, aby odpov  dali i jiní, kte í to m li zabezpe it. Pravda 
však je, že zpravodaj byl p ipraven v íjnu lo ského roku. Co 
bylo p í inou tohoto selhání, nemohu v této chvíli posoudit. 
Uvážíme-li, že ve zpravodaji m li být uvedeny informace o 
konání lenské sch ze, termín akcí v etn  propozic na MFT 
a KV, zprávy poradc  chovu, informace o placení lenských 
p ísp vk , ale i další a další informace. To, že vám chceme 
dát nejnov jší informace, není zd vodn ní, protože t ch 
nových bude stále dost a to zítra, za týden, m síc. Tímto 
tzv. zd vodn ním jsme zanedbali povinnost v i vám - 
len m. Mohu vás ujistit, že budu-li zvolen do výboru PSK, 

zjednám v této v ci nápravu v . vyvození osobní odpov d-
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ZPRÁVA P EDSEDY 
eského pointer-setter klubu Josefa N mce p ednesená na výro ní lenské sch zi 14. 3. 2004  



nosti. Každý, kdo se nechá zvolit, musí po ítat s tím, že 
bude muset pracovat. A pokud ne, bude nutno odvolávat a 
volit t eba každý rok. Je to právo a povinnosti V S.  

P edpokládám, že dnes se bude diskutovat okolo 
stanov PSK. Klub má platné stanovy registrované u Minis-
terstva vnitra R z roku 1992 a jen tyto stanovy jsou platné. 
Klub podle nich vykonává svoji innost 12 let a v podstat  
m žeme íci, že nebránily innosti a rozvoji klubu. Tím 
nechci íci, že není t eba stanovy novelizovat, doplnit a 
upravit nebo lépe e eno, vyprecizovat. To ale je práce a 
nemalá. Diskutovali jsme o tom na minulé V S. Diskutovalo 
se i ve výboru a jediný, kdo splnil, co ekl, byl prof. Martínek, 
který vypracoval sv j návrh a p edložil jej výboru. Protože 
stanovy jsou základní dokument klubu, musí být p edloženy 
k p ipomínkování lenstvu a kone ný návrh lenské sch zi 
ke schválení. Toto je postup, který musí být dodržen, nelze 
jinak. Jsme povinni ješt  n jakou dobu se ídit stávajícími 
stanovami.  
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 Cht lo by se mi hovo it i o dalších problémech, ale 
v ím, že v diskusi bude pro to dosti prostoru. Na dnešní 
V S bude provedena volba výboru PSK na další t íleté 
období. Stanovy íkají: 7 len  výboru, 5 len  Kontrolní a 
revizní komise. Volby budou tajné a aby byl navržený zvo-
len, musí obdržet více než 50 procent hlas .  

 Vážení p átelé, na záv r mi dovolte, abych pod koval 
všem za odvedenou práci pro klub, všem, kte í byli mn  a 
výboru PSK nápomocni p i zajiš ování innosti klubu a p i 
ešení složitých a náro ných úkol . Z výboru odchází po 

více než t iceti letech ing. Sybol, jemuž je t eba vyslovit 
pod kování, protože doslova táhl klub, zejména v dobách, 
kdy nebylo vše ideální.  

 Úpln  na záv r mi dovolte vyslovit p esv d ení, že 
klub naváže na vše pozitivní z let minulých, bude ízen 
moderními zp soby, které jsou dnes b žné. Mohu vás 
všechny ubezpe it, že to vyžaduje moc a moc práce, a 
proto nesta í jen um t, ale musí se také chtít.  

Podle prezen ní listiny se zú astnilo 92 len , kte í 
p ijali návrh jednacího ádu. Po p ednesení volebního ádu 
lenské besedy podal svou zprávu p edseda klubu a stejn  

tak i jednotliví poradci chovu. Pan Ku era p e etl za odstu-
pujícího lena Výboru pana Sybola zprávu ekonoma. Za 
dlouholetou innost byly p edány odstupujícím poradc m 
chovu paní Rafalské a panu Píblovi v cné dary. Byl ozná-
men termín konání klubové výstavy, termín uzáv rky p ihlá-
šek a lenové byli pozváni k ú asti na klubové akci MFT 
Klapý a další akce. 

Hlasování prob hlo v tajné volb . 83 platné hlasy len  
klubu schválily navrhnuté kandidáty do Výboru klubu a 
Kontrolní a revizní komise podle p edloženého p vodního 
návrhu. 

Návrhová komise p ednesla Usnesení lenské besedy 
a oznámila výsledek úsp šných voleb.  

lenská beseda uložila výboru vydat klubový zpravodaj 
do konce b ezna 2004, doporu ila zajistit lepší informova-
nost lenské základny a novelu stanov klubu. Byl vznesen 
požadavek na pr hledné placení p ísp vk , kdy termín 
úhrady pro letošní rok byl p edb žn  ur en na konec kv tna 
2004. Prob hlo hlasování o lenských p ísp vcích, kdy byl 
p ijat návrh ve výši 200,-K  a placení 1x ro n . 

Diskusní p ísp vky se týkaly výcviku ps , lovecké 
upot ebitelnosti a možných termín  konání pracovních 
zkoušek i výcvikových kurz , zm n a jmenování poradc  
chovu, vyjíme ných úsp ch  dosažených našimi leny na 
výstavách a sout žích. 

Usnesení lenské besedy konané 14. 3. 2004 v Praze 
– Horních M cholupech bylo p ijato. 

Za omluvenou, nep ítomnou Simonu Svato ovou 
zapsala Jana Anderlová  

lenská sch ze se sešla v po tu 92 len  a bere na 
v domí zprávy: p edsedy klubu, ekonoma, p edsedy revizní 
komise a poradc  chovu. Dále bere na v domí zm nu 

poradc  chovu u plemen: pointr - pí. Svato ová, irský setr - 
p. Remeš. lenská sch ze bere na v domí výsledky voleb 
do výboru. Novými leny jsou: Jana Anderlová, MVDr. Petr 
B ezina, Markéta ápová, Josef N mec, MUDr. Vlastimil 
Novotný, Ing. Lud k Polák a Roman Sedlá ek. lenská 
sch ze bere na v domí výsledky voleb do kontrolní a revizní 
komise a jejími novými leny jsou: Vladimíra Dvo áková, 
Aleš Ku era, Libor Kunt, Zbyn k Píbl a Ing. Ladislav 
Šmakal. lenská sch ze schválila placení lenských p í-
sp vk  1x ro n  200,- K  s termínem zaplacení do konce 
kv tna. lenská sch ze ukládá výboru projednat návrh 
novely klubových stanov. Dále ukládá výboru v tší informo-
vanost len  a doru ení klubového zpravodaje do 
15.4.2004.  

 
 

Usnesení: 
lenská sch ze se sešla v po tu 92 len  a bere na 

v domí zprávy: p edsedy klubu, ekonoma, p edsedy revizní 
komise a poradc  chovu. 

Dále bere na v domí zm nu poradc  chovu u plemen: 
pointr - pí. Svato ová, irský setr - p. Remeš. 

lenská sch ze bere na v domí výsledky voleb do 
výboru. Novými leny jsou: Jana Anderlová, MVDr. Petr 
B ezina, Markéta ápová, Josef N mec, MUDr. Vlastimil 
Novotný, Ing. Lud k Polák a Roman Sedlá ek. 

lenská sch ze bere na v domí výsledky voleb do 
kontrolní a revizní komise a jejími novými leny jsou: Vladi-
míra Dvo áková, Aleš Ku era, Libor Kunt, Zbyn k Píbl a Ing. 
Ladislav Šmakal. 

lenská sch ze schválila placení lenských p ísp vk  
1x ro n  200,- K  s termínem zaplacení do konce kv tna. 

lenská sch ze ukládá výboru projednat návrh novely 
klubových stanov. Dále ukládá výboru v tší informovanost 
len  a doru ení klubového zpravodaje do 15.4.2004.  

LENSKÁ SCH ZE 2004 
Zápis: Jana Anderlová a  Markéta Kuntošová 
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KALENDÁ  AKCÍ 
Rok 2004 

17.-18.4.2004 
FT a Derby s mezinárodní ú astí (CACT) 
Mariánské Lázn  
P ihlášky poštou: Roman Sedlá ek, Uhelná 17 
463 34 Hrádek nad Nisou 
faxem: 482720171 
propozice a p ihláška v tomto zpravodaji 
 
23.-25.4.2004 
MFT Klapý 2004 (CACIT, CACT) Klapý, okr. Litom ice   
elektronicky: http://www.pointer-setter.cz 
P ihlášky poštou: Roman Sedlá ek, Uhelná 17 
463 34 Hrádek nad Nisou 
faxem: 482720171   
propozice a p ihláška v tomto zpravodaji 

 
2.5.2004  
Klubová výstava PSK  Praha   
P ihlášky poštou: Markéta ápová, Arbesova 1583 
25228 ernošice 
informace na mailu: marketa.capova@ladymail.com 
propozice a p ihláška v tomto zpravodaji 
 
23.5.2004 
Speciální výstava anglických oha   Litom ice   
Sou ástí výstavy NORD BOHEMIA CANIS   
P.O.Box 178, 412 01 Litom ice 
tel.: 416731038, fax: 416734059 
e-mail: nord_bohemia_canis@seznam.cz   
   
2.-3.10.2004   
Klubové všestranné zkoušky  Litom ice   
Poštou: Libor Kunt, B íza 141, 411 84 Straškov 
tel.: 602831561 
(Uskute ní se pouze v p ípad , že do 25.8.2004 bude 
písemn  p ihlášeno alespo  6 ps ) 

20.-21.3.2004  –  Ostrava - p. Píbl 
24.-25.7.2004  –  Mladá Boleslav - p. N mec 
25.-26.9.2004  –  Brno - MUDr. Novotný 

7.- 8.2.2004      –  Brno - Ing. Šonka 
24.- 25.4.2004  –  eské Bud jovice - p. N mec 
22.- 23.5.2004  –  Litom ice - p. Svato ová, zahr. rozhod í 
12.- 13.6.2004  –  Praha - p. Rafalská 
26.- 27.6.2004  –  Brno - p. Dvo áková H. 
4.- 5.9.2004      –  Mladá Boleslav - p. Píbl 
9.- 10.10.2004  –  eské Bud jovice - MVDr. Šrámek 

NÁRODNÍ VÝSTAVY 

NÁRODNÍ VÝSTAVY 

KLUBOVÉ AKCE: 

LENSKÉ P ÍSP VKY 
Nová pravidla placení 

lenská beseda stanovila po ínaje rokem 2004 lenský 
p ísp vek ve výši 200 K .  

 
P ísp vky musí být uhrazeny do 31.5.2004 

P i placení p ísp vk  je nutné znát klubové  íslo lena. 
Klubové íslo je vytišt no na obálce zpravodaje vedle vaší 
adresy. 

KLUBOVÉ ÍSLO LENA: 

ZP SOB PLACENÍ LENSKÝCH P ÍSP VK : 
Bankovním p evodem 
Ú et íslo:  

350 340 490 237 / 0100 
(KB Praha) 

 
Variabilní symbol: vaše klubové íslo lena 
Konstantní symbol: 0558 
 
Poštovní poukázkou typu C na adresu ekonoma klubu 
Markéta ápová 
Arbesova 1583 
252 28 ernošice 
Do zprávy pro adresáta uve te své klubové íslo lena 

 
K placení nepoužívejte poštovní poukázku typu A. 

 
V letošním roce je možné zaplatit p ísp vky také na Klubové 
výstav  v Panenských B ežanech. 

EVIDENCE LEN  KLUBU 
Nová pravidla p ihlašování a evidence len  

Sou asn  se zp sobem placení p ísp vk  se m ní i zp sob 
p ihlašování nových len . Nová p ihláška i s popisem, jak 
se do klubu p ihlásit i jak zaplatit první p ísp vky i zápisné, 
je sou ástí tohoto zpravodaje. Zárove  s p evodem ekono-
mické evidence klubu a matriky do elektronické podoby 
prosíme stávající leny o aktualizaci osobních údaj  vypln -
ním „Aktualiza ní karty lena klubu“, kterou naleznete také v 
tomto zpravodaji. Pokud se již bude vynakládat nemalé úsilí 
s p evodem matriky do elektronické podoby, byli bychom 
rádi, kdyby zapisované údaje byly skute n  správné. 

Nové p ihlášky i aktualiza ní karty len  klubu zasílejte 
prosím na adresu ekonomky klubu. 

Adresa:  
Markéta ápová 
Arbesova 1583  

ernošice  
252 28 



Klubové akce MSKAO 
 
1.5.2004   
 XIV. ro ník Putovního poháru Moravy a Slezska jako 

MFT 
8.5.2004 
 VIII. Klubová výstava MSKAO, Slavkov u Brna 
15.5.2004 
 ZV Brno M sto 
7.8.2004 
 SZVP Brno Venkov 
18.9.2004 
 PZ Brno Venkov 
2.-3.10.2004  
 Klubové mezinárodní VZ CACIT, CACT, KV – Brno 

M sto 
9.10.2004 
 IX. Ro ník Memoriálu Aloise Sklená e CACT – NFT – 

Brno Venkov 
 
 
Seznam chovných ps  MSKAO naleznete na konci 
chovatelské sekce tohoto zpravodaje (strana 23). 
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INFORMACE Z MSKAO 
D kuji za poskytnuté informace p. Drábkovi a pí. Londinové 

NÁVRHY NOVÝCH STANOV 
 

Výcvikový kurz PSK se uskute ní v MS za ízení Žírovice 
(u Františkových Lázní) 27. - 30.5.2004. 
Poplatky: 1200,- K /osobu, 200,- K /psa. 
V cen  je obsaženo: ubytování, stravné po dobu kurzu a 
odborné vedení kurzu. 
Program: 
27.5.2004 18:00-20:00 sraz ú astník , ubytování 
28.5.2004 9:00 zahájení kurzu, rozd lení do zájmových 
skupin (lovecká práce, FT) 
Každý den:  
dopoledne a odpoledne: praktický výcvik ps  v honitb  
ve er: diskuse s vedoucími a volná zábava 
Podle zájmu je možné uspo ádat jeden spole enský ve er. 
30.5.2004 16:00 ukon ení kurzu. 
Sou ástí kurzu nejsou žádné zkoušky. 

P ihlášky zasílejte na adresu: 
Roman Sedlá ek 
Uhelná 17 
463 34 Hrádek nad Nisou 
 
 

Ve druhé polovin  zá í nebo v íjnu je ješt  otev ená mož-
nost uspo ádat další kurz v Dobronicích, které se dodnes 
zotavují ze záplav. 

Platné stanovy našeho klubu jsou v sou asné dob  již 
nevyhovující. Na tuto skute nost poukazovali již mnohokrát 
lenové v ele s panem Prof. J. B. Martínkem. Pan profesor 

také vypracoval vlastní návrh stanov klubu. Alternativním 
návrhem je text p ipravený v rámci pracovní skupiny p i 
výboru klubu (Helena Dvo áková, Vladimíra Dvo áková, 
Tomáš Miketa, Vlastimil Novotný, Josef N mec a Roman 
Sedlá ek) . V tomto zpravodaji p inášíme ob  zn ní návrh , 
lenové klubu mohou posílat své p ipomínky ke stanovám 

písemn  do 30.8.2004 jednatelce klubu na poštovní adresu  
Jana Anderlová, Stod lecká 13, 150 00 Praha 5, 
nebo  e-mail: jana.and@post.cz . 
U svých p ipomínek nezapome te prosím uvést, ke kterému 
návrhu a ke které ásti se vztahují. P ipomínky budou p e-
dány autor m jako nám ty k dopln ní a opravám. Z oprave-
ných text  bude p íští rok lenská sch ze vybírat nové 
stanovy klubu. Zárove  hledáme právníky z ad klubu, kte í 
by se mohli podílet na odborné revizi výsledných text . 
Pokud byste byli ochotni se této práce zhostit, kontaktujte 
prosím také jednatelku klubu. 

 
Návrh stanov pracovní skupiny p i výboru klubu 

strana: 65 
 
Návrh stanov klubu Prof. J.B. Martínka 

strana: 68 

KYNOLOGICKÉ KURZY 
 



Dovolte, abych Vás seznámil se stavem chovu pointer  za 
minulý rok 2002. 

Chov pointer , soust ed ný v PSK, je p ibližn  na 
stejné úrovni, jako byl v n kolika minulých letech.  
V poslední dob  tomu p ispívá zejména neurovnané pom ry 
p i utvá ení nových honebních celk  i menší stavy drobné 
zv e v n kterých ástech naší republiky. Proto jsem p i 
celkovém hodnocení  pon kud  skromn jší. 

 
Chovní psi  
Chovných jedinc   bylo v minulém roce 24. Tito absolvovali 
následující zkoušky: 
PZ-21, LZ-16, VZ-16, SVP-6, FT-6, Derby-6, MKP-1, MRK-
1. N kte í jedinci absolvovali n který druh zkoušek i více-
krát. Mistrovství sv ta se zú astnili 3 jedinci. 

Ocen ní na výstavách: všichni psi, mimo t í, mají 
z výstav ocen ní „výborná“ . Zbylí 3 získali „velmi dobrou“. 
Národních šampiónu je 5, Národní vít zi 2, CACIB získalo 5 
psu, BOB 8, Klub.vít zi 4, CAJC 4 a Ant. OH. 2 psi. 

Všichni chovní psi, mimo jednoho, mají RTG ohodno-
cen 0/0, jeden pes má 1/0. 

 
Chovné feny 
Chovných fen je zaregistrováno také 24. Je to nep íznivý 
pom r proti stavu ps . 

Feny absolvovaly následující zkoušky: PZ-18, LZ-3,VZ-
2, SVP-2, FT-5, Derby-9. 

Na výstavách získaly „velmi dobrou“ 2 feny a 
„výbornou“ 22 fen. RTG ky elních kloubu má hodnocení 0/0 
19 fen, 1/1 5 fen. 

 
V minulém roce jsem vystavil 14 doporu ení ke krytí. 

Doporu eni byli následující psi:  Has z Cechu, Dak z Dolnic, 
Tor z Kunštátských lesu, Ares z Hajnice, Blu (import),  
Douglas v.d. Postwaige (zahrani ní krytí), Largo z Cechu, 
Ben Joskor, Talmberk Galahad, Holan z Tismenic, Nord 
z Cechu, Eron z Dolnic, Archie z Mešínské hájovny, Im 
z Bojištat, Fero ze Srnína, Ogar z Cechu, Daedal z Dolnic. 

V lo ském roce bylo u pointer , organizovaných  
v CPSK, 7 vrh . Narodilo se 38  št at, z toho 16 pejsk  a 
22 fenek. Zbarvení: erná  3, ernobílá 10, žemlová 5, 
žlutobílá 14, hn dá 3, hn dobílá 2. 

Nakonec dovolte, abych pod koval všem majitel m a 
chovatel m pointer  za propagaci tohoto nádherného a 
ušlechtilého psa. 

SEZNAM CHOVNÝCH PS  POINTR  PRO ROK 2004 
 
I. GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK  DICH 46 BIS, LOI PT 7030/56 
 
ARON Z KOŠÁKU, lp. 8424/94, Šampion R, Nár. vít. 94, 
CACIB,res. CACIB, 5x CAC, vít. t . ml., "V", 64 cm, b., PZ, 
LZ, VZ, 6.7.1992, o. 2x CAC Monty Frony, m. CAC, Klub. 
vít. 91 Erna od D enické studánky, maj. Milan Kohoutek, 
Újezd 24, 533 O4 Sezemice, okr. Pardubice, tel. 040/93585 
FLIK Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY, CLP/POI/9524, nar. 
17.1.2002, bílooranžový, 67 cm, 3 x CAC, 2 x res.CACIB, 
CACIB, Vítez Strední a Východní Evropy, BOB; ZV, PZ, 
SZVP, VZ o.Iran z Cechu   m. Moly z Kunštátských les   , 
maj. Ji í Drábek , Zalažany 30, 538 63 Chroustovice, 
Tel.:469 672 076, 724 082 886, e-mail: zMesinskeHajov-
ny@seznam.cz 
IRAN Z CECHU, LP/POI/8932/99, 67 cm, b, 
nar.9.9.1996, INTERŠAMPION, ESKÝ ŠAMPION, SLO-
VENSKÝ ŠAMPION, Vít z Ostravy 99, 4xBOB, 4xCACIB, 
r.CACIB, 11xCAC, r.CAC; ZV I.c., PZ I.c., LZ I.c., SZVP II.c., 
2xMFT, NFT IV.po adí, 2xVZ II.c., VZ I.c. o. Flik od D enické 
studánky, m. Dixa z Cechu, maj.: Ji í Drábek, Zalažany 30, 
538 63 Chroustovice 
IN Z CECHU – lp. 8933/03, nar. 9.9.196, .b., 64 cm, „V“, 
2x CAC, BOB, FT, RTG 0/0, o. Flik z D en. Studánky, m. 
Dixa z Cechu, maj. Petr Wagner, Aloisina výšina 775/29, 
Liberec 
HAS Z CECHU, lp. 8692, 23.3.1995, hb., 65 cm, Rtg. 0/0, 
CACIB, CAC, 2x BOB, Klub. vít.96, PZ, LZ, VZ, o. Am ze 
Zákoutí pasek, m. Dixa z Cechu, maj. Milan erný, 281 21 

ervené Pe ky 326, tel. 0321/761093 
IM Z BOJIŠ AT – lp./POI/9220, nar.10.6.1999, b., 64 
cm, „V„, CAJC, CAC, KV, BOB, CACIB, PZ, DKK 0/0, o.:Has 
z Cechu, m.: Bessy Kamilov,  maj.: Ing. Tomáš Škaryd, Na 
chmelnici 1597, 583 01 Chot bo  
NORD Z CECHU - lp/POI/9242, nar. 3.11.1999, zb., 64 
cm, „V„, CAC, MVV-ZV, PDO, PZ,  DKK 0/0, o.: Has 
z Cechu, m. Dája z Cechu, maj.: František Horel, 285 32,                             
Hlízov 33, tel.: 0327/571992 
ARCHIE Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY – LP/POI/9083/00, 67 
cm, hb, nar.21.1.1998, INTERŠAMPION, ESKÝ ŠAMPI-
ON, SLOVENSKÝ ŠAMPION, Národní vít z 99, Klubový 
vít z Polska 2002, BOB, 2xCACIB, 3xr.CACIB, 6xCAC, 
CWC, CAJC; ZV I.c., PZ I.c., 2xSZVP I.c., 2xLZ I.c., 2xVZ 
I.c., ZO 4, NFT III.po adí, NFT II.po adí, MRK I.c. – CACT - 
nejlepší voda, MKP I.c. – CACT – nejlepší voda o. Hak 
z Cechu, m.: Moly z Kunštátských les , Ji í Drábek, Zalaža-
ny 30, 538 63 Chroustovice 
TOR Z KUNŠTÁTSKÝCH LES , lp. 9050/99, 13.7.97, h., 
64 cm, Rtg. 0/0, "V", CAJC, 2x CAC, Klubový vít., ZV, PDO, 
PZ, LZ, VP, 3xVZ, o. Hak z Cechu, m. Moli z Kunštátských 
les , maj. Ladislav Holub, sadová 983, 280 00 Kolín, tel. byt 
0321/724582, tel. zam. 0321/721669 

-  6  - 

CHOV POINTR  
Zbyn k Píbl 



32,                             

AMOR Z RÝZMBERSKÉHO HRADU – lp. 9577/03, nar. 
23.4.2002, h., 63 cm, „V“, PZ, VZ, RTG 0/0, o. Ben z Joskor, 
m. Mona z Cechu, maj. Josef Korelus, Leoše                           
Janá ka 344, 280 02 Kolín II 
LARGO Z CECHU, lp. 8999/00, 23.4.97, b., 65 cm, Rtg. 
0/0,  "V",CAJC, Vít.spec.výstavy,2xCACIB, 2xBOB, PZ,LZ, 
maj. Lud k Lekeš, Hrade nice 718, 500 09 Hradec Králové 
 
II. GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK CHAMP. XOKRATE DU HARLEY, LOF 8896 
 
RIX Z FAN ALI, lp. 9077/98 , 17.4.1994, "V", b., 65cm, 
Rtg. 0/0, Int. Champion, 3xBOB, 5xCACIB, 5xCAC, 2xCA-
CA, Vít. Slovenska, PZ, o. Ajax ze Stichovského dvora, m. 
Arna z Moškovského letišt , maj. Ing. Kr má  Vlastimil, 
P íhon 961, 685 01 Bu ovice 
BARD Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY – lp/POI/9226, nar. 
18.6.1999, z., 65 cm, „V„, CAC, LZ, VP, VZ, MRŠ CACT, 
DKK 0/0, o.: Aran ze Stichovského dvora, m.: Moly  
z Kunštátských les , maj.: Ivo Hon k, Na trávníkách 103, 
742 13 Studénka,  tel.: 0655/402211, 0723/864800 
BLACK Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY - LP/POI/9225, nar. 
18.6.1999, ., 64 cm, „V„,PZ,LZ, VZ, VP,  DKK 0/0,  o.: Aran  
ze Stichovského dvora, m.: Moly z Kunštátských les , maj.:  
Zden k Popilka, Ž árec 104, 539 73 Skute  
XAVER Z HRADIŠTSKÉHO DUBU, lp. 8738/97 , 
19.6.1995, "V", hb., 65cm, Rtg. 0/0, PZ, LZ, VZ, o. Ajax ze 
Stichovského dvora, m. Vera z Hradištského dubu, maj. 
Nová ek Antonín, 289 16 P erov n. Labem, 
 
IX. GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK CACIT PEPE DEL VENTO LOI PT 64202  
 
ERON Z DOLNIC, lp. 8802, 19.7.1995, žb., 64 cm, Rtg. 
0/0, "V", ZV, PZ, NFT, MFT, Derby - vít z, Mistrovství sv ta 
- usp l, o. 2x CACIB, CACIT Talmberk Dart, m. CACIB 
Dáša ze Zákoutí pasek, maj. Josef Procházka, Šternberko-
va 8, 170 00 Praha 7, tel. 02/803506, mobil 0603/762783 
HOLAN Z TISMENIC, lp. 8953/99, 6.1.1997, ž., 64 cm, 
Rtg. 0/0, "V", CAC, CACIB, BOB, PZ, CHZ, LZ, VZ, o. 2x 
CACIB, CACIT Talmberk Dart, m. Fera z Lichovek, maj. 
Kubeš Ji í, 373 63 Šev tín 6 

 
X. GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK RES. CACIT CROOKRISE PABLO, MET 926 
 
GIN OD D ENICKÉ STUDÁNKY, lp. 8953/99, 6.1.97, b., 
62 cm, Rtg. 0/0, "VD", ZV, PZ, VP, LZ, VZ  o. Dyk ze Zákou-
tí pasek, m. Andy z Košáku, maj. Košek Vladimír, 507 33 
Vršce 90, tel. 0723/263753 
MAX Z CECHU – lp. 9117/01, nar. 24.4.1998, .b., 64 cm, 
„V“, Klubový vít z, 4x CAC, 2x CACIB,  2x BOB, FT DER-
BY, PZ, PDO, MŠ, VP, LZ, VZ, MRK, MKP, RTG 0/0,o. Dyk 
ze Zákoutí pasek, m. Freja z Cechu, maj. František Legát, 
391 61 Opa any 313 
OGAR Z CECHU, lp. 8953/99, 6.1.97, b., 63 cm, Rtg. 
0/0, "V",  r.CAC, PZ, LZ, VZ , FT-Derby vít z, FT Klapý, o. 
Dyk ze Zákoutí pasek, m. Freja z Cechu, maj. Musil Jan, 

Holovousy 12, 508 01 Ho ice, tel. 0603/353907, 
0604/562642 
HERNERHÁZI ARPÓD, lp. 8498, 1992, "V", PZ, o: Barics-
kai Pikk, m: Bordec Almira, maj. Kasanová Vlasta, U Pet in 
1860, 162 00 Praha 6 

 
 

XI. GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK INT. CHAMP. TR. FAUNO DEL VENTO, 
LOI PT  073141 
 
AMBO RESUAH – lp. 9131/02, nar. 20.6.1998, ž., 63 cm, 
„v. „ CACIB, PZ, RTG 0/0,   o. Dak z Dolnic, m. Herta Bohe-
mia Šibenik, maj. Vlastimil Sádlík, Kydliny o. Klatovy 
BOR Z BUDÍNSKÝCH LES , lp. 8578/95, 22.7.1993, ž., 
62 cm, Rtg. 0/0, "VD", LZ, PZ, VZ, o. Talmberk Broque, m. 
Bona ze Zákoutí pasek, maj. Borovský Ji í, SA 166/4, 391 
82, Veselí nad Lužnicí, tel. 0363/ 862 35 
BLU CANI DA FERMA, lp.8902, nar. 12.3.95, 64 cm, "V", 
., Rtg., CHZ, FT, Mistrovství sv ta oha  12. místo,  o: 

Kaster , m: Pechy , maj. erný Kamil, Deylova 68, 507 03 
Vysoké Veselí, tel. 0607/853069 
DAK Z DOLNIC, lp. 9794, 12.7.95, žb, 64 cm, Rtg. 0/1"V", 

eský šampion, 2xCACIB, r. CACIB, 5x CAC, r.CAC, 3x 
BOB, PDO, PZ, LZ, VZ, 6xFT, o. Talmberk Broque, m. Aida 
z Dolnic, maj. Pavel Rathouský, Jitkovská 2, 104 00 Praha 
10 - Královice, tel. byt 02/67711372 
DEADAL Z DOLNIC, lp. 9796, 12.7.95, žb, 64 cm, Rtg. 
0/0, "V", r.CAC, PZ, CHZ, o. Talmberk Broque, m. Aida z 
Dolnic, maj. Prof. MUDr. Jan B. Martínek, Žernovská 12, 
Praha 10, 100 00,  tel. byt 02/6280814 
FRAM Z LICHOVEK, lp. 8419/99, 22.7.1993, ž., 64 cm, 
Rtg. 0/0, "V", LZ, PZ, VZ, , o. Talmberk Broque, m. Dora z 
Lichovek, maj. Ing. Svoboda František, ervený Vrch 141, 
375 01 Týn n. Vltavou 
KEEPSAKE Z LUKOVSKÝCH LÁN  – lp. 9409/03, ž.b., 
64 cm, „V“, 2xFT Derby,, o. Daedal z Dolnic, m. Flér 
z Lukovských lán , maj. Prof. Dr. Jan B. Martinek, Žernoská 
12, 100 00 Praha 10 
VIVAT BOHEMIA FRONY – LP/POI/9231, nar. 13.4.1999, 
zb., 63 cm, „V„, CAC, Derby, o.: Douglas v.d.Postchwaige, 
m.: Deny z Dolnic, maj.: Ing. Lud k Polák, Panenské B eža-
ny 158, 250 70 Odolená Voda, tel. byt 02/84890857, mobil 
0606/141220 

 
XII. GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK ADVIE SMERRAL, L 02 LP. 7556/88 
 
Fero ze Srnína, lp.  , 16.9.1992, 65 cm, Rtg. 0/0,"V",   PZ, 
o: Talmberk Flare, m: Ketty z ejkovické tvrze, maj. Marko-
vá Jitka, 373 62 Choty any 58 

 
NEZA AZENI DO LINIE 
 
Ares z Hajnice, lp. 8590/99, 4.3.1994, tric., 66 cm, Rtg. 
0/0, "VD", PZ, MFT, o. Igor von Hohenstaufen, m. Seva z 
Hajnice, maj. Josef Novák, 
P ím tice 36, okr. Znojmo 
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Gogo z Pufiho parku - lp. 9433/02, .b.,64 cm, „V“, CAC, 
CACIB,ZV, RTG 0/0, o. Oxby de Saint Claire, m. Elly 
z Pufiho parku, maj. Pavel Navrátil, Nové He mínovy 174 
 

 
SEZNAM CHOVNÝCH FEN POINTR  NA ROK 2004 
 
r. 1996 
1. INKA Z CECHU, "V", PZ. LZ, Rtg. 1/1, o. Flik od D enické 
studánky, m. Dixa z Cechu, maj. Ing. Karel Regner, 533 14 
Kladruby nad Labem 
2. GAMA ZE SRNÍNA, "V", CAC, R. CACIB, Derby, Rtg. 
0/0, o. Talmberk Flare, m. Ketty z ejkovské tvrze, maj. Jan 
Postuch, Dob anky 960, 334 41 Dob any 
 
r. 1997 
3. HERTA Z TISMENIC, "V", PZ, FT, o. Talmberk Dart, m. 
Fera z Lichotek, maj. MVDr. Petr B ezina,  
391 33 Jitebnice 260 

4. CITTA Z POD LŠÍ, "V",  PZ, Derby, Rtg. 0/0, o. Ajax ze 
Stichovského dvora, m. Cindy od Brodského dubu, maj. 
Aleš Ku era, Pod lší 50, 506 01 Ji ín 
5. CORNELIE Z POD LŠÍ, "V", PZ, Rtg. 0/0, o. Ajax ze 
Stichovského dvora, m. Cindy od Brodského dubu, maj. 
Richterová Svatava, Nepomuk 
6. GAJA OD D ENICKÉ STUDÁNKY, "V", PZ, o.Dyk ze 
Zákoutí pasek, m. Andy z Košáku, maj. František Beran, 
Starý Mat rov 102, 530 02 Pardubice 
7. HELA Z KOŠÁKU, "V", CAC, KV, PZ, Rtg. 1/1, o. Dyk ze 
Zákoutí pasek, m. Erna od D enické studánky, maj. Lud k 
Novotný, 504 01 Prasek 94 
8. FATY OD PR ŠI, "VD", PZ, Rtg. 0/0, o. Flik od D enické 
studánky, m. Dája z Cechu, maj. Kouba, Schnirchova 2, 107 
00 Praha 7 
9. ALDA Z JEDOVÉ CHÝŠE,  "VD",  PZ, Rtg. 0/0, o. Brit z 
Jedové chýše, m. Nancy z Jedové chýše, maj. B etislav 
Uchytil, Trhové Dušníky 139, P íbram 
10. AIDA Z JEDOVÉ CHÝŠE, "V", PZ, CHZ, Rtg. 1/1, o. Brit 
z Budínských les , m. Nancy z Jedové chýše, m. Ing. Lea 
Tichá, Srubec 126, 370 06 eské Bud jovice 
 
r. 1998 
11. FANY Z DOLNIC,"V", CACIB, CHZ, PZ, Rtg. 0/0, o. 
Aron z Košáku, m. Aida z Dolnic, maj. František Legát, 391 
61 Opa any 313 
12. ÁRES RESUAH,  "V", MFT, CHZ, Rtg. 0/0, o. Dak z 
Dolnic, m. Herta Bohemia Šibenik, maj. Lubomír Sláma, 

enrvír 34, 592 62 Nedv dice 
13. KARIN Z TISMENIC,  "V", Rtg. 0/0, o. Dyk ze Zákoutí 
pasek, m. Fera z Lichotek, maj. M.Bej ek, 398 51 Sepekov 
244 14. Pery z Vranovského údolí,  "V", MFT - Derby, Rtg. 
0/0,  o. Art z Okolíka, m. Lovka z Niv, maj. Lukáš Orság, 
Dubská 311, 417 01 Dubí 
15. Mona z Cechu, "V", CACIB, PZ, o. Dyk ze Zákoutí 
pasek, m. Freja z Cechu, maj. Jan Mare ek, Kdyn  
16. FLORA Z DOLNIC, "V", PZ, Rtg. 0/0, o. Aron z Košáku, 
m. Aida z Dolnic, maj. Milan Kohoutek, Újezd 24, 533 04 
Sezemice r. 1999 
 
17.NORA Z CECHU – LP. 9243/03, Ž.B., NAR. 3.11.1999, 
„V“, CAC, KV, PZ, LZ, VZ, SVP, FT Derby, RTG0/0, 
o.Hasz Cechu, m. Dája z Cechu,  maj. p. Rozkošný,                              
Zborovská 444, P elou  
 
r. 2000 
18. BYSY RESUAH, "V", FT, Rtg. 1/1, o. Blu,m. Herta 
Bohemia Šibenik, maj. Jan Šabatka,257 86 Mili ín 147 
19. JORA Z DOLNIC, "V", PZ, VP, Derby, Rtg. 0/0, o. Brit z 
Budínských les , m. Aida z Dolnic,  maj. Miloslav Bej ek, 
398 51 Sepekov 244 
20. INŽA ZE SRNÍNA – lp. 9369/03, nar. 20.9.2000. „V“, 
FT Derby, PZ, RTG 0/0o.Filip z Dolnic, m. Ketty z ejkovské 
tvrze, maj. Josef Kv to , Srnín 34, 381 01 . Krumlov 
21. CIGGI Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY - lp. 9311/03, nar. 
15.5.2000, „V“ , 2x CAC, 2xCACIB, BOB,                           
PZ, RTG 0/0, o. Iran z Cechu, m. Moly z Kunšt. Les , maj. 
František Legát, 391 61 Opa any 313 
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Rozkošný,                              

,                           

Pro rok 2004 máme za azeno v chovu 27 chovných ps  a 
21 chovných fen. Vystaveno bylo 15 doporu ení ke krytí. 
Nakryto bylo 8 fen a odchováno 8 vrh  s celkovým po tem 
42 št at, z toho 16 pejsk  a 26 fen. 

Zbarvení št at pejsk  – 4 bílo erní, 2 bílohn dí, 7 
bílooranžových, 3 tricolorní. Zbarvení fenek – 5 bílo erných, 
11 bílooranžových, 4 hn dobílé a 6 tricolorních. 

Vy azeno z chovu bylo 12 fen vržených v roce 1995. 
Z chovných ps  byl vy azen Bor z Nalžovic (uhynul), Filip od 

erné hory (došlo ke ztrát ) a uhynul Flash Klamap Debra. 
Pro p ehled uvádím tabulku o nakrytých fenách a 

p ehled o vrzích. 
 

VYUŽITÍ PS  A FEN V CHOVU V ROCE 2003 
 
Anquilla vis Tranquilla x Dolly z Lodínských luhu 

celkem 6 - psi 2 - fenky 4 
Nero – zahrani ní krytí x Livia od Bencica 

2 – 1 – 1 
Marko z Klene ských lesu x Abra z Klamap 

5 – 2 – 3 
Chan z Pod ipských polí x Fairray Triomph 

5 – 2 – 3 
Glacier Lawerack x Ari z Klamap 

3 – 0 – 3 
Anquilla vis Tranquilla x Elza z Lodínských luhu 

9 – 2 – 7 
Herrick z Pod ipských polí x Gypsy z Pod ipských polí 

7 – 5 – 2 
Anquilla vis Tranquilla x Suzi z Pr honické obory 

5 – 2 – 3 
 
Cht l bych se omluvit za nedopat ení v tisku zpravoda-

je 1/2003, kde nebyly uvedeny tituly u psa Flash Klamap 
Debra, Glacier Lawerack, Doly z Lodínských luhu, Ari Kla-
map, Elis a Erika z Lodínských luhu. Omylem nebyla vytišt -
na v seznamu chovných fen Suzi z Pr honické obory. 

Žádám majitele chovných jedinc , aby veškeré zm ny 
v ocen ní výstavním a pracovním zasílali poradci chovu, 
jinak nemohou být zve ej ovány v Klubovém zpravodaji. 

 
Mnoho úsp chu v roce 2004 vám p eje poradce chovu 

AS František Legát 

z Martenu, m: ICH,CH Hexi z Kokrd, maj.: Ing. Lubor Helán, 
Mor. Kninice 156, 664 345 Ku im 
LARGO Z KUN ÁTSKÝCH LES  - lp. 4499, nar. 93, 66 
cm, "V", ICH, CH R a SR, BIG, 4xBOB, 12xCAC, 3xCA-
CIB, 2xr.CACIB, 2x Klubový vít z, PZ, BZ, VP, LZ, VZ II.c.; 
bílo erný, HD 0/0, o: Gaius Virgo, m: Betty ze Sokolího 
dvora, maj.: Ji í Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice, 
tel.: tel.: 469 672 076, 724 082 886, 
e-mail: zMesinskeHajovny@seznam.cz 
AROW Z MEŠÍNSKÉHO HÁJENSTVÍ – lp. ?, nar. 2000, 
62 cm, „V“, CAC, r.CACIB, ZV I.c., HD 2/1; hn dobílý, o: 
Largo z Kunštátských les , m. Tika zo Zrínskej hory, maj: 
PhDr. Kulík Vladimír, P estavlky 76, 538 62 Hroch v Týnec 
 
GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK CH, CACIB ARKO V. KRIPPENDORF 
  
NERO ZE STARÉ ALEJE - lp. 4648, nar. 95, 64 cm, "V", 
Vít z t ídy otev ené, Oblastní vít z, PZ I.c.; bílo erný, HD 
1/1, o: Print z Kokrd, m: Bety z Bášteckého lesa, maj.: Kafka 
Josef, Zboží 31, 582 81 Habry 
DENIS Z POD IPSKÝCH POLÍ - lp. 4551, nar. 94, 65 cm, 
"V", Klubový vít z, 3xCAC, r. CACIB, BOB, BIG, PZ I.c.; 
bílo erný, HD 2/1, o: Print z Kokrd, m. Wiktoria z Pod ip-
ských polí, maj.: Dr. Eva Benešová, Radokovská 20, 783 51 
Svatý Kope ek u Olomouce 
CVIK Z LODÍNSKÝCH LUH  - lp. 4576, nar. 94, 65 cm, 
"V", CAC, CACIB, BOB, ZV I.c., PZ I.c.; bílo erný, HD 0/0, 
o: Print z Kokrd, m. Fleur Majko, maj.: Pavel Topka, Bulovna 
1675, 269 01 Rakovník 
 MARKO Z KLENE SKÝCH LES  - lp. 4741, nar. 96, 62 
cm, "VD", PZ I.c., LZ I.c., VZ I.c., MRK, MKP III.c.; bílo erný, 
HD 0/0, o: Print z Kokrd, m: Hela z Lib ny, maj.: Šnobr 
Miroslav, Klene  158, 413 01 Roudnice nad Labem 
 DAG KLAMAP DEBRA - lp. 4920, nar. 99, 64 cm, "V", 
CH R a SR, JCH R, 6xCAC, 2xr.CAC, 5xr.CACIB, 3x-
CAJC, 3x Oblastní vít z, ZV III.c., FT Derby - vít z Vražkov; 
tricolor, HD 3/2, o: Print z Kokrd, m: Armida z Klamap, maj.: 
Markéta ápová, Arbesova 1583, 252 28 ernošice, tel.: 
608 712 389 
WORD Z KRZÁKU – lp. 5071, nar. 01, 65 cm, „V“, Oblast-
ní vít z, CAC, Národní vít z, PZ I.c., HD 0/0; tricolor, o. Bor 
z Nalžovic, m. Cara od erné hory, maj: Ernest Jaromír, 267 
62, Komárov u Ho ovic 
ARGO OD LU NICE – lp. 5150, nar. 03, 64 cm, „VD“, ZV 
I.c., PZ I.c., HD 2/2; tricolor, o. Marko z Klene ských les , 
m. Ceta z Ouhelí, maj: Ing. Falada Václav, Náchod 88, 
390 03 Tábor 
 
Genealogická linie 
spole ný p edek Dick Can e da Ferma 
  
BOREK Z LODÍNSKÝCH LUH  - lp. 4464, nar. 93, 67 
cm, "V", ZV I.c., PZ I.c.; trikolor, o: Waldys z Pod ipských 
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CHOV ANGLICKÝCH SETR  
František Legát 

SEZNAM CHOVNÝCH PS  ANGLICKÝCH SETR   
PRO ROK 2004 
 
GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK ICH GIP DEL BREMBO 
  
ZEFÍR Z POD IPSKÝCH POLÍ - lp. 4371, nar. 91, 65 cm, 
"V", 2xCAC, CWC, Národní vít z 93, PZ I.c., FT 1. místo, LZ 
I.c., VZ I.c., MRK, MKP III.c.; bílooranžový, o: ICH,CH Ergo 



polí, m: Fleur Majko, maj.: Mati ka Ji í, Broulova 211, 
25301, Hostivice 
RALL Z KUN ÁTSKÝCH LES  - lp. 4722, nar. 96, 66 cm, 
"V", CH R a SR, 2xBOB, 6xCAC, 2xr.CACIB, 3xr.CAC, 
CAJC, ZV, PZ, LZ, SVP vše v I.c., VZ II.c.; bílooranžový, HD 
0/1, o: Yukon z Pod ipských polí, m. Betty ze Sokolího 
dvora, maj.: Ji í Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice, 
tel.:¨469 672 076, 724 082 886,  
e-mail: zMesinskeHajovny@seznam.cz 
BRIO HOPE - lp. 4368, nar. 91, 63 cm, "V", CAC, CACIB, 
r.CAC, r.CACIB, Vít z Brna 93, BOB, PZ I.c., LZ I.c., VZ I.c., 
FT; bíloranžový, o: Archie Dunajské lesy, m: Ala od Be i a, 
maj.: Jarmila Tu ková, 5. Kv tna 945, P eštice 
SAM Z PR HONICKÉ OBORY - lp. 4779, nar. 96, 66 cm, 
"V", Klubový vít z, CAJC, CAC, 3xr.CAC, r.CACIB, PZ I.c., 
LZ I.c., VZ II.c.; tricolor, HD 1/1, o: Waldys z Pod ipských 
polí, m: Rena z Pr honické obory, maj.: Pavel Dvo á ek, 
Stará 272, 252 43 Pr honice 
 ANGUILLA VIS TRANGUILLA - lp. 5066, nar. 01, 62 cm, 
"V", CAJC, FT Derby, Int. Derby, Derby Couple, MFT 
couple, res. CACIT,  CACT, PZ - vše v I.c.; oranžovobílý, 
HD 1/2, o: Attila Hope, m. Livia od Ben i a, maj.: Vladimíra 
Dvo áková, Koberkova 1264, 198 00, Praha 9, 
tel.: 602171513 
ALIVIO VIS TRANGUILLA - lp. 5065, nar. 01, 63 cm, "V", 
Klubový vít z, 2xCAC, r.CACIB, FT Derby 17 b., ZV I.c.; 
tricolor, HD 1/2, o: Attila Hope, m. Livia od Ben i a, maj.: 
Spurná Lenka, Zahrádka 28, 364 61 Teplá u Toužim ,  
tel.: 608 983 952 
  
GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK ICH. KONLEY MC ELWYN 
  
ERGO Z LODÍNSKÝCH LUH  - lp. 4853, nar. 98, 64 cm, 
"V", 4xCAC, CACIB, 
BOB, FT Derby 13 b.; HD 
1/0, trikolor, o: Artus 
Praha Ten, m: Dolly 
z Lodínských luh , maj.: 
Josef Veverka, Školská 
249, 951 85 Skýcov, 
SLOVENSKO 
 GLACIER LAWERACK 
- lp. 4871, nar. 98, 63 
cm., "V", Ch. R a SR, 
CAJC, 4xCAC, CACIB, 
BOB, ZV I.c.; trikolor, o: 
Artus Praha Ten, m: Etel 
od erné Hory, majitel: 
Mar ie  Prok pko vá , 
Jansova 11, 252 28 

e r n o š i c e 
HERRICK Z POD IP-
SKÝCH POLÍ - lp. 
4777, nar. 96, 66 cm., 
"V", ICH, Ch R, Klubový 
vít z, 4xBOB, 6xCAC, 
4xCACIB, Vít. speciální 
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výstavy, ZV I.c., FT Derby, ZV-MVV I.c.; trikolor, HD 0/0, o: 
Connemara´s Cecil, m: Sava di Val d´Idice, maj.: Hana 
Kunfalvi, 400 01 Ústí nad Labem 
TOM Z KRZÁKU - lp. 5000, nar. 2000, 65 cm, "V", CAC, 
r.CAC, r.CACIB, ZV a PZ I.c., NFT 3.po adí; HD 0/0, bíloo-
ranžový, o: Artus Praha Ten, m: Cara od erné hory, maj.: 
Korbá  Josef, Jimramovské Pavlovice 23, 592 42 Jimramov, 
tel.: 566 562 053, 777 323 989 
  
GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK ALF - CHORVATSKO 
 GERO Z HAMERSKÉHO MLÝNA - lp. 4752, nar. 96, 64 
cm, "V", ZV I.c., PZ I.c.; bílooranžový, HD 2/0, o: Alf, m: Zazi 
z Pod ipských polí, maj.: Zahont Mir., Žlutická 30, 323 28 
Plze  
GART Z HAMERSKÉHO MLÝNA – lp. 4751, nar. 96, 65 
cm, „V“, VZ 1.c., HD 1/2; bílooranžový, o: Alf, m: Zazi z 
Pod ipských polí, maj: Tu ková Jarmila, 5. kv tna 945, 
P eštice 
 
NEZA AZEN DO LINIE 
 
YESMAN FAIRRAY - lp. 5026, nar. 99, 65 cm, "V", 3x-
CAC, 2xBOB, 2xCACIB, PZ I.c.; bíloranžový, HD 1/1, o: 
Fairray Unigue Orange Bonito, M. Farray Sunflower, maj.: 
Daniela Šejvlová, Dr. Foerstera, 250 75 Nový Vestec 
SET´R RIDGE´S ALL AMERICAN /import USA/ - lp. 5120, 
nar. 2000, 66 cm, „V“, 13xCAC, 7xCACIB, 5xBOB, modrý 
b louš, o. Ch. Set´r Ridge´s Select Gold, m. Brasswinds All, 
maj: JUDr. Vošalíková Magdaléna, Trojanova 7, 120 00 
Praha 2 
BENGÁL SHAHRASTANI – lp. 5089, nar. 01, 65 cm, „V“, 
CAC, VTM, Oblastní vít z, Národní vít z, ZV I.c., HD 0/1, 
bílooranžový, o. Chan z Pod ipských polí, m. Fairray Triom-



SEZNAM CHOVNÝCH FEN AS NA ROK 2004 
 
OTEC FENY: CACIB, CH. PRINT Z KOKRD 
 
MOLLY Z KLENE SKÝCH LES  - nar. 96, "V", r.CAC, PZ, 
LZ I.c.; HD 2/2, bílo erná, m. Hela z Lib ny, maj.: Šnobr 
Miloslav, Klene  158, 413 01 Roudnice n.L 
TONA ZDENKOV - nar. 97, 58 cm, "VD", ZV, PZ I.c.; HD 
0/3, trikolor, m. Rita z Pr honické brány, maj.: MVDr. Horák 
Zden k, M.J. Husa 612, 434 01 Most 

 
OTEC FENY: CAC, KLUBOVÝ VÍT Z 1992 ATTILA HOPE 
  
ARGILLA VIS TRANGUILLA - nar. 01, "V", 2xCAJC, BOB, 
FT Derby 16 b.; HD 0/0, bílooranžová, m. Livia od Ben i a, 
maj.: Dvo áková Vladimíra, Koberkova 1264,  
198 00 Praha 9 
ARACHNÉ VIS TRANGUILLA – nar. 01, „V“, CAC, Klubový 
vít z 2003, BOB, FT Derby 9 b., ZV, HD 1/1, bílooranžová, 
m. Livia od Ben i a, maj: Dvo áková Vladimíra 
CHEKKY Z LODÍNSKÝCH LUH  – nar. 01, 59 cm, „V“, 
CAJC, CAC, Národní vít z, FT Derby 8 b., ernobílá, m. Elis 
z Lodínských luh , maj: Straková Eva, Americká 42, 460 10 
Liberec 
 OTEC FENY: ESKÝ ŠAMPION, CAJC, CAC, CACIB, BOB 
FAIRRAY TYFOON 
 
ZONA Z KOKRD - nar. 98, 61 cm, CH R, CAJC, 5xCAC, 
CACIB, ZV, PZ I.c.; bílo erná, HD 1/2, m. Ajka od Maleníka, 
maj.: Marcel Fousek, Nebužely 139, 277 34,  
tel.: 605 975 054 
 
OTEC FENY: CAC, CACIB, BOB, VTM CVIK Z LODÍNSKÝCH 
LUH  
 
EMMI LADY DAMA KRKONOŠE - nar. 2000, 61 cm, "V", 
VTM, ZV, PZ I.c.; trikolor, HD 2/2, m. Moly z Kunštátských 
les , maj.: Kocúrová Kv tuše, Na K ížku 181, 250 64 M ši-
ce, tel.: 603 777 548, 283 981 754 
EPRIL LADY DAMA KRKONOŠE – nar. 2000, 59 cm, „V“, 
Oblastní vít z, ZV, PZ I.c., HD 0/2; tricolor, m. Moly 
z Kunštáských les , maj: Kocúrová Kv tuše 
EVITA LADY DAMA KRKONOŠE – nar. 2000, 61 cm, „V“, 
r. CAC, PZ I.c., HD 0/0; tricolor, m. Moly z Kunštáských 
les , maj: Tu ková Jarmila, 5. kv tna 945, P eštice 
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OTEC FENY: ARTUS PRAHA TEN 
ELIS Z LODÍNSKÝCH LUH  - nar. 98, 60 cm, "V", ICH, CH 

R, 5xCAC, CAJC, 3xCACIB, CHZ I.c., ZV, PZ, SZVP vše 
I.c.; trikolor, HD 1/2, m. Dolly z Lodínských luh , maj.: Miro-
slav Dobrozemský, Lodín 48, 503 55 Petrovice 
 ERIKA Z LODÍNSKÝCH LUH  - nar. 98, 59 cm, "V", CAC, 
CACIB, CHZ, ZV, PZ I.c., FT Derby 11 b.; trikolor, HD 0/0, 
m. Dolly z Lodínských luh , maj.: Miroslav Vávra, 504 01 
Kobylice 50, 504 01 
ELZA Z LODÍNSKÝCH LUH  – nar. 98, 60 cm, „V“, CAC, 
CACIB, BOB, FT Derby 6 b., HD 2/1, hn dobílá, m. Dolly 
z Lodínských luh , maj: Straková Eva, Americká 42, 460 10 
Liberec 
CYRA Z KRÁSNÉHO HRUŠOVA - nar. 97, "V", Vít z t ídy, 
PZ I.c.; trikolor, HD 0/0, m. Bora Zakup, maj.: František 
Legát, 391 61 Opa any 313, tel.: 381 287 165 
TARA Z KRZÁKU - nar. 2000, "V", 59 cm, CAC, FT Derby 8 
b., trikolor, HD 1/1, m. Cara od erné hory, maj.: František 
Legát 
TULA Z KRZÁKU - nar. 2000, "V", 59 cm, ZV, PZ, trikolor, 
HD 0/0, m. Cara od erné hory, maj.: František Legát 
ISABEL Z POD IPSKÝCH POLÍ - nar. 99, 61 cm, ICH, CH 

R, JCH R, CAC, CACIB, BOB, ZV I.c.; bíloranžová, HD 
1/0, m. Gypsy z Pod ipských polí, maj.: Martínková Tereza, 
Lomená 174, 280 02, T i Dvory, tel.: 604 889 2214 
 
OTEC FENY: BLIC OD PASTOR I  
  
LIVIA OD BEN I A - nar. 99, 58 cm, „V“, VTM, FT Derby, 
ZV I.c.; ernobílá, HD 2/3, m. Baika od Ben i a, maj.: Dvo-
áková Vladimíra 

 
OTEC FENY: FABIO JENTEFJELLET´S 
 
TIKA ZO ZRÍNSKEJ HORY - nar. 97, 62 cm, "V", CH R a 
SR, Vít z speciální výstavy 2001, Klubový vít z PSK 99, 
BOB, 2xr.CACIB, 5xCAC; ZV I.c., MFT; bíloranžová, HD 
2/2, m. Heuréka Tina, maj.: Jana Londinová, Zalažany 30, 
538 63 Chroustovice, tel.: 469 672 076, 724 083 351 
 
OTEC FENY: WALDYS Z POD IPSKÝCH POLÍ 
 
SUZI Z PR HONICKÉ OBORY – nar. 96, 62 cm, „V“, 
r.CAC, r.CACIB, ZV, PZ I.c., HD 0/0, bíloranžová, m. Rena 
z Pr honické obory, maj: Dvo á ek Pavel, Stará 272, 252 
43 Pr honice 
 
OTEC FENY: RALL Z KUNŠTÁTSKÝCH LES  
 
RITA Z KRZÁKU – nar. 99, 61 cm, „V“, ZV, PZ I.c., HD 1/1, 
bíloranžová, m. Cyndy od erné hory, maj: Zíbová Jarosla-
va, Družstevní 892, 398 11 Protivín 
 
OTEC FENY: BOR Z NALŽOVIC 
 
WIKKY Z KRZÁKU – nar. 01, 58 cm, „VD“, ZV I.c., HD 0/0, 
tricolor, m. Cara od erné hory, maj: Machá ek Jan, P eho-
ov 44, 392 01 Sob slav 

ph, maj: Procházka Ji í, Václava Špály 1, 796 04 Prost jov 
CONNEMARA´S MAXWELL - lp. 5149, nar. 01, 65 cm, 
„V“, ZV I.c., HD 2/1, tricolor, o. Ecu Francizskanski Folwark, 
m. Connemara´s Kayla, maj: Kocúrová Darina, Na K ížku 
181, M šice u Prahy 
ELIO DEI LADECHI /import Itálie/ - lp. 5222, nar. 97, 63 
cm, výstavy v R „V“, výstavy v zahrani í CAC, CACIB, 
pracovní zkouška v Jugoslávii – doloženo pracovní knížkou; 
HD 0/0, tricolor, o. Zanzi, m. Toa Dei Laderchi, maj: Kropá -
ková Ivana, TGM 27, 360 01 Karlovy Vary 



GORDONSET I V ROCE  2002 
 
P edlo ský rok byl pro gordonsetry z hlediska reprodukce 
op t podpr m rný. 

Bylo p ipušt no 9 fen a dv  nezab ezly, takže se usku-
te nilo 7 vrh  a narodilo se 31 št at, z toho  16 psík  a 15 
fenek. 

 
Ke krytí byli využiti následující chovní psi : 
Ajax od Hod nky 

1 vrh - 3 št ata - 3 psíci - 0 fenek 
Dastin Dama   Krkonoše 

2 - 10 - 4 - 6 
Faro z Prost jovska  

3 - 10 - 4 - 6 
Nemo von Eixelberg 

1 - 8 - 5 - 3 
 

Nejvíce kryl v p edlo ské  sezon   chovný pes Faro 
z Prost jovska.  Po slavném trailovém psovi Nemo von 
Eixelberg máme 8 št at.  Vid li jsme je všechny na  jarním  
svodu gordonsetr  v Horních Po ernicích. 

Máme zde nového   mladého psa  importovaného ze 
Švédska - Ho Odin Zettertjarns, narozený 23. 4. 2003. T šili 
jsme se, že jej uvidíme na klubové výstav  v Panenských 
B ežanech. 

Na trailové práci naši psi v lo ském roce p íliš nezazá-
ili.  Letos a v následujících  létech by m li n kte í naši   

gordoni i na tomto poli excelovat. Máme n kolik „ želízek 
v ohni „  s velkými  p edpoklady. 

Za to velkého obdivu zaslouží úsp ch feny , ve vše-
stranné práci   RIA  PAMÍR   a hlavn  poblahop ání její 
vedoucí  ALICI  BÍLKOVÉ,  která na memoriálu Richarda 
Knolla obsadila  8 místo. v I. cen , tím se nominovala  na 
sout ž u nás nejvyšší  Memoriál Karla Podhajského.  Tam 
ve velmi silné konkurenci  špi kových ps  a zkušených 
v dc  obsadila  vynikající  11 místo. 
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CHOV GORDONSETR  
Ing. František Šonka 

ZPRÁVA O CHOVU GORDONSETR  V ROCE 2003   
                                                  
V roce 2003 bylo vystaveno  16  doporu ení  ke krytí. 

P ipušt no bylo   1O fen, 2 nezab ezly. Uskute nilo se  8 
vrh , vrženo bylo 45 št at  z toho 22 psík  a 23 fenek. 
Zájem o št ata byl pom rn  malý v pr b hu celého roku. 

V reprodukci byli využiti pouze tuzemští chovní psi a 
dali následující potomstvo: 

  
Agip Jinonický dv r  

2 vrhy - 14 št at - 7 psík  - 7 fenek 
Dastin Dama Krkonoše 

1 - 1 - 1 - 0 
Faro z Prost jovska 

2 - 12 - 5 - 8 
Pet  Sonave 

2 - 14 - 6 - 8 
Tar z ernic 

1 - 3 - 3 - 0 
Celkem  

8 - 45 - 22 - 23 
 
Do seznamu nep ibyl do termínu uzáv rky žádný 

chovný pes.  Máme n kolik velmi p kných, nad jných ps , 
kte í ekají na spln ní všech podmínek pot ebných pro 
chovnost. 

Ze seznamu   chovných ps  jsem vyškrtl  psy : Agassi 
Daston,  Amor z Daneiky, Alf z Hlídova, Ergo od Šibeníku. 

U fen skon il velmi silný ro ník 1995, kde bylo 11 
chovných fen. Do chovu p ibyly pouze dv   chovné feny a to 
Betty erná zá e,  a Megi z Podmaršovic. 

Nejv tšího úsp chu v lo ském roce dosáhla fena 
Jessika - Ria Pamír, která vyhrála na Slovensku -  Memoriál   
Kolomana Slimáka. Je to vrcholná sout ž, obdoba našeho 
Memoriálu Karla Podhajského. 

Majitelka a úsp šná vedoucí sl. Alice Bílková. Za 
úsp chy loni a p edloni zasluhuje náš obdiv. 



JARNÍ  SVODY GORDONSETR  V ROCE 2003 
 

 
Ajax od Hod nky 
 Chára Jovana 
  Astor P 60 cm 
  Alan P 65  
 
Argo z Myslivny 
 Bessy Moravie Setter 
  Adir P 66 + 2x P1 
  Aris P 64 + 2x P1 
  Ares P 66 
  Agatha F 59 
  Arga F 63 
 

 
Dastin Dama Krkonoše 
 Zealous Ally From Garden 
  Zir P 69 
  Zita F 68 
  Zika F 66 
  Zora F 64 
 
 Sally Sonave 
  Cittar P 58 
  Cezar P 62 
  Cedrika F 58 + P1 
  Citra F 62 
  Cyanne F 59 
 

 
Dick Nirak 
 Elza z Pohnáneckých vrch  
  Aron P 65 + 2x P1 
  Arsi P 66 
 

 
Faro z Prost jovska 
 Zora z Podmaršovic 
  Nat P 68 
  Net P 64 
  Nela F 63 
 
 Molly z Aklic 
  Šach P 63 
 

 
Nemo vom Eixelberg 
 Usure Sonave 
  Bady P 62 
  Ben P 6 0 
  Brit P 58 chybí P1 pravo naho e 
  Bogey P 6 0 
  Buddy P 62 
  Bony F 59 chybí P1 pravo naho e 
  Birdie F 58 
  Baccy F 58 chybí P3 pravo naho e 

Sam z Kunštátských les  
 Asta Moravia Setter 
  Fredy F 65 
  Fina F 62 
  Feith F 60 
 
  Glen P 65 chybí M3 
  George F 64 
  Gábina F 54 
 

 
Tar z ernic 
   
   Bonny P 62 
   Brix P 64 chybí P1 
   Brita F 62 
 

 
Ulm Sonave 
  Betty Moravia Setter 
   Melony F 61 
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SEZNAM CHOVNÝCH PS  - GORDONSETR  2OO4 
 
I. GENEALOGICKÁ LINIE 
 
SIRIUS SONAVE, lp 4841,  7. 5. 1995,  „VD“,  65 cm, dys. 
1/O, ZV, PZ, o. Brent Sonave,m. Irgi Sonave, maj, Eva 
Nosková, 257 25 Kozmice  . 1. 
TAR Z ERNIC,  lp  4684, 6.5. 1994, „V“,  68 cm,  dys. O/
O,  Klub. vít., BOB, CAC,, vít. t . PZ, LZ, o. Dick z Huslice, 
m. Jola z ernic, maj Josef ernohouz, Žernov, .3, 512 63 
Rovensko pod Troskami. 
PET SONAVE, lp 4723/97,  9. 7. 1994,  „V“,   66 cm,  dys. 
O/O,  rez. CAC   PZ,  o. Brent  Sonave, m. Irgi Sonave, maj. 
Roman Sedlá ek,  Uhelná . 17,  463 34  Hrádek n. Nisou, 
tel. 482720170, 777011884 

3. ledna 2004 zem el po dlouhé t žké nemoci ve v ku 
59 let pan Vladimír  Jáchim  ze Slaného. 

Byl dlouholetým úsp šným chovatelem gordon-
setr . Jeho chovná stanice  „JOVANA“ obohatila  naši 
chovnou  základnu o n kolik významných jedinc  
nap . Brita Jovana,  Dan Jovana,  jeho stejn  kvalitní 
Don Jovana a další. V poslední dob   choval též 
pointry a jezev íky . 

Vladimír Jáchim byl  rozhod ím pro výkon,  
poctivým chovatelem a dobrým lov kem. 

 
est jeho památce.                                                                                                            

Fr. Šonka 



III. GENEALOGICKÁ LINIE 
 
DICK NIRAK, lp 4696,  1O. 6. 1994,  „V“,  67 cm, dys.  1/2,   
PZ, LZ, SZVP, BZ,  VZ,  ZO,  Ben Vene in, m. Diana 
z Huslice, maj. Alice Bílková,  Cafourkova  521, 181 OO 
Praha 8, tel. 728469942 
VAL Z ERNIC, lp 5351,  13. 5. 2OOO, „V“,    65 cm, dys.  
2/2,  FT, o. Ajax od Hod nky, m. Cira z K ížové, maj. Ing. 
Dagmar Fialová,  Novom stská  36, Náchod. 
 
 
V. GENEALOGICKÁ LINIE 
 
AMIGO DANEIKY, lp  4588/95, 17.2. 1993, „V“, 66 cm, 
dys. 2/3,, 3x CACIB, 6x CAC, rez. CACIB, rez.CAC,  2X 
BOB,  ZV, PZ,  LZ, o. Danger Sonave, m. Eika von Ca-
tenhorn, maj R žena Brummerová, Roosveltova  1558,  251 
012 í any. 
BOR Z NÁM ŠT  NA HANÉ,   lp 4624/97, 11. 5. 1993,  
„V“, 66cm,  dys  1/1, Interchampion, eský, Polský a Slo-
venský  Šampion,  15 x CACIB,15x CAC, 5x klubový vít z, 
12x BOB, BIG, BIS, CWC,    ZV, PZ, LZ, VP,VZ.  o. Danger 
Sonave, m. Ajda od Dostál , maj. MVDr. Vojt ch Vycho-
dil,783 44 Nám š  na Hané.  
DON Z K ÍŽOVÉ, lp  4977/ 99,  23. 1. 1997,  „V“,  64 cm,  
dys. 1/1,  PZ, SZVP,  o. Bor z Nám št  na Hané.   m  Aneta  
z K ížové, maj. Martin Havlí ek,  Kobylice  68,  504 01 Nový  
Bydžov. 
AGIP Z JINONICKÉHO DVORA,  lp 532O /O2,  22. 4. 
2000,   „V“,    68 cm,  dys O/O,  obl.. vít z, vít. t . ZV, PZ, LZ  

o. Alf z Hlídova, m. Usure Sonave,  maj Boh Pazdera, 
Hlízov  117 
 
 
VI. GENEALOGICKÁ LINIE 
 
DASTIN DAMA KRKONOŠE,  lp  5248/O1,  13. 9. 1999,  
„V“,  69 cm, dys. O/O,   3x CAJC,   ZV,  PZ,  o. Tamp  From 
Lady s Place, m. Asta od Hod nky, maj. Kv ta Koc rová,  

akovi ky  69,  25O 63 Mratín,   tel. 315655163. 
DAVIS DAMA KRKONOŠE,  lp 5249/O2,  13.  9. 1999,   
„V“,  67  cm, dys. 1/2,   vít. t .  ZV,  o.. Tamp  From Lady 
s Place,  m. Asta od Hod nky,  maj. M. Pacovský, Dob ejo-
vická 368,     252 43 Pr honice 
FARO Z PROST JOVSKA, lp  5O53/ OO,  2O. 5. 1997,   
„V“,   68 cm,  dys.  O/O,   ZV, PZ, VP, LZ, VZ,  o. Tramp 
From Lady,s, Place,  m. Kingcoss Viki, maj.  Václ. Gruber, 
Podmaršovice ,2,      257 55 Maršovice,   tel.  317744383. 
 
ZATÍM NEZA AZEN 
 
GIN BOHEMIA ŠIBENÍK,  lp 4861/97,  8.8. 1995,   „V“,  66 
cm,   dys.  3/1,   CACIB, CAC. CAJC, BOB,   ZV, FT,  o. 
Robins,Cinzano, m. Kety z Aklic,  maj. Jan Šabatka,  257 86  
Mili ín . 147. 
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CHOV IRSKÝCH SETR  
 

vrhu: Titus Irlay, Jack od Alp, Earl Bohem-IS, Grosby z 
Lesinky, Ikar z Lesinky, Glen Mahagon Moravia, Wilkins 
Nonstop, Alan ze Smolníku, Hary od Zbran , Ussure od 
Velkého dubu a Ikar od Alp. Zahrani ní krytí: Dunmore of 
Future's Drem 2 vrhy a po jednom Kris Wonderstar v.d. 
Igalffy-Igaly a Erinade Extinguished. 

Pro zajímavost v roce 2000 bylo 18 vrh  se 115 
št aty, v roce 2001 21 vrh  a 136 št at. Nicmén  
vzhledem k p etrvávajícím obtížím s odbytem št at mnozí 
chovatelé pon kud váhají s krytím svých fen, takže se 
mnohdy rozhodují na poslední chvíli, dokonce až když se 
fena již hárá a pak honem žádají o vystavení doporu ení 
skoro až v den krytí. 

Na výstavách se prezentují exteriérov  velmi vyrovnaní 
Ir ani krásného zbarvení a osrst ní, s dobrou kohoutkovou 
výškou (hrani ní výška pro chovnost je 70 cm), typickou 
hlavou a celkovou ušlechtilostí, což sv d í o zna n  vysoké 
úrovni eského chovu irských setr .  

Valmont Jenny´s Irsal paní Markéty Kuntošové získal 
ocen ní Šampion šampion  2003 v sedmé skupin  FCI. 
Gratulujeme! 

V posledních letech se IS navíc úsp šn  projevují i po  

ZPRÁVA O CHOVU IRSKÝCH SETR  K 1. LEDNU 2004 
 

Stav chovné základny ervených irských setr  se 1. lednu 
2004 skládá ze 49 ps , a z 55 fen reproduktivního v ku, tj. 
do stá í 8 let v etn . Nov  bylo za azeno osm fen a t i psi.  
 
P EHLED KRYTÍ V ROCE 2003:  
Valmont Jenny´s Irsal – 3, dv  krytí Dorian Grey Jenny´s 
Irsal a Dag z Bolešinské h rky, a po jednom krytí Ussure od 
Velkého dubu, Tarn od Velkého dubu, Cecile Hexin, 
Kenneth of Redweed, Aron z Oplotských polí, Hary od 
Zbran . Zahrani ní krytí: Shandwick Topaz (Polsko) 

Celkem se narodilo ze 17 vrh  (i z krytí v minulém 
roce) 110 št at, 65 psík  a 45 fenek.  

V roce 2002 bylo vystaveno 47 doporu ení ke krytí, 
jehož se zú astnilo 14 eských a 3 zahrani ní chovní psi. 
Narodily se z 27 krytí celkem 23 vrhy, které ítaly celkem 
141 št at, z toho 82 psík  a 59 fenek. 
 
KRYTÍ V ROCE 2002: 
Valmont Jenny's Irsal - 3, Orstone Country Gentleman v.d. 
Westerhuy - 3, Kenneth of Redweed - 3 a dále po jednom 



Zárove  mají chovatelé možnost na www stránkách 
irských setr  prezentovat svou chovatelskou stanici.  

Vše zasílejte nejlépe e-mailem:  
marketa.capova@ladymail.com nebo na adresu Markéta 
ápová, Arbesova 1583, ernošice, 252 28.  
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pracovní stránce na zkouškách r zného typu, v roce 2002 
úsp šn  absolvovali Všestranné zkoušky Harris z Lesinky 
Markéty Kuntošové a Ussure Ure od Velkého dubu pod 
vedením pana Mar íka v roce 2003 Gaston z Dubanského 
kopce pana Hartla (v N mecku), Amanda z Chlumského 
polesí pana Trávní ka a Lassi od Klapavce pana Kinzla. 

   
SEZNAM ESKÝCH ŠAMPION  IRSKÝCH SETR  OD 1. LEDNA 
2002 DO KONCE ROKU 2003  
( azeno abecedn ) 
 
ANDY DIANIN ŠÍP /fena, *22.9.00/,  maj: Martin Houda 
ENRIET BOHEM IS /fena, *29.2.96/, maj: Nad žda 

Dušková  
GLORIA z LESINKY /fena, *11.5.97/, maj: Milan Remeš  
HARRIS z LESINKY /pes, *14.10.98/, maj: Markéta 

Kuntošová 
IRR z LESINKY /pes, *20.4.00/, maj: Milan Remeš a 

Markéta ápová 
IKAR z LESINKY  /pes, *20.4.00/, maj: adilová Jarmila 
IVONNE z LESINKY  /fena,  *20.4.00/, maj: Vintr Antonín 
JOHNY WALKER NONSTOP /pes, *16.4.98/, maj: 

Jaroslava Chabová  
MAGGY-WONDERSTAR v.d. IGALFFY-IGALY /fena, 

*31.5.99/, maj:  Johanna Csermak - Rakousko 
MELODY JENNY´S IRSAL /fena, *26.2.01/, maj: Ludvík 

Šafránek 
O´CEALLAIGH´S YO LOOK AT ME  /pes, *23.9.99/, maj: 

Justinka Ljuba - Chorvatsko 
TIFFANY JENNY´S IRSAL  /fena, *8.3.98/, maj: Alena 

Štarmanová 
UNISSA UNNA od VELKÉHO DUBU  /fena, *27.4.99/, maj: 

Martina Žl vová 
VALMONT JENNY´S IRSAL  /pes, *10.7.99/, maj: Markéta 

Kuntošová 
VICTORIA JENNY´S IRSAL  /fena, *10.7.99/, maj: Ta jana 

Neumanová 
VINNIE JENNY´S IRSAL  /fena, *10.7.99/, maj: Lenka 

Urbanová 
 
Upozorn ní: chovatelé, kte í žádají o uchovn ní jedinc  

IS, a  kte í nezašlou VŠECHNY pot ebné materiály – 
rodokmen, kopii  certifikátu o složené pracovní zkoušce, 
kopii svodového listu i posudku z výstavy s uvedením 
výšky, chrupu, barvy oka, potvrzení o lenství v PSK, 
potvrzení o vyšet ení DKK; nebude Ir an uchovn n. 
Poradce chovu prosí majitele chovných ps , aby zasílali 
fotografie chovného psa v postoji a portrét hlavy spolu s 
ostatními doklady. Rovn ž majitelé vrhu št at musí poslat 
hlášení, jehož formulá  dvojmo p ikládá poradce chovu k 
doporu ení krytí. 

Prosím majitele chovných jedinc  irských setr , aby mi 
posílali aktualizace a opravy katalogu chovných ps  a fen 
pro rok 2004/5 /nové tituly, zkoušky, zm ny tel. ísel, adres, 
atd./ Zárove  mají možnost zve ejnit fotografie IS na inter-
netu. Fotografie a informace o zkouškách i úsp ších na 
výstavách mohou ale posílat i majitelé neuchovn ných 
Ir an .  

SEZNAM CHOVNÝCH PS  IS PRO ROK 2004 
 
GENEALOGICKÁ LINIE  
SPOLE NÝ P EDEK GIN Z OLYMPU (POLSKO) 
 
DAK Z BE VÁRECKÝCH ZAHRAD, lp-IS/11928/95, 
27.3.93, "D", 69 cm, PZ I.c. (211/4), DKK 0/0-A, o. 
Ch.CACIB Erik Jokran , m. Zina z Be váreckých zahrad, 
maj.: Ivana Fialová, Chlum 78, 262 93 Nalžovice u Sedl an 
DAG Z BOLEŠINSKÉ H RKY, r. CAC, lp-IS/13036/99, 
17.1.97, "V", 66 cm, ZV I.c.(205 b.), LZ I.c (241/4)., PZ I.c.
(269/4), VP I.c.(70),VZ I.c(458/4), FT Derby 10 b., DKK-0/0-
A, o. Gary Jokran, m. OV Judy od Alp, maj.: Ing. Karel 
Mar ík, 339 01 Klatovy 3, Týneckého 583/III, tel.: 376 310 
054, 608 207 064 
ENDY ZE ŠUMAVSKÉHO KRAJE, lp-IS/12164/98, 
29.1.94, "V", 64 cm, VP I.c.(68), PZ I.c. (267/4), DKK-0/0-A, 
o. Gary Jokran , m. Christy Rocky Top, maj.: Ing. Zbyšek 
Šlehofer, 345 06 Kdyn , Na tržišti 532, tel. 189 912 064 
HARY OD ZBRAN , CAC, lp-IS/12485/97, 28.3.95, "V", 
68 cm, ZV I.c.(198/4), LZ I.c.(234/4), PZ I.c. (259/4), DKK 
0/0-A, o. Ch CACIB Erik Jokran, m. Brita od Zbran , 
maj.:Václav Schneider, Jasmínová 300, 533 72 Moravany 
 
GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK SV CHERRYBEECH GAYLORD (ANGLIE) 
 
EDDY Z DUBANSKÉHO KOPCE, Oblastní vít., lp-
IS/12060/99, 25.,7.93, "V", 69 cm, ZV, PZ I.c.(204/4), DKK 
0/0-A, o. CACIB Vigor Kamilov , m. Zita z Vob rky, maj.:Ji í 
Záleský, Velká Buková 79, 270 23 K ivoklát 
CECIL HEXIN, ICH, 3xCACIB, Ch. R, BOB, BIS, Klub. vít., 
5xCAC, CAC SR, lp-IS/12399/97, 17.9.94, "V", 67 cm, FT 
(19/4), PZ I.c. (272/4), DKK 0/0-A, o. ICH, SV Sentimental 
Journey z Arislandu, m. ICH Princess Carolina Irsal, maj. 
:Jos. Hauf, Št pánov – hájovna, Hrob ice, držitel: Josef 
N mec, 410 02 Lovosice, U výtopny 5, tel.:776 390 133 
KERRY STAR OD ALP, CAC, r. CACIB, r.CAC, Vít. t ídy, 
Oblastní vít z, lp-IS/13447/02, 19.6.98, "V". 68 cm, PZ I.c. 
(242/4), LZ II.c.(202/4), SZVP I.c.(73), DKK 0/0-A, o: Cecile 
Hexin, m: Irra od Alp, maj.: Dana Zámrská, Velt žská 2, 
Praha 8, tel.: 607 827 562 
TITUS IRLAY, r.CAC, lp-IS/11810/95, 6.1.93, "V", 68 cm, 
PZ I.c.(246/4), LZ I.c. (232/4),VP I.c.(76), DKK 0/0-A, o. 
Klub. vít. Manfred Nonstop, m. r. CACIB Lady Ann Irsal, 
maj.Lubomír Vnuk, Hluboký D l 221, 288 02 Kolín 2 
JASPER NONSTOP, 3xCACIB, Ch. R a SR, JCh R, 
7xCAC, 2xKlub. vít., Nár. vít., CAC SR, 3xBOB, BIG, lp-
IS/13403/99, 16.4.98,"V", 69 cm, PZ I.c.(239/4), DKK 0/0-A, 
o: ICH Emir of Futures Dream, m. Ch,CACIB Chelsea Non-
stop, maj.: Marína erba eská,169 00 Praha 6 – B evnov, 
Štefkova 10, tel. 220 512 282,  603 520 808 



JOHNY WALKER NONSTOP, Ch. R, 2xCACIB, 3xBOB, 
2xCAJC, 4xCAC, lp-IS/13404/03, 16.4.98, „V“, 69 cm, PZ 
I.c. (186/3), DKK 1/1-B, o. ICH Emir of Future´s Dream, m. 
Ch.,CACIB Chelsea Nonstop, maj: Jaroslava Chabová, 
Milovanice, o. Benešov, tel.. 723 544 533, 724 315 377 
ARON Z OPLOTSKÝCH POLÍ, lp-IS/12379/96, 28.7.94, 
"V", 68 cm, ZV I.c.(168/4), PZ I.c. (222/4), LZ I.c.(239/4), 
SZVP I.c., VZ I.c. (456/4), DKK 0/0-A, o. Klub.vít. Manfred 
Nonstop, m. Bela od Losínských rybník , maj.: Zden k 
Kruch a, 257 53 Vrchotovy Janovice 114, o. Benešov, tel.: 
317 335 282, 607 730 074 
CHARLES Z POD IPSKÉ B ÍZY, lp-IS/13268/01, 
12.1.98, "V", 70 cm, PZ I.c.(258/4), LZ I.c (229/4), SZVP I.c.
(78),VZ II.c. (402/3), DKK 0/0-A, o. Aron z Oplotských polí , 
m. Fleur z Lesinky, maj.: Vladislava Krpášová, 41118 Budy-
n  n. Oh í, Kepkova 394 
ALAN ZE SMOLNÍKU, Oblast. vít., lp-IS-13204/01, 
14.6.97,"V", PZ I.c.(264/4), LZ I.c., SVP I.c. (72), DKK 2/2-C, 
o. Athos z Železných hor, m. Jara z Vysocka, maj.:Fr. Hos-
kovec,584 01 Lede  n. Sáz., Prosí ko 1 
JASPER YORK TESÍN, Ch. R, JCh R, BOB, CACIB, 3x 
r.CACIB, 5xCAC, 2xr.CAC, lp-IS/12978/01, 7.7.96, "V", 67 
cm, VP I.c. (67), PZ I.c. (262/4), DKK 2/1-C, o. ICH, SV 
Sentimental Journey z Arislandu, m. CH, CACIB Cora Irslak, 
maj.: Václav Ji i ka, Hrusice 63, 25166 Senohraby 
LARRY OD VELKÉHO DUBU, lp-IS/12187/95, 22.2.94, 
"V", 68 cm, NFT , PZ I.c. (261/4), Lz III.c. (231/4), VZ II.c. 
(424/4), DKK 0/1–B, o. SV,ICH Sentimental Journey z 
Arislandu, m. CACIB Patricia Irsal, maj.: Ing. Valerij Savi ev, 
Wolkerova 1060, 160 00 Praha 6–Bubene  
mobil 602 318 242 
 
GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK EV SHAMMROCK BOGGIT (NSR)  
 
ARIS Z DUBE SKÝCH LUH , lp-IS/13002/99, 19.8.96, 
"V", 68 cm, PZ I.c. (259/4), DKK 2/0-C, o. ICH Gróf Lad-
mann, m. Bona z Be vá ských zahrad, maj.: Jaroslav Zelen-
ka, K vilkám 537, 107 00 Praha 10-Chýn  
WILK INS  NO NST OP ,  Ob la s t n í  v í t . ,  l p -
IS/12408/96,14.9.94, "V", 68 cm, PZ I.c.(241/4),DKK 0/0–A, 
o. Ch, CACIB Christian Irsal, m. ICH, SV Donna Rafaella 
Nonstop, maj.: Fr. Kuneš, 337 01 Rokycany,  
U nemocnice 799 
 
GENEALOGICKÁ LINIE 
SPOLE NÝ P EDEK ICH GARRYOWEN ARISTOKRAT (NSR) 
 
JACK OD ALP, Oblast vít., 2x vít. t ídy, lp-IS/12445/99, 
1.2.95, "V", 66 cm, PZ I.c.(248/4), DKK 0/1–B, o. Ch., 
r.CACIB Gaius Julius Nonstop, m. Hera od Alp, maj. Martin 
Nádvorník, 565 55 Hrušová 54 u Vys. Mýta 
BRISTAN BOHEM-IS, lp-IS/11530/94, 8.2.92, "V", 67 cm, 
ZV I.c. (175/4), Pz I.c. (205/4), FT (18/4), DKK 1/2–C, o. 
Ch,r.CACIB Gaius Julius Nonstop, m. Ajka ze Srbic, maj.: 
Lenka Kraj anská, 160 00 Praha 6–B evnov, Pod Marján-
kou 10 
DART DALEJSKÝ POTOK, CAC, lp-IS/11881/97, 

26.2.93, "V", 66 cm, VP I.c. (57), PZ I.c. (214/4), DKK 2/1–
C, o. Ch.,CACIB Gulliver Nonstop, m. Palma Virgo, maj.: Ji í 
Matoušek, Hemže 16, 565 01 Choce , o. Ústí nad Orlicí 
FABRIZIO JUGLANA, r.CAC, lp-IS/12605/97, 22.5.95, 
"V", 69 cm, PZ I.c. (270/4), VZII.c. (440/4), DKK 1/1–B, o. 
Ch. Cornel z Lesinky, m. Ch,CACIB Ursula Nonstop, maj.: 
MUDr. V ra echová, 142 00 Praha 4–Kr , Lukešova 29 
CENDY Z LESINKY, ICH, Ch. R a SR, 3xCACIB, 
2xr.CACIB, BIG, 2xBOB, 7xCAC, 6xr.CAC, CWC, CACA 
Rak., r.CAC It., lp–IS/11568/94, 4.4.92, "V", 68 cm, FT 
(18/3), DKK 0/0-A, o. Ch.,CACIB Gulliver Nonstop, m. 
Taissa Itomar, maj.: Ing. Luboš N mec, Gorcenova 14, 102 
00 Praha 10 
DENNY Z LESINKY, ICH, Ch. R, SR, Itálie, 5xCACIB, 
10xr.CACIB, Klub vít., 7xBOB, 3xBIG, 23xCAC, 7xr.CAC, 
3xNár. vít, Vít. Litom ic, CACA Rak., lp-IS/12110/95, 
23.10.93, "V", 68 cm, MFT (14/4), NFT (16/4), PZ I.c. 
(229/4). DKK 0/2-C, o. Ch., CACIB Gulliver Nonstop, m. 
Taissa Itomar, maj.: M. Heitzerová, 146 00 Praha 4–Kr , 
Antala Staška 75 
EMÍR Z LESINKY, Oblast. vít, CAC, 2xr.CAC, lp–
IS/12351/97, 14.7.94, "V", 68 cm, FT, DKK 0/0-A, o. Ch., 
CACIB Gulliver Nonstop, m. Taissa Itomar, maj.: Pavel 
Dostál, 36017 Karlovy Vary, Dvo ákova 667 
IR ZE SRBECKÝCH LUHU, Vít. t ídy mladých, lp-
IS/12207/97, 3.3.94, "V", 69 cm, PZ I.c.(238/4), DKK 0/0-A, 
o.Ch., r.CACIB Gaius Julius Nonstop, m. Erika Jokran, maj.: 
Ing. Ji ina Ekrtová, Velenice 119, 289 01 Dymokury 
 
NEZA AZENI DO LINIÍ 
 
EARL BOHEM-IS, 2xCACIB, 6xCAC, r.CAC, Vít. spec. 
výstavy, 2xBOB, lp-IS/12814/00, 29.2.96, "V", 70 cm, PZ 
I.c. (225/4), DKK 0/0-A, o. Ch.,CACIB Rony Meškov dvor, 
m. Vít.FT Falconeer ´s Eclipse, maj.: Barbora T šínská, 150 
00 Praha 5, Grafická 30, tel.: 257 316 318, 721 711 204 
FENIT ARMAGH HEXIN, CAC, lp-IS/13227/99,10.7.97, 
"V", 66 cm, MFT-Derby, DKK 0/2-C, o. r.CAC Michele Ma-
hagon Moravia, m. CAC, BOB, BIG Samantha Irsal, maj.: 
Frant. Zají ek, Poplze 97, 411 17 Libochovice 
DUNMORE OF FUTURE´S DREAM, ICH, Ch. R, Vít.VDH, 
2r.CACIB, BOB, DISZ-93222, 18.8.93, "V", 72 cm, HP I.c. 
(220), JuS- I.c.,JuPS-I.c., BP+Sw.,VZ-I.c.-433 bodu, DKK 
0/2-C, o. ICH Connemara ´s Patrik, m. ICH O´Reilly ´s 
Nosca, maj.: Zdena Thiede, BRD 16515 Friedrichsthal, 
Hellasstr. 34, tel.: 00493301/207354, 
v esku: 530 03 Pardubice, Ve Lhotkách 841,  
tel.: 604 353 699 
FLYN Z DUBANSKÉHO KOPCE, 2xCAJC, 2xCAC, 
2xr.CAC, 2xn.w.VDH, 1xres.VDH, LP-IS/13077/04, 
13.2.1997, „V“, 69 cm, Jarní zkoušky, prac. zkoušky 
v N mecku, DKK-C, o. CACIB Dunmore of Futures´s Dre-
am, m. Elis z Dubanského kopce, maj: Zdena Thiede 
JUN Z HULÍNSKÝCH OBOR , 2xCAC, r.CAC, lp-
IS/13214/00, 16.6.97, "V", 70 cm, PZ I.c.(244/4), DKK 1/1-B, 
o. Klub. vít. Agar z Litavských splav , m. Bessy z Hulin-
ských obor, maj.: Karel Sedlá ek, 763 02 Zlín 4, Te ovice 
355 
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JIM BEAM IRSAL, BOB, 3xCAC, 2xr.CAC, lp-
IS/12593/98, 23.5.95, "V", 68 cm, CHZ I.c.,(32/4), DKK 1/1-
B, o. Ch.,CACIB Rony Meškov dvor, m. Ch.,CACIB Glorietta 
Nonstop, maj.: Zuzana Veselá, 180 00 Praha 8-Troja, Nad 
Vavruškou 
TIMOTHY JENNY´S IRSAL, CAJC, r.CAC, BOB, lp-
IS/13334/00, 8.3.98, "V", 69 cm, FT-Derby VD (11/4), ZV 
II.c. (190/4), DKK 0/1-B, o. Sv t.vít.ml. Scandal v.d. Wester-
huy, m. ICH Princess Carolina Irsal, maj.: Petr Broda, 158 
00 Praha 5–Jinonice, Vav inecká 3, tel.: 605 161 699 
VALMONT JENNY´S IRSAL, Ch. R, SR, Chorvatska, 
Vít z Dalmacie 2003, Klubový vít z 2002, 2xVít z 
spec.výstavy (2002,2003), 2xNárodní vít z , 1. Místo 
v sout ži Šampion šampion  2003, 5. místo v Šampion 
šampion  2002, vít z t ídy Evropské výstavy 2003, 5xCA-
CIB, 9xres.CACIB, 8xBOB, BIG, 4x2.místo BIG,15xCAC 

R, 4xCAC Chorvatska, 2xCAC Slovenska, CAC Rakouska, 
Ma arska, Slovinska, 8xres.CAC, lp-IS/13724/01, 10.7.99, 
"V", 69 cm, ZV I.c. (198/4), PZ I.c. (244/4), DKK 0/0-A, o. 
Orstone Country Gentlemann of Westerhuy, m. ICH Prin-
cess Carolina Irsal, maj.: Markéta Kuntošová, Báš  214, 250 
65 Líbeznice, 602 391 720 
DORIAN-GREY JENNY´S IRSAL, ,Ch. R, CACIB, BOB, 
3xCAC,r.CAC, Oblastní vít.,CAJC, lp-IS/14067/02, 7.6.01, 
"V", 69 cm, ZV I.c. (206/4), DKK 0/0-A, o: Ch.,CACIB Kris 
Wonderstar von der I.G., m: Ch. Tiffany Jenny´s Irsal, maj: 
Alena Štarmanová, P ím tická 26, Praha 4, tel.: 604 279 
296 
GOLDO Z LESINKY, JCh R, r.CAC, lp-IS/13164/00, 
11.5.97, "V", 67 cm, ZV I.c., DKK 1/1-B, o.Ch. Luxatori Glint 
of Gold, m. ICH Diana z Lesinky, maj.: Roman Moni, 109 00 
Praha 10, Rezlerova 291 
GROSBY Z LESINKY, CAC, lp-IS/13162/00, 11.5.97, "V", 
68 cm, PZ I.c. (257/4), VZ I.c.(257/4), LZ I.c. (225/4), VP I.c. 
(80), mistr. Šumavy (218/3), DKK 0/0-A, o. Ch. Luxatori Glint 
of Gold, m. ICH Diana z Lesinky, maj.: Roman Pražák, 373 
44 Zliv, U vodojemu 710 
IKAR Z LESINKY, Ch. R, JCh R, r.CACIB,3xCAC, lp-
IS/13829/02, 20.4.00, "V", 69 cm, PZ I.c., DKK 1/1-B, o:  
ICH Scirocco Norton of Red Destiny, m: Ch,Gloria z Le-
sinky, maj.: Jarmila adilová, Vojt chova 396, Libice nad 
Cidlinou 28907 
IRR Z LESINKY, Ch. R,JCh. R,2xBOB, CA-
CIB,2xr.CACIB,7xCAC, 2xNárodní vít z, lp-IS/13830/02, 
20.4.00, "V", 69 cm, ZV I.c. (208/4), DKK 0/0-A, o: ICH 
Scirocco Norton of Red Destiny, m: Ch Gloria z Lesinky, 
maj.: Milan Remeš a Markéta ápová, ep ická 6, Praha 
10, tel.: 274 867 003, 603 254 690. 
GIPSY MAHAGON MORAVIA, CACIB, 2xr.CACIB, BOB, 
2xCAC, lp-IS/11757/97, 27.8.92, "V", 67 cm, PZ I.c. 
(235/4), DKK 0/0-A, o. Ch.,CACIB Kingcross Crazy, m. 
Kingcross Kitty, maj.: Mgr. Martina Drápalová, 621 00 Brno, 
Kárníková 20 – MORAVA 
GLEN MAHAGON MORAVIA, Ch. R ,4xCAC, CACIB, 
r.CACIB, lp-IS/11758/95, 27.8.92, "V", 69 cm, PZ I.c. 
(224/4), DKK 0/0, o. Ch., CACIB Kingcross Crazy, m. Kin-
gcross Kitty, maj.: Ji í Jachan, 767 01 Krom íž, Na Lindov-
ce 2811 - MORAVA 

ORT z DUBSKÉ, CAC, Klub. vít, BOB, lp-IS/12836/98, 
14.3.96, "V", 67 cm, ZV I.c.(178/3), VP I.c. (76), PZ I.c. 
(258/4), DKK 1/0-B, o. Ch., CACIB Glen Mahagon Moravia, 
m. Jula z Dubské, maj.: Old ich Slavotínek, J.V.Sládka 4, 
796 04 Prost jov – MORAVA 
KENNETH OF REDWEED, Ch. R a SR, 3xBOB, 3xCA-
CIB, 21xCAC, 4xr.CACIB, CAJC, 2x2.místo BIG, 2xCWC a 
2xr.CWC Polska,Oblast. a 3x Nár. vít, BIS OV Džbán, lp-
IS/ 13043/00, 10.1.97, "V", 72 cm, FT – Derby (6 b.), ZV I.c. 
(170 b.), DKK 1/0-B, o. Sv. vít.mlad., CACIB Scandal v.d. 
Westerhuy, m. Ch., CACIB Andromeda Mahagon Moravia, 
maj.: Karel P íhonský, 159 00 Praha 5-Stod lky, Bellušova 
64, mobil 732 525 306 
MAN ABOUT TOWN REDWEED, 2xCAJC, CAC, lp-
IS/14105/03, 8.10.2001, „V“, 68 cm, ZV I.c. (191/4), DKK 
1/0-B, o. Ch, CACIB Erinade Extingnished, m. r.CACIB 
Balantines of Redweed, maj: Martin St elec, Drnovice 517, 
683 02, o. Vyškov - MORAVA 
SONNY OD VELKÉHO DUBU, lp-IS/13134/00, 2.4.97, 
"VD", 68 cm, ZV I.c.(208/4), PZ I.c.(256/4), VP I.c. (75), LZ 
II.c.(205/4), DKK 0/0-A, o. CACIB Glen Mahagon Moravia, 
m. CACIB Patricia Irsal, maj.: Jos. Peroutka, 364 64 Be ov 
n. Tepl., Karlovarská 284 
USSURE OD VELKÉHO DUBU, lp-IS/13631/01, 27.4.99, 
"V", 66 cm, ZV I.c.(202/4), PZ I.c. (202/4), LZ III.c. (225/4), 
VP I.c. (74 b.), VZ I.c. (463/4), DKK 0/1-B, o. Orstone Coun-
try Gentleman of Westerhuy, m. CAC,CAJC Priscilla od 
Velkého dubu, maj.: Ing. Karel Mar ík 
XANTOS OD VELKÉHO DUBU, JCh R, 2xCAC,2xr.CAC, 
4xCAJC, Vít z t ídyOV, lp-IS/13977/02, 11.4.01, "V", ZV 
I.c. (186/4), T.A.N. 1. po adí, DKK 1/2-C, o. Kenneth of 
Redweed, m: Priscilla od Velkého dubu, maj. Karel P íhon-
ský 
TARN OD VELKÉHO DUBU, LP-IS/13459/02, 20.6.98, 
"V", 67 cm, PZ I.c.(260/4), VZ III.c. (431/4), LZ I.c. (227/4), 
o: Glen Mahagon Moravia, m. Patricia Irsal, maj.: Lenka 
Rabi áková 

 
ZAP J ENÝ ANGLICKÝ PES Z HOLANDSKA 
 
ORSTONE COUNTRY GENTLEMANN OF WESTERHUY, 
KC-V 5251601 V 0 4(GB), 10.11.95, "V", 68 cm, DKK 0/0-A, 
o. Konakakela Zagar by Romarne, m. Orstone Morgan le 
Fay, maj.:Willy A. Duynkerke, Nizozemsko, držitel: Robert 
Brauner, Uh i ice 140, 752 01 Kojetín, tel. 641 763 821 – 
MORAVA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Má-li n který chovatel IS ( len PSK) zájem o krytí osv d-
enými staršími aktivními psy, kte í byli za azeni v lo ském 

seznamu chovných ps , m že o to poradce chovu speciáln  
požádat, který - bude-li to možné – rád vyhoví. 
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SEZNAM CHOVNÝCH FEN IS PRO ROK 2004 
 
QUEEN MARY STAR OD ALP, CAC, lp-IS/13854/03, 
17.5.00, „V“, PZ I.c. (234/4), DKK 0/0, o. Jasper Nonstop, m. 
Irra od Alp, maj: Vojt ch Pavlík, Post ižín 104, 250 70 Odo-
lena Voda 
FANNY Z BE VÁRECKÝCH ZAHRAD, r. CACIB, CAC, 

lp-IS/12723/98, 2.1.96, "V", 64 cm, PZ I.c., LZ I.c., VP I.c., 
ZV I.c., VZ I.c. (456/4), DKK 0/0, o. Gróf Ladmann, m. Dita z 
Be váreckých zahrad, maj.:Václav Šotola, Lu ice 211 
HERA Z  BE VÁRECKÝCH ZAHRAD, lp-IS/13264/02, 
2.1.98, "V", 62 cm, PZ I.c. (226/4), DKK 0/0, o: Larry od 
Velkého dubu, m: Dita z Be váreckých zahrad, maj.: J. 
Vacík, Žižkova 240, Hluboká nad Vltavou 
ELIZABET BOHEM IS, CAC, 2xr.CAC, lp-IS/12816/02, 
29.6.96, "V", 62 cm, ZV I.c. (198/4), DKK 1/0, o: Rony Meš-
kov dvor, m: Falconer´s Eclipse, maj.: T. Turek, Roztoky u 
Prahy, 604 205 592 
ENRIET BOHEM IS, 5xCAC, CACIB, r. CACIB, lp-
IS/12817/01, 29.2.96, 63 cm, "V", FT 13 b., Derby 17 b., ZV 
I.c. (206/4), PZ I.c. (237/4), DKK 1/2, o: Rony Meškov dvor, 
m. Falconer´s Eclipse, maj.: Na a Dušková, Potoky 1414, 
Roztoky 2 
GIXI DALEJSKÝ POTOK, lp-IS/13514/01, 27.1.98, "VD", 
60 cm, PZ I.c. (225/4), DKK 0/1, o. Gróf Ladmann, m. Dita 
Dalejský potok, maj.:Josef Mat jka, Na Manoušce 752, 
Praha 5- eporyje 
ANDY DIANIN ŠÍP Ch. R, Národní vít., r. CACIB, 3xCAC, 
r. CAC, lp-IS/13918/02, 22.9.00, 60 cm, "V", ZV. I. c. 
(176/3), DKK 0/0, o: ICH Cecile Hexin, m. Beatrix Vladichov, 
maj.: Martin Houda, Lojovická 364/61, Praha 4,  
tel.: 241 729 723 
GEORGINA Z DUBANSKÉHO KOPCE, eský jun. šampi-
on, 2xCAJC, 2xCAC, r.CAC, CACIB, lp-IS/13609/02, 
18.3.99, "V", 63 cm, ZV-I.c. (194/4), Derby solo-vyb.16 
bodu, PZ-I.c (260/4),FJS-vd-15 b.,HAP,VGP, 
DKK 1/2, o: CACIB Dunmore of Futures Drem, m. Elis z 
Dubanského kopce, maj.: Zdena Thiede, Ve Lhotkách 841 
Pardubice, BDR -16515 Friedrichsthal, Hellasstr. 34 
GRETY Z DUBANSKÉHO KOPCE, res. CAC, lp-
IS/13607/03, 18. 3. 99, „V“, PZ I.c. (237/4), DKK 1/0, o. 
Dunmore of Future´s Dream, m. Elis z Dubanského kopce, 
maj: Pavlína S rová, 533 14 Kladruby n./L. 39 
BELLA DONNA GOLD PATTY, Vít z t ídy mladých, lp-
IS/12953/01, 3.6.96, "V", 61 cm, ZV I.c. (203/4), PZ I.c., FT - 
Derby VD, LZ II.c., SVP II.c., DKK 2/0, o. Christian Irsal, m. 
Anora od Rakovnické brány, maj.: Pavel ervinka, Veselí n. 
Lužnicí, SA 239 
ARKA Z HOSTECKÝCH VRCH , lp-IS/13535/01, 
27.1.99, "VD", 63 cm, PZ I.c. (245/4), DKK ?, o. Wilkins 
Nonstop, m. Draga z Vob rky, maj.: Jan Drozd, Hosty 89, 
Týn n. Vltavou 
FAUNA Z HRBOLKY, lp-IS/12942/99, 16.6.96, "VD", 63 
cm, PZ II.c. (099/3), DKK 0/0, o. Aron z Šonovských hor, m. 
Cita z Hrbolky, maj.: Aleš Va kát, Librautická 50, Slatina - 
Hradec Králové 
ATLANTA CHRYZOKOL ROMANCE, lp-IS/13493/00, 
18.8.98, "VD", 62 cm, PZ II. (215/3), DKK 0/0, o. Christian 

Irsal, m. Romance Jenny´s Irsal, maj.: Hana Císa ovská, 
Albrechtice n. Vltavou, tel.: 362 811 314 
ARETA CHRYZOKOL ROMANCE, Ch. R, CACIB, Klubo-
vý vít z, 5xCAC, 2xr.CAC, lp-IS/13496/01, 18.8.98, "V", 63 
cm, ZV I.c.(193/4), FT vd-13 b., o: CACIB Christial Irsal, m. 
Romance Jenny´s Irsal, maj.: Žákovská Simona, Milánská 
463, Praha 10 
MELODY JENNY´S IRSAL, Ch. R, Junior šamp. R, 
BOB,2xCACIB, 4xCAC,2 r.CAC, 2xCAJC, Národní vít z, 

lp-IS/13962/02, 26.2.2001, "V", 65 cm, ZV I.c. (205/4), 
DKK 1/1, o: Zeuz Zagar of Redweed, M. Ruby Jenny´s Irsal, 
maj: Ludvík Šafránek, U Vodárny 4, 130 00 Praha 3, tel.: 
605 253 073, 224 253 897 
NANCY JENNY´S IRSAL, lp-IS/13769/01, 5.1.00, "V", 66 
cm, ZV I.c. (197/4), DKK 1/2, o. Orstone Country Gentleman 
of Westerhuy, m. Ruby Jenny´s Irsal, maj.: Iva Mistrová, 
Dolnojir anská 451, Praha 4 
ROMANCE JENNY´S IRSAL, eský junior champ., lp-
IS/12829/98, 18.3.96, "V", 68 cm, MFT - Derby vd (11/4), 
DKK 0/0, o. Glen Mahagon Moravia, m. Princess Carolina 
Irsal, maj.: Tibor Kálig, Výmolova 2, Praha 5-Radlice 
ROXANA JENNY´S IRSAL, 2xr.CAC, r.CACIB, Oblastní 
vít., lp-IS/12830/99, 18.3.96, "V", 63 cm, PZ II.c. (233/4), 
DKK 0/0, o. Glen Mahagon Moravia, m. Princess Carolina 
Irsal, maj.: manž. Sládkovi, Alešova 2, Plze  
RUBY JENNY´S IRSAL, ICH, Ch. R, CACIB, lp-
IS/12831/99, 18.3.96, "V", 65 cm, ZV I.c., PZ II.c., CHZ II.c., 
DKK 0/0, o. Glen Mahagon Moravia, m. Princess Carolina 
Irsal, maj.: Alena Štarmanová, P ím tická 26, Praha 4 
TIFFANY JENNY´S IRSAL, Ch. R, CACIB, 3xCAC, 
r.CAC, LP-IS/13335/00, 8.3.98, "V", 63 cm, ZV I.c. (200/4), 
DKK 0/0, o. Scandal v.d. Wester-Huy, m. Princes Carolina 
Irsal, maj. Alena Štarmanová 
VICTORIA JENNY´S IRSAL, Ch. R, r.CACIB, 3xCAC, 

lp-IS/13729/01, 10.7.99, "V", 62 cm, ZV I.c. (199/4), DKK 
2/1, o. Orstone Country Gentleman of Wester-Huy, m. 
Princess Carolina Irsal, maj.: Ta jána Neumanová, Gerce-
nova 6, Praha 10 
VINNIE JENNY´S IRSAL, Ch. R, BOB, 2xCAC, CAJC, 

lp-IS/13730/02, 10.7.99, "V", 64 cm, ZV I.c. (203/4), DKK 
2/1, o: Orstone Country Gentleman of WH, m. Princes 
Carolina Irsal, maj.: Lenka Urbanová, Mánesova 7, Ostrava 
GAETANA JUGLANA, lp-IS/13524/02, 3.1.99, "V", 63 cm, 
ZV I.c., PZ I.c. (249/4), DKK 1/2, o. Sentimental Journey z 
Arislandu, m. Fleur Juglana, maj.: Fr. echmánek, Spojova-
cí 2224, Zlín 
GRACE JUGLANA, lp-IS/13526/02, 3.1.99, "V", 61 cm, 
ZV I.c. (187/4), DKK 2/1, o: Sentimental Journey z Arislan-
du, m: Fleur Juglana, maj: Anna Gabrielová, tel.: 602 201 
501 
BESSY JUVER, lp-IS/12872/98, 18.4.96, "V", 65 cm, ZV 
I.c., PZ I.c., LZ I.c., VP II.c., VZ II.c. (443/4), DKK 2/2, o: 
Sentimental Journey z Arislandu, m. Irma Jokran, maj.: 
Stanislav Bureš, Šlapanov 120 
NEVADA KRÁL V HRÁDEK, Vít z t ídy mladých, lp-
IS/13601/01, 11.2.99, "V", 62 cm, PZ I.c. (246/4), DKK 2/0, 
o. Cecile Hexin, m. Montana Král v Hrádek, maj.: Ivana 
Hofrichterová, Starý Plzenec 935 

-  18  - 



AGRA VON KÍNHAB, lp-IS/13394/02, 17.4.98, "VD", 61 
cm, PZ I.c. (208/4), LZ I.c. (267/4), VZ I.c. (492/4), DKK 3/1, 
o: Athos ze Železných hor, m. Iva ze Srbeckých luh , maj: 
Petr Mar ík, Opo nice 
LASSI OD KLAPAVCE, lp-IS/13955/03, 6.3.01, „V“, ZV 
I.c. (175/4), LZ I.c. (233/4), PZ I.c. (266/4), VZ II. (428/4), 
DKK 1/1, o. Dunmore of Futures Dream, m. Fatima od 
Zbran , maj: Karel Kinzel, Dob íkov – Rzy 26, 266 01, 
Vysoké Mýto 
MOLI OD KLAPAVCE, CAC, Národní vít z, lp-
IS/14140/03, 17.4.02, „V“, PZ I.c. (267/4), DKK 2/1, o. Dun-
more of Futures Dream, m. Fatima od Zbran , maj: Karel 
Kinzel 
FLEUR Z LESINKY, lp-IS/12770/97, 11.2.96, "V", 65 cm, 
PZ I.c., LZ I.c., VZ I.c. (480/4), DKK 0/2, o. Sentimental 
Journey z Arislandu, m. Diana z Lesinky, maj.: Libor Kunt, 
B íza 141, Straškov 
GLENDA Z LESINKY, CAJC, lp-IS/13166/00, 11.5.97, "V", 
63 cm, ZV I.c., PZ I.c. (272/4 - plný po et bod ), DKK 0/0, o. 
Luxatori Glint of Gold, m. Diana z Lesinky, maj.: Milana 
Jermanová, Škroupova 497, Hradec Králové 
GLORIA Z LESINKY, Ch. R, res.CACIB, 4xCAC, CAJC, 

lp-IS/13167/99, 11.5.97, "V", 65 cm, ZV I.c., PZ I.c., LZ I.c. 
(238/4), DKK 0/0, o. Luxatori Glint of Gold, m. Diana z 
Lesinky, maj. Milan Remeš, ep ická 6, Praha 10 
HELLEN Z LESINKY, Ch. R, JCH R, 5xCAC, 2xr.CAC, 
3xCAJC, r. CACIB, LJS, lp-IS/13507/02, 14.10.98, "V", 
Mez. Derby 18 b., 14 b., PZ I.c. (268/4), DKK 0/2, o: Dun-
more of Futures Dream, m. Diana z Lesinky, maj: Zdena 
Thiede 

IVONNE Z LESINKY, Ch. R, 2xCACIB, 4xCAC, r.CAC, 
lp-IS/13834/04, 20.4.00, „V“, 62 cm, ZV I.c. (202/4),  DKK 

1/2, o. Scirocco´s Norton the red Destiny, m. Gloria 
z Lesinky, maj: Vintr Antonín, J.A.Komenského 989, Kv tná 
ORIFLAME MAHAGON MORAVIA, BIG, BOB, CACIB, 
r.CACIB lp-IS/12893, 1.10.96, "V", 63 cm, ZV I.c. (199/4), 
DKK 2/1, o. Erinade Extingnished, m. Andromeda Mahagon 
Moravia, maj.: Robert Brauner, Uh i ice 140, Kojetín 
CHELSEA NONSTOP, Ch. R, BOB, 2xCACIB, 2xr.CACIB, 
3xCAC, 2xr.CAC, 2xCAJC, Vít. . Bud jovic, lp-
IS/12898/97, 14.4.96, "V", 65 cm, FT (15/4), DKK 0/0, o. 
Christian Irsal, m. Donna Rafaella Nonstop, maj.: Irena 
Rafalská, Všehrdova 25, Praha 1 
AMANDA QUEEN RED, Ch. R, r.CACIB, Oblast. vít., lp-
IS/13288/01, 1.1.98, "V", 65 cm, MFT VD, ZV I.c. (203/4), 
DKK 1/1, o. Glen Mahagon Moravia, m. Constance Bohem-
IS, maj. Simona Špetlíková, 25101 St hov 142, tel.: 323 606 
188 
FLÉR OD RAKOVNICKÉ BRÁNY, 2xCACIB, 2xCAC, 
r.CAC, lp-IS-12823/99, 15.3.96, "V", 63cm, JZ I.c., PZ II.c. 
(211/4), DKK 2/0, o. Christian Irsal, m. Sandra Virgo, maj.: 
Ivo Trešl, Komenského 515, Rakovník 
GOYA OD RAKOVNICKÉ BRÁNY, Ch. R, 3xCAC, 
2xr.CAC, 2.r.CACIB, lp-IS/12969/99, 19.7.96, "V", 63 cm, 
PZ I.c. (245/3), DKK 0/1, o. Erik Jokran, m. Duli od Rakov-
nické brány, maj.: Roman Pražák, U vodojemu 710, Zliv 
HEIDY OD RAKOVNICKÉ BRÁNY, lp-IS/13279/99, 
25.1.98, "V", 62 cm, PZ I.c. (246/4), DKK 2/1, o. Denny z 
Lesinky, m. Duli od Rakovnické brány, maj.: Josef Kasl, 
Dolní Lukavice 205 
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CHIARA OD RAKOVNICKÉ BRÁNY, res.CACIB, 2xCAC, 
2xres.CAC, lp-IS/13923/03, 6.10.00, „V“, ZV I.c. (165/3), 
PZ I.c. (242/4), DKK 0/0, o. Cecile Hexin, m. Flér od Rakov-
nické brány, maj: MVDr. Ludvík Ransdorf, Rej kova 1381, 
269 01 Rakovník 
ASTA Z RATAJ  LESA, lp-IS/13009/98, 5.11.96, "VD", 
60 cm, PZ I.c. (232/3), DKK 1/2, o. Gróf Ladmann, m. Phan-
tasy Mahagon Moravia, maj.: Václav Vintr, Žichovice 160 
FABY Z RATAJ  LESA, lp-IS/13007/98, 5.11.96, "VD", 
59 cm, PZ I.c. (242/4), DKK 0/0, o. Gróf Ladmann, m. Phan-
tasy Mahagon Moravia, maj.: Libor Kolá ,  
Nezmašov 14 
BALLANTINES OF REDWEED, r.CAC, lp-IS/13749/00, 
14.10.98, "V", ?cm, ZV I.c. (194/4), DKK 1/1, o. Orstone 
Country Gentleman of Westerhuy, m. Murphy v.d. Wester-
huy, maj.: Robert Brauner, Uh i ice 140, Kojetín 
TORI OF REDESTATE, lp-IS/13721/03, 11. 7.99, „V“, ZV 
I.c. (203/4), PZ I.c. (264/4), SVP II.c. (60), LZ I.c. (232/4),  
VZ III. (441/3), DKK 2/0, o. Scandal v.d. Westerhuy, m. 
Emily Mahagon Moravia, maj: Karel Mar ík, Klatovy 3, 
Týneckého 586 
DITA ZE ŠONOVSKÝCH HOR, DT.Ch. (VDH), ANW, lp-
IS/12782/99, 25.2.96, "V", 63 cm,  HP, MFT-Derby-couple 
14b., FT-couple, FS, FJS, VZ I.c (464/4), Memoriál R. Pod-
hajského III.c. (421/4), Bester Gebrachshund DKK 0/0, o. 
Erik Jokran, m. Brita z Dubanského kopce, maj.: Z.+E. 
Thiede 
ARINA Z TÉŠÍNSKA, lp-IS/13415/02, 8.5.98, "V", 58 cm, 
PZ II.c. (207/3), DKK 0/1, o. Glen Mahagon Moravia, m. 
Ernestina od Rakovnické brány, maj.: Petr Chrobo ek, 
Ostravská 28, eský T šín 735 62 
BELLINDA TOJAKR, CAC, CAJC, 2xr.CAC, lp-
IS/13585/02, 12.3.99, "V", 62 cm, ZV I.c. (200/4), DKK 0/0, 

o: Wilkins Nonstop, m: Sally z Hodonského jezu, maj.: Irena 
Švecová, Hamerská 16, B ezová u Karlových Var  
BENA VARPOLE, lp-IS/13359/ , 20.4.98, "V", 61 cm, PZ 
I.c. (259/4), DKK 1/0, o. Titus Irlay, m. Ima ze Srbeckých 
luh , maj.: Petr Ka ka, St íbrná 55, Hradec Králové 
PRISCILLA OD VELKÉHO DUBU, Ch. R, CAC, CAJC, 

lp-IS/12735/97,20.1.96, "V", 65 cm, PZ II.c. (219/4), DKK 
0/0, o. Ilsi od Velkého dubu, m. Patricia Irsal, maj.: Lenka 
Rabi áková, Kostelecké Horky 45, tel.: 444 388 151 
REGINA OD VELKÉHO DUBU, Ch. R, JCh r, CACIB, 
r.CACIB, Klubový vít., BOB, 4xCAC, r.CAC, lp-
IS/13130/99, 20.4.97, 61 cm, PZ I.c. (263/4), DKK 0/0, o. 
Scandal v.d. Wester-Huy, m. Gracy od Velkého dubu, maj.: 
Lenka Rabi áková 
TRACY OD VELKÉHO DUBU, CAC, r. CAC, r. CACIB, lp-
IS/13466/02, 20.6.98, "V", 62 cm, ZV I.c. (199/4), PZ I.c. 
266/4), DKK 0/0, o. Glen Mahagon Moravia, m: Patricia 
Irsal, maj.: Jaroslav Pr cha, Pod strání 73, Blovice, tel.: 185 
522 392 
UNISSA UNNA OD VELKÉHO DUBU, Ch. R, 4xCACIB, 
3xr. CACIB, 2xBOB, 6XCAC, 3xr.CAC, CAJC, Vít z spec. 
výstavy, lp-IS/13633/02, 27.4.99, "V", 62 cm, FT-Derby 
(výb - 16.b. - vít z), DKK 2/2, o: Orstone Country Gentle-
man of Westerhuy, m. Priscilla od Velkého dubu, maj.: 
Martina Žl vová, St ední 47, 323 18 Plze  
IRA OD ZBRANÉ, lp-IS/13354/02, 20.43.98, "VD", 58cm, 
ZV I.c. (194/4), PZ I.c. (264/4), DKK 3/3, o: Ilsi od Velkého 
dubu, m. Brita od Zbran , maj.: Fr. Jílek, Koznice 8, Lito-
myšl 
ADLA ZE Ž ÁRSKÉHO KOPCE, CAJC, lp-IS/14093/03, 
23.7.01, „V“, ZV I.c. (188/4), PZ I.c. (225/4), DKK 0/0, o. 
Dag z Bolešinské h rky, m. Miriam Irslak, maj: Zden k 
Sádlík, 339 01 Klatovy, Jiráskova 787 
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ŽÁDOST O KRYCÍHO PSA - IS 
Milan Remeš, poradce pro chov irských ervených setr  

Vážení p átelé,  
v souvislosti s mým zvolením do funkce poradce chovu pro 
irské setry, bych vám rád pop ál mnoho chovatelských 
úsp ch  a mnoho loveckých zážitk  spojených s prací 
vašeho loveckého pejska. Jsme si v dom, že p evzetí této 
funkce po mé p edch dkyni paní Iren  Rafalské nebude 
jednoduché. Ale bude pro mne motivující a zavazující 
navázat na dobré jméno spojené s chovem tak krásného 
plemene jakým irský setr je … 

K tomu, abych sv j zám r mohl uskute nit, budu 
pot ebovat p edevším vaší podporu. Jako jeden z prvních 
krok  bych rád zobjektivnil tolikrát diskutovaný problém, 
jakým je p id lování krycích ps . Aby se p edešlo r zným 
spekulacím týkajících se p id lování krycích ps  a pro lepší 
komunikaci mezi chovateli a poradci chovu, vybízím majitele 
chovných fen k samostatnému výb ru krycích jedinc . 
K tomuto ú elu jsem vyhotovil žádost o p id lení krycího 
psa a na základ  této žádosti obdrží chovatel požadované 
doporu ení ke krytí. Pevn  v ím, že se nový zp sob 

osv d í a pro ty chovatele, kte í nenaleznou pro tuto zm nu 
pochopení, platí stále zavedený ád.  
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SEZNAM CHOVNÝCH PS  
ERVENO-BÍLÝCH IRSKÝCH SETR  

 
 

1.  RUSHFIELD SMUDGE, ICH, CH R, Slovenska, Polska, 
Rakouska, 48x výb.CAC, 38x CACIB, 
2x rez.CACIB, 45 BOB,BIS, BIG, 5x Klub.vít., 6x Nár.vít., 
Vít z Brna, Prahy, Litom ic, Bratislavy, Nitry, Wroclawi, 
Katowitz, Welsu, „Tulln 97“, 2x Vít z FCI, 3x nejkrásn jší 
veterán, 2x získal pohár „KHARA“ , neúsp šn jší pes na 
výstavách. lp. IRWS 1/95, nar.01.09.92, „V“ 66 cm, PZ I.c.
(4), NFT, DKK 0/0 A, import ze Skotska, o.CH Rushfield 
Grouse, m. Graigrua Resha, maj. Draga Va kátová, Mezi-
lesní 399/20, 142 00 Praha 4-Lhotka, tel. 241 721 928 
2.  ESCORT Z LUKOVSKÝCH LÁN , 2x výb.CAC, CACIB, 
BOB, lp. IRWS 4/99, nar.30.09.96, „V“ 65 cm, PZ I.c.
(255/4), DKK 2/2, o.ICH Rushfield Smudge, m. CAC, CA-
CIB, BOB Lougherne Heather, majitel Richard Skála, 
B.N mcové 740, 398 11 Protivín, tel. 0362/852144,  
MT 603 831 584 
3.  HARD Z LUKOVSKÝCH LÁN , ICH, Junior CH, CH CR, 
Slovenska, Rakouska, N mecka/VDH cek., 3x výb.CAJC, 
38x výborná CAC, 4x CACA, 27x CACIB, 1x rez.CACIB, 28x 
BOB, 2x BIS, 4x Klub.vít., 7x Nár.vít., Vít z Brna, Prahy, 
Litom ic, Nitry, 2x Stockerau, Welsu, vít ez „Poháru st ed-
ní a východní Evropy“,  vít z Eurodogshow Bratislava 2003, 

lp. IRWS 19/00, nar. 15.06.98, „V“ 67 cm, ZVI.c., SV I.c. 
(70), PZ I.c. (267/4), DKK 1/1, o. ICH Rushfield Smudge, m. 
Lougherne Fair Lady, majitelka Draga Va kátová, Mezilesní 
399/20, 142 00 Praha 4-Lhotka, tel. 241 721 928 
4. UNITED SPOTS JUSTBE, import Itálie, 8x výb.CAC, 
CACIB, 1x rez.CACIB, BOB-BIS (Graz, Ancona, 
Dornbirn, Regio Emilia, Milano, St.Galen), 1x vít.Itálie, Clp. 
IRWS 53/98, nar. 29.07.98, „V“ 66 cm, , Pošná 42, 395 01  
DKK 2/2 C, o. Medoun Count Regent, m. Shebhin Baire, 
majitel Vojt ch Ln ni ka, 395 01 Pacov, tel. 565 443 794, 
MT 603 867 178, chovný pes na výjimku ud lenou 
07.10.2001 na 3 roky do konce roku 2004 
5. GRON Z LUKOVSKÝCH LÁN , Clp. IRWS 13, VD 1, 
nar. 29.05.1997, „V“ 63 cm, PZ I.c.( 246/4), 
o. Lougherne Idol, m. Lougherne Fair Lady, maj. V ra 
Kalmánová, Hostovice 77, 530 02 Pardubice. 

 
 

SEZNAM CHOVNÝCH FEN 
ERVENO-BÍLÝCH IRSKÝCH SETR  

 
1. LOUGHERNE HEATHER, výb.CAC, Klub.vít., lp. 
IRWS/2, nar. 1994, „V“ 59 cm, PZ I.c., FT, import z Irska, o. 
Lougherne Finn, m. Lougherne Jill, majitel MVDr. estmír 
Šrámek CSc., Údolní 1, 691 72 Klobouky u Brna. 
  2. VANESA RYSI WYKROT, eský junior Champ., CH 
CR,  3x CAJC, 4x výb.CAC, 2x CACIB, 2x rez.CACIB, Clp. 
IRWS/39, nar. 30.09.1999, „V“ 60 cm, ZV I.c., PZ II.c.(4), 

DKK 0/0, import z Polska, o. ICH Rushfield Smudge, m. 
Velweta Exclusives (Polsko), majitel Vojt ch Ln ni ka, 
Pošná 42, 395 01 Pacov, tel. 565 443 794, MT 603 867 178 
3. HELA BOHEMIA TALSET, eský Junior Champ., 3x 
výb.CAJC, 1x oblast.vít., lp. IRWS/41, 
nar. 20.05.2000, „V“60 cm, ZV I.c., PZ I.c.(243/4), o. Exclu-
sives Vincenz, m. ICH Ester Lukovských Lán , majitel 
Vojt ch Ln ni ka, Pošná 42, 395 01 Pacov, tel. 565 443 
794, MT 603 867 178 
4. ATA DAXENA, ICH, eský Junior Champ., Champ. R, 
N mecka/VDH ekatelka, 3x CAJC,  
25x výborná 1 CAC, 18x CACIB, 1x rez.CACIB, 15x BOB, 
3x Klub.vít.BOB, 3x národní vít z, vít.Brna, Prahy, Litom -
ic, Straubingu(BIS), 3x Klubový vítez, vítez “Poháru st ední 

a východní Evropy“, vít z „Eurodogshow Bratislava 2003“-
V1 CAC,CACIB-BOB Evropský vít z, lp. IRWS/32, nar. 
30.11.99, DKK 1/1 „V“ 62 cm, ZV III.c.(182/4), FT Derby. 
o.ICH Rushfield Smudge, m.CAC Gina z Lukovských Lán , 
majitelka Draga Va kátová, Mezilesní 399/20, 142 00 Praha 
4-Lhotka, tel. 241 721 928 
5. CHARLOTTE Z LUKOVSKÝCH LÁN , eský junior 
Champ.,Champ. R, ICH, Klub.vít., BOB, 3x CAJC, 
5x výb.CAC, CACIB, Clp. IRWS/28, nar. 19.01.1999, „V“ 60 
cm, PZ I.c. 253/4, o. ICH Rushfield Smudge, m. Lougherne 
Fair Lady, majitel MVDr. estmír Šrámek, CSc, Údolní 1, 
691 72 Klobouky u Brna, tel. 477 944 933, MT 602 540 825 
6. JENNY Z LUKOVSKÝCH LÁN , Champ.CR, 4x CAC, 1x 
CACIB, BOB, Clp. IRWS/38, „V“ 60 cm, ZV II.c. 163/4, PZ 
I.c.239/4, o.Exclusive Wincenz, m. Lougherne Heather, 
majitel Petr Šimá ek, Hradecká 1013, 342 01 Sušice, MT 
606 478 466 
7. GITA Z LUKOVSKÝCH LÁN , výb.1 CAC, lp.IRWS 16, 
nar.29.05.1997, „V“ 61 cm, ZV I.c. 197/3,o.Lougherne Idol, 
m. Lougherne Fair Lady, majitelka Dita Boušková,  
Brat ice 76 
8. GINA Z LUKOVSKÝCH LÁN , výb.CAC-BOB, lp.IRWS 
15, nar.29.05.1997, „V“ 59, JZ I.c., PZ I.c. DKK 0/0, o. 
Lougherne Idol, m. Lougherne Fair Lady, majitel Ing.Pavel 
Broža, Syrovice 233 
9.   HAIDY BOHEMIA THALSET, výb.1 CAJC, výb.1 CAC, 

lp.IRWS 46, nar. 20.05.2000, „V“ 59 cm, PZ I.c. 253/4, o. 
Vincenz Exclusives, maj. Pavel ihá ek, K Háji 1032, 676 
02  Moravské Bud jovice 
10. IZABEL BOHEMIA THALSET, 1x CAJC, 1x V1 CAC, 
CACIB-BOB, lp.IRWS 59, nar. 01.10.2001, „V“ 65 cm, ZV 
I.c. 200/4, DKK 0/0, o. Vincenz Exclusives, m. CH. Vanesa 
Rysi Wykrot, majitelka Eva Vl ková, Na Blatech 938, 395 01 
Pacov. 
11. INKA BOHEMIA THALSET, 1x CAJC, Klubová výsta-
va–1x výb.1 CAC, Eurodogshow Bratislava 2003 V 1, CAC, 
rez.CACIB, Clp. IRWS 55, nar. 01.10.2001, „V“ 59 cm, PZ 
I.c. 265/4, DKK zatím nemá, o. Vincenz Exclusives, m. CH 
Vanesa Rysi Wykrot, majitel Ing.Josef Paroubek, 535 01 
P elou  1229, tel. 466 958 953. 

CHOV IRSKÝCH ERVENOBÍLÝCH SETR  
Draga Va kátová 



Nezapomínejte, prosím, p i prodeji št at získávat nové 
leny do klubu. 

Všem chovatel m k jejich úsp ch  gratuluji. 

P eji Vám do nového roku hodn   zdraví, úsp ch  
v kynologii, aby se kone n  zvýšil zájem o št ata anglic-
kých oha , nejkrásn jších to ps !                                                                                              
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Foto: archiv paní Dragy Va kátové 

CHOVNÍ PSI AS 
 
Art Ill v dv r - lp. 4600, nar. 18.10 1994, 62 cm, ernobí-
lá, výborný, vít z t . prac., LZ II. c., PZ Ic.,VZII c.,SVP I.c., 
otec: Brio Hope, matka: Cibaz Arrytonu, majitel: Antonín 
Pokorný, Široká 854, 675 31  Jemnice. 
Hron Majko - lp. 4594, nar. 20.7. 1994, 63 cm, trikolor, 
výborný, PZ I.c., SVP I.c., otec: Yukon z Pod ipských polí, 
matka: Brita z Moškovho dvora, majitel: František Bohdal, 
742 55  Nová Horka 48. 
CH. R a SR, Rall z Kunštátských les  - lp. 4722, nar. 
5.3. 1996, 66 cm, bílooranžová,  výborný, CAJC, 6x CAC, 
2x BOB, 2x RCACIB, 3x RCAC, PZ , LZ , ZV , SVP I.vše 
I.c,VZ II.c., otec: Yukon z Pod ipských polí, Betty ze Sokolí-
ho dvora, majitel: Ji í Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chrous-

tovice,tel. 724 082 886. 
Vik z Hrade níku - lp. 4674, nar. 17.7. 1995, 63 
cm, ernobílá v.d., PZ I.c., BZ I.c., otec: Print z Kokrd, mat-
ka: Anny z Hýskovy Proutnice, majitel: Zden k Kalenský, 
Dolní Kalná 148, 543 74. 
Rolf z Kunštátských les  - lp. 4724, nar. 5.3. 1996, 63 
cm, trikolor, výborný, CAC, ZV, PZ, LZ, SZVP - I.c., 2x VZ-
vít z,MRK,MKP,MKS,CACT, otec: Yukon z Pod ipských 
polí, matka: Betty ze Sokolího dvora, majitel: František 
Zahradní ek, 17. listopadu 2235, 544 01  Dv r Králové n. 
Labem  tel.724 042446 
Egon z Lodínských luh  - lp.4855,nar.23.2.1998,63 
cm.,v.d.,PZ a SZVP - I.ceny,otec:Artus Praha 
Ten,matka:Dolly z Lodínských luh ,majitel Aleš ezní-
ek,542 22 Bat ovice .201,okr.Trutnov 

CHOVNÍ PSI MSKAO 
Informace z Moravskoslezkého klubu anglických oha  



Apolo Bojandolí, lp. 4807, 27.4.97, 64cm, bílooranž., 
výb.,CAC,CACIB,BOB, Klubový vít z 2000, ZV, PZ, VP-Ic., 
Otec: Denis z Pod ipských polí, Matka: Heuréka Tracy, 
Majitel: Ji í Procházka, V.Špály 1, Prost jov 
Tom z Krzáku, lp.5000,16.5.2000, 65 cm, bílooranžový, 5x 
výborný, RCACIB, RCAC, 2x CAC, národní vít z, ZV, PZ,- 
I.ceny,FT - 11 bod  , Otec: Artus Praha Ten, Matka: Cara 
od erné hory, Majitel: Josef Korbá , Jimramovské Pavlovi-
ce .23,592 42 Jimramov,tel. 777323980, nebo 566562053. 
Austin z Mešinského hájemství, lp.4994, 23.5.2000, 65 
cm,tricvolor,výborný,CAC, Klubový vít z 2002,ZV,PZ, 
I.ceny,limitní známky spln ny,další zkoušky z výkonu dle Z  
SRN - 2x FT,VP,LZ,VZ.Otec: Largo z Kunštátských les , 
Matka: Tika zo Zrínskej hory. Majitel: J.Uwe 
Possett,Residenzstráse 133,134 09 Berlín,SRN. 
Bak od Cihelny, lp. 5015, nar. 28.5.2000, 66 cm,tricolor, 
2x výborný, ZV,VP,PZ,VZ - I.ceny        nos 4,limitní známky 
spln ny,Otec: Cvik z Lodínských luh , Matka: Abra 
z Klamap. Majitel: Miriam Civochová,191 00 Praha 
9,Bezdrevská 499. 
Bengál Shahrastani , lp. 5089,nar. 1.6.2001,65 
cmn ,bílooranžový, výborný,CAC ,NV, ZV -  I.cena, nos 
4 ,limitní známky spln ny,ud lena vyjímka,Otec: Chan 
z Pod ípských polí Matka: Fairray Triomph, Majitel: Ji í 
Procházka, 796 01 Prost jov, J.V. Špály .1 
 
 
CHOVNÍ PSI GS 
 
Sam z Kunštátských les  - lp. 4898, nar. 25.4. 1996, 68 
cm, výborný, ZV II., PZ I.c., LZ II.c., otec: Amor Danicky, 
matka: Asta od Hod nky, majitel: Pavel R ži ka, ul. Žižkova 
139 III, Chlumec nad Cidlinou  503 51. 
Dick Nirak - lp.4693,nar.10.6.1994,67 cm, výborný, PZ, 
LZ, VP, VZ, BZ, ZO, MKS-SR,Otec: Ben Vene in,Matka: 
Diana z Huslice, Majitel: Alice Bílková,Cafourkova 521,181 
00 Praha. 
CH R Aran Morávia Setter - lp.5118,nar.2.5.1998,65 
cm,výborný-CAC,CACIB, BOB, ZV-I.cena, FT-12 bod , PZ, 
LZ,VZ-CACT,Otec:Bor z Nám št  na Hané,Matka: Aneta 
z K ížové, Majitel: Miroslav R žižka,MUDr,580 01 Havlí k v 
Brod,Rozkošská 3005. 
Argo z Myslivny - lp.4971,nar.19.2.1997,66 cm.,výborný-
Champion R,SR,Polska, limitní     znánky spln ny, PZ, LZ, 
VP - vše I.ceny.Otec: Ajax od Hod nky,Matka: Fany Bohe-
mia Šibeník, Majitel: Miriam Civochová, Bezdrevská 
499,198 00 Praha 9. 
Ulan Sonave - lp.4885,nar.18.3.1996,66 cm ,výborný -
CAC,CACIB, PZ,LZ,VP, limitní známky spln ny,Otec: Stop 
z Bojanovského údolí, Matka: Irgi Sonave, Majitel: Helena 
Krebsová,Benátky l4,503 06 Smi ice,okr.Hradec Králové. 
 Eros z Žele ky, lp. 5346, nar. 26.5.2000, 67cm, výb., 
CAC, ZV, PZ, VP vše I.c., Matka: Dixie z Žele ky, Otec: 
Tramp from Ladys Place, Majitel: Josef Petráš 783 12 
Pr ovice 58, pes vzat na výjimku 2 krycích sezón 
CH R Cento Bojandoli, lp. 5151, nar. 15.6.1998, 67cm, 
výb., CAC, CACIB, BOB, ZV Ic. Limitní známky spln ny,  
Matka: Anita Sandberg, Otec: Stop z Bojanovského údolí,  

Majitel: Lenka Korciánová, 690 02 Horní Bojanovice 80,  
ud lena výjimka na  1 krycí období 
 
 
CHOVNÍ  PSI  IS K  1. 1. 2004 
 
1993 
Fox od Rolety, lp.12002, 20.5..93, výborný, RCAC, PZ-
I,LZ-I, 64 cm, Otec: Erik Jokran, Matka: Ajka ze Zajakur, 
Majitel: Jana Fischbachová, Radotínská 954,  
Bílovec 743 01 
Flik od Rolety, lp. 12001, 20.5.93, velmi dobrý, PZ-I,LZ-
I,VZ-I-444bm, 65 cm, Otec: Erik Jokran, Matka: Ajka ze 
Zajakur, Majitel: Jaroslav Beran, He manova Hu  161, 
Plze -sever 330 24 
Ikar od Alp, lp. 11841, 20.1.93, výborný, CAC SR, CACIB, 
PZ-I, LZ-I, Otec: Nonstop Gaius Julius, Matka: Hera od Alp, 
Majitel: Vojt ch Sk enek, Žeravice 216/2, P erov 751 05 
1994 
Matt ze Slupu, lp. 12158, 8.1.94, velmi dobrý, PZ-I, LZ-II, 
65 cm, Otec: Erik Hluboký d l, Matka: Orina z Litavských 
splav , Majitel: Stanislav Štula, P ím tice 282, Znojmo 669 
02, tel. 0624/265277 
Lot z Dubské, lp. 12253, 23.3.94, velmi dobrý, PZ-I, 
SZVP, 66 cm, Otec: Rony Meškov dvor, Matka: Jula z 
Dubské, Majitel: Marcel Martínek, Lužná 195, Val. Polanka 
796 11, tel.0657/646005 
1995 
Ben Terezínská dolina, lp. 12531, 30.4.95, výborný II, PZ-
I, LZ-II, 65 cm, Otec: Erik Hluboký d l, Matka: Stela z Litav-
ských splav , Majitel: Vlast. Pot ek, ermákovice 73, 
Tulešice 671 73, Znojmo 
Argo ze Slavkovských Luk, lp. 12716, 30.12.1995, velmi 
dobrý, PZ-I, LZ-I, VP-I, VZ-III,, 69 cm, Otec: Charlie od 
Velkého dubu, Matka: Darina z Luhové se e, majitel: Horuta 
Vladislav, 742 57 Libhoš  371 
1996 
Ben ze Slavkovských luk, lp. 12994, 29.7.996, výborný, 
PZ-I, LZ-II, 66 cm, Otec: Kid Jokran, Matka: Darina z Luho-
vé se e, Majitel:Karel Klapetek, Osvobození 237, Slavkov u 
Opavy 747 57, tel. 0653/797042 
Ort z Dubské, lp. 12836, 14.3.96, výborný, CAC, BOB, 
PZ-I, SZVP-I, LZ-II, 67 cm, Otec: Glen Mahagon Moravia, 
Matka: Jula z Dubské, Majitel: Old ich Slavotínek, 
J.V.Sládka 4, Prost jov 796 04, tel. p. Pokorný 0508/341292 
Hary od Rolety, lp. 12757, 3.8. 96,  výborný, I-CAC, PZ-I, 
NFT, 68, Otec: Erik Jokran, Matka: Ajka ze Zajakur, Majitel: 
Na a Zahajská, Brankovická  1276, 280 02 Kolín 5, tel.: 
0321/727551 
Brest Bohemia Oppidum, lp. 12987, 3.9.96, výborný, res. 
CAC, PZ-I, SZVP-I, 69, Otec: Cendy z Lesinky, Matka: 
Linda Král v Hrádek, Majitel: Ing. Hynek Polák, Živanského 
12, 621 00 Brno-Jehnice, tel.: 05/41237071 
1997 
Hak z Luhové se e, lp. 13029, 3.1.97, velmi dobrý, PZ-I, 
SZVP, MRŠ-RES CACT, 72 cm, Otec: Kid Jokran, Matka: 
Doris z Luhové se e, Majitel: Ing. Marek Berkus, L. Svobody 
739, Studénka II 742 13, tel. 0606/614323 
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Irys z Luhové se e, lp. 13341, 10.4.98, výborný, res. 
CAC, VZ-I, LZ-I, SVP-3, 68 cm, Otec-Kid Jokran, Matka-
Doris z Luhové se e, Majitel: Rychter Miroslav, Bítov 43, 
743 01 Bílovec 
1998 
14. Gogo z Hurbánky, lp. 13308, 10.3.98, výborný, CAC, 
CACIB, BOB, PZ-I, SVP-I, LZ-I       otec-Ikar od Alp, matka- 
Ajka z Luhové se e, majitel-Vojt ch Sk enek, Žeravice 
216/2, 751 05  P erov 
1999 
15. Blesk z Bu ovských háj , lp. 13566, 1.2.1999, výbor-
ný, vít z t ídy, obl.vít z, PZ-I, SZVP-I, otec-Kid Jokran, 
matka-Bona z Niv, majitel-Mádr Jaroslav, V esovice 102  
16. Ajax Suchá mez, lp. 13694, 8.5.1999, výborný CAC, 
PZ-I, LZ-III, 67 cm, otec-Scandál v.d.Wester Huy,  matka-
Gillete Mahagon Morávia, majitel-Jaroslav Suchánek, echy 
u P erova 103, 751 15 
 2000 
17. Windsor od Velkého dubu, lp. 13845, 19.4. 2000, 
výborný, PZ-I, SZVP-I, otec-Cecile Hexn,  matka-Priscilla od 
Velkého dubu, majitel-Old ich Slavotínek, J.V. Sládka 4, 
Prost jov, 296 04 
 
 
CHOVNÍ PSI POI  
 
Cliff od Zbrodského dubu - lp. 8618/96, vrž. 3. 6. 1994, . 
b, 65 cm, výborný, PZ, VZ, FT, MRK, otec: Bujan Žeráby, 
matka: Bessi od Zbrod, majitel: Karel R ži ka, Trnava 227, 
763 18  okr. Zlín 
Flak z Vranovského údolí - lp. 8974, vrž. 5. 2. 1997, 
žeml., 63 cm, výborný, ZV, PZ, FT, VZ, otec: Cézar z erto-
vy zmoly, matka: Ajka z Kobylnic, majitel: František Job, 
Pastevní 8, 620 00  Brno 
ICH, CH R, CHSR Iran z Cechu, - lp. 8932/99, vrž. 9. 9. 
1996, b., 67 cm, výborný, R.CAC, 11 x CAC, r.CACIB, 4 x 
CACIB, 4 x BOB, PZ-Ic., LZ-Ic., SZVP-IIc., VZ I.c., 2 x VZ-
II.c, 2 x MFT, NFT, otec: Flik z D enické studánky, matka: 
Dixa z Cechu, majitel: Ji í Drábek, Zalažany 30, 538 63 
Chroustovice, 724 082 886, 469 672 076 
Targo ze Supího koše - lp. 8765, vrž. 27. 7. 1995, ž.b., 64 
cm, výborný,  PZ, LZ, VP, VZ, vít. T ., otec: Ramon Frony, 
matka: Bessy Katov, majitel: Václav Prouza, Bukovice 120, 
549 61 
Bor Sob šický Kobylín - lp. 8727, vrž. 9. 6. 1995, ., 65 
cm, výborný,  PZ, FT,  otec: Aran ze Stichovského dvora, 
matka: Etna z Nadzahrad, majitel: Ing. Jind ich Gottwald, 
Kobylín 15, 644 00 Brno 
Blesk Sob šický Kobylín – lp. 8726, vrž. 9. 6. 1995, h . 
65 cm, výborný, PZ, LZ, VP, VZ,  NF,  otec: Aran ze Sti-
chovského dvora, matka: Etna z Nadzahrad, majitel: Ing. 
Jind ich Gottwald, Kobylín 15, 644 00 Brno 
Brit Black Roze – lp.8950, vrž.30.7.1996, .b., 64 cm, 
výborný, CAJC, ZV, PZ, LZ, VP, VZ, otec : Thor 
v.Kleebachtal, matka : Axa z Krištofova dvora, majitel : 
Zden k Andrýsek, Sazovice 90, 763 01 Mysle ovice, 
okr.Zlín, tel : 067/7121420 
8. ICH, CH R, CHSR Archie z Mešínské hájovny - lp. 

9083, vrž. 21. 1. 1998, hn.b., 67 cm, výborný, CAJC, 6 x 
CAC, 2 x CWC, Klubový vít z Polska 2002, Klubový vít z 
Polska 2003, Národní vít z 1999, 3 x R.CACIB,  2 x CACIB, 
2 x BOB, res.VDH champ., ZV I.c., PZ I.c., 2 x SZVP, 2 x LZ 
I.c., 2x VZ I.c., ZO-4, NFT 3.po adí, NFT 2.po adí, MRŠ I.c., 
MRK I.c.-CACT, nejlepší voda, MKP I.c.-CACT nejlepší 
voda, otec: Hak z Cechu, matka: Moly z Kunštátských les , 
majitel: Ji í Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice, tel 
469672076, 724082886 
9. Cliff z Novosedel - lp. 9066, vrž. 26. 6. 1997, ž.b., 66 
cm, výborný, CAC, PZ, NFT, otec: Argo Sob šický Kobylín, 
matka: Beta od Dunajovických vinic, majitel: Jind ich Ze-
man, Zelná 40, Brno 619 00, tel: 05/43250334 
10.Ares z Hajnice - lp. 8590/99, vrž. 4. 3. 1994, trik., 66 
cm, v. d., PZ, 2 x FT, otec: Igor von Hohastaufen, matka: 
Seva Hajnice, majitel: Novák Josef, P ím tice 36, okr. 
Znojmo 
12.Bak z Joskor – lp. 9272, vrž.11.5.2000, ž.b., 67 cm, 
DKK 0/0, 6 x výborný, vít z t ídy mladých, res.CAC, 3 x 
CAC, res.CACIB, národní vít z, BOB, ZV - 1.c, LZ - 1.c, PZ 
- 1.c, NFT, otec: Flak z Vranovského údolí, matka: Faty 
z Tísmenic, maj.: Josef Korbá , Jimramovské Pavlovice 23, 
59242 Jimramov, tel: 566562053, 777323980 
13. Nord z Cechu – lp.9242/02,vrž. 3.11.1999, ž.b., 65 cm, 
výborný, CAC, ZV - 1.c, PZ - 1.c, FT - vd, LZ, VP, VZ, otec: 
Has z Cechu, matka: Dája z Cechu, maj.: Horel František, 
Hlíhov 33, 28532 
14. Brick - lp. 9676, vrž. 15. 6. 1995, žb, 66 cm, výborný, 
3 . CAC, 1. BOB,  ( B 76 bod  ), otec: Branco, matka: Bice 
Dell Inglese, majetel: Dr., Ing. Josef Va ek, Nádražní 365, 
768 02 Zdonky. 
 
NOV  ZA AZENÍ 
 
15. Flik z Mešinské hájovny – lp. 9524, vrž. 17.1.2002,   
ž.b.,  67 cm,  výborný, 4 x  CAC,3 x res.CACIB, CACIB, 
BOB, Vít z St ední a Východní Evropy; ZV, PZ, VP, VZ, 
otec : ICH.Iran z Cechu, matka : Moly  z  Kunštátských   
les , Majitel : Ji í Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovi-
ce, 469 672 076, 724082886 
16. Ajax z Knollovy školy - lp. 9550, vrž. 30. 3. 2002, 
ž.b .,  63  cm,  výborný,  CAC, BOB, Nár.vít z  Brno, ZV,  
PZ,  LZ,  VP, MJL, VZ,  vše I. cena, FT,  otec:  Ben  
z Joskor ,  matka :  Ivory z Nového remízu, majitel: Knotek 
Miloš, Nová 466, 675 75 Mohelno 
17. Elan Sob šický Kobylín, lp.  9280,  vrž. 21. 4. 2000,  
.b.,  65 cm,  výborný,  obl. Vít z, ZV, SVP, MJL, LZ, VZ, 

MRK, otec. Aron z  Košálku,  matka: Bora  Sob šický  
Kobylín,  majitel : Martin Jelínek, Milešovice 84, 683 54. 
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MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 
ROZHOD Í: FRANTIŠEK ŠONKA 
8. ÚNORA  
 
Psi:  
mezit ída 
KEVIN Z POD IPSKÝCH POLÍ 
V1 
maj: Fortunová Jana  * 26.5.2001 
Pes st edn  silné kostry, ožanžbílý, 
chrup úplný, plus P1 vpravo naho e, 
výška 67 cm. Pes ušlechtilé hlavy s 
výrazným stopem a kohoutkem, pev-
ným h betem, st edn  hlubokým 
hrudníkem, p kná mechanika pohybu, 
slabší osrst ní, hlavn  na hrudníku. 
 
t . otev ená 
BENGÁL SHAHRASTANI  
odstoupil 
haj: Procházka Ji í  * 1.6.2001 
 
SET´R RIDGE´S ALL AMERICAN 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Vošalík Pavel  * 16.10.2000 
Pes st edn  silné kostry, ernobílý, 
chrup úplný, správný skus, 67 cm, 
ušlechtilé hlavy, st edn  dlouhého 
krku, výrazného kohoutku, spádité 
zádi dob e nasazené a nesené ohá -
ky. Hluboký hrudník, standardn  
osrst ný, velmi p kná mechanika 
pohybu.  
 
YSMEN Z KRZÁKU 
odstoupil 
maj: Vohníková Pavla  * 30.8.2001 
 
t . šampion  
Ch. SET´R RIDGE´S AUDACIOUS 
V1, CAC, CACIB, BOB, vít z VII. sk. 
FCI, BIS 
maj: Capanni-Rimini-Gruzzi (Itálie) 
* 19.9.1999 
Pes st edn  silné kostry, oranžbílý, 
výška 64 cm, úplný chrup a správný 
skus. Velice ušlechtilá hlava s boha-
tým pyskem, výrazným stopem. Suchý 
dlouhý krk, výrazný kohoutek, pevný 
h bet. Ohá ka dob e nasazená a 
nesená. Hluboký hrudník. Správný 

postoj obou pár  kon etin. Výborné 
osrst ní. Velmi p kná mechanika 
pohybu. Pes je na výstavu perfektn  
p ipraven.  
 
Feny:  
mezit ída 
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1, CAC, CACIB 
maj: Šejvlová Daniela  * 1.6.2001 
Fena jemn jší kostry, oranžb., ušlech-
tilé hlavy, výrazného kohoutku, pevné-
ho h betu, ohá ka dob e nasazená i 
nesená, st edn  hluboký hrudník, 
standard. osrst ní, velmi p kná me-
chanika pohybu.  
 
BONANZA SHAHRASTANI 
odstoupila 
maj: Kulíková Jitka  * 1.6.2001 
 
t . otev ená 
ANGLIA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Drábek Ji í  * 27.10.2000 
Fenka jemné kostry, oranžb., úplný 
chrup, výška 61 cm. Ušlechtilá hlava, 
st edn  dlouhý krk, výrazný kohoutek, 
pevný h bet. Ohá ka dob e nasazená i 
nesená, osrst ní standardní, velmi 
dobrá mechanika pohybu.  
  
BRITA OD CIHELNY 
VD2 
maj: Skoupá Lucie  * 28.5.2000 
Fena st edn  silné kostry, zbarvení 
tricolor. Ušlechtilá hlava s výrazným 
stopem avšak mén  výrazným pys-
kem. St edn  dlouhý suchý krk, výraz-
ný kohoutek, pon kud p erostlá zá . 
Ohá ka dob e nasazená a nesená, 
st edn  hluboký hrudník, stand. osrs-
t ní. Mechanika pohybu velmi dobrá.  
 
t . pracovní 
HAVA ZE SRNÍNA 
V1, CAC 
maj: Johaníková Jana  * 19.5.1999 
Fena st edn  silné kostry, ernobílého 
zbarvení, výška 62 cm. Ušlechtilá 
hlava, st edn  dlouhý krk, výrazný 
kohoutek, spáditá zá , ohá ka dob e 
nasazená i nesená. St edn  hluboký 
hrudník, stand. osrst ní.  
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TARA Z KRZÁKU 
V2 
maj: Legát František  * 16.5.2000 
Fena jemn jší kostry, zbarvení tricolor, 
ušlechtilá hlava, výrazný kohoutek, 
spáditá zá , dob e nasazená ohá ka. 
Osrst ní standardní, h e se p edvádí.  
 
t . veterán  
CYNDY OD ERNÉ HORY 
V1, Nejlepší veterán 
maj: Legát František  * 7.3.1993 
Velice ušlechtilá fena, odpovídá stan-
dardu, na sv j v k je ve výborné 
výstavní kondici.  
 
 
NÁRODNÍ VÝSTAVA OSTRAVA 
ROZHOD Í: VÁCLAV VLASÁK 
15. B EZNA 
(BOHUŽEL POSUDKY NEBYLY ROZHOD ÍM 
DODÁNY, TAKŽE POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi:  
t . otev ená 
BENGÁL SHAHRASTANI 
V2 
maj: Ji í Procházka 
  
TOM Z KRZÁKU 
V1, CAC, Národní vít z 
maj: Josef Korbá  
 
t . pracovní 
AROW Z MEŠINSKÉHO HÁJEMSTVÍ 
V1, CAC 
maj: Vladimír Kulík 
 
Feny: 
mezit ída 
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1, CAC, Národní vít z, BOB 
maj: Šejvlová Daniela 
 
t . otev ená 
ANGLIA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1 
maj: Ji í Drábek 
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ESKÉ BUD JO-
VICE - ROZHOD Í: VÁCLAV VLASÁK 
26. DUBNA 
(BOHUŽEL POSUDKY NEBYLY ROZHOD ÍM 

VÝSLEDKY VÝSTAV 2003 
Markéta ápová 

ANGLICKÝ SETR: 



DODÁNY, TAKŽE POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi:  
mezit ída 
KEVIN Z POD IPSKÝCH POLÍ 
V1 
maj: Jana Fortunová 
 
t . otev ená 
ALL AMERICAN SETR´S RIDGES 
V1, CAC, CACIB 
maj. Pavel Vošalík 
  
BENGÁL SHAHRASTANI 
V4 
maj: Ji í Procházka 
  
ELIO DEI LADERCHI 
V3 
maj: Kropá ková Ilona 
  
TOM Z KRZÁKU 
V2, res. CAC 
maj: Josef Korbá  
 
t . pracovní 
BIM Z NALŽOVIC 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Fialová Ivana 
 
t . veterán  
LARGO Z KUNŠTÁTSKÝCH LES  
V1, Nejlepší veterán 
maj: Ji í Drábek 
 
Feny: 
mezit ída 
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Daniela Šejvlová 
 
t . pracovní 
HAVA ZE SRNÍNA 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Johaníková Jana 
  
EVITA DAMA KRKONOŠE 
V2, res. CAC 
maj: Jarmila Tu ková 
 
t . veterán  
CYNDY OD ERNÉ HORY 
V1, Nejlepší veterán 
maj: František Legát 
 
 
OBLASTNÍ VÝSTAVA LYSÁ NAD LABEM - 
ROZHOD Í: VÁCLAV VLASÁK 
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4. KV TNA 
(POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi: 
t . pracovní 
BAK OD CIHELNY 
VD (voln jší h bet a mírn  strm jší 
postoj pánevních kon etin) 
maj: Milan Rotek 
 
Feny: 
mezit ída 
BONANZA SHAHRASTANI 
V1 
maj: Jitka Kulíková  
 
 
KLUBOVÁ VÝSTAVA PSK V PANEN-
SKÝCH B EŽANECH 
ROZHOD Í: VLASTIMIL NOVOTNÝ 
8. KV TNA 
 
Psi:  
t . mladých 
CRASH Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAJC, Nejlepší mladý pes pleme-
ne a Nejlepší mladý pes výstavy 
maj: Ji í Drábek  * 30.6.2002 
Elegantní pes, st edn  silné kostry, 

B. Dlouhá morda se správn  utvá e-
ným pyskem, stop vyzna en, mozkov-
na dob e utvá ená, ucho dob e zav -
šené. Elegantní suchý, dlouhý krk, 
výrazný kohoutek, pevný spáditý 
h bet. Ohá ka dob e nasazena, osrs-
t na i nesena. Hrudník dosahuje k 
lokt m, dob e modelovaný. Postavení 
hrudních i pánevních kon etin korekt-
ní. Tlapa uzav ena. Mechanika pohybu 
bez zjevných vad.  
  
BAD Z NEBUŽELSKÉHO POLESÍ 
V2 
Pes B, st edn  silné kostry, dosud ve 
vývinu. Hlava: dlouhá morda, vyzna-
en stop, dob e utvá ená mozkovna, 

krk st edn  silný, suchý. Vyzna en 
kohoutek, pevný h bet, ohá ka správ-
n  nasazená i nesená. Hrudník dosa-
huje k lokt m, mén  výrazné p edhru-
dí. Osrst ní by mohlo být více bohaté. 
Postavení hrudních a pánev. kon etin 
korektní. Dobrá mechanika pohybu.  
 
t . otev ená 
ALL AMERICAN SET´R RIDGE´S 
V1, CAC 
maj: Vošalík Pavel  * 16.10.2000 

Pes siln jší kostry, B . Elegantní 
osrst ní. Dlouhá morda, dob e utvá e-
né pysky, stop nazna en, dob e utvá-
ená mozkovna. Ucho správn  zav -
šené, dlouhý krk, výrazný kohoutek. 
Spáditý h bet, ohá ka dob e nasaze-
na, osrst na i nesena. Hrudník dob e 
modelovaný, dostate n  hluboký, 
korektní postavení kon etin. Tlapa 
uzav ena. Bohaté osrst ní. Dobrá 
mechanika pohybu.  
  
ARGO OVÍSEK 
V2, res. CAC 
maj: Maxa Ji í  * 6.10.1998 
Pes st edn  silné kostry, trikolor. 
Hlava: dlouhá morda, výrazn  pysku, 
stop vyzna en, ucho dob e zav šené, 
st edn  silný krk, kohoutek vyzna en. 
nový h bet, ohá ka dob e nasazena, 
osrst na i nesena. Hrudník dosahuje k 
lokt m, dob e modelovaný. Zaúhlení 
hrudních i pánevních kon etin korektní 
Tlapa uzav ena. Mechanika pohybu by 
mohla být vydatn jší. Osrst ní velmi 
bohaté, neupraven.  
  
ELIO DEI LADERCHI 
V3 
maj: Kropá ková Ivana  * 3.4.1997 
Pes trikolor, jemn jší kostry. Hlava: 
dlouhá morda s výrazným pyskem, 
dob e utvá ená mozkovna a správn  
zav šené ucho. St es silný krk, kohou-
tek vyzna en. Rovný, pevný h bet. 
Ohá ka dob e nasazena i nesena. 
Hrudník dostate n  hluboký i dob e 
modelovaný. Zaúhlení kon etin korekt-
ní. Osrst ní bohaté, správn  rozmíst -
né. Klidná povaha. 
  
ERAN Z KRÁSNÉHO HRUŠOVA 
VD4 
maj: Kropá ková Ivana  * 21.3.2000 
Pes st edn  silné kostry, tempera-
mentní povahy, trikolor. Hlava s dlou-
hou mordou, stop vyzna en, mozkov-
na ve skráních širší. Ucho dob e 
zav šené, osrst né, st edn  silný 
suchý krk. Výrazný kohoutek, pevný 
spáditý h bet, ohá ka dob e nasazena 
i nesena. Hrudník hluboký, dob e 
modelovaný. Postavení kon etin bez 
zjevných vad. Osrst ní by m lo být 
více vydatné.   
 
t . pracovní 
ALIVIO VIS TRANQUILLA 
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V1, CAC, Klubový vít z 
maj: Spurná Lenka  * 28.1.2001 
Trikolor, st edn  silné kostry, elegantní 
s dob e rozmíst ným i dostate n  
bohatým osrst ním. Dlouhá morda s 
dob e utvá eným pyskem. Správn  
utvá ená mozkovna, suchý, st edn  
silný krk, výrazný kohoutek, spáditý 
h bet. Ohá ka dob e nasazena, mírn  
šavlovit  zahnuta, dob e osrst na. 
Zaúhlení hrudních i pánevních kon e-
tin bez zjevných vad. Uzav ená tlapa. 
Dobrá mechanika pohybu.  
  
ANQUILLA VIS TRANQUILLA 
V2, res. CAC 
maj: Dvo áková Vladimíra  * 28.1.2001 
St edn  silný pes, bílooranž., tempera-
mentní povahy. Hlava s dlouhou 
mordou, dostate ným pyskem, výraz-
ným stopem, správn  utvá enou 
mozkovnou. Ucho správn  nasazené i 
osrst né. St edn  silný, suchý krk, 
výrazný kohoutek, pevný spáditý 
h bet. Ohá ka dob e osrst ná i nese-
na. Hrudník dosahuje k lokt m, p ed-
hrudí vyzna eno, postavení hrud. i 
pánev. kon etin korektní. Tlapa uza-
v ena. Dobrá mechanika pohybu.  
  
AROW Z MEŠINSKÉHO HÁJEMSTVÍ 
V3 
maj: Vladimír Kulík  * 23.5.2000 
Bílohn dý pes, st edn  silné kostry, 
elegantního vzez ení s dob e rozmís-
t ným a bohatým osrst ním. Dlouhá 
morda s dostatkem pysku, správn  
modelovanou mozkovnou, dob e 
zav šené ucho. St edn  silný krk, 
výrazný kohoutek, pevný spáditý 
h bet. Dob e nesená i nasazená ohá -
ka. Korektní postavení hrud. i pánev. 
kon etin. Uzav ená tlapa. Mén  vydat-
ná mechanika pohybu.  
 
t . vít z  
DAG KLAMAP DEBRA  
V1, CAC 
maj: ápová Markéta  * 18.3.1999 
Pes st edn  silné kostry, trikolor. 
Dlouhá morda, stop nazna en, dob e 
utvá ená mozkovna, ucho správn  
nasazené i osrst né. St edn  silný krk, 
kohoutek vyzna en, pevný mírn  
spáditý h bet. Ohá ka dob e nasazená 
i nesená. Hrudník hluboký, dob e 
formovaný. Zaúhlení kon etin, mecha-
nika pohybu bez zjevných vad. Tlapa 

uzav ena. 
 
t . veterán  
CVIK Z LODÍNSKÝCH LUH  
V1, Nejlepší veterán 
maj: Topka Pavel  * 1.6.l1994 
Na sv j v k dob e vypadající pes, B  
s bohatým osrst ním. Správn  utvá e-
ná a modelovaná hlava, st edn  silný 
suchý krk, výrazný kohoutek. Mírn  
spáditý h bet. Ohá ka dob e nasaze-
na, osrst na i nesena. Hrudník hlubo-
ký, dob e modelovaný, správné zaúh-
lení i mechanika. 
  
ICh. LARGO Z KUNŠTÁTSKÝCH 
LES  
V2  
maj: Ji í Drábek  * 26.7.1993 
Pes st edn  silné kostry, B. Elegant-
ní hlava, st edn  silný krk, pevný 
h bet, dob e nasazená ohá ka. Hrud-
ník hluboký, dob e modelovaný. Kon-
etiny správn  zaúhlené. V pohybu již 

zaostává.  
 
Feny:  
t . mladých 
BAGHIRA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAJC 
maj: Dvo á ek Pavel  * 10.12.2001 
Fena trikolor, st edn  silné kostry. 
Dlouhá morda, stop nazna en. Správ-
n  modelovaná mozkovna, dob e 
zav šené ucho, st edn  silný suchý 
krk. Kohoutek nazna en, delší pevný 
h bet. Ohá ka dob e nasazena, osrs-
t ná i nesena. Hrudník dosahuje k 
lokt m. Zaúhlení bez zjevných vad. 
Tlapa uzav ená, osrst ní standardní.  
  
CASCADA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V2 
maj: Ji í Drábek  * 30.6.2002 
10 m síc  stará fena, dosud ve vývi-
nu, ale již velmi elegantní. Dlouhá 
morda se správn  utvá eným pyskem, 
dob e modelovanou mozkovnou, 
správn  zav šeným uchem, dosud 
mén  osrst ným. St edn  silný ele-
gantní krk, kohoutek vyzna en, pevný 
h bet, dob e nasazená i nesená ohá -
ka. Správn  modelovaný a dostate n  
hluboký hrudník. Dob e zaúhlené 
hrudní i pánev. kon etiny. Dobrá 
mechanika pohybu. 
 
 

mezit ída 
BUGGY SHAHRASTANI 
V1, CAC 
maj: Fousek Marcel  * 1.6.2001 
Elegantní bíloranž. fena s p ekrásn  
modelovanou hlavou, dob e zav še-
ným uchem, suchým a dlouhým kr-
kem. Výrazný kohoutek. Pevný spáditý 
h bet. Ohá ka dob e nasazen, osrst -
na i nesena. Hrudník dob e modelova-
ný, dostate n  hluboký. Postavení 
hrudník i pánevních kon etin korektní. 
Uzav ená tlapa. Mechanika pohybu 
bez zjevných vad.  
  
HERA KLAMAP DEBRA 
VD3 
maj: Prok pková Klára  * 3.9.2001 
Gracilní fena bíloranž. Hlava: modra 
pon kud kratší, mozkovna ve skráních 
širší. Ucho dob e nasazené, osrst né. 
Krk st edn  silný, pevný h bet, ohá ka 
dob e nasazená i nesena. Hrudník 
dostate n  hluboký, dob e utvá ený. 
Zaúhlení kon etin bez zjevných vad. 
Osrst ní mén  vydatné. Ned v ivá 
povaha.  
  
CHEEKY Z LODÍNSKÝCH LUH  
V2, res. CAC 
maj: Straková Eva  * 9.11.2001 
Elegantní fena graciln jší kostry, B. 
Dob e modelovaná hlava s dlouhou 
mordou, správn  zav šené ucho, 
dob e osrst né. St edn  silný, suchý 
krk, pevný rovný h bet. Ohá ka dob e 
nasazená i nesena. Hrudník dostate -
n  hluboký, správné zaúhlení i posta-
vení hrudních i pánevních kon etin. 
Uzav ená tlapa, temperamentní pova-
ha, osrst ní by mohlo být bohatší.  
 
t . otev ená 
ARACHNÉ VIS TRANQUILLA 
V1, CAC, Klubový vít z, BOB 
maj: Dvo áková Vladimíra  * 29.1.2001 
Elegantní bíloranž. fena s p ekrásn  
modelovanou hlavou, dlouhou mor-
dou, dob e zav šeným a osrst ným 
uchem. Elegantní suchý krk, mírn  
spáditý pevný h bet. Ohá ka dob e 
nasazená i nesena, hrudník správn  
modelovaný, dostate n  hluboký. 
Zaúhlení p edních i zadních kon etin 
bez zjevných vad. Osrst ní bohaté, 
dob e rozložené a správné kvality. 
Uzav ená tlapa. Bezvadná mechanika 
pohybu.  
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 ARI z KOKRD 
VD3 
maj: Topka Pavel  * 7.3.2001 
Fena st edn  silné kostry, bílooranž., s 
typickou hlavou. St edn  silný suchý 
krk, pevný h bet, dob e nasazená 
ohá ka. Hrudník dosahuje k lokt m. 
Správné zaúhlení hrudních a pá-
nevních kon etin. Osrst ní v rámci 
standardu. Uzav ená tlapa. Povaha 
zna n  ned v ivá. Špatn  se p edvá-
dí.  
  
BRANDY Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD4 
maj: Bártová Karolína  * 10.12.2001 
St edn  silná, bílooranž. fena. Hlava 
dob e modelovaná, správn  zav šené 
a osrst né ucho. St edn  silný krk. 
H bet pevný, rovný, ohá ka dob e 
nasazená, pon kud strm ji postavené 
pánevní kon etiny. Ostrst ní stan-
dard., dostate né kvality. Tempera-
mentní povaha.  
  
GEENA GEE LAWERACK 
V2, res. CAC 
maj: Šolarová Lída  * 3.5.1998 
Elegantní bílooranž. fena, st edn  
silné kostry. Dob e modelovaná hlava 
s dlouhou mordou, správn  zav še-
ným a dob e osrst ným uchem. St ed-
n  silný krk, suchý, pevný, pon kud 
delší h bet. Ohá ka dob e nasazená i 
nesená. Hrudník dostate n  hluboký. 
Zaúhlení p edních i zadních kon etin 
správné. Uzav ená tlapa. Osrst ní 
bohaté, dob e rozmíst né, dobré 
kvality.  
  
JOLA Z FARÁSKU 
VD 
maj: Vávra Miloslav  * 24.2.2001 
Fena st edn  silné kostry, B barvy. 
Hlava s dlouhou mordou, stop nazna-
en, ucho dob e zav šené, bohat  

osrst né. St edn  silný suchý krk. 
Pevný h bet. Ohá ka dob e nasazená 
i nesená. Hrudník dosahuje k lokt m. 
Pon kud strm ji postavené pánevní 
kon etiny. Více klenutá žebra. Osrst -
ní standard., dobré kvality. Povaha 
vyrovnaná.  
  
HASSIA KLAMAP DEBRA 
VD 
maj: Prok pková Klára  * 3.9.2001 
Fena gracilní kostry, bílooranž., ned -

v ivé povahy. Hlava dob e utvá ená, 
sucho správn  zav šené, osrst né. 
St edn  silný krk, rovný pevný h bet, 
ohá ka dob e nasazená, mén  osrst -
ná, hrudník s pon kud více klenutými 
žebry, dosahuje k lokt m. Zaúlení bez 
zjevných vad, mén  vydatné osrst ní.  
 
t . pracovní 
ARA Z KOKRD 
V3 
maj: Topka Pavel  * 7.3.2001 
Elegantní bílooranž. fena s dob e 
modelovanou hlavou, správn  zav še-
ným uchem. St edn  silný suchý krk, 
výrazný kohoutek, pevný spáditý 
h bet. Dob e nasazená i nesená ohá -
ka, správné zaúhlení hrudních i pá-
nevních kon etin, osrst ní standardní, 
mohlo by být pon kud bohatší. Pova-
ha zadržená.  
  
ARGILA VIS TRANQUILLA 
V1, CAC 
maj: Dvo áková Vladimíra  * 29.1.2001 
Bílooranž. fena harmonicky stav ná s 
p ekrásn  modelovanou hlavou, dlou-
hou mordou a správn  zav šeným a 
osrst ným uchem. Pevný suchý krk, 
výrazný kohoutek, spáditý h bet. 
Dob e nasazená, osrst ná i nesená 
ohá ka. Hrudník hluboký s p edhru-
dím. Dobré zaúhlení hrudních i pá-
nevních kon etin. Uzav ená hlezna. 
Bezvadná mechanika pohybu.  
  
ELIS Z LODÍNSKÝCH LUH  
V2, res. CAC 
maj: Dobrozemský Miroslav 
* 23.2.1998 
Elegantní fena st edn  silné kostry s 
dob e utvá enou a modelovanou 
hlavou, st edn  silný suchý krk. Pevný 
rovný h bet, dob e nasazená i nesená 
ohá ka. Hrudník dostate n  hluboký, 
dob e modelovaný. Bohaté osrst ní, 
správné kvality. V pohybu podsunuje 
pon kud více pánevní kon etiny. 
Povaha vyrovnaná.  
 
t . vít z  
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1, CAC 
maj: Šejvlová Daniela  * 1.6.2001 
Bílooranž. fena st edn  silné kostry, 
bohatým a správn  umíst ným osrst -
ním. Hlava s dlouhou mordou, pysk na 
hranici, dob e utvá ená mozkovna, 

správn  zav šené ucho. St edn  silný 
suchý krk. Mírn  spáditý h bet. Ohá -
ka dob e nasazená, osrst na i nesena. 
Postavení a zaúhl. hrudních i pá-
nevních kon etin bez zjevných vad. 
Vyrovnaná povaha.  
  
FLORA Z LODÍNSKÝCH LUH  
V3 
maj: Novák Tomáš  * 13.6.1999 
Elegantní fena st edn  silné kostry, 
hn dobílé barvy s p ekrásn  modelo-
vanou hlavou, dlouhým suchým kr-
kem. Pevný spáditý h bet. Ohá ka 
dob e nasazená i nesená, pon kud 
mén  osrst na. Postavení hrudních i 
pánevních kon etin bez zjevných vad. 
Korektní mechanika pohybu. Osrst ní 
by mohlo být vydatn jší. Fena po vrhu.  
  
HAVA ZE SRNÍNA 
V4 
maj: Johaníková Jana  * 14.5.1999 

ernobílá fena, st edn  silné kostry v 
dobré výživné kondici. Hlava s dlou-
hou mordou, stop nazna en, správn  
utvá ená mozkovna. St edn  silný krk, 
mírn  spáditý pevný h bet. Ohá ka 
dob e nasazená i nesená. Správné 
postavení p edních i zadních kon etin. 
Osrst ní bohaté, dobré kvality. Korekt-
ní mechanika pohybu.  
  
ZONA Z KOKRD 
V2, res. CAC 
maj: Fousek Marcel  * 29.5.1998 
Elegantní fena, st edn  silné kostry, 

B. Dlouhá morda, dob e utvá ený 
pysk, správn  zav šené ucho s dob e 
modelovanou mozkovnou. Krku suchý, 
st edn  silný. Spáditý h bet, dob e 
nasazená, osrst ná i nesená ohá ka. 
Hrudních dostate n  hluboký, dob e 
utvá ený. Zaúhlení kon etin a mecha-
nika pohybu bez zjevných vad.  
 
 
t . veterán  
CYNDY OD ERNÉ HORY 
V2 
maj: Legát František  * 7.3.1993 
Fena bílo erná, st edn  silné kostry, 
ve výborné výživné kondici. Dob e 
modelovaná hlava, st edn  silný krk. 
Pevný h bet, hrudník dostate n  
hluboký. Postavení hrudních a pá-
nevních kon etin korektní. V teplém 
po así pon kud zaostává v pohybu.  
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Ch. HEURÉKA TINA 
V1, Nejlepší veterán 
maj: Ji í Drábek  * 29.1.1994 
Fena bíloranž., elegantního vzez ení, 
s dob e utvá enou hlavou, st edn  
silným suchým krkem. Pevný h bet, 
dob e nasazená a nesená ohá ka, 
hrudník dostate n  hluboký, korektní 
postavení hrudních a pánevních kon-
etin. Bohaté osrst ní. Mechanika 

pohybu úm rná v ku.  
 
Nejhez í pár ps  na Klubové výstav  - 
angli tí set i Anquilla a Argilla vis 
Tranquilla, maj: Vladimíra Dvo áková 
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA LITOM ICE - 
ROZHOD Í: VLASTIMIL NOVOTNÝ 
24. KV TNA 
 
Psi: 
t . otev ená 
ALL AMERICAN SET´R RIDGE´S 
V1 
maj: Vošalík Pavel  * 16.10.2000 
Typický pes, ernobílé barvy, dobrého 
a kvalitního osrst ní, pon kud více 
lymfatická hlava, náznak volné k že 
pod krkem. Anatomická stavba a 
mechanika pohybu bez zjevných vad. 
Výška 64 cm.  
 
t . pracovní 
AROW Z MEŠINSKÉ HÁJEMSTVÍ  
V2, res. CAC 
maj: Kulík Vladimír  * 23.5.2000 
Hn dobílý pes, pln  odpovídá standar-
du, náznak voln jšího k že pod kr-
kem, anatom. stavba i mechanika 
pohybu bez zjevných vad. Výška 63 
cm.  
  
BAK OD CIHELNY 
VD3 
maj: Rotek Milan  * 28.5.2000 
Pes bílo erné barvy, st edn  silné 
kostry, rámcov  delší. Strm jší posta-
vení pánevních kon etin. Osrst ní v 
rámci standardu. Výška 65 cm.  
  
ALIVIO  VIS  TRANGUILLA  
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Spurná Lenka  * 29.1.2001 
Typický pes, trikolor, s dob e modelo-
vanou hlavou, suchým dlouhým kr-
kem, anatomická stavba, zaúhlení a 

mechanika pohybu bez zjevných vad, 
standard. osrst ní. výška 63 cm.  
 
t . šampion  
SET´R RIDGES AUDACIOUS  
V1, CAC, CACIB, BOB, vít z VII. sk. 
FCI 
maj: Capanni-Rimini-Gruzzi (Itálie) 
* 19.9.1999 
Elegantní bílooranž. pes, bez zjevné 
anatomické vady, korektní mechanika 
pohybu, bohaté a pln  standardu 
odpovídající osrst ní, výška 64 cm.  
 
Feny:  
t . mladých 
CASCADA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY  
V2 
maj: Pazdera Lumír  * 30.6.2002 
Fena zbarvení modrý b louš s dob e 
modelovanou hlavou a správnou 
anatom. stavbou. Korektní mechanika 
pohybu, osrst ní v mezích standardu, 
dosud ve vývinu.  
  
BAGHIRA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY  
V1, CAJC 
maj: Dvo á ek Pavel  * 10.12.2001 
St edn  silná fena trikolor, výška 60 
cm, typická hlava, bez zjevných ana-
tom. vad, standardní osrst ní, korektní 
mechanika pohybu.  
 
mezit ída 
CHEEKY Z LODÍNSKÝCH LUH  
V2, res. CAC 
maj: Straková Eva  * 9.11.2001 
Výška 58 cm, chrup úplný. Graciln jší 
ernobílá fena, správné anatom. 

stavby s dob e modelovanou a pro 
plemeno typickou hlavou. Osrst ní v 
rámci standardu.  
  
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Šejvlová Daniela  * 1.6.2001 
Oranžbílá ušlechtilá fena, st edn  silné 
kostry, dobré anatom. stavby, korektní 
mechanika pohybu, správn  utvá ená 
hlava, osrst ní bohaté, dob e rozmís-
t né, výška 60 cm.  
 
t . pracovní 
ARGILLA VIS TRANGUILLA 
V1, CAC, CACIB 
maj: Dvo áková Vladimíra  * 29.1.2001 
Elegantní bílooranž. fena s p ekrásn  
modelovanou a pro plemeno typickou 

hlavou, bezchybná anatom. stavba, 
korektní mechanika pohybu, osrst ní v 
rámci standardu. Výška 61 cm.  
 
 
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA SETR  A POINTER  
LITOM ICE - ROZHOD Í: ERDÖS 
LÁSZLÓ (MA ARSKO) 
25. KV TNA 
 
Psi: 
t . pracovní:  
ALIVIO VIS TRANQUILLA 
V2, res. CAC 
maj: Spurná Lenka  * 29.1.2001 
Pes dobrých proporcí, st edn  dobrá 
hlava, m l í záp stí hrudních kon e-
tin, dobrá zadní linie, dobrý h bet, 
malé p edhrudí, hrudník by mohl být 
pon kud hlubší, kvalitní osrst ní, 
dobrá mechanika pohybu a p edvede-
ní. 
  
AROW Z MEŠINSKÉHO HÁJEMSTVÍ 
V1, CAC 
maj: Kulík Vladimír  * 23.5.2000 
Velmi dobrý proporcionální pes s 
p knou hlavou, pon kud voln jším 
p edním postojem a dobrým zadním 
postojem, vrchní i spodní linie korekt-
ní, standard. osrst ní, temperamentní, 
dobré p edvedení, dobrá mechanika 
pohybu.  
  
BAK OD CIHELNY 
V3 
maj: Rotek Milan  * 28.5.2000 
Pes siln jší kostry se silnou hlavou, s 
mén  typickou. Velmi dobré záp stí, 
dobré p edhrudí, volný h bet, dobré 
kon etiny, dob e zaúhlené, kvalitní srst 
a dobré p edvedení. Dobrá mechanika 
pohybu.  
 
t . šampion  
SET´R RIDGES AUDACIOUS 
V1, CAC, Vít z speciální výstavy, BOB 
maj: Capanni-Rimini-Gruzzi  
* 19.9.1999 
Velmi elegantní pes s typickou hlavou, 
dlouhý a suchý krk, velmi dobré zá-
p stí, korektní postoj p edních i zad-
ních kon etin, dobré zaúhlení kon e-
tin, horní i dolní linie korektní, vynikají-
cí osrst ní, kvalitní p edvedení.  
 
Feny:  
t . mladých 
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CASCADA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAJC 
maj: Pazdera Lumír  * 30.6.2002 
Mladá fena dobrých proporcí, st edn  
dobré hlavy, volná v p edním postoji, 
dobrý zadní postoj, dob e zaúhlení 
hrudních i pánevních kon etin, dobrá 
horní i dolní linie, nad jná srst, tempe-
ramentní, dobré p edvedení, dobrá 
mechanika pohybu.  
 
mezit ída 
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1, CAC, Vít z speciální výstavy 
maj: Šejvlová Daniela  * 1.6.2001 
Elegantní fena s typickou hlavou ale 
pon kud t žší, dostate ný pysk, velmi 
dobré záp stí, dobré zaúhlední hrud-
ních i pánevních kon etin, pevný 
h bet, kvalitní srst, dobrá prezentace, 
temperamentní, dobrá mechanika 
pohybu. 
  
CHEEKY Z LODÍNSKÝCH LUH  
V2, res. CAC 
maj: Straková Eva  * 9.11.2001 
Velmá dobré proporce, st edn  dobrá 
hlava, tmavé oko. Dobrý postoj p ed-
ních i zadních kon etin a jejich zaúhle-
ní. St edn  dobrá srst, dobrý tempera-
ment a mechanika pohybu. 
 
t . pracovní 
ARGILLA VIS TRANQUILLA 
V1, CAC 
maj: Dvo áková Vladimíra 
*  29.1.2001 
Elegantní fena s dobrými proporcemi, 
s typickou hlavou, dlouhým suchým 
krkem, dobré zaúhlení kon etin, mén  
výrazné p edhrudí, typická srst, dobré 
p edvedení i temperament, výborná 
mechanika pohybu.  
 
 
MEZINÁRODN Í VÝSTAVA  PRAHA-
LET ANY - ROZHOD Í: ZBYN K PÍBL 
14. ERVNA 
 
Psi:  
t . mladých 
BAD Z NEBUŽELSKÉHO POLESÍ 
V1, CAJC 
maj: Marcel Fousek  * 13.7.2002 
Ušlechtilý pes, st edního rámce, sam-
ího typu s typickou hlavou, znatelný 

kohoutek, pevný h bet, dlouhá zá , 
uložení p edních a zaúhlení zadních 

kon etin bez zjevné vady, zbarvení 
ernobílé, osrst ní standardní, pravi-

delná mechanika pohybu.  
 
t . otev ená 
BENGÁL SHAHRASTANI 
V1, CAC, CACIB 
maj: Ji í Procházka  * 1.6.2001 
Ušlechtilý pes, st edn  silný, sam ího 
typu s typickou hlavou, spáditý h bet, v 
postoji i pohybu bez zjevné vady, 
zbarvení oranž-bílý, výstavní osrst ní i 
kondice. Projevuje plachost.  
 
Feny:  
mezit ída 
BAGHIRA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC 
maj: Pavel Dvo á ek  * 10.12.2001 
Plnochrupá ušlechtilá fena, trikolor, 
fen ího typu, bezvadn  utvá ená 
hlava, správn  nasazená slecha, 
pevný mírn  spáditý h bet, uložení 
p edních a zaúhlení zadních kon etin 
bez zjevné vady, osrst ní a kondice 
výstavní, pravidelná mechanika pohy-
bu.  
 
t . otev ená 
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1, CAC, CACIB, BOB, 2. místo v VII. 
sk. FCI 
maj: Šejvlová Daniela  * 1.6,2001 
Ušlechtilá fena s typickou hlavou, 
správn  vyvinutými pysky, pevný 
mírn  spáditý h bet, uložení p edních 
a zaúhlení zadních kon etin bez 
zjevné vady, osrst ní výstavní, 61 cm.  
  
BUGGY SHAHRASTANI 
V2, res. CAC 
maj: Marcel Fousek  * 1.6.2001 
Elegantní fena st edního rámce, fen í-
ho typu, správn  utvá ená hlava se 
znatelným stopem, vyvinutými pysky, 
pevný h bet, zaúhlení p edních i zad-
ních kon etin bez viditelné vady, 
oranžbílá, výstavní kondice.  
  
GEENA GEE LAWERRACK  
V3 
maj: Ludmila Šolarová  * 3.5.1998 
Ušlechtilá fena, fen ího typu, dlouhá 
suchá hlava, správn  nasazená sle-
cha, delší pevný h bet, zaúhlení p ed-
ních a zadních kon etin správné, 
výstavní kondice a osrst ní, pravidelná 
mechanika pohybu.  

 
t . šampion  
Ch. HAVA ZE SRNÍNA 
V1, CAC 
maj: Jana Johaníková  * 19.5.1999 
Ušlechtilá fena, ernobílá, fen ího 
typu, typická hlava se znatelným 
stopem, spáditý h bet, v postoji i v 
pohybu bez zjevné vady, bohaté 
osrst ní na h bet  znatelná úprava. 
Výška 62 cm.  
 
 
OBLASTNÍ VÝSTAVA PRAHA - KUNRATI-
CE - ROZHOD Í: JOSEF N MEC 
21. ERVNA 
 
Fena: 
t . vít z  
HAVA ZE SRNÍNA  
V1, Vít z t ídy, Oblastní vít z  
maj: Johaníková Jana  * 19.5.1999 
St edn  silná fena, B s dob e mode-
lovanou hlavou, hn dé oko. Odpovídá 
standardu. Dob e utvá ený hrudník, 
postavení a zaúhlení kon etin správ-
n . Mén  dynamický pohyb, standard-
ní osrst ní.  
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO; O POHÁR 
ST EDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY  
28. ERVNA  
(POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi: 
t . mladých 
ZAIR Z KUNŠTÁTSKÝCH LES  
VD 
t . otev ená 
ALL AMERICAN SET´R RIDGE´S 
V1, CAC, CACIB, BOB, 2. místo BIG 
t . pracovní 
BENGÁL SHAHRASTANI 
V1, CAC, res. CACIB 
 
Feny: 
t . mladých 
CASCADA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD 
mezit ída 
BAGHIDA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1 
t . otev ená 
BEST QUEN SHAHRASTANI 
V1, CAC, CACIB 
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NÁRODNÍ VÝSTAVA MLADÁ BOLESLAV 
ROZHOD Í: PAVEL NAVRÁTIL 
26. ERVENCE 
 
Psi:  
t . mladých 
BAD Z NEBUŽELSKÉHO POLESÍ 
VD 
maj: Marcel Fousek  * 13.7.2002 
Pes st edn  silné kostry, dobré konsti-
tuce, ne pln  ve výstavní kondici, 
hlava ušlechtilá s výrazem samce, oko 
tmavé, chrup úplný, skus n žkový, 
voln jší k že na krku, strm jší postoj 
zadních kon etin, ne pln  korektní v 
pohybu.  
 
t . otev ená 
WORD Z KRZÁKU 
V1, CAC 
maj: Ernest Jaromír  * 31.1.2001 
Pes st edn  silné kostry, pln  v typu, 
dobré hlavy, dobrého osrst ní, dobrá 
mechanika pohybu.  
 
Feny: 
t . mladých 
CASCADA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD 
maj: Pazdera Lumír  * 30.6.2002 
Fena st edn  silné kostry, ve výstavní 
kondici, dobré hlavy, plnochrupá s 
n žkovým skusem, mírn  p estav ná 
zá , klidné povahy, dobré mechaniky 
pohybu, výška 59 cm.  
 
t . otev ená 
BUGGY SHAHRASTANI 
VD 
maj: Marcel Fousek  * 1.6.2001 
Fena silné kostry, s málo sami ím 
výrazem, dobré mechaniky pohybu. 
 
mezit ída 
CHEEKY Z LODÍNSKÝCH LUH  
V1, CAC, Národní vít z, BOB 
maj: Straková Eva  * 9.11.2001 
Fena st edn  silné kostry, ve výstavní 
kondici, dobrá mechanika pohybu, 
dobré osrst ní, fena velice ušlechtilá.  
 
t . šampion  
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1 
maj: Šejvlová Daniela  * 1.6.2001 
Fena st edn  silné kostry, ve výstavní 
kondici, dob e ušlechtilé hlavy, dobré-
ho osrst ní, strm jší postoj zadních 

kon etin.  
  
Ch. HAVA ZE SRNÍNA 
V2 
maj: Johaníková Jana  * 19.5.1999 
Fena st edn  silné kostry, mírn  
p etu n lá, jinak korektní v pohybu i v 
postoji.  
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MLADÁ BOLE-
SL A V  -  R OZ HO D Í :  MA RT I NEZ 
(ŠPAN LSKO) 
6. ZÁ Í 
(POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi:  
dorost 
BENJAMIN LESLIE LEVEN 
Velmi nad jný 
t . otev ená 
AARON VIS TRANQUILLA 
V2, res. CAC, res. CACIB 
  
SET´R RIDGE´S ALL AMERICAN 
V1, CAC, CACIB 
 
Feny: 
dorost 
BOWIE LESLIE LEVEN 
Nad jný 
 
t . mladých 
CASCADA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD1 
  
HAKIRA LAWERACK 
VD2 
 
mezit ída 
CHEEKY Z LODÍNSKÝCH LUH  
VD1 
 
t . otev ená 
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1, CACIB, CAC, BOB 
  
BUGGY SHAHRASTANI 
V2 
t . šampion  
Ch. HAVA ZE SRNÍNA 
V1, CAC, res. CACIB 
 
 
NÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 
20. ZÁ Í 
(POUZE VÝSLEDKY) 
 

Psi:  
t . pracovní 
BENGÁL SHAHRASTANI 
V1, CAC, Národní vít z, BOB, 5. místo 
BIG 
 
Feny: 
t . mladých 
CASCADA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAJC 
t . vít z  
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1, CAC, Národní vít z 
 
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ESKÉ BUD JO-
VICE  ROZHOD Í: ZBYN K PÍBL 
11. ÍJNA 
 
Psi: 
t . mladých 
BENJAMIN LESLIE LEVEN 
V1, CAJC 
maj: Novák Tomáš+Zborník Karel 
* 23.12.2002 
Ušlechtilý pes, leh ího typu, tricolor, 
n žkový skus, oko hn dé, hlava dlou-
há, suchá, výborn  utvá ená, unatelný 
stop, vyvinuté pysky, správn  nasaze-
ný krk, pevný h bet, dobrá zá , správ-
n  nesená ohá ka, uložení p edních a 
zadních kon . správné, hrudník dosa-
huje k lokti, uzav ené tlakpky, osrst ní 
i zbarvení standard.  
  
HANNIBAL LAWERACK 
VD 
maj: Sitterová D+Pren k J. 
* 22.9.2002 
St edn  silný pes, B, plnochrupý, 
n žkový skus, hrubší hlava s odstáva-
jícím dolním pyskem, v kost e bez 
zjevné vady, uložení p edních i zaúh-
lení zadních kon etin správné, osrst -
ní i zbarvení standard, pes projevuje 
plachost p i p edvád ní.  
  
t . otev ená 
ALL AMERICAN SET´R RIDGE´S 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Vošalík Pavel  * 16.10.2000 
Elegantní pes, hlava bezvadn  utvá e-
ná, správn  nasazené slecho, výrazný 
kohoutek, pevný h bet, v postoji i v 
pohybu bez zjevných vad, výborné 
bohaté osrst ní.  
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MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 
ROZHOD Í: FRANTIŠEK ŠONKA 
8. ÚNORA  
 
Psi:  
t . otev ená 
EROS Z ŽELE KY 
V1 
maj: Petráš Josef  * 26.5.2000 
Statný pes, ušlechtilá hlava, st edn  
dlouhý krk, pevný h bet. Ohá ka dob e 
nasazená a nesená, výrazné p edhru-
dí, st edn  hluboký hrudník, pon kud 
sv tlejší oko, tmavé zbarvení, slabší 
osrst ní.  
 
t . šampion  
Ch. ARAN MORAVIA SETTER 
V1, CAC, CACIB, BOB  
maj: R ži ka Miloslav  * 2.5.1998 
Pes st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlava, st edn  dlouhý suchý krk, 
výrazný kohoutek, hluboký hrudník, 
stand. zbarvení i osrst ní.  
 
Feny: 
t . mladých 
LE A Z HOLUBICKÉ STRÁN  
VD1 
maj: Vaší ková Karolína  * 31.1.2001 
Mladá fenka, st edn  silné kostry, 
ušlechtilé hlavy, pon kud slabší pysk, 
výrazný kohoutek, pevný h bet, ohá -
ka dob e nasazená a nesená, st edn  
hluboký hrudník, stand. zbarvení, 
slabší osrst ní.  
 
t .otev ená 
AŠKA PEXESO 
V2, res. CAC, res. CACIB 
maj: Peksová Šárka  * 21.8.2001 
Fena st edn  silné kostry, ušlechtilá 
hlava, st edn  dlouhý krk, výrazný 
kohoutek, pevný h bet, ohá ka dob e 
nasazená i nesená, st edn  hluboký 
hrudník, výrazné zá ivé pálení, fena se 
velmi špatn  p edvádí.  
  
KORA Z HOLUBICKÉ STRÁN  
V1, CAC, CACIB 
maj: Vaší ková Karolína  * 4.12.2000 
Fena st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlavy, st edn  dlouhého suchého krku, 
výrazný kohoutek, dob e nasazená i 
nesená ohá ka, st edn  hluboký 

GORDON SETR: lá, plnochrupá, skus n žkový, hlava 
správn  utvá ená, správn  nasazená 
slecha, pevný h bet, dlouhá zá , 
ohá ka dosahuje k pat , položení 
p edních a zaúhlení zadních kon etin 
správné, osrst ní chud í.  
  
ŽANETA Z KRZÁKU 
V2 
maj: Legát František  * 8.9.2002 
St edn  silná fena, fen ího typu, tric., 
plnochrupá, skus n žkový, hlava 
typická se znatelným stopem, pevný 
h et, uložení a zaúhlení kon tin správ-
né, hrudník dosahuje k lokti, pravidel-
ná mechanika pohybu.  
 
mezit ída  
BRANDY Z MEŠINSK  HÁJOVNY 
V 
maj: Bártová Karolína  * 10.12.2001 
Výška 61 cm, plnochrupá, skus n žko-
vý, st edn  silná fena, fen ího typu, 
oranžbílá, s typickou hlavou, pevný 
spáditý h bet, uložení p edních a 
zaúhlení zadních kon etin bez zjevné 
vady, osrst ní standardní.  
 
t . otev ená 
BEST QUEEN SHAHRASTANI 
V1, CAC, CACIB 
maj: Šejvlová Daniela  * 1.6.2001 
Ušlechtilá fena, sami ího výrazu, 
elegantní v pohybu, v postoji bez 
zjevných vad, výborné osrst ní. 
  
TULA Z KRZÁKU 
V2 
maj: Legát František  * 16.5.2000 
Ušlechtilá fena, modrý b louš, hlava 
dlouhá, suchá, plnochrupá, správn  
nasazená slecha, delší, avšak pevný 
h bet, uložení p edních i zaúhlení 
zadních kon . správné, osrst ní stan-
dardní.  
 
t . pracovní 
HAVA ZE SRNÍNA 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Johaníková Jana  * 19.5.1999 
Uš lecht i lá fena, fen ího typu, 
plhochrupá, skus n žkový, oko hn dé, 

B, hlava suchá, správn  utvá ená, 
spáditý h bet, uložení p edních a 
zaúhlení zadních kon . správné, 
výborné osrst ní.   

ARGO OD LUŽNICE 
VD 
maj: Falada Václav  * 5.4.2002  
Pes tricolor, plnochrupý, skus n žko-
vý, oko hn dé, leh í typ, hlava se 
znatelným stopem, na ele mírn  
klínovitá, slecha dob e nasazená, 
pevný h bet, dobrá zá , uložení i 
zaúhlení kon etin bez zjevné vady, 
hrudník dosahuje tém  k lokti, osrst -
ní chud í.  
 
t . pracovní 
BENGÁL SHAHRASTANI 
V1, res. CAC 
maj: Procházka Ji í  * 1.6.2001 
Ušlechtilý pes, oranžbílý, plnochrupý, 
typická hlava sam ího výrazu, v posto-
ji i v pohybu bez zjevné vady, výborné 
osrst ní, bezvadn  se p edvádí.  
 
t . šampion  
SUIT YOURSELF STARTAILOR 
SUNNY V.D. 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Weselik Preissl E+Peuhkurt M. 
* 6.2.2001 
Ušlechtilý pes, hn dobílý, hlava dlou-
há, suchá, výborn  utvá ená, správn  
nasazená slecha, spáditý pevný h bet, 
v postoji i v pohybu bez zjevných vad, 
výborné osrst ní.  
 
Feny: 
dorost 
BEA VIS TRANQUILLA 
Velmi nad jná 
maj: Dvo áková Vladimíra  * 27.2.2003 
Ušlechtilá fena, fen ího typu, dob e 
utvá ená hlava, v kost e vzhledem k 
v ku správné utvá ená.  
 
t . mladých 
BOWIE LESLIE LEVEN 
V3 
maj: Novák Tomáš  * 23.12.2002 
Ušlechtilá fena, tric., plnochrupá, skus 
n žkvý, oko hn dé, hlava dlouhá s 
mén  výrazným stopem, vyvinutými 
pysky, pevný spáditý h bet, uložení a 
zaúhlení kon . správné, pravidlená 
mechanika pohybu, osrst ní vzhledme 
k v ku na hrudníku chudší.  
  
HASCHLERKA SARAH LAWERACK 
V1, CAJC 
maj. Sitterová Dagmar  * 22.9.2002 
Ušlechtilá fena, leh ího typu, oranžbí-
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hrudník, stand. zbarvení, velmi dobrá 
mechanika pohybu.  
 
t . pracovní 
BETTY MORAVIA SETTER 
V1, CAC 
maj: Janíková Ilona  * 6.8.1999 
Fena st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlavy, st edn  dlouhý krk, výrazný 
kohoutek, pevný h bet, ohá ka dob e 
nasazená i nesená. St edn  hluboký 
hrudník, stand. osrst ní, zá ivé maha-
gonové zbarvení. Fena není vhodn  
na výstavu upravena.  
 
t . šampion  
Ch. ALLISON OF MACLEOD 
V1, CAC 
maj: Balaga Rafael  * 15.9.1998 
Fena st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlavy, st edn  dlouhý krk, výrazný 
kohoutek, pevný h bet, ohá ka dob e 
nasazená i nesená, výrazný hluboký 
hrudník, pon kud tmavší odstín hlavn  
v zadní partii.  
 
 
NÁRODNÍ VÝSTAVA OSTRAVA - ROZHOD-
Í: VÁCLAV VLASÁK 

15. B EZNA 
(BOHUŽEL ROZHOD ÍM NEBYL DODÁN 
POSUDEK, TAKŽE POUZE VÝSLEDEK) 
 
Feny: 
t . mladých 
LUISA Z HOLUBICKÉ STRÁN  
VD (klenutá bedra, dosud nedokon e-
ný vývin) 
maj: Z. a V. Nedavaškovi 
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ESKÉ BUD JO-
VICE  ROZHOD Í: ESTMÍR ŠRÁMEK 
26. DUBNA 
 
Psi: 
t . mladých 
ARES BOHEMIA SETTER 
VD 
maj: Kárová Alexandra  * 15.3.2002 
Pes silné kostry, kvadratického rámce 
t la, chrup úplný, skus n žkový, 
ušlechtilá hlava, suchý krk, rovný h bet 
zakon en strm jší zádí. Hluboký 
prostorný hrudní, zaúhlení kon etin a 
mechanika pohybu standard.  
 
t . šampion  

Ch. ARAN MORAVIA SETTER   
V1, CAC 
maj: R ži ka Miroslav  * 2.5.1998 
Ušlechtilý pes, exteriér odpovídá 
stand., nemá výstavní osrst ní. 
 
Feny: 
t . mladých 
BLACK MYSTERY EVENIN GLOW 
V1 
maj: Ramelli Cécile  * 14.12.2001 
Ušlechtilá fena, exteriér odpovídá 
standardu, nemá výstavní osrst ní. 
 
mezit ída 
BLACK MYSTERY DJINNIE MAGIC 
V1 
maj: Ramelli Cécile  * 28.4.2001 
Ušlechtilá fena, exteriér odpovídá 
standardu, nemá výstavní osrst ní. 
 
t . otev ená 
AŠKA PEXESO 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Pexová Šárka  * 21.8.2001 
Fena silné kostry, kvadratického 
rámce t la, exteriér odpovídá standar-
du. 
 
t . pracovní 
BLACK MYSTERY BEAM 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Remelli Cécile  * 28.3.1998 
Fena silné kostry, kvadratického 
rámce t la, ušlechtilý exteriér odpoví-
dá standardu. 
 
t . veterán  
BLACK BERRY SHEELA 
V1, Nejlepší veterán, v záv re ných 
p ehlídkách obdržela 3. místo ve 
veteránech 
maj: Remelli Cécile  * 21.3.1994 
Ušlechtilá fena, exteriér odpovídá 
standardu.  
 
OBLASTNÍ VÝSTAVA LYSÁ NAD LABEM - 
ROZHOD Í: VÁCLAV VLASÁK 
4. KV TNA 
(POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi:  
t . pracovní 
AGIP JINONICKÝ DV R 
V1, Vít z t ídy, Oblastní vít z 
maj: Bohumil Pazdera 
 
Feny: 

t . otev ená 
BESSY Z ESKÝCH LESÍK  
V1, Vít z t ídy, Oblastní vít z 
maj: František Šonka 
  
MEGGY Z PODMARŠOVIC 
V2 
maj: Milan Turek 
 
 
KLUBOVÁ VÝSTAVA PSK V PANEN-
SKÝCH B EŽANECH 
ROZHOD Í: FRANTIŠEK ŠONKA 
8. KV TNA 
 
Psi: 
t . dorostu 
BOGEY JINONICKÝ DV R 
velmi nad jný 
maj: Anderlová Jana  * 6.9.2002 
Mladý ušlechtilý pes, st edn  silné 
kostry, typické postavy, pevného 
h betu. Velmi p kná mechanika pohy-
bu, výrazné zbarvení, osrst ní odpoví-
dá v ku.  

 
t . mladých 
ASTIN PEXESO 
V1 
maj: Wágnerová Dagmar  * 21.8.2001 
Mladý pes, st edn  silné kostry, 
ušlechtilé hlavy. Delšího suchého krku, 
výrazný kohoutek. Pevný h bet, dob e 
nasazená ohá ka, výrazné p edhrudí. 
St edn  silný hrudník, velmi dobrá 
mechanika pohybu. Slabší osrst ní. 
 
t . otev ená 
APOLLO BLACK SIRIUS 
odstoupil 
maj: Sedlá ek Roman  * 17.2.2000 
 
t . pracovní 
AGIP JINONICKÝ DV R 
V1, CAC, Klubový vít z, BOB 
maj: Pazdera Bohumil  * 22.4.2000 
Statný pes ušlechtilé hlavy, st edn  
dlouhý krk, dob e nasazená ohá ka, 
výrazný p edhrudí, spáditý h bet. 
Výrazný hrudník, standard. zbarvení, 
bezvadné osrst ní, velmi p kná me-
chanika pohybu.  
  
FARGO Z PROST JOVSKA 
V2, res. CAC 
maj: Gruber Václav  * 20.5.1997 
Pes st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlavy, st edn  dlouhým krkem, pevný 
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h bet. Mírn  spáditá zá , ohá ka 
dob e nasazena i nesena. Dostate n  
hluboký hrudník. Velmi dobrá mecha-
nika pohybu, osrst ní standard.  
  
ORION z AKLIC 
V3 
maj: Švarcová Romana  * 9.6.1998 
Pes st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlavy s dostatkem pysku, st edn  
dlouhým krkem s volnou k ží, výraz-
ným kohoutkem, pevným krkem, dob e 
nasazenou a nesenou ohá kou. Hlu-
bokým p edhrudím, dobrá mechanika 
pohybu.  
 
t . vít z  
ARAN MORAVIA SETTER 
V1 
maj: R ži ka Miroslav  * 2.5.1998 
Ušlechtilý pes, mnohokrát popsán, 
slabé osrst ní ohá ky.  
 
Feny: 
t . dorostu 
BIRDIE JINONICKÝ DV R 
velmi nad jný 
maj: Anderlová Jana  * 6.9.2002 
Mladá ušlechtilá fenka, ve vývinu, 
hlava s výrazným pyskem, dobrým 
h betem, dob e nasazenou ohá kou, 
st edn  hluboký hrudník. Standard. 
osrst ní, které odpovídá v ku.  
 
t . mladých 
MELONY Z JEHLI NÉ 
V1 
maj. K rka Vladimír  *2.8.2002 
Mladá ušlechtilá fenka, hlava mén  
pysku, výrazný kohoutek, pevný h bet, 
dob e nasazená ohá ka, hrudník 
dostate n  hluboký, slabé osrst ní. 
  
NIKA Z PODMARŠOVIC 
V2 
maj: Švarcová Romana  * 25.3.2002 
Fena st edn  silné kostry, jemné 
hlavy, dlouhého suchého krku, výraz-
ného h betu, dob e nasazené i nesené 
ohá ky. St edn  hluboký hrudník, 
slabší osrst ní.  
  
ZITA Z ERNIC 
VD 
maj: Turková Alena  * 20.2.2002 
Fena silné kostry, ušlechtilá, pon kud 
t žší hlavy, výrazného kohoutku, 
pevného h betu, ohá ka dob e nese-

ná. Velmi p kná mechanika pohybu, 
výrazný hrudník, zbarvení standard. 
Osrst ní výrazné, avšak na výstavu 
neupraveno.  
 
t . otev ená 
AŠKA PEXESO 
V1, CAC 
maj: Peksová Šárka  * 21.8.2001 
Fena st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlavy, pevného h betu, ohá ky dob e 
nasazené i nesené.  
  
ALLY BLACK SIRIUS 
V2 
maj: Sedlá ek Roman  * 17.2.2000 
Typická fena st edn  silné kostry, 
slabší osrst ní, výborná kondice. 
 
t . pracovní 
MEGI Z PODMARŠOVIC 
V1, CAC, Klubový vít z 
maj: Turek Milan  * 2.2.2001 
Fena st edn  silné kostry, hlava s 
výrazným okem, st edn  dlouhým 
krkem. Výrazný kohoutek, pevným 
h betem. ohá ka dob e nasazena i 
nesena. Výrazné p edhrudí, hluboký 
hrudník. Zaúhlení p edních i zadních 
kon etin dobré. Zbarvení i osrst ní 
standardní. Dobrá výstavní kondice, 
dob e p ipraven.  
  
SILVA Z AKLIC 
V2, res. CAC 
maj: K rka Vladimír  * 29.1.2001 
Mohutná fena ušlechtilé hlavy, st edn  
dlouhého krku, pevného h betu, ohá -
ky dob e nasazené i nesené, osrst ní 
stand. zbarvené, pevné p edhrudí. 
 
 

 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA LITOM ICE 
ROZHOD Í: VLASTIMIL NOVOTNÝ 
24. KV TNA 
 
Psi:  
t . pracovní 
ULAN SONAVE 
V1, CAC, CACIB 
maj: Krebsová Helena  * 18.3.1996 
Pes st edn  silné kostry s tmavším 
pálením, ale jinak správn  rozmíst -
ným. Anatom. stavba i mechanika 
pohybu bez zjevných vad, standard. 
osrst ní. 
 

Feny: 
t . mladých 
BORA Z POLABECKÝCH LUK 
VD1 
maj: Ipser Martin  * 7.1.2002 
Fena st edn  silné kostry, ned v ivé 
povahy, s málo vyzna eným osrst -
ním, anatom. stavba i mechanika 
pohybu bez zjevných vad.  
  
MELONY Z JEHLI NÉ 
VD2 
maj: K rka Vladimír  * 2.8.2002 
Fena st edn  silné kostry, vyrovnané a 
klidné povahy, dosud ve vývinu, pon -
kud delší m l í hrudník, jinak bez 
zjevné anatom. vady, korektní mecha-
nika pohybu.  
 
t . otev ená 
KORA Z HOLUBICKÉ STRÁN  
V1 
maj: Vaší ková Karolína  * 4.12.2000 
Fena siln jší kostry, hlava dob e 
modelovaná, barva oka by mohla být 
tmavší, jinak ve stavb  nemá žádná 
zjevnou vadu, mechanika pohybu 
korektní.  
  
AŠKA PEXESO 
VD2 
maj: Peksová Šárka  * 21.8.2001 
Fena siln jší kostry s málo výrazným 
osrst ním a pon kud strm jším úhle-
ním pánevních kon etin.  
 
t . pracovní 
HODJA VOM EIXELBERG 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Geyer Birgit  * 30.1.1997 
Elegantní fena st edn  silné kostry, 
typického plemenného výrazu, korekt-
ní anatom. stavba i mechanika pohy-
bu, osrst ní standardní. Vyrovnaná a 
klidná povaha.  
 
 
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA SETR  A POINTER  
LITOM ICE 
ROZHOD Í: ERDÖS LÁSZLÓ (MA ARSKO) 
25. KV TNA 
 
Psi: 
t . pracovní 
ORION Z AKLIC 
V2 
maj: Švarcová Romana  * 9.6.1998 
Trochu bázliv jší pes se silnou hlavou, 
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dobrým silným záp stím, leh í v p ed-
ním postoji, h betní linie není p íliš 
korektní, dob e osrt n, dobré zaúhlení 
p edních i zadních kon etin, dob e se 
prezentuje, st edn  dobrý pohyb. 
  
ULAN SONAVE 
V1, CAC, Vít z speciální výstavy, BOB 
maj: Krebsová Helena  * 18.3.1996 
Pes dobrých proporcí, st edn  dobré 
hlavy, velmi dobrý postoj p edních i 
zadních kon etin, velmi dobré zaúhle-
ní kon etin, vrchní i spodní linie typic-
ká, dob e osrst n, mén  výrazné 
p edhrudí, dob e se prezentuje s 
dobrým pohybem.  
 
Feny 
t . mladých 
NIKA Z PODMARŠOVIC 
V1, CAJC 
maj: Švarcová Romana  * 25.3.2002 
Elegantní mladá fena leh ího typu s 
dobrou hlavou, dobrá h betní linie, 
malé p edhrudí s mén  výrazným 
hrudníkem, dobré zaúhlení kon etin, 
temperamentní, dobré p edvedení, 
velmi nad jná srst, není kompletní 
dobrý pohyb. 
 
t . otev ená 
KORA Z HOLUBICKÉ STRÁN  
V1, CAC, Vít z speciální výstavy 
maj: Vaší ková Karolína  * 4.12.2000 
Elegantní fena s typickou hlavou, 
velmi dobré záp stí, s malým p edhru-
dím a mén  výrazným hrudníkem, 
st edn  dobré osrst ní, korektní zaúh-
lení p edních i zadních kon etin, 
temperamentní, velmi dobrý pohyb.  
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PRAHA 
ROZHOD Í: ZBYN K PÍBL 
14. ERVNA  
 
Psi: 
t . mladých 
BUDDY JINONICKÝ DV R 
VD 
maj: Jan Mleziva  * 6.9.2002 
Ušlechtilý pes, st edního rámce, sam-
ího typu, hlava typická se znatelným 

stopem, vyvinutými pysky, pevný 
h bet, mírn  klenutá bedra, mírn  
spáditá zá , uložení p edních kon etin 
správné, zaúhlení zadních mírn  
strmé. Hrudník dosahuje k lokti, v 

pohybu mírn  strnulejší zá .  
 
Feny: 
t . otev ená 
AŠKA PEXESO 
V 
maj: Peksová Šárka  * 21.8.2001 
Ušlechtilá fena sami ího typu s typic-
kou hlavou, správn  nasazená slecha, 
dob e nesený krk, pevný h bet, uložení 
p edních kon etin správné, zadních 
strm jší, dost hluboký hrudník, stand. 
osrst ní, zbarvení ohrani ené, v pohy-
bu mén  výrazný zá .  
 
 
OBLASTNÍ VÝSTAVA PRAHA - KUNRATI-
CE - ROZHOD Í: JOSEF N MEC 
21. ERVNA 
 
Feny: 
t . mladých 
ZITA Z ERNIC 
V1, Vít z t ídy mladých 
maj: Turková Alena  * 20.2.2002 
16ti m sí ní fena výborných proporcí, 
hlava tém  ideální, chrup úplný. Oko 
hn dé. Horní i dolní linie správná. 
Dob e vyvinutý hrudník. Výborné 
zaúhlení kon etin, prostorný pohyb, 
standardní srst.  
 
t . otev ená 
ATHENA BLACK SIRIUS 
V1, Vít z t ídy, Oblastní vít z 
maj: Zoubek Petr  * 17.2.2000 
St edn  silná fena s výbornou hlavou. 
Všechny proporce odpovídají standar-
du. Dostate n  vyvinutý hrudník, velmi 
dobré zaúhlení kon etin, korektní 
mechanika pohybu. Srst standard., v 
sou asné dob  zna n  vylínaná.  
 

 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO; 
O POHÁR ST EDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY  
28. ERVNA  
(POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi: 
t . mladých 
ARES BOHEMIA SETTER 
V1, CAJC 
maj: Kárová Alexandra      15.3.2002 
  
t . pracovní 
FARO Z PROST JOVSKA 
V1, CAC           20.5.1997 

NÁRODNÍ VÝSTAVA MLADÁ BOLESLAV 
ROZHOD Í: PAVEL NAVRÁTIL 
26. ERVENCE 
 
Psi:  
t . mladých 
BOGEY JINONICKÝ DV R 
V1, CAJC 
maj: Anderlová Jana     6.9.2002 
Pes st edn  silné kostry, dobré pova-
hy, standardní osrst ní, korektní  
v postoji i pohybu. 
 
Feny:  
t . mladých 
BIRDIE JINONICKÝ DV R 
VD1 
maj: Anderlová Jana     6.9.2002 
Fena st edn  silné kostry, výška 61 
cm, povaha mírn  bázlivá, 
strm jší zaúhlení zadních kon etin, 
plnochrupá, s n žkovým skusem. 
 
mezit ída 
BORA Z POLABECKÝCH LUK 
VD2 
maj: Ipser Martin     7.1.2002 
Fena st edn  silné kostry, standardní 
osrst ní, plnochrupá s n žkovým 
skusem, strmý postoj zadních kon e-
tin, fena není korektní v pohybu. 
  
ZORA Z ERNIC 
V1 
maj: Šonka František     20.2.2002 
Fena st edn  silné kostry, korektní v 
postoji i pohybu, s kratší mordou, 
slabšího  
pigmentu. 
 
t . otev ená 
CEDRA Z N T IC 
VD1 
maj: Klimek Marcel     13.2.2001 
Fena silné kostry, standardní osrst ní, 
plnochrupá, fena není ve výstavní 
kondici, je p etu n ná, fena se dob e 
neprezentuje. 
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MLADÁ BOLE-
SLAV 
ROZHOD Í: MARTINEZ (ŠPAN LSKO) 
6. ZÁ Í 
(POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi:  
t . mladých 
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hluboký hrudní, velmi p kné mahago-
nové zbarvení. Stand. osrst ní.  
 
t . otev ená 
TEDDYBEAR OF REDESTATE 
V1, CAC 
maj: Monika Fiedlerová  * 11.7.1999 
Statný pes, ušlechtilá hlava, výrazný 
kohoutek, spáditá zá , dob e nasaze-
ná i nesená ohá ka, dostate n  hlubo-
ký hrudník. Stand. osrst ní, tmav  
mahagonové zbarvení.  
 
t . pracovní 
DORIAN GREY JENNY´S IRSAL   
V1, CAC 
maj: Ronnová Dagmar  * 7.6.2001 
Mohutná pes, 69 cm, dlouhý suchý 
krk, výrazný kohoutek, rovný h bet, 
spáditá zá , dob e nasazená a nese-
ná ohá ka, hluboký hrudník, tmavé 
mahagonové zbarvení, stand.osrst ní.  
 
t . šampion  
VALMONT JENNY´S IRSAL 
V2, res. CAC, res. CACIB 
maj: Kuntošová Markéta  * 10.7.1999 
Ušlechtilý pes, odpovídá standardu.  
  
BODAR Z DOMANKY 
V3 
maj: Jablonická Petra  * 5.3.1999 
Ušlechtilý pes, pln  odpovídá standar-
du, pon kud sv tlejší osrst ní v zadní 
partii.  
  
KASZTANOWY KSIAZE Z ARISLAN-
DU   V4 
maj: Afengova Krista  * 6.4.2001 
Ušlechtilý pes, mohutný vzr st, pln  
odpovídá standardu, pon kud sv tlejší 
zbarvení v zadní partii.  
  
O´CEALLAIGH´S YO LOK AT ME 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Ljuba Justina a Jadran 
* 23.6.1999 
Velmi ušlechtilý pes, pln  odpovídá 
standardu, velmi dob e se p edvádí, 
tmavé mahagonové zbarvení, bohaté 
osrst ní.  
 
Feny: 
t . dorostu 
JENNY Z HUMENKY 
velmi nad jná 
maj. Johaníková Jana  * 13.7.2002 
Jemná fenka, dosud ve vývinu.  

IRSKÝ ERVENÝ SETR: 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 
ROZHOD Í: FRANTIŠEK ŠONKA 
8. ÚNORA 
 
Psi:  
t . mladých 
MAN ABOUT TOWN REDWED   
V1 
maj: St elec Martin  * 8.10.2001 
Statný pes, 68 cm výšky, úplný chrup, 
ušlechtilá hlava, výrazný kohoutek, 
ohá ka dob e nasazená i nesená, 
tmavé zbarvení s hv zdi kou na 
prsou, standardní osrst ní.  

 
mezit ída 
XAMBO OD VELKÉHO DUBU 
V1, CAC 
maj: Rabi áková Lenka  * 11.4.2001 
Statný pes, výška 69 cm.Ušlechtilá 
hlava, dlouhý krk, výrazný kohoutek, 
spáditá zá . Ohá ka dob e nasazená i 
nesená. St edn  hluboký hrudník, 
stand. osrst ní.  
  
XERXES OD VELKÉHO DUBU 
V2, res. CAC 
maj: Hloušková Radka  * 11.4.2001 
Statný pes, výška 69 cm. Delší krk, 
výrazný kohoutek, pevný h bet, ohá -
ka dob e nasazená i nesená, st edn  

ARES BOHEMIA SETTER 
V1 
  
BOGEY JINONICKÝ DV R 
VD2 
 
Feny: 
t . mladých 
BIRDIE JINONICKÝ DV R 
VD1 

 
Mezit ída 
ZITA Z ERNIC 
V1 

 
t . otev ená 
BETTY ERNÁ ZÁ E 
VD1 
t . pracovní 
BORA Z POLABECKÝCH LUK 
VD1 
 
NÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 
NEBYL P IHLÁŠEN ŽÁDNÝ JEDINEC 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ESKÉ BUD JO-
VICE  ROZHOD Í: ZBYN K PÍBL 
11. ÍJNA 2003 
 
Psi: 
mezit ída 
ADIR BOHEMIA SETTER 
V1, CAC, CACIB, BOB, 5.místo v VII. 
FCI skupin  
maj: R ži ka Miroslav     15.3.2002 
Plnochrupý, skus n žkový, barva oka 
hn dá, 64 cm výška, ušlechtilý pes, 
leh ího typu, hlava správn  utvá ená, 
slecha správn  nasazená, pevný 
h bet, správná zá , uložení p edních a 
zaúhlení zadních kon etin bez vady, 
elegantní v pohybu, (P1 vlevo naho e 
navíc). 
  
ARES BOHEMIA SETTER 
V2, res. CAC 
maj: Kárová Alexandra     15.3.2002 
Plnochrupý (P1 vlevo naho e navíc), 
barva oka hn dá, 66 cm, st edn  silný 
pes, sam ího typu, s typickou hlavou, 
dob e neseným krkem, rovným h be-
tem, uložení p edních a zaúhlení 
zadních kon etin správné, hrudník 
dosahuje k lokti, osrst ní standardní, 
pálení ohrani ené. 
 
t . otev ená 
ARSI Z KRÁTOŠICKÝCH STRÁNÍ 

V1 
maj: Chval Miroslav     29.12.2001 
66 cm, oko hn dé, plnochrupý, skus 
n žkový, ušlechtilý pes sam ího typu, 
živého temperamentu, hlava správn  
utvá ená, správn  osvalený krk, pevný 
h bet, uložení p edních a zaúhlení 
zadních kon etin správné, chudší 
osrst ní. 
 
Feny: 
mezit ída 
ARGA BOHEMIA SETTER 
VD1 
maj: Grofek Jan     15.3.2002 
65 cm, skus n žkový, chrup úplný (P1 
vpravo naho e navíc), hlava typicky 
fen í, správn  nasazená slecha, 
pevný h bet, v pohybu bedra mírn  
klenutá, uložení p edních kon etin 
správné, u zadních v pohybu strnulejší 
mechanika pohybu, v zádi nevýrazné. 
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t . mladých 
BRIGITTE QUEEN RED 
V 
Maj: Fialová Simona  * 11.11.2001 
Mladá fenka, 63 cm, ušlechtilá hlava, 
pevný h bet, spáditá zá , st edn  
hluboký hrudník osrst ní odpovídá 
v ku, zbarvení sv tlejší v zadní partii.  
 
mezit ída 
MAYBELLINE JENNY´S IRSAL 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Machková Daniela  * 26.2.2001 
Fena st edn  silné kostry, výška 63 
cm, ušlechtilá hlava, dlouhý krk, pevný 
h bet, spáditá zá , ohá ka dob e 
nasazená i nesená. St edn  hluboký 
hrudní, osrst ní i zbarvení standard.  
 
t . otev ená 
BALLANTINES OF REDWEED  
odstoupila 
maj: Brauner Robert  * 14.10.1998 
  
WANESA OD VELKÉHO DUBU 
V1 
maj: Rabi áková Lenka  * 19.4.2000 
Fena st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlavy, st edn  dlouhého krku, pevného 
h betu, spádité zádi, dob e nasazená i 
nesená ohá ka. St edn  hluboký 
hrudník, standardní zbarvení, slabší 
osrst ní.  
  
MAGGY WODDERSTAR V.D. IGALY-
IGALFY 
Odstoupila 
maj: Johanna Csermak  * 31.5.1999 
 
t . pracovní 
MARY WODDERSTAR V.D. IGALY-
IGALFY 
V2, res. CAC 
maj: Johanna Csermak  * 31.5.1999 
Fena st edn  silné kostry, ušlechtilá 
hlava, dlouhý suchý krk, výrazný 
kohoutek, pevný h bet, spáditá zá , 
ohá ka dob e nasazená a nesená. 
St edn  hluboký hrudník, pon kud 
slabší osrst ní, ve slabinách a zádi 
sv tlejší.  
  
MELODY JENNY´S IRSAL 
V1, CAC, CACIB 
maj: Šafránek Ludvík  * 26.2.2001 
Fena st edn  silné kostry, 63 cm, 
ušlechtilá hlava, dlouhý suchý krk, 
pevný h bet, mírn  spáditá zá , dob e 

nasazená a nesená ohá ka, hluboký 
hrudník, standard. osrst ní a zbarvení.  
 
NÁRODNÍ VÝSTAVA OSTRAVA 
ROZHOD Í: VÁCLAV VLASÁK 
15. B EZNA 
(BOHUŽEL ROZHOD ÍM NEBYLY DODÁNY 
POSUDKY, TAKŽE POUZE VÝSLEDKY) 

 
Psi: 
mezit ída 
XARO ACRO OD VELKÉHO DUBU 
V1, CAC 
maj: Igor Va ous   
 
t . otev ená 
ARAN MORAVIA SUN  
V1, CAC 
maj: Zuzana Vojá ková 
  
ARAN Z BU OVSKÝCH HÁJ  
V2 
maj: Eva Horová 
 
t . pracovní 
HARRIS Z LESINKY 
V1, CAC 
maj: Markéta Kuntošová 
 
t . vít z  
KASZTANOWY KSIAZE Z ARISLAN-
DU  
V2, res. CAC 
maj: Krista a Konkiel Afengovi 
  
VALMONT JENNY´S IRSAL 
V1, CAC, Národní vít z, BOB 
maj: Markéta Kuntošová 
 
Feny: 
t . mladých 
BRIGITTE QUEEN RED 
V1, CAJC 
maj: Simona Fialová 
 
t . pracovní 
KARA Z NET IC 
V1, CAC, Národní vít z 
maj: Milan Kawulok 
  
VESNA Z HRADISKA RÁJCE 
VD2 
maj: Miroslav Matula 
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ESKÉ BUD JO-
VICE  ROZHOD Í: ESTMÍR ŠRÁMEK 
26. DUBNA 

Psi:  
t . mladých 
ALAN OD BOHUŠOVSKÉ STRÁN  
V1 
maj: Kubík Jind ich  * 16.4.2002  
Výška 68 cm. Pes silné kostry, kvadra-
tického rámce t la, exteriér odpovídá 
standardu, nemá výstavní osrst ní. 
   
INGO OD RAKOVNICKÉ BRÁNY 
VD2 
maj: Reischl Heinz-Karl  * 17.1.2002 
Výška 68 cm. Pes silné kostry, kvadra-
tického rámce t la, ušlechtilá hlava, 
správný krk, spáditá linie h betu, 
zakon ená strmou zádí, hluboký 
prostorný hrudník, zaúhlení kon etin, 
mechanika pohybu a osrst ní stan-
dardní, výrazný kohoutek. 
 
mezit ída 
GUSTAV MERRYDAG OD KALY  
VD 
maj: erný Pavel  * 6.1.2002  
Výška 70 cm. Pes silné kostry, kvadra-
tického rámce t la, ušlechtilá hlava, 
suchý krk, výrazný kohoutek, spáditá 
linie h betu zakon ená strmou zádí a 
vysoko nesenou ohá kou. Hluboký 
hrudník, zaúhlení kon etin standardní, 
správná mechanika pohybu, standard-
ní osrst ní. 
 
t . otev ená 
IRR Z LESINKY  
V2, res CAC 
maj: Remeš Milan a ápová Markéta  
* 20.4.2000 
Výška 68 cm, pes silné kostry, kvadra-
tického rámce t la. Exteriér odpovídá 
standardu. 
  
XERXES OD VELKÉHO DUBU 
V1, CAC 
maj: Hloušková Radka  * 11.4.2001  
Výška 67 cm, pes silné kostry, kvadra-
tického rámce t la, exteriér odpovídá 
standardu. 
  
XAMBO OD VELKÉHO DUBU 
V3 
maj: Rabi áková Lenka  * 11.4.2001 
Výška 68 cm, pes silné kostry, kvadra-
tického rámce t la, exteriér odpovídá 
standardu. 
  
XARO ACRO OD VELKÉHO DUBU 
VD4 
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maj: Va ous Igor  * 11.4.2001  
Výška 68 cm, pes silné kostry, kvadra-
tického rámce t la, ušlechtilá hlava, 
suchý dlouhý krk, výrazný kohoutek, 
spáditá linie h betu zakon ená strm j-
ší kratší zádí, hluboký prostorný hrud-
ník,  zaúhlení kon etin a mecha-
nika pohybu standardní, výborné 
osrst ní. 
  
CLEO ZLATA OD VONDRÁ K  
VD 
maj: Kostohryzová Romana 
* 30.5.2000  
Výška 63 cm, pes silné kostry, kvadra-
tického rámce t la, exteriér odpovídá 
standardu, zbarvení srsti pískov  
žluté. 
  
ARTUŠ Z HOSTECKÝCH VRCH  
VD 
maj: Tomka Miloslav  * 27.1.1999 
Výška 66 cm, pes silné kostry, kvadra-
tického rámce t la, t žší hlava, kratší 
siln jší  krk, výrazný  kohoutek, 
spáditá linie h betu, korektní zá , 
správn  nesená ohá ka, hluboký 
prostorný hrudník, správná mechanika 
pohybu, výstavní osrst ní, tmavé 
mahagonové zbarvení. 
 
t . pracovní 
XANTHOS OD VELKÉHO DUBU 
VD 
maj: Karel P íhonský  * 11.4.2001  
Výška 65 cm, pes st edn  silné kostry, 
delšího rámce t la, typická hlava, 
dlouhý krk, spáditá linie h betu zakon-
ená strm jší zádí, dostate n  hlubo-

ký hrudník, zaúhlení kon etin a me-
chanika pohybu 
standardní, slabší osrst ní. 
  
WILSON OD VELKÉHO DUBU 
VD 
maj: Branda Vladimír  * 19.4.2000  
Výška 65 cm, pes st edn  silné kostry, 
kvadratického rámce t la, typická 
hlava, správný krk, spáditá linie h betu 
zakon ená kratší strm jší zádí, hlubo-
ký prostorný hrudník, zaúhlení kon e-
tin a  
mechaniku pohybu standardní. 
  
IKAR Z LESINKY 
VD2 
maj: adilová Jarmila  * 20.4.2000  
Výška 68 cm, pes silné kostry, kvadra-

tického rámce t la, ušlechtilý, typická 
hlava, správný krk, spáditá linie h betu 
zakon ená strmou zádí, hluboký 
prostorný hrudník, zaúhlení kon etin a 
mechanika pohybu  
standardní. 
  
JOHNY WALKER NONSTOP 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Chabová Jaroslava  * 16.4.1998 
Výška 70 cm, typický p edstavitel 
plemene. 
 
t . šampion  
VALMONT JENNY´S IRSAL 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Kuntošová Markéta  * 10.7.1999 
Skus n žkový, nepravidelné postavení 
spodních ezák , chrup úplný, ušlech-
tilý exteriér odpovídá standardu, výška 
68 cm. 
 
t . veterán  
EDMOND Z LESINKY 
V1, Nejlepší veterán 
maj: ápová Markéta a Remeš Milan  
* 14.7.1994 
Výška 68 cm, pes ušlechtilého exterié-
ru.  
 
Feny: 
t . mladých 
HILLARY JUGLANA 
V3 
maj: Prokop V.  * 11.4.2002 
Výška 62 cm, fena st edn  silné kost-
ry, kvadratického rámce t la, exteriér 
odpovídá standardu. 
  
AMERICAN BIRD Z ARISLANDU 
V1, CAJC 
maj: Císa ovská Hana  * 20.2.2002 
Výška 63 cm, fena silné kostry, kvad-
ratického rámce t la, exteriér odpoví-
dá standardu. 
  
JENNY Z HUMENKY 
VD3 
maj: Johaníková Jana  * 13.7.2002 
Výška 57 cm, fena slabé kostry, kvad-
ratického rámce t la, exteriér odpoví-
dá standardu, slabší osrst ní, fena ve 
vývoji. 
  
BRIGITTE QUEEN RED 
V2 
maj: Fialová Simona  * 11.11.2001 
Výška 62 cm, fena st edn  silné kost-

ry, kvadratického rámce t la, exteriér 
odpovídá standardu.  
 
mezit ída 
ANKA ZE Ž ÁRSKÉHO KOPCE 
V 
maj: Hrabáková Helena  * 23.7.2001 
Výška 62 cm, fena st edn  silné kost-
ry, kvadratického rámce t la, ušlechtilá 
fena, exteriér odpovídá standardu, 
slabší osrst ní, špatn  se prezentuje. 
 
t . otev ená 
XARA MONTANA OD VELKÉHO 
DUBU 
V4  
maj: Choce ský Miloš  * 11.4.1999 
Výška 60 cm, fena st edn  silné kost-
ry, delšího rámce t la, exteriér odpoví-
dá standardu. 
  
MAGGY WODDERSTAR V.D. IGALF-
FY-IGALY 
V3 
maj: Johanna Csermak  * 31.5.1999 
Výška 65 cm, fena silné kostry, kvad-
ratického rámce t la, exteriér odpoví-
dá standardu. 
  
WANESA OD VELKÉHO DUBU 
V 
maj: Rabi áková Lenka  * 31.5.2000 
Výška 62 cm, fena st edn  silné kost-
ry, kvadratického rámce t la, exteriér 
odpovídá standardu. 
  
AMANDA VYSOKÝ KAMÝK 
V2, res. CAC 
maj: Ture ková Magdalena  * 5.4.2001 
Výška 61 cm, fena silné kostry, exteri-
ér odpovídá standardu, kvadratického 
rámce t la. 
  
IVONNE Z LESINKY 
V1, CAC, CACIB 
maj: Vintr Antonín  * 20.4.2000 
Výška 62 cm, fena st edn  silné kost-
ry, kvadratického rámce t la, exteriér 
odpovídá standardu. 
 
t . pracovní 
GINA ZE ŠUMAVSKÉHO KRAJE 
V 
maj: Šroub Roman  * 3.11.1997  
Výška 59 cm, fena silné kostry, kvad-
ratického rámce t la, exteriér odpoví-
dá standardu, špatn  se prezentuje. 
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GLORIA Z LESINKY 
VD 
maj: Remeš Milan  * 11.5.1997 
Výška 65 cm, fena silné kostry, kvad-
ratického rámce t la, ušlechtilá hlava, 
krátký silný krk s volnou k ží, výrazný 
kohoutek, rovný pevný h bet zakon e-
ný standardní zádí, hluboký prostorný 
hrudník, zaúhlení kon etin a mechani-
ka pohybu standardní, výstavní osrst -
ní. 
  
TRACY OD VELKÉHO DUBU 
V4 
maj: Pr cha Jaroslav  * 20.6.1998  
Výška 62 cm, fena silné kostry, kvad-
ratického rámce t la, exteriér odpoví-
dá standardu. 
  
MARY-WONDERSTAR V.D. IGALF-
FY-IGALY 
V3 
maj: Johana Csermak  *31.5.1999  
Výška 65 cm, ušlechtilý exteriér, 
odpovídá standardu. 
  
ANDY DIANIN ŠÍP 
V1, CAC 
maj: Houda Martin  * 22.9.2000 
Výška 62 cm, fena st edn  silné kost-
ry, kvadratického rámce t la, exteriér 
odpovídá standardu. 
  
CHIARA OD RAKOVNICKÉ BRÁNY 
V2, res. CAC 
maj: Randsdorf Ludvík  * 6.10.2000 
Výška 60 cm, fena silné kostry, kvad-
ratického rámce t la, exteriér odpoví-
dá standardu. 
  
ANET Z CHLUMSKÉHO PODLESÍ  
V 
maj: Kaiser Petr  * 3.11.2000 
Výška 60 cm, fena silné kostry, kvad-
ratického rámce t la, exteriér odpoví-
dá standardu. Slabší osrst ní. 
 
t . šampion  
MELODY JENNY´S IRSAL 
V1, CAC, res. CACIB 
Maj: Šafránek Ludvík  * 26.2.2001 
Výška 65 cm, ušlechtilý exteriér, 
odpovídá standardu. 
 
V záv ru výstavního dne v sout žích 
vybojovali irští set i Irr a Gloria z Lesin-
ky pana Remeše první místo v sout ži 
Nejlepší pár ps  a chovatelská skupi-

na irských setr  z Lesinky druhé místo 
v sout ži o Nejlepší chovatelskou 
skupinu.  
 
KLUBOVÁ VÝSTAVA PSK V PANEN-
SKÝCH B EŽANECH 
ROZHOD Í SIMONA SVATO OVÁ (PSI) A 
IRENA RAFALSKÁ (FENY) 
8. KV TNA 
 
Psi: 
t . mladých 
KENTUCKY JACK JENNY´S IRSAL 
VD 
maj: Tichý Vladimír  * 20.6.2002 
Výška 66 cm, oko tmavé, skus úplný, 
n žkový. Jedenáctim sí ní pes, st ed-
n  silné kostry, delšího rámce, sam í-
ho výrazu. Hlava typická, voln jší 
h bet, ohá ka správn  nasazena i 
nesena, zaúhlení kon etin správné, 
mechanika pohybu dobrá. 
 
mezit ída 
ALIBABA ZE Ž ÁRSKÉHO KOPCE 
VD2 
maj: Lorenc Vít zslav  * 23.7.2001 
Výška 65 cm, barva oka hn dá, chrup 
úplný, skus n žkový. St edn  silný 
pes, delšího rámce, vyjád eného 
pohlavního výrazu. Hlava typická, 
pevný h bet, sražená zá , ohá ka 
správn  nasazena. Znatelné p edhru-
dí, dostate n  hluboký hrudník, zaúh-
lení kon etin správné. Mechanika 
pohybu dobrá. 
  
MAN ABOUT TOWN REDWED 
V1, CAC 
maj: St elec Martin  * 8.10.2001 
Výška 66 cm, barva oka hn dá, chrup 
úplný, skus n žkový. St edn  silný 
pes, sam ího výrazu, ve výstavní 
kondici, hlava typická se správn  
nasazenými slechy, pevný h bet, 
dlouhá zá , ohá ka správn  nasazena 
i nesena. Zaúhlení kon etin v pohybu i 
postoji výborné, mechanika pohybu 
správná. 
 
t . otev ená 
CHART DALEJSKÝ POTOK 
VD 
maj: Petržilková Hana  3.4.2001  
Výška 65 cm, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový. St edn  silný pes, 
delšího rámce, sam ího pohlavního 
výrazu, hlava suchá, mén  stopu, 

horní linie správná, ohá ka v pohybu 
nesena na úrove  t la. Znatelné 
p edhrudí, dostate n  hluboký hrud-
ník, zaúhlení kon etin korektní. Osrs-
t ní standardní. 
  
IR z BE VÁRECKÝCH ZAHRAD 
VD 
maj: Duchek Roman  19.5.1999 
Výška 65 cm, oko tmavé, chrup úplné, 
skus n žkový. St edn  silný pes, 
sam ího výrazu, ve výstavní kondici. 
Hlava suchá, slechy správn  nasaze-
ny, horní linie správná, vyzna ené 
p edhrudí, dostate n  hluboký hrud-
ník, zaúhlení hrudních kon etin správ-
né, zadní kon etiny pon kud strm jší. 
Mechanika pohybu p im ená zaúhlení 
kon etin. 
  
IRR Z LESINKY 
V3 
maj: Milan Remeš a Markéta ápová  
20.4.2000 
Výška 69, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový. Ušlechtilý pes, sam ího 
výrazu, ve výstavní kondici, Hlava 
dlouhá, suchá se správn  nasazenými 
slechy, h betní linie správná, zaúhlení 
kon etin korektní, osrst ní standardní. 
  
XAMBO OD OD VELKÉHO DUBU 
V1, CAC 
maj: Rabi áková Lenka  * 11.4.2001 
Výška 68 cm, barva oka tmavá, chrup 
úplný (2x P1 naho e), skus n žkový. 
Ušlechtilý pes, tém  kvadratického 
rámce, sam ího výrazu, ve výstavní 
kondici. Hlava ušlechtilá s výrazným 
tem. Hrbolem, h betní linie správná, 
dostate n  hluboký hrudník, zaúhlení 
kon etin korektní, osrst ní standardní. 
  
XARO ACRO OD VELKÉHO DUBU 
V 
maj: Va ous Igor  * 11.4.2001 
Výška 67 cm, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový (navíc P1 LH). Typický, 
st edn  silný pes, delšího rámce, 
 sam ího výrazu. Hlava 
ušlechtilá se správn  nasazenými 
slechy, pevný h bet, ohá ka v pohybu 
nesena mírn  nad úrovní h betu, 
zaúhlení kon etin korektní, mechanika 
pohybu dobrá. 
  
XERXES OD VELKÉHO DUBU 
V2, res. CAC 
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maj: Hloušková Radka  * 11.4.2001 
Výška 66 cm, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový. Typický ušlechtilý pes, 
delšího rámce, sam ího výrazu, hlava 
správn  utvá ená, pevný h bet, ohá -
ka správn  nasazena i nesena. Dosta-
te n  hluboký hrudník. Zaúhlení kon-
etin korektní. Mechanika pohybu 

správná. 
 
t . pracovní 
FENIT ARMAGH BOHEMIA HEXIN 
V1, CAC, Klubový vít z 
maj: Zají ek František  * 10.7.1998 
Výška 66 cm, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový. Ušlechtilý, st edn  silný 
pes, tém  kvadratického rámce, 
 sam ího výrazu.  Hlava 
suchá, správn  utvá ená, linie h betu 
korektní, výrazné p edhrudí, dostate -
n  hluboký hrudník, zaúhlení kon etin 
výborné, mechanika pohybu výborná. 
  
HARRIS Z LESINKY 
V 
maj: Kuntošová Markéta  * 14.10.1998 
Výška 70 cm, oko tmavé, chrup úplný 
(navíc P1 PH), skus n žkový. typický 
ušlechtilý pes, sam ího výrazu, ve 
výstavní kondici, delšího rámce, hlava 
suchá, dlouhá, se správn  nasazený-
mi slechy, pevný h bet, ohá ka dob e 
nasazena i nesena, zaúhlení kon etin 
korektní, mechanika pohybu elegantní. 
  
IKAR Z LESINKY 
V4 
maj: adilová Jarmila  * 20.4.2000 
Výška 69 cm, oko tmavé, chrup úplný 
(navíc 2xP1 naho e), skus n žkový. 
Ušlechtilý pes, tém  kvadratického 
rámce, sam ího výrazu, ve výstavní 
kondici, hlava suchá, správn  utvá e-
ná. Pevný h bet, ohá ka správn  
nasazena i nesena, zaúhlení kon etin 
správné, mechanika pohybu elegantní. 
  
XANTHOS OD VELKÉHO DUBU 
V2, res. CAC 
maj: P íhonský Karel  * 11.4.2001 
Výška 65 cm. Oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový (navíc 2xP1 naho e). 
Typický ušlechtilý pes st edního rám-
ce, sam ího výrazu, hlava suchá s 
výrazným tem. hrbolem, linie h betu 
korektní, zaúhlení kon etin správné, 
osrst ní standardní, mechanika pohy-
bu elegantní. 

 JOHNY WALKER NONSTOP 
V3 
maj: Chabová Jaroslava  *16.4.1999 
Výška 68 cm, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový, Typický ušlechtilý pes, 
st edn  silné kostry, sam ího výrazu, 
hlava ušlechtilá, správn  utvá ená, 
pevný h bet, ohá ka dob e nasazena i 
nesena. Dostate n  hluboký hrudník, 
zaúhlení kon etin správné. Bohaté 
osrst ní, mechanika pohybu dobrá. 
 
t . vít z  
KENNETH OF REDWED 
V1, CAC 
maj: P íhonský Karel  * 10.1.1997 
Výška 70 cm, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový. Typický ušlechtilý pes 
v tšího rámce, sam ího výrazu. Hlava 
ušlechtilá, správn  utvá ená, pes v 
postoji i pohybu odpovídá standardu. 
  
VALMONT JENNY´S IRSAL 
V2, res. CAC 
maj: Kuntošová Mrkéta  * 10.7.1999 
Výška 69 cm, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový. Typický ušlechtilý pes, 
tém  kvadratického rámce, sam ího 
výrazu, zaúhlení kon etin správné, 
osrst ní bohaté. 
 
t . veterán  
CORNEL Z LESINKY 
V2 
maj: Zden k Petr  * 4.4.1992 
Výška 65 cm, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový, 11 letý pes, st edn  
silné kostry, sam ího výrazu, hlava 
typická, linie h betu správná, zaúhlení 
kon etin korektní, mechanika pohybu 
dobré, osrst ní bohaté. 
  
EDMOND Z LESINKY 
V1, Vít z t ídy veterán , Nejlepší 
veterán klubové výstavy 
maj: ápová Markéta a Milan Remeš  
* 14.7.1994 
Výška 67 cm, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový, 9letý pes, tém  tver-
cového rámce, sam ího výrazu, hlava 
správné utvá ená, linie h betu korekt-
ní, v postoji i pohybu odpovídá stan-
dardu. 
 
Feny: 
t . mladých 
AMERICAN BIRD Z ARISLANDU 
V2 

maj: Císa ovská Hana  * 20.2.2002 
Výška 62 cm, oko tmavé, chrup úplný, 
skus n žkový. Velice elegantní fena, 
sami í výraz, s krásnou hlavou, 
 pon kud delšího rámce, 
suchý dlouhý krk, strm ji uložená 
lopatka a nepatrn  postoj p edních 
b h , bohaté osrst ní, standardní 
barvy, velice elegantní chod, ve vý-
stavní kondici. 
  
BRIGITTE QUENN RED 
V4 
maj: Fialová Simona  * 11.11.2001 
Výška 64 cm, oko tmav  hn dé, chrup 
úplný, skus n žkový. Ušlechtilá dob e 
stav ná fena, nepatrn  delšího rámce, 
dobré kostry, velmi ušlechtilé hlavy s 
nízko zav šenými slechy, zaúhlení 
vp edu i vzadu korektní, srst standard-
ní barvy, vespod by mohla být tmavší, 
uzav ená tlapa.  
  
GREIS BOHEMIS VICTORIA 
V3 
maj: Duchek Roman  * 12.8.2002 
Výška 59 cm, barva oka tmavá, chrup 
n žkový, úplný. 9m sí ní fena, sami í 
typ, správné zaúhlení v p edu i vzadu, 
dostate n  hluboký hrudník, uzav ená 
tlapka, standardní barva, osrst ní 
odpovídá v ku. 
  
HILLARY JUGLANA 
V 
maj: Prokop V.  * 11.4.2002 
Výška 63 cm, barva oka tmavá, chrup 
úplné n žkový. Tém  kvadratická 
fena, st edn  silné kostry, sami ího 
výrazu s ušlechtilou hlavou, dob e 
zav šeným slechem, postoj v p edu 
trochu strm jší, vzadu korektní, hrud-
ník na hranici, odpovídá v ku 13 
m síc , barva srsti bledší, ohá ka 
dob e nasazená i nesená, rytmický 
pohyb. 
  
INERA OD RAKOVNICKÉ BRÁNY 
V1, CAJC, BOB 
maj: Vávra Miloš  * 17.1.2002 
Výška 60 cm, barva oka tmavá, chrup 
úplný, n žkový. Harmonicky stav ná, 
sami í typ, st edn  silná kostra, správ-
né zaúhlení, ušlechtilá hlava, dob e 
nasazené slechy, suchý krk, perfektní 
horní linie, elegantní pohyb, dobrá srst 
i zbarvení, uzav ená tlapa. 
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JENNY Z HUMENKY 
VD 
maj: Johaníková Jana  * 13.7.2002 
Výška 56 cm, barva oka tmavá, chrup 
úplný, n žkový. 9 m sí ní fena, s 
typickou fen í hlavou, na štíhlém krku, 
ucho dob e zav šené, pon kud delší 
h bet p echází do spádit jší zád , 
zaúhlení vp edu i vzadu v po ádku, 
hlouba hrudníku je úm rná v ku, jakož 
i barva srsti. Tlapka s mírn  zaje ími 
prsty, nasazení a nesení ohá ky 
perfektní, temperamentní chody. Fena 
dosud ve vývinu. 
  
MOLI OD KLAPAVCE 
VD 
maj: Kinzl Karel  * 17.4.2002 
Výška 59 cm, barva oka tmavá, chrup 
P1 vlevo na ho e navíc. Velmi tmavá 
fena, harmonické stavby t la, 12 
m síc  stará, s dobrou fen í hlavou, 
suchým krkem, krátkým h betem a 
mírn  sklon nou zádní. P edhrudí 
mén  vyvinuto, hrudník by mohl být 
hlubší, mechanika pohybu bez razan-
ce. 
 
mezit ída 
ADLA ZE Ž ÁRSKÉHO KOPCE 
VD 
maj: Sádlík Zden k  * 23.7.2001 
Výška 60 cm, Chrup úplný, n žkový. 
St edn  velká fenka, pevné kostry, 
sami ího výrazu, dob e zav šeného 
slechu, typická hlava na st edn  dlou-
hém krku, kohoutek vyzna en, linie 
h betu pon kud delší, p echází do 
spádit jší zádi, hloubka hrudníku na 
hranici, nasazení ohá y nižší, ale 
nesení v po ádku, v p edu rozev ený 
postoj tlap, srst standardní kvality i 
barvy. 
  
AGNES ZE Ž ÁRSKÉHO KOPCE 
V2, res. CAC 
maj: Mar ík Karel  * 23.7.2001 
Výška 59 cm, barva oka tmavá, chrup 
P1 zdvojený vpravo naho e. Velice 
elegantní fenka, sami ího výrazu, 
pon kud delšího rámce, vysoký ko-
houtek, rovný h bet, ohá ka správn  
nasazená i nesená, ušlechtilá hlava na 
suchém krku, dobré b edhrudí i hrud-
ník, zaúhlení všech kon etin korektní, 
srst tmavá, dostate n  bohatá, trochu 
m k í tlapa, prostorné chody, kondice 
výstavní. 

  
DREAM JUSTINA JENNY´S IRSAL 
V1, CAC 
maj: Hádková Marie   * 7.6.2001 
Výška 63 cm, barva oka tmav  hn dá, 
chrup úplný n žkový. Elegantní fena s 
velmi krásnou hlavou, s nízko 
 zav šeným uchem, suchým 
krátkým krkem, vysoký kohoutek, 
pevný h bet, dobré zaúhlení vp edu i 
vzadu, standardní hloubka hrudníku, 
uzav ené tlapky, velmi elegantní chod, 
bohatá srst standardní barvy, výstavní 
 kondice. 
 
t . otev ená 
AMANDA VYSOKÝ KAMÝK 
V 
maj: Ture ková Magdaléna  * 5.4.2001 
Výška 63, barva oka tmav  hn dá, 
chrup úplný n žkový. Fenka pevné 
kostry, sami ího výrazu, hezky tvaro-
vaná hlava, nízko zav šený slech, 
st edn  dlouhý suchý krk, pevný h bet, 
dobrá zá , zaúhlení vp edu i vzadu 
korektní, hrudník hluboký, dobrá tlapy, 
ohá ka správn  nasazená nesená, 
standardní barva, p st ná srst, kondi-
ce výstavní. 
  
BELLINDA TOJAKR 
V1, CAC 
maj: Švecová Irena  * 12.3.1999 
Výška 65 cm, barva oka tmav  hn dá, 
chrup úplný, n žkový. Velice elegant-
ní, representativní fena, harmonicky 
stav ná s p ekrásnou hlavou, nízko 
zav šených slechem, štíhlý krk, výraz-
ný kohoutek, delší, pevný h bet, per-
fektní zá , nasazení a nesení ohá ky 
korektní, hluboký hrudník, zaúhlení 
vp edu i vzadu bez chyby, p st ná 
srst, barva a kvalita standardní, ele-
gantní chod, m k í tlapy, nepatrn  
voln jší k že pod krkem, kondice 
výstavní. 
  
LASSI OD KLAPAVCE 
V4 
maj: Kinzl Karel  * 6.3.2001 
Výška 64 cm, barva oka tmavá, chrup 
úplný n žkový. Dvouletá fena leh ího 
typu, dobrého rámce, sami ího 
 výrazu, typická hlava, slech 
by mohl být zav šen níže, dosti dlouhý 
suchý krk, výrazný kohoutek, pevný 
h bet, nepatrn  sklon ná zá , hrudník 
ješt  v toleranci, postoj vp edu mírn  

strm jší, vzadu správný, tempera-
mentní chody, správné osrst ní tmavé 
barvy, p íjemná povaha. 
  
MAYBELLINE JENNY´S IRSAL 
V2, res. CAC 
maj: Machková Daniela  * 26.2.2001 
Výška 65 cm, barva oka tmavá, Chrup 
úplný. Reprezentativní fena, s p ekrás-
nou sami í hlavou na štíhlém krku, 
nízko zav šený slech, výrazný kohou-
tek, pevný h bet, dobrá zá , nasazení 
a nesení ohá ky bez vady, postoj a 
zaúhlení všech kon etin korektní, 
vyvinutý hrudník s p edhrudím, pro-
storné elegantní chody, bohaté osrst -
ní správné barvy, mohlo by být na 
h bet  hladší. Kondice výstavní, fena 
se prezentuje sebev dom . 
  
WANESA OD VELKÉHO DUBU 
V 
maj: Rabi áková Lenka  * 19.4.2000 
Výška 60 cm, barva oka tmav  hn dá, 
chrup úplný, n žkový. Velice líbivá 
fena s ušlechtilou sami í hlavou na 
štíhlém, dlouhém krku, vyzna ený 
kohoutek, pevný h bet, nepatrn  
sklon ná zá , ohá ka dob e nasazená 
i nesená, zaúhlení vp edu i vzadu 
po ádku, hrudník standardní, ko i í 
tlapy, dosti bohaté osrst ní, bledšího 
odstínu, mén  pigmentu i na nosní 
houb , vydatné elegantní chody, 
dob e p edvedená. 
  
WENDY OD VELKÉHO DUBU 
VD 
maj: Kadlec Milan  * 19.4.2000 
Výška 63 cm, barva oka hn dá, chrup 
úplný n žkový. Elegantní fenka leh í-
ho typu, s typickou hlavou sami ího 
výrazu, správn  zav šené slechy, 
suchý krk, výrazný kohoutek, dobrý 
h bet, sklonitá zá , ohá ka níže nasa-
zena, ale dob e nesena, hrudník by 
mohl být hlubší, zaúhlení kon etin v 
po ádku, dobré tlapy, svižný pohyb, 
srst by mohla být vyvinut jší a tmavší. 
  
TORI OF REDESTATE 
V3 
maj: Mar ík Karel  * 11.7.1999 
Výška 63 cm, barva oka tmavá, chrup 
P1 2x vpravo naho e. Velice tmavá 
líbivá fena, kompaktní stavby t la, 
dobrého rámce, typická hlava sami í-
ho rázu, st edn  dlouhý suchý krk, 
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výrazný kohoutek, pevný h bet, dobrá 
zá , nasazení a nesení ohá ky správ-
né, hrudník a p edhrudí standardní, 
zaúhlení všech kon etin korektní, 
uzav ená tlapa, pon kud vytá í ven, 
kvalitní p st ná srst, p ív tivá povaha. 
 
t . pracovní 
ANDY DIANIN ŠÍP 
V3 
maj: Houda Martin  * 22.9.1999 
Výška 62 cm, barva oka tmavá, chrup 
úplný, n žkový. Soum rn  stav ná 
fenka, sami í ušlechtilá hlava, dob e 
 zav šený slech, štíhlý vyso-
ko nasazený krk, dobrý kohoutek, 
pevný h bet, a dobrá zá , zaúhlení 
vp edu i vzadu korektní, nasazení a 
nesení ohá ky správné, hrudník s 
p edhrudím standardní, hladká splýva-
vá srst, bledšího  odstínu, prostorné 
chody, výstavní kondice. 
  
GRETY Z DUBANSKÉHO KOPCE 
V2, res. CAC 
maj: S rová Pavlína  * 18.3.1999 
Výška 63 cm, barva oka hn dá, chrup 
úplný, n žkový. Sebev domá fena, 
sami ího výrazu, dolního formátu, 
hlava typická, slechy by mohly být 
zav šeny níže, st edn  dlouhý siln jší 
krk, kohoutek vyzna en, nepatrn  
delší h bet, ohá ka dob e nasazená, 
zaúhlení p edních i zadních kon etin 
korektní, hrudník i p edhrudí standard-
ní, tlapky s delšími prsty, kvalitní 
osrst ní standardní barvy, na spodku 
by mohlo být tmavší, povaha p átel-
ská.  
  
CHIARA OD RAKOVNICKÉ BRÁNY 
V1, CAC 
maj: Randsdorf Ludvík  * 6.10.2000 
Výška 60 cm, barva oka tmavá, chrup 
úplný n žkový. Soum rná typická 
fenka, dobrého formátu, se sami í 
hlavou, slechy by mohly být nepatrn  
níže zav šeny, st edn  dlouhý suchý 
krk, výrazný kohoutek, krátký pevný 
h bet, dobrá zá , nasazení i nesení 
ohá ky korektní, hrudník i p edhrudí 
standardní, zaúhlení v po ádku, tlapky 
v p edu m k í, srst standardní kvality i 
zbarvení, p st ná, vydatné chody, 
dob e p edvedena. 
 
t . vít z  
ARETHA CHRYZOKOL ROMANCE 

V1, CAC, Klubový vít z 
maj: Žákovská Simona  * 18.8.1998 
Výška 62 cm, barva oka tmav  hn dá, 
chrup úplný n žkový. Velice elegantní 
vysoce ušlechtilá fena, správného 
rámce, sami ího a p itom hrdého 
výrazu, nízko zav šený slech, štíhlý 
dlouhý krk, výrazný kohoutek, pevný 
h bet, dobrá zá , ohá ka správn  
nasazena i nesena, hrudník hluboký, 
krásná p st ná srst správné barvy, 
zaúhlení vp edu i vzadu korektní, 
prostorné chody, kondice výstavní, 
perfektn  p edvedená. 
 
t . veterán  
DESSI Z LESINKY 
V1, Nejlepší veterán 
maj: Chlápková Kristýna  * 23.10.1993 
Výška 60 cm, barva oka tmav  hn dá, 
chrup úplný, n žkový. 9-ti letá fena v 
perfektní kondici, s bohatou srstí, 
živým výrazem a jen mírn  prokvétá 
ve tvá i, živé chody, dob e se p edvá-
dí. 
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA LITOM ICE - 
ROZHOD Í: VLASTIMIL NOVOTNÝ 
24. KV TNA 
 
Psi: 
t . mladých 
KENTUCKY JACK JENNY´S IRSAL 
V 
maj: Tichý Vladimír  * 20.6.2002 
Výška 66 cm. Elegantní pes st edn  
silné kostry, hlava s více pyskem, 
voln jší k že pod krkem, jinak krk 
dlouhý elegantn  utvá ený, osrst ní 
standardní, zaúhlení hrudních i pá-
nevních kon etin bez zjevné vady, 
dobrá mechanika pohybu, tempera-
mentní a sebejistá povaha. 
 
Mezit ída 
DORIAN GREY JENNY´S IRSAL 
V2, res. CAC 
maj: Ronnová Dagmar  * 7.6.2001  
Elegantní pes st edn  silné kostry, 
správného mahagonového zbarvení, 
elegantní hlava s dob e zav šeným 
uchem, suchý krk, výrazný kohoutek, 
pevný spáditý h bet, ohá ka dob e 
nasazena i nesena, hrudník hluboký  
dob e modelovaný, postavení a zaúh-
lení hrudních a pánevních kon etin 
bez zjevné vady, dobrá mechanika 

pohybu, výška 68 cm. 
  
DOMINGO JENNY´S IRSAL 
V3 
maj: Roman a Andrea Stolejdovi 
* 7.6.2001  
Pes st edn  silné kostry leh ího typu, 
s typickou hlavou, suchým st edn  
silným krkem, pevným h betem, dob e 
nasazenou a nesenou ohá kou, hrud-
ník dostate n  hluboký, dob e modelo-
vaný, osrst ní v mezích standardu. 
Mechanika pohybu a zaúhlení kon e-
tin bez zjevných vad. Výška 67 cm. 
  
MEADOWLARK´S EMERLAND STAR 
V1, CAC 
maj: Mercuriali Paolo (It.)  * 20.7.2001 
Elegantní pes st edn  silné kostry, 
typická dob e modelovaná hlava, 
suchý dlouhý krk, spáditý h bet, hrud-
ník dob e utvá ený, zaúhlení pá-
nevních i hrudních kon etin v mezích 
standardu, osrst ní bohaté, dob e 
upravené.  Výška 68 cm. 
 
t . pracovní 
IRR Z LESINKY 
V2, res. CAC 
maj: Remeš Milan a ápová Markéta  
* 20.4.2000  
Výška 67 cm, elegantní pes standard-
ní stavby t la, s typicky modelovanou 
sam í hlavou, elegantním suchým 
dlouhým krkem, mírn  spáditou h bet-
ní linií, výborn  nasazená osrst ná i 
nesená ohá ka, hluboký dob e mode-
lovaný hrudník i p edhrudí, postoj i 
pohyb obou pár  kon etin korektní, 
osrst ní tmav  mahagonové mohlo by 
být bohatší. 
  
XANTHOS OD VELKÉHO DUBU 
V3 
maj: P íhonský Karel  * 11.4.2001 
Jemný pes st edn  silné kostry, tmavé 
mahagonové barvy, s mén  výrazným 
osrst ním. P ekrásn  modelovaná a 
pro plemeno typická hlava, anatomic-
ká stavba bez zjevných vad, korektní 
mechanika pohybu, výška 65 cm. 
  
JOHNY WALKER NONSTOP 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Chabová Jaroslava  * 16.4.1998 
Výška 68 cm. Elegantní pes mohutn j-
ší stavby t la, typickou sam í hlavou, 
dlouhý suchý  krk, p kná h betní 
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linie, s výrazným kohoutkem, ohá ka 
dob e nasazena, osrst ná i nesena, 
hrudník dob e modelovaný, hluboký s 
výrazným p edhrudím a správn  
utvá ený sm rem vzad. Korektní 
postoj i pohyb obou kon etin, tmavé 
mahagonové osrst ní bohaté a správ-
n  rozmíst né, vyrovnaná klidná 
povaha. 
 
t . šampion  
KENNETH OF REDWED 
V2, res. CAC 
maj: P íhonský Karel  * 10.1.1997 
Elegantní pes, výšky 71 cm, tmavé 
mahagonové barvy se standardním 
osrst ním, typická sam í hlava, kratší 
krk, suchý, dobrá a mírn  spáditá linie 
h betu, dob e nesena i nasazena 
ohá ka, hrudník dob e utvá ený, 
hluboký, postavení hrudních a pá-
nevních kon etin bez zjevných vad. 
  
VALMONT JENNY´S IRSAL 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Kuntošová Markéta  * 10.7.1999 
Elegantní pes s bohatým tmav  maha-
gonovým osrst ním, typická sam í 
hlava, elegantní dlouhý krk, výrazný 
 kohoutek, pevný spáditý 
h bet, dob e nasazená i nesená ohá -
ka, hluboký prostorný hrudník, dob e 
modelovaný, zaúhlení a postavení 
hrudních a pánevních kon etin korekt-
ní, dobrá mechanika pohybu, vyrovna-
ná povaha, výška 69 cm. 
 
Feny: 
mezit ída 
BRIGITTE QUEEN RED 
V4 
maj: Fialová Simona  * 11.11.2001  
Výška 64 cm. St edn  silná fena 
mahagonové barvy, kalhotky trochu 
sv tlejší, dob e modelovaná hlava, 
st edn  silný suchý krk, spáditý h bet s 
vyzna eným kohoutkem, dob e nasa-
zená i nesená  ohá ka, zaúhlení i 
postavení p edních i zadních kon etin 
korektní. Temperamentní a sebejistá 
povaha. 
  
DREAM JUSTINA JENNY´S IRSAL 
V3 
maj: Hádková Marie  * 7.6.20001 
Výška 63 cm. Elegantní fena, st edn  
silné kostry, tmav  mahagonové barvy 
se standardním osrst ním, anatomická 

stavba bez zjevných vad. Postavení a 
zaúhlení kon etin korektní, dobrá 
mechanika pohybu, sebejistá a vyrov-
naná povaha. 
  
AMERICAN BIRD Z ARISLANDU 
V1, CAC, CACIB 
maj: Císa ovská Hana  * 20.2.2002 
Elegantní fena, st edn  silné kostry, 
dob e modelovaná hlava s dlouhým 
suchým krkem, pevný h bet s vyzna-
eným kohoutkem, dob e nasazena a 

nesena ohá ka, hluboký hrudník, 
korektní zaúhlení hrudních i pánevních 
kon etin, bohaté osrst ní, výška 64 
cm. 
  
DANCING MELODY JENNY´S IRSAL 
V2, res. CAC 
maj: Mili  Tomáš  * 7.6.2001 
Elegantní fena st edn  silné kostry 
tmav  mahagonového zbarvení se 
standardním osrst ním, dob e modelo-
vaná typická hlava, suchý elegantní 
krk, pevná h betní linie s vyzna eným 
kohoutkem, dob e nasazena osrst ná i 
nesena ohá ka, hrudník správn  
modelovaný, hluboký. Postavení 
hrudních i pánevních kon etin bez 
zjevných vad. Výška 62 cm. 
 
t . otev ená 
BONA Z ŠARDICKÝCH VRŠK  
VD 
maj: Vondra Josef  * 30.5.2001 
Fena st edn  silné kostry pracovního 
typu, správn  modelovaná hlava, krk 
kratší suchý, mén  výrazný kohoutek, 
pevný h bet, ohá ka dob e nasazena i 
nesena, hrudník dostate n  hluboký, 
zaúhlení a postavení hrudních a pá-
nevních kon etin bez zjevné vady, 
standardní osrst ní. Vyrovnaná a 
klidná povaha, výška 61 cm. 
  
VANESSA JENNY´S IRSAL 
V2, res. CAC 
maj: Picek Vratislav  * 10.7.1999 
Elegantní fena sv tlejšího zbarvení, s 
bohatým a dob e rozmíst ným osrst -
ním, elegantní hlava, suchý st edn  
silný krk, výrazný kohoutek a mírn  
spáditý h bet, ohá ka dob e nasazena 
a v pohybu nesena. Hrudník dob e 
utvá ený, hluboký s vyzna eným 
p edhrudím, mechaniku pohybu lze 
akceptovat. Kondice blahobytná, 
 temperamentní a sebejistá 

povaha. 
  
MAGGY WODDERSTAR V.D. IGALF-
FY-IGALY 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Johanna Csermak  * 31.5.1999 
Elegantní fena siln jší kostry, výška 65 
cm, správn  modelovaná hlava, st ed-
n  silný suchý krk, výrazný kohoutek, 
spáditý h bet, dob e nasazená osrst -
ná i nesená ohá ka. Správn  modelo-
vaný a dostate n  hluboký hrudník, 
postavení a zaúhlení kon etin bez 
zjevných vad. Korektní mechanika 
pohybu.  
 
t . pracovní 
ANDY DIANIN ŠÍP 
V3 
Maj: Houda Martin  * 22.9.2000  
Výška 60 cm, elegantní fena leh ího 
typu, sv tlejší barvy, s p ekrásn  
modelovanou hlavou, bezchybnou 
anatom.stavbou. Naprosto korektní v 
pohybu, klidná vyrovnaná povaha. 
  
GLORIA Z LESINKY  
V1, CAC 
maj: Remeš Milan  * 11.5.1997 
Fena st edn  silné kostry, výška 61 
cm, dob e utvá ená hlava, st edn  
silný suchý krk, pevný mírn  spáditý 
h bet, dob e nasazená, osrst ná i 
nesená ohá ka, hluboký hrudník, 
dob e utvá ený, postavení hrudních i 
pánevních kon etin bez zjevné vady, 
klidná povaha. 
   
MARY WONDERSTAR V.D. IGALF-
FY-IGALY 
V2, res. CAC 
maj: Johanna Csermak  * 31.5.1999 
Tmav  mahagonová fena siln jší 
kostry, výška 65 cm, s dob e utvá e-
nou hlavou, st edn  silným krkem, 
kohoutek vyzna en, h bet pevný mírn  
spáditý, dob e nasazená, osrst ná i 
nesená ohá ka, správn  modelovaný 
a dostate n  hluboký hrudník, posta-
vení a zaúhlení hrudních a pánevních 
kon etin korektní, klidná povaha. 
 
 

 
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA SETR  A POINTER  
LITOM ICE  
ROZHOD Í: ERDÖS LÁSZLÓ 
25. KV TNA 
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Psi: 
mezit ída 
DORIAN GREY JENNY´S IRSAL 
V2, res. CAC 
maj: Ronnová Dagmar  * 7.6.2001 
Velmi elegantní pes s typickou hlavou, 
elegantní krk, s dostate ným p edhru-
dím a hlubokým hrudníkem, voln jší 
p ední postoj, správné zaúhlení obou 
kon etin, s dobrou bohatou srstí, 
temperamentní, dob e se prezentující 
dobrá mechanika pohybu. 
  
MEADOWLARK´S EMERLAND STAR 
V1, CAC 
maj: Mercuriali Paolo (It.)  * 20.7.2001 
Elegantní pes s dobrými proporcemi, s 
typickou hlavou, velmi dobré záp stí, 
velmi dobré p edhrudí, správné zaúh-
lení p edních kon etin, zadní kon eti-
ny p íliš dlouhé, s dobrou srstí, dob e 
se prezentující, dobrá mechanika 
pohybu. 
 
t . otev ená 
FORD SETRAP 
VD 
maj: Jiterská Jana  * 3.10.1999 
Netypická hlava se špi atým nosem, 
neupravený pes s tmavým okem, 
dobrá horní i dolní linie, temperament-
ní, st edn  se prezentuje, slabší po-
hyb. 
  
IKAR Z LESINKY 
V1, CAC 
maj: adilová Jarmila  * 20.4.2000 
Elegantní pes s typickou hlavou, s 
trochu špi atým nosem, ten í záp stí, 
dobré zaúhlení p edních i zadních 
kon etin, dob e se prezentuje, dobrý 
pohyb. 
 
t . pracovní 
IRR Z LESINKY 
V1, CAC 
maj: Remeš Milan a ápová Markéta  
* 20.4.2000 
Elegantní pes s velmi dobrou typickou 
hlavou, slabší záp stí, korektní posta-
vení zadních i p edních kon etin, 
dobré p edhrudí, hluboký hrudník, 
dobrá h betní linie, dobré zaúhlení 
kon etin, mén  výrazná srst, p i b hu 
p íliš zvednutá ohá ka, temperament-
ní, dob e se p edvádí. 
  
XANTHOS OD VELKÉHO DUBU 

V2, res. CAC 
maj: P íhonský Karel  * 11.4.2001 
Pes slabšího typu, slabší záp stí, 
fen í hlava, mén  výrazné p edhrudí, 
velmi korektní p ední postoj p edních i 
zadních kon etin, dobré zaúhlení 
kon etin, není p íliš osrst n, velmi 
temperamentní, dob e se p edvádí, 
dobrý v pohybu.  
 
t . šampion  
KENNETH OF REDWED 
V2, res. CAC 
maj: P íhonský Karel  * 10.1.1997 
Elegantní pes s dobrou typickou hla-
vou, voln jší v p edním postoji, dobrý 
v zadním postoji, korektní zaúhlení 
kon etin, nekompletní srst, velmi 
temperamentní, velmi dob e se p ed-
vádí. 
  
VALMONT JENNY´S IRSAL 
V1, CAC, Vít z speciální výstavy, BOB 
maj: Kuntošová Markéta  * 10.7.1999 
Velmi proporcionální pes s dobrou 
typickou hlavou, elegantní krk, velmi 
dobré p edhrudí, dob e vyvinutý hrud-
ník, dobrou vrchní i spodní linií, s 
dobrým zaúhlením kon etin, dob e se 
prezentující, temperamentní v pohybu. 
 
Feny: 
mezit ída 
BRIGITTE QUEEN RED 
V1 
maj: Fialová Simona  * 11.11.2001 
Fena slabšího rámce, s dobrou hla-
vou, chybí p edhrudí, mén  hluboký 
hrudník a slabší hrudník, dobrý p ední 
i zadní postoj, dobré zaúhlení kon e-
tin, nep íliš výrazná srst, dob e se 
p edvádí, temperamentní. 
  
AMERICAN BIRD Z ARISLANDU 
V2 
maj: Císa ovská Hana  * 20.2.2002 
Fena s dobrými proporcemi, st edn  
dobrou hlavou, výrazným p edhrudím, 
volný p ední postoj, dobré zaúhlení 
kon etin, dob e osrst ná, h e se 
p edvádí, nep íliš dobrým pohybem. 
 
t . otev ená 
MAGGY WODDERSTAR V.D. IGALF-
FY-IGALY 
V2, res CAC 
maj: Johanna Csermak  * 31.5.1999 
Fena s dobrými proporcemi, se st ed-

n  dobrou hlavou, volná v p edním 
postoji, dobrá v zadním postoji, dobrá 
horní i dolní linie, st edn  dobrá srst, 
dob e se p edvádí, temperamentní 
pohyb. 
  
VANESSA JENNY´S IRSAL 
V1, CAC, Vít z speciální výstavy 
maj: Picek Vratislav  * 10.7.1999 
Fena s velmi dobrými proporcemi s 
typickou hlavou, s dobrým p edhrudím, 
volný p ední postoj, dobrá horní linie, 
st edn  temperamentní, dob e se 
p edvádí, st edn  dobrý pohyb. 
 
t . pracovní 
GLORIA Z LESINKY  
V2 
maj: Remeš Milan  * 11.5.1997 
Fena s typickou hlavou, velmi dobrým 
p edhrudím, volný postoj a p ední 
tlapy m k í, volný v zadním postoji, 
dobrá h betní linie, dobrá srst, úzkostli-
v  se prezentuje, p i pohybu mén  
korektní. 
   
MARY WONDERSTAR V.D. IGALF-
FY-IGALY 
V1, CAC 
maj: Johanna Csermak  * 31.5.1999 
Elegantní fena se st edn  dobrou 
hlavou, dobré záp stí, nevýrazné 
p edhrudí, dobré zaúhlení p edních 
zadních kon etin, velmi temperament-
ní, dob e se p edvádí. 
 
t . šampion  
MELODY JENNY´S IRSAL 
V1, CAC 
maj: Šafránek Ludvík  * 26.2.2001 
Elegantní fena se slabší kostrou, 
dobrou hlavou, málo výrazné p edhru-
dí i hrudník, elegantní krk, dobrý zadní 
i p ední postoj, dobrá h betní linie, 
velmi temperamentní, velmi dob e se 
p edvádí, dobrá mechanika pohybu. 
 
 
MEZINÁRODN Í VÝSTAVA  PRAHA-
LET ANY  
ROZHOD Í: ZBYN K PÍBL  
14. ERVNA 
 
Psi: 
t . otev ená 
IRR Z LESINKY 
V1, CAC, CACIB, BOB - Vít z Prahy 
maj: Remeš Milan a ápová Markéta  
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* 20.4.2000 
Výška 68 cm, ušlechtilý silný pes, 
výrazného pohlavního typu,  
typická hlava, bezvadn  nesený krk, 
pevný h bet, uložení p edních a zaúh-
lení zadních kon etin správné, výstav-
ní osrst ní, pravidelná mechanika 
pohybu. 
  
DOMINGO JENNY´S IRSAL 
V2 
maj: Roman a Anrea Stolejdovi 
* 7.6.2001 
68 cm, ušlechtilý pes, sam ího typu, 
tém  kvadratický, správn  utvá ená 
hlava, spáditý h bet, dlouhá zá , 
uložení p edních a zaúhlení zadních 
kon etin bez zjevné vady, bohaté 
osrst ní, na slechách sv tlejší, pravi-
delná mechanika pohybu. 
  
TEDDYBEAR OF REDESTATE 
V3 
maj: Monika Fiedlerová  * 11.7.1999 
Ušlechtilý pes, sam ího typu, silné 
kostry, hlava suchá, správn  utvá ená, 
dob e nasazená slecha, pevný spáditý 
h bet, uložení a zaúhlení kon etin bez 
zjevné vady, bohaté osrst ní, v pokoji i 
pohybu bez zjevné vady. 
 
t . pracovní 
JOHNY WALKER NONSTOP 
V3 
maj: Chabová Jaroslava  * 16.4.1998 
Ušlechtilý pes, delšího rámce, sam í 
typ, hlava suchá, se znatelným sto-
pem, správn  nasazená slecha, pevný 
h bet, dlouhá zá , v postoji i pohybu 
bez zjevné vady, bohaté osrst ní. 
  
XANTHOS OD VELKÉHO DUBU 
V2 
maj: P íhonský Karel  * 11.4.2001 
St edn  silný pes, sam ího typu, 66 
cm vysoký, hlava suchá, dlouhá se 
znatelným  stopem, svalnatý 
krk, delší h bet, uložení p edních a 
zaúhlení zadních kon etin správné, 
hrudník by mohl hlubší, osrst ní chud-
ší, pravidelná mechanika pohybu. 
  
HARRIS Z LESINKY 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Kuntošová Markéta  * 14.10.1998 
Elegantní pes, silné kostry, 71 cm 
vysoký, hlava typická, dlouhá,  
bezvadný v postoji i pohybu, výstavní 

osrst ní i kondice. 
 
t . šampion  
VALMONT JENNY´S IRSAL 
V1, CAC 
maj: Kuntošová Markéta  * 10.7.1999 
Výška 68 cm, oko tmavé, typický pes, 
silné kostry, bezvadn  utvá ená hlava, 
správn  nasazená slecha, výrazný 
kohoutek, pevný h bet, bezvadná zá , 
v postoji bezvadný, v pohybu velice 
elegantní osrst ní i zbarvení bezvad-
né. 
  
KENNETH OF REDWED 
V2, res. CAC 
maj: P íhonský Karel  * 10.1.1997 
Silný pes, sam ího typu, plnochrupý 
(P1 navíc), výška 70 cm, hlava úm r-
ná ke kost e, správn  nasazená sle-
cha, spáditý pevný h bet, dlouhá zá , 
v postoji i pohybu bez zjevné vady. 
 
Feny: 
t . mladých 
JENNY Z HUMENKY 
V 
maj: Johaníková Jana  * 13.7.2002 
Ušlechtilá fena, jemného typu, pl-
nochrupá, skus n žkový, dob e utvá e-
ná hlava, dob e nasazená slecha, 
pevný h bet, dlouhá zá , uložení 
p edních i zadních kon etin bez zjevné 
vady, hrudník dosahuje k lokti, osrst -
ní  
chudší na hrudníku, na zádi sv tleji 
zbarvené, výrazná mechanika pohybu. 
 
mezit ída 
BRIGITTE QUEEN RED 
VD 
maj: Fialová Simona  * 11.11.2001 
Ušlechtilá fena, st edního rámce, 
fen ího typu, hlava suchá, správn   
utvá ená, dob e vyvinuté pysky, správ-
n  nesený krk, delší pevný h bet, 
uložení p edních a zaúhlení zadních 
kon etin bez zjevné vady, pravidelná 
mechanika pohybu, osrst ní standard-
ní, zbarvení hrudníku, a zadních 
kon etin sv tlejší, fena se h e p ed-
vádí. 
 
t . otev ená 
DREAM JUSTINA JENNY´S IRSAL 
V2, res. CAC 
maj: Hádková Marie  * 7.6.2001 
Ušlechtilá fena, fen ího typu, delšího 

rámce, 63 cm, hlava suchá, s dlouhou 
mordou,  dob e nesený krk, pevný 
h bet, mírn  spáditý, dob e utvá ená 
zá , uložení p edních a zaúhlení 
zadních kon etin správné, osrst ní 
standardní, výrazná mechanika pohy-
bu. 
  
MAGGY WODDERSTAR V.D. IGALF-
FY-IGALY 
V1, CAC, CACIB 
maj: Johanna Csermak  * 31.5.1999 
65 cm, elegantní fena, jemného typu, s 
typickou hlavou, správn  nasazená 
slecha, spáditý h bet, v postoji i pohy-
bu bez zjevné vady, osrst ní bohaté, 
pravidelná mechanika pohybu, klidná 
povaha. 
 
t . pracovní 
MARY WODDERSTAR V.D. IGALF-
FY-IGALY 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Johanna Csermak  * 31.5.1999 
Výška 65 cm, ušlechtilá fena, elegant-
ního vzhledu, s typickou hlavou, s  
pevným spáditým h betem, v postoji i 
pohybu bez zjevných vad, osrst ní 
standardní. 
  
ANDY DIANIN ŠÍP 
V2 
maj: Houda Martin  * 22.9.2000 
61 cm, jemná fena delšího rámce, 
hlava se znatelným stopem, dob e 
nasazené slechy, delší rovný h bet, 
uložení p edních a zaúhlení zadních 
kon etin bez zjevné vady, pravidelná 
mechanika pohybu, na hrudi mén  
osrst ní. 
 
t . šampion  
TIFFANY JENNY´S IRSAL 
V 
maj: Alena Štarmanová  * 8.3.1998 
Výška 64 cm, ušlechtilá fena, delšího 
rámce, fen ího typu, dob e utvá ená 
hlava, se znatelným stopem, spáditý 
h bet, dobrá zá , uložení a zaúhlení 
kon etin, bez zjevné vady, bohaté 
osrst ní, fena se neochotn  p edvádí. 
 
 
OBLASTNÍ VÝSTAVA PRAHA-KUNRATICE 
ROZHOD Í: JOSEF N MEC 
21. ERVNA 
 
Psi:  
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t . otev ená 
QUIDO STAR OD ALP 
V1, Vít z t ídy, Oblastní vít z 
maj: Korbel Milan  * 17.5.2000  
Výška 70 cm. Dob e stav ný pes, 
plnochrupý, n žkový skus, hn dé oko. 
Velmi dobrá hlava, dob e osvalený krk, 
horní i dolní linie správná, dob e vyvi-
nutý hrudník, výrazné p edhrudí, 
Postavení a zaúhlení kon etin správ-
né, velmi dobrý pohyb, standardní srst. 
 
Feny: 
t . mladých 
JENNY Z HUMENKY 
V1, Vít z t ídy mladých 
maj: Johaníková Jana  * 13.7.2002 
Jedenáctim sí ní fena dosud neukon-
eného vývoje. Výborná hlava, úplný 

chrup s n žkovým skusem, hn dé 
oko. Všechny proporce odpovídají 
standardu. Výborné postavení a zaúh-
lení kon etin. Dynamický pohyb, srst  
standardní. 
 
t . otev ená 
IRISH DESTINY NONSTOP 
V1, Vít z t ídy, Oblastní vít z 
maj: Mühlová Gita  * 25.3.2002 
Velice ušlechtilá fena, výborných 
proporcí, tém  ideální hlava, chrup 
úplný, skus n žkový, hn dé oko. Horní 
i dolní linie správná, dob e utvá ený 
hrudník, znatelné p edhrudí. Fena se 
výborn  prezentuje v pohybu. Stan-
dardní osrst ní. 
 

 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO; O POHÁR 
ST EDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY 
28. ERVNA 
(POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi:  
t . mladých 
HERMES JUGLANA 
D  
 
t . otev ená 
KERY BLUDOV 
V3 
  
LUK OD KLAPAVCE 
VD 4        
     
LUXATORI GROSSFIRE 
V2, res. CAC 
SHENANAGIN REDWEED 

V1, CAC 
 
t .pracovní 
XANTHOS OD VELKÉHO DUBU 
V2 
maj:  P íhonský Karel  * 11.4.2001 
  
VALMONT JENNY'S IRSAL 
V1,CAC, res. CACIB   
maj: Kuntošová Markéta 
* 10.7.1999 
 
t . šampion  
JOHNY WALKER NONSTOP 
V2, res. CAC       
maj: Chabová Jaroslava 
* 16.4.1998 
  
O' CEALLAIGH´S  YO LOK AT ME 
V1, CAC, CACIB,  BOB, BIG, BIS 
maj: Ljuba Justina  (Chorvatsko) 
* 23.6.1999 
  
KENNETH OF REDWEED 
V3 
maj: P íhonský Karel    *10.1.1997 
 
Feny: 
t . mladých 
AMERICAN BIRD Z ARISLANDU 
V1 
maj: Císa ovská Hana    *20.2.2002 
  
INERA OD RAKOVNICKÉ BRÁNY 
VD 
maj: Vávra Miloš    * 17.1.2002 
 
PRETTY WOMAN REDWEED 
VD 
 
t . otev ená 
IRISH DESTINY NONSTOP 
V1 
maj: Mühlová Gita   *25.3.2002 
  
XARA MONTANA OD VELKÉHO 
DUBU 
VD 
maj: Choce ský Miloš  *11.04.2001 
 
t . pracovní 
DOLLY JAY SLOVAK BASE 
V1, CAC, CACIB     
Maj: Sojková Dagmar (Slovensko) 
  
Hi-Fi Redweed 
VD 
t . šampion  

MARKIZA OD ZAGREBACKE GORE 
V1, CAC, res. CACIB   
 

 
 

NÁRODNÍ VÝSTAVA MLADÁ BOLESLAV 
ROZHOD Í: PAVEL NAVRÁTIL  
26. ERVNA 
 
mezit ída 
BOSS QUEEN RED 
D 
maj: Benová Eva  *11.11.2001 
Pes silné kostry. Plnochrupý, skus 
n žkový. Pes s málo výrazným pig-
mentem, pes se dob e neprezentuje. 
 
t . otev ená 
QUIDO STAR OD ALP 
VD 
maj: Korbel Milan  *17.5.2000 
Pes silné kostry, standardní osrst ní, 
mírn  náznak  
kratšího h betu, chybí jedno varle po 
chirurgickém zákroku, 
pes na horní hranici výšky. 
  
GRANT DALEJSKÝ POTOK 
V1, CAC 
maj: Sv ráková Zuzana  *27.10.1998 
Pes st edn  silné kostry, standardní 
osrst ní, korektní v  
postoji i v pohybu, morda by mohla být 
mali ko delší. 
 
t . pracovní 
IRISH WONDER NONSTOP 
V1, CAC         
maj: ížová Alena  * 25.03.2001 
Pes st edn  silné kostry, pln  v typu 
plemene, korektní v  
postoji i pohybu. 
  
DORIAN GREY JENNY'S IRSAL 
V2 
maj: Ronnová Dagmar  * 7.6.2001 
Pes st edn  silné kostry, korektní v 
postoji i v pohybu,  
standardní osrst ní, se slabším pig-
mentem. 
  
XANTHOS OD VELKÉHO DUBU 
D 
maj: P íhonský Karel  
*11.4.2001 
Pes slabší kostry, slabého osrst ní, se 
slabým výrazem samce, jinak korektní 
v postoji i pohybu. 
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t . šampion  
IRR Z LESINKY 
V1, CAC, Národní vít z, BOB 
maj: Remeš Milan a ápová 
Markéta  *20.4.2000 
Pes st edn  silné kostry, dobrého 
osrst ní, korektní v postoji i v pohybu, 
klidné povahy. 
 
Feny: 
t . mladých 
JENNY Z HUMENKY 
odstoupila 
maj: Johaníková Jana *13.7.2002 
  
AMERICAN BIRD Z ARISLANDU 
VD 
maj: Císa ovská Hana  
*20.2.2002 
Fena silné kostry, mohutného osrst ní, 
korektní v postoji i pohybu, fena bez 
sami ího výrazu. 
 
mezit ída 
MOLI OD KLAPAVCE 
V1, CAC, Národní vít z 
maj: Kinzl Karel  *17.4.2002 
Fena st edn  silné kostry, dobrého 
osrst ní, korektní v postoji i v pohybu. 
 
t . otev ená 
IRISH EXTRA NONSTOP 
V1        
     
maj: Trejbalová Jana  
*25.03.2001 
Ušlechtilá fena st edn  silné kostry, 
dobrého osrst ní, dobrého pohlavního 
výrazu, korektní v pohybu, mírn  
spáditá 
zá . 
  
ADÉLA VYSOKÝ KAMÍK 
VD 
maj: Sola ová Daniela  *05.04.2001 
Fena st edn  silné kostry, korektní v 
postoji i v pohybu,  slab  osrst ná. 
  
DREAM JUSTINA JENNY'S IRSAL 
V2 
maj: Hádková Marie *7.6.2001 
Fena st edn  silné kostry, standardní-
ho osrst ní, korektní v postoji i v 
pohybu, ale se špatn  prezentuje. 
 
t . pracovní 
AGATHA IRISH ROSE 
VD 

maj: Kleinerová Gabriela *18.11.2000 
Fena st edn  silné kostry, slabšího 
osrst ní, korektní v postoji i v pohybu, 
užší a mén  výrazné p edhrudí. 
 
 

 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MLADÁ BOLE-
SLAV 
ROZHOD Í: MARTINEZ (ŠPAN LSKO) 
6. ZÁ Í 
(POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi: 
t . otev ená 
XARO ACRO OD VELKÉHO DUBU 
V2, res. CAC 
 
DORIAN GREY JENNY'S IRSAL 
V1, CAC, CACIB,  BOB, 3.místo v 
VII.skupin  
  
ALIBABA ZE Ž ÁRSKÉHO KOPCE 
VD3 
 
t . pracovní 
VALMONT JENNY'S IRSAL 
V1, CAC, res. CACIB 
  
IRISH WONDER NONSTOP 
V2 
 
t . šampion  
IRR Z LESINKY 
V1, CAC 
 
Feny:  
t . mladých 
JENNY Z HUMENKY 
V1  
 
mezit ída 
LUTNIA RUDE ZIÓKKO 
V1 
 
t . otev ená 
IRISH DESTINY NONSTOP 
V2 
  
ANKA ZE Ž ÁRSKÉHO KOPCE 
V1 
maj: Hrabáková Helena  * 23.07.2001 
 
t . pracovní 
MAYBELLINE JENNY'S IRSAL 
V1, CAC, CACIB     
maj: Machková Daniela   
*26.2.2001 

 CHIARA OD RAKOVNICKÉ BRÁNY 
V2 
  
AGATHA IRISH ROSE 
V3 
 
t . šampion  
FLÉR OD RAKOVNICKÉ BRÁNY 
V1, CAC, res. CACIB 
 
 

 
NÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 
20. ZÁ Í 
(POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi: 
t . otev ená 
SHENANAGIN REDWEED 
V1, CAC 
  
MAN ABOUT TOWN REDWEED 
VD3 
maj: St elec Martin 
* 8.10.2001 
  
XAMBO OD VELKÉHO DUBU 
V2 
maj: Rabi áková Lenka  
*11.4.2000 
 
t . pracovní 
VESUV Z HRADISKA RÁJCE 
V2, res. CAC 
  
VALMONT JENNY'S IRSAL 
V1, CAC, Národní vít z, BOB, BIG 
maj: Kuntošová Markéta  *10.7.1999 
 
Feny: 
t . otev ená 
WANESA OD VELKÉHO DUBU 
V1, CAC, Národní vít z 
maj: Rabi áková Lenka   
*19.4.2000 
 

 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ESKÉ BUD JO-
VICE - ROZHOD Í: ZBYN K PÍBL 
11. ÍJNA 
 
Psi: 
t . otev ená 
XAMBO OD VELKÉHO DUBU 
V1, CAC 
maj: Rabi áková Lenka   
*11.4.2000 
68 cm, silný pes, plnochrupý (P1 
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IRSKÝ ERVENOBÍLÝ SETR: 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 
ROZHOD Í: FRANTIŠEK ŠONKA 
8. ÚNORA 
 
Psi: 
t . otev ená 
JUSTBE UNITED SPOTS 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj. Ln ni ka Vojt ch  * 29.7.1998 
Pes st edn  silné kostry, ušlechtilá 
hlava, st edn  dlouhý krk, výrazný 
kohoutek, pevný h bet, ohá ka dob e 
nasazená i nesená. Hluboký hrudník, 
bohaté osrst ní, zbarvení standard., 
velmi dobrá mechanika pohybu. 

navíc), hlava dlouhá se znatelným 
stopem, na krku voln jší k že, spáditý 
h bet, uložení p edních a zaúhlení 
zadních kon etin správné, prostorný 
hrudník, pravidelná mechanika pohy-
bu, osrst ní i zbarvení standardní. 
  
QUDIO STAR OD ALP 
VD 
maj: Korbel Milan   *17.5.2000 
Ušlechtilý pes, sam ího typu, pl-
nochrupý, skus n žkový,  
hlava typická se znatelným stopem, 
pevný spáditý h bet,  
uložení p edních kon etin správné, u 
zadních kon etin mírn  
sbíhavý postoj, standardní osrst ní, u 
zádi mén  výrazná  
mechanika pohybu. Pes po léka sky 
potvrzeném zákroku  
kryptochit. Výška 70 cm. 
 
t . pracovní 
VALMONT JENNY'S IRSAL 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Kuntošová Markéta   
 *10.7.1999 
Plnochrupý, n žkový skus, výška 68 
cm, elegantní silný pes, sam ího typu, 
v postoji i v pohybu bez zjevných vad,  
osrst ní i zbarvení standardní. 
 
t . šampion  
IRR Z LESINKY 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Remeš Milan a ápová Markéta  
*20.4.2000 
Plnochrupý, skus n žkový, oko tmavé, 
68 cm, ušlechtilý pes, sam ího typu, s 
typickou hlavou, spáditým h betem, v 
postoji i v pohybu bez zjevných vad, 
osrst ní i zbarvení standardní. 
 
Feny:  
t . mladých 
JENNY Z HUMENKY 
V 
maj: Johaníková Jana   
*13.7.2002 
Plnochrupá, skus n žkový, 59 cm, 
ušlechtilá jemná fena s typickou hla-
vou, dob e nasazená slecha, pevný 
spáditý h bet, uložení p edních a 
zaúhlení zadních kon etin správné, 
dost hluboký hrudník, vydatná mecha-
nika pohybu, osrst ní zejména na 
hrudníku chudé, zbarvení standardní. 
mezit ída 

INERA OD RAKOVNICKÉ BRÁNY 
VD 
maj: Vávra Miloš  *17.1.2002 
St edn  silná fena, fen ího typu, 
plnochrupá, skus n žkový, 63 cm, 
hlava s výrazným stopem, dob e 
vyvinutými pysky, pevný h bet, dlouhá 
zá , dob e nasazená ohá ka, u p ed-
ních kon etin mírn  vybo uje pravou 
nohu, zaúhlení zadních kon etin bez 
zjevných vad, vydatná mechanika 
pohybu, osrst ní na hrudníku chudší, 
zbarvení bezvadné. 
  
AMERICAN BIRD Z ARISLANDU 
V1 
maj: Císa ovská Hana  *20.2.2002 
Ušlechtilá fena, fen ího typu, pl-
nochrupá, skus n žkový, oko tmavé, 
hlava typická, pevný spáditý h bet, v 
postoji i v pohybu bez zjevných vad, 
osrst ní i zbarvení standardní, ele-
gantní v pohybu. 
 
t . otev ená 
WANESA OD VELKÉHO DUBU 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Rabi áková Lenka   
*19.4.2000 
ušlechtilá fena, fen ího typu, plnochru-
pá, skus n žkový, oko tmavé, 62 cm, 
hlava typická se znatelným stopem, 
bezvadn  nasazenými slecha, pevný 
spáditý h bet, dlouhá zá , uložení 
p edních a zaúhlení zadních kon etin 
bez zjevné vady, hluboký hrudník, 
osrst ní i zbarvení standardní. 
  
AMANDA VYSOKÝ KAMÝK 
VD 
maj: Ture ková Magdalena *5.4.2001 
Chrup úplný, skus n žkový, 63 cm, 
st edn  silná fena, fen ího typu, dlou-
há morda s výrazným týlním hrbolem,  
spáditý h bet, p ední kon etiny (levou) 
vybo uje, zaúhlení zadních kon etin 
správné, osrst ní na hrudníku chudé, 
na ohá ce také, pravidelná mechanika 
pohybu. 
 
t . šampion  
IVONNE Z LESINKY 
V1, CAC, CACIB 
maj: Vintr Antonín  * 20.04.2000 
64 cm, plnochruá, tmavé oko, skus 
n žkový, ušlechtilá fena, elegantního 
vzez ení s bezvadn  utvá enou hla-
vou, fen ího typu, dob e osvalený krk, 

spáditý pevný h bet, dlouhá zá , 
uložení p edních a zaúhlení zadních 
kon etin bez vady, osrst ní i zbarvení 
standardní, mechanika pohybu bez-
vadná.  
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Feny:  
t . mladých 
INKA BOHEMIA THALSET 
V1, CAJC 
maj: Paroubek Josef  * 1.10.2001 
Mladá fenka, ušlechtilé hlavy, st edn  
dlouhý krk, výrazný kohoutek, pevný 
h bet, st edn  hluboký hrudník, slabší 
osrst ní odpovídá v ku. 

 
mezit ída 
IZABEL BOHEMIA THALSET 
VD 
maj: Vl ková Eva  * 1.10.2001 
Fena st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlavy, suchého krku, výrazný kohou-
tek, pon kud vyšší zá , dob e nesená 
a nasazená ohá ka, dostate n  hlubo-
ký hrudník, kropenaté zbarvení v 
p edních i zadních partiích i oblasti 
hrudníku. 
 
t . otev ená 
CHERRY BOHEMIA THALSET 
V 
maj. Houfová Alena  * 1.1.2001 
Jemn jší fenka ušlechtilé hlavy, pev-
ného h betu, hlubokého hrudníku, více 
skvrnitosti, výborn  se p edvádí. Velmi 
dobrá výstavní kondice.  
 
t . pracovní 
HELA BOHEMIA THALSET 
V 
maj:Ln ni ka Vojt ch  * 20.5.2000 
Fena st edn  silné kostry, ušlechtilá 
hlava, pevný h bet, hluboký hrudník, 
pon kud více skvrnitosti, standard. 
osrst ní 
 
NÁRODNÍ VÝSTAVA OSTRAVA - ROZHOD-
Í: VÁCLAV VLASÁK 

15. B EZNA 
(BOHUŽEL ROZHOD ÍM NEBYLY DODÁNY 
POSUDKY, TAKŽE POUZE VÝSLEDEK) 
 
Feny: 
t . otev ená 
CHERRY BOHEMIA THALSET 
V1, CAC, Národní vít z, BOB 
maj: Alena Houfová 
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ESKÉ BUD JO-
VICE 
ROZHOD Í: VÁCLAV VLASÁK 
26. DUBNA 
(BOHUŽEL POSUDKY NEBYLY ROZHOD ÍM 

DODÁNY, TAKŽE POUZE VÝSLEDKY) 
 
Feny:  
mezit ída 
IZABEL BOHEMIA THALSET 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj. Vl ková Eva 
 
t . otev ená 
CHERRY BOHEMIA THALSET 
V1, CAC, res. CACIB 
maj. Alena Houfová 
 
 
KLUBOVÁ VÝSTAVA PSK V PANEN-
SKÝCH B EŽANECH 
ROZHOD Í: FRANTIŠEK ŠONKA 
8. KV TNA 
 
Psi: 
t . mladých 
JARGO BOHEMIA THALSET 
VD 
maj: Šoulová Jana  * 5.1.2002 
Pes st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlavy, st edn  dlouhého krku, mén  
výrazného kohoutku, pevného h betu, 
ohá ka dob e nasazená, ale vysoko 
nesená, mechanika pohybu dobrá. 
Osrst ní standard., avšak zbarvením 
prokvétá ervená.  
  
LACKY BOHEMIA THALSET 
VD 
maj: Gregor František  * 16.4.2002 
Pes jemné kostry, mén  výrazného 
sam ího typu, ve výstavní kondici, 
st edn  dlouhý krk, pevný h bet, ohá -
ka dob e nasazená i nesená, velmi 
p kná mechanika pohybu, osrst ní a 
zbarvení standard. 
 
t . vít z  
HARD Z LUKOVSKÝCH LÁN  
V1, CAC, Klubový vít z 
maj: Va kátová Draga  * 15.6.98 
Velmi ušlechtilý pes, odpovídá stan-
dardu, ve výstavní kondici.  
 
t . veterán  
ICH. RUSHFIELD SMUDGE 
V1, Nejhez í veterán 
maj: Va kátová Draga  * 1.9.1992 
Velmi ušlechtilý pes, pln  odpovídá 
standardu, ve výstavní kondici, vzhle-
dem k v ku ve výborném stavu.  
 

 

Feny:  
t . otev ená 
INKA BOHEMIA THALSET 
V1, CAC 
maj: Paroubek Josef  * 1.10.2001 
Fena st edn  silné kostry, ušlechtilé 
hlavy, delšího suchého krku. výrazný 
kohoutek. Ohá ka dob e nasazena i 
nesena, výrazné p edhrudí. Zbarvení 
standard., osrst ní slabší, velmi p kná 
mechanika pohybu.  
 
t . vít z  
ATA DAXENA 
V1, CAC, Klubový vít z, BOB 
maj: Va kátová Draga  * 30.11.1999 
Fena st edn  silné kostry, pln  odpoví-
dá standardu, ve výstavní kondici, 
velmi p kn  vystavena.  
 
 

 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA LITOM ICE 
ROZHOD Í: VLASTIMIL NOVOTNÝ 
24. KV TNA 
 
Psi: 
t . mladých 
JARGO BOHEMIA THALSET 
V1, CAJC 
maj: Šoulová Jana  * 5.1.2002 
Mladý pes ve vývinu, ale již správné 
anatomické stavby a dobrého osrst ní. 
Dob e modelovaná hlava. Správné 
tónování. V pohybu nevykazuje vadu, 
klidná vyrovnaná povaha.  
 
Feny: 
t . otev ená 
JESSY Z LUKOVSKÝCH LÁN  
V2 
maj: Adamcová V ra  * 24.4.2000 
Elegantní fena ned v ivé povahy. 
Správn  modelovaná hlava, elegantní 
krk, pevný mírn  spáditý h bet. Pro-
storný dostate n  hluboký hrudník. 
Korektní zaúhlení hrudních i pá-
nevních kon etin, standard. osrst ní. 
  
CHERRY BOHEMIA THALSET 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Houfová Alena  * 1.1.2001 
Elegantní fena st edn  silné kostry, 
sebejistého výrazu, dob e modelovaná 
hlava, anatom. stavba bez zjevných 
vad, korektní mechanika pohybu. 
Barevné tónování dosud v mezích 
standardu.  
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SPECIÁLNÍ VÝSTAVA SETR  A POINTER  
LITOM ICE  
ROZHOD Í: ERDÖS LÁSZLÓ 
25. KV TNA 
 
Psi: 
t . mladých 
JARGO BOHEMIA THALSET 
V1, CAJC 
maj: Šoulová Jana  * 5.1.2002 
Elegantní pes s dobrou hlavou, ele-
gantní krk, dobré zaúhlení kon etin 
p edních i zadních, dobrá h betní linie 
s velmi malým p edhrudím i hrudní-
kem. Špatn  se prezentuje. P i b hu 
p íliš zvednutá ohá ka, mén  výrazný 
pohyb. 
 
Feny: 
t . otev ená 
CHERRY BOHEMIA THALSET 
V1, CAC, Vít z speciální výstavy, BOB 
maj: Houfová Alena  * 1.1.2001 
Fena s dobrými proporcemi, dobrou 
hlavou a krkem, dobré p edhrudí s 
mén  výrazným hrudníkem, dobré 
zaúhlení p edních i zadních kon etin, 
dob e se prezentuje, temperamentní s 
dobrým pohybem.  
 
 
MEZINÁRODN Í VÝSTAVA  PRAHA-
LET ANYY 
ROZHOD Í: ZBYN K PÍBL 
14. ERVNA 
 
Psi:  
t . šampion  
ICh. HARD Z LUKOVSKÝCH LÁN  
V1, CAC, CACIB 
maj: Draga Va kátová  * 15.6.1998 
Ušlechtilý pes sam ího typu, st edn  
silné kostry, hlava správn  utvá ená, 
správn  nasazená slecha, znatelný 
kohoutek, h bet voln jší, dlouhá zá , v 
postoji i v pohybu bez podstatné vady, 
osrst ní standard., zbarvení ohrani e-
né. 
 
Feny: 
mezit ída 
IZABEL BOHEMIA THALSET  
VD 
maj: Eva Vl ková  * 1.10.2001 
St edn  silná fena, delšího rámce, 
fen ího typu, hlava typická, dob e 
nasazená slecha, správn  osvalený 
krk, delší voln jší h bet, klenutá bedra, 

uložení p edních kon etin správné, 
zadních strm jší, dost hluboký hrud-
ník, chudší osrst ní, pravidelná me-
chanika pohybu. 
 
t . otev ená 
HELA BOHEMIA THALSET 
V1, CAC, res. CACIB 
maj. Vojt ch Ln ni ka  * 20.5.2000 
Ušlechtilá fena, fen ího typu s typic-
kou hlavou, pevný h bet, dobrá zá , 
uložení p edních a zaúhlení zadních 
kon etin bez zjevné vady, osrst ní 
bohaté. Srst na zádi mírn  vlnitá. 
Pravidelná mechanika pohybu.  
  
CHERRY BOHEMIA THALSET 
V2 
maj. Alena Houfová  * 1.1.2001 
St edn  silná fena s dob e utvá enou 
hlavou, správn  nasazená slecha, 
znatelný kohoutek, pevný h bet, mírn  
klenutá bedra, uložení p edních kon-
etin i zadních bez zjevné vady, pravi-

delná mechanika pohybu, osrst ní i 
zbarvení standardní.  
 
t . pracovní 
VANESA RYSI WYKROT 
V1, CAC 
maj: Vojt ch Ln ni ka  * 30.9.1999 
Ušlechtilá fena, st edního rámce, 
pohlavní typ je vyjád en, hlava typická, 
dob e utvá ené pysky, pevný h bet, v 
postoji i pohybu bez zjevné vady, 
osrst ní i zbarvení standard., pravidel-
ná mechaniky pohybu.  
 
t . šampion  
ICh. ATA DAXENA 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Draga Va kátová  * 30.11.1999 
Ušlechtilá fena, elegantního vzhledu, 
pohlavní typ vyjád en, hlava bezvadn  
utvá ená, znatelný kohoutek, pevný 
h bet, dlouhá zá , uložení p edních i 
zaúhlení zadních kon etin bez zjevné 
vady, bezvadné osrst ní i zbarvení.  
 
 
Mezinárodní výstava Brno; O pohár 
st ední a východní Evropy 
28. ervna 
(pouze výsledky) 
 
Pes 
t . šampion  
ICh. HARD Z LUKOVSKÝCH LÁN  

POINTER: 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 
ROZHOD Í: FRANTIŠEK ŠONKA 
8. ÚNORA 
 
Psi: 
t . otev ená 
LUK Z NIV-BU OVIC 
V2, res. CAC, res. CACIB 
maj: Pokorný Ladislav  * 6.5.2001 
Statný pes, žemlovobílého zbarvení, 
ušlechtilá hlava s výrazným stopem, 
st edn  dlouhé ucho, výrazný kohou-
tek, spáditá zá , st edn  hluboký 
hrudní, h e se p edvádí.  

V1, CAC, CACIB 
 
Fena 
T . šampion  
ICh. ATA DAXENA 
V1, CAC, CACIB, BOB 
 
 
Národní výstava Mladá Boleslav, 
Mezinárodní výstava Mladá Boleslav a 
Národní výstava Brno 
Nezú astnil se žádný jedinec 
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ESKÉ BUD JO-
VICE  ROZHOD Í: ZBYN K PÍBL 
11. ÍJNA 
 
Fena 
t . otev ená 
HILDA BOHEMIA THALSET 
V 
maj: Ulbrych Milan  * 20.5.2000 
Ušlechtilá fena, menšího vzr stu, 
fen ího typu, hlava typická, oko tmavé, 
plnochrupá, skus n žkový, pevný 
h bet, zá  mírn  p evýšená, uložení 
p edních a zaúhlení zadních kon etin 
bez zjevné vady, pravidelná mechani-
ka pohybu, osrst ní standardní. 
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 RUFUS DE SAINT CLAIRE 
V1, CAC, CACIB 
maj: Navrátil Pavel  * 23.5.2000 
Pes st edn  silné kostry, B. Ušlechti-
lá hlava, st edn  dlouhý krk, pevný 
h bet, ohá ka dob e nasazená a 
nesená, st edn  hluboký hrudník, 
velmi p kná mechanika pohybu.  
 
Feny: 
t . otev ená 
CITRA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Drábek Ji í  * 15.5.2000 
Fena st edn  silné kostry, bíložeml., 
ušlechtilá hlava, výrazný kohoutek, 
pevný h bet, ohá ka dob e nasazená 
a nesená. Hluboký hrudník, velmi 
dobrá mechanika pohybu.  
 
t . pracovní 
DIANA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V 
maj: Drábek Ji í  * 11.1.2001 
Hn dobílá fena, st edn  silná kostry, 
ušlechtilá hlava, pevný h bet, ohá ka 
dob e nasazená, avšak vysoko nese-
ná, st edn  hluboký hrudník.  
 
 
NÁRODNÍ VÝSTAVA OSTRAVA 
ROZHOD Í: VÁCLAV VLASÁK 
15. B EZNA 
(BOHUŽEL ROZHOD Í NEDODAL POSUD-
KY, TAKŽE POUZE VÝSLEDKY) 
 
Psi:  
t . mladých 
GARP Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAJC 
maj: Vladimír Kulík 
  
OMAR FRANZINI 
V2 
maj: Pavel Navrátil 
 
t . otev ená 
ARGO Z VÍTRZE 
V2, res. CAC 
maj: Karel R ži ka 
  
BAK Z JOSKOR 
V1, CAC, Národní vít z, BOB 
maj: Josef Korbá  
 
t . vít z  
DRAL Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC 

maj: Kulík Vladimír 
 
Feny: 
mezit ída 
KLASA EDITOR 
V1, CAC, Národní vít z 
maj: Mullerová Martina 
 
t . otev ená 
DRINA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC 
maj: Lešek Król 
  
KONY Z NIV-BU OVIC 
V2, res. CAC 
maj: Ladislav Pokorný 
 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ESKÉ BUD JO-
VICE  ROZHOD Í: ESTMÍR ŠRÁMEK 
26. DUBNA 
 
Psi: 
mezit ída 
FLIK Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Drábek Ji í  * 17.1.2002 
Žlutobílá pes, silné kostry, kvadratické-
ho rámce t la, exteriér odpovídá 
standardu.  
 
t . otev ená 
BAK Z JOSKOR 
V1, CAC 
maj: Korbá  Josef  * 4.4.2000 
ŽB pes, silné kostry, kvadratického 
rámce t la, exteriér odpovídá standar-
du.  
  
QVINTUS Z TISMENIC 
VD1 
maj: Svoboda Tomáš  * 2.1.2001 
Žemlový pes s bílými znaky, silné 
kostry, kvadratického rámce t la, 
hlava se širší temenní ástí, kratší krk, 
výrazný kohoutek, spáditá linie h betu 
zakon ená standardní zádí, prut 
správn  nesený, hluboký prostorný 
hrudník, zaúhlení kon etin a mechani-
ka pohybu standard. 
 
t . pracovní 
MAX Z CECHU 
V1, CAC, CACIB, BOB 
maj: Legát František  * 24.4.1998 

B pes, st edn  silné kostry, kvadra-
tického rámce, exteriér odpovídá 
standardu.  

Feny: 
mezit ída 
FREJA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD 
maj: Drábek Ji í  * 17.1.2002 
Fena st edn  silné kostry, kvadratické-
ho rámce t la, chrup úplný, B. zbar-
vení s bílými znaky, hlava s kratší 
mordou, suchý krk, výrazný kohoutek, 
spáditá linie h betu s kratší strm jší 
zádí, hluboký prostorný hrudník, zaúh-
lení kon etin a mechanika pohybu 
stand. 
 
 
t . otev ená 
BELA Z JOSKOR 
V2, res. CAC 
maj: Vosyka Ladislav  * 4.4.2000 
Žemlová fena s bílými znaky, st edn  
silné kostry, kvadratického rámce t la, 
exteriér odpovídá standardu.  
  
BÁRA JEDOVÁ CHÝŠE 
VD 
maj: Pravda Luboš  * 3.3.2001 
Žemlová fena s bílými znaky, silné 
kostry, kvadratického rámce t la, t žší 
hlava, správný krk, výrazný kohoutek, 
rovná linie h betu, zakon ená stan-
dard. zádí, hluboký prostorný hrudník, 
zaúhlení kon etin a mechanika pohy-
bu stand. 
  
DIANA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD 
maj: Drábek Ji í  * 11.1.2001 
Hn dobílá fena, silné kostry, kvadratic-
kého rámce t la, typická hlava, siln jší 
krk s volnou k ží, výrazný kohoutek. 
Spáditá linie h betu, prut výše nasaze-
ný a nesený vzh ru, hluboký prostorný 
hrudník, zaúhlení kon etin a mechani-
ka pohybu standard. 
  
KETTY Z LUKOVSKÝCH LÁN  
V1, CAC, CACIB 
maj: Panská Jaroslava  * 5.3.2001 
ŽB fena, st edn  silné kostry, kvadra-
tického rámce t la, chrup úplný, skus 
n žkový, exteriér odpovídá standardu.  
  
NELA Z CECHU 
V3 
maj: Kolman Vladimír  * 3.11.1999 
Hn dobílá fena, st edn  silné kostry, 
kvadratického rámce t la, exteriér 
odpovídá standardu.  
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 ORA Z TISMENIC 
V4 
maj: Marek Luboš  * 7.8.2000 

erná fena s bílými znaky, st edn  
silná kostra, kvadratického rámce t la, 
chrup úplný, exteriér odpovídá stan-
dardu. 
 
t . pracovní 
BORA Z HOVORAN 
V2, res. CAC 
maj: Šime kovi Hana a Stanislav 
* 8.6.2000 

B fena st edn  silné kostry, kvadra-
tického rámce t la, exteriér odpovídá 
standardu.  
  
DARIA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V3 
maj: Mrkvica Luboš  * 11.1.2001 
Skus n žkový, chrup úplný, fena 
st edn  silné kostry, kvadratického 
rámce t la, exteriér odpovídá standar-
du.  
  
ZORA BOHEMIA FRONY 
V1, CAC, res. CACIB 
maj: Svato ová Simona  * 11.4.2001 
Fena silné kostry, kvadratického 
rámce t la, barva B, ušlechtilý, 
exteriér odpovídá standardu.  
 
 
OBLASTNÍ VÝSTAVA LYSÁ NAD LABEM 
ROZHOD Í: VÁCLAV VLASÁK 
4. KV TNA 
 
Psi:  
mezit ída 
MAX Z CECHU 
V1, Vít z t ídy, Oblastní vít z 
maj: Ladislav Holub 
 
 
KLUBOVÁ VÝSTAVA PSK V PANEN-
SKÝCH B EŽANECH - ROZHOD Í: ZBY-
N K PÍBL  
8. KV TNA 
 
Psi:  
t . mladých 
AMOR Z RÝZMBERSKÉHO HRADU 
V1, CAJC 
maj: Korelus Josef  * 23.4.2002 
St edn  silný pes, tém  kvadratický, 
hn dý s náprsenkou, sam ího typu, 
hlava s výrazným stopem, dob e 
utvá enými pysky, znatelný kohoutek, 

mírn  spáditý h bet, konický prut, na 
konci bez srsti, uložení p edních a 
zaúhlení zadních kon etin bez zjevné 
vady, tlapky uzav ené, pravidelná 
mechanika pohybu.  
  
BART OD T Í KAŠTAN  
VD2 
maj: Kohoutek Milan  * 6.8.2002 

B pes, silné kostry, sam ího typu, 
hlava na temeni se mírn  rozši uje, 
mén  výrazný stop, dob e utvá ené 
pysky, správn  nasazená slecha, 
znatelný kohoutek, pevný h bet, dobrá 
zá , dob e nesený prut, uložení p ed-
ních kon etin dobré, zadní p i chodu 
mírn  rozhazují, pravidelná mechanika 
pohybu.  
  
GRON Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD3 
maj: Drábek Ji í  * 24.1.2002 
Hn dý pes, st edn  sil. kostry, sam í-
ho typu, úm rná hlava s mén  vyjád-
eným stopem, korektn  nasazené 

ucho, zatím voln jší h bet, užší posta-
vení hrudních kon etin, zatím mén  
výrazný hrudník, korektní zaúhlení, 
mechanika pohybu - psovi chybí 
výstavní zkušenost, mén  pevná 
povaha.  
 
mezit ída 
GAZ Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC 
maj: Drábek Ji í  * 24.1.2002 
St edn  silný pes, ušlechtilý, sam ího 
typu, žemlový s náprsenkou, hlava 
typická se znatelným stopem, dob e 
utvá ené pysky, správn  nesená 
slecha, znatelný kohoutek, pevný 
h bet, dob e nesený prut, pon kud 
tup ji zakon en, uložení p edních a 
zaúhlení zadních kon etin korektní. 
Dost prostorný hrudní, výstavní kondi-
ce, pravidelná mechanika pohybu.  
 
t . otev ená 
AMBO RESUAH 
VD 
maj: Sádlík Zden k  * 20.6.1998 
Žemlový pes, menšího t lesného 
rámce, sam ího typu, v pracovní 
kondici, hlava elní partii širší, výrazný 
stop, dob e utvá ená morda a pysky, 
znatelný kohoutek, za kohoutkem 
h betní partie mírn  propadlá, dlouhá 
zá , uložení p edních a zaúhlení 

zadních kon etin korektní. Pravidelná 
mechanika pohybu.  
  
ARY MÁTE OVSKÝCH JAVOR  
VD 
maj: Klapka Ji í  * 13.8.2001 
Pes kvadratického rámce, bílo erný, 
jemn jší hlava, kratší v enichové 
partii, mírn  klenutý h bet, mén  
výrazné zaúhlení hrudních kon etin, 
mén  výrazné p edhrudí, strm jší 
postavení pánevních kon etin, mén  
prostorný pohyb.  
  
GARP Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC 
maj: Kulík Vladimír  * 24.1.2002 
Ušlechtilý pes, silné kostry, žlutobílý, 
sam ího typu, hlava dlouhá s výraz-
ným stopem, s dobrými pysky a sle-
chy, kohoutek, h betní linie i nasazený 
prutu je korektní, uložení p edních 
kon etin i zadních správné, prostorný 
hrudník se znatelným p edhrudím.  
 
t . pracovní 
BART Z HOVORAN 
V3 
maj: Kohoutek Milan  *  8.6.2000 
Ušlechtilý B pes, pohlavní typ je 
vyjád en, hlava k t lu jemn jší s mén  
výrazným stopem, dob e utvá ené 
pysky, silný krk, pevný h bet, správná 
zá , dob e nesený prut, uložení p ed-
ních a zaúhlení zadních kon etin bez 
zjevné vady. Dost hluboký hrudník. 
Pravidelná mechanika pohybu.  
  
BLACK Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V2, res. CAC 
maj: Ji í Drábek a Zden k Popilka 
* 18.6.1999 
Mohutný a dostate n  ušlechtilý pes s 
úm rnou hlavou, výborn  osvalený krk 
s p ebytkem volné k že, výrazný 
kohoutek, pevný h bet, pon kud více 
sklon ná zá , výborné postavení 
hrudních kon etin, výborn  utvá ený 
hrudník, korektní zaúhlení pánevních 
kon etin. Srst erná s bílou náprsen-
kou, výborné kvality.   
  
KEEPSAKE Z LUKOVSKÝCH LÁN  
V 
maj: Jan B. Martínek  * 5.3.2001 
St edn  silný pes, žlutobílý, sam ího 
typu, hlava na ele mírn  širší, morda 
a pysky dob e utvá ené, znatelný 



-  54  - 

kohoutek, pevný h bet, dob e nesený 
prut, uložení p ed. a zaúhlení zad. 
kon etin korektní, hluboký a prostorný 
hrudník, pravidelná mechanika pohy-
bu.  
  
MAX Z CECHU 
V1, CAC, Klubový vít z, BOB, Vít z 
Klubové výstavy - BIS 
maj: Legát František  * 24.4.1998 
Ušlechtilý elegantní B pes, výrazné-
ho sam ího typu s typickou hlavou s 
dlouhou mordou, kohoutek, h bet i zá  
naprosto korektní, uložení p edních 
kon etin i zadních bez zjevné vady. 
Prostorný a hluboký hrudník, výrazná 
mechanika pohybu.  
 
t . vít z  
VIVAT BOHEMIA FRONY 
V1, CAC 
maj: Polák Lud k  * 13.4.1999 
Ušlechtilý pes, silné kostry, výrazného 
sam ího typu, hlava bezvadn  utvá e-
ná s výrazným stopem, dlouhou mor-
dou, slecha správn  nesená, znatelný 
kohoute,k pevný krátký h bet, korektní 
zá  a nesení prutu, prostorný hrudník, 
korektní pravidelná mechanika pohy-
bu, žlutob. barva.  
  
TOR Z KUNŠTÁTSKÝCH LES  
V2, res. CAC 
maj: Holub Ladislav  * 13.7.1999 
Vysoce ušlechtilý hn dý pes, výborn  
formovaná sam í hlava, korektn  
nasazené a nesené slecho, výborn  
osvalený krk, znatelný kohoutek, 
pevný spáditý h bet, výborn  utvá ená 
zá , výborn  nesený ale mén  osrst -
ný prut, výborné postavení a zaúhlení 
a pohybu obou pár  kon etin. Výborn  
utvá ený hrudník.  
 
t . veterán  
CVIK KATOV 
V1, Nejlepší veterán 
maj: Polák Lud k  * 5.6.1990 
Bílozlatý pes, ve výborné kondici s 
výbornou hlavou, pevný h bet, výborné 
postavení kon etin, ale mén  jistý 
pohyb pánevních kon etin, naprosto 
vynikající temperament.  
 
Feny: 
t . mladých 
FINA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
odstoupila 

maj: Ji í Drábek  * 17.1.2002 
Plnochrupá, skus kleš ový.  
  
GLORIS Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAJC 
maj: Šev ík František  * 24.1.2002 
Nehotová ale velmi ušlechtilá fena s 
výborn  formovanou hlavou, korektn  
nasazené a nesené ucho, pevný h bet, 
výborn  nasazený a nesený prut, 
korektní postavení, zaúhlení a pohyb 
kon etin, srst bílohn., výborné kvality.  
  
GRETA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD3 
maj: Ji í Drábek  * 24.1.2002 
St edn  silná fena, žemlové barvy s 
náprsenkou, fen ího typu, hlava s 
mén  výrazným stopem, hn dý noc, 
delší h bet, dob e nasazený a nesený 
prut, v postoji u p edních kon etin 
mírn  rozev ený postoj, zá  je korekt-
ní, tlapky jsou uzav ené, pravidelná 
mechanika pohybu.  
 
mezit ída 
FREJA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V2 
maj: Ji í Drábek  * 17.1.2002 
Ušlechtilá fena, erná s náprsenkou, 
fen ího typu, hlava soum rná se 
znatelným stopem, dob e utvá enými 
pysky, svalnatý krk, v pohybu voln jší 
ve h bet , uložení p edních a zaúhlení 
zadních kon etin bez zjevné vady, 
prostorný hrudník s p edhrudím, m k í 
nadprstí p edních kon etin, pravidelná 
mechanika pohybu.  
 
t . otev ená 
CONNY Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V2, res. CAC 
Ušlechtilá fena, žemlové barvy, delší 
hlava s mén  výrazným stopem, suchý 
krk, znatelný kohoutek, pevný h bet, 
výborné nasazení prutu, korektní 
postavení a pohyb kon etin.  
  
KELLY Z LUKOVSKÝCH LÁN  
V1, CAC, Klubový vít z 
maj: Šrámek estmír  * 5.3.2001 
Ušlechtilá žlutobílá fena, st edního 
rámce, fen ího typu, hlava úm rná k 
postav  se znatelným stopem, dob e 
vyvinutými pysky a nasazenými sle-
chy, h bet pevný, mírn  spáditý, prut 
konický a dob e nesený, uložení 
p edních a zaúhlení zadních kon . 

korektní, dost hluboký hrudník, vyjád-
ené p edhrudí, výrazná mechanika 

pohybu.  
  
ZOLA BOHEMIA FRONY 
V3 
maj: Vladimír Kulík  * 11.4.2001 
St edn  silná fena, B. Ušlechtilá 
hlava se znatelným stopem, dob e 
vyvinutými pysky, správn  nasazená 
slecha, delší h betní linie, strm ji 
uložené lopatky, zá  korektní, hrudník 
dosahuje k lokti, vydatná mechanika 
pohybu.  
 
t . pracovní 
B LA LU NÍ KV T 
V1, CAC 
maj: Regner Karel  * 25.11.2000 
Ušlechtilá fena, fen ího typu s výraz-
ným stopem, dlouhou mordou, pysky a 
slecha jsou správn  vyvinuty, kratší 
krk, pevný h bet, prut níže nasazen, 
uložení p edních a zaúhlení zadních 
kon etin korektní, hrudník dosahuje k 
lokti, výrazná mechanika pohybu.  
  
BRITA JEDOVÁ CHÝŠE 
V2 
maj: Ji í Drábek  * 3.3.2001 
Ušlechtilá žemlová fena, fen í hlava s 
mén  výrazným stopem, výborn  
nasazené a nesené slecho. Vyjád ený 
kohoutek, nepatrn  delší ale rovný a 
spáditý h bet. Výborn  nasazený a 
nesený prut, výborné postavení zaúh-
lení i pohyb kon etin.  
  
MERRY Z KOŠÁKU 
VD4 
maj: Kubín Josef  * 10.7.2001 
Nehotová hn dobílá fena, fen í hlava, 
pon kud širší mozkovna, výborn  
nasazené a nesené slecho, kratší krk, 
zatím voln jší h bet, výborn  nasaze-
ný a nesený prut, nevýrazné p edhrudí 
a mén  osvalený hrudník. Korektní 
postavení a zaúhlení kon etin, srst 
není ve výstavní kondici.  
  
MONA Z CECHU 
V3 
maj: Mare ek Jan  * 24.4.1998 
Ušlechtilá fena HB, st edního rámce, 
fen ího typu, hlava soum rná s men-
ším stopem, ve h betní linii a zádi je 
korektní taktéž p ední a zadní kon eti-
ny jsou bez zjevné vady. Dost hluboký 
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hrudník. Pravidelná mechanika pohy-
bu.  
 

 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA LITOM ICE 
ROZHOD Í: VLASTIMIL NOVOTNÝ 
24. KV TNA 
 
Psi: 
t . mladých 
OMAR FRANZINI 
V1, CAJC, BOB 
maj: Navrátil Pavel  * 15.4.2002 
Výška 65 cm, typická hlava, nádhern  
modelovaná s výrazným pigmentem, 
suchý elegantní krk, výrazný kohoutek, 
pevný spáditý h bet, prut dob e nasa-
zen a v pohybu nesen, dolní 2/3 na 
zadní stran  se slabším osrst ním. 
Hrudník dosahuje k lokt m, dob e 
modelovaný, postavení a zaúhlení 
kon etin korektní, dobrá mechanika 
pohybu.  
 
mezit ída 
GARP Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC 
maj: Kulík Vladimír  * 24.1.2002 
Bíloranž. pes, st edn  silné kostry, 
hlava dob e modelovaná, masový nos. 
St edn  silný suchý krk, spáditý h bet 
s vyzna eným kohoutkem, prut dob e 
nasazen a za pochybu nesen, hrud-
ních správn  utvá ený, zaúhlení a 
postavení kon etin bez zjevných vad.  
 
t . otev ená 
DRAL Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC 
maj: Kulík Vladimír  * 11.1.2001 
Elegantní pes HB, st edn  silné kostry 
s dob e modelovanou hlavou, suchým 
krkem, pevný h bet, dob e nasazený 
prut, hrudník hluboký s vyzna eným 
p edhrudím, zaúhlení hrudních i pá-
nevních kon etin korektní, dobrá 
mechanika pohybu.  
 
t . pracovní 
IRAN Z BOJIŠ AT 
V2, res. CAC, res. CACIB 
maj: Poživil Ji í  * 13.6.1999 
B  pes typického sam ího vzez ení s 
kratší mordou, ale jinak hlava dob e 
utvá ená, st edn  silný suchý krk, 
pevný h bet, dob e nasazený a nesený 
prut, hluboký hrudník s výrazným 
p edhrudím, postavení i zaúhlení 

kon etin bez zjevné vady, korektní v 
pohybu.  
  
MAX Z CECHU 
V1, CAC, CACIB 
maj: Legát František  * 24.4.1998 
Výška 64 cm, elegantní pes B, bez-
vadné anatomické stavby s ušlechtilou 
hlavou, dlouhým suchým krkem, pevný 
h bet, dob e nasazený a nesený prut, 
správn  utvá ený a hluboký hrudník, 
korektní postavení a zaúhlení hrud. i 
pán. kon etin, vyrovnaná povaha.  
 
Feny: 
mezit ída 
BRITA Z KEZIKU 
V2 
maj: Albrecht Werner  * 1.11.20001 
Chrup neúplný, chybí P1 dole obou-
strann . St edn  silná HB fena, pysk 
na hranici, jinak správn  utvá ená 
hlava, suchý, st edn  silný krk, pevný, 
mírn  spáditý h bet. Prut dob e nasa-
zen a nesen, hrudník dosahuje k 
lokt m, dob e utvá ený, postavení 
hrud. i pán. kon etin lze akceptovat. 
Dobrá mechanika pohybu.  
  
FREJA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC, CACIB 
maj: Drábek Ji í  * 17.1.2002 
Elegantní fena erného celopláš ové-
ho zbarvení s bílou náprsenkou, dob e 
modelovaná a typická hlava, elegantní 
suchý krk, výrazný kohoutek a pevný 
mírn  spáditý h bet, prut dob e nasa-
zen, hluboký hrudník s výrazným 
p edhrudím, postavení a zaúhlení 
hrudních a pánevních kon etin bez 
zjevných vad. Dobrá mechanika pohy-
bu.  
 
t . otev ená 
ARNIKA Z T EB ICKÉHO PAHOR-
KU 
V3 
maj: Hodanová Pavlína   * 19.3.2001 
Elegantní fena, B s p evahou erné, 
dob e modelovaná hlava, elegantní 
krk, hluboký hrudník dob e modelova-
ný, korektní postavení hrudních a 
pánevních kon etin. V pohybu se 
trošku h e prezentuje (planá  
b ezost).   
  
BENY Z KN ŽÍKU 
V1, CAC, res. CACIB 

maj: Holík Ji í  * 1.11.2001 
Elegantní bílooranž. fena s dob e 
modelovanou hlavou a bezchybné 
anatom. stavby, korektní v postoji i v 
pohybu, vyrovnaná povaha.  
  
KELLY Z LUKOVSKÝCH LÁN  
V2, res. CAC 
maj: Šrámek estmír  * 5.3.2001 
Elegantní bílooranž. fena, typického 
výrazu plemene, dob e modelovaná 
hlava, suchý krk, hluboký hrudník s 
výrazným p edhrudím, korektní posta-
vení hrudních a pánevních kon etin, 
vyrovnaná povaha.  
 
t . pracovní 
DIANA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC 
maj: Drábek Ji í * 11.1.2001 
Elegantní fena BH s typickou hlavou, 
suchým krkem, hlubokým a dob e 
utvá eným hrudníkem, pevný h bet, 
prut dob e nasazen, pon kud kratší, 
postavení a zaúhlení hrudních a pá-
nevních kon etin bez zjevné vady, 
klidná a vyrovnaná povaha.  
  
NELA Z CECHU  
V2 
Maj: Kolman Vladimír  3.11.1999 
Elegantní fena, BH, jemn jší hlavy, ale 
jinak dobrého anatom. utvá ení, posta-
vení hrudních a pánevních kon etin 
korektní, dobrá mechanika pohybu.  
 
 
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA SETR  A POINTER  
LITOM ICE - ROZHOD Í: ERDÖS 
LÁSZLÓ (MA ARSKO) 
25. KV TNA 
 
Psi: 
mezit ída 
GARP Z MEŠINSKÉ HÁHOVNY 
V1, CAC, Vít z speciální výstavy, BOB 
maj: Kulík Vladimír  * 24.1.2002 
Velmi elegantní pes s typickou hlavou, 
elegantním krkem, dobré p edhrudí i 
hrudní, dobrá horní linie, dobré zaúhle-
ní kon etin, velmi temperamentní a 
výborná prezentace, dob e stav ný 
prut, dobrý pohyb.  
 
t . otev ená 
CELICA LUXURE 
V2, res. CAC 
maj: O´Shaughnessy B la   
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* 6.11.2000 
Elegantní pes, úzkostliv  se prezentu-
je, typická hlava, trochu volný v posto-
ji, velmi dobrá horní linie a st edn  
dobrá spodní linie, kvalitní srst.  
  
DRAL Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC 
maj: Kulík Vladimír  * 11.1.2001 
Elegantní pes s dobrým postojem, 
typickou hlavou, dobrým p edhrudím, 
dobrá h betní linie, korektní zaúhlení 
p edních i zadních kon etin, tempera-
mentní, dob e se p edvádí, dobrá 
mechanika pohybu.  
 
t . pracovní 
IRAN Z BOJIŠ AT 
V2, res. CAC 
maj: Poživil Ji í  * 10.6.1999 
Elegantní pes s typickou hlavou se 
siln jším krkem, st edn  dobré p ed-
hrudí, hluboký hrudní, volný v p edním 
postoji, dobrý v zadním postoji, velmi 
temperamentní, st edn  dobrý pohyb.  
  
MAX Z CECHU 
V1, CAC 
maj: Legát František  * 24.4.1998 
Elegantní pes s typickou hlavou, 
korektní p ední i zadní postoj, dobré 
zaúhlení kon etin, temperamentní, 
velmi dobrý pohyb.  
 
Feny: 
t . pracovní 
NELA Z CECHU 
V1, CAC, Vít z speciální výstavy 
maj: Kolman Vladimír  * 3.11.1999 
Elegantní slabší fena s typickou hla-
vou, velmi dobrá proporce, elegantní 
krk, velmi korektní p ední i zadní 
postoj, dobré zaúhlení kon etin, dobrá 
horní i dolní linie, temperamentní, 
dob e se p edvádí, dobrý pohyb.  
 

 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA 
PRAHA-LET ANY 
NEBYL P IHLÁŠEN ŽÁDNÝ JEDINEC. 
 
 
OBLASTNÍ VÝSTAVA PRAHA-KUNRATICE 
ROZHOD Í: JOSEF N MEC 
21. ERVNA 
 
Feny: 

t . pracovní 
ZORA BOHEMIA FRONY 
V1, Vít z t ídy, Oblastní vít z, BIS 
Kunratic 
maj: Svato ová Simona  * 11.4.2001 

ernobílá fena, st edn  silná s výbor-
nou hlavou, dob e osvalený dlouhý 
krk, pevný h bet, správná zá , dob e 
utvá ený hrudník. Postavení a zaúhle-
ní kon etin správné, správn  nasaze-
ný a nesený prut, výborný pohyb.  
 
 
Mezinárodní výstava Brno; O pohár 
st ední a východní Evropy 
28. ervna 
(pouze výsledky) 
 
Psi: 
t . mladých 
CAR JEDOVÁ CHÝŠE 
VD 
  
FORD Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD 
t . otev ená 
FLIK Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC, CACIB, BOB 
 
Feny: 
t . mladých 
FRONY Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD 
  
TERGIE Z ERTOVY ZMOLY 
VD 
mezit ída 
BESSI Z KNÉŽÍNKU 
V1, CAC, res. CACIB 
 
FERA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD 
  
FREJA Z ME INSKÉ HÁJOVNY 
VD 
t . otev ená 
DORA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
VD 
  
KELLY Z LUKOVSKÝCH LÁN  
V1 
t . pracovní 
BORA Z HOVORAN 
V1, CAC, CACIB 
 
 
NÁRODNÍ VÝSTAVA MLADÁ BOLESLAV 
ROZHOD Í: PAVEL NAVRÁTIL 

(26. ERVNA) 
Psi: 
t . mladých 
TOM Z TISMENIC 
D 
maj: Kratochvílová Miroslava 
* 5.10.2002 
Pes st edn  silné kostry, dobré me-
chaniky pohybu. Pes nemá hlavu 
pointra, strm jší zá . Klidné povahy. 
 
t . pracovní 
MAX Z CECHU 
V1, CAC, Národní vít z, BOB 
maj: Legát František  * 24.4.1998 
Pes st edn  silné kostry, typický p ed-
stavitel plemen, korektní v postoji i v 
pohybu. 
 
Feny: 
t . pracovní 
FANY Z DOLNIC 
VD 
maj: Legát František  * 4.1.1998 
Fena st edn  silné kostry, plnochrupá 
s n žkovým skusem, spáditou zádí, 
fena mírn  p etu n lá, užší a kratší 
mordy.  
 

 
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MLADÁ BOLE-
SLAV 
ROZHOD Í: MARTINEZ (ŠPAN LSKO) 
 
Psi:  
mezit ída 
FLIK Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC, res. CACIB 
  
t . pracovní 
OMAR FRANZINI 
V1, CAC, CACIB, BOB 
 
Feny:  
mezit ída 
GRETA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1 
t . pracovní 
BRITA JEDOVÁ CHÝŠE 
V1,  CAC,  CACIB 
  
LORA BOHEMIA FRONY 
VD2 
  
t . šampion  
Ch. ARIS Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
V1, CAC, res. CACIB 
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NÁRODNÍ VÝSTAVA BRNO 
(20. ZÁ Í) 
(POUZE VÝSLEDKY) 
 
Pes 
mezit ída 
AJAX Z KNOLLOVY ŠKOLY 
V1, CAC, Národní vít z, BOB 
 
Fena 
t . otev ená 
JOLA OD PROKOPOVA BLESKU 
VD1 

 
 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ESKÉ BUD JO-
VICE 
ROZHOD Í: ZBYN K PÍBL 
(11. ÍJNA) 
 
Feny: 
t . otev ená 
BÁRA JEDOVÁ CHÝŠE 
VD 
Maj: Pravda Luboš  * 3.3.2001 
Silná fena, žemlová, plnochrupá, skus 
n žkový, hlava s mén  výrazným 
stopem, vyvinutými pysky, dob e 
nesený krk, pevný h bet, mírn  spádi-
tý, dlouhá zá , mírn  sbíhavý postoj 

p edních kon etin, zaúhlení zadních 
správné, spárvná délka prutu, pravi-
delná mechanika pohybu.  
  
KETTY Z LUKOVSKÝCH LÁN  
V1, CAC, CACIB, BOB 
Maj: Panská Jaroslava  * 5.3.2001 
Ušlechtilá fena, elegantní, jemný fen í 
výraz, plnochrupá, skus n žkový, 
tmavé oko. Hlava bezvadn  utvá ená, 
ušlechtilá, bezvadn  nesený krk, 
pevný spáditý h bet, uložení a zaúhle-
ní kon etin bez vady, prostorný hrud-
ník, výrazná mechanika pohybu, fena 
elegantní.  
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VÝSLEDKY PRACOVNÍCH ZKOUŠEK 
Zpracoval Aleš Ku era ( PSK ) a Jana Londinová (MSKAO) 

jméno psa cena body vystav. postup. nos v dce 
Zkoušky vloh - Anglický setr 

Argila vis Tranquilla 1 208 4 4 4 Dvo áková Vl. 
Cheeky z Lodínských luh  1 208 4 4 4 Straková E 
Bonanza Shahtastani 1 208 4 4 4 Kulíková J. 
Argo od Lužnice 1 206 4 4 4 Falada V. Ing 
Arachné vis Tranquilla 1 206 4 4 4 Dvo áková Vl. 
Tula z Krzáku 1 205 4 4 4 Strnad F. 
Bart z Nebuželského polesí 1 178 3 3 4 Ryba Z. 
Connemara´s Melvyn 3 168 2 2 4 Kocúrová K. 
Duke of Merlin Dreams 0 vystavování   Thiede E. 
Brandy z Mešinské hájovny 0     Bárta Z. 

Zkoušky vloh - Gordonsetr 
Argo Pexeso 1 208 4 4 4 Gruber V. 
Nela z Podmaršovic 1 205 4 4 4 Gruber V. 
Vudival z Kunštátských les  1 205 4 4 4 Uchytil B. 
Ally Black Sirius 1 200 4 4 4 Sedlá ková A 
Melony z Jehli né 1 185 3 3 4 K rka V. 
Gladis Bojandolí 1 183 4 3 4 Kubalík M. 
Net z Podmaršovic 1 181 3 3 3 K azov ík J. 
Moris z Podmaršovic 1 181 3 3 3 Rathouský J. 
Le a z Holubické strán  1 180 3 3 4 Vaší ek Z. 
Dita od Mokré cesty 1 175 3 3 3 Fiedor B. 
Bora z Polabeckých luk 2 174 3 3 4 Ipser M. 
Gábina z K ížové 2 163 3 3 3 B íza L. 

Zkoušky vloh - Irský setr 
Izar od Rakovnické brány 1 206 4 4 4 Prouza M. 
Antares z Košumberka 1 203 4 4 4 Thiede E. 
Gabina Bohemia Victoria 1 202 4 4 4 Prokešová K. 
Agnes ze Ž árského kopce 1 199 4 3 4 Mar ík K 
Irish Wonder Nonstop 1 197 4 3 4 ížová A. 
Ira od Rakovnické brány 1 192 3 4 4 Ransdorf L. Ing 
Rheja od Velkého dubu 1 188 3 4 4 Lub na M. 
Adla ze Ž árského kopce 1 188 3 3 4 Sádlík Z. 
Argo z Vítrže 1 183 3 3 3 R ži ka K. 
Lassi od Klapavce 1 175 3 3 4 Kinzel K. 
Alibaba ze Ž árského kopce 1 174 3 3 3 Vitochov L. 
Aretha z Košumberka 1 174 3 3 3 Thiede E. 
Brit Haematit 1 168 3 3 3 Novák V. Ing 
Wanesa od Velkého dubu 3 169 2 2 3 Rabi áková L. 
Anke ze Ž árského kopce 3 151 2 2 3 Hrabák Z. 
Didelin Bohemia Opidum 3 147 2 2 3 Uriánková 
Jenny od Humenky  odstoupila   Johaníková J. 
Maybelline Jenny´s Irsal  neobstála    Kuntošová M. 
Glum Bohemia Victoria    Mikšík T. neobstál  
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Zkoušky vloh - Irský ervenobílý setr 
Izabel Bohemia Thalset 1 200 4 3 4 Ln ni ka V. 

Zkoušky vloh - Pointer 
Axa z Knollovy školy 1 208 4 4 4 Kloub V. Ing 
Cita z Joskor 1 208 4 4 4 Vysoudil O. 
Luk z Niv-Bu ovic 1 208 4 4 4 Hasta R. 
Car z Joskor 1 206 4 4 4 Resner V. 
Ozi Bohemia Šibeník 1 206 4 4 4 Orság L. 
Hela od T í kaštan  1 206 4 4 4 Musil M. 
Ar z Máte ovských javor  1 206 4 4 4 Stan k J. 
Citra z Mešinské hájovny 1 205 4 4 4 Drábek J. 
Fabien Luscinia 1 203 4 4 4 Slavík J. 
Flik z Mešinské hájovny 1 200 4 4 4 Knotek M. 
Ajax z Knollovy školy 1 200 4 4 4 Knotek M. 
Nela z Cechu 1 200 4 4 4 Kolman V. Ing 
Fany Sob šický kobylín 1 199 4 3 4 Abraham J. 
Amor z Rýzmberského hradu 1 198 4 4 3 Korelus J. 
Jeny od Prokopova blesku 1 196 4 3 4 Resner V. 
Arnika z T eb ického palouku 1 196 4 4 4 Kocúrová K. 
Frea z ertovy zmoly 1 194 4 3 4 Miecn R. 
Gina Zelená b íza 1 191 3 3 4 Paná ek V. 
Bessi z Kn žíku 1 189 3 3 4 Nemerád L. 
Bára z Hovoran 1 178 3 3 3 Kr a J. 
Ornel z Tismenic 1 176 3 3 4 T eštík T. 

Podzimní zkoušky - Anglický setr 
Argo od Lužnice 1 269 4 4 4 Falada V. Ing 
Cir z Nového Hrade níku 1 265 4 3 4 Frinta J 
Baghira z Mešinské hájovny 1 261 4 4 4 Dvo á ek K 
Brita od Cihelny  1 258 4 4 4 Brummer J 
Koran z Farásku 1 258 4 4 4 Korf F 
Word z Krzáku 1 253 4 3 4 Ernest J 
Anglia z Mešinské hájovny 1 246 4 4 4 Musil J. 
Argila vis Tranquilla 2 263 4 4 4 Dvo ák M 
Brita od Cihelny  0 odvolán   Brummer J 

Podzimní zkoušky - Gordonsetr 
Klif z Podmaršovic 1 272 4 4 4 Jáchym Vl. 
Nela z Podmaršovic 1 268 4 4 4 Gruberová Š. 
Kori z Podmaršovic 1 267 4 4 4 Kindl D. 
Frony z Pohnanských vrch  1 262 4 3 4 Stošek F 
Flot z K ížové 1 250 4 4 4 Mirovský J. 
Betty erná zá e 1 250 3 4 4 Kvíz S 
Aura Jinonický dv r 1 237 4 4 4 Labohý Z 
Cid Moravia setter 1 232 3 3 4 Kyselý R. 
George z K ížové 1 230 4 4 4 Zvolánek L. 
Le a z Holubické strán  2 220 3 3 4 Vaší ek Z. 
Fredy z K ížové 2 209 4 3 3 Rek J. 
Toska z Pr honické obory 2 184 3 3 3 Strnad A 
Vudival z Kunštátských les  3 217 2 3 3 Uchytil B. 
Paul z Aklic 0 p ináš.vle ené   Pastuch 
Kari z Holubické strán  0 p ináš.pernaté   Dudych Z. 
Argo Pexeso 0 odvolán   Gruber V. 

Podzimní zkoušky - Irský setr 
Besi z Chlumského podlesí 1 267 4 4 4 Brodil F 
Lassi od Klapavce 1 266 4 4 4 Kinzel K. 
Irish Extra Nonstop 1 265 4 4 4 Trejbalová J. 
Favorit Bludov 1 265 4 4 4 Pacovský M. 
Iara od Rakovnické brány 1 265 4 4 4 Jiroušek J 
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Jar z Humenky 1 265 4 3 4 erný J 
Kryst z Hurbánky 1 263 4 3 4 Pšen ík M. 
Avar z Ko enského jezu 1 262 4 4 4 Peterková V. 
Argon od Bohušovské skály 1 261 4 4 4 Kr má  Š. 
Inera od Rakovnické brány 1 259 4 4 4 Vávra M. MVDr 
Lotty z Luhové se e 1 258 3 3 4 Brus J 
Karlos od Zbran  1 258 4 4 4 Baláš J 
Agnes ze Ž árského kopce 1 255 4 3 4 Mar ík K 
Póla z Luhové se e 1 253 4 4 4 Cahlík A 
Kela z Hurbánky 1 253 3 4 4 Šibal J 
Bor z Betá ské strán  1 247 4 4 4 Pacovský M. 
Jaks z Be váreckých zahrad 1 244 4 3 4 Sva ina F 
Larry z Brdlen 1 237 3 4 3 Zeman J. 
Queen Mary-Star od Alp 1 234 4 4 4 Pavlík V. 
Adla ze Ž árského kopce 1 225 4 2 4 Sádlík Z. 
Bona z Šardických vršk  1 225 4 4 3 Vondra J 
Laura z Brdlen 2 246 4 4 4 apek J 
Alibaba ze Ž árského kopce 2 241 4 3 4 Lorenc V 
Ariel od Bohušovské strán  2 240 4 4 4 Vondrá ek J 
Kari z Holubické strán  2 225 4 3 4 Dudych Z. 
Pegi z Luhové se e 2 217 3 3 3 Gloza K 
Nora z Luhové se e 2 211 3 4 4 Ju í ek P 
Daisy Varpole 2 207 3 3 3 Novotný V. 
Derick Varpole 2 178 3 3 4 Holý J. 
Korona z N t ic 0 vystavování   Šnajder V. 
Max z N t ic 0 voda   Matula Mir. 
Izar od Rakovnické brány 0 voda   Prouza M. 
Arina Suchá mez 0 p ináš.vle ené   N mec J. 
Daisy Varpole 0 p ináš.vle ené   Novotný V. 
Laura z Brdlen 0 p ináš.vle ené   apek J 
Fabricius Bohemia Victoria 0 p ináš.srstnaté   Šmíd M. 
Agina z Hosteckých vrch  0 nehledá   Pich J. 
Ir z Be váreckých zahrad 0 dohled.pernaté   Duchek R. 
Podzimní zkoušky - Irský ervenobílý setr 
Inka Bohemia Thalset 1 265 4 3 4 Paroubek J. Ing 
Hany Bohemia Thalset 1 252 4 3 4 Kratochvíl J. 
Podzimní zkoušky - Pointer 
B la Lu ní kv t 1 272 4 4 4 Regner K. Ing 
Gloria z Mešinské hájovny 1 272 4 4 4 Semerád V. 
Car z Joskor 1 272 4 4 4 Resner V. 
Ajax z Knollovy školy 1 272 4 4 4 Knotek M. 
Hela od T í kaštan  1 272 4 4 4 Musil M. 
Omar Franzini 1 272 4 4 4 Pospíšil J 
Gloris z Mešinské hájovny 1 270 4 4 4 Šev ík Fr. 
Max z Košáku 1 270 4 4 4 Holub L. 
Argo z Vítrže 1 269 4 4 4 R ži ka K. 
Kelly z Lukovských lán  1 268 4 4 4 Šrámek . MVDr 
Fabien Luscinia 1 268 4 4 4 Slavík J. 
Luk z Niv-Bu ovic 1 267 4 4 4 Hasta R. 
Gena Sob šský Kobylín 1 265 4 4 4 Topka P. 
Dan z Ouhelí 1 263 4 4 4 Houdek T. 
Clay z Mešínské hájovny 1 261 4 3 4 Thiede E. 
Arka z D íte ských revír  1 261 4 4 4 Hýsek J. 
Zak Bohemia Frony 1 259 4 3 4 Jáchym Vl. 
Rufus de saint Claire 1 259 4 4 4 Navratil P. 
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Ilji  ze Srnína 1 258 4 4 4 Ku era M. 
Amor z Rýzmberského hradu 1 257 4 3 4 Korelus J. 
Oxa z Cechu 1 255 3 3 4 Vališ J. 
Omar z Tismenic 1 252 4 3 4 Uchytil B. 
Brit Jedová chýše 1 246 4 3 4 Bija J. 
Flik z Mešinské hájovny 1 243 4 4 4 Drábek J. 
Lada z Niv-Bu ovic 1 243 4 4 4 Zahradní ek F. 
Arina ze Sokolího vrchu 1 235 3 3 4 Poled ák 
Ari z D íte ských revír  1 233 4 3 4 e etka J. 
Aneli z T eb ického pahorku 1 233 4 4 4 Rulík V. 
Ary z Máte ovských javor  1 227 4 3 3 Pošva R 
Aran z D íteckých revír  2 249 4 4 4 Kmoní ek J. 
Ciggi z Mešinské hájovny 2 241 4 4 4 Martínek E 
Cir Jedová chýše 2 228 4 4 4 Houser J 
Bára Jedová chýše 2 219 4 4 4 Pravdová J 
Akim ze Sokolího vrchu 2 218 4 3 4 Zapletal F 
Helon Black-White 2 217 3 3 4 Zají ek K. 
Gin od T í kaštan  2 211 3 3 4 Luczy Robert 
Ken z Tismenic 2 184 3 3 3 Dostál V. 
Gin od T í kaštan  0 p ináš.vle ené   Luczy Robert 
Citra z Mešinské hájovny 0 p ináš.vle ené   Drábek J. 
Argo z Rýmberského hradu 0 poslušnost   Bezd k Jar. 
Argo z Rýmberského hradu 0 dohled.pernaté   Bezd k Jar. 
Lesní zkoušky - Anglický setr            
Elis z Lodínských luh  3 213   4 Dobrozemský M. 
Lesní zkoušky - Gordonsetr             
Amanda z Chlumského polesí 1 243   4 Trávní ek Zd. Ing 
Agip Jinonický dv r 1 234   4 Pazdera B. 
Aran Moravia Setter 1 231   4 MUDr.R ži ka 

Ikar z Lesinky 1 241   4 Her ík P. 
Vesuv z Hradiska Rájce 1 239   4 Coufal O. 
Agni Harpol 1 237   4 Spissak D. 
Brit z T šínska 1 237   4 Fajnor P. 
Lasii od Klapavce 1 233   4 Kinzelk K. 
Luk od Klapavce 1 229   4 Trojka R. 
Lesní zkoušky - Irský ervenobílý setr          
Inka Bohemia Thalset 1 217   4 Paroubek J. Ing 
Lesní zkoušky - Pointer 
Brita Jedová chýše  1 253   4 Drábek J. 
Black z Mešinské hájovny 1 251   4 Popilka Z. 
Ajax z Knollovy školy 1 251   4 Knotek M. 
Amor z Rýzmberského hradu 1 251   4 Korelus J. 
Max z Košáku 1 247   4 Holub L. 
Gloria z Mešinské hájovny 1 244   4 Semerád V. 
Ajax z Knollovy školy 1 244   4 Knotek M. 
Veron Bohemia Frony 1 243   4 Fencl Vl. 
B la Lu ní kv t 1 243   4 Regner K. Ing 
Black z Mešinské hájovny 1 243   4 Popilka Z. 
Dita od Mokré cesty 1 243   4 Zahradní ek F. 
Arny z Máte ovských javor  1 241   4 Beran Fr. 
Omar z Tismenic 1 238   4 Uchytil B. 
Aram Blahud 1 234   4 Žahour J. 
Dar z Kobylnic 1 231   4 Poulík J. 
Ir z Bojiš at 1 217   4 Nedbal R. 

Lesní zkoušky - Irský setr             
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Alda Jedová chýše 2 233   4 Uchytil B. 
Betty z Kn žníku 2 231   4 Kužel M. 
Argo z Vítrže 3 222   4 R ži ka K. 
Dita z Ouhelí  neobstála   Kone ný P. 
Speciální zkoušky z vodní práce - Gordonsetr 
Megy z Podmaršovic 1 80    Turek M. 
Agip Jinonický dv r 1 75     Pazdera B. 
Nela z Podmaršovic 1 72    Gruberová Š. 
Aran Moravia Setter 1 67    MUDr.R ži ka  
Betty z Vodní tvrze 1 67    Malý V. 
Kori z Podmaršovic 1 64    Kindl D. 
Vudival z Kunštátských les  2 66    Uchytil B. 
Speciální zkoušky z vodní práce - Irský setr 
Agni Harpol 1 80    Spissak D. 
Anet z Chlumského polesí 1 77    Kaisler P. 
Ir z Be váreckých zahrad 1 75    Duchek R. 
Brita z T šínska 1 70    Fajnor P. 
Inera od Rakovnické brány 2 71    Vávra M. MVDr 
Adla ze Ždárského kopce 0 dohledávka   Sádlík Z. 
Speciální zkoušky z vodní práce - Pointer 
Black z Mešinské hájovny 1 80    Popilka Z. 
Amor z Rýzmberského hradu 1 80    Korelus J. 
Argo z Vítrže 1 80    R ži ka K. 
Gloria z Mešinské hájovny 1 80    Semerád V. 
Ajax z Knollovy školy 1 80    Knotek M. 
Dita od Mokré cesty 1 80    Zahradní ek F. 
Karin z Košáku 1 80    Kmoní ek J. 
Dita z Ouhelí 1 77    Kone ný P. 
Dar z Kobylnic 1 77    Poulík J. 
Archie z Mešinské hájovny 1 75    Drábek J. 
Bílý Lu ní kv t 1 74    He manský P. 
Gloris z Mešínské hájovny 1 72    Šev ík 
Brita Jedová chýše 1 70    Drábek J. 
Dita od Mokré cesty 1 67    Zahradní ek F. 
Flik z Mešínské hájovny 2 71    Drábek J. 
Lada z Niv-Bu ovic 2 68    Zahradní ek F. 
Gin od T í kaštan  2 50    Luczy Robert 

Bany Resuah 0 nahán ní   Vávra J. 
Všestranné zkoušky - Anglický setr 
Argo od Lužnice 0 p inášení lišky 3 4 Falada V. Ing 
Všestranné zkoušky - Gordonsetr 
Amanda z Chlumského polesí 1 450 4 3 3 Trávní ek Zd. Ing 
Megi z Podmaršovic 3 427 4 3 4 Turek M. 
Agip Jinonický dv r 0 neobstál   Pazdera B. 
Všestranné zkoušky - Irský setr 
Lassi od Klapavce 2 428 4 4 4 Kinzel K. 
Všestranné zkoušky - Pointer 
Gloria z Mešinské hájovny 1 493 4 4 4 Semerád Vl. 
Gela z Dolnic 1 492 4 4 4 Rathouský P. 
Ajax z Knollovy školy 1 492 4 4 4 Knotek M. 
Gloria z Mešinské hájovny 1 484 4 4 4 Semerád Vl. 
Veron Bohemia Frony 1 484 4 4 4 Fencl Vl. 
Veron Bohemia Frony 1 482 4 4 4 Fencl Vl. 
Amor z Rýzmberského hradu 1 482 4 4 4 Korelus J. 
Bílý Lu ní kv t 1 479 4 4 4 He manský P. 
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Dita od Mokré cesty 1 474 4 4 4 Zahradní ek F. 
Ava Soharo 1 473 4 4 4 Líska V. 
Omar z Tismenic 1 473 4 4 4 Uchytil B. 
Amor z Rýzmberského hradu 1 471 4 4 4 Korelus J. 
Don od T í kaštan  1 470 4 4 4 Tu ková J. 
Dita od Mokré cesty 1 470 4 4 4 Zahradní ek F. 
Cid z Mešinské hájovny 1 452 4 4 4 Kosobud Jan 
Gora z Dolnic 2 465 4 4 4 Bej ek M. 
Luk z Niv-Bu ovic 2 451 4 4 4 Hasta R. 
Flik z Mešinské hájovny 2 442 4 3 4 Drábek J. 
Amanda z Hodonského jezu 2 436 4 4 4 Pr ík J. st 
Alma z Joskor 3 413 4 3 4 Kristek I. 
Amanda z Hodonského jezu 3 398 2 2 4 Pr ík J. st 
Char z Be ovské skály 0 neobstál   Vysoudil O, 
Ir z Bojiš at 0 barva   Nedbal R. 

  Podzimní zkoušky   
  I.c. II.c. III.c. O suma   I.c. II.c. III.c. O suma 

Pointer 29 8 0 3 40 Pointer 21 0 0 0 21 
AS 7 1 0 1 9 AS 7 0 1 2 10 
GS 9 3 1 3 16 GS 10 2 0 1 13 
IS 23 8 0 9 40 IS 14 0 3 3 20 

suma 68 20 1 16 105 suma 52 2 4 6 64 
                        
  Lesní zkoušky     Vodní práce   
  I.c. II.c. III.c. O suma   I.c. II.c. III.c. O suma 

Pointer 16 2 1 1 20 Pointer 14 3 0 1 18 
AS 0 0 1 0 1 AS 0 0 0 0 0 
GS 3 0 0 0 3 GS 6 1 0 0 7 
IS 7 0 0 0 7 IS 4 1 0 1 6 

suma 26 2 2 1 31 suma 24 5 0 2 31 
                        
  Všestrané zkoušky            
  I.c. II.c. III.c. O suma        

Pointer 13 4 2 2 21 Pointer           
AS 0 0 0 1 1 AS           
GS 1 0 1 1 3 GS           
IS 0 1 0 0 1 IS           

suma 14 5 3 4 26             

Zkoušky vloh   

SUMARIZACE ZKOUŠEK 
 



1.   Flik od Velkého Besta, NKO, Chvalovský František 
2.   Ena z Trub jovské hájenky, NKO, Lelek Ji í  
3.   Blesk z Andrašíkova mlýna, NKO, Švábek Jan 
4.   Val Afoli, NKO, Han  Petr  
5.   Hart od Blatského potoka, NKO, Dvo ák Václav  
6.   Kord od Prokopova blesku, NKO, Drahokoupil František 
7.   Kety z Lu kovic, NKO, Dufek Radek   
8.   Mína za Záplav, NKO, Jerman František   
9.   Remo ze Štípek, NKO, Sajbot Jaroslav   
10. Brita od Mileho, NKO, ing.Vlasák Václav     
11. Mija z Jaroslavských polí, NKO, Kolá  Vladislav  
12. Gera z Davle Vinic, NKO, Dufek Vladimír   
13. Mrak ze Záplav, NKO, Kalík Miroslav   
14. Gloria z Mešinské hájovny, POI, Semerád Vladimír  
15. Faty z Mohelského mlýna, NKO, Nová ek Miloš  
16. Lesan Ko enice, NKO, ing.Poledne Josef   
17. Mark Buremi, MMO, Cikán Jaroslav    
18. Has Juta z Bolatic, NKO, Michalík Ermín   
19. Gela z Dolnic, POI, Rathauský Pavel   
20. Šaman z Chláp eny, F, Zeibert David   
 
21. Ajax z Knollovy Školy, POI, Knotek Miloš   
22. Majka z Prose ské vyso iny, NKO, Skála Jaroslav  
23. Baron od Vojkovského hájku, NKO, Lukeš František  
24. Lump z Vrchánova, F, Švestka Karel  
25. Or ze Štípek, NKO, MUDr.Pila  Pavel   

se nedá zapomenout. Je to n co jako "Velká Pardubic-
ká" pro milovníky koní. 

A protože psi jsou kon  chudých, nemá tato všestranná 
sout ž takovou mediální publicitu. O finan ní podpo e lze 
mluvit jen ze strany MMJ, jinak je to "národ sob ". Záleží 
na po adateli, jak se povede sehnat financování z ad spon-
zor . V tomto ohledu byli po adatelé letošního ro níku velmi 
úsp šní a poda ilo se jim zajistit p kné zázemí. Memoriál 
d lají memoriálem revíry - voda, les a ten nejd ležit jší je 
dob e zazv ený polní revír. Jako rozhod í na "velkém poli" 
jsem m l to št stí posuzovat v revíru, kde každý pes m l 
možnost p ijít na pernatou a zajíc  nepo ítaje. Jedinou 
výjimkou byla letošní vít zka, které se v poli pernatá zv  
prost  vyhýbala. Své kvality prokázala vystavením celkem 
šesti kus  srstnaté zv e bez jediného zakolísání. P edved-
la prostorné,systematické a vyvážené hledání s pat i nou 
loveckou chytrostí, výrazn  vyjád enou touhou najít 
zv .Spolu se svým v dcem tvo ila velice harmonickou 
dvojici a oba na této sout ži zúro ili t i roky poctivé p ípra-
vy.Jako los íslo jedna na velkém poli nasadili la ku tak 
vysoko, že na ní dosáhl jen los íslo 8. Rovn ž vystoupení 
tohoto páru bylo na loveckém parkuru velice dominantní. 

Pes íslo losu 8 p edvedl hledání spíše loveckého typu 
se l00% ú inností. Ve velice krátké dob  vystavil v typickém 
manýru NKO dva kusy zv e a v dce pan Josef Novák se 
p edvedl jako brilantní st elec. Výkon ostatních byl již o 
poznání horší, což se také promítlo ve známkách a lze íci, 
že do této kategorie lepšího pr m ru by pat il los íslo 4 a 3. 
Fena íslo losu 2 m la situaci p i hledání velice složitou, 
protože se stále m nil sm r v tru a v n kterých chvílích 
hledala prakticky po v tru. I p es horší mechaniku pohybu a 
nízké držení hlavy ukázala, že je dobrým loveckým psem a 
bez zaváhání vystavila kus pernaté a srstnaté za velmi 
obtížných pov trnostních podmínek.Staré pravidlo, že psu 
se má v it, porušil v dce losu íslo l4 a svou chybou odsu-
nul svého ty nohého pomocníka do II. ceny. T i psi na 
"velkém poli" obdrželi nulu z vystavování, padaly i dvojky. 
To je v c, která by m la být tématem k zamyšlení pro cho-
vatele. Memoriál Karla Podhajského je všestranná zkouška, 
ale m lo by platit, jak íkali její zakladatelé, že pole d lá 
body a les po adí.Na toto téma  také jednala kynologická 
komise MKJ v p edve er memoriálu a došla k záv ru, že 
sou asný zkušební ád pro zkoušky oha  je kvalitní, je 
t eba pouze zajistit jeho správné použití ze strany rozhod-
ích a n kterými úpravami dát možnost vyniknout typickým 

vlastnostem stav cích ps  ,a to zejména vystavování jako 
typické vlastnosti celé FCI skupiny íslo VII. 

 
Mariánské Lázn  2.10.2003 
 
MUDr.Novotný Vlastimil 
Dobrovského 7 
Mariánské Lázn  
353 01 

MEMORIÁLY 
 

VÝB R PS  NA MEMORIÁL  
RICHARDA KNOLLA 2004 

65.RO NÍK MEMORIÁLU  
KARLA PODHAJSKÉHO.  

Memoriál Karla Podhajského, neboli "Podhaják", je nepo-
chybn  svátek všech kynolog  eské republiky, ale i Slo-
venska. Prost  existence eskoslovenska 
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NÁVRH STANOV KLUBU P EDLOŽENÝ VÝBOREM KLUBU 
 

ESKÝ POINTER A SETTER KLUB 
 

S T A N O V Y   K L U B U 
 

l. I 
Úvodní ustanovení 

1. Název klubu: eský pointer a setter klub 
2. Sídlo:  Jungmannova 25, 110 01 Praha 1 
3. P sobnost klubu je na území eské republiky 
4. Klub je prost ednictvím eskomoravské kynologické unie 

lenem Mezinárodní kynologické federace F.C.I. 
5. Klub je mysliveckou kynologickou organizací s celostátní 

p sobností. 
 

l. II 
Právní postavení klubu 

1. Klub je dobrovolný, nezávislý, sdružující leny na 
základ  spole ného zájmu. 

2. Klub je právnickou osobou. 
 

l. III 
Poslání klubu 

1. Hlavní posláním klubu je garantovat chov a výcvik ps  
zapsaných nebo schopných zápisu do plemenných knih 
uznávaných F.C.I., zejména plemen POINTR, ANGLIC-
KÝ SETR, IRSKÝ SETR, GORDONSETR a IRSKÝ 

ERVENOBÍLÝ SETR, se zam ením na zachování 
jejich p vodního pracovního typu, všech specifických 
loveckých vlastností a správné funk ní t lesné stavby p i 
udržení zdravého genetického fondu populace t chto 
plemen. 

2. Výb r ps  a fen do chovu podle pracovního a exteriéro-
vého plemenného standartu, na základ  podmínek 
chovnosti SPK. 

3. Myslivost, kynologie zam ená na získávání lovecky 
upot ebitelných ps  a praktického využití vloh stav cích 
ps  v myslivecké praxi. 

4. Zajišt ní odborných školení rozhod ích se zam ením 
na zvyšování kvality posuzování exteriéru a pracovních 
zkoušek. 

5. Po ádání chovných zkoušek, pracovních zkoušek, zkou-
šek lovecké upot ebitelnosti, sout ží a výstav. 

6. Zajišt ní informovanosti len  prost ednictvím Klubové-
ho zpravodaje a klubových internetových stránek. 

7. Propagace klubu, klubových akcí, chovu setr  a pointr  
formou publikací a tiskových zpráv v tišt né i elektronic-
ké podob . 

 
l. IV 

lenství v klubu 
1. ádným lenem klubu m že být každá fyzická nebo 

právnická osoba, která je chovatelem, majitelem nebo 
p íznivcem britských stav cích ps  a která souhlasí s 
jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usne-

sení orgán  klubu. 
2. O p ijetí za ádného lena klubu rozhoduje na základ  

písemné p ihlášky výbor klubu. ádné lenství vzniká 
dnem zaplacením zápisného a lenského p ísp vku. 

3. leny klubu nemohou být lenové kynologických organi-
zací neuznaných F. C. I. 

4. Mimo ádné lenství je pocta ud lovaná klubovým výbo-
rem t m ve ejným initel m, majitel m pozemk  a dal-
ším p íznivc m, kte í klubu pomáhají a umož ují jeho 
innost. Mimo ádní lenové nemají hlasovací ani volební 

právo a neplatí lenské p ísp vky. 
5. estné lenství ud luje lenská beseda zasloužilým 

starším len m hlasováním na základ  návrhu výboru i 
kteréhokoli lena. Za mimo ádné zásluhy m že být 
starším len m stejným postupem ud leno estné p ed-
sednictví. estní lenové a estní p edsedové neplatí 
lenské p ísp vky p i zachování všech práv. 

 
l. V 

Zánik lenství 
1. Vystoupením lena písemným oznámením, které se 

oznamuje doporu eným dopisem p edsedovi klubu. 
Zaplacené p ísp vky se nevracejí. 

2. Úmrtím lena 
3. U lena – právnické osoby v p ípad  jejího zániku s 

likvidací 
4. Ukon ení lenství. Výbor klubu m že ukon it lenství 

lena, který je p es písemnou upomínku v prodlení 
s placením lenských p ísp vk  déle než jeden rok. 
Ukon ení lenství se provádí k 31. prosinci roku, na 
který p ísp vky nebyly zaplaceny. 

5. Vylou ením 
a. Vylou ení podmíne né - pro pokra ující p estupky 

p es písemné napomenutí s výstrahou. 
(1) Pro porušení klubových stanov 
(2) Nep ístojné chování na zkouškách a výsta-

vách, nep im ená kritika až napadání roz-
hod ích b hem posuzování, urážlivé chování 
v i ostatním ú astník m.    Jednání, které 
narušuje p átelské spole enství ostatních 
len . Hrubé zacházení se psy v rozporu 

s kynologickou etikou nebo až se zákonem na 
ochranu zví at. Hrub  zanedbaný psinec. 
Nesprávný nebo zanedbaný odchov št at. 

b. Vylou ení bezpodmíne né :  
(1) Hrubé porušení stanov, chovatelského ádu, 

falšování nebo zneužívání pr kaz  p vodu, 
komer ní obchod se psy, prodej št at p e-
kupník m. 

(2) Podvody a podvodné údaje na zkouškách, 
sout žích a výstavách. 

(3) Odsouzení pro trestnou innost. 
c. Postup p i vylu ování. 

(1) Záležitost projednává a skutkovou podstatu 
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zjiš uje výbor na základ  písemného oznáme-
ní jedním nebo více leny p edsedovi nebo 
všem známých skute ností. 

(2) P ed projednáváním je nutno slyšet názor 
na eného nebo si vyžádat jeho písemné 
vyjád ení. 

(3) rozhodnutí výboru musí být do 14 dn  doru-
eno ob ma stranám. 

(4) Odvolání proti rozhodnutí výboru musí být 
podáno do 14 dn  od doru ení tohoto rozhod-
nutí a adresováno p edsedovi.  

(5) O odvolání rozhoduje lenská sch ze prostou 
v tšinou po vyslechnutí obou stran. 

(6) Rozhodnutí o vylou ení lena musí být ozná-
meno v Klubovém zpravodaji. 

6. Zánikem klubu 
 

l. VI 
Práva a povinnosti len  

1. len má právo zejména: 
a. podílet se na innosti klubu, 
b. ú astnit se všech klubových akcí a využívat všech-

na klubová za ízení, 
c. ú astnit se ádných i mimo ádných lenských 

sch zí, 
d. volit od 18 let v ku do orgánu klubu, 
e. být volen od 18 let v ku do orgánu klubu, 
f. dostat výtisk Klubových stanov, obracet se na 

orgány klubu s podn ty a stížnostmi a žádat o 
jejich vyjád ení. 

2. len, který má na p íslušný kalendá ní rok zaplacené 
lenské p ísp vky má právo: 
a. dostávat pravideln  Klubový zpravodaj. 
b. dostat novelizace Klubových stanov. 
c. možnost uplatn ní slev na klubových akcích dle 

p íslušných propozic akce. 
3. len má povinnost zejména: 

a. dodržovat stanovy klubu a jeho vnit ní p edpisy, 
b. ídit se Klubovými stanovami a dalšími klubovými 

normami, 
c. ídit se usneseními lenské sch ze a rozhodnutím 

orgán  klubu, 
d. podílet se na pln ní poslání klubu, 
e. sv domit  vykonávat funkce v orgánech klubu. 

4. len je povinen platit lenské p ísp vky ve výši stanove-
né lenskou besedou, v termínu jí ur eném. 

 
l. VII 

Orgány klubu 
Orgány klubu jsou: 

a. lenská sch ze 
b. Výbor klubu 
c. Kontrolní a revizní komise 

 
l. VIII 

lenská sch ze 
1. Nejvyšším orgánem klubu je lenská sch ze jeho len . 
2. Pravidelná lenská sch ze se koná jednou ro n  a 

termín a místo jejího konání je oznámeno bu  
v p edcházejícím ísle Klubového zpravodaje anebo 
písemn  každému lenu zvláš  a to nejpozd ji 2 týdny 
p ed konáním sch ze. 

3. Mimo ádná lenská sch ze se svolává jen v naléhavých 
p ípadech a o jejím svolání rozhoduje výbor. Termín a 
místo jejího konání je oznámeno každému lenu zvláš  
prost ednictvím Klubového zpravodaje nebo písemn  a 
to nejpozd ji 2 týdny p ed konáním besedy. 

4. Výbor svolá mimo ádná lenskou sch zi vždy, když o to 
požádá více jak polovina len  klubu. 

5. lenská sch ze zejména: 
a. rozhoduje o zm nách stanov klubu, 
b. schvaluje plán innosti klubu pro p íslušné období, 

výro ní zprávu klubu, rozpo et klubu a ro ní 
uzáv rku hospoda ení, 

c. volí na dobu t í let leny výboru a revizní komise, 
d. stanovuje výši p ísp vk  a všech poplatk , a také 

termín a zp sob jejich placení, 
e. rozhoduje o zrušení lenství, 
f. rozhoduje o zrušení klubu. 

6. ádn  svolaná lenská sch ze je schopna usnášení bez 
ohledu na po et p ítomných. Hlasovací právo len  
klubu je rovné. O zm n  stanov klubu nebo o zrušení 
klubu rozhoduje lenská sch ze dvout etinovou v tšinou 
všech p ítomných len , v ostatních v cech rozhoduje 
nadpolovi ní v tšinou p ítomných lenu. O zm n  sta-
nov klubu nebo o zrušení klubu je možné na lenské 
besed  hlasovat pouze v p ípad , že písemné oznámení 
o konání lenské besedy dle l. VIII., odst. 2 nebo 3 
obsahuje tento bod programu. 

7. V tšinu návrh  nebo nám t  lze schvalovat ve ejným 
hlasováním, pouze na návrh minimáln  1/3 p ítomných 
len  je v konkrétním p ípad  nutné tajné hlasování. 

8. Volba len  výboru a revizní komise se provád jí tajným 
hlasováním. Na kandidátce musí být uvedeni všichni 
p edb žn  písemn  navržení kandidáti z ad lenstva, 
dopln ná o návrhy z pléna. Každý len má právo žádat i 
o uvedení sebe na kandidátce. V p ípad  souhlasu 
minimáln  dvou t etin p ítomných len  je možné o 
kandidátce hlasovat ve ejn . 

9. O každé lenské sch zi musí být zhotoven vy erpávající 
zápis, který p ipraví bu  jednatel, nebo jiný zapisovatel, 
ur ený výborem p ed za átkem sch ze. 

 
 

l. IX 
Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánem klubu, který za svou innost 
odpovídá lenské sch zi. 

2. Výbor má nejmén  7 a nejvíce 11 len , po et len  
schvaluje lenská sch ze. 

3. Výbor ídí innost klubu v období mezi zasedáními 
lenské sch ze. 

4. Výbor svolává p edseda, v jeho nep ítomnosti místo-
p edseda, nejmén  4krát ro n . 

5. Výbor zejména: 
a. volí ze svých len  p edsedu a místop edsedu 



výboru, jednatele, ekonoma - matriká e, referenta 
pro výcvik, chovné zkoušky a sout že, správce 
informa ního systému klubu, p ípadn  další funk-
cioná e výboru. 

b. jmenuje a odvolává chovatelskou radu a poradce 
chovu 

c. koordinuje innost klubu, 
d. svolává lenskou sch zi, 
e. zpracovává podklady pro rozhodnutí lenské 

sch ze, 
f. rozhoduje o p ijetí za lena klubu, 
g. zajiš uje vydávání klubového zpravodaj a schvalu-

je obsah oficiálních internetových stránek klubu a 
jednotlivých plemen  

6. Funkce ve výboru jsou estné, náhrady za výlohy jsou 
ešeny ve vnit ním p edpisu klubu. 

7. P edseda, místop edseda a jednatel zastupují klub 
navenek a jednají jeho jménem. 

8. Volební období je t íleté, možnost znovuzvolení není 
omezena. Zvolen m že být kterýkoli ádný len klubu.  

9. Výbor je usnášení schopný, jsou-li p ítomny dv  t etiny 
všech jeho len . 

10. Výbor rozhoduje nadpolovi ní v tšinou p ítomných 
len , rovnost se považuje za zamítnutí. 
 
 

l. X 
Chovatelská rada 

1. Skládá se z poradc  chovu, z nichž každý je pov en 
ízením chovu jednoho plemene. 

2. Funk ní období poradc  chovu pro jednotlivá plemena 
není omezeno. 

 
l. XI 

Kontrolní a revizní komise 
1. Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem klubu, 

který za svou innost odpovídá lenské sch zi. 
2. Kontrolní a revizní komise má nejmén  3 a nejvíce 5 

len . 
3. Kontrolní a revizní komise vykonává dohled nad inností 

a hospoda ením klubu, upozor uje výbor na zjišt né 
nedostatky a podává návrhy na jejich odstran ní. Kontro-
lu hospoda ení provádí nejmén  1x ro n . 

4. Pro zasedání lenské sch ze vypracovává kontrolní a 
revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní 
innosti. 

 
l. XII 

Klubové sm rnice 
1. Klub je povinen vydat tyto sm rnice: 

a. Chovné podmínky – minimální požadavky, jejichž 
spln ní je nutné u jedinc  plemen ps  dle l. III. 
odst. 1 pro za azení do chovu. 

2. Klub m že vydat zejména tyto sm rnice: 
a. Jednací ád 
b. Provozní ád 
c. Ú etní sm rnice 

3. Chovné podmínky schvaluje lenská sch ze. Ostatní 

sm rnice schvaluje výbor klubu. 
l. XIII 

Informa ní systém klubu 
1. Informa ní systém klubu tvo í zejména: 

a. Klubový zpravodaj 
b. Webové stránky klubu 

2. V klubovém zpravodaji a na webových stránkách klubu 
jsou uve ej ovány zejména: 

a. aktuální zprávy a oznámení o innosti klubu 
b. p ísp vky a dopisy len  
c. oznámení vrh  
d. Kompletní zápisy s jednání výboru a lenské 

sch ze 
e. Kalendá  klubových akcí spolu s p ihláškami a 

propozicemi 
3. Zpravodaj vychází nejmén  jedenkrát do roka a je posí-

lán všem ádným i estným len m. Jeho cena je zahr-
nuta v lenských p ísp vcích.  

 
 

l. XIV 
Zásady hospoda ení 

1. P íjmy klubu tvo í zejména: 
a. zápisné a lenské p ísp vky, 
b. poplatky ze zkoušek, sout ží a výstav po ádaných 

klubem 
c. inzerce v Klubovém zpravodaji 
d. dary a p ísp vky fyzických a právnických osob, 
e. výnosy majetku, 
f. další p íjmy z inností p i napl ování poslání 

klubu, 
g. p ísp vky od kynologických a státních organizací. 

1. Za hospoda ení klubu odpovídá výbor, který každoro n  
p edkládá lenské sch zi zprávu o hospoda ení. 

2. Hospoda ení se uskute uje podle ro ního rozpo tu 
schváleného lenskou sch zí. 

3. Ekonom klubu zajiš uje b žné hospoda ení, nakládání s 
majetkovými hodnotami, vede ú etnictví a zajiš uje 
pln ní da ových povinností. 

4. Nakládání s jednorázovými majetkovými hodnotami nad 
10.000,- K  schvaluje výbor klubu. 

5. Výdaje klubu jsou zam eny na uskute ování poslání 
klubu uvedených v l. III stanov. 

 
l. XV 

Zánik klubu 
1. Klub zaniká 

a. dobrovolným rozpušt ním nebo slou ením s jiným 
klubem z rozhodnutí lenské sch ze dvout etino-
vou v tšinou za p ítomnosti nejmén  t í tvrtin 
všech len  

b. rozhodnutím ministerstva vnitra. 
1. Zaniká-li klub dobrovolným rozpušt ním, rozhodne 

sou asn  lenská sch ze o zp sobu majetkového vypo-
ádání a z ídí 5-ti lennou likvida ní komisi, v níž musí 

být p edseda a ekonom klubu. 
 

Výbor PSK 
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ESKÝ  POINTER  A  SETTER  CLUB  
STANOVY 

Navržené MUDr. J.B. Martínkem 
 
Sídlo klubu je na adrese sou asného jednatele.  
Sou asný jednatel je …. 
Zm na jednatele musí být neprodlen  oznámena p íslušné-
mu ú adu Ministerstva vnitra eské republiky. 
 

Cíl innosti 
1. Chov loveckých ps  plemen POINTER, ANGLICKÝ 
SETTER, IRSKÝ ERVENÝ SETTER, IRSKÝ ERVENO-
BÍLÝ SETTER, SKOTSKÝ (GORDON) SETTER. Chov je 
zam en na zachování jejich p vodního pracovního typu, 
všech plemenn  specifických loveckých vlastností, správné 
funk ní t lesné stavby, chov takových ps  fenotypicky i 
geneticky zdravých. 
Pozn. Výraz pes znamená v celém textu ob  pohlaví. 
 
2. Výb r chovných ps  podle t chto kriterií a podle pracov-
ních zkoušek odpovídajících jejich vlastnímu pracovnímu 
standardu. 
 
3.  Odborné školení rozhod ích schopných odpov dn  tyto 
psy posuzovat se všech zmín ných hledisek a vytvo ení 
vlastního sboru takových rozhod ích. 
 
4. Po ádání klasických polních zkoušek pro pointery a 
settery, sloužících p edevším k výb ru chovných jedinc , 
mezinárodních polních sout ží, loveckých polních zkoušek  
a klubových chovných výstav. 
 
5. Podrobná informovanost len  periodicky vydávaným 
klubovým asopisem pod názvem Zpravodaj PSC (dále 
jen Zpravodaj), Komunikace s lenstvem na Internetu a e-
mailem. Zvyšování odborné úrovn  len .        
 
6. Propagace PSC zve ej ováním klubových akcí, lánky 
v tisku a publikacemi. 
 

Klubové orgány 
1. Výbor :    p edseda  
                    místop edseda (po adatel klubových výstav) 
                    Jednatel 
                    Ekonom (pokladník) 
                    Matriká  (archivá  a kroniká ) 
                    Referent pro polní zkoušky a sout že 
                    Referent pro tisk a elektronovou komunikaci 
 
2.  Poradci chovu a chovatelské rady : 
Pro každé z 5 plemen p sobí  chovatelská rada složená z 
poradce chovu a dvou znalc  p íslušného plemene.  
 
3. Další spolupracovníci jsou odborníci na Internet a klubové 
stránky a správci  e-mailové komunikace pro jednotlivá 
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plemena. Koordinátorem jejich innosti je len výboru, 
referent pro tisk a elektronovou komunikaci. 
 
4. Kontrolní a revisní komisi tvo í p edseda a 2 lenové. 
 
5. Další d ležití funkcioná i jsou sdruženi v oblastních skupi-
nách, kde udržují nejvlastn jší klubovou innost ve vhod-
ných honitbách individuálním i spole ným výcvikem ps , 
p ipravují a po ádají polní zkoušky místního i celonárodního 
významu. Koordinátorem jejich innosti je len výboru, 
referent pro polní zkoušky a sout že. 
 
6. Funkcioná i uvedení pod body 1. a 2. musí být myslivci a 
chovatelé, nebo alespo  myslivci a zkušení v dci pracov-
ních ps  klubových plemen.   
Referent pro zkoušky musí být osv d ený rozhod í pro 
polní zkoušky pointer   a  setter . 
Funk ní období výboru je t íleté, možnost znovuzvolení není 
omezena. Zvolen m že být kterýkoli ádný len spl ující 
uvedené podmínky. 
Funkce jsou estné, náhrada za výlohy se poskytuje jen v 
nejnutn jší mí e podle uvážení výboru. 
P edseda je oprávn n jednat v naléhavých p ípadech za 
klub samostatn , za vše je však odpov dný výboru i lenské 
sch zi. Není-li p edseda dosažitelný, p enáší se toto právo i 
odpov dnost na místop edsedu. 
P edseda svolává leny výboru pravideln  nejmén  4x do 
roka vždy m síc p edem. V naléhavých p ípadech i mimo-
ádn  nejmén  3 dny p edem. Výbor je usnášení schopný 

p i p ítomnosti 2/3 len . Návrh je p ijat nadpolovi ní v tši-
nou, rovnost hlas  (zdrží-li se jeden hlasování nebo není 
p ítomen) se považuje za zamítnutí. Výbor rozhoduje jen o 
záležitostech, které nevyžadují rozhodnutí lenské sch ze. 
Zápisy o sch zích výboru musí být uve ejn ny ve Zpravoda-
ji. 
 
7. Poradce chovu vede agendu vlastního chovu podle zásad 
liniové plemenitby   v rozsahu klubové populace p íslušného 
plemene i p ípadn  využitím dovezených, kvalitních jedinc . 
Spolu s dv ma leny chovatelské rady vybírá a sleduje 
chovné jedince a spolupracuje s Plemennou knihou p i 

MKJ. Funk ní období poradc  chovu a len  chovatel-
ských rad pro jednotlivá plemena je p tileté, možnost zno-
vuzvolení není omezena. 
 
8. Referent výboru pro tisk je hlavním redaktorem Zpravoda-
je, další leny redak ní rady jsou nejmén  další 2 lenové. 
Krom  aktuálních zpráv a oznámení je Zpravodaj i volnou 
tribunou pro p ísp vky a dopisy len , oznámení vrh , 
placenou inserci atd. Zpravodaj vychází nejmén  2x do roka 
a je posílán všem ádným i estným len m. Jeho cena je 
zahrnuta v lenských p ísp vcích. Redak ní rada také 
obstarává propaga ní tiskoviny, oznámení o zkouškách, 
výstavách a jiných akcích spolu s proposicemi. 
 



9. Matriká  vede a aktualisuje seznamy len , opatruje a 
dopl uje klubový archiv, dále jako kroniká  ukládá záznamy 
o d ležitém d ní v klubu, zkouškách, jiných klubových 
akcích a výstavách do klubové kroniky, která je sou ástí 
archivu. 
 
10. Ekonom (pokladník) je odpov dný za klubové hospoda-
ení a vede ú etnictví. 

 
11. Kontrolní a revisní komise (KRK-reviso i ú t ) : Funk ní 
období je jednoro ní. Na každé výro ní lenské sch zi je 
volen p edseda a 2 lenové na další rok. KRK je orgán 
lenské základny, návrhy na nové leny komise nesmí 

podávat lenové výboru. 
 

Finan ní prost edky na klubovou innost 
1. Zápisné a pravidelné lenské p ísp vky. 
2. Poplatky ze zkoušek, sout ží a výstav. 
3. Výnosy klubových podnik . 
4. Poplatky za služby chovatel m. 
5. Poplatky za služby zájemc m o št ata. 
6. Inserce ve Zpravodaji. 
7. Dary a jiné p íjmy. 
 

lenstvo 
1. ádní lenové jsou chovatelé, majitelé i p íznivci pointer  
a setter . ádným lenem se m že stát každý svéprávný 
ob an eské republiky i zahrani ní zájemce na základ  
písemné p ihlášky, o které rozhoduje klubový výbor. len-
ství zájemce nabývá platnosti za 4 týdny po uve ejn ní v 
klubovém Zpravodaji, nedojdou-li z ad len  od vodn né 
námitky a po zaplacení zápisného s lenským p ísp vkem. 
ádní lenové se zaplacenými p ísp vky na b žný rok mají 

v tomto roce hlasovací i volební právo. lenství není vázáno 
na lenství v myslivecké organisaci ani na vlastnictví lovec-
kého lístku. U klubových funkcioná  se to však p edpoklá-
dá stejn  jako dostate né zkušenosti s chovem nebo ale-
spo  výcvikem a p edvád ním pointer  nebo setter  na 
polních zkouškách. 
Za leny se nep ijímají obchodníci se psy a osoby, které 
takové obchody zprost edkují.  

leny klubu dále nemohou být lenové jiných kynologických 
organisací ne-    uznávaných Mezinárodní kynologickou 
federací (F.C.I.) 
 
2. Mimo ádné lenství: je pocta ud lovaná klubovým výbo-
rem t m ve ejným initel m, majitel m pozemk  a dalším 
p íznivc m, kte í klubu pomáhají           a umož ují jeho 
innost. Mimo ádní lenové neplatí p ísp vky a nemají 

hlasovací ani volební právo. 
 
3. estné lenství: ud luje lenská sch ze zasloužilým 
starším len m na základ  návrhu výboru i kteréhokoli 
lena. Za mimo ádné zásluhy m že být starším len m 

stejným zp sobem ud leno estné p edsednictví. estní 
lenové a estní p edsedové pak neplatí p ísp vky p i 

zachování všech lenských práv. 
 

Práva len  
1.  Zú astnit se všech klubových akcí a využívat všechna 
klubová za ízení. 
 
Dostat výtisk Klubových stanov, Chovatelského a Zkušební-
ho ádu a dostávat pravideln  klubový Zpravodaj. 
 
Všichni lenové se mají, pokud možno, zú astnit ádných i 
mimo ádných lenských sch zí. 
ádní lenové mají na t chto sch zích hlasovací i volební 

právo, pokud mají zaplacené p ísp vky na p íslušný rok.  
 
Smyslem t chto stanov je zajišt ní nejvýše možné spolu-
ú asti len  na klubové innosti podle demokratických 
zásad otev ené spole nosti s vrcholným z etelem k naší 
historické povinnosti zachovat a p edat našim následovní-
k m naše tradi ní plemena loveckých ps  na nejvyšší 
možné úrovni, 
 

Povinnosti len  
1. Každý len se p ihláškou do klubu zavazuje ídit se usta-
noveními t chto Stanov, Chovatelského a Zkušebního ádu. 
 
2. Podporovat práci výboru i všech dalších initel . 
 
3. Sv ené funkce sv domit  vykonávat. 
 
 
4. P ísp vky na další období zaplatit do konce listopadu 
p edcházejícího roku. 
 

Zánik lenství 
1. Úmrtím 
 
2. Vystoupením z klubu, které se oznamuje doporu eným 
dopisem p edsedovi klubu. Zaplacené p ísp vky se nevra-
cejí. 
 
3. Vyškrtnutím ze seznamu len . Je to administrativní 
opat ení p i nezaplacení p ísp vk . P ipomínky k placení 
p ísp vk  jsou v as uve ej ovány ve Zpravodaji. Vyškrtnutí 
se provádí k 31. prosinci roku, na který nebyly p ísp vky 
zaplaceny. 
 
4. Vylou ením. 
A. Vylou ení pro opakované p estupky p es písemné napo-
menutí s výstrahou: 
a. Porušování klubových stanov 
b. Nep ístojné chování na polních zkouškách, nep im ená 
kritika až napadání rozhod ích b hem posuzování, urážlivé 
chování v i spoluú astník m. Podobné chování ne klubo-
vých výstavách. 
c. Opakované jednání, které narušuje p átelské spole en-
ství ostatních len . 
d. Hrubé zacházení se psy v rozporu s kynologickou etikou 
nebo až se zákonem na ochranu zví at. 
e. Nevhodný nebo hrub  zanedbávaný psinec. 
f. Nesprávný nebo zanedbaný odchov št at. 
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g. Opakovaná aktivní ú ast na kynologických akcích, které 
nejsou po ádány organisací zapsanou v F.C.I. 
B. Vylou ení bezpodmíne né: 
a. Hrubé porušování Stanov, Chovatelského ádu a Zkušeb-
ního ádu, falšování nebo zneužívání pr kazu p vodu ps , 
podvodný obchod se psy. 
b. Podvody a podvodné údaje na zkouškách, sout žích a 
výstavách. 
c. Odsouzení pro trestnou innost se ztrátou ob anských 
práv. 
 

Postup p i vylu ování 
1. Záležitost projednává a skutkovou podstatu zjiš uje 
klubový výbor na základ  písemného oznámení jedním 
nebo více leny p edsedovi. 
2. P ed projednáváním  záležitosti ve výboru je nutno slyšet 
názor na eného nebo vyžádat si jeho písemné vyjád ení. 
 
3. Záležitost se pak projednává p i souhlasu 2/3 len  
výboru. 
 
4. Rozhodnutí výboru musí být do 14 dn  doru eno ob ma 
stranám. 
 
5. Odvolání proti rozhodnutí výboru musí být podáno do 14 
dn  od doru ení     a adresováno p edsedovi. 
 
6. O odvolání rozhoduje lenská sch ze prostou v tšinou po 
vyslechnutí obou stran. 
 
7. Platné rozhodnutí o vylou ení lena musí být oznámeno 
ve Zpravodaji. 
 

lenská sch ze 
1. lenská sch ze je nejvyšší, usnášení schopný a rozho-
dující klubový orgán. Její rozhodnutí jsou závazná pro 
výbor, další funkcioná e a všechny leny. 
 
2. Výro ní lenská sch ze se koná pravideln  na konci 
ledna. Datum a místo konání musí být v as oznámeno ve 
Zpravodaji spolu s po adem jednání a došlými návrhy a 
nám ty len  k projednání. Další nám ty a návrhy mohou 
být dodány nejpozd ji 14 dní p ed výro ní sch zí písemn  
p edsedovi nebo podány             e-mailem, výjime n  pí-
semn  p edsedovi na míst  p ed za átkem jednání. 
V témže ísle Zpravodaje musí být uve ejn ny i zprávy 
p íslušných funkcioná  o klubové innosti v uplynulém roce 
v etn  podrobné ekonomovy zprávy o výdajích a p íjmech. 
Uve ejn ny musí být i plánované akce a finan ní hospoda-
ení v novém roce innosti, aby se k nim mohli vyjád it 
lenové na výro ní sch zi hlasováním. K souhlasu jsou 

nutné 2/3 hlas  p ítomných len .   
 
3. Podávané nám ty a návrhy musí být ádn  uváženy, 
jasn  a krátce formulovány a p ípadn  p edem prokonsulto-
vány s dalšími zkušenými leny nebo funkcioná i. Mají se 
týkat ur ité skute nosti, která je v rozporu se Stanovami, 
Chovatelským  nebo Zkušebním ádem. P ípustné jsou i jiné 

návrhy a nám ty, pokud nejsou v rozporu s t mito základní-
mi klubovými dokumenty. O p íliš obecných nebo neur itých 
návrzích nelze hlasovat. 
 
4. V tšinu b žných návrh  a nám t  podle bodu 3. lze 
schvalovat ve ejným hlasováním 2/3 v tšinou hlas  p ítom-
ných len . Pouze na návrh 1/3 p ítomných len  je i v 
tomto p ípad  nutné tajné hlasování lístky.  
 
 
5. Návrhy na zm nu ur itého ustanovení ve Stanovách, 
Chovatelském nebo Zkušebním ádu, odsouhlasené 2/3 
v tšinou na lenské sch zi musí být posouzeny zvláštní 
komisí, kterou tvo í: P edseda, jeden len výboru a jeden 
další funkcioná , jejichž funkce se dotýká podaný návrh a t i 
zkušení lenové navržení podavatelem. ádn  zd vodn ný 
nález komise musí být p edložen k hlasování další lenské 
sch zi, která po rozprav  s kone nou platností návrh schvá-
lí nebo odmítne.  
 
6. lenskou sch zi svolává p edseda sám nebo z rozhodnu-
tí 2/3 len  výboru     i b hem roku k p edložení neodklad-
ných záležitostí k hlasování. Mimo ádná lenská sch ze 
musí být svolána na od vodn nou písemnou žádost 1/3 
len . 

 
7. ádn  svolaná lenská sch ze je schopna usnášení bez 
ohledu na po et p ítomných. Ke schválení neodkladných 
záležitostí nebo aktuálních návrh  podle bod  3. a 4.  je 
nutná 2/3 v tšina hlas  p ítomných len . 
 
8. Volby funkcioná  se provád jí výhradn  tajným hlasová-
ním.  Na kandidátní listin , uve ejn né ve Zpravodaji, musí 
být uvedeni všichni lenové p edb žn  písemn  navržení z 
ad lenstva p edsedovi, dopln ní o návrhy z pléna. Každý 
len má právo žádat o uvedení na kandidátní listin  sám za 

sebe.   
 
9. O každé lenské sch zi musí být zhotoven vy erpávající 
zápis, který p ipraví jednatel nebo jiný zapisovatel, ur ený 
výborem p ed za átkem sch ze. Zápis musí být uve ejn n v 
nejbližším ísle Zpravodaje. 
 
10. Program Výro ní lenské sch ze : 
a. Vysv tlení a dopln ní zprávy o innosti a hospoda ení 
v uplynulém roce uve ejn né ve Zpravodaji. Zpráva revisní 
a kontrolní komise. P ipomínky, rozprava, hlasování. 
Vysv tlení a dopln ní zprávy o plánu innosti a hospoda ení 
v v novém roce innosti uve ejn né ve Zpravodaji. P ipo-
mínky, rozprava, hlasování. 
c. P i zakon ení funk ního období výboru hlasování o ud -
lení absolutoria nadpolovi ní v tšinou. Kandidátka k volb  
nového výboru musí být uve ejn na v p edchozím ísle 
Zpravodaje. P ipomínky k volb , rozprava, hlasování.  
Tajným hlasováním se volí 7 len  výboru, kte í si rozd lí 
funkce a zvolí ze svého st edu p edsedu. 
P i skon ení volebního období chovatelské rady jednoho 
nebo více plemen, volí poradce chovu a 2 leny chovatelské 
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rady jen chovatelé a majitelé p íslušného plemene. 
f. Stanovení výše p ísp vk  a všech dalších poplatk . 
g. Rozprava a hlasování o došlých nám tech a návrzích 
podle bodu 3. 
h. Rozprava a hlasování o návrhu na zm nu ur itých usta-
novení Stanov, Chovatelského nebo Zkušebního ádu. P i 
schválení návrhu 2/3 v tšinou len  se zavede postup podle 
bodu 5. 
i. Volba revisor  ú t  pro za ínající rok innosti.    

 
Odvolání, dopl ování funkcioná  

Výbor jako celek nebo jeho jednotliví lenové i další volitelní 
funkcioná i mohou být odvoláni na kterékoli lenské sch zi 
na ádn  písemn  i v rozprav  od vodn ný návrh nejmén  
3 ádných len . K odvolání je nutná 2/3 v tšina hlas  
p ítomných len .  
V takovém p ípad  musí být neprodlen  provedena dopl u-
jící volba. 

P i odchodu funkcioná e z volitelné funkce z jakékoli p í iny 
pov í p edseda klubu v dohod  s ostatními leny výboru 
zástupce a dopl ující volba se provede na nejbližší lenské 
sch zi. 
 

Zánik klubu 
O zániku klubu m že rozhodnout jen lenská sch ze 2/3 
v tšinou hlas  za p ítomnosti nejmén  3/4 všech len  
klubu. lenská sch ze pak zvolí likvida ní komisi, v níž 
musí být p edseda a pokladník (ekonom) a která provede 
majetkové vypo ádání. lenská sch ze pov í p edsedu a 
jednatele, aby jejím jménem jako nejvyššího klubového 
orgánu oznámili zánik klubu Ministerstvu vnitra eské 
republiky.    

 
 

 
Sepsal Prof. Dr. Jan B. Martinek, dne 11. dubna 2003. 

P IHLÁŠKY NOVÝCH LEN  
 

KDO SE M ŽE STÁT LENEM KLUBU? 
lenem klubu m že být každý, kdo se zajímá o plemena 

anglických oha .  
 
 
JAK SE DO PSK P IHLÁSIT? 
vyplnit p ihlášku 
odeslat složenkou lenský p ísp vek a zápisné (dohromady 
400,00 K ) na adresu ekonoma klubu 
vypln nou p ihlášku a fotokopii uhrazené složenky zaslat na 
adresu ekonoma klubu: 
Markéta ápová 
Arbesova 1583, 252 28 ernošice  
Tel: +420 608 712 389  
E-mail: marketa.capova@ladymail.com  
 
A CO DÁL? 
Poštou obdržíte pr kaz lena klubu s Vaším klubovým 
íslem. 

POPLATKY: 
Zápisné K  200 - jednorázov . 

lenský p ísp vek  K  200 - na rok. 
 
JAKÉ MÁ LENSTVÍ V KLUBU VÝZNAM? 
P edevším splníte jeden ze základních požadavk  k tomu, 
abyste mohli setry nebo pointry sami chovat.   

lenstvím získáte slevy na akcích po ádaných klubem a 
bude Vám zasílán Klubový zpravodaj. 
M žete se také podle svých možností zapojit do klubové 
innosti a pomoci p ipravovat klubové akce, které propagaci 

a chov našich krásných plemen podporují. 
Jist  si i Vy naleznete v klubu p átele, se kterými si m žete 
vym ovat zkušenosti nebo spole n  p ipravovat své sv -
ence nap íklad ke zkouškám. 

Seznámíte se zkušenými chovateli i cvi iteli, kte í Vám 
mohou v mnohém poradit.  
 

Další informace o klubu na www.pointer-setter.cz 

AKTUALIZA NÍ KARTA LENA KLUBU 
 

Z d vodu p evodu ekonomické evidence klubu a matriky do 
elektronické podoby prosíme stávající leny o aktualizaci 
osobních údaj  vypln ním „Aktualiza ní karty lena klubu“, 
kterou naleznete také v tomto zpravodaji. Pokud se již bude 
vynakládat nemalé úsilí na p evod matriky do elektronické 
podoby, byli bychom rádi, aby zapisované údaje byly sku-
te n  správné. 

Nové p ihlášky i aktualiza ní karty len  klubu zasílejte 
prosím na adresu ekonomky klubu. 

Adresa:  
Markéta ápová 
Arbesova 1583  

ernošice  
25228  
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Titul: Jméno: P íjmení: Titul: 

    

Narozen(a) dne:     

Profese:     

Bydlišt  - ulice, .p.:     

Bydlišt  - obec:     

Bydlišt  - PS :     

Bydlišt  - okres:     

Telefon:     

E-mail:     

Žádám o p ijetí za lena eského pointer a setter klubu a souhlasím se zanesením výše uvedených osobních údaj  do 
evidence len  PSK. 

V (místo): Dne:    

Podpis žadatele:     

Ano Ne 
Souhlasím se zve ej ováním uvedených údaj  v materiálech PSK (zpravodaj, seznam 
len , seznam chovatelských stanic, webové stránky, atp.) - nehodící se škrtn te. 

Jsem držitelem plemene:   Od roku:  

Jsem chovatelem plemene:   Od roku:  

Mám chrán ný název chovatelské stanice:   

P IHLÁŠKA NOVÉHO LENA KLUBU 
 

Odeslat složenkou lenský p ísp vek a zápisné (dohromady 400,00 K ) na adresu ekonoma klubu, vypln nou p ihlášku 
a fotokopii uhrazené složenky zaslat na adresu ekonoma klubu: Markéta ápová, Arbesova 1583, 252 28 ernošice  
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Titul: Jméno: P íjmení: Titul: 

    

Narozen(a) dne:     

Profese:     

Bydlišt  - ulice, .p.:     

Bydlišt  - obec:     

Bydlišt  - PS :     

Bydlišt  - okres:     

Telefon:     

E-mail:     

Žádám o p ijetí za lena eského pointer a setter klubu a souhlasím se zanesením výše uvedených osobních údaj  do 
evidence len  PSK. 

V (místo): Dne:    

Podpis žadatele:     

Ano Ne 
Souhlasím se zve ej ováním uvedených údaj  v materiálech PSK (zpravodaj, seznam 
len , seznam chovatelských stanic, webové stránky, atp.) - nehodící se škrtn te. 

Jsem držitelem plemene:   Od roku:  

Jsem chovatelem plemene:   Od roku:  

Mám chrán ný název chovatelské stanice:   

AKTUALIZA NÍ KARTA LENA KLUBU 
Slouží k aktualizaci údaj  p i p evodu matriky do elektronické podoby 

Vypln nou aktualiza ní kartu zašlete prosím na adresu ekonoma klubu: Markéta ápová, Arbesova 1583, 252 28 ernošice 
Podrobnosti v klubových zprávách na za átku zpravodaje nebo o list zp t 



Program: 
7:00 - 9:00 hod.  p ejímka ps  na výstavišti 
8:00 - 8:30 hod.  porada rozhod ích 
9:00 hod.  slavnostní zahájení výstavy 
9:00 - 13:00 hod.  posuzování v kruzích 
13:00 hod.  p ehlídka vít z , sout že 
13:30 hod.  ukon ení výstavy 
 
T ídy - rozd lení: 
T ída dorostu stá í 6 - 9 m síc  
T ída mladých  stá í 9 - 18 m síc  
Mezit ída stá í  15 - 24  m síc  
T ída otev ená  od 15 m síc  pro všechny psy bez 
ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocen ní 
T ída pracovní  od 15 m síc  pro psy s uznanou zkouš-
kou z výkonu 
T ída vít z  od 15 m síc  pro psy s uznaným titulem 
šampiona i národního nebo klubového vít ze 
T ída veterán : pro psy starší 8 let 
 
Pro za azení do t ídy je rozhodující v k psa v den konání 
výstavy, ostatní podmínky musí být spln ny v den podání 
p ihlášky. 
Pro za azení do t ídy pracovní a vít z  je nutné p iložit k 
p ihlášce fotokopii dokladu o vykonané zkoušce, respektive 
o p iznání ocen ní. 
Nebude-li p ihláška doložena t mito doklady, je po adatel 
povinen za adit psa do t ídy otev ené. 
 
Zadávané tituly: Nejhez í veterán, CAJC, CAC, res. CAC, 
Klubový vít z, BOB 
 
Sout že: 
Nejhez í pár ps  - pro fenu a psa stejného plemene v ma-
jetku jednoho chovatele.  
Chovatelská skupina - pro nejmén  3 jedince stejného 
plemene, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou 
r zných otc  nebo matek, kte í byli na výstav  posouzeni.  
 
Z ú asti na výstav  budou vylou eni: 
psi, kte í nebudou uvedeni v katalogu.  
psi nemocní, podez elí z nemoci, po úrazu, feny v druhé 
polovin  b ezosti, feny háravé a kojící.  
psi v majetku osob, jímž bylo od ato právo vystavovat.  
psi v majetku delegovaných rozhod ích a len  jejich rodin  
psi nebezpe ní, kousaví a agresivní v i lidem a ps m.  
psi nesmí být barveni a pudrováni (tónováni)  
Protest: 
protest proti rozhodnutí rozhod ího ( ocen ní, zadání po adí 
a titul ) není p ípustný.  
Protest z formálních d vod  ( porušení výstavních p edpis  
i propozic ) je p ípustný. Protest musí být podán písemn  

sou asn  se složením jistiny ve výši 500 K .  
Protest musí být podán v pr b hu výstavy a m že ho podat 

kdokoliv.  
 
Poplatky: 
Pro lena  PSK 
Za prvního psa s katalogem K  400 
Za druhého a dalšího psa bez katalogu 300 K  
Dorost, veterán K  100 
Pro ne lena 
Za prvního psa s katalogem K  600 
Za druhého a dalšího psa bez katalogu 
K  500 
Dorost, veterán K  200 
Pro všechny: 
Ú ast v sout žích je zdarma. 
Ve výstavním poplatku je zapo teno vstupné na výstavu pro 
vystavovatele. Výstavní poplatek je nutno uhradit složenkou, 
jejíž poslední díl se p ilepí k p ihlášce. 
Poplatek se vrací v p ípad , že p ihláška byla odmítnuta. 
V p ípad , že se výstava nekoná z objektivních p í in 
( veter. opat ení, živelná pohroma a pod.), budou poplatky 
využity k úhrad  náklad  spojených s p ípravou výstavy a 
nebudou vráceny. 
 
Uzáv rka p ihlášek: 15. dubna 2004 
 
P ihlášky a výstavní poplatky zasílejte na adresu:  
Markéta ápová 
Arbesova 1583, 25228 ernošice 
E-mail: marketa.capova@ladymail.com 
Poplatky uhra te složenkou typu C. 
 
Veterinární podmínky: 
Vystavovatel p edloží p i veterinární prohlídce potvrzení, 
které osv d í, že : 
a) psi jsou klinicky zdraví - potvrzení veterinárního léka e 
b) jsou v imunit  proti vzteklin , p i emž ochranné o kování 
nesmí být starší 1 roku a mladší 1 m síce. 
c) jsou v imunit  proti psince a parvoviroze, p i emž ochran-
né o kování nesmí být starší 1 roku a mladší 14 dní. 
Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ov í 
veterinární léka  p i vstupní kontrole. 
 
Všeobecná ustanovení: 
Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá 
za škodu zp sobenou jeho psem. 
Volné pobíhaní ps  po výstavišti je v zájmu po ádku a 
bezpe nosti zakázáno. 
Po ádající organizace a výstavní výbor nep ijímají záruky za 
p ípadné uhynutí nebo ztrátu psa a neru í za škody zp so-
bené psem b hem výstavy. 
Vystavovatelé jsou pln  odpov dni za itelnost a obsah 
p ihlášky. 
Výstava se koná podle Výstavního ádu MKU lena FCI a 
t chto propozic. 
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KLUBOVÁ VÝSTAVA 2004 
2. kv tna 2004  - zámecký park v Panenských B ežanech 
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Místo, Datum Podpis  

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.  
K p ihlášce musí být p iložena kopie pr kazu p vodu. 

P IHLÁŠKA 
KLUBOVÁ VÝSTAVA  /  JARNÍ SVOD   (NEHODÍCÍ SE ŠKRTN TE) 

Jméno psa   Chovatelská stanice  

Plemeno  Pohlaví  

Datum narození   Výstavní t ída (nebo jarní svod) 

Tetovací íslo  íslo zápisu  

Zkoušky z výkonu Výstavní ocen ní 

Otec   Otec - lp. 

Matka   

Chovatel  (jméno, adresa, PS ) 

Majitel  (jméno, adresa, PS , telefon, e-mail) 

Matka -  lp. 



MFT KLAPÝ 2004 - ŠAMPIONÁT PSK V POLNÍM HLEDÁNÍ 
23.- 25.4.2004 

eský pointer a setter klub 
ve spolupráci s OMS Litom ice 

po ádá ve dnech 25. - 27. dubna 2003 
Mezinárodní Field Trial  se zadáním titulu CACIT, CACT 

 v honitbách MS Klapý - eská republika s názvem  
MFT Klapý - Šampionát PSK v polím hledání 

 
SRAZ Ú ASTNÍK   
Každý den sout že v 8:00 hod. na chat  MS Klapý. Sout ž 
bude zahájena vždy v 9:00 hod. Ob erstvení v etn  snída-
n  je na chat  zajišt no.  
 
ORGANIZA NÍ VÝBOR:  
editel sout že : MVDr. Bruna František  

správce sout že : Novák Josef  
ekonom sout že : Markéta ápová 
lenové výboru : Josef N mec, Simona Svato ová, Roman 

Sedlá ek, Tomáš Miketa 
 

Rozhod í deleguje MKJ  
 
DRUHY ZKOUŠEK:  
1. Field Trial - pár  
2. Field Trial - sólo  
3. Derby - pár  
4. Deby - sólo 
 
ZADÁVANÉ TITULY:  
 
Ve skupinách FT - pár, FT - sólo: 
CACIT, res.CACIT, CACT, res.CACT 
 
Ve skupin  FT - pár: 
Vít z Šampionátu v polním hledání - kategorie párového 
hledání (FT): titul obdrží pes s nejvyšším po tem získaných 
bod  v sout ži FT pár za celý šampionát. 
Nejlepší eský pes šampionátu SPK v párovém hledání 
FT: titul obdrží pes zapsaný v eské plemenné knize lovec-
kých ps  s nejvyšším po tem získaných bod  za celý šam-
pionát získaných v kategorii FT pár 

 
Ve skupin  Derby - pár: 
Vít z Šampionátu v polním hledání - kategorie párového 
hledání mladých (Derby): titul obdrží pes s nejvyšším 
po tem získaných bod  v kategorii Derby pár za celý 
šampionát. 
Nejlepší eský pes šampionátu SPK v párovém hledání 
Derby: titul obdrží pes zapsaný v eské plemenné knize 
loveckých ps  s nejvyšším po tem získaných bod  za celý 
šampionát získaných v kategorii Derby pár 

 
SKUPINY: 
angli tí oha i 
kontinentální oha i 

STARTOVNÉ: 
K  800, lenové klubu K  300 
Startovné se platí u ekonoma zkoušek v den konání.  
 
TRÉNINK: 
20. a 21.4.2004 bude možné v honitb  trénovat. Trénink je 
t eba dohodnou s panem Josefem N mcem, tel.: 
+420 776398133. Poplatek za trénink 1 v dce + 1 - 3 psi  
400 K /den,  každý další pes 200 K /den. 
P IHLÁŠKY:  
po internetu: http://www.pointer-setter.cz 
písemn : Roman Sedlá ek, Uhelná 17 
463 34 Hrádek nad Nisou, CZECH REPUBLIC 
faxem: +420 482 720 171 
Uzáv rka a zm ny p ihlášek denn  nejpozd ji do 8:00. 
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:  
V dce p edloží p i veterinární prohlídce potvrzení, které 
osv d í, že:  
a) psi jsou klinicky zdraví  
b) jsou v imunit  proti vzteklin , p i emž ochranné o kování 
nesmí být starší než 1 rok a mladší 1 m síce.  
c) jsou v imunit  proti psince a parvoviroze, p i emž ochran-
né o kování nesmí být starší než 1 rok a mladší 14 dní.  
Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ov í 
veterinární léka  p i vstupní kontrole.  
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:  
Po ádající organizace neodpovídá za p ípadné uhynutí 
nebo ztrátu psa a neru í za škody zp sobené psem b hem 
akce.  Nemocní psi a háravé feny musí být ze sout že 
vylou eny.  Zkoušky se konají podle Mezinárodního zkušeb-
ního ádu pro FT a t chto propozic.  
 
UBYTOVÁNÍ:  
Každý ú astník si zajiš uje ubytování sám. Doporu ujeme 
využít služeb níže uvedených hotel  a v as si ubytování 
rezervovat.  
Hotel „LEV“, Lovosice, ul. Kostelní,  
telefon a fax +420 416 532 317 
„LOVOCHEMIE “, okály, Lovosice, ul. Terezínská,  
telefon a fax +420 416 563 527, +420 416 533 089 
Hotel „ZLATÝ ZAJÍC“, Libochovice,  
telefon a fax +420 416 591 475 
Hotel "ZÁMEK AMADEUS", T ebenice, Teplá 4,  
telefon +420 416 594 513 
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P ihláška - Anmeldeschein - Application 

MFT KLAPÝ 2004 
Jméno psa / Name des  Hundes / Name of the dog   Chovatelská stanice / Zwingername / Breed  

Plemeno / Rasse / Race  Pohlaví / Geschlecht / Sex  

Datum narození / Geburtsdatum / Date of birth   íslo zápisu / Eintragsnummer / Pedigree number  

Tetovací íslo / Tätonummer / Tattoo Number  Tel. /  Ph. / Fax / E-mail  

V dce / Führer / Leader  

Adresa / Adresse / Adress  

 Field Trial Couple Field Trial Solo Derby Couple Derby Solo 

23.4.2004     

24.4.2004     

25.4.2004     

* Ozna te k ížkem u p íslušného data, kterého typu sout že se zú astníte  
* Bezeichen Sie bitte kreuzweise das betreffende Datum, und an welchem Typ des Wettbewerbs nehmen Sie teil  
* Tick all the competitions which your dog will participate in. 

Místo, Datum / Ort, Datum / Place, Date    Podpis / Unterschrift / Signature  

* Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.  
* Ich erkläre hiermit, dass mir die Bediegungen der Propositionen bekannt sind und dass ich mich denselben unterziehe.  
* I hereby declare that I am familiar with the propositions of the competitions and that I will obey them fully. 

Roman Sedlá ek, Uhelná 17, 46334 Hrádek nad Nisou, CZECH REPUBLIC fax: +420 482 720 171 



MFT ŽÍROVICE 
17.– 18.4.2004 

eský pointer a setter klub 
po ádá ve spolupráci s MS Františkovi Lázn  

17.-18.4.2004 
FT a Derby s mezinárodní ú astí (CACT) 

 
SRAZ Ú ASTNÍK   
Každý den sout že sraz ú astník  v mysliveckém za ízení 
MS Františkovy Lázn  se sídlem Žírovice v 8.00 hod. 
ROZHOD Í 
MUDr. Vlastimil Novotný 
Otomar Novák 
Eduard Martínek 
Milan Andrle 
DRUHY ZKOUŠEK:  
1. Field Trial - pár  
3. Derby - pár  
ZADÁVANÉ TITULY:  
Ve skupinách FT - pár: 
CACT, res.CACT 
SKUPINY: 
angli tí oha i 
Startovné se platí u ekonoma zkoušek v den konání.  
P ÍJEZD: 
P íjezd do Žírovic - od Prahy a Karlových Var  sm r Cheb, 
u Františkových Lázní po obchvatu a za benzínovou stanicí 
ESO na  první k ižovatce odbo it vpravo sm r Žírovice. 

P IHLÁŠKY:  
po internetu: http://www.pointer-setter.cz 
písemn : Roman Sedlá ek, Uhelná 17 
463 34 Hrádek nad Nisou, CZECH REPUBLIC 
faxem: +420 482 720 171 
Uzáv rka a zm ny p ihlášek denn  nejpozd ji do 8:00. 
STARTOVNÉ: 
K  400, lenové klubu K  300 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:  
V dce p edloží p i veterinární prohlídce potvrzení, které 
osv d í, že:  
a) psi jsou klinicky zdraví  
b) jsou v imunit  proti vzteklin , p i emž ochranné o kování 
nesmí být starší než 1 rok a mladší 1 m síce.  
c) jsou v imunit  proti psince a parvoviroze, p i emž ochran-
né o kování nesmí být starší než 1 rok a mladší 14 dní.  
Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ov í 
veterinární léka  p i vstupní kontrole.  
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:  
Po ádající organizace neodpovídá za p ípadné uhynutí 
nebo ztrátu psa a neru í za škody zp sobené psem b hem 
akce.  Nemocní psi a háravé feny musí být ze sout že 
vylou eny.  Zkoušky se konají podle Mezinárodního zkušeb-
ního ádu pro FT a t chto propozic.  
UBYTOVÁNÍ:  
Informace podá MUDr. Vlastimil Novotný, tel.:  606 286 819 
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FT - DERBY: 
 

 

Jméno psa / Name des  Hundes / Name of the dog   Chovatelská stanice / Zwingername / Breed  

Plemeno / Rasse / Race  Pohlaví / Geschlecht / Sex  

Datum narození / Geburtsdatum / Date of birth   íslo zápisu / Eintragsnummer / Pedigree number  

Tetovací íslo / Tätonummer / Tattoo Number  Tel. /  Ph. / Fax / E-mail  

V dce / Führer / Leader  

Adresa / Adresse / Adress  

Datum / Date Field Trial Couple Field Trial Solo Derby Couple Derby Solo 

     

     

     

* Ozna te k ížkem u p íslušného data, kterého typu sout že se zú astníte  
* Bezeichen Sie bitte kreuzweise das betreffende Datum, und an welchem Typ des Wettbewerbs nehmen Sie teil  
* Tick all the competitions which your dog will participate in. 

Místo, Datum / Ort, Datum / Place, Date    Podpis / Unterschrift / Signature  

* Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.  
* Ich erkläre hiermit, dass mir die Bediegungen der Propositionen bekannt sind und dass ich mich denselben unterziehe.  
* I hereby declare that I am familiar with the propositions of the competitions and that I will obey them fully. 

P IHLÁŠKA - ANMELDESCHEIN - APPLICATION 
Univerzální p ihláška na klubové zkoušky FT a Derby: nezapome te vyplnit název sout že, data start  a hlaste se 

pouze do kategorií, které jsou pro p íslušnou akci vypsány. P ihlášky odesílejte na adresu dle propozic. 
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KLUBOVÝ ADRESÁ  
2004 

FUNKCE JMÉNO ADRESA TELEFON, E-MAIL 
P edseda Josef N mec U Výtopny 5 

Lovosice 
410 02 

+420 416 532 829 
+420 776 390 133  

Místop edseda MUDr. Vlastimil Novotný Dobrovského 7 
Mariánské Lázn  
353 01 

+420 354 624 517 
+420 354 434 234 
+420 606 286 819  

Ekonom Markéta ápová Arbesova 1583 
ernošice 

25228 

+420 608 712 389  
 

  
Výcviká  MVDr. Petr B ezina .p. 260 

Jistebnice 
391 33 

+420 602 426 147  

Jednatel Jana Anderlová Stod lecká 13 
Praha 5 
150 00 

+420 251 613 328 
 

jana.and@post.cz 
Referent pro výstavy Ing. Lud k Polák Panenské B ežany 158 

Odolena Voda 
250 70 

+420 283 970 617 
+420 777 991 487  

Referent pro informa ní systém Roman Sedlá ek Uhelná 17 
Hrádek nad Nisou 
463 34 

+420 482 720 170 
+420 777 011 884  

sedlacek@hradek.cz 
P edseda KRK Zbyn k Píbl Na Vrcholu 34/2471 

Praha 3 
130 00 

+420 266 314 574 
+420 416 865 371  

Místop edseda KRK Libor Kunt Vražkov 65 
Roudnice nad Labem 
41301 

+420 602 831 562  

len KRK Vladimíra Dvo áková Cholupice 15 
Praha 412 
143 00 

+420 602 171 513  
vladka@weber.cz 

len KRK Aleš Ku era Pod lší 50 
Ji ín 
506 01 

 

len KRK Ladislav Šmakal Chaberská 4 
Praha 8 
180 00 

+420 777 963 273  
smakal@wo.cz 

Poradce pro chov pointr  Simona Svato ová Jahodová 2888/40 
Praha 10 
106 00 

+420 272 652 944 
+420 603 777 224  

Poradce pro chov anglických setr  František Legát .p. 313 
Opa any 
391 61 

+420 381 287 165 
+420 381 213 280 
+420 723 885 108  

Poradce pro chov gordonsetr  Ing. František Šonka Brat í Veverk  III/1536 
Praha 9 
193 00 

+420 281 924 585 
 

Poradce pro chov irských setr  Milan Remeš ep ická 6 
Praha10 
102 00 

+420 274 867 003 
+420 603 254 690  
z.lesinky@post.cz 

Poradce pro chov irských b. setr  Draga Va kátová Mezilesní 20 
Praha 4 
14200 

+420 241 721 928 
 

marketa.capova@ladymail.com 




