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Slovo úvodem                                                                    . 

Vážení členové ČPSK, 
 
po rezignaci předsedy našeho klubu, MUDr.Novotného, připadl úkol napsat úvodník 

do zpravodaje mně. V posledním půlroce se konalo mnoho klubových, i jiných kynologických 
akcí, a na té nejvrcholnější ze všech, memoriálu Karla Podhajského, zvítězila fenka irského setra 
Bereta Apoli Gwen se svým vůdcem Jiřím Jirouškem.  Je to první vítězství AO v historii 
memoriálu, a protože jsem měl tu čest na nominačních zkouškách posuzovat velké pole, viděl 
jsem krásnou vlohovou práci a souhru s vůdcem.  Je vidět, že i anglický stavěcí pes dokáže 
obstát v konkurenci mezi ostatními všestrannými ohaři. 
  

Bohužel nadále přetrvává problém s drobnou zvěří, tolik potřebnou pro naše 
plemena. S tímto problémem se potýkaly naše klubové zkoušky.  ZV- PRAHA 9 byly úplně 
zrušeny.  Jak dvoudenní NFT na okrese Kolín, tak i třídenní  MFT v Klapý na okrese Litoměřice,  
byly zúženy jen na jeden den. Jak už jsem zmínil, na okrese Litoměřice se pořádala nominační 
zkouška na MRK, kde byli AO zastoupeni dvěma jednici, naší vítězkou a pointrem  Ila Soběšický 
Kobylín pana Poledníka, který bohužel neměl to štěstí a na MRK se nenominoval. 
  

V jarních měsících dále proběhlo několik akcí, a to Jarní pohár na okrese Kladno, na 
kterém se sešel hojný počet startujících. Tento pohár má již svoji tradici a je zde předáván  
i pohár paní Ireny Rafalské pro nejlepšího IS. Dále to byl kynologický kurz, tentokrát na novém 
místě, v kempu v Brozanech nad Ohří, spolu se speciální výstavou. Výstava klubová byla  
v letošním roce připravena na zámku ve Veltrusech, protože Panenské Břežany jsou i nadále 
nezpůsobilé pro naše potřeby. 
  

Od 1.4. 2014 začal platit nový zkušební řád, je zde v něm mnoho změn, ale polních 
disciplín se tato změna nedotkla. V poslední době se zvýšil počet zkoušek se zadáváním titulu 
CACT a ruku v ruce s tím je tento titul zadáván téměř jako na běžícím páse za průměrné výkony. 
Přitom oceněni titulem CACT  by měli být pouze jedinci předvádějící výjimečný výkon a výbornou 
vlohovou práci. Degraduje se tak titul jako takový, ale hlavně jakési selekční kritérium pro výběr 
jedinců do chovu, s vědomím toho, že CACT přestal být oceněním prestižním, ale běžným, třeba 
jen za první místo, nemohu psa s titulem CACT posuzovat jako zlepšovatele svého chovu.    
  

Jak již jsem zmínil, náš předseda, MUDr. Novotný a zároveň člen výboru pan Roman 
Sedláček rezignovali na své funkce. Chtěl bych jim touto cestou jménem výboru poděkovat za 
jejich dlouholetou práci pro klub. Oba se několik let věnovali organizováním klubových akcí, ale 
i propagaci AO, jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Na základě této události musíme výbor 
klubu vhodně doplnit. Naším zájmem bude najít takové lidi, kteří chtějí pracovat pro klub  
a hlavně vidí anglického ohaře jako pracovní plemeno, jehož doménou je polní práce. Vyvarovat 
se osobním zájmům jedinců, ale i celých skupin osob, kteří by využili klub ve svůj prospěch. 
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Závěrem bych chtěl vzpomenout na velkého kamaráda nás všech, 

a to na pana Františka Legáta, který nás bohužel v letošním roce navždy 

opustil. Pan František Legát se věnoval chovu anglických setrů, jeho 
chovatelská stanice "Z Krzáku" přinesla několik vynikajících jak 
exteriérových, tak i pracovních jedinců. Dlouhá léta působil jako poradce 
chovu anglických setrů a jeho práce pro plemeno byla neocenitelná.  
Kynologické kurzy, které se v minulosti pořádaly v areálu Dobronice  
"u Legátů" se mnohým z nás, tehdy začínajícím, vryly do paměti. Františku 
za vše ti DĚKUJEME! 

       Libor Kunt 
       předseda ČPSK 
 

 

                                                                       Vzpomínáme                                                                

 
 
Dne 2. 9. 2014 náhle zemřel Jan Korcián z Horních Bojanovic 

 
Náš dobrý kamarád Jan byl zakládajícím členem MSKAO. Od 18 let 

byl myslivcem a celý svůj život zasvětil myslivosti a lovecké kynologii.  
V revíru, kde byl mysliveckým hospodářem, ochotně umožnil výcvik  
a předával svoje zkušenosti řadě zájemců o chov a výcvik ohařů. Nejvíce ze 
všech psů mu učarovali gordonsetři, kterým se věnoval po celý svůj život. 
Záhy zakládá chovnou stanici z Bojanovického údolí, později přejmenovanou 
na Bojandolí. Z této chovné stanice vyšla řada vynikajících pracovních, ale 
 i exteriérově špičkových jedinců, se kterými i on sám osobně dosahoval 
řady úspěchů.  

Věnoval se též chovu a výcviku pointrů, červenobílých irských setrů, německých 
krátkosrstých ohařů a v současné době též italským ohařům. Byl členem výboru MSKAO ,  
ve kterém zastával funkci místopředsedy a poradce chovu pro gordonsetry. Protože cvičil  
a předváděl i jiná plemena ohařů, byl objektivním a žádaným všestranným rozhodčím pro 
výkon ohařů. Na okrese Břeclav byl členem kynologické komise OMS. Aktivně se zapojoval do 
organizování všech typů zkoušek loveckých psů. 

Jeho předčasným a náhlým odchodem ztrácíme obětavého, zkušeného a věrného 
chovatele a cvičitele plemen chovaných v našem klubu. 
              

            za výbor MSKAO MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.  
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Vzpomínáme                                                                      .                                                               

 
            Vzpomínka na Ing.Františka Svobodu 

František miloval svůj domov v rodinném statku na Červeném vrchu nad Týnem nad 
Vltavou. Zažil v mládí a později i se svou rodinou těžké rány. Přesto zůstal povahou tichým, 
hodným a nenáročným člověkem. Myslivost a pointeři – to byla jeho celoživotní láska. 

Byl nesmírně klidný a hodný i na své psy a byl vyhlášen jako vynikající cvičitel. Řada 
známých našich starších členů k němu jezdila pro pomoc s výcvikem svých pointerů.   

Nedlouho před jeho smrtí, která mne těžce zasáhla, jsem dostal od něho dopis, 
v obálce byl i obrázek pětiměsíčního psíka a na zadní straně bylo napsáno: „Bylo mi 5 měsíců. 
Můj dědeček ze strany otce i matky je Fičík.“ K tomu se váže naše společná rodinná historka. 

- Jednou byl František v Praze a u nás doma na obědě. Mezi rodinnými záležitostmi se 
zmínil, že má doma jen dvě velmi staré feny a že by rád získal nadějné štěně – psíka. Manželka 
mě začala kopat pod stolem. Dlouho jsem zarytě mlčel. Pak to manželka nevydržela a řekla mu, 
že máme čtyři feny a já držím doma přes čtyři měsíce psíka, když pět štěňat je už dávno pryč. 
Pravda byla, že tento psík ve vrhu tak vynikal, že jsem se s ním nemohl rozloučit. Manželka 
vyhrála a zvláště to, že František byl jediný, komu jsem ho mohl svěřit, daroval jsem mu ho. Psík 
měl jméno Brogue (hrubá bota do nepohody), ale když se pak vrcholně osvědčil, dostal tradiční 
jméno pro nejlepšího psa Fičík. František podnikl neobvyklou plemenitbu na jednu volnou 
generaci, aby udržel jeho vlastnosti. Hlava tohoto Fičíka je v mé knize na str.32. 

Když se nás na nedávném setkání sešlo pět starých členů, vzpomněli jsme si také na 
Ing.Svobodu a netušili jsme, že nás tak brzy opustí. 

                                  Prof. MUDr. Jan B. Martinek, Csc. 

 

  

 

 

 

 

 



5 
 

                                                                                   Výročí                                                                

Srdečně gratulujeme všem členům klubu, kteří slaví významná životní jubilea: 
 
 

85 – Ladislav Frengl – Bečváry 

70 – Pavel Rathouský – Královice, MUDr. Miroslav Růžička – Havlíčkův Brod,  

         Eduard Martínek – Dobřany, Pavel Šulc – Maleč, MVDr. Václav Líska – Toušeň 

65 – Eva Vamberská – Praha 8, Jiří Kubeš – Ševětín, Miroslav Dobrozemský – Lodín,  

         Ivan Pastyřík - Bílina 

60 – Rudolf Vondráček – Křesetice, Tomáš Turek – Roztoky, Ing. Václav Falada – Tábor,  

         Mgr. Tomáš Hendrych – Praha 6, Pavel Škorpil – Chotětov 
 

V roce 2015 oslaví pan Josef Němec své 85. narozeniny. Děkujeme našemu 

čestnému předsedovi, že nás stále učí, pomáhá nám a aktivně se zúčastňuje všech akcí kolem 
plemen psů nejen našeho klubu.  

Přejeme Vám spousty sil a zdraví a ať Vás kynologie stále naplňuje a přináší Vám 
překvapivá setkání a přátele.        výbor klubu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 28.června 2014  při příležitosti Národních mysliveckých 
dnů na Loveckém zámku OHRADA převzal z rukou místopředsedy 
ČMMJ ing. Jiřího Chmela nejvyšší myslivecké vyznamenání 

ČESTNÝ MYSLIVECKÝ ŘÁD ing. František Šonka.  

Toto vysoké vyznamenání bylo uděleno k životnímu jubileu 80 let 
na základě společného návrhu OMS ČMMJ, z.s. a ČPSK. Je 
výrazem za jeho celoživotní přínos nejen pro myslivost ale 
zejména pro propagaci české myslivecké kynologie a to nejen  
v České republice, ale zejména v zahraničí. K vyznamenání 
upřímné gratulace a do dalších let mnoho zdaru a hlavně pevné 
zdraví.   

Mgr. Jana Anderlová - členka KK ČMMJ, z.s. 
        dr. Jiří Havel - předseda OMS ČMMJ, z.s. Praha 9 
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Kalendář klubových akcí                      2015   
                                             (www.pointer-setter.cz) 

Členská schůze  
V neděli 1. února 2015 10:00 klub    

„Varta“, Praha 10, sídliště Horní Měcholupy,  
Boloňská 310. Spojení ke klubu Varta je    
možné ze stanice metra Skalka (bus 271,  
výstupní stanice „Na Vartě“) nebo ze stanice   

metra Háje stejnou linkou a výstupní stanicí   
v opačném směru. Upozornění: nezaměnit  
kulturní dům VARTA s restaurací nesoucí název  
Na Vartě, která se nachází u stanice autobusu.      
 

 
Zkoušky     Kynologický kurz 
 
10.-12.4.2015 MFT Frýdek Místek 1.-3.5.2015             Stará fara – Chržín u Velvar 
  (CACT, CACIT) 

Výstavy 

 
18.-19.4.2015 NFT, ZV Kladno  Speciální výstava  Stará fara – Chržín u Velvar 
  (CACT)   1.5.2015  
     - tituly CAC, Vítěz Speciální výstavy, BOB 

     rozhodčí: Hana Kunfalvi 
8.5.2015               Jarní pohár Kladno  během Speciální výstavy proběhne 

(CACT)   i Jarní svod psů 
Nejlepší IS získá „Pohár Ireny Rafalské“  

     Klubová výstava      
     7.6.2015 
5.9.2015  PZ Litoměřice  - tituly CAC, Klubový vítěz, BOB 

(CACT)    
během Klubové výstavy proběhne 

   i Jarní svod psů 
19.-20.9.2015  MFT-GT, Sv.Hubert Kladno  

(CACT, CACIT) 

     
     Jarní svod – Praha – Horní Počernice 
17.-18.10.2015 VZ Litoměřice  29.3.2015 

(CACT) 

 
Propozice k trialům získáte u výcvikáře klubu – paní Dvořákové, u ostatních zkoušek informace 
podá pořádající OMS. 
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                                                                     Zprávy z klubu   
Inzerce 
V klubovém zpravodaji je možné inzerovat  
chovatelské i podnikatelské aktivity.  
ceny inzerce: 
1 strana A5  3.500,- Kč 
polovina strany = A6 2.000,- Kč 
(vnitřní černobílé strany zpravodaje) 

 !!! Členské příspěvky a poplatky  
 za chov !!!  
Členské příspěvky – 300,- Kč na rok 2015 
musí být uhrazeny do 31.12.2014.  

Zařazení do chovu – 350,- Kč  
Vystavení krycího listu – 290,- Kč  
lze platit bankovním převodem, 
případně složenkou typu A na účet 
č.: 35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)  
variabil.s.: vaše klubové číslo člena  
konstantní s.:  0558  
adresa majitele účtu:  
Český pointer a setter klub  
Jungmannova 25, Praha 1, 115 25  
nebo složenkou typu C na adresu 
ekonoma klubu:  
Markéta Šmakalová  
Chaberská 6, Praha 8, 182 00  
(do zprávy pro adresáta uvádějte vaše 
klubové číslo člena)  

Klubový zpravodaj  
Prosíme členy klubu, kteří mají zájem 
přispívat, aby své články, fotografie,… 
zasílali na zpravodaj@pointer-setter.cz  
redaktor klubového zpravodaje  
Miriam Huderová – tel.: 777 21 83 64.  

Schválená podmínka  
(viz. KZ 2/2002)  
Výbor ukládá poradcům chovu aktivně 
sledovat chov a zejména respektovat 
ustanovení, že pokud bude ve vrhu 
ponecháno více jak 8 štěňat, nesmí v 
dalším kalendářním roce mít tato fena vrh. 
Odpovědni za dodržování tohoto 
ustanovení jsou chovatelé a jednotliví  
poradci chovu.  

Důležité adresy 
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ 
JEDNOTA 
Lešanská 1176/2a 
141 00 Praha 4 – Chodov 
tel.:  224 948 479, fax: 224 948 470 
www.cmkj.info  
úřední hodiny:  
Po-Čt 8:00-11:00, 12:00-15:00  
(průkazy původu, zkoušky, pracovní 
certifikáty, plemenná kniha)  

 
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE  
Maškova 3 
182 53 Praha 8 - Kobylisy 
tel.: 234 221 371, fax: 234 221 371  
www.cmku.cz  
úřední hodiny:  
Út 9:00-12:00, 12:30-17:00  
St 7:30-12:00, 12:30-15:00 
(mezinárodní a národní tituly, 
šampionáty, chovatelské stanice)  
 
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA  
Lešanská 1176/2a 
141 00 Praha 4 - Chodov  
tel.: 221 592 961  
www.cmmj.cz 
 

Klubové informace  
  
Prosíme o zasílání 
aktualizací/změn:  
 
-    chovní jedinci: nově získané tituly, 
zkoušky, šampionáty – na adresu 
příslušného poradce chovu  
 
-    členové klubu: změna adresy, jména, 
telefonu, e-mailu, u některých členů není 
stále dodáno datum narození - na adresu 
ekonomky klubu  

mailto:zpravodaj@pointer-setter.cz
http://www.cmmj.cz/
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Zprávy z klubu                                                                    . 
Chcete uchovnit psa nebo fenu ?  

Po splnění chovných podmínek je 
třeba zaslat příslušnému poradci 
chovu tyto podklady:  
- originál průkazu původu a jeho    
  kopii  
- výstavní posudek, kde musí být   
  uvedena výška, zuby, barva oka  
- kopii tabulky ze zkoušek, která    
  opravňuje k zařazení do chovu  
- výsledek vyšetření DKK  
- 2 fotografie ve výstavním postoji  
 
Žadatel o uchovnění psa, feny musí 
být členem ČPSK, zaplatit poplatek za 
uchovnění ve výši 350,- Kč. U psů je 
následně třeba nechat zapsat 
záznam o uchovnění do Plemenné 
knihy. U fen se tento zápis většinou 
provádí až při hlášení prvního vrhu.   
Pokud chcete mít u chovného 
jedince uvedeny další zkoušky  
z výkonu a výstavní ocenění, zašlete 
kopie dalších posudků z výstav a 
kopie zadaných titulů a kopie tabulek  
z výkonu poradci chovu i Plemenné 
knize na adresu: Českomoravská 
kynologická jednota, plemenná kniha, 
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4  
– Chodov.   
U zařazených chovných jedinců 
uvádějte kontaktní adresu, telefon, 
příp. e-mail.  

 
Chovné podmínky ČPSK  
1. Rtg na dysplazii kyčelních kloubů       
     - maximálně stupeň 2/2   
2. Exteriér - známka výborná nebo      
    velmi dobrá   
 

a. získané ocenění na jakékoliv   
    oficiální výstavě v ČR   
b. v posudku a rodokmenu musí být     
    uveden skus, chrup, výška a barva   
    oka  
i) skus nůžkový (ev.klešťový)  
ii) chrup – úplný 
iii) minimální kohoutková výška  
      u feny 58cm  
iv) minimální kohoutková výška  
      u psa 62cm   
v) barva oka - dle standardu  
c. v den výstavy musí být 
posuzovanému jedinci 12 měsíců 
 

3. Zkoušky  
a. Klubové derby, Mezinárodní derby, 
Národní Field Trial, Mezinárodní Field 
Trial, Field Trial - GT a to typ "couple" 
(párové hledání) se ziskem nejméně 6 
bodů – dobře  
nebo  
b. Ostatní zkoušky podle zkušebních 
řádů ČMMJ (ZV, PZ, VZ, Memoriály) 
nebo FCI, kde pes může prokázat 
vrozené vlastnosti stavěcího psa se 
splněním limitních známek (dle řádů 
ČMMJ), které musí být splněny pro 
zařazení do chovu:   
Kritérium           Známka 
Hledání   3 
Vystavování  4 
Vrozená chuť k práci 4 
Postupování  3 
Nos   4 
Poslušnost  2 
Klid po výstřelu  3 
 
Na zkouškách dle řádů ČMMJ musí pes 
uspět, cena nerozhoduje.  
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Chcete nakrýt fenu ? 

 
Je třeba požádat příslušného  

poradce chovu o vystavení krycího 
listu, současně je nutné zaplatit 
poplatek ve výši 290,- Kč. 

Po nakrytí feny majitel 
krycího psa vyplní na obou paré 
krycího listu „potvrzení o krytí feny“. 
Majitel feny toto potvrzení z kopie 
krycího listu odstřihne a tuto část si 
ponechá. Zbytek kopie krycího listu je 
třeba zaslat do deseti dnů po nakrytí 
feny poradci chovu pro další 
zpracování. Chovatel do deseti dnů 
od narození štěňat oznámí vrh 
poradci chovu.    
 

Chovatel do třiceti dnů po 
narození štěňat vyplní „přihlášku 
vrhu" u prvního vrhu připojí originál 
průkazu původu feny, dále originál 
tiskopisu "doporučení ke krytí", kopii 
certifikátu chovatelské stanice a tyto 
doklady pošle doporučeně na adresu:  

 
 
 

Českomoravská kynologická 
jednota, plemenná kniha,  
Lešanská 1176/2a,  
141 00 Praha 4 – Chodov 
   Plemenná kniha doplní 
přihlášku vrhu čísly Člp., která jsou  
i čísly tetovacími!  
 

Originál pošle zpět chovateli. 
Chovatel předloží ve stáří 6-7 týdnů 
přihlášku vrhu k tetování 
pověřenému pracovníkovi, 
příslušnému veterináři a předá 
pokyny pro tetování. Pracovník, který 
tetování provedl, potvrdí jeho 
správnost na zadní straně přihlášky! 
Počet tetovaných štěňat, datum, 
razítko a podpis. Současně posoudí 
zdravotní stav!   
 

Chovatel ihned po otetování  
a potvrzení odešle plemenné knize 
zpět přihlášku vrhu a tato dokončí 
zápis do plemenné knihy a vydá 
průkazy původu!   
V současnosti je na zvážení každého 
chovatele varianta trvalého označení 
psů (tetování nebo čip nebo obojí).  

 

                                      Výborová schůze ČPSK 1.6.2014 

Přítomni: MUDr. Vl. Novotný, Dvořáková 
Vladimíra, Ing. Luděk Polák, Markéta 
Šmakalová, Libor Kunt, František Švec, Miriam 
Huderová, Libor Mašek, Mgr. Jana Anderlová 
Poradci chovu: František Šonka  
Omluveni: Simona Svatoňová, Roman Sedláček 
 
PROGRAM: 
KV  
dosud nevrácený neplatný PP 
poradce chovu AS, oznámit změnu 
akce v druhé polovině roku (rozhodčí) 
akce  2015 s ohledem na termín hlášení OMS  
a ČMKJ/ČMKU 
KZ  

různé - žádost KKO - pan Šafář 
    - termín příští výborové schůze 
 
1) Žádost KKO - pan Šafář - zadávání 
titulů pro rok 2015 ČPSK souhlasí  
s udělování titulů CACT, CACIT pro 
AO na akcích konaných Klubem 
krátkosrstých ohařů, ale jen 
mezinárodních.  
- Odpoví MUDr. V. Novotný 
2) Dosud nevrácený neplatný PP  
(pí. Kocúrová) 
Výbor ČPSK pozastavuje poskytování 
chovatelského servisu pí. Kocúrové 
do narovnání vztahů s Plemennou 
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knihou ČMKJ. ČPSK oznámí tuto 
skutečnost na PK ČMKJ a zároveň zašle 
návrh na pozastavení chovu. Na vědomí 
ČMKU. 
3)  Klubová výstava 2014 - D. Letroye - AS, 
GS vedoucí kruhu: František Švec 
pí. Crauwels - IS, POI, ICBS vedoucí kruhu: 
Martin Houda 
Ředitel výstavy: František Švec 
Hlavní rozhodčí: Simona Svatoňová 
Jarní svod: MUDr. Vlastimil Novotný 
4) Akce 2015 s ohledem na termín hlášení OMS 
a ČMKJ/ČMKU 
Speciální výstava AO 1.5.2015 
Kynologický kurz 1.-3.5.2015 
Jarní pohár ČPSK 8.5.2015 Kladno 
Klubová výstava ČPSK 7.6.2015 
MFT 10.-12.4.2015 Frýdek-Místek  
NFT, ZV CACT 18.-19.4. 2015 Kladno 
MFT-GT, Hubert 19.-20.9. 2015 Kladno 
PZ CACT 10.10.2015 Litoměřice 

VZ CACT 17.-18.10. 2015 Litoměřice   
VČS 1.2.2015 Klub Varta - zajistí  
pí. Šmakalová 
5) MFT-GT, Hubert - Kladno 2014 
rozhodčí - 20.9.2014 Derby + FT-GT, 21.9.2014 
FT-GT + Hubert Vladimír Kůrka, MUDr. Vlastimil 
Novotný, František Švec, Antonín Žižka, Alena 
Sedláčková, Roman Sedláček  
6) poradce chovu AS - Simona Svatoňová 
- Mgr. Anderlová oznámí tuto změnu PK, 
MVDr. Vomáčka 
7) KZ 2/2014 - termín vydání 2.polovina 
listopadu 2014  
- uzávěrka 10.října 2014 
- titulní stránka POINTER 

 
Termín příští výborové schůze:   
2.11.2014 10,00 

 
Zapsala Vladimíra Dvořáková, ověřovatel 
zápisu Libor Kunt, Libor Mašek 

 

Výborová schůze ČPSK 2.11.2014                                  . 

Přítomni: Libor Kunt, Mgr. Jana Anderlová, 
Vladimíra Dvořáková, Ing. Luděk Polák, 
Markéta Šmakalová, Libor Mašek, Miriam 
Huderová,  
KRK: František Švec, Ing. Ladislav Šmakal 
Poradci chovu: František Šonka, Simona 
Svatoňová, Kamila Drábová 
Omluveni: Marta Kubešová 
Host: Roman Sedláček 
PROGRAM: 

1) Klubové stanovy 
2) Rozhodčí KV a SV 2015 
3) Kynologický kurz 
4) Informační systém – web 
5) Chovatelská rada 
6) Návrh na pozastavení zápisů štěňat 

na CHS Dama Krkonoše 
7) Matrika 
8) Klubový zpravodaj 
9) Různé 

Výbor projednal úroveň Klubového zpravodaje 
– majitelé chovných jedinců nedodávají 
fotografie. 
 
Klubové stanovy – Ing. Ladislav Šmakal 
Změna názvosloví tzn. Změna názvu ČPSK z.s., 
cílu činnosti(dříve účel klubu), sídlo 
Jungmannova 25, P 1. Doplnění 
korespondenční adresy – shodná s adresou 
aktuálního jednatele. Schvalování členství 
podléhá výboru klubu. Doplnění Rozhodčí 
komise, její působnost. Svolávání členské 
schůze uveřejněním v KZ nebo na oficiálních 
Klubových stránkách. Výbor klubu má nejméně 
5 členů, počet schvaluje členská schůze. Změna 
rovnosti hlasů. Revizní komise má nejméně 3 
členy, schvaluje členská schůze. Rozhodčí 
komise má nejméně 3 členy, schvaluje členská 
schůze. Zánik členství při neplacení čl.příspěvků 
je v kompetenci výboru klubu. Chovatelská 
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rada - změna. 
Návrh Stanov bude zveřejněn v Klubovém 
zpravodaji. 
Doplnění směrnice č. 1 – K přihlášce vrhu je 
nutné potvrzení poradce chovu o zaplacení 
poplatků – zvláštní formulář. 
 
Informáční systém – web – Roman Sedláček 
Omezení fungování webových stránek ze 
strany administrátora.  
Pan Sedláček nabídl připravit karty chovných 
jedinců dle návrhů poradců chovu.  
Nabídl omezenou správu webu.  
 
Matrika – doplnění evidenčního systému  
o generování členských karet (nabídl  
p. Sedláček) 
Je třeba zajistit někoho pro další administraci  
– jednání s novými členy – výzva pro čl. 
základnu. 
 
Rozhodčí KV a SV 2015 
SV 1.5.2015 + kurz „Stará fara“ – zajistí Mgr. 
Anderlová 
Hana Kunfalvi + hl.rozhodčí Josef Němec 
 
KV 7.6.2015 místo – zjistit možnosti Konopiště, 
Veltrusy, Panenské Břežany 
Simona Svatoňová, Helena Dvořáková 
 
Kynologický kurz 
1.-3.5.2014 Veltrusy – pí. Šmakalová zajistí 
kemp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chovatelská rada  
Poradci chovu: GS – Ing. F. Šonka, IS+IRWS – 
Kamila Drábová, POI+AS – Simona Svatoňová 
 
Návrh na pozastavení zápisů štěňat na CHS 
Dama Krkonoše 
Výbor klubu na doporučení ČMKU podá návrh 
na pozastavení zápisů štěňat na CHS Dama 
Krkonoše. - Zajistí Mgr. Anderlová 
ČPSK zašle písemné napomenutí s výstrahou 
člence klubu pí. Kocúrové – zajistí pí. Anderlová 
 
Klubový zpravodaj 
dodat podklady: sponzor MS – Ing. Votrubová, 
článek MS, Evropská výstava, Klubová výstava 
Termín vydání KZ do konce listopadu.  
 
Různé: 
Výbor klubu ustanovil nového předsedu klubu 
pana Libora Kunta. Razítko předsedy předáno. 
Výbor ČPSK kooptoval nového člena pana 
Josefa Koreluse, který souhlasí s funkcí ve 
výboru klubu. 
Výbor klubu projednal další možné kooptované 
členy. 
Oznámení p.Švece -OMS Litoměřice nebude 
pořádat titulové zkoušky v roce 2016. 
 
Termín příští výborové schůze 18.1.2015 
v 10:00 
Zapsala: Vladimíra Dvořáková 
Ověřovatel zápisu: František Švec, Mgr. Jana 
Anderlová 

 

 

 

 

 

                      

                      Foto: Marie Varhánková 
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Zpráva poradce chovu                               anglický setr 
                                                                                                                                               k 31. 10. 2014  

 
 

Vážení přátelé a příznivci anglických setrů, 
 
v polovině letošního roku, po odchodu našeho kamaráda Františka Legáta, jsem byla požádána 
výborem klubu o převzetí veškeré agendy, která se týká chovu anglických setrů v rámci ČPSK.  
Všichni víte, že mojí specializací jsou spíše pointři, ale budu se snažit, abych co nejdříve získala 
dostatečný přehled a byla vám nápomocna při chovu anglických setrů. 
 
Agendu chovu jsem převzala v naprostém pořádku, a tak jen plynule navazuji na statistiku, 
která byla vedena od počátku tohoto roku. Do 31. 10. 2014 bylo vystaveno 9 krycích listů. 
Z toho bylo zatím nakryto 5 fen a jedna fena měla štěňata z krytí v roce 2013. Narodilo se 26 
štěňat – 11 pejsků a 15 fen. 
 
Nově byl do seznamu chovných psů zařazen pes Hantr od Alpské protěže – majitel MVDr. 
Dvořák.  Úplný seznam chovných psů a fen je na internetu průběžně aktualizován a najdete 
tam všechny potřebné informace.   
 
Do konce října bylo vyhodnoceno 11 rentgenových snímků kyčelních kloubů. 9 jich bylo 
s výsledkem 0/0, 1 byl 1/1 a 1 měl výsledek 4/4. 
 

Simona Svatoňová, poradce chovu 
 

 
 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto: Jana Johaníková Bednářová 
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gordonsetr                                     Zpráva poradce chovu                                
za I. pololetí 2014 
              

Reprodukce se výrazně zlepšila. V prvním pololetí bylo pět vrhů a 31 štěňat Do 
dnešního dne už je 50 štěňat. Podrobnější informace bude sdělena za celý rok. 
Zařazování nových psů a fen je průběžně doplňováno na našich stránkách.  V  prvním pololetí 
byli zařazeni dva chovní psi, feny až v druhém pololetí.  

Jarní svod se konal v Praze 9 za velmi pěkného počasí v neděli  6. dubna v Lovecké 
chatě MS Horní Počernice. Na svodu bylo posouzeno pouze 42 psů z toho gordonsetrů sedm. 
Bylo tam více příznivců a chovatelů než psů. Slečna Monika Vojáčková předvedla ukázku 
úpravy gordonů a předvádění na výstavě. Na závěr bylo v programu předvedení vice mistryně  
světa Elsy z Netčic  v různých společenských dovednostech. Bohužel tato ukázka se 
neuskutečnila, protože fena si několik dní předem velice poranila nohu. 
Otec :  Misty Lake – Never Say Never  
Matka :   Marie Matilde Scotch Dama Krkonoše                                    datum vrhu: 18. 3. 2013 
Abigail  Scotch do Pole                                  6466                 63cm                      tmavá 
Al Berta                                                            6471                 63                            tmavá 
Alice                                                                  6469                 61                           tmavá 
Anna Maria                                                      6465                 63                           tmavá 
Otec :  Arik z Podřipské Břízy 
Matka :  Fína  Sonave                                                                                   datum vrhu: 24. 1. 2013 
Girtí  Sonave                                                    6459                60                            tmavá 
Gumi                                                                 6459                64                            tmavá 
Otec :   Sundowner´s Amaretto Kiss 
Matka :  Xsara  z Holubické stráně                                                            datum vrhu: 14. 5. 2012    
Bristol Manon Lescaut                                   6375                67                            hnědá 
 
Pozvánka na Jarní svod - Specializovaný Jarní svod se v roce 2015 bude konat na stejném místě  
v Horních Počernicích v Lovecké chatě na konci ulice Na Svěcence a to v neděli 29. 3. 2015. 
Posuzování podle rodin, ukázka úpravy a předvádění na výstavě. Na závěr předvede Elsa 
z Netčic ukázku různých společenských dovedností. Rezervujte si čas na tento termín. 
                                                                   Ing.  Fr. Šonka, poradce chovu, Tel.  281 924 585         
                                                   
 

          

 

 

 

 

        Foto: Monika Vojáčková 
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Zpráva poradce chovu                  irský červenobílý setr 
 
 

Vážení přátelé, protože pro plemeno IRWS je jeden poradce chovu pro oba kluby, 
níže naleznete přehled za celou ČR. 

Jak jste si jistě mnozí všimli, v říjnovém čísle časopisu PES PŘÍTEL ČLOVĚKA vyšel 
rozsáhlý portrét našeho plemene – téměř na dvaceti stranách, včetně obálky. Za tento úspěch 
bych chtěla velmi poděkovat paní Renátě Rokůskové, která toto zorganizovala a zároveň se 
podílela jako autor profilu plemene a spoluautor dalších článků. Pro ty, kteří si nestihli říjnové 
číslo koupit, je možné jej shlédnout na www stránkách uvedeného časopisu. 

V roce 2014 nebyl dosud uchovněn žádný nový jedinec, pouze jedna fena byla 
převedena z ČPSK do MSKAO a to  Artemis Bohemia Thalset a jeden pes z MSKAO do ČPSK a to 
Can´t Buy Me Love Reddeer. 

Z důvodu věku budou k 31.12.2014 vyřazeni 2 psi a 1 fena. V seznamu chovných 
jedinců jsou ponecháni psi do stáři 10ti let a feny do stáří 8 let. Celkový stav chovné základny 
k 31.12.2014 činí v MSKAO 2 psi + 3 feny a v ČPSK 3 psi + 1 fena, celkem tedy 9 chovných 
jedinců v celé ČR. 

V roce 2014 byly vystaveny celkem 2 krycí listy a jeden krycí list převeden z roku 2013 
a k 20.10.2014 byly uskutečněny 2 krytí. 
Do 20.10.2014, kdy je uzávěrka zpravodaje byly zapsány 2 vrhy štěňat. 
 
Přehled krytí a vrhů v roce 2013/2014 
Vyžádaní krycí psi  Matka               Datum vrhu psů / fen 
Bernstein Lohman´s Dalriach Proud Mary           02.01.2014   3/4 
Casafelice Montadale Artemis Bohemia Thalset   17.04.2014   2/5 
 
Jedinci vyřazení z chovu na konci roku 2014: 
PSI:  
LARGO BOJANDOLÍ (MSKAO)  
Člp/RWS/138, nar. 12.11.2004,  
majitel: Petr Pekárek – z důvodu věku 
LEO BOJANDOLÍ (ČPSK)  
Člp/RWS/137, nar. 12.11.2004,  
majitel: Ing. Kamila Drábová – z důvodu věku 
FENY:  
VEGA BOHEMIA THALSET (ČPSK) 
Člp/RWS/ 186, nar. 7.6.2006,  
majitel: Petr Tyc – z důvodu věku 
 
 
 
Přehled chovných jedinců bude uveden v příštím zpravodaji – 1/2015 
Děkuji všem za spolupráci a těším se na setkání při akcích pořádaných ČPSK v roce 2015. 

                                                           Ing. Kamila Drábová, poradce chovu  
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irský setr                                        Zpráva poradce chovu     
 

Vážení přátelé a příznivci irských setrů, 
jistě mi dáte za pravdu, že na prvním místě je nutno zmínit absolutní, úžasný  

a velkolepý úspěch pana JIROUŠKA a jeho fenky BERETA APOLI GWEN, kteří společně zvítězili 
na letošním MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO. Jejich vítězství, je historicky nejlepší výsledek 
pro plemeno irský setr na tomto memoriálu. Oběma patří obrovská gratulace a velké díky.  

V letošním roce, to znamená od 1.1.2014 do 20.10.2014 bylo vystaveno 9 doporučení 
ke krytí. Dle vrácených záznamů bylo nakryto 9 fen. Celkem bylo ponecháno 53 štěňat (některé 
feny byly kryty ještě v roce 2013), což je oproti předchozím rokům výraznější pokles. K tomuto 
bych chtěla podotknout, že zájem o štěňata trvá a poptávka převyšuje nabídku. 

Kompletní statistiku vrhů, vydaných krycích listů za celý rok 2014 a kompletní seznam 
chovné základny bude uveřejněn v příštím zpravodaji 1/2015. 
Dále ještě uvádím, že do 20.10.2014 byly nově uchovněni pouze 4 jedinci a to feny. 
Seznam jedinců uchovněných do 20.10.2014: 
Feny: 
ELAINE LORD´S SHELTER, import Německo, V1 čekatel CH VDH , Člp-IS/15934, narozena 
24.9.2008, DKK A/A, Derby sólo-dobrá 8b, IFT sólo-dobrá 9b, o.: Enzo von der Pirsch, m.: Lord´s 
Shelter Damaris, maj.: Zdena Thiede, Košumberk 61, 538 54 Luže, tel.:604 353 699, e-mail: 
zkosumberka@tiscali.cz 
ARKA ZE SRBICKÉHO KOPCE, VD, Člp-IS/15495, 9.7.2010, 62 cm, DKK A/A, PZ I.c. (268/4), o: Cit 
z Hosteckých vrchů, m: Sonny z Luhové seče, maj.: Ing. Josef Vávra, Pláňava 114, Svratka 592 
02, tel.: 731 503 575, e-mail: vavrja05@seznam.cz 
FLÉR ČERVENÝ VÍTR, V1 CAC ResCACIB, Člp-IS/15306, narozena 20.6.2009, 62 cm, DKK A/A, ZV 
I.c.(195/3), o.: Dag z Křenovic, m.: Pera od Klapavce, maj.: Monika Sabelová, Liští 15, Brno  
614 00, tel. 739 214 948, uchovněna na výjimku na 1 vrh 
KORA ZE ŠUMAVSKÉHO KRAJE, V1 CAJC, BOJ, Člp-IS/15711, narozena 7.4.2012, 60 cm, DKK 
B/B, PZ I.c.(281/4), o.: Pad ze Srbeckých luhů, m.: Ara ze Šumavských hor, maj.: Petr 
Šimáček, Hrádecká 1013, Sušice 342 01, tel. 606 478 466 

Závěrem bych chtěla poprosit všechny majitele  
chovných fen, aby vraceli vyplněné požadované dokumenty  
zpět, jinak není možno správně uvádět statistické přehledy. 
Taktéž bych chtěla všem velmi poděkovat za spolupráci  
a za námahu, kterou vydávají při práci s našimi čtyřnohými  
kamarády a pomocníky. Přeji všem hezké svátky, mírnou  
zimu a těším se na viděnou.                    
 
 Ing. Kamila Drábová, poradce chovu  
 
 
Jiří Jiroušek a jeho fenka BERETA APOLI GWEN 
(foto Alena Poláková) 

                            
 

mailto:zkosumberka@tiscali.cz
mailto:vavrja05@seznam.cz
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Zpráva poradce chovu                                             pointr 
         k 31. 10. 2014  

 
Dovolte mi,  abych vás seznámila se statistikou týkající se chovu pointrů v období od 

počátku letošního roku do  31. 10. 2014. Musím konstatovat, že tento rok je oproti rokům 
minulým zatím k populaci pointrů příznivější. 

Za toto období bylo vystaveno 12 doporučení ke krytí, nakryto bylo 8 fen, 3 feny 
nezabřezly a 1 zatím nebyla nakryta. Narodilo se 61 štěňat – 27 psů a 34 fen. Tyto údaje jsou 
však jen orientační, úplná statistika za celý rok bude uvedena v příštím čísle KZ.  
 

Od počátku roku byli nově zařazeni do seznamu chovných jedinců 2 psi a 2 feny  
– Art z Žehuňské kovárny-majitel Josef Bidlo, Cvik z Tismenic-majitel MVDr. Petr Březina, Juka 
z Mešínské hájovny-majitel Vladimír Duchoň a Mole z Mešínské hájovny-majitel Miroslav 
Souček.  Tento seznam je průběžně aktualizován i na internetu.  
 
Do konce října bylo vyhodnoceno 15 rentgenových snímků kyčelních kloubů a všech 15 bylo 
s výsledkem 0/0. 
 

Simona Svatoňová, poradce chovu 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Forestr z Malé sv.Hory 
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                                                                           Jarní svody 

Anglický setr: 
 
Otec: Lorien July Sunburst  Člp/LOI 10/7921 
Matka: Isis Lady Dama Krkonoše  Člp/AS/5459/09 
Datum vrhu: 17.6.2012 
Al Primo Loridam Lymarkos  Člp/AS/6017 - 64cm 
 
Otec: Azzuro-Blue    Člp/OHZB-ES721 
Matka: Ivonne Lady Dama Krkonoše  Člp/AS/5458/09 
Datum vrhu: 25.6.2012    
Scotty Dama Krkonoše  Člp/AS/6003 - 65cm 
 
Otec: Falco od Alpské Protěže  Člp/AS/5657/11 
Matka: Finta Vis tranquilla   Člp/AS/5424/12 
Datum vrhu: 20.1.2012 
Armin Luscinia   Člp/AS/5938 - 60cm 
 
Irský setr: 
 
Otec: Hrabia z Orszaku Chro Brego  Člp/IS/15450/11 
Matka: Pera od Klapavce   Člp/IS/14501/06 
Datum vrhu: 25.4.2012 
Hoky Červený vítr   Člp/IS/15721 - 66cm 
 
Pointer: 
 
Otec: Nero z Košáku   Člp/POI/10488 
Matka: Aira z Menšínské Hájovny  Člp/POI/10428/12 
Datum vrhu: 29.1.2012 
Quendy z Menšínské Hájovny Člp/POI/10874 - 62cm 
 
Otec: Aron – Bohemia Frony  Člp/POI/10091/07 
Matka: Dorotka z Černých blat  Člp/POI/10285/09 
Datum vrhu: 20.12.2011 
Bred z Vinných tratí  Člp/POI/10858 - 68cm 
Barunka z Vinných tratí  Člp/POI/10862 - 58cm 
Betty z Vinných tratí  Člp/POI/10860 - 61cm 
Blesk z Vinných tratí  Člp/POI/10859 - 64cm 
 
Otec: Ort z Menšínské Hájovny  Člp/POI/10054/08 
Matka: Perla z Knolovy školy  Člp/POI/10434/10 
Datum: vrhu 4.4.2014 
Rebecca z Menšínské hájovny Člp/POI/10902 - 60cm 
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Jarní pohár ČPSK                            Blevice - 04.05.2014 
 

Jméno psa   Řádek                   Vůdce  Body  Cena  Poznámka 
                        1 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 8 9 10 
Anglický setr 
Al Primo Loridam Lymarkos     Barbora Černá - odvolán 
Člp/AS/6017   odvolán 
 
Attila Coroussy   4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 Ondřej Kavan  194 III. 
Člp/AS/5831  Energické, rychlé hledání postrádá systém, vynechává velké plochy. Ke 
konci běhu vystavuje srnčí zvěř, postupuje a po vyvstání ji krátce pronásleduje, ale na povel se 
vrací. Po výstřelu klidný. 
 
Eimee od Mlázovické tvrze  4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4  Jana Votrubová  205 I. 
Člp/AS/5896/12 Excelentní hledání ve stylu anglického setra, vysoké nasazení, které po 
celou dobu hledání neupadá. Poskytnuta druhá šance, při které využívá šanci na pernaté zvěři. 
Klidná po vzlétnutí i po výstřelu. 
 
Jethro Morrison     Pavel Thiel  - odvolán 
Člp/AS/6058   odvolán 
 
Justin z Mešinské Hájovny  4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 Pavel Thiel  178 I. 
Člp/AS/5802 Hledání postrádá lepší systém a rychlost. Zpočátku je pes příliš ovlivňován 
vůdcem. V polovině hledání pes zabíhá k lesnímu porostu, kde krátce staví srnčí, které po 
vyvstání krátce pronásleduje. 
 
Kiwi Vis Tranquilla   4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 Jana Votrubová  189 I. 
Člp/AS/6028 Fena hledá ve výborném stylu a s dobrým nasazením. Nereaguje příliš na 
povely vůdce. Vystavuje pernatou, za kterou krátce zaskakuje. 
 
Gordonsetr 
Alwin z Wenytry      Monika Vojáčková  - odvolán 
Člp/GS/6174   odvolán 
 
Favart Des Pralines d´Aubejoux   Jana Anderlová - odvolán 

odvolán 
 
Kaira z Želečky   4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 Jozef Motl  195 I. 
Člp/GS/6328 Hledání s dobrým nasazením, rychlé a vytrvalé, dobré využití větru, 2x staví 
bez prokázání zvěře. Poskytnuta další šance, při které využívá šanci k vystavení pernaté zvěře. 
Klidná po vzlétnutí i výstřelu. Na srstnatou zvěř nepřichází. 
 
Kastor z Želečky      Josef Vondra  - odvolán 
Člp/GS/6325   odvolán 
 
 



19 
 

Irský setr 
Apollo Mahagonová střela     Michal Marek  - odvolán 
Člp/IS/15414   odvolán 
 
Dustin od Rakovské tůně     Josef Šístek  - odvolán 
Člp/IS/15681   odvolán 
 
Pointr 
Artex Cabalia   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Hannah Melcerová     208 I. CACT 
Člp/POI/10727 Energické a rychlé hledání plně ve stylu plemene, dobře pracuje s měnícím 
se větrem. Opakovaně respektuje srnčí zvěř. 1.běh 20 minut ve vysokém tempu. Poskytnuta 
druhá šance, pevně vystavuje bažantí slepici, postupuje, po vzletu zvěře a výstřelu absolutně 
klidný. 
 
Campo Seventeen   4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 Alena Sedláčková  197 I. 
Člp/POI/10921 Mladý temperamentní pes s chutí vyhledat zvěř, dostatečně rychlý, 
s dobrým nosem a dobrým vystavováním. Poslušný. Vystavil pernatou zvěř, krátce postoupil  
a prokázal klid po vzlétnutí zvěře i výstřelu. 
 
Claire Seventeen      Hannah Melcer  - odvolán 
Člp/POI/10925   odvolán 
 
Queena z Mešinské hájovny 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 Jiří Hanč   194 I. 
Člp/POI/10875 Fena s dobrou chutí a velkou snahou vyhledat zvěř, ale chybí systém  
a rychlost hledání. Při hledání projevuje náznaky vystavování na prázdno. Při kontaktu se zvěří 
zvěř vystaví, dobře postupuje, po výstřelu i vzlétnutí zvěře zůstává klidná. Velmi poslušná fena. 
 
Vako z Mešínské Hájovny     Iveta Nováková - nenastoupil 
Člp/POI/10965   nenastoupil 
 
Veggie z Mešínské Hájovny 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 Radim Duda  203 I. 
Člp/POI/10974 Velmi mladá fena prokazuje loveckou chytrost, avšak hledání postrádá 
potřebnou rychlost. 2x typicky vystavuje zajíce, klidná po výstřelu i za zvěří. 
 
Řádky: 
1. Vrozená chuť k práci 
2. Hledání a) systém, b) rychlost, c) vytrvalost 
3. Vystavování 
4. Postupování 
5. Nos 
6. Klid před zvěří pernatou 
7. Klid před zvěří srstnatou 
8. Chování po výstřelu 
9. Vodění na řemeni 
10. Poslušnost  
 

Foto: Marie Varhánková 
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Podzimní zkoušky                         Uhříněves 14.9.2014 
Pořadatel: OMS ČMMJ Praha 9 a 10, ČPSK                                       počet přihlášených psů 8 
Vrchní rozhodčí: dr.Jiří HAVEL     počet předvedených psů 8 
Rozhodčí: František ŠVEC, František MATĚJKA, Miroslav ŠNOBR, Libor KUNT, 
čekatelé: ing.Jana VOTRUBOVÁ, Jan KOTÍK 
Jméno, pohlaví   Zápis  Majitel Počet bodů  Klasifikace Pozn 
Plemeno psa   Člp Vůdce      / nos 
HANTR od Alpské protěže  Pes AS MVDr.Dvořák Zbyněk 271 / 4 I.c 
Anglický setter   5928  MVDr.Dvořák Zbyněk 
ARTOIS Campo Stellare  Pes MOK Hošková Markéta  267 / 4  I.c 
Maďarský ohař krátkosrstý  4121/14 Hošková Markéta 
AMARETO Marcati Silver Sfinx  Pes VOK Janušíková Zuzana  267 / 4 I.c 
Výmarský ohař krátkosrstý  8916 Janušíková Zuzana 
CASSEY Bertoni Prague  Fena MOK Cerman Michal  238 / 4 II.c 
Maďarský ohař krátkosrstý  4725 Cerman Michal   1 přinášení kachny z hlub.vody 
CRANBERRY Vives Bohemia  Pes MOK Kollerová Eva  258 / 4 III.c 
Maďarský ohař krátkosrstý  4006 Kollerová Eva  2 hledání 
QUEENA z Mešínské hájovny Fena POI Hanč Jiří   neobstála 
Pointer    10875 Hanč Jiří 
AURORA del Gimmi Fena AS Manganello Gimmi  neobstála 
Anglický setter   5888 Manganello Gimmi 
AL PRIMO Loridam Lymarkos  Pes AS Bc.Černá Barbora  odstoupil 
Anglický setter   6017 Bc.Černá Barbora 
 
ZPRÁVA VRCHNÍHO ROZHODČÍHO - Letošní PZ se zadáním titulu CACT za spolupráce 
pořádajících OMS ČMMJ,z.s. Praha 9 a 10 s Českým pointer – setter klubem probíhaly  
v honitbě MS Uhříněves za oblačného počasí teplota 19° C. Před zahájením byla provedena 
porada rozhodčích. Účastníci stvrdili svým podpisem Prohlášení o poučení v souladu  
s ustanovením § 8 odst.3 písm.c) zákona č.246 / 1992 Sb, 
na ochranu zvířat….. Zkoušky důkladně připraveny, honitba  
zazvěřena, každý pes měl možnost setkání s pernatou i srstnatou  
drobnou zvěří. Vůdci přistupovali ke zkouškám sportovně  
a nebyla podána žádná námitka. Zkušenost rozhodčích  
byla vysoce hodnocena tím, že se snažili vysvětlit zejména  
začínajícím vůdcům novelu ZŘ podle kterého se zkouší.  
Ale také význam Podzimních zkoušek, včetně úskalí i další  
výcvik. Ke každé skupině byl přidělen čekatel, který měl  
dostatečný prostor k vlastnímu vyjádření. Vážnost těchto  
klubových zkoušek ČPSK byla poznamenána účastí členů  
výboru včetně poradců chovů jednotlivých plemen anglických  
ohařů. Vítěz PZ převzal pohár od místopředsedy p.Kunta ,  
jednatelky pí Mgr.Anderlové a výcvikářky klubu pí.Dvořákové.  
Škoda, že zájem chovatelů a vlastníků anglických ohařů o tyto  
zkoušky nebyl více akceptován, protože přihlášení a start pouze  
4 jedinců je skutečně alarmující.       HANTR od Alpské protěže 
Zkoušky ukončeny v 15:20 hodin 
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                   Klubové všestranné zkoušky “ANO ČI NE?“ 
 

Jako tradičně jsme připravili klubové všestranné zkoušky se zadáním titulu CACT na  
Litoměřickém okrese. Termín zkoušek byl 18-19.10.2014 a ač se jednalo o klubové zkoušky, 
anglických stavěcích psů se celkem  přihlásilo nula. Musíme si položit otázku, proč není zájem 
účastnit se klubových zkoušek. Jedním z faktorů, které to ovlivňují, je výběr místa, protože je 
známo, že se na Litoměřicko nejezdí nabodovat. Pokud chce někdo nabodovat, tak, aby 
postoupil na nominační zkoušku,  přihlásí se tam, kde není zvěř, a nebo tam, kde posuzuje 
skupina rozhodčích, které zná a vždy to tak nějak udělají. Našich zkoušek se zúčastnila skupina 
vůdců, kteří na Litoměřicku vedli poprvé. V průběhu zkoušek se mě jako vrchního rozhodčího 
dotazovali, zda se zde posuzuje vždy takto přísně. Podivovali se nad tím, že se zde za chyby  
snižují známky a naopak jinde se za stejné výkony známka nesnižuje. To máme my, rozhodčí, 
takovou pověst, že nedokážeme udělit známku dle zkušebního řádu?  Nebo jen špatnou 
známku nedokážeme zdůvodnit?! Možná také jen psa vede kamarád, který  za týden bude zase 
na oplátku posuzovat mě. 
 Vrátím se zpět k myšlence v nadpisu.  Jako jeden z členů kynologické komise vím, že  
v současné době je problém  se zadáním titulu CACT na těchto zkouškách. Zaprvé delegaci 
rozhodčích provádí ČMKJ a ne příslušný OMS, delegace musí proběhnout v dostatečném 
předstihu, vlastně v době, kdy ani nevíme, kolik se přihlásí psů. Zadruhé zájem našich členů 
klubu je prakticky nulový, tak logicky vzniká otázka, zda klubové všestranné zkoušky vůbec 
pořádat. 
 V závěru bych chtěl alespoň napsat pár řádek o této zkoušce. Delegace rozhodčích 
byla pečlivě vybrána, tak, abychom předešli přílepku, že rozhodčí, kteří posuzují na Litoměřicku 
jsou nejslabším článkem. Posuzovalo několik dlouholetých členů klubu a hlavně zkušených 
rozhodčích. Velké pole posuzovali pánové František Švec a Josef Korelus, vodu pánové Petr 
Rubeš a Ladislav Slavík. V lese na barvách pan Vladimír Kůrka, slečna Petra Golinovská, pan 
Hubert Kreps a pan Stanislav Slavík, vlečky a drobné disciplíny MVDr. Václav Líska a pan 
Miloslav Kročák. Jako nejlepší byl tímto senátem vybrán pes pana Tomáše Skalického německý 
dlouhosrstý ohař Vik z Mechova, 489bodů - nejlepší pole. Další vůdci bohužel nemají šanci 
bodově dosáhnout na nominační soutěž. V poslední době je trendem, že lovecká plemena 
předvádí mnoho mladých lidí, hlavně dámy a nemyslivci. Důkazem toho je, že ze 16 
přihlášených vůdců bylo 7 žen, které určitě ostudu neudělali ba naopak. Zmínil bych fenu MMO 
paní Kateřiny Brožové, která dosáhla 472 bodů (nejlepší voda), ale bohužel známka z barvy 
(hlasič) posunula fenu do druhé ceny. Určitou příčinou tohoto trendu je nedostatek drobné 
zvěře a myslivci se spíše orientují na ostatní plemena a ohaři ustupují ze scény.  
 V neposlední řadě bych chtěl poděkovat pořadateli OMS Litoměřice, který zároveň 
vyslal 4 své trubače, dále předsedovi kynologické komise OMS Litoměřice panu Františku 
Švecovi a místnímu mysliveckému sdružení Sovice, Černěves. 
       

Libor Kunt, vrchní rozhodčí 
 

 
SZ vodní práce se pro malou účast nekonaly. 
 
 
 



22 
 

40.ročník – Memoriál Richarda Knolla – Rychnov nad Kněžnou 30-31.8.14 
 
Los Jméno psa/feny   Jméno vůdce  Plemeno Barva 
 
5  Kyd z Koroptvárny    František Drahokoupil  NKO  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 226 4 4 4 4 72 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 130 4 4 4 48   476 I  5. 
13  Meri z Vinného kraje    Václav Maňhal   NKO  HO  

4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 219 4 4 4 4 72 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 118 4 3 4 44   453 II  10. 
17  Walter z Mechova    Jiří Drahokoupil   DO  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 233 4 4 4 4 72 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 131 4 4 4 48   484 I  3. 
19  Marvin ze Štípek    MUDr.Pavel Pilař   NKO  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 233 4 4 4 4 72 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 126 4 4 4 48   479 II  8. Pole 
8  Benn vom Erlbachtal    Martin Blažek   NKO  V  

4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 229 4 4 4 4 72 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 124 4 4 4 48   473 II  9. 

20  Kony z Plzínů    Radek Duda   NDO  V  

4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 231 4 4 4 4 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 4 4 4 48  CACT 487 I  1. Voda  
11  Leon od Borovanské tůně   Jiří Kotlík    NKO  V  

2 3 4 4 4 4 4 0 3 4 4 4 4 211                       3 3 3 0 4 4 4 4 4 4 108     2 4   Odstoupil 
3  Marley ze Štípek    Luděk Műller   NKO  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 236 4 4 4 4 72 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 130 4 4 4 48  CACT 486 I  2.  

6  Nero Kořenice    Bohumil Novák   NKO  V  

4 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 2 4 181 4 4 4 4 72      Odstoupil 
1  Bereta Apoli Gwen    Jiří Jiroušek   IS  V 

4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 1 4 211 3 4 4 4 68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 4 4 4 48   463 III  12. 

14  Barcelona Star Moravia   David Jirgala   MOK  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 233 3 4 4 4 68 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 4 4 4 48   481 I  4. 
7  Walda z Knollovy školy   Miloš Knotek   NKO  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 236 4 4 4 4 72 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 126 4 3 4 44   478 III  11. 
10  Brit z Krzáku    Sabina Kosová   NKO  V  

2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 190 4 4 4 4 72 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 129 4 3 4 44   435 III  14. Les 
4  Best Alfa Ori    Simona Marková   VOK  V  

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 222 2 4 1 4 49 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 128 4 4 3 44   443 III  13. 

18  Princeska od Nezdického potoka  Václav Kučera   NKO  V  

4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 222 4 4 4 4 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 4 3 4 44   474 I  6. 
12  Gim z Budišovské doliny   Miroslav Březina   DO  V  

2 3 4 4 4 4 4 0 3 4 3 4 3 201 2 4 4 4 64 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 127 4 4 4 48   440 Neobstál 
9  Bety od Chřenovského mlýna   Petr Patočka   NDO  OZ  

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 0 4 4 213 4 4 4 4 72 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 136 4 4 4 48   469 Neobstál 
15  Orka z Kocmánku    Pavel Kaplan   NKO  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 223 4 4 4 4 72 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 130 4 4 4 48   473 I  7. 
16  Atrey Forever Hero of Diam Wein Ing.Miroslav Varga   VOK  V  

3 4 4 4 4 4 4 0 3 4 4 4 4 220 1 4 0 2 30 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 115 4 4 4 48   413 Neobstál 
2  Megi od Borovanské tůně   Jan Kotlík    NOK  V  

2 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 3 213 2 4 3 4 59 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 4 4 4 48   450 Neobstál 
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                76.ročník - MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO – Dobrá Voda u Hořic  
                                                                                                  - 4.– 5. říjen 2014 

 
Los Jméno psa/feny   Jméno vůdce  Plemeno Barva 
5  Bereta Apoli Gwen    Jiří Jiroušek   IS  HO  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 236 4 4 4 4 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 4 4 4 48   492 I.  1 CACT Nejl. Pole 
8  Marvin ze Štípek    MUDr. Pavel Pilař   NKO  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 236 3 4 4 4 68 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 131 4 4 4 48  483 I.  2 CACT 
9  Walter z Mechova    Jiří Drahokoupil   DO  V  

3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 226 4 4 4 4 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 4 4 4 48  482 I.  3 CACT 
4  Barcelona Star Moravia   David Jirgala   MOK  V  

4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 227 4 4 4 4 72 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 133 4 4 4 48  480 I.  4 CACT 
12  Brit z Krzáku    Sabina Kosová   NKO  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 228 4 3 4 4 68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 4 4 4 48  480 I. 5 Res.CACT 
17  Ciro zo Šurianskeho kopca   Otto Banás, SK   NKO  O  

3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 228 4 3 4 4 68 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 135 4 4 4 48  479 I.  6 
2  Kony z Plzínů    Radek Duda   NDO  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 233 4 4 4 4 72 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 122 4 4 4 48  475 I.  7 CACT 
1  Vido z Bilice    Ladislav Banás, SK   NKO H  

4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 229 4 4 4 4 72 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 129 3 4 4 44  474 I.  8 
18  Benn vom Erlbachtal   Martin Blažek   NDO  O  

3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 206 4 4 3 4 67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 140 4 4 4 48 461 I. 9 Res.CACT Nejl. les 

20  Kyd z Koroptvárny    František Drahokoupil  NKO  O  

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 233 4 4 4 4 72 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 126 4 4 4 48         479 II. 10 Nejl. voda 
16  Bety od Chřenovského mlýna  Petr Patočka   NDO  O  

4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 224 4 3 4 4 68 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 122 4 4 4 48  462 II.  11 
13  Larson z Milhostovských polí  Ing. Michal Urban, SK  SHO  V  

4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 224 2 3 4 4 60 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 120 4 3 4 44  448 II.  12 
7  Jas z Dubovských luhov   Ján Kolenič, SK   NKO  V  

3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 219 4 4 4 4 72 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 112 4 4 4 48  451 III.  13 
6  Best Alfa Ori    Simona Marková   VOK  V  

4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 224 4 4 1 1 42 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 130 4 4 4 48  444 III.  14 
11  Cylka Boncov majer   BSc.Štefan Holényi, SK  NDO  V  

3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 207 1 2 4 4 52 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 117 3 3 2 32  408 III.  15 
10  Princeska od Nezdického potoka  Václav Kučera   NKO  V  

3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 228 0 4 4 4 56 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 117 4 4 4 48  449 
19  Orka z Kocmánku    Pavel Kaplan   NKO  V  

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 233 0 4 3 4 51 4 3 0 3 4 4 4 4 4 4 104 4 4 4 48  436 
14  Brit zo Šurianskeho kopca   Ing.Ladislav Novák, SK  NKO  V  

2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 209 0 2 3 0 23 3 1 3 4 4 3 2 4 4 4 107 4 4 4 48  387 
3  Teesa vom Delme Horst   Markus Koslowsky, D  NKO  V  

3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 220 4 4 4 0 52                                          4 3    28  300 
15  Meri z Vinného kraje   Václav Maňhal   NKO  HO  

                                       4                            3 4 0 4 4 4 4 4 4 4 110     4 3 28  158 
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Platí pro MKP i MRK: 
 

Práce v poli 
1. Společný hon 2. Hledání - systém a styl – rychlost – vytrvalost 3. Vystavování 4. Postupování 
5. Nos 6. Klid před zvěří pernatou 7. Klid před zvěří srstnatou 8. Chování po výstřelu  
9. Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. 10. Přinášení vlečené pernaté na dálku  
v poli 11. Poslušnost 
 
Práce ve vodě 
1. Ochota k práci v hluboké vodě 2. Přinášení kachny z hluboké vody 3. Nahánění a dohledávka 
kachny v rákosí 4. Dohledávka kachny v rákosí  
 
Práce v lese 
1. Přinášení lišky přes překážku 2. Šoulačka s odložením 3. Práce na pobarvené stopě a) vodič 
b) oznamovač vč. hlasitého c) hlasič 4. Přinášení vlečeného zajíce v lese 5. Přinášení vlečené 
lišky v lese 6. Vyhledávání zvěře v houštinách 7. Slídění 8. Dohledávka pohozené lišky  
9. Chování na stanovišti 10. Vodění na řemeni   
 
Přinášení 
1. Přinášení pernaté zvěře 2. Přinášení srstnaté zvěře 3. Přinášení škodné zvěře 
 

IRSKÝ  SETR  VÍTĚZEM  MKP  2014 
  Vítězem Memoriálu Karla Podhajského, který pořádal OMS Jičín 4.-5.10. 2014 se stala 
fena irského setra Bereta Apoli Gwen, majitele a vůdce Jiřího Jirouška a to se známkou čtyři ze 
všech disciplín. Sledovat její práci jak v poli, tak na vodě i v lese bylo opravdovým zážitkem. 
V této souvislosti neuškodí se zmínit v krátkosti o kynologickém životě Jirky Jirouška:  

Když mu byly 3 roky, zakoupil jeho tatínek, výborný myslivec, štěně loveckého psa  
a na jejich dvoře v Jesenici u Sedlčan se zabydlel první irský setr Brok z Podmaršovic. Jirka si 
tedy již od útlého dětství začal vytvářet vztah k tomuto plemeni a k loveckým psům vůbec. 
Brok složil úspěšně zkoušky a sloužil v myslivecké praxi po řadu let. Dalším IS, který po  něm 
přišel, byl Amur z Tesařů lesa. To už Jirkovi bylo čtrnáct let a s pomocí svého tatínka a přátel  
z mysliveckého sdružení Maršovice začal s výcvikem, který korunoval úspěšným předvedením 
na PZ a LZ. Následoval další pes Iko, a výcvikově i několik psů jiných plemen. První fenou IS byla 
Yara Od Rakovnické brány, která po absolvování několika zkoušek a výstav splnila podmínky 
chovnosti a stala se zakladatelkou chovu v chovatelské stanici „Z Jirouškova Dvora“.  
V této chovatelské stanici bylo odchováno několik vrhů a většina štěňat se dostala do rukou 
myslivců za účelem loveckého využití. Jirka je členem mysliveckého sdružení Maršovice, které 
je známé širokou podporou lovecké kynologie – každoročně pořádá nejméně jedny zkoušky, 
tradičně již jarní svod mladých psů, mezi jeho členy jsou rozhodčí z výkonu, chovatelé, zkušební 
komisaři pro zkoušky z myslivosti. Při návštěvě jedné z vrcholných soutěží ohařů se svými 
kamarády jej zaujala – jako i všechny ostatní, práce feny IS Desiree z Košumberka, kterou vedl 
Martin Hartl. Zvláště její vynikající práce hlasitého oznamovače, na které bylo patrné, že se 
jedná o vrozenou vlohu pro tento způsob práce. Tato fena byla nakryta velmi kvalitním 
pracovním psem z Německa a  v chovatelské stanici „Apoli Gwen“ Alenky Polákové přišel na 
svět vrh krásných štěňátek, mezi nimiž byla i fenka Bereta.  

A tady už začíná příběh letošní vítězky MKP. Jirkova kamarádka Šárka, která se  
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s Alenou dobře zná přes gordony, dala podnět k tomu, aby se tato fenka - jako štěňátko ocitla 
na dvoře u Jiroušků. Šárka se musela Aleně zaručit, že štěně přijde do dobrých rukou. Bereta se 
od počátku jevila jako velmi vlohový lovecký psík a co nejdůležitější, projevovala vlohu pro 
hlasité oznamování, kterou zdědila po své matce. V tomto období byl Jirka požádán, aby 
docvičil exteriérově vynikajícího českého fouska Arana z Lovčických Tarasů pro splnění 
podmínek zařazení do chovu. Zhostil se tohoto úkolu se vší odpovědností a dotáhl to s Aranem 
až na MKP 2010, kde obsadil páté místo. Bereta se zdárně vyvíjela jak v exteriéru, tak pokud se 
týká loveckých vloh. První zkouškou z výkonu byl Jarní pohár ČPSK, kde Bereta obstála v první 
ceně a získala Pohár Ireny Rafalské. Následovaly další  ZV, dvoje PZ, LZ, dvoje SZVP – vše vysoko 
v prvních cenách. Stala se také vítězkou poháru Premonstrátského kláštera v Milevsku, 
absolvovala troje všestranné zkoušky vždy v první ceně se ziskem 491, 443 a 483 bodů. 
Absolvovala také dvě mezinárodní výstavy s oceněním výborná. První kvalifikace na MRK v roce 
2013 se jí bohužel nevydařila, druhou v roce 2014 zvládla a na MRK postoupila z jedenáctého 
místa. Páteční losování přiřklo Beretě č. losu 1. Nastoupila tedy v sobotu 30.9. se svým vůdcem  
na „velké pole“, kde se začíná společným honem. Hodnocení této disciplíny bylo kladné, až na 
malou kolizi při klidu před pernatou. Při hledání v řepě však předvedla vynikající práci na 
několika bažantech a přesun na „malé pole“ proběhl v dobré náladě jak vůdce, tak jeho 
doprovodného týmu. Dohledávky pohozené pernaté i srstnaté byly perfektní, drama se 
odehrálo až na vlečce s pernatou. Bereta po nasazení na vlečku sledovala stopu snad třicet-
čtyřicet kroků, potom odbočila vpravo, vůdci se zdálo, že se na stopu dlouho nevrací, použil 
tedy povel, načež se fena na stopu sice vrátila, ale až v její poslední čtvrtině, což bylo 
rozhodčími hodnoceno jako volné hledání a s použitím jednoho povelu tedy známkou 1 –  
a bylo po nadějích na přední umístění, tato známka odsunuje ohaře do III. ceny. Vodní práce 
proběhly bez problémů, pouze s jednou trojkou. V neděli při lesních pracích Bereta nezaváhala 
a zvládla je se samými čtyřkami. Nešťastná jednička z vlečky ji v konečném pořadí odsunula na 
dvanácté místo, což znamenalo kvalifikaci na MKP jako druhý náhradník. Naděje ale umírá 
poslední. V historii MKP  je téměř pravidlem, že některý z první desítky vůdců odstoupí, 
některý pes onemocní nebo fenu zastihne hárání. Stalo se tak i letos a tak několik dní před 
konáním MKP bylo Jirkovi oznámeno, že postoupil.  

3. října se tedy vypravil s Beretou, svým synkem Jirkou a částí skupiny svých 
kamarádů do Dobré Vody u Hořic – dějiště 76. ročníku Memoriálu Karla Podhajského. 
Vylosované číslo 5 znamenalo začínat v sobotu na „malém poli“. Všechny disciplíny byly 
zvládnuty bez chybičky – samé čtyřky. Následovaly vodní práce, opět bez ztráty jediného bodu, 
výborný výkon podtrhla dohledávka kachny v rákosí, kdy Bereta přinesla kachnu o které 
rozhodčí prohlásili, že se nejedná o kachnu, která byla do rákosí vhozena. Fena tedy byla na 
dohledávku vypuštěna znovu, načež tu pravou kachnu přinesla vůdci do jedné minuty. 
„Velké pole“ bylo opět excelentní a do druhého dne – do lesa nastupovala naše dvojice bez 
ztráty jediného bodu.  Druhého dne se také připojila druhá část skupiny kamarádů a „podpůrný 
tým“ měl již přes desítku příznivců. Zahajovací disciplína – přinášení lišky přes překážku byla 
jedna z nejrychlejších, provedení perfektní, jakož i následující chování na stanovišti. Poté se 
účastníci rozdělili do skupin na jednotlivá pracoviště, naše dvojice nastoupila na „drobné“, 
které absolvovala opět bez nejmenšího zaváhání. Dalším pracovištěm byly vlečky s liškou a se 
zajícem. Zde musím interpretovat výrok jednoho z rozhodčích, který se vyjádřil v tom smyslu, 
že Bereta je velmi klidná fena, zdánlivě jako bez zájmu, ovšem vypuštěním na vlečku se z ní 
stává torpédo. Obě vlečky byly velmi rychlé, s perfektním odevzdáním.  Zbývaly tedy dvě 
disciplíny, a to šoulačka s odložením a královská disciplína – práce na pobarvené stopě. Jelikož 
dosud Bereta neztratila ani jeden bod, byly to disciplíny klíčové – drama vrcholilo. 
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MKP je vrcholná prestižní soutěž a součástí každé soutěže je i určité taktizování. 
Jirkovi kamarádi tedy během krátké svačiny sháněli informace o dosavadním hodnocení 
ostatních soutěžících, přičemž bylo zjištěno, že Bereta má vítězství na dosah. To znamenalo pro 
Jirku velké dilema: Vést fenu jako hlasitého oznamovače a předvést tak její spontánní a efektní 
práci na pobarvené stopě, ovšem s rizikem, které nelze nikdy vyloučit, anebo jít na jistotu  
a vypracovat stopu na řemeni. 

Před prací na pobarvené stopě musí pes předvést disciplínu šoulačka – to pro naši 
dvojici je disciplína rutinní, dosud vždy stoprocentní. Nikoho nenapadlo, že by mohlo dojít  
k nějaké komplikaci. Nic ale není nemožné: Fena šoulala při levé noze „jako duch“, byla  
odložena, přivolána, po dalších padesáti krocích odložena, vůdce se na předepsaných pět 
minut vzdálil a ukryl v porostu. A v tom se to stalo: Na cestě se objevil houbař a při spatření 
psa se s halasem a gesty rukama hrnul k ležící feně s voláním „Co tady pejsku děláš?“  Na 
zavolání jednoho z rozhodčích snad pochopil a vzdálil se. Bereta na toto extempore reagovala 
pouhým pozdvižením hlavy a opětným zadaunováním a v této zkoušce nervů obstála 
obdivuhodně. Větší trauma zažil vůdce. Teď nastala chvíle, kdy se Jirka musel rozhodnout pro 
způsob práce na barvě. Šlo o hodně, rozhodl se tedy (a přispěla k tomu i příhoda na šoulačce) 
vyloučit sebemenší riziko a nahlásil práci vodiče. Nastoupili na poslední disciplínu. Někteří jeho 
příznivci šli opatrně za pracující dvojicí, jiní neunesli tíhu napětí, zůstali na cestě a netrpělivě 
očekávali zvuk lesnice. Fanfára se brzy ozvala a bylo rozhodnuto. Bereta dovedla vůdce 
spolehlivě k srnci a korunovala dosled spontánním hlášením. 

O vítězství na letošním ročníku MKP bylo rozhodnuto. Po návratu ke koroně někdo  
z rozhodčích prohlásil: Ještě jsem neviděl tolik chlapů se slzami v očích pohromadě. 
Následovaly gratulace, fotografování, slavnostní vyhlášení výsledků, předání hodnotných cen. 
Kromě hlavní ceny pro vítěze fena obdržela cenu za nejlepší pole a titul CACT, čímž splnila 
podmínky pro zadání titulu Šampion práce.  

Co říci závěrem: Bereta Apoli Gwen dokazuje, že irský setr je stále výborným 
loveckým psem, který při dobrém vedení je vážným konkurentem ostatním ohařům i ve 
všestranné práci. Chovatelé a příznivci tohoto plemene by na to měli pamatovat, nezaměřovat 
se pouze na výstavní tituly. Připařovat zejména jedince s loveckými vlohami, které prověří na 
více zkouškách z výkonu, i když to nemusí být nutně zkoušky všestranné. Jirkovi Jirouškovi 
přejeme další výcvikové a chovatelské úspěchy a Beretě hodně kvalitního potomstva.                                  

  Milan Turek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Foto: Alena Poláková 
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.            36. Mistrovství světa lovu s ohaři a Svatého Huberta 
 

Konec října si každoročně významní chovatelé a vůdci ohařů z celé Evropy zapisují 
červeně do svých diářů, neboť poslední víkend měsíce patří Mistrovství světa lovu s ohaři a Sv. 
Huberta. Letos se odehrál již 36. ročník této prestižní soutěže, který byl lokalizován do střední 
Itálie do oblasti Toskánska. Pořadateli byly vybrány nádherné rozsáhlé terény horské provincie 
Arezzo, v okolí městečka Pieve Santo Stefano. I přes poměrně vysokou nadmořskou výšku (650 
– 1030 m n. m.), byl výskyt divoké drobné pernaté zvěře abnormální. Vynikající zazvěření bylo 
znát i na výkonech psů, protože prakticky každý ze 186 zúčastněných psů měl šanci bodovat na 
koroptvích, orebicích nebo bažantech. Přítomnost srstnaté zvěře (srnčí a černá) byla 
prokazatelná, ale bohužel trochu nežádoucí… 

Do reprezentace České republiky byli dle výsledků na národních soutěžích vybráni 
čtyři zástupci britských stavěcích psů a čtyři z kontinentálních ohařů do MS praktického lovu. 
Dále se nominovali čtyři lovci s ohaři na MS Sv. Huberta.  
Angličtí ohaři - Arakain del Gimmi AS a Bella Aragaj AS - Vladimíra Dvořáková 
Cifra Nová Hajnice POI - Iva Kaucká, Canidia Seva AS - Marie Varhánková 
Rezerva - Eimee od Mlázovické tvrze AS - Ing. Jana Votrubová 
Kontinentální ohaři - Duro DO a Leo KO - Miroslav Kalík 
Oki z Vápenek KO a Wind Golo z Kvítele KO - Petr Zoubek 
Rezerva - Umma Plameni pas MOK - Petr Zoubek 
Sv. Hubert – ženy 
Vladimíra Dvořáková - Fino Vis Tranquilla AS 
Ing. Jana Votrubová - Eimee od Mlázovické tvrze AS 
Sv. Hubert – muži 
Martin Fadrhonc - Erny od Mlázovické tvrze AS 
Miroslav Kalík - Jill V.D. Kreppelse Heide DO 

Potěšující je, že všichni výše uvedení zástupci anglických ohařů jsou v majetku členů 
ČPSK, někteří dokonce figurují v seznamech chovných jedinců klubu a co hlavně, pocházejí od 
českých chovatelů. Při porovnání odchovů Anglických setrů a Pointerů v České republice  
a jiných kynologických velmocí, jako je Francie, Itálie či Španělsko by se zdálo, že šance na 
úspěch na Mistrovství světa jsou mizivé. Ale opak je pravdou! I letos dalo Česko Světu znát, že  
i vůdci amatéři utrhnou se svými psy přední medailové pozice. 

První den mistrovství je vždy věnován praktickému lovu. Zde bych upozornila, že se 
nejedná o Field Trials, jak v podvědomí veřejnosti koluje, ale o společný lov dvou psů a jejich 
vůdců, kde se loví vystavená zvěř, která musí být dohledána a aportována. Samozřejmostí je 
vysoké nasazení při hledání a lovecká chytrost startujícího páru aplikována na přidělený terén. 
Pokud pes v daných 20 minutách zaboduje, musí následně splnit přinášení kachny z hluboké 
vody. Dalo by se říci, že se jedná o zkrácené podzimní zkoušky bez vleček, ale s limitovaným 
časem hledání. A protože při našich reprezentantech stálo i zkouškové štěstí, ihned v sobotu se 
Bella Aragaj umístila na 2. místě v baterii s hodnocením výborná, r.CACT a r.CACIT! Úspěšný byl 
i Arakain del Gimmi, který za svůj výkon obdržel velmi dobrou. Ve skupině kontinentálních 
ohařů pak bodovala Oki z Vápenek s velmi dobrou. 

Další soutěžní den praktického lovu bylo pondělí 27.10.2014 a i to bylo úspěšné.  
Z angličanů se výrazně projevil opět Arakain del Gimmi s velmi dobrou a mezi kontinentálními 
ohaři zazářil (zejména na vodě) Duro, dostal výbornou. Další výbornou pro Čechy získal Wind 
Golo z Kvítele a opět se pěkně projevila Oki z Vápenek s velmi dobrou. 
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V neděli měli psi startující na „Cacca pratica“ odpočinkový den, protože na start se 
postavili lovci Svatého Huberta. Na národních nominačních kolech této soutěže je vídáno čím 
dál více účastníků a je potěšující, že nabírá na oblíbenosti. Velkou nevýhodou pro české 
reprezentanty rozhodně je nemožnost individuálního lovu drobné zvěře na území republiky. 
Soutěžící z jiných států mají tak několikanásobný náskok již při tréninku psa i střelce. O to 
vzácnější je, když se v bodech naši psi dostanou tak vysoko, aby stáli na stupních vítězů. Letos 
to bylo družstvo mužů, kteří utrhli báječnou bronzovou pozici se psy Erny od Mlázovické tvrze  
a Jill V.D. Kreppelse Heide. 
Přehled konečných výsledků pro ČR tedy zní: 
3. místo v individuálním hodnocení anglických ohařů – Bella Aragaj 
2. místo v týmovém hodnocení anglických ohařů 
3. místo v týmovém hodnocení kontinentálních ohařů 
3. místo v týmovém hodnocení mužů v soutěži Sv. Huberta 
Z 25 států zazněla „Rebublica Ceca“ 4x na stupních vítězů, což bylo za celou dobu působení 
Čechů na mistrovství zatím nejvíce. Dovolím si říci, že jsou to plody soustavné přípravy, 
zodpovědného výběru, ale hlavně kvalitním chovem vlohově založených jedinců. 
Na závěr bych právě zmínila zajímavý poznatek vytažený z katalogu přihlášených psů na tomto 
ročníku MS. Jedinci z chovatelské stanice (nebo mající původ) Vis Tranquilla paní Vladimíry 
Dvořákové se nominovali do týmů celkem 5 států: Česko, Německo, Chorvatsko, Itálie a 
Švýcarsko. Konkrétně 13 startujících psů neslo krev Vis Tranquilla: Fino, Faust, Fee, Chat, Jana, 
Bella Aragaj, Arakain del Gimmi, Artur del Gimmi, Eimee od Mlázovické tvrze, Erny od 
Mlázovické tvrze, Ami Cicco du Tourbillon Blanc, Altesse du Tourbillon Blanc a Cyrano du 
Tourbillon Blanc. Není tudíž pochyb o kvalitě chovu této linie a skromnost paní chovatelky je až 
zarážející. Potěšující je však fakt, že její chovatelské snažení předává dál a dává tím možnost  
i ostatním vůdcům ochutnat ten pocit úspěchu!  

V Mlázovicích dne 12.11.2014 
Ing. Jana Votrubová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Reprezentační tým ČR podpořila Firma Hubert Styl Jičín / Seeland. 
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                                              Kynologický kurz Brozany nad Ohří 
 

Můj třetí ročník 
 
Ani letos jsem si kynologický kurz našeho klubu, který se konal ve dnech od 1. do 3. května,  
nemohla nechat ujít. Před odjezdem jsem doma při balení váhala, zda vzít s sebou na výcvik 
starší a ostřílenou gordonku Arinku nebo mladou a potřeštěnou angličanku Fíbinku. Ale při 
představě, jak běhám sama jediná po širých polích táhnoucích se všemi směry kolem hradu 
Házmburk, spílám neposlušné angličance, která s rozevlátými slechy mizí v dáli, jsem z 
pohodlnosti sobě vlastní dala raději přednost zkušené gordonce a naivně se těšila na 
poslušnost a systematické hledání v poli. 
 
Ráno na prvního máje jsem vyrazila za svými známými a kamarády do kempu v Brozanech nad 
Ohří. Kdybych si bývala zapnula navigaci, cesta by mi trvala krásných 40 minut. Jenže se mi 
nechtělo a tak mi cesta do cíle bez navigace trvala podstatně déle.  
 
Po přivítání se a zabydlení v chatce, jsem se zúčastnila  speciální výstavy ČPSK, kterou letošní 
kurz začínal. Výstavu posuzoval pan rozhodčí Petr Buba, jenž je znám svým osobitým 
přístupem a mnohdy přísnějším hodnocením. Pan rozhodčí je velmi oblíbený pro svou smělost 
veřejně zhodnotit vystavovaného jedince a zdůvodnit zadané ocenění. Téměř všichni 
vystavovatelé si v kruhu pořádně zaběhali a obdrželi pěkné posudky svých psů. Také proběhla 
přednáška o vystavování psů a praktická ukázka úpravy a stříhání předváděného psa.  Nesmím 
také zapomenout zmínit milé setkání s našimi významnými a dlouholetými členy klubu, se 
kterými jsme si během dne příjemně popovídali. Atmosféra výstavy byla úžasná. I když musím 
přiznat, že mě samotnou trošku mrzelo, že neproběhla divácky vždy úspěšná soutěž v  kategorii 
dítě a pes, kde občas není poznat kdo koho vystavuje .   
 
Naše skupinka, skládající se z pravidelných dlouholetých kurzistů, se od ostatních účastníků 
vždy tak trošku liší. Možná to zní divně, ale „u nás“ již léta platí pravidlo, že se neoslovujeme 
jmény svými ale psími. Takže můj team jsme Arinkovi,  Julie a Verča s irčankou Abbynkou jsou 
Abbyovi,  Jirka s pointřičkou Quinou je pan Jackie, neboť dříve jezdil s pointřicí Jackie, Michal 
s irčanem Jessem je pan Jesse a Míša s Járou a s kraťaskou Renou a gordonem Connorem jsou 
prostě Coronerovi, což je zcela jasné a logické. 
 
Hned první večer proběhla tradiční přednáška o polní práci ohařů. Jistojistě byla zajímavá a 
určitě i poučná, ale naše skupinka už jí nejméně dvakrát, třikrát a v některých případech i 
čtyřikrát zažila, takže jsem dali přednost všem novinkám o našem, psím a loveckém životě, 
které se v průběhu roku neobjevily na facebooku a za občasného křiku páva z  nedalekého 
zámku a pravidelného kvákání žab z rybníku jsme si povídali a povídali.  
 
Druhý den ráno naší skupinu čekala práce v polích s výcvikářem Liborem Maškem. Každý pes 
dostal šanci vystavit zvěř, neboť ochotný Libor nám do pole vypustil křepelky. Jenže ne 
všechny, bohužel, zásah našich psů přežily. Někteří psí jedinci totiž neměli dostatečně utvrzen 
„klid před zvěří“ a tak Jesse a Rena zakousli každý po jedné a moje Arinka zlikvidovala křepelky 
hned dvě. Po této zkušenosti jsme na další trénink „nasadili“ orebice. Přiznávám, že jsem tento 
druh pernaté viděla na vlastní oči poprvé v životě a okamžitě jsem pojala obavy, aby orebice 
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nedopadly jako křepelky. Libor nás ale všechny ubezpečil, že se tak určitě nestane. A měl 
pravdu. Všichni psi krásně hledali a orebice vzorně vystavovali. 
 
Další večer našeho kurzu jsme již netrávili zcela odděleně od ostatních frekventantů, ale rádi 
jsme si vyslechli přednášku o změnách zkušebních řádů a další nové informace z oblasti 
myslivecké kynologie. Jen ty kovové židle ve společenské místnosti nebyly zrovna to pravé 
ořechové  
 
Děkuji celé naší partě za super prodloužený víkend. Abbyovým za to, že nám vozili snídaně, 
panu Jesseovi, že byl skvělý navigátor, se kterým jsme nikdy nezabloudili, panu Jackiemu, že 
byl expertem a rádcem přes výcvik, a milým Coronerovým za výstižné komentáře, kterými 
protkávali náš společně strávený čas.    
 
Chtěla bych také poděkovat za příjemně strávený čas mezi milými lidmi, za vstřícný 
a profesionální přístup všech organizátorů této akce a vůbec za to, že se pořád ještě najdou 
lidé, kteří rádi a ochotně předají své znalosti a dovednosti těm méně zdatným a méně 
dovedným.  

Příští rok na viděnou se těší 
Alice Mojžíšková   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pořadatelé Speciální výstavy a Kynologického kurzu  
děkují za zpříjemnění těchto akcí přípravou skvělého  
občerstvení paní Aleně Mojžíškové, Liboru Kuntovi,  
Františku Švecovi a firmě LHM shop.  
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.            Klubová výstava - zámek Veltrusy - 15.6.2014 

 
- Letošní Klubová výstava proběhla v překrásném prostředí zámku Veltrusy, děkujeme za    
  vstřícnost a ochotu a poskytnutí prostor panu kastelánovi zámku dr. Pavlovi Eclerovi. 
- Velký dík patří i sponzorovi společnosti Panda Plus s.r.o. – MVDr.Lubica Mádrová.  
- V neposlední řadě děkujeme za moderování závěrečných soutěží Ondřeji Kavanovi. 

 

rozhodčí z Belgie: paní Lisette Delvaux - Crauwels IS, IČBS, POI  
a Danielle Letroye – Lantin AS, GS 
 

Anglický setr 
Psi 
třída: dorost 
1 Faron od Mlázovické tvrze 
ČLP/AS/6080 25.9.2013 
otec: Faust Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing.  
majitel: VOTRUBOVÁ Jana, Ing 
Výška: 58 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi nadějný 
Pořadí: 2  
pes těžšího rámce v zadní 
části. Dobrá hřbetní linie 
dobrá záď dobrý hrudník, 
dobré předhrudí, silná kostra, 
zvětšené zauhlení zadních 
končetin, prsty jsou správně 

sevřeny, pěkné nasazení krku, 
hlava je těžší, pes má lalok, 
sbíhávý postoj zadních 
končetin, trhavý pohyb, 
 
501 Fox od Mlázovické tvrze 
ČLP/AS/6079 25.9.2013 
otec: Faust Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. majitel: DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra 
Výška: 55 Chrup: úplný  
Skus: mírně kleštový 
Známka: velmi nadějný 
Pořadí: 1  
harmonický pes, dobrá 
hřbetní linie dobrá záď, dobré 
předhrudí a dobrý hrudník, 
pěkná typická hlava správných 

proporcí, pohyb pravidelný 
prostorný a snadný, mírně 
sbíhavé zadní končetiny 
 
třída: mladých 
2 Kirk Vis Tranquilla 
ČLP/AS/6026 4.1.2013 
otec: Ralf del Sargiadae 
matka: Cha-Cha Vis Tranquilla 
chovatel: DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra  
majitel: BERNÁŠEK Otto 
Výška: 55 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: dobrý  
tělo vyvážené a harmonické, 
správná linie hřbetní, dobrý 
hrudník a předhrudí, dobrá 
záď, dobré nasazení ocasu, 
hlava není dostatečně 



32 
 

tvarovaná čenichová partie, 
mírně zúžené oko odpovídá 
barvě srsti, volný koutek, 
volnější lopatka, pohyb 
nepravidelný je trhaný 
obtížný, nestandartní pohyb 
zadních končetin, 
 
třída: mezitřída 
3 Al Primo Loridam Lymarkos 
ČLP/AS/6017 17.6.2012 
otec: July Sunburst Lorien 
matka: Isis Lady DAMA 
Krkonoše 
chovatel: KOSTELNÍK Martin 
Ing.  
majitel: ČERNÁ Barbora, Bc. 
Výška: 64 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
harmonický pes, záda mírně 
vyklenutá, dobrá záď, dobrý 
hrudník, dobré předhrudí, 
rameno nedostatečné 
zauhlení, velké zauhlení 
zadních končetin, hezké 
nasazení krku, hlava není 
dostatečně tvarovaná, 
čenichová partie mírně 
zúžená, na krku lalok, velmi 
pěkný pravidelný pohyb, 
lehký, prostorný, 
 
4 Quensha Night Fever  
PKR-VII-13586 1.7.2012 
otec: Mandyset Double 
Entendre  
matka: Quensha Little Jeanie 
chovatel: MORGAN Angela 
majitel: TOMASZKIEWICZ 
Kacper 
Výška: 59 Chrup: neúplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Tituly: res.CAC 

harmonický pes, příliš osrstěn, 
dobrá hřbetní linie, dobrá záď, 
ocas je kratší, výborný hrudník 
a předhrudí, hezké nasazení 
krku, chybí P2, oko v souladu 
se strstí, přední prsty by 
mohly být kratší, při pohybu 
sbíhavý postoj předních 
končetin, 
 
třída: otevřená 
5 Elwin od Mlázovické tvrze 
ČLP/AS/5893 28.3.2011 
otec: Fino Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. majitel: VOTRUBOVÁ 
Jana, Ing. 
Výška: 60 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Tituly: res.CAC 
harmonický pes, dobrá 
hřbetní linie, dobrá záď, dobré 
předhrudí, dobré nasazení 
ocasu, správně tvarovaná 
hlava těžších proporcí, pohyb 
pravidelný, dobře pokrývá 
terén, je lehký, 
 
6 Charlie Morrison 
ČLP/AS/5968 14.2.2012 
otec: Garry Silvermoor`s 
matka: Beretta Morrison 
chovatel: FABOVÁ Soňa 
majitel: SKÁLOVÁ Jarmila 
Výška: 60 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
pes kratšího rámce, výborná 
hřbetní linie a záď, hrudník  
i předhrudí, mírná nadváha, 
hlava je v typu ale je kratší, 
čenichová linie je mírně 
vyklenutá, lalok, větší pysky, 
pohyb pravidelný lehký, 

nedostatečně elegantní kvůli 
větší hmotnosti, oko světlejší 
k barvě srsti, 
 
7 Leo z Krzáku 
ČLP/AS/5534/09 23.3.2007 
otec: Žalko z Krzáku  
matka: Tula z Krzáku 
chovatel: LEGÁT František 
majitel: FIALOVÁ Ivana 
Výška: 62 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 3  
pes má nadváhu, správná záď, 
správná délka ocasu, dobrý 
hrudník, dobré předhrudí, 
dobré nasazení krku, oko  
v souladu s barvou srsti, hlava 
je v typu ale těžší, sbíhavé 
přední končetiny v pohybu, 
křižuje zadními končetinami, 
 
třída: pracovní 
8 Arakain del Gimmi 
ČLP/AS/5885 23.3.2011 
otec: Fino Vis Tranquilla 
matka: Mirka 
chovatel: GIMMI Manganello 
majitel: DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra 
Výška: 53 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 3  
harmonický pes, správná 
hřbetní linie, zad spáditá, 
dobrý hrudník, dobré 
předhrudí, příliš velké 
zaúhlení zadních končetin, 
nevýrazné nasazení krku, 
nedostatečný pohlavní výraz, 
pohyb lehký pravidelný  
s dobrým pokrytím terénu, 
 
9 Erny od Mlázovické tvrze 
ČLP/AS/5894 28.3.2011 
otec: Fino Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
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chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. majitel: VOTRUBOVÁ 
Jana, Ing. 
Výška: 57 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC, Klubový vítěz 
harmonický pes, dobrá 
hřbetní linie zad a nasazení 
ocasu, dobrý hrudník, 
vyvážené zauhlení předních  
a zadních končetin, hezké 
nasazení krku, typická hlava, 
pohyb pravidelný pružný  
a lehký, hřbet by mohl být  
v pohybu pevnější 
 
10 Force Magenta From 
Morrison  
ČLP/AS/5810 25.4.2010 
otec: Con-Amore Magenta-In-
Blue matka: Heather z Krzáku 
chovatel: FABOVÁ Soňa 
majitel: FIALOVÁ Ivana 
Výška: 66 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 4  
měkká hřbetní linie, dobrý 
hrudník i předhrudí, dobrá 
záď, dobrá délka ocasu, linie 
čenichu nevyrovnaná, lalok, 
pohyb je trhavý, chybí 
pružnost, sbíhavý postoj 
předních končetin, oko 
v souladu s barvou 
 
11 July Sunburst Lorien 
ČLP/AS/6022 27.6.2008 
otec: High Caliber Artizoe 
matka: Tri Lana Lorien 
chovatel: BOTTRELL Irene M. 
majitel: KOSTELNÍK Martin, 
Ing. 
Výška: 61 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Tituly: res.CAC 

nadváha mírná, harmonický 
pes, měkký hřbet, dobrá záď, 
dobrý hrudník i předhrudí, 
rameno strmé, hezké nasazení 
krku, hlava kratší k poměru 
tělu ale dobře tvarovaná, 
 
třída: vítězů 
12 King Magenta-In-Blue 
ČLP/AS/6065 19.6.2010 
otec: Runo-Ratsu Tuliketun 
matka: Angel Dust Valsett 
Starlite 
chovatel: PAWLAK Agata 
majitel: HORVÁTHOVÁ 
Veronika 
Výška: 66 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
dobrá hřbetní linie a záď, 
dobré nasazení ocasu, rameno 
je strmé, hezké nasazení krku, 
typická hlava, oko ladí  
s barvou srsti, čenichová linie 
mírně vystouplá, v pohybu 
kříží přední končetiny, pohyb 
zadních končetin není 
pravidelný, hlava kratší  
k poměru těla, 
 
třída: veteránů 
13 Fino Vis Tranquilla 
ČLP/AS/5422/11 30.12.2005 
otec: Lux od Benčiča  
matka: Bea Vis Tranquilla 
chovatel: DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra majitel: 
DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 
Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly:Nejlepší veterán, BOB 
harmonický pes, dobře 
vyvážené zaúhlení předních  
a zadních končetin, výborná 
hřbetní linie, výborný hrudník 

i předhrudí dobrá zad, typická 
hlava, pohyb pravidelný 
prostorný, 
 
Feny 
třída: dorost 
14 Fibienne od Mlázovické 
tvrze ČLP/AS/6082 25.9.2013 
otec: Faust Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. majitel: POLÁKOVÁ Alena 
Chrup: úplný Skus: nůžkový 
Známka: nadějný Pořadí: 1  
hřbet mírně vyklenutý, dobrá 
záď, dobré nasazení i délka 
ocasu, dobrý hrudník i 
předhrudí, dobré zaúhlení 
předních i zadních končetin, 
dobré nasazení krku, typická 
hlava, poněkud suchá,  
v pohybu volná zadní hlezna 
 
15 Freya od Mlázovické tvrze 
ČLP/AS/6084 25.9.2013 
otec: Faust Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing.  
majitel: VOTRUBOVÁ Jana, Ing 
Chrup: úplný Skus: nůžkový 
Známka: nadějný Pořadí: 2  
vyšší příliš spáditá záď, hezké 
nasazení krku, hlava není 
dostatečně tvarovaná, 
 
třída:mladých 
16 Kata Vis Tranquilla 
ČLP/AS/6027 4.1.2013 
otec: Ralf del Sargiadae 
matka: Cha-Cha Vis Tranquilla 
chovatel: DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra  
majitel: VARHÁNKOVÁ Marie 
Výška: 54 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: dobrý Pořadí: 3  
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hřbetní linie klenutá, záď 
spáditá, volné a rovné 
rameno, příliš velké zaúhlení 
zadních končetin, chaotický, 
nesnadný pohyb 
 
17 Kiwi Vis Tranquilla 
ČLP/AS/6028 4.1.2013 
otec: Ralf del Sargiadae 
matka: Cha-Cha Vis Tranquilla 
chovatel: DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra majitel: 
VOTRUBOVÁ Jana, Ing 
Výška: 55 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 1  
vyklenutý hřbet, záď spáditá, 
dobrý hrudník, typická fenčí 
hlava, středně hnědé oko ladí 
s barvou srsti, v pohybu 
nedostatek pružnosti a pohyb 
mírně trhaný 
 
18 Riky z Krzáku ČLP/AS/6048 
28.4.2013 
otec: Chuck Vis Tranquilla 
matka: Konkubína ze Srnína 
chovatel: LEGÁT František 
majitel: KNEŘOVÁ Hana, Mgr. 
Výška: 60 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 2  
dobrá hřbetní linie, dobrá záď, 
příliš oblý hrudník, rameno 
nedostatečně zaúhlené, dobré 
nasazení krku, čenichová 
partie je zúžená, hlava fenčí, 
pohyb zadních končetin 
nepravidelný 
 
třída:mezitřída 
19 Kler Vis Tranquilla 
ČLP/AS/6029 4.1.2013 
otec: Ralf del Sargiadae 
matka: Cha-Cha Vis Tranquilla 

chovatel: DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra majitel: 
DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 
Výška: 55 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC, Klubový vítěz 
vyvážená fena, dobré zaúhlení 
předních i zadních končetin, 
dobrá hřbetní linie, dobrá záď 
i délka ocasu, dobrý hrudník  
i předhrudí, čenichová partie 
mírně zúžená, pohyb 
pravidelný lehký, pokrývá 
dobře terén, volnější hlezno 
 
20 Salomíne DAMA Krkonoše 
ČLP/AS/6007 25.6.2012 
otec: Azzuro-Blue Charming  
Vagabonds 
matka: Ivonne Lady DAMA 
Krkonoše 
chovatel: KOCÚROVÁ Květuše 
majitel: KOHUTOVÁ Markéta 
nenastoupil 
 
třída: otevřená 
21 Aurora del Gimmi 
ČLP/AS/5888 23.3.2011 
otec: Fino Vis Tranquilla 
matka: Mirka 
chovatel: GIMMI Manganello 
majitel: GIMMI Manganello 
Výška: 53 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
harmonická, správné  
a vyrovnané zauhlení předních 
i zadních končetin, dobrá 
hřbetní linie mírně spáditá, 
dobrý hrudník i předhrudí, 
fenčí hlava, pohyb pravidelný 
silný, dobře pokrývá terén, 
sbíhavá hlezna 
 

22 Eimee od Mlázovické tvrze 
ČLP/AS/5896/12 28.3.2011 
otec: Fino Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. majitel: VOTRUBOVÁ 
Jana, Ing. 
Chrup: úplný Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Tituly: res.CAC 
harmonická fena, dobrá 
hřbetní linie, záď mírně 
spaditá, dobré předhrudí 
dobrý hrudník, hezké nasazení 
krku, typická hlava, suchá, 
pohyb lehký pravidelný dobře 
pokrývá teren, 
 
23 Gwen Leslie Leven 
ČLP/AS/5884 10.3.2011 
otec: Oreste of Meadow`s 
Brook  
matka: Eglantine Leslie Leven 
chovatel: NOVÁK Tomáš 
majitel: TRČKA Stanislav, Ing. 
Výška: 55 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 3  
výrazné zauhlení zadních 
končetin v nesouladu se 
zauhlením předních, hřbet 
mírně vyklenutý, dobrá záď, 
dobře nasazení ocasu, dobře 
předhrudí, dobře nasazení 
krku, zúžený čenich, příliš 
otevřené oko, lalok, 
nepravidelný a trhaný pohyb. 
Oko ladí s barvou srsti, 
 
třída: pracovní 
24 Balia Seva ČLP/AS/5640 
25.6.2008 
otec: Figo matka: Cheeky  
z Lodínských luhů 
chovatel: STRAKOVÁ Eva 
majitel: KAUCKÁ Iva 
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Výška: 53 Chrup: úplný  
Skus: nůžkovy 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
harmonická, souměrné 
zauhlení předních a zadních 
končetin, hřbet mírně 
vyklenuty, záď mírně spáditá, 
oblí hrudník, 2x P, pohyb 
snadný prostorný pravidelný, 
 
26 Camina Seva ČLP/AS/5723 
26.6.2009 
otec: Tris del Dianella matka: 
Cheeky z Lodínských luhů 
chovatel: STRAKOVÁ Eva 
majitel: STRAKOVÁ Eva 
Výška: 53 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 3  
hřbet mírně klenutý, záď 
spaditá, dobrá hruď i 
předhrudí, hlava suchá fenčí, 
pohyb pravidelný lehký  
a dobře pokrývá terén 
 
27 Canidia Seva ČLP/AS/5724 
26.6.2009 
otec: Tris del Dianella matka: 
Cheeky z Lodínských luhů 
chovatel: STRAKOVÁ Eva 
majitel: VARHÁNKOVÁ Marie 
Výška: 57 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 4  
dobrá hřbetní linie a záď, 
dobře předhrudí,, pěkné 
nasazení krku, oko ladí s 
barvou srsti, oko více 
otevřené, nedostatečná 
pigmentace víček. Pohyb je 
pravidelný a lehký, mírně 
sbíhavé zadní končetiny  
v pohybu, 
 

28 Packa z Lodínských luhů 
ČLP/AS/5770 4.2.2010 
otec: Chuck Vis Tranquilla 
matka: Orka z Lodínských luhů 
chovatel: DOBROZEMSKÝ 
Miroslav majitel: 
DOBROZEMSKÝ Miroslav 
Výška: 58 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Tituly: res.CAC 
dobrá hřbetní linie, dobrá záď, 
dobrý hrudník i předhrudí, 
oko ladí s barvou srsti, sbíhavé 
přední končetiny, pohyb 
pravidelný ale není lehký, 
 
třída: vítězů 
29 Fibie z Pántikov 
ČLP/AS/5973 22.1.2012 
otec: Kuzmič ze Srnína  
matka: Erda z Pántikov 
chovatel: GARAJOVÁ Marcela 
Ing.  
majitel: MOJŽÍŠKOVÁ Alice 
Výška: 58 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Tituly: res.CAC 
dobrá hřbetní linie a záď, 
dobrý hrudník i předhrudí, 
správné zauhlení předních  
i zadních končetin, špičatá 
hlava, hezké nasazení krku, 
pohyb je trhaný a postrádá 
pružnost, 
 
30 Snow On The Sahara Latin 
Lover ČLP/AS/5839 10.7.2010 
otec: July Sunburst Lorien 
matka: Desert Rose Set`r 
Ridge`s 
chovatel: GRUZZI B., Italy 
majitel: KOSTELNÍK Martin, 
Ing. 
Výška: 59 Chrup: úplný  
 

Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
dobrá hřbetní linie, dobrá záď, 
jemná hlava, hezky nasazený 
krk, oko ladí se srstí, pohyb 
pravidelný 
 
třída: veteránů 
31 Cheeky z Lodínských luhů 
ČLP/AS/5123/03 9.11.2001 
otec: Attila Hope  
matka: Elis z Lodínských luhů 
chovatel: DOBROZEMSKÝ 
Miroslav  
majitel: STRAKOVÁ Eva 
Chrup: úplný Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: Nejlepší veterán 
harmonický, dobrá kostra, 
dobrá hřbetní linie a záď, 
dobrý hrudník a předhrudí, 
pěkná fenčí hlava, oko více 
otevřené, v pohybu těžší ale 
pravidelný, 
 
32 Isis Lady DAMA Krkonoše 
ČLP/AS/5459/09 18.5.2006 
otec: Maxwell Connemara`s 
matka: Epril Lady DAMA 
Krkonoše 
chovatel: KOCÚROVÁ Květuše 
majitel: KOSTELNÍK Martin, 
Ing. 
Výška: Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2  
harmonická fena, výborné 
zauhlení, dobrá hřbetní linie  
i záď, pěkné nasazení krku, 
hlava je nepříliš typická 
zúžená, pohyb nedostatečně 
prostorný, 
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Gordonsetr 
Psi 
třída: štěňat 
33 Dean z Wenytry 
ČLP/GS/6505 23.1.2014 
otec: Cigam Jinonický dvůr 
matka: Berenica z Wenytry 
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika 
majitel: VOJÁČKOVÁ Monika 
Známka: velmi nadějný 
Pořadí: 1  
je typický představitel svého 
plemene, pěkná hlava 
správných proporcí, pálení je 
korektní a velmi výrazné, 
pohyb ještě není správně 
koordinován, 
 
třída: dorost 
34 Celtic Chaos Kochanej 
Emilki PKR.VVII-14208 
4.12.2013 
otec: Fairray Black to the 
Future matka: Rosalie von der 
Wilden Horde 
chovatel: SKLORZ Grzegorz 
majitel: WIMMER Ralf 
Chrup: úplný Skus: nůžkový 
Známka: velmi nadějný 
Pořadí: 1  
tělo správných proporcí, má 
těžší hlavu k věku, pálení je 
korektní ale dost tmavé, linie 
hřbetní je dobrá, záď dobrá, 
hrudník i předhrudí je dobře 
vzhledem k věku, silná kostra, 
hlava má velmi pěkné 
proporce, oko více otevřené, 
tlapy stříkané, pohyb 
neuspořádaný, 
 
třída:mladých 
35 Alwin Neverending Grace 
ČLP/GS/6443 1.1.2013 
otec: Xcaliber Liric matka: Arry 
z Dvorku Čamourku 

chovatel: MUSILOVÁ Darja 
MVDr. majitel: MUSILOVÁ 
Darja, MVDr. 
Výška: 65 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 2  
správné proporce, mírně 
prosedlý hřbet, záď mírně 
spaditá, sbíhavá hlezna, hezké 
nasazení krku, těžší hlava 
stejný proporcí, pálení 
korektní, strmí a trhavý 
pohyb, nedostatečné 
zauhlení zadních končetin 
 
36 Grits Sonave ČLP/GS/6457 
24.1.2013 
otec: Arik z Podřipské Břízy 
matka: Fína Sonave 
chovatel: NOSKOVÁ Eva 
majitel: KUNT L., ŠTIPL 
Výška: 65 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný 
Pořadí: 1  
harmonický pes, mírně 
klenuty hřbet, zas spaditá, 
hezké nasazení krku, hezká 
hlava správných proporcí, 
pohyb pravidelný ale trochu 
tvrdý, 
 
třída: otevřená 
37 Cináed Lovec z Gordonu 
ČLP/GS/6387 15.5.2012 
otec: Samson z Podmaršovic 
matka: Bellis Lovec z Gordonu 
chovatel: HOMOLOVÁ 
Markéta  
majitel: HOMOLOVÁ Markéta 
Výška: 68 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 4  
pes na hranici výšky, 
harmonický, dobrá hřbetní 

linie, záď mírně spáditá, hezké 
nasazení krku, dobrý hrudník  
i předhrudí, prsty na předních 
nohách jsou nedostatečně 
sevřené, správné proporce 
hlavy, oko ve tvaru mandle  
a poněkud zapadlé, pálení 
nekorektní, pohyb je 
neuspořádaný nepravidelný  
a obtížný 
 
38 Fancygun Armageddon GS 
1328 29.2.2012 
otec: Misty Lake's Never say 
Never  
matka: Fancygun Maryshelley 
chovatel: AURIGEMMA 
Andrea majitel: WIMMER Ralf 
Výška: 66  
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 3  
pes delšího rámce, dobrá 
hřbetní linie, dobrá záď, dobrý 
hrudník a předhrudí, 
nedostatečné zaúhlení 
předních končetin, hlava těžší, 
pysky delší volné, pohyb 
korektní, nenechal si 
prohlédnout chrup 
 
39 Kairro z Želečky 
ČLP/GS/6324 9.9.2011 
otec: Britt z Dvorku Čamourku 
matka: Happy z Želečky 
chovatel: PROCHÁZKA 
František majitel: NEMETOVI 
Jitka a Radek 
Výška: 68 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
harmonický pes, mírně 
propadlý hřbet, hřbet mírně 
vyklenutý, záď dobrá, dobré 
nasazení ocasu, dobrý hrudník 
a předhrudí, dobré nasazení 
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krku, správné proporce hlavy, 
pálení korektní a výrazné, 
 
40 Kastor z Želečky 
ČLP/GS/6325 9.9.2011 
otec: Britt z Dvorku Čamourku 
matka: Happy z Želečky 
chovatel: PROCHÁZKA 
František  
majitel: VONDRA Josef 
Výška: 67 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Tituly: res.CAC 
harmonický pes, hřbet mírně 
vyklenutý, výborný hrudník a 
předhrudí, výborné nasazení 
krku, hlava výborných 
proporcí, nedostatek pálení  
na prstech, pohyb pravidelný  
a prostorný a lehký 
 
třída: pracovní 
41 Arik z Podřipské Břízy 
ČLP/GS/6179 30.8.2009 
otec: Flambeau Cilgerran 
matka: Xosa von Catenhorn 
chovatel: KUNT Libor  
majitel: KUNT Libor 
Výška: 61 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 4  
dobrá hřbetní linie záď 
hrudník a předhrudí, těžší typ, 
rameno strmé, hezké nasazení 
krku, hlava správných 
proporcí, pálení příliš tmavé, 
tlapky stříkané, 
 
42 Britt z Dvorku Čamourku 
ČLP/GS/6122/11 14.6.2009 
otec: Zampano of Darkmoor  
Forester`s  matka: Dyksi  
z Krátošických strání 
chovatel: MORAVCOVÁ Jiřina 
majitel: NEMETOVI J. a R. 

Výška: 66 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Tituly: res.CAC 
harmonický pes, dobrý 
hrudník, dobrá hřbetní linie  
a záď, správné zauhlení 
souměrné, hlava správných 
proporcí je těžší, pravidelný 
pohyb, prostorný pravidelný 
ale málo pružný pohyb, 
 
43 Cink Pexeso ČLP/GS/6168 
7.7.2009 
otec: Um z Aklic  
matka: Aška Pexeso 
chovatel: PEKSOVÁ Šárka 
majitel: MACHOVÁ Šárka, Ing. 
Výška: 66 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 3  
klenutý hřbet, správné 
nasazení krku, hlava není 
dostatečně typická, záď 
spaditá, pohyb 
pravidelný ale málo pružný 
 
44 Zir z Holubické stráně 
ČLP/GS/6286/12 14.1.2011 
otec: Earldom Sangerfild 
matka: Quina z Holubické 
stráně 
chovatel: VAŠÍČKOVÁ Karolina 
Ing. majitel: VRÁNOVÁ Olga 
Výška: 67 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC, Klubový vítěz, 
BOB 
harmonický pes, dobrá 
hřbetní linie a záď, dobré 
předhrudí a hrudník, strmější 
rameno, pěkná hlava 
správných proporcí, pohyb 
pravidelný a pružný  
a prostorný, 

třída: vítězů 
45 Alwin z Wenytry 
ČLP/GS/6174 13.8.2009 
otec: Terry Czech Pamir 
matka: Arwen z Mukuprun 
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika 
majitel: VOJÁČKOVÁ Monika 
Výška: 66 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1  
dobrá hřbetní linie a záď, 
dobrý hrudník a předhrudí, 
strmé rameno, hezké nasazení 
krku, nedostatečný samčí 
výraz, sbíhavé přední 
končetiny v pohybu, 
nedostatek pružnosti, 
 
46 Dasty z Dešenických lesů 
ČLP/GS/6334 19.11.2011 
otec: Orlan z Podmaršovic 
matka: Týna Czech Pamir 
chovatel: NEUMAYER Kamil 
majitel: ŠEDOVÁ Jana 
Výška: 68 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2  
pes delšího rámce, dobrá 
hřbetní linie a záď, strmé 
rameno, dobře nasazení krku, 
hlava nedostatečně 
tvarovaná, pálení korektní, 
pohyb je tvrdý a postrádá 
pružnost, 
 
třída: veteránů 
47 Athos Apoli Gwen 
ČLP/GS/5598/08 2.9.2003 
otec: Tar z Černic  
matka: Jara z Podmaršovic 
chovatel: POLÁKOVÁ Alena 
majitel: POLÁKOVÁ Alena 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: Nejlepší veterán 
pes na svůj věk stále dobře 
vypadá, hřbet vyklenutý, 
pálení korektní, 
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Feny 
třída: štěňat 
48 Daisy z Dvorku Čamourku 
ČLP/GS/6487 8.1.2014 
otec: Zoom z Holubické stráně 
matka: Bora z Dvorku 
Čamourku 
chovatel: Moravcová Jiřina 
majitel: PAVLÍKOVÁ Eliška 
Známka: velmi nadějný 
Pořadí: 1  
dobré proporce, dobré 
zauhlení, typická hlava, 
korektní pálení, 
 
třída: dorost 
49 Celtic Carpediem 
Samarkan ČLP/GS/6523 
4.12.2013 
otec: Fairray Black to the 
Future matka: Rosalie von der 
Wilden Horde 
chovatel: SKLORZ Grzegorz 
majitel: ŠČUDLOVÁ Marta 
Chrup: úplný Skus: nůžkový 
Známka: velmi nadějný 
Pořadí: 1  
dobrá hřbetní linie a záď, 
dobrá kostra, hrudník dobrý, 
dobrý předhrudí, hlava je 
zatím těžší k poměru tělu, 
pohybu zadní končetiny 
postrádají pružnost 
 
třída: mladých 
50 Abigail Scotch do pole 
ČLP/GS/6466 18.3.2013 
otec: Never Say Never Misty 
Lake's matka: Maria Matilde 
Scotch DAMA Krkonoše 
chovatel: HEJZLAR Zdeněk 
majitel: RYCHLÁ Romana 
Výška: 60 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAJC               
harmonická fena, mírně 

propadlý hřbet, dobrý hrudník 
a předhrudí, hezké nasazení 
krku, typická hlava, těžší 
pysky, pálení korektní, 
stříkané tlapky, pohyb 
pravidelný vzadu těžší, 
 
51 Adele Scotch do pole 
ČLP/GS/6470 18.3.2013 
otec: Never Say Never Misty 
Lake's matka: Maria Matilde 
Scotch DAMA Krkonoše 
chovatel: HEJZLAR Zdeněk 
majitel: ŠKILA Agita 
Výška: 57 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 3  
fena delšího rámce, nasazení 
uší je těžší, pohyb pravidelný  
a pružný, 
 
52 Alice Scotch do pole 
ČLP/GS/6469 18.3.2013 
otec: Never Say Never Misty 
Lake's matka: Maria Matilde 
Scotch DAMA Krkonoše 
chovatel: HEJZLAR Zdeněk 
majitel: MACHOVÁ Šárka, Ing. 
Výška: 58 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 4  
dobrá hřbetní linie a záď, 
dobrý hrudník a předhrudí, 
pěkně nasazení krku, hlava je 
typická, ale linie čenichové 
nejsou rovnoběžné, pohyb 
pravidelný ale tvrdší, 
 
53 Anna Maria Scotch do pole 
ČLP/GS/6465 18.3.2013 
otec: Never Say Never Misty 
Lake's matka: Maria Matilde 
Scotch DAMA Krkonoše 
chovatel: HEJZLAR Zdeněk 
majitel: LÍZR Jaroslav 
Výška: 60 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 

Známka: výborný Pořadí: 2  
hřbetní linie a záď je dobrá, 
má správné proporce, dobrý 
hrudník a předhrudí, typická,  
ale těžší hlava, pálení korektní 
 
třída:mezitřída 
54 Ebony Pearl Áres 
Šamarkan  
ČLP/GS/6434 13.9.2012 
otec: Legend Laurelhach 
matka: Bumble-Bee Áres 
Šamarkan 
chovatel: ŠČUDLOVÁ Marta 
majitel: ŠČUDLOVÁ Marta 
Výška: 63 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
velmi pěkná harmonická fena, 
dobry hřbet, záď a hrudník  
a předhrudí, pěkně nasazený 
krk, pálení korektní, dostatek 
pružnosti v pohybu ale je 
trhaný, 
 
třída: otevřená 
55 Alotria Neverending Grace 
ČLP/GS/6447 1.1.2013 
otec: Xcaliber Liric matka: Arry 
z Dvorku Čamourku 
chovatel: MUSILOVÁ Darja 
MVDr. majitel: MUSILOVÁ 
Darja, MVDr. 
Výška: 61 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 2  
mírně vyklenutý hřbet, dobrá 
záď, dobrý hrudník a 
předhrudí, rameno je strmé, 
velké zaúhlení zadních 
končetin, hezké nasazení krku, 
pálení je výraznější na hlavě 
než na končetinách na hrudi 
nevýrazné, pohyb trhaný 
postrádá pružnost 
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56 Cailean Lovec z Gordonu 
ČLP/GS/6388 15.5.2012 
otec: Samson z Podmaršovic 
matka: Bellis Lovec z Gordonu 
chovatel: HOMOLOVÁ 
Markéta  
majitel: HAVEL Ladislav 
Výška: 67 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 3  
dobrá hřbetní linie, mírně 
spaditá záď, dobrý hrudník  
a předhrudí, pěkné nasazení 
krku, příliš výrazný týlní hrbol, 
pohyb obtížný, 
 
57 Camisa Jinonický dvůr 
ČLP/GS/5828 3.9.2006 
otec: Thales des Pralines 
D`Aubejoux matka: Birdie 
Jinonický dvůr 
chovatel: ANDERLOVÁ Jana 
Mgr. majitel: PODZIMEK Ivana 
a Josef 
Výška: 58 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC, Klubový vítěz 
harmonická fena, dobrá 
hřbetní linie a záď, dobrý 
hrudník a předhrudí, 
nedostatečně výrazné 
nasazení krku, samičí hlava, 
pohyb pravidelný pružný  
a prostorný, 
 
třída: pracovní 
58 Aquila z Wenytry 
ČLP/GS/6178 13.8.2009 
otec: Terry Czech Pamir 
matka: Arwen z Mukuprun 
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika 
majitel: MOJŹÍŠKOVÁ Alice 
Výška: 61 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  

Pořadí: 4  
dobrá hřbetní linie a záď, 
dobrý hrudník a předhrudí, 
dobré nasazení krku, 
nedostatečně typická hlava, 
 
25 Bizzarrini Manon Lescaut 
ČLP/GS/6381 14.5.2012 
otec: Amaretto-Kiss 
Sundowner`s matka: Xsara z 
Holubické stráně 
chovatel: NEDAVAŠKOVÁ 
Zuzana majitel: 
STUDENOVSKÁ Zuzana 
Výška: 59 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Tituly: res.CAC 
fena kratšího rámce, hřbet 
mírně vyklenutý, dobrý 
hrudník a předhrudí, pohyb 
pravidelný pružný, 
 
59 Coleen Neli z Wenytry 
ČLP/GS/6350 21.1.2012 
otec: Basco Lovec z Gordonu 
matka: Anabell z Wenytry 
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika 
majitel: VOJÁČKOVÁ Monika 
Výška: 62 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 3  
dobrá hřbetní linie a záď, 
hezké nasazení krku, hlava 
nedostatečně tvarovaná, 
palení je korektní, pohyb je 
strnulý, 
 
60 Kaira z Želečky 
ČLP/GS/6328 9.9.2011 
otec: Britt z Dvorku Čamourku 
matka: Happy z Želečky 
chovatel: PROCHÁZKA 
František majitel: MOTL Josef 
Výška: 59 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 

Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
hřbet mírně klenutý, dobrý 
hrudník a předhrudí, rameno 
strmé, hlava fenčí, pálení 
korektní, pohyb trhaný  
a postrádá pružnost, 
 
třída: vítězů 
61 Maria Matilde Scotch 
DAMA Krkonoše ČLP/GS/6072 
7.11.2008 
otec: Kingdom Ludstar  
matka: Erica Sarmando Dream 
chovatel: KOCÚROVÁ Květuše 
majitel: HEJZLAR Zdeněk 
Výška: 55 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
dobrá hřbetní linie a záď, 
dobrý hrudník a předhrudí, 
příliš dlouhá srst, hlava 
správných proporcí, pohyb je 
lehký pravidelný, 
 

Červenobílý setr 
Psi 
třída: mladých 
502 Caesar Valiant Hunter 
ČLP/RWS/278 1.7.2013 
otec: Leo Bojandolí matka: 
Everlasting Love Reddeer 
chovatel: DRÁBOVÁ Kamila 
Ing.  
majitel: MAŠKOVÁ Simona 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 1  
 
Feny 
třída: mezitřída 
62 Tuscanora Caispern 
ČLP/RWS/286 1.3.2013 
otec: Montadale Casafelice 
matka: Maid In Ireland 
Caispern 
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chovatel: O'CONNOR G. 
majitel: ROKŮSKOVÁ Renáta, 
Mgr. 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC,Klubový vítěz, BOB 
 
třída: otevřená 
63 Bonny Valiant Hunter 
ČLP/RWS/254 8.4.2011 
otec: Celtic Music Chaersiveen 
matka: Leňa Bojandolí 
chovatel: DRÁBOVÁ Kamila 
Ing. majitel: KOHUTOVÁ 
Markéta 
nedostavil se 
 

Irský setr 
Psi 
třída: dorost 
64 Dorian Gray Mahagony 
Paw ČLP/IS/15940 23.11.2013 
otec: De Facto Sagari 
Redweed matka: Assonance 
Mahagony Paw 
chovatel: KŠÍROVÁ Romana 
majitel: INGROVÁ Naďa 
Známka: velmi nadějný 
 
třída: mladých 
65 Broderick Anna's Chase 
ČLP/IS/15929 26.8.2013 
otec: Benjamin Bingo Nonstop 
matka: Corry Chassi Mahagon 
Dream 
chovatel: GABRIELOVÁ Anna 
Ing. majitel: MATASOVÁ Ivana 
Výška: 65 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 2  
Desetiměsíční pes, správně 
utvářená hlava, ucho správně 
nasazené, správně uložená 
lopatka, správné zaúhlení 
hrudní končetiny, pánevní  
končetiny také, správně  

utvářené předhrudí, 
poněkud otevřený loket, při 
pohybu volný loket, ale 
korektní mechanika pohybu 
pánevních končetin, korektní 
osrstění, pes stále ve vývoji. 
 
66 Garden Star´s Irish Xenon 
ČLP/IS/15949 30.4.2013 
otec: Copper´s Scones´n´Jam 
matka: Garden Star´s Irish 
Salsa 
chovatel: TÓTH LÁSZLÓ 
majitel: BINDEROVÁ Kateřina, 
Bc. 
Výška: 65 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAJC 
14 měsíční pes, velmi krásný 
představitel plemene, hezký 
výraz, plnochrupý, správně 
nasazené ucho, korektní linie 
krku a zad, správné zaúhlení 
končetin, hluboký hrudník, 
velmi kvalitní osrstění, pevná 
kostra, správná mechanika 
pohybu 
 
třída: mezitřída 
67 Excelent Entertainer 
Everdene ČLP/IS/15808 
2.1.2013 
otec: Salford Wizard z 
Arislandu matka: Arouse 
Admiration Neiven 
chovatel: HULÍKOVÁ Kateřina 
Bc. majitel: CHLUPATÁ Klára 
Výška: 66 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
Pes s krásným výrazem, 
správně nasazené ucho, 
správně utvářená kostra, 
korektní zaúhlení končetin,  

pro jeho věk správně utvářený 
hrudník, který potřebuje další 
vývin, správná mechanika 
pohybu. 
 
třída: otevřená 
68 Dustin od Rakovské tůně 
ČLP/IS/15681 18.3.2012 
otec: Atyla Warrior Mahagony 
Paw matka: Airin od Rakovské 
tůně 
chovatel: VÁVRA Miloš MVDr. 
majitel: ŠÍSTEK Josef, Ing. 
Výška: 67 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2  
Hezký pes, správně utvářená 
hlava s výrazným stopem, 
správně nasazené oko, velmi 
správné zaúhlení končetin, 
pevná kostra, dostatečné 
předhrudí, kvalitní osrstění, 
oháňka správně nasazená  
i nesená, korektní mechanika 
pohybu. 
 
69 Irish Vito Garden Star`s 
ČLP/IS/15798 26.4.2012 
otec: Scones'n'Jam Copper's 
matka: Light Joghurt Garden 
Star`s 
chovatel: TÓTH László  
majitel: KUNTOŠOVÁ Markéta 
Výška: 66 Chrup: úplný Skus: 
nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC Klubový vítěz, BOB 
Ušlechtilý pes, s typickou 
hlavou, výrazný stop, korektní 
horní linie a krk, zaúhlené 
končetiny, pevná kostra,  
v dobré kondici, oháňka 
správně nesená, korektní 
mechanika pohybu. 
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70 Nex od Rakovnické brány 
ČLP/IS/15353 31.10.2009 
otec: Ussure od Velkého dubu 
matka: Kyra od Rakovnické 
brány 
chovatel: RANSDORF Ludvík 
MVDr. majitel: JANUS Vít 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 3  
 
třída: pracovní 
71 Monty od Rakovnické 
brány ČLP/IS/15046 9.2.2008 
otec: Ussure od Velkého dubu 
matka: Kyra od Rakovnické 
brány 
chovatel: RANSDORF Ludvík 
MVDr. majitel: JANUS Vít 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
 
72 Tonny ze Srbeckých luhů 
ČLP/IS/15519 2.11.2010 
otec: Candy Mahagon Dream 
matka: Nela ze Srbeckých luhů 
chovatel: HERČÍK Petr  
majitel: REMEŠ Milan, 
Výška: 69 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2  
Elegantní pes s výrazným 
stopem, správně utvářenou 
hlavou, správně utvářený krk 
a horní linie, korektně uložená 
lopatka, správně zauhlené 
končetiny, dostatečně 
zvýrazněné předhrudí, pevná 
kostra, kvalitní osrstění, 
korektní v pohybu. 
 
třída: veteránů 
73 Candy Mahagon Dream 
ČLP/IS/14734/1 25.4.2006 
otec: Irr z Lesinky  
matka: Bellinda Tojakr 
chovatel: ŠVECOVÁ Irena 
majitel: ŠVECOVÁ Irena 

Výška: 69 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1  
velmi elegantní osmiletý pes, 
atraktivní hlavou, výrazný 
stop, správně utvářený krk  
a linie, korektně uložená 
lopatka, správné zaúhlení 
končetin, pevná kostra, velmi 
kvalitní osrstění. Na svůj věk 
ve velice dobré kondici, 
oháňka správně nesená, 
korektní v pohybu. 
 
Feny 
třída: mladých 
74 Birdie Anna's Chase 
ČLP/IS/15932 26.8.2013 
otec: Benjamin Bingo Nonstop 
matka: Corry Chassi Mahagon 
Dream 
chovatel: GABRIELOVÁ Anna 
Ing. majitel: KADLEC Milan 
Výška: 62 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 3  
Fena správné velikosti  
s poněkud úzkou hlavou, 
správně uložená lopatka, 
poněkud strmý postoj horních 
končetin, pánevní končetiny 
správné zaúhlení. Korektní 
osrstění, oháňka správně 
nesená, pohyb postrádá 
temperament. 
 
75 Carmen Cristine 
Mahagony Paw ČLP/IS/15849 
31.1.2013 
otec: Royal Legend Garden 
Star`s matka: Ashley Punk 
Mahagony Paw 
chovatel: KŠÍROVÁ Romana 
majitel: KRATOCHVÍL Josef 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAJC 

76 Cira od Klapavce 
ČLP/IS/15832 18.2.2013 
otec: Dag z Křenovic  
matka: Pegi od Klapavce 
chovatel: KINZEL Karel  
majitel: KINZEL Karel 
Známka: výborný Pořadí: 2  
 
třída: otevřená 
77 Aenigma Quara Torvitas 
ČLP/IS/15382 26.11.2009 
otec: Corranroo Redweed 
matka: Quara od Klapavce 
chovatel: SEJKOROVÁ Tereza 
majitel: ROULOVÁ Nikola 
Známka: výborný Pořadí: 2  
 
78 Bastilla Elimar Doubrava 
ČLP/IS/15668 3.3.2012 
otec: Royal Legend Garden 
Star`s matka: Wictoria 
Becham z Arislandu 
chovatel: SVOBODOVÁ Lenka 
Mgr.  
majitel: TRČKA Stanislav, Ing. 
Výška: 61 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 3  
Dvouletá fena s hezkým 
výrazem, s výrazným stopem, 
korektní horní linie a linie 
krku, správné zaúhlení 
končetin, pevná kostra, 
kvalitní osrstění, oháňka 
správně nesená, korektní v 
pohybu. 
 
79 Berta z Lesa království 
ČLP/IS/15717 10.5.2012 
otec: Duke z Košumberka 
matka: Celia Mahogony Rose 
chovatel: VOBOŘILOVÁ 
Štěpánka majitel: 
VOBOŘILOVÁ Štěpánka 
Výška: 61 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
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Pořadí: 4  
Fena s poněkud jemnou 
hlavou, správně utvářený krk, 
správně uložená lopatka, 
strmý postoj před. Končetin, 
nepříliš hluboký hrudník, ne 
zcela správné zaúhlení  
v koleni, korektní osrstění, 
otevřená tlapka, korektní v 
pohybu, fena se ne zcela 
dobře předvádí. 
 
80 Chica Bohemis Victoria 
ČLP/IS/15194 13.9.2008 
otec: Chán z Bolešinské hůrky 
matka: Gabina Bohemis 
Victoria 
chovatel: DUŠKOVÁ Naděžda 
majitel: DUŠKOVÁ Jitka 
Výška: 57 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
Fena s ušlechtilým výrazem, 
ucho správně nasazené, 
korektní zaúhlení končetin, 
správná stavba těla, velmi 
kvalitní osrstění, pevná kostra, 
uzavřená tlapka, oháňka 
správně nesená, korektní  
v pohybu. 
 
třída: pracovní 
81 Alison Happy Trix 
ČLP/IS/15499 27.7.2010 
otec: M`Eudail The 
Temptation matka: Beatrix 
Happy Nonstop 
chovatel: NOVÁKOVÁ Dana 
majitel: NOVÁKOVÁ Dana 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 4  
 
82 Amemait Elimar Doubrava 
ČLP/IS/15449 15.6.2010 

otec: Irish-Vagabond Garden 
Star`s matka: Wictoria 
Becham z Arislandu 
chovatel: SVOBODOVÁ Lenka 
Mgr.  
majitel: POLÁKOVÁ Julie, Mgr. 
Výška: 63 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC, Klubový vítěz 
Typická ušlechtilá fena, 
správně posazené lopatka, 
korektní zaúhlení zadních 
končetin, pevná kostra, 
kvalitní osrstění, světlejší, 
správně nesená oháňka, 
korektní mechanika pohybu. 
 
83 Exciting Escapade 
Everdene ČLP/IS/15815 
2.1.2013 
otec: Salford Wizard z 
Arislandu matka: Arouse 
Admiration Neiven 
chovatel: HULÍKOVÁ Kateřina 
Bc. majitel: POLDAUF Petr 
nedostavila se 
 
84 Chérie Bohemis Victoria 
ČLP/IS/15193 13.9.2008 
otec: Chán z Bolešinské hůrky 
matka: Gabina Bohemis 
Victoria 
chovatel: DUŠKOVÁ Naděžda 
majitel: DUŠKOVÁ Naděžda 
Výška: 62 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 3  
fena pěkného výrazu, správně 
nasazené ucho, správně 
nasazená lopatka, správné 
zaúhlení končetin, korektní 
předhrudí, kvalitní osrstění, 
fena se dobře nereprezentuje. 
 
85 Zuzi od Klapavce 
ČLP/IS/15372 17.11.2009 

otec: Eddy z Košumberka 
matka: Pegi od Klapavce 
chovatel: KINZEL Karel  
majitel: KINZEL Karel 
Známka: výborný Pořadí: 2  
 
třída: vítězů 
86 Beatrix Happy Nonstop 
ČLP/IS/14872/1 18.1.2007 
otec: Dorian Grey Jenny`s Irsal 
matka: Irish Destiny Nonstop 
chovatel: RAFALSKÁ Irena 
majitel: NOVÁKOVÁ Dana 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
 
třída: veteránů 
87 Irish Destiny Nonstop 
ČLP/IS/14022/0 25.3.2001 
otec: Grysko of Future`s 
Dream matka: Chelsea 
Nonstop 
chovatel: RAFALSKÁ Irena 
majitel: MUHLOVÁ Gita 
Výška: 62 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1  
Fena ve vynikající kondici, 
velmi hezká hlava, velmi 
dobré zaúhlení končetin, 
pevná kostra, kvalitní osrstění, 
velmi dobrá mechanika 
pohybu. 
 

Pointer 
Psi 
třída: dorost 
88 Art od Hlubokého úvozu 
ČLP/POI/11003 25.11.2013 
otec: Pluto z Knollovy školy 
matka: Karen od Nezdického 
potoka 
chovatel: KUDLIČKA Oldřich 
majitel: LONSKÝ František 
Známka: velmi nadějný 
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třída: mladých 
89 Archie z Chvatelských 
Stádel ČLP/POI/10979 
21.6.2013 
otec: Aron Bohemia Frony 
matka: Jety z Dolnic 
chovatel: BERAN Ladislav 
majitel: HETZENDORF Karel 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 3  
 
90 Urro z Mešinské hájovny 
ČLP/POI/10949 13.5.2013 
otec: Muf z Mešinské hájovny 
matka: Perla z Knollovy školy 
chovatel: DRÁBEK Jiří  
majitel: BENZLOVI K. A P. 
Známka: výborný Pořadí: 2  
 
91 Virt z Mešinské hájovny 
ČLP/POI/10967 5.7.2013 
otec: Assan Biely kostol 
matka: Wanda z Mešinské 
hájovny 
chovatel: DRÁBEK Jiří  
majitel: BRZÁK Václav 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAJC 
 
třída:mezitřída 
92 Campo Seventeen 
ČLP/POI/10921 13.8.2012 
otec: Brok Nová Hajnice 
matka: Andy Seventeen 
chovatel: SEDLÁČEK Roman 
majitel: SEDLÁČEK Roman 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 2  
 
93 Kord z Dolnic 
ČLP/POI/10912 20.7.2012 
otec: Aron Bohemia Frony 
matka: Ira z Dolnic 
chovatel: RATHOUSKÝ Pavel 
majitel: TICHÁ Lea, Ing. 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 1  

třída: otevřená 
94 Art z Žehuňské kovárny 
ČLP/POI/10773 27.3.2011 
otec: Cass z Mešinské hájovny 
matka: Bigi z Žehuňské 
kovárny 
chovatel: ŠEVČÍK Lukáš 
majitel: BIDLO Josef, Mgr. 
Známka: výborný Pořadí: 2  
 
95 Bonny z Vinných tratí 
ČLP/POI/10856 20.12.2011 
otec: Aron Bohemia Frony 
matka: Dorotka z Černých blat 
chovatel: ŠEVČÍK Aleš  
majitel: ŠESTÁKOVÁ Michaela 
Známka: výborný Pořadí: 3  
 
96 Forester z Malé sv.Hory 
ČLP/POI/10664 11.2.2010 
otec: Car Pozořice matka: 
Ambra Bohemia Frony 
chovatel: HANUŠ Lubomír 
majitel: FENCL Vlastimil 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC, Klubový vítěz, 
BOB 
 
třída: pracovní 
97 Ibar z Chlumčanské doliny 
ČLP/POI/10846 6.11.2011 
otec: Kord z Mešinské hájovny 
matka: Paula z Knollovy školy 
chovatel: BEZDĚK Jan  
majitel: HRDLIČKA Jiří 
Známka: výborný Pořadí: 2  
 
98 Král z Dolnic 
ČLP/POI/10910 20.7.2012 
otec: Aron Bohemia Frony 
matka: Ira z Dolnic 
chovatel: RATHOUSKÝ Pavel 
majitel: RATHOUSKÝ Pavel 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
 
 

třída: vítězů 
99 Artex Cabalia 
ČLP/POI/10727 26.7.2010 
otec: Brok Nová Hajnice 
matka: Cami Pozořice 
chovatel: KAUCKÁ Iva majitel: 
MELCEROVÁ Hannah, DiS. 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
 
Feny 
třída:mezitřída 
100 Connie z Vinných tratí 
ČLP/POI/10935 30.12.2012 
otec: Monty Somola matka: 
Dorotka z Černých blat 
chovatel: ŠEVČÍK Aleš  
majitel: POŠVA Roman 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC, Klubový vítěz 
 
101 County Seventeen 
ČLP/POI/10924 13.8.2012 
otec: Brok Nová Hajnice 
matka: Andy Seventeen 
chovatel: SEDLÁČEK Roman 
majitel: VALATOVÁ Jana, Ing. 
Známka: výborný Pořadí: 2  
 
102 Dheli z Karczewskiej 
Zagrody ČLP/POI/10940 
28.7.2012 
otec: Dreams Are Free 
Robwyn matka: Bandhura 
z Karczewskiej Zagrody 
chovatel: KARCZEWSKA 
Magda  
majitel: HORÁKOVÁ Lenka 
Známka: výborný Pořadí: 3  
 
třída: otevřená 
103 Citra z Vinných tratí 
ČLP/POI/10937 30.12.2012 
otec: Monty Somola matka: 
Dorotka z Černých blat 
chovatel: ŠEVČÍK Aleš  
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majitel: ZDRAŽIL Zbyněk 
nenastoupil 
 
104 Lisy z Mešinské hájovny 
ČLP/POI/10794 28.3.2011 
otec: Pino z Knollovy školy 
matka: Questa z Mešinské 
hájovny 

chovatel: DRÁBEK Jiří  
majitel: HEGROVÁ Lucie 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
 
třída: pracovní 
105 Cifra Nová Hajnice 
ČLP/POI/10153 1.5.2006 

otec: Ugo Palaziensis matka: 
Karla von der Postschwaige 
chovatel: NOVOTNÝ Vlastimil 
MUDr. majitel: KAUCKÁ Iva 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KV - Erny od Mlázovické tvrze   KV - Kler Vis Tranquilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
KV - Zir z Holubické stráně     KV - Camisa Jinonický dvůr 
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KV - Irish Vito Garden Star`s              KV - Amemait Elimar Doubrava 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KV - Forester z Malé sv.Hory               KV - Connie z Vinných tratí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KV - Tuscanora Caispern            nejlepší dorost - Fox od Mlázovické tvrze 
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nejlepší mladá fena - Abigail Scotch do pole      nejlepší mladý pes - Garden Star´s Irish Xenon 
 
        

nejlepší pár 
      July Sunburst Lorien 
      Snow On The Sahara Latin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nejlepší chovatelská stanice 
Z WENYTRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponzor – společnost Panda Plus s.r.o. – MVDr.Lubica Mádrová 
 
 

Soutěž Dítě a pes 
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Doprovodný program: ukázka dravců od Hannah Melcerové, tanec se psem – Terezka 
Varhánková, canisterapie – Marie Varhánková, záchranářství - Šárka Machová (Peksová) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Marie Varhánková 
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                          Zhodnocení Klubové výstavy Zdeněk Hejzlar 
Letošní klubová výstava Českého pointer a setter klubu se konala v neděli 15. června  

2014 v areálu zámku Veltrusy. Britské stavěcí psy, se scenérií zámku a brány se sochami z  dílny 
Matyáše Brauna na pozadí, posuzovaly ve dvou výstavních kruzích belgické rozhodčí paní 
Lisette Delvaux-Crauwels a paní Danielle Letroye-Lantin. 

Nejen z výsledků výstavy bylo jasně patrné, pro jaký typ ohařů a činnost s nimi bijí 
srdce paní rozhodčích, když se ve výstavních posudcích objevily formulace typu, že jedinec 
dobře pokrývá terén a podobné. Tak jako obvykle se následně rozpoutaly diskuse na téma 
posuzování podle standardů, překladů posudků… I přes nejspíš oprávněné připomínky se 
tentokrát kritici zdrželi podání protestů, takže výstava byla ukončena v souladu s heslem „Sláva 
vítězům, čest poraženým“. 

Dík za příjemně strávený den patří kastelánovi zámku Veltrusy dr. Eclerovi s kolekti- 
vem, sponzorům a především partě lidí kolem Markéty Šmakalové, která ač ve výboru  klubu 
odpovídá za ekonomickou agendu, již několik let kupodivu přebírá na svá bedra také organizaci 
klubových výstav a výcvikového kurzu. 

Letošní klubová výstava byla dalším hezkým setkáním milovníků anglických stavěcích 
psů a díky účasti veřejnosti z řad návštěvníků zámku a obyvatel Veltrus se námi obdivovaná a 
milovaná plemena dostala do povědomí dalších lidí, což by měl být jeden z  nejdůležitějších cílů 
našeho klubu. 

 

                               Protest Speciální výstava Brozany nad Ohří 

KR (ČMKU) obdržela stížnost na uznání prostestu komisí pro protesty na SV ČPSK v Brozanech 
dne 01.05.2014. Zasedání KR proběhlo dne 12.06.2014 se závěrem: Ze strany rozhodčího došlo 
k formálnímu pochybení (viz. příloha). DOPLNĚNÍ ZPRÁVY: P ČMKU následně na zasedání 
17.6.2014 přijalo společně vypracovaný návrh Komise pro rozhodčí a Výstavní komise, kterým 
bude upraven Výstavní řád čl. 15 bod e) s platností od 1.1.2015. Proto s pochybením ze strany 
ČPSK, o kterém P ČMKU rozhodlo, nesouhlasíme.  
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Speciální výstava – Brozany nad Ohří - 1.5.2014        . 
           Rozhodčí: Petr Buba
 

Anglický setr 
Psi 
třída: dorost 
1  Faron od Mlázovické tvrze  
ČLP/AS/6080        25.9.2013 
otec: Faust Vis Tranquilla  
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing.  
majitel: VOTRUBOVÁ Jana Ing. 
Výška: Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi nadějný   
Pořadí: 1  
Sedmiměsíční trik. Pes, již 
přezubený, hřbet není ještě 
pevný,  v ostatních partiích ve  
vývinu, dobrý pohyb, 
obdélníkový rámec. 
 
2 Freddie od Mlázovické tvrze 
ČLP/AS/6081          25.9.2013 
otec: Faust Vis Tranquilla  
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. majitel: MAŘÍK Petr, Ing. 
nenastoupil 
 
třída: mladých 
3  Artush Mandygold 
ČLP/AS/6056           10.5.2013 
otec: Silver Fog Velure  
matka: Madona Mia Tuliketun 
DAMA Krkonoše 
chovatel: ŠEDA Jaroslav, Ing.  
majitel: ŠEDA Jaroslav, Ing. 
Výška: 64 Chrup:  úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
CAJC 
Roční černobílý pes, krásné 
samčí hlavy s dobrým 

závěsem, ve všech částech 
krásně osrstěn, dobře 
nasazena a nesena vlajka, 
obdélníkový rámec, elegantní 
prostorný pohyb, klidná 
povaha. 
 
4  Jethro Morrison 
ČLP/AS/6058        20.4.2013 
otec: Easter Morrison  
matka: Kety z Podřipské Břízy 
chovatel: FABOVÁ Soňa  
majitel: HAŠEK Dominik 
Výška: 63  Chrup: úplný   
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí:  2  
Skořicový pes, roční, na 
spodní hranici výšky, samčí 
hlava, skus na hranici, srst by 
mohla být bohatší na slechu  
a na vlajce, harmonický 
pravidelný pohyb, dobře 
zaúhlen. 
 
třída: otevřená 
5  Justin z Mešinské hájovny 
ČLP/AS/5802       24.3.2010 
otec: Condor z Mešinského 
hájemství 
matka: Lacey z Krzáku 
chovatel: DRÁBEK Jiří 
majitel: KELLEROVÁ Lenka 
Výška: 63 Chrup: úplný   
Skus: zkřížený 
Známka: velmi dobrý   
Pořadí: 1  
Čtyřletý pes, samčí hlava, na 
spodní hranici výšky, v pohybu 
i v kostře bez vady, 
standardně osrstěn až na 
vlajku, která by mohla být 
bohatší. 
 

třída: pracovní 
6  Arakain del Gimmi 
ČLP/AS/5885         23.3.2011 
otec: Fino Vis Tranquilla 
matka: Mirka  
chovatel: GIMMI Manganello  
majitel: DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra 
Výška: 56   Chrup: Skus: 
Neposouzen pro nestandardní 
výšku. 
 
7  Attila Coroussy 
ČLP/AS/5831       30.8.2010 
otec: Faust Vis Tranquilla  
matka: Zola z Průhonické 
obory 
chovatel: ŠAFÁŘ Jiří  
majitel: KAVAN Ondřej, MgA. 
Výška:  62 Chrup: úplný    
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý   
Pořadí: 3 
3,5letý skořicový pes  
s menšími plotnami, samčí 
hlava, s kratším závěsem, 
poněkud vzadu neseným, 
lehce strmější v zádi, vlajka 
srpovitě nesena. Jinak 
výborného pohybu, dobrého 
osrstění. 
8  Elwin od Mlázovické tvrze 
ČLP/AS/5893         28.3.2011 
otec: Fino Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. majitel: ZVOLÁNEK Petr 
Výška: 63  Chrup: úplný    
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí:  2  
Tříapůletý pes, samčí hlava  
s delším závěsem, dobře 
osrstěný, pevný rovný hřbet, 
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výborný krok i klus, dobře 
osrstěn ve všech partiích. 
Vyrovnané povahy. Titul 
neudělen. 
 
9  July Sunburst Lorien 
ČLP/AS/6022         27.6.2008 
otec: High Caliber Artizoe 
matka: Tri Lana Lorien 
chovatel: BOTTRELL Irene M. 
majitel: KOSTELNÍK Martin, 
Ing. 
Výška: 63  Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1  
CAC, Vítěz speciální výstavy 
Pětiletý skořicový samec  
s dobrou hlavou, suchý krk, 
rovný spáditý hřbet, vlajka 
dobře nesena i osrstěna, 
plynulý, ladný pohyb, po 
celém těle výborně  osrstěn. 
 
třída: vítězů 
10 King Magenta-In-Blue 
ČLP/AS/6065  19.6.2010 
otec: Runo-Ratsu Tuliketun 
matka: Angel Dust Valsett 
Starlite 
chovatel: PAWLAK Agata 
majitel: HORVÁTHOVÁ 
Veronika 
Výška: 67 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový na hranici 
Známka: výborný Pořadí: 1 
CAC 
4letý skořicový pes, mohutné 
samčí hlavy, kratším závěsem, 
suchý krk, dobře osvalen,  
perfektně osrstěn, ladného 
prostorného pohybu s dobrým 
odpichem. 
 
třída: veteránů 
11 Fino Vis Tranquilla 
ČLP/AS/5422/11  30.12.2005 
otec:  Lux od Benčiča 

matka: Bea Vis Tranquilla 
chovatel:DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra majitel: 
DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 
Chrup: úplný, Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1  
Tituly: Nejlepší veterán  
Osmiletý pes, slabší 
konstituce, celkově ve 
výborné péči a výborné 
kondici na svůj věk, lehčí 
samčí hlava s dobrým okem, 
radostného projevu. 
 
Feny 
třída: dorost 
12 Fibienne od Mlázovické  
tvrze  
ČLP/AS/6082  25.9.2013 
otec: Faust Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing.  
majitel: POLÁKOVÁ  Alena 
Výška: Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi nadějný 
Pořadí: 1 
Nejhezčí dorost 
Sedmiměsíční trik. Fenka, 
delšího obdélníkového rámce, 
hřbet není zcela hotov,  
v ostatních partiích ve vývinu. 
 
13 Freya od Mlázovické tvrze 
ČLP/AS/6084       25.9.2013 
otec: Faust Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. majitel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. 
Chrup: úplný Skus: nůžkový 
Známka: velmi nadějný 
Pořadí: 2  
Sedmiměsíční čb. fena, krásná 
hlava s dobrým tm. okem, 
srst, kostra i ostatní body ve  

vývinu, velmi nadějně se 
vyvíjející. 
 
třída: mladých 
14 Kiwi Vis Tranquilla 
ČLP/AS/6028     4.1.2013 
otec: Ralf del Sargiadae 
matka: Cha-Cha Vis Tranquilla 
chovatel: DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra  
majitel: VOTRUBOVÁ Jana Ing. 
Výška: 58 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 2 
1,5 roku stará fena, s menší 
elegancí, dobrá ve hřbetě, 
pravidelný pohyb, srst 
nahranici. Veselá povaha. 
  
15 Kler Vis Tranquilla 
ČLP/AS/6029   4.1.2013 
otec: Ralf del Sargiadae 
matka: Cha-Cha Vis Tranquilla 
chovatel: DVOŘÁKOVÁ 
Vladimíra majitel: 
DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 
Výška: 56 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 3 
16měs fenka, slabší kostry, 
fenčí hlava, ještě stand. 
osrstění, fena potřebuje ještě 
uzrát. 
 
16 Macarena II de los 
Vitorones 
ČLP/AS/6085   10.3.2013 
otec: Friday Night Live Set'r 
Ridge's  matka: Thelma de los 
Vitorones 
chovatel: BANGO PRENDES 
Julia Maria  
majitel: ŠEDA Jaroslav, Ing. 
nedostavil se 
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17 Riky z Krzáku 
ČLP/AS/6048    28.4.2013 
otec: Chuck Vis Tranquilla 
matka: Konkubína ze Srnína 
chovatel: LEGÁT František 
majitel: KNEŘOVÁ Hana, Mgr. 
Výška: 60 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAJC 
Roční čb. fena, správná hlava, 
s dobrým závěsem, srst na 
hranici, hlavně vlajka by 
mohla být bohatší, hřbet ještě 
není zcela pevný, lehký 
pravidelný pohyb, suchý krk, 
lepší v pohybu než v postoji 
 
třída: otevřená 
21 Fibie z Pántikov 
ČLP/AS/5973     22.1.2012 
otec: Kuzmič ze Srnína 
matka: Erda z Pántikov 
chovatel: GARAJOVÁ Marcela 
Ing.  
majitel: MOJŹÍŠKOVÁ  Alice 
Výška: 60 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
2 letá tric. fena, celkově 
ušlechtilá fena, se správnou 
hlavou, kratším závěsem, 
celkově harmonicky 
postavená, výborně osrstěná, 
vyrovnané povahy 
 
třída: pracovní 
18 Balia Seva 
ČLP/AS/5640    25.6.2008 
otec: Figo   
matka: Cheeky z Lodínských 
luhů 
chovatel: STRAKOVÁ Eva 
majitel: KAUCKÁ Iva 
Výška: 57 Chrup:  úplný 
Skus: nůžkový na hranici 

Známka: výborný Pořadí: 1 
Čb fena, fenčí hlava,  
s krásným tmavým okem, 
jinak velmi elegantní fena, 
dobře osrstěná, výborně 
předvedená. 
 
19 Berit ze Štítarského lesa 
ČLP/AS/5792    13.2.2010 
otec: Janek z Podřipské Břízy 
matka: Charlotte Lady DAMA 
Krkonoše 
chovatel: POSPÍCHAL Jiří Ing. 
majitel: KNEŘOVÁ Hana, Mgr. 
Chrup: neúplný 
odstoupila pro zranění  - kulhá 
 
20 Eimee od Mlázovické tvrze 
ČLP/AS/5896/12    28.3.2011 
otec:  Fino Vis Tranquilla 
matka: Fai Leslie Leven 
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. majitel: VOTRUBOVÁ Jana 
Ing. 
Výška: 59 Chrup:  úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý 
Pořadí: 2  
Čb. fena, fenčí hlava  
s krásným okem, dobře 
osrstěná, mohla by být v lepší 
tělesné kondici, lehce spádité 
zádi, pohyb radostný  
a plynulý. 
 
třída: vítězů 
22 Snow On The Sahara Latin 
Lover 
ČLP/AS/5839  10.7.2010 
otec:  July Sunburst Lorien 
matka: Desert Rose Set`r 
Ridge`s 
chovatel: GRUZZI B., Italy 
majitel:KOSTELNÍK Martin, 
Ing. 
Výška: 61 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 

Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC  
Vítěz speciální výstavy  
BOB 
Tříletá skořicová velmi 
harmonicky postavená fena,  
s krásnou spáditou zádí, dobře 
nesená i osrstěná oháňka, 
překrásná hlava s dlouhou 
mordou, výborné osrstění  
v dobré péči, perf.předvedená  
pevných nervů. 
 

Gordonsetr 
Psi 
třída: otevřená 
23 Favart des Pralines 
D`Aubejoux 
ČLP/GS/6273    29.5.2010 
otec: Bogey Jinonický dvůr 
matka: Castille des Pralines 
D`Aubejoux 
majitel: ANDERLOVÁ Jana 
Výška: 65 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC  
Vítěz speciální výstavy 
Poměrně mohutný samec  
s výraznou samčí hlavou, krk 
dobře vsazen do plecí, pevný 
rovný hřbet, oháňka radostně 
nesena, ale mohla by být více 
osrstěna, prostorný ladný 
pohyb, výborně zaúhlen, 
perfektně osrstěn. 
 
třída: pracovní 
24 Alwin z Wenytry 
ČLP/GS/6174     13.8.2009 
otec: Terry Czech Pamir 
matka: Arwen z Mukuprun 
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika 
majitel: VOJÁČKOVÁ Monika 
Výška: 67 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
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Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
Celkově elegantní pes,užší 
hlava s dlouhou mordou, 
dobrý ve hřbetě, dobře 
zaúhlen i dobrého pohybu, 
dobrý dlouhý závěs, pes by 
mohl mít lepší pálení na prsou 
a na mordě. V kostře  
v pořádku. 
 
Feny 
třída: mladých 
100 Abigail Scotch do pole 
ČLP/GS/6466  18.3.2013 
otec: Never Say Never Misty  
Lake's  matka: Maria Matilde 
Scotch DAMA Krkonoše 
chovatel: HEJZLAR Zdeněk 
majitel: RYCHLÁ Romana 
Výška: 62 Chrup: úplný  
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAJC, Nejhezčí mladý 
BOB 
13 měsíční mladá fena, hlava  
s krásnými znaky pálení,  
dobrého krku, výborná ve 
hřbetě, oháňka dobře nesena  
i osrtěna, ladný pružný pohyb 
s dobrým úhlením. 
 
třída: otevřená 
25 Coleen Neli z Wenytry 
ČLP/GS/6350    21.1.2012 
otec: Basco Lovec z Gordonu 
matka: Anabell z Wenytry 
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika 
majitel: VOJÁČKOVÁ Monika 
Výška: 62 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý 
2,5 roku stará fena, fenčí 
hlava, s poměrně dlouhým 
závěsem, mohla by mít lepší 
předhrudí, hrudník na hranici, 
oháňka poněkud níže 

nasazená, mohla by být více 
osrstěná.  Lehce volnějších 
loktů a rozbíhavějších 
pánevních končetin. 
 
třída: pracovní 
26 Faustine des Pralines 
D`Aubejoux 
ČLP/GS/6274   29.5.2010 
otec: Bogey Jinonický dvůr 
matka: Castille des Pralines 
D`Aubejoux  
majitel: ANDERLOVÁ Jana 
Výška: 57 Chrup: úplný 
Skus: klešťový 
Známka: velmi dobrý 
Pořadí: 2 
Téměř kvadratická fena, fenčí 
hlava s dobrým pálením, 
dobrý závěs, správně osrstěn,  
pevný rovný hřbet, oháňka 
radostně nesena, ale slabě 
osrstěna, v ostatních partiích  
v rámci standardu, dostatečný 
hrudník, mohla by mít lepší 
předhrudí. 
 
27 Kaira z Želečky 
ČLP/GS/6328   9.9.2011 
otec: Britt z Dvorku Čamourku 
matka: Happy z Želečky 
chovatel: PROCHÁZKA 
František  
majitel: MOTL Josef 
Výška: 60 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC Vítěz speciální 
výstavy  
2,5 let stará fena, krásná hlava 
s tmavým okem, výborná ve 
hřbetě, lehce strmější zádi,  
výborně osrstěna, kratší 
drobnější krok, oháňka dobře 
nesena i osrstěna, dobrého 
pálení, na prsou by mohlo by 
být větší. 

třída: vítězů 
28 Aquila z Wenytry 
ČLP/GS/6178    13.8.2009 
otec: Terry Czech Pamir 
matka: Arwen z Mukuprun 
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika 
majitel: MOJŽÍŠKOVÁ  Alice 
Výška: 63 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
4,5 roku stará fena, fenčí 
hlava s fenčí mordou  
a světlehnědým okem, dobrý 
závěs, pevný rovný hřbet, 
výrazné pálení, celkově 
radostný projev, dobře 
zaúhlená a srst v dobré péči.  
Hrudník dostatečně hluboký, 
předhrudí by mohlo být větší. 
Celkově v blahobytné kondici. 

 
Červenobílý setr 
Psi 
třída: mladých 
29 Caesar Valiant Hunter 
ČLP/RWS/278  1.7.2013 
otec: Leo Bojandolí 
matka: Everlasting Love 
Reddeer  
chovatel: DRÁBOVÁ Kamila 
Ing.  
majitel: MAŠKOVÁ Simona 
Výška: 68 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý  
Pořadí: 1  10 měsíční, 
poměrně mohutný pes, samčí 
hlava, s menší depigmentací 
nosu, hluboký hrudník,  
s menším předhrudím, 
správného závěsu, pohyb 
postrádá celkovou eleganci, 
správně osrstěn, průměrně  
zaúhlen, lepší v postoji než  
v pohybu, potřebuje dozrát. 
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třída: otevřená 
30 Neverending Passion 
Shadow Dog  
ČLP/RWS/271    28.4.2012 
otec: Leo Bojandolí 
matka: Jarda Rysi Wykrot 
chovatel: J. GNYP 
majitel: MAŠKOVÁ Simona 
Chrup: úplný Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý 
Pořadí: 1  
2,5 let starý pes, lehčí samčí 
hlava, dobrý závěs, držení 
hlavy by mohlo být důvěrnější, 
pes by se mohl lépe 
předvádět, výborný ve hřbetě, 
lehce níže nasazená oháňka, 
dobrý hluboký hrudník,  
v chodu mimochod, lehce 
rozevřených pánevních 
končetin a částečné 
vybočování levého kolena. 
 
Feny 
třída: mladých 
31 Tuscanora Caispern 
ČLP/RWS/286   1.3.2013 
otec: Montadale Casafelice 
matka: Maid In Ireland 
Caispern 
chovatel: O'CONNOR G. 
majitel: ROKŮSKOVÁ Renáta, 
Mgr. 
Výška: 63 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAJC, BOB 
13 měsíční fena, velmi 
pěkného pigmentu s krásnou 
hlavou dobrého pigmentu, 
hřbet ještě není zcela pevný, 
ladný, pružný pohyb, 
perfektně převedená  
s dobrým držením hlavy. 
 
 
 

Irský setr 
Psi 
třída: dorost 
32 Broderick Anna's Chase 
ČLP/IS/15929   26.8.2013 
otec: Benjamin Bingo Nonstop 
matka: Corry Chassi Mahagon 
Dream 
chovatel: GABRIELOVÁ Anna 
Ing.  
majitel: MATASOVÁ Ivana 
Chrup: úplný Skus: nůžkový 
Známka: nadějný 
8 měsíční  pes s dobrým 
pigmentem, ve všech partiích 
ještě ve vývinu, pes potřebuje  
vychodit, uzrát, zmohutnět. 
 
třída: mladých 
33 Garden Star´s Irish Xenon 
ČLP/IS/15949  30.4.2013 
otec: Copper´s Scones´n´Jam 
matka: Garden Star´s Irish 
Salsa 
chovatel: TÓTH LÁSZLÓ 
majitel: BINDEROVÁ Kateřina, 
Bc. 
Výška: 64 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
roční pes, dobrého pigmentu, 
v kroku ne příliš elegant. 
Pánevních končetin, samčí 
hlava s dobrým závěsem, 
krásné tmavé oko, krásná 
hlava,  výborný ve hřbetě, 
dobře držená, nesená i 
osrstěná oháňka,  dostatečný 
hrudník k předhrudí, výborně 
osrstěn 
 
34 Oleander Karmino Made 
ČLP/IS/15855    4.1.2013 
otec: Bechamel Applegrove 
matka: Improvisation Karmino 
Made 

chovatel: OLŠAUSKAI Kristina 
ir Donatas 
majitel: BOČKOVÁ Hana 
Výška: 65 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1  
Tituly: CAJC, BOB, BIS 
Celkově elegantní pes,  
s úžasným držením hlavy i těla 
v postoji, spádité zádi, 
dostatečný hrudník předhrudí, 
výborně úhlený, velmi 
elegantní prostorný pohyb  
s dobrým odpichem. Velmi 
temperamentní povahy. 
 
třída: mezitřída 
35 Colin Duncan Roy 
Mahagony Paw 
ČLP/IS/15848  31.1.2013 
otec: Royal Legend Garden 
Star`s 
matka: Ashley Punk 
Mahagony Paw 
chovatel: KŠÍROVÁ Romana 
majitel: BUREŠOVÁ Andrea 
Výška: 68 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC  
Roční poměrně mohutný, 
samčí hlava s dlouhou mordou 
a dlouhým dobře osrstěným  
závěsem, po celém těle dobře 
osrstěn, velmi majestátný, 
elegantní a pružný pohyb  
s dobře nesenou oháňkou, 
výborného pigmentu, 
správného hrudníku  
i předhrudí, oháňka níže  
nasazen ale dobře nesena.  
Temperamentní projev. 
 
třída: otevřená 
36 Dustin od Rakovské tůně 
ČLP/IS/15681   18.3.2012 
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otec: Atyla Warrior Mahagony 
Paw  
matka: Airin od Rakovské tůně 
chovatel: VÁVRA Miloš MVDr. 
majitel: ŠÍSTEK Josef, Ing. 
Výška: 68 Chrup: úplný 
Skus: klešťový skus 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Tituly: res.CAC 
Mohutný samec, krásné 
výrazné samčí hlavy, s dobrým 
závěsem, vynikající spádité 
hřbetní  linie, tvrdé 
pigmentace, ve všech 
particích stad. Osrstěn, 
elegantního pohybu, avšak 
mohl by se lépe předvádět. 
Krásná vlajka, bohatá lesklá 
srst, dostatečný hrudník  
s menším předhrudím, v kroku 
vybočuje zadní levý běh.  
Celkově harmonicky utvářený 
jedinec. 
 
37 Irish Vito Garden Star`s 
ČLP/IS/15798    26.4.2012 
otec: Scones'n'Jam Copper's 
matka: Light Joghurt Garden 
Star`s 
chovatel: TÓTH László 
majitel: KUNTOŠOVÁ Markéta 
Výška: 65 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC  
Vítěz speciální výstavy 
Dvouletý pes, delšího rámce, 
celkově harmonicky utvářený, 
samčí hlava dobře nesena, 
suchý krk, pravidelný lehký 
elegantní pohyb, stand. 
osrstění standardní, středně 
silná kostra, užší samčí hlava. 
Dostatečný hrudník i 
předhrudí, tlapka dobře 
uzavřená. 
 

Feny 
třída: mladých 
38 Carmen Cristine 
Mahagony Paw 
ČLP/IS/15849  31.1.2013 
otec: Royal Legend Garden 
Star`s  
matka: Ashley Punk 
Mahagony Paw 
chovatel: KŠÍROVÁ Romana 
majitel: KRATOCHVÍL Josef 
Výška: 62 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAJC 
Roční mahagonová fenka, 
fenčí hlava, suchý krk, dobře 
nesený závěs, harmonický 
ladný pohyb, s dobrým 
úhlením. V kroku mírně 
rozevřených pánevních 
končetin, průměrného  
hřbetu.  Vyrovnaná povaha  
s absencí celkové 
ušlechtilostosti. 
 
třída: mezitřída 
101 Country Melody 
Mahagony Paw 
ČLP/IS/15852   31.1.2013 
otec: Royal Legend Garden 
Star`s matka: Ashley Punk 
Mahagony Paw 
chovatel: KŠÍROVÁ Romana 
majitel: KŠÍROVÁ Romana 
Výška: 63 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý 
Pořadí: 1 
15 měs. Stará fena. Fenčí 
hlava s dobrým závěsem, 
hřbet by mohl být pevnější, 
taktéž pánevní končetiny, ne 
zcela korektní.  Standardně 
osrstěna, s dobrým hrudníkem 
a menším předhrudím. 
 

třída: otevřená 
39 Aenigma Quara Torvitas 
ČLP/IS/15382   26.11.2009 
otec: Corranroo Redweed 
matka: Quara od Klapavce 
chovatel: SEJKOROVÁ Tereza 
majitel: ROULOVÁ  Nikola 
Výška: 64 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC  
Vítěz speciální výstavy 
4 letá poměrně mohutná fena, 
fenčí hlava s tmavým okem, 
dobrá hřbetní linie, drobnější  
ale pravidelný klus, 
standardně osrstěna s dobrou 
oháňkou, správným 
hrudníkem i předhrudím. 
Suchý krk a dobře nesená 
hlava se správným závěsem. 
Úhlení na hranici. Dobře 
předvedená. 
 
třída: pracovní 
40 Amemait Elimar Doubrava 
ČLP/IS/15449   15.6.2010 
otec: Irish-Vagabond Garden 
Star`s matka: Wictoria 
Becham z Arislandu 
chovatel: SVOBODOVÁ Lenka 
Mgr. majitel: POLÁKOVÁ  
Julie, Mgr. 
 

Pointer 
Psi 
třída: mezitřída 
41 Campo Seventeen 
ČLP/POI/10921   13.8.2012 
otec: Brok Nová Hajnice 
matka: Andy Seventeen 
chovatel: SEDLÁČEK Roman 
majitel: SEDLÁČEK Roman 
Výška: 59  
pes neposouzen pro plachou 
povahu - neposouzen chrup 
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42 Scott z Mešinské hájovny 
ČLP/POI/10927  13.12.2012 
otec: Endy z Hovoran 
matka: Gala z Mešinské 
hájovny 
chovatel: DRÁBEK Jiří 
majitel: PAVLOVÁ  Jana, PhDr., 
Ph.D. 
Výška: 66 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý 
Pořadí: 1 
16 měsíční pes, oranžovobílý 
pes, štíhlý, středněsilný pes, 
hlava by mohla být 
výraznějšího stopu, správný 
závěs, dobře nesený prut, 
dobrý pružný hřbet, dobrý 
hrudník s menším 
předhrudím, správně zaúhlený 
a pravidelný lehký pohyb. Pes 
potřebuje osvalit a uzrát. 
 
třída: pracovní 
43 Artex Cabalia 
ČLP/POI/10727    26.7.2010 
otec: Brok Nová Hajnice 
matka: Cami Pozořice 
chovatel: KAUCKÁ Iva 
majitel: MELCEROVÁ  Hannah, 
DiS. 
Výška: 62 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý 
Pořadí: 3  
Bílo-černý pes, s lehce 
samičího výrazu, lehčí hlava,  
s dobrým okem, suchý krk, 
spáditý hřbet s dobrým 
prutem, dostatečně hluboký 
hrudník s menším 
předhrudím.Lehký, 
pravidelný pohyb. 
 
44 Forester z Malé sv.Hory 
ČLP/POI/10664   11.2.2010 
otec: Car Pozořice 

matka: Ambra Bohemia Frony 
chovatel: HANUŠ Lubomír 
majitel: FENCL Vlastimil 
Výška: 67 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
Vítěz speciální výstavy 
BOB 
4 letý bílo-oranžový pes, silné 
kostry. Typický samčí hlava  
s dobrým stopem, typický  
samec, krtásné spádité zádě, 
výborně úhlený, perfektní  
v pohybu, hluboký hrudník, 
dobré předhrudí, správně 
nesený a nasazený prut, 
 
45 Král z Dolnic 
ČLP/POI/10910  20.7.2012 
otec: Aron Bohemia Frony 
matka: Ira z Dolnic 
chovatel: RATHOUSKÝ Pavel 
majitel: RATHOUSKÝ Pavel 
Výška: 62 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 2 
Černý  pes s náprsenkou, 
lehčího typu, samčí hlava s 
krásným okem, mohl by mít 
lepší předhudí i hrudník, 
spáditý hřbet, dobře držený  
a nasazený proutek, celkově 
jemný a lehký psík, dobře 
zaúhlený i pohybující se. 
 
Feny 
třída: mladých 
46 Citra z Vinných tratí 
ČLP/POI/10937  30.12.2012 
otec: Monty Somola 
matka: Dorotka z Černých blat 
chovatel: ŠEVČÍK Aleš 
majitel: ZDRAŽIL Zbyněk 
Výška: 56 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý 

Pořadí: 1  
16 měsíční, černobílá fena, 
jemná fenčí hlava, ještě lehce 
plašší povahy, hravého 
pružného pohybu, hřbet není 
scela hotov, menší předhrudí, 
hluboký, ale kratší hrudník, 
dobře nesený proutek, fana 
potřebu uzrát. 
 
třída: mezitřída 
47 County Seventeen 
ČLP/POI/10924   13.8.2012 
otec: Brok Nová Hajnice 
matka: Andy Seventeen 
chovatel: SEDLÁČEK Roman 
majitel: VALATOVÁ  Jana, Ing. 
Výška: 59  Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý 
Pořadí: 1 
18 měsíční černobílá fena,  
s dobrou fenčí hlavou, slabší 
kostry, hrudní na hranici, 
avšak s menším předhrudím, 
dobrý hřbet, průměrný pohyb, 
fena by se moha lépe 
předvádět, mírně strmější 
zádě. 
 
třída: otevřená 
48 Oska ze Štípek 
ČLP/POI/10869  31.1.2012 
otec: Diablo ze Štípek 
matka: Indi Juta z Bolatic 
chovatel: MÜLLER Luděk 
majitel: ŠTUSÁKOVÁ Edita 
nenastoupila 
 
49 Queena z Mešinské 
hájovny 
ČLP/POI/10875  29.1.2012 
otec: Nero z Košáku 
matka: Aira z Mešinské 
hájovny 
chovatel: DRÁBEK Jiří 
majitel: HANČ Jiří 
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Výška: 61 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC  
Vítěz speciální výstavy 
Bílooranžová fena, středně 
silné kostry, fenčí hlava, 
mohla by mít výraznější stop, 
perfektní ve hřbetě, suchý krk, 
mohla by mít více pysku, 
hrudník na hranici, předhrudí 
by mohlo být větší, ladný 
pohyb. 
 
50 Quinci z Mešinské hájovny 
ČLP/POI/10876  29.1.2012 
otec: Nero z Košáku 
matka: Aira z Mešinské 
hájovny 
chovatel: DRÁBEK Jiří 
maj.: ŠINDLEROVÁ Martina E. 
neposuzena pro plachou  
a bázlivou povahu 
 
třída: pracovní 
51 Alka Seventeen 
ČLP/POI/10696  15.6.2010 
otec: Benn vom Falknerhaus 
matka: Dara Nová Hajnice 
chovatel: SEDLÁČEK Roman 

majitel: SEDLÁČKOVÁ  Alena, 
Ing. 
Výška: 57 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: dobrý Pořadí: 2 
Černobílá fenka, slabé kostry, 
kratšího typu, fenčí hlava  
s dobrým okem, hrudník na 
hranici, správný rovný hřbet  
s kratším prutem, který je 
nesen bázlivě, menší 
předhrudí, celkově  plachá 
povaha. 
 
52 Cifra Nová Hajnice 
ČLP/POI/10153   1.5.2006 
otec: Ugo Palaziensis 
matka: Karla von der 
Postschwaige 
chovatel: NOVOTNÝ Vlastimil 
MUDr.majitel: KAUCKÁ Iva 
Výška: 57 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: velmi dobrý 
Pořadí: 1 
Černobílá fena, slabší 
konstituce, fenčí hlava,  
s dobrým tmavým okem, 
správným závěsem, 
 tařka kvadrartická, dobrý 

hrudník, menší předhrudí, 
průměrný pohyb. 
 
třída: vítězů 
53 Leidy od Nezdického 
potoka  
ČLP/POI/10590/ 
4.4.2009 
otec: Chán z Dolnic 
matka: Borka z Chřibských 
lesů 
chovatel: POLÁK Milan Ing. 
majitel: NOVÁKOVÁ  
Michaela, Mgr. 
Výška: 61 Chrup: úplný 
Skus: nůžkový 
Známka: výborný Pořadí: 1 
Tituly: CAC 
3 letá bílooranžová poměrně 
silná fena, fenčí hlava by 
mohla mít výraznější stop, 
kratší morda, ladný suchý krk, 
pevný rovný hřbet, dobře 
nasazený a vesele nesený 
prut, správný hrudník, 
předhrudí by mohlo být 
výraznější, v dobrá kondici, 
dobře osvalená. 
 

Nejlepší pár psů: Alwin z Wenytry, Coleen Neli z Wenytry 
Nejlepší chovatelská stanice: Z WENYTRY                                  slavnostní zahájení 
Nejlepší dorost: Fibienne od Mlázovické tvrze 
Nejlepší mladý: Abigail Scotch do pole 
Nejhezčí veterán: Fino Vis Tranquilla 
 
Ukázka úpravy srsti od Daniely Vincové Šejvlové 
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Evropská výstava psů 2014                                                           . 
Letošní Evropskou výstavu psů pořádala ve dnech 23.-26. října 2014 Českomoravská 

kynologická unie na brněnském výstavišti. A organizace výstavy se zhostila na výbornou. Žádné 
problémy s příjezdem na výstaviště a s parkováním, vstřícný personál, relativně dost místa 
kolem výstavních kruhů, velkorysý kruh pro závěrečné soutěže, které byly pojednány skutečně 
ve velkém stylu, odpovídajícím významu takové kynologické akce.  

Účast anglických stavěcích psů byla poměrně slušná a bylo se v neděli 26. října 2014  
na co dívat. Je potěšitelné, že vzhledem k pořádání této akce v Brně se na výstavě prezentovalo 
hodně psů z českého chovu a nebo ve vlastnictví českých majitelů. A ještě potěšitelnější je fakt, 
že se v silné konkurenci neztratili, což dokazuje přehled níže uvedených tituly oceněných 
„českých“ psů.  

Anglických setrů bylo přihlášeno 51 psů a k posouzení českým rozhodčím panem  
Luďkem Müllerem se dostavilo 46 jedinců. Z „Čechů“ zazářili pes Artush Mandygold CAJC, pes 
Adonis Mandygold CAC, pes King Magenta In Blue CAC, fena Snow On The Sahara Latin Lover 
CAC, RCACIB, fena Isis Lady DAMA Krkonoše Evropský vítěz veteránů. Titul BOB, Evropský vítěz 
získal pes Lawrence of Arabia Blue Baltic rakouských majitelů.  

Gordonsetrů bylo přihlášeno 66 psů a před italským rozhodčím panem Francesco  
Balducci se předvedlo 59 jedinců. Z „Čechů“ zazářili pes Cooper Dolce Manon Lescaut Evropská 
naděje dorost, pes Anthony Scotch do pole RCAC, fena Caffé Racer Manon Lescaut Evropská 
naděje dorost, fena Abigail Scotch do pole RCAC, fena Xsara z Holubické stráně RCAC, fena 
Quina z Holubické stráně Evropský vítěz veteránů. Titul BOB, Evropský vítěz získal pes Frederick 
Frankenstein Ludstar italských majitelů.  

Irských červených setrů bylo přihlášeno 89 a 79 z nich posoudil slovenský rozhodčí  
pan Jozef Jursa. Z „Čechů“ zazářili pes Xenon Garden Star´s Irish CAJC, BOJ, Evropský vítěz 
mladých a pes Eamest Enthusiast Everdene CAC. Titul BOB, Evropský vítěz si odnesl pes 
California Lightyear Eirean maďarského majitele.  

Irských červenobílých setrů bylo přihlášeno a před slovenského rozhodčího  pana  
Jozefa Jursu předstoupilo 14 jedinců. Z „Čechů“ zazářili pes Rolf z Lukovských hájů CAC, Berry 
Valiant Hunter CAC, fena Caispem Tuscanora CAC. Titul BOB, Evropský vítěz byl zadán feně 
Dancing Queen Countdown finských majitelů.  
 Pointrů bylo přihlášeno 35 a český rozhodčí pan Václav Vlasák posuzoval 28 jedinců, 
kteří se dostavili do výstavního kruhu. Z „Čechů“ zazářila fena Dheli z Korczewskiej zagrody 
RCAC. Titul BOB, Evropský vítěz byl zadán maďarskému psu Pointerland Athos Sáregresi.  

V záři silných reflektorů v závěrečném kruhu a před zraky početného publika z mnoha  
zemí světa se samozřejmě předvedli i zástupci anglických stavěcích psů. A uspěli. A dokonce 
uspěli i psi českých majitelů. Vítězem soutěže o nejlepší pár psů skupin FCI VII, VIII a IX se stal 
pár anglických setrů July Sunburst Lorien a Snow On The Sahara Latin Lover majitele Martina 
Kostelníka. Z obrovské konkurence 45 párů vybíral rozhodčí pan František Nahodil.  
Z chovatelských skupin FCI VII, VIII a IX česká rozhodčí paní Zuzana Brotánková vybrala 
vítěznou chovatelskou skupinu irských setrů z Arislandu z Polska. Velikým českým úspěchem je 
skvělé umístění mladého irského setra Xenon Garden Star´s Irish majitelky Kateřiny Binderové, 
který se stal z rozhodnutí rozhodčího pana Václava Vlasáka vítězem skupiny junior FCI VII a 
následně mu rozhodčí pan Leoš Jančík zadal titul Junior BOD ze skupin FCI VII, VIII a IX.  
Vítěze skupiny FCI VII vybíral italský rozhodčí pan Francesco Balducci a na první příčce stanul 
gordonsetr pes Frederick Frankenstein Ludstar a druhou příčku obsadil irský setr pes California 
Lightyear Eirean. Vyvrcholením Evropské výstavy psů 2014 bylo samozřejmě vyhlášení 
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nejlepších jedinců celé výstavy, ocenění BIS zadával pan Miroslav Václavík. Vítězem se stal 
drsnosrstý foxteriér, druhá byla žlutá německá doga. Čest a krásu anglických stavěcích psů 
obhájil na skvělém třetím místě gordonsetr Frederick Frankenstein Ludstar majitele pana 
Michele Ivaldi a předvedený paní Ludovicou Salamon.  
 
Kompletní výsledky, stejně jako výsledky Národní výstavy psů Brno konané dne 25. října 2014 
jsou dostupné na  http://www.2014eurodogshow.cz/vysledky/1477 .  
 
  
                                                                                                               July Sunburst Lorien  
                                                                                                               Snow On The Sahara Latin Lover                                                         
 

      majitel Martin Kostelník  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

      (foto M. Trávníčková)      
 
 
                                                                                                 ( 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xenon Garden Star´s Irish  
majitelka Kateřina Binderová 
 
 
 
 
 
               (foto Jitka Svobodová) 

 
 
 
 

http://www.2014eurodogshow.cz/vysledky/1477


60 
 

Výsledky trialů                                                           2014 
 
NFT Kolín 2014 
Field Trials  couple  pointer-setter  12.04.2014 
Skupina: 2 - FT 
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Petr Rubeš, Miroslav Šnobr 
 
Ibi Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 20.05.2009 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 
1  
Výborný styl, mechanika 
pohybu a držení hlavy. 
Hledání systematické, 
vyvážené, s výbornou 
loveckou chytrostí. Ve stylu 
plemene vystavuje, krátce  
postupuje a po vzlétnutí 
pernaté pohyb vpřed, 
zadržena důrazným povelem. 
Klidná po výstřelu. 
 
Delta vom Kleebachtal 
Pointer  fena  * 10.08.2010 
Hučko Martin    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu jsou 
výborné, hledání prostorné, 
mohlo by být lépe vyvážené. 
Nevyužívá šanci na pernaté. 
 
Cira Nová Hajnice 
Pointer  fena  * 01.05.2006 
Sedláčková Alena    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu a 
držení hlavy jsou typické pro 
plemeno. Hledání by mohlo 
mít lepší systém. S partnerem 
štve zajíce. 
 
Favart des Pralines 
D´Aubejoux 

Gordon setr  pes   
* 29.05.2010 
Anderlová Jana Mgr.    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání s malým nasazením, 
neodpovídá požadavku 
zkoušky. 
 
Cifra  Nová Hajnice 
Pointer  fena  * 01.05.2006 
Kaucká Iva    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl a mechanika pohybu jsou 
korektní, hledání rychlé, 
prostorné. V doběhu ke konci 
časového limitu zastavuje  
a hledá s nízkým nosem. 
 
Alka Seventeen 
Pointer  fena  * 15.06.2010 
Sedláček Roman    CZ 
0 body(ů)    
V prvním běhu méně 
systematické hledání  
v proměnlivém větru, 
spontánně přiznává 
partnerovi, který zvěř po 
vystavení vyráží. V doběhu 
hledání nesystematické, silně 
se orientuje na partnera. 
Zastavuje a hledá větření  
s nízkým nosem. 
 
Faustine des Pralines 
D´Aubejoux 
Gordon setr  fena   
* 29.05.2010 
Anderlová Jana Mgr.    CZ 

0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání s malým nasazením, 
neodpovídá požadavku 
zkoušky. 
 
Artex Cabalia 
Pointer  pes  * 26.07.2010 
Melcerová Hannah    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl a mechaniku pohybu lze 
akceptovat, vlivem měnícího 
se větru nemá hledání ideální 
systém. Ve 3.minutě pevně 
vystavuje, ale před příchodem 
vůdce zaskakuje za pernatou  
a krátce ji štve. 
 
Arakain del Gimmi 
Anglický setr  pes   
* 23.03.2011 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání systematické, 
vyvážené, ve výborném stylu 
plemene. V úvodu 1x 
vystavuje bez prokázání zvěře. 
V 7.minutě pevně vystavuje, 
postupuje, zvěř neprokazuje, 
ale vzápětí tato mu po větrem 
vzlétá. 
 
Bella Aragaj 
Anglický setr  fena   
* 18.12.2010 
Weinfurtová Dita    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Výborný styl, mechanika 
pohybu a držení hlavy. 
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Hledání systematické, 
vyvážené, v konstantním 
tempu. Ke konci běhu 
vystavuje, výborně postupuje, 
vzata vůdcem na řemen a při 
návratu vůdce k rozhodčím 
vyráží bažanta. 
 
Fai Leslie Leven 
Anglický setr  fena   
* 12.11.2007 
Votrubová J.    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechaniku pohybu a 
držení hlavy lze akceptovat. 
Systém hledání naznačen, štve 
srstnatou. 
 
 

Erny od Mlázovické tvrze 
Anglický setr  pes   
* 28.03.2011 
Fadrhonc M.    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   
Výborný styl, mechanika  
a držení hlavy. Hledání  
s nasazením, v konstantním 
tempu, systematické, dobře 
vyvážené, Výrazně vyjádřena 
touha najít zvěř.  Poskytnuta 
druhá šance, opět hledá s 
nasazením, 1x vystavuje bez 
prokázání zvěře. 
 
Canidia Seva 
Anglický setr  fena   
* 26.06.2009 
Varhánková Marie    CZ 

0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechaniku pohybu a 
držení hlavy lze akceptovat. 
Hledání má systém, je 
vyvážené. Výrazně vyjádřena 
touha najít zvěř, ke konci 
běhu nepřiznává. 
 
Eimee od Mlázovické tvrze 
Anglický setr  fena   
* 28.03.2011 
Votrubová J.    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou správné. 
Hledání má systém, pracuje  
v konstantním tempu, štve 
srstnatou. 

 
 
Derby  couple  pointer-setter  12.04.2014 
Skupina: 1 - DERBY 
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Petr Rubeš, Miroslav Šnobr 
 
County Seventeen 
Pointer  fena  * 13.08.2012 
Valatová Jana    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
V úvodu značí a krátce 
vystavuje srstnatou, kterou 
několik metrů pronásleduje, 
ale dá se zadržet. V dalším 
průběhu běhu jde z vlivu 
vůdce. 
 
Oska ze Štípek 
Pointer  fena   
* 31.01.2012 
Štusáková Edita    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu 
nejsou zcela typické, nižší 
držení hlavy. Hledání zatím 
nemá dobrý systém, chybí 
vyváženost a konstantní 
tempo. Opakovaně jde za  

srstnatou, ale vždy se za 
krátko vrací. 
 
Kler Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu jsou 
korektní. Hledání má systém, 
snaží se využít měnící se vítr. 
Ke konci běhu vystavuje, 
krátce postupuje a pak 
pokračuje proti větru  
v hledání. Vůdce za v tom 
místě zvedá koroptve. 
 
Kiwi Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
Fadrhonc M.    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   

Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou typické pro 
plemeno. Výrazně vyjádřena 
touha najít zvěř. Hledání  
s nasazením, opakovaně značí 
srstnatou zvěř, před kterou se 
nechá zadržet. 
 
Horea de la Maletiere 
Anglický setr  fena   
* 09.09.2012 
Weinfurtová Dita    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou výborné. 
Hledání má systém, ale mohlo 
by pokrýt více terén do stran. 
2x vystavuje srstnatou, dobře 
postupuje a opakovaně se 
nechá před srstnatou zadržet. 
 
 



62 
 

Kata Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
Varhánková Marie    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
V úvodu hledání poněkud 
zadržené, ale pak jde dobře do 
terénu. Několikrát se váže na 
partnera, opakovaně krátce 
jde za srstnatou zvěří, ale vždy 
se záhy vrací. 
 
Biondo della Torre Antica 
Anglický setr  pes   
* 05.09.2011 
Dvořáková Vlaďka    CZ 

0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou typické. 
Hledání systematické, dobře 
vyvážené, v terénu se správně 
orientuje podle měnící se ho 
větru. 2x vystavuje, ale zvěř 
neprokazuje. 
 
Kain Vis Tranquilla 
Anglický setr  pes   
* 04.01.2013 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu a 
držení hlavy jsou typické. 

Výrazně vyjádřena touha najít 
zvěř. Dobře pracuje s nosem. 
V úvodu běhu nevyužívá šanci 
na ubíhajícím bažantu. Ke 
konci běhu jde z vlivu vůdce. 
 
Claire Seventeen 
Pointer  fena  * 13.08.2012 
Melcerová Hannah    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu jsou 
typické. Hledání zatím nemá 
dobrý systém, často se váže 
na partnera, ke konci běhu  
z vlivu vůdce. 
 

 
 

IFT Klapý 2014 
Field Trials  couple  pointer-setter  19.04.2014 
Skupina: A FT couple 
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Miloslav Šnobr, Eva Straková 
 
Cira Nová Hajnice 
Pointer  fena  * 01.05.2006 
Sedláčková Alena    CZ 
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 
1  
Korektní styl a mechanika 
pohybu i držení hlavy. 
Hledání systematické, 
vyvážené, ve 4. minutě běh 
přerušen. V doběhu opět 
dobře pracuje, ke konci běhu 
na krátko vystavuje pernatou, 
nutný povel ke klidu, na 
výstřel nereaguje. 
 
Bella Aragaj 
Anglický setr  fena   
* 18.12.2010 
Weinfurtová Dita    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou typické pro 
plemeno. Hledání je 

systematické, vyvážené. 1x 
vystavuje bez prokázání zvěře. 
Nevyužívá šanci na pernaté. 
 
Eimee od Mlázovické tvrze 
Anglický setr  fena   
* 28.03.2011 
Votrubová Jana    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání s nasazením ukazuje 
dobrý systém. Po 1. minutě 
běh pro chybu partnera 
přerušen. V doběhu opět 
pracuje s nasazením, styl  
a mechanika pohybu  
jsou korektní. Ke konci běhu 
spolu s partnerem značí 
větření zvěře, ale bažantí 
kohout jí pod větrem uniká. 
Nevyužívá šanci na pernaté. 
 
Arakain del Gimmi 
Anglický setr  pes   

* 23.03.2011 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou výborné. 
Hledání je systematické, 
vyvážené v konstantním 
tempu. Ve 4. minutě běh pro 
chybu partnera přerušen.  
V doběhu opět pracuje  
s nasazením, přidělený terén 
prohledává systematicky, ale 
ke konci běhu značí větření 
bažantího kohouta, ale tento 
mu pod větrem uniká. 
Nevyužívá šanci na pernaté. 
 
Cvik z Tismenic 
Pointer  pes  * 30.06.2007 
Březina Petr MVDr.    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Po vypuštění jde do terénu,  
v pohybu by mohlo být více 
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nasazení. Držení hlavy je 
správné. Systém v hledání 
naznačen. Po první minutě 
přerušuje hledání a pase se na 
obilí. 
 
Canidia Seva 
Anglický setr  fena   
* 26.06.2009 
Varhánková Marie    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání je systematické, 
vyvážené v konstantním 
tempu. Styl, mechaniku 
pohybu a držení hlavy lze 
akceptovat. Nevyužívá šanci 
na ubíhající pernaté zvěři, 
kterou po větru zvedá. 
 
Alka Seventeen 
Pointer  fena  * 15.06.2010 
Sedláčková Alena    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechaniku pohybu  
a držení hlavy jsou typické pro 
plemeno. Hledání má dobrý 
systém, je vyvážené. Mohlo by 
být s větším nasazením. 
Přechází pernatou zvěř. 
 
Roy vom Mückenborn 
Pointer  pes  * 15.12.2008 
Orság Lukáš    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Výborný styl, mechanika 
pohybu a držení hlavy. 
Korektní hřbetní linie  
v pohybu. V úvodu hledá  
s nasazením, terén dobře 
pokrývá vpravo i vlevo, občas 
jde až příliš do hloubky 
terénu. V 6. minutě však 
upadá v tempu, hledání 
přerušuje a pase se na obilí. 
 
Cigam Jinonický dvůr 
Gordon setr  pes   

* 03.09.2006 
Anderlová Jana    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou korektní. 
Hledání by mohlo mít lepší 
kontinuitu, ale přidělený terén 
prohledává systematicky. Ke 
konci běhu 2x spontánně 
přiznává partnerovi, ale pak 
jde před partnera a ruší ho. 
 
Marlo vom Leinetal 
Pointer  pes  * 10.05.2008 
Sedláčková Alena    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání s nasazením ve stylu 
plemene a výborným držením 
hlavy. V úvodu běhu krátce 
vystavuje srnčí zvěř, která se 
zvedá a odbíhá. Běh pro chybu  
partnera přerušen. V doběhu 
opět pracuje s plným 
nasazením, je výrazně 
vyjádřena touha najít zvěř. Ke 
konci běhu pevně vystavuje 
ve stylu plemene, pernatá 
zvěř před příchodem vůdce 
spontánně vzlétá a pes jí štve. 
 
Favart des Pralines 
D´Aubejoux 
Gordon setr  pes   
* 29.05.2010 
Anderlová Jana Mgr.    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechaniku pohybu lze 
akceptovat. Často jde hlava k 
zemi a hledá větření s nízkým 
nosem. V hledání je systém 
naznačen, ale mělo by pokrýt 
větší plochu. V 5. minutě 
přichází na stopy srstnaté, 
které s nízkým nosem sleduje 
a nereaguje na povely vůdce. 
 
 

Bonny Valiant Hunter 
Irský červenobílý setr  fena   
* 08.04.2011 
Kohutová Markéta    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Pracuje ve stylu plemene, 
hledání je systematické, 
vyvážené. Několikrát točí po 
větru. Nevyužívá šanci na 
pernaté. 
 
Artex Cabalia 
Pointer  pes  * 26.07.2010 
Melcerová Hannah    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou korektní. 
Hledání s nasazením, pokrývá 
dostatečný prostor. 
Nepřiznává partnerovi. 
 
Cipr Nová Hajnice 
Pointer  fena  * 01.05.2006 
Orság Lukáš    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou výborné. 
Hledání je s nasazením, 
systematické, vyvážené  
a prostorné. Pouze vpravo 
několikrát točí po větru. Je  
výrazně vyjádřena touha najít 
zvěř. Ke konci běhu nevyužívá 
šanci na pernaté. 
 
Biondo della Torre Antica 
Anglický setr  pes   
* 05.09.2011 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou typické pro 
plemeno. Hledání se 
systematické, vyvážené a od 
počátku s nasazením. Ukazuje 
výbornou loveckou chytrost.  
V 5. minutě pro chybu 



64 
 

partnera běh přerušen. 
V doběhu opět dobře pracuje, 
terén prohledává 
systematicky. Přiznává 
vystavujícímu partnerovi, ale 
náhle přiznávku přerušuje  
a vrací se k vůdci. 
 
Erny od Mlázovické tvrze 
Anglický setr  pes   
* 28.03.2011 
Fadrhonc Martin    CZ 
0 body(ů)    
 
Eros vom Kleebachtal 
Pointer  pes  * 10.04.2011 
Orság Lukáš    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   

Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou korektní.  
V úvodu je hledání 
systematické, vyvážené.  
V dalším průběhu jde příliš do 
hloubky terénu. V 6. minutě  
hledání přerušuje a pase se na 
obilí. 
 
Ibi Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 20.05.2009 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Výborný styl, mechanika 
pohybu a držení hlavy. 
Hledání má systém, je 
vyvážené v konstantním 

tempu a dobře pokrývá 
přidělený terén. Ve 4. minutě 
běh pro chybu partnera 
přerušen. V doběhu nevyužívá 
šanci na pernaté. 
 
Fai Leslie Leven 
Anglický setr  fena   
* 12.11.2007 
Votrubová Jana    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechaniku pohybu  
a držení hlavy lze akceptovat. 
V úvodu systém hledání 
narušen zájmem o srstnatou 
zvěř, ale nechá se zadržet. 2x 
vystavuje bez prokázání zvěře. 

 
Derby  couple  pointer-setter  19.04.2014 
Skupina: B FT Derby pointer-setter 
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Miloslav Šnobr, Eva Straková 
 
Horea de la Maletiere 
Anglický setr  fena   
* 09.09.2012 
Weinfurtová Dita    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechnika pohybu  
a držení hlavy jsou výborné. 
Hledání je systematické, 
mohlo by být lépe vyvážené. 
Občas se orientuje na 
partnera. Dobrý kontakt  
s vůdcem. Spolu s partnerem 
přechází pernatou zvěř. 
 
Claire Seventeen 
Pointer  fena  * 13.08.2012 
Melcerová Hannah    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   
Ukazuje systematické hledání 
ve stylu plemene, mechaninka 
pohybu a držení hlavy jsou 
výborné. Běh přerušen pro 
chybu partnera. V doběhu se 
občas váže na partnera, dobře 

pracuje s větrem. 
 
Campo Seventeen 
Pointer  pes  * 13.08.2012 
Sedláčková Alena    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání nemá zatím 
kontinuitu a systém, často se 
váže na partnera. Držení 
hlavy, mechnaika pohybu jsou 
typické pro plemeno. 1x 
respektuje srstnatou zvěř. 
 
Kler Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou korektní. 
Hledání je systematické 
vyvážené v konstatním tempu 
s výrazně vyjádřenou touhou 
najít zvěř.  

Poskytnuta II. šance - opět 
výborně pracuje, ale přechází  
pernatou zvěř. 
 
Kain Vis Tranquilla 
Anglický setr  pes   
* 04.01.2013 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   
Styl, mechniku pohybu  
a držení hlavy jsou korektní. 
Hledání má systém, jen 
kontinuita by mohla být lepší. 
Touha najít zvěř je dobře 
vyjádřena. Poskytnuta II.  
šance - od počátku pracuje  
s nasazením, hledání má 
výborný systém, je vyvážené, 
dobře pokrývá přidělený 
ternén. Nepřichází na zvěř. 
 
Kata Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
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Varhánková Marie    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Od počátku hledá s plným 
nasazením. Hledání je 
prostorné, ale zatím nemá 
ideální systém. Styl, 
mechanika pohybu a držení 
hlavy jsou korektní.  
Po 5. minutě jde z vlivu vůdce. 

 
County Seventeen 
Pointer  fena  * 13.08.2012 
Valatová Jana    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechnika pohybu  
a držení hlavy jsou typické pro 
plemeno. Hledání zatím nemá 
ideální systém, snaží se 

pracovat s větrem. Chybí 
kontakt s vůdcem. 
 
Kiwi Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
Fadrhonc Martin    CZ 
0 body(ů)    
 

 

IFT-GT Kladno 2014 
Derby  couple  pointer-setter  20.09.2014 
Skupina: AO Derby 
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Vladimír Kůrka 
 
Kler Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
17 body(ů) výborně (EXC) 1  
Hledání systematické, dobře 
vyvážené. Výborně pokrývá 
terén, výrazně vyjádřena 
touha najít zvěř. Styl, 
mechanika pohybu a držení 
hlavy jsou typické. Realizuje 
výborný bod na koroptvi, 
klidná po výstřelu, několik 
kroků za pernatou vpřed. 
 
Kata Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
Varhánková Marie    CZ 
16 body(ů) výborně (EXC) 2  
Výborný styl, mechanika 
pohybu a držení hlavy. 
Hledání je systematické, 
vyvážené v konstantním 
tempu. Prokazuje výbornou 
loveckou chytrost. Vystavuje  
pernatou zvěř, dobře drží 
kontakt horním nosem. Klidná 
před zvěří i po výstřelu. 
Respektuje srstnatou. 
 

County Seventeen 
Pointer  fena  * 13.08.2012 
Valatová Jana    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání zatím nemá 
kontinuitu, tempo není 
konstantní, je patrné, že fena 
je ve výcviku. Jedenkrát 
spontánně přiznává. 
 
Freya od Mlázovické tvrze 
Anglický setr  fena   
* 25.09.2013 
Votrubová Jana    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou korektní. 
Hledání má systém, je 
vyjádřena touha najít zvěř. 
Odbíhá za horizont a určitou 
dobu se nevrací, vůdce  
píská a je zřejmé, že fena 
vystavovala koroptev, po 
povelu vůdce tuto zvedá, 
chytá a přináší vůdci. 
 
Horea de la Maletiere 
Anglický setr  fena   
* 09.09.2012 
Kalík Miroslav    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   

Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy lze akceptovat. 
V úvodu rušena partnerem  
a proto hledá na kratší 
vzdálenost. V průběhu běhu 
se zlepšuje, ukazuje systém  
a touhu najít zvěř. Krátce jde 
za srstnatou, ale nechá se 
zadržet. Nepřichází na 
pernatou. 
 
Few od Mlázovické tvrze 
Anglický setr  fena   
* 25.09.2013 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Chybí nasazení a touha najít 
zvěř, hledá v blízkosti vůdce. 
 
Campo Seventeen 
Pointer  pes  * 13.08.2012 
Sedláčková Alena    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání nemá prostor, 
orientuje se na partnera, 
chybí systém a nasazení. 
Opakovaně přerušuje hledání 
a hledá větřením s nízkým 
nosem. Krátce jde za  
srstnatou, ale nechá se 
zadržet. 
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Kiwi Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
Votrubová Jana    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   
Výborná mechanika pohybu  
a držení hlavy. Styl je rase 
typický. Hledání je prostorné, 
vyvážené, výrazně vyjádřena 
touha najít zvěř. Poskytnuta 
druhá šance, nepřichází na 
zvěř. 

Claire Seventeen 
Pointer  fena  * 13.08.2012 
Melcerová Hannah    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   
Hledání s nasazením, snaží se 
držet systém. Styl, mechanika 
pohybu a držení hlavy jsou 
typické pro plemeno. 
Spontánně přiznává, 
respektuje srstnatou.  
Poskytnuta druhá šance, 
nepřichází na pernatou. 

Kain Vis Tranquilla 
Anglický setr  pes   
* 04.01.2013 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou korektní. 
Hledání systematické, 
vyvážené. Po sedmé minutě 
polevuje v tempu. 

 
Field Trials GT  couple  pointer-setter  20.09.2014 
Skupina: AO FT-GT 
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Vladimír Kůrka 
 
Cifra  Nová Hajnice 
Pointer  fena  * 01.05.2006 
Kaucká Iva    CZ 
16 body(ů) výborně (EXC) 1  
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou výborné. 
Hledání systematické, 
vyvážené v konstantním 
tempu, dobře pokrývá 
přidělený terén. Poskytnuta  
druhá šance, opět hledá 
systematicky ve stylu 
plemene. Přichází na 
koroptev, kterou pevně 
vystavuje, je však nutná větší 
podpora vůdce k postoupení.  
Klidná před zvěří i po výstřelu. 
Aport splnila. 
 
Canidia Seva 
Anglický setr  fena   
* 26.06.2009 
Varhánková Marie    CZ 
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 
2  
Styl, mechaniku pohybu  
a držení hlavy lze akceptovat. 
Asi v polovině běhu mírně 
polevuje v tempu, ale pak se 
opět rozbíhá. Ke konci běhu 

vystavuje pernatou, je silně 
rušena partnerem, který svým 
pohybem bažantí slepici 
zvedá. Klidná po výstřelu  
i před zvěří. Aport splnila. 
 
Artex Cabalia 
Pointer  pes  * 26.07.2010 
Melcerová Hannah    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou korektní. 
Hledání prostorné, snaží se 
pracovat s větrem, drží 
konstantní tempo. Nevyužívá 
šanci na pernaté, kterou 
partner vystavuje. Nepřiznává. 
 
Andy Seventeen 
Pointer  fena  * 15.06.2010 
Sedláčková Alena    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání s nasazením, korektní 
styl. Nevyužívá šanci na 
pernaté v těžkém terénu. 
Méně vyjádřena touha najít 
zvěř. 
 
Arakain del Gimmi 
Anglický setr  pes   

* 23.03.2011 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   
Styl a mechanika pohybu jsou 
typické, hledání s nasazením, 
dobře vyvážené a 
systematické. Je vyjádřena 
touha najít zvěř. Několikrát 
značí srstnatou zvěř,  
v páté minutě běh přerušen 
pro chybu partnera, v doběhu 
hledá opět systematicky. 
Dobře využívá vítr. Ke konci  
v těžkém terénu mírně 
polevuje. 
 
Alka Seventeen 
Pointer  fena  * 15.06.2010 
Sedláčková Alena    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání nemá dobrý systém, 
příliš se orientuje na partnera. 
Asi v páté minutě hledání 
přerušuje, lehá si do mokré 
trávy a chladí se. 
 
Biondo della Torre Antica 
Anglický setr  pes   
* 05.09.2011 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
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0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou výborné. 
Hledání prostorné, vyvážené  
v konstantním tempu, 
opakovaně spontánně 
přiznává. Poskytnuta druhá  
šance, nevyužívá šanci na 
koroptvích, které jsou na 
parkuru. 
 
Delta vom Kleebachtal 
Pointer  fena  * 10.08.2010 
Hučko Martin    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   
Styl a mechanika pohybu jsou 
typické. Hledání občas  
s menším systémem, 
opakovaně vystavuje bez 
prokázání zvěře. 
 
 
 
 

Bonny Valiant Hunter 
Irský červenobílý setr  fena   
* 08.04.2011 
Kohutová M.    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl, mechanika pohybu  
a držení hlavy jsou korektní. 
Hledání prostorné, snaží se 
využívat měnící se vítr. 
Poskytnuta druhá šanci, opět 
dobře pracuje s větrem, pouze 
vlevo opakovaně točí po 
větru. Ke konci běhu více 
polevuje v tempu. 
 
Balia Seva 
Anglický setr  fena   
* 25.06.2008 
Kaucká Iva    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání loveckého typu, styl 
lze akceptovat. Méně  
vyjádřena touha najít zvěř,  
 

nevyužívá šanci na pernaté  
v těžkém terénu. 
 
Eimee od Mlázovické tvrze 
Anglický setr  fena   
* 28.03.2011 
Votrubová Jana    CZ 
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)   
Hledání s nasazením, výrazně 
vyjádřena touha najít zvěř. 
Opakovaně klidná před 
srstnatou. Poskytnuta druhá 
šance, nepřichází na zvěř. 
 
Bella Aragaj 
Anglický setr  fena   
* 18.12.2010 
Weinfurtová Dita    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Styl a mechanika pohybu jsou 
typické. Hledání občas nemá 
dobrý systém, opakovaně 
vystavuje bez prokáz 
 

 
Field Trials GT  couple  pointer-setter  21.09.2014 
Skupina: AO FT-GT 
Rozhodčí: František Švec, Luděk Polák 
 
Arakain del Gimmi 
Anglický setr  pes   
* 23.03.2011 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
17 body(ů) výborně (EXC) 1  
Rychlé, systematické hledání 
ve stylu plemene. Spontánně 
přiznává partnerovi. V 7. 
minutě pevně vystavuje. 
Postupuje prokazatelně. Při 
vzletu zvěře a po výstřelu 
klidný. Přinášení splněno. 
 
Eimee od Mlázovické tvrze 
Anglický setr  fena   
* 28.03.2011 
Votrubová Jana    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   

Styl a mechanika pohybu 
typické pro plemeno. 
Vyvážené hledání, maximálně 
využívá přidělený terén.  
V první minutě nevyužívá 
šanci na koroptvích. V 8.  
minutě spolu s partnerem 
vyráží zvěř. 
 
Kiwi Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
Fadrhonc M.    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání v typu plemene, 
prostorné, na levé straně točí 
po větru. Nevyužívá možnost 
na pernaté. 

Kata Vis Tranquilla 
Anglický setr  fena   
* 04.01.2013 
Varhánková Marie    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Rychlé, hledání ve stylu 
plemene s menším systémem, 
ale vyjádřenou touhou najít 
zvěř. Krátce vystavuje bez 
prokázání zvěře. Opakovaně 
spontánně přiznává. 
Respektuje srstnatou. Po 
přerušení v doběhu pokračuje 
s menší koncentrací a hledání 
postrádá systém. 
 
Biondo della Torre Antica 
Anglický setr  pes   
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* 05.09.2011 
Dvořáková Vlaďka    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Rychlé, systematické hledání  
v typu plemene. Dobře 
využívá přidělený terén. S 
dobrým větrem v 6. minutě 
přechází zvěř. 
 
Bella Aragaj 
Anglický setr  fena   
* 18.12.2010 
Weinfurtová Dita    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Rychlé, systematické  
a vyvážené hledání ve stylu 

plemene po celou dobu běhu 
v konstantním tempu. 
Opakovaně vystavuje bez 
prokázání zvěře.  
Respektuje srstnatou. 
 
Bonny Valiant Hunter 
Irský červenobílý setr  fena   
* 08.04.2011 
Kohutová M.    CZ 
0 body(ů) neuspěl (E)   
Hledání prostorné ve stylu 
plemene. Chybí systém. 
Opakovaně točí po větru. 
Nepřiznává. 
 

 
Canidia Seva 
Anglický setr  fena   
* 26.06.2009 
Varhánková Marie    CZ 
body(ů) neuspěl (E)   
Typický pohyb pro plemeno, 
méně systematické, ale 
samostatné hledání. V první 
minutě nevyužívá vystavení na 
pernaté. V 8. minutě po 
krátkém vystavení  
vyráží zvěř, kterou krátce 
pronásleduje a přináší.

 
 
 

Podzimní zkoušky ČPSK 14.9.2014       MVDr. Zbyněk Dvořák 

 
Zdravím všechny přátele anglických stavěcích psů a úvodem děkuji těm, kteří se  

podíleli na přípravě i konání PZ ČPSK 2014. Rád bych však na základě osobní zkušenosti přidal 
svůj komentář. Mám pocit, že slovo klubové zkoušky by mělo značit lepší... 

Nevidím a neznám systém spolupráce klubu s OMS Praha 9 pořádajícím PZ pro klub, 
ale je mi více než líto, že pod záštitou klubu nejsou na zkouškách dodržovány a prezentovány 
alespoň základní věci spojené s myslivostí (např. účast trubačů při úvodu, slavnostním 
ukončení) a chybí celkem i lidská slušnost (říct do vedlejší části hospody, že se jde na nástup či 
vyhlášení; či volný pohyb psů návštěvníků akce). Zároveň je faktem, že se klubové zkoušky 
bohužel netěší zájmu ani vůdců a zároveň ani členů klubu… 

Je smutné, že se na klubových PZ (s možností zisku CACT) sejde jen 8 psů (z toho 4 
kontinentální ohaři) a zájem mimo účastníky (opomenu-li doprovod vůdců, činovníky klubu a 2 
chovatele) se rovná nule! Kde jinde se mají členové klubu scházet než na jím pořádaných 
akcích?! Nevím co přesně je potřeba změnit a nemyslím si, že klub se má řídit rozhodnutími  
a doporučeními jednoho člověka či jednoho směru lovecké kynologie, jsem ale přesvědčen, že 
je potřeba podporovat i loveckou kynologii „běžných myslivců“ či „vůdců, kteří mají loveckou 
kynologii jako hobby“ a ne jen špičkových sportovců a jejich psů. 

Pojďme se všichni zastavit a zamyslet se – s cílem pořádat akce, o které bude zájem.  
Akce, na které se budou vůdci těšit a doufat, že nebudou mezi náhradníky; na které se budou 
jezdit koukat a učit noví členové a nezkušení vůdci, akce na kterých se po zkouškách všichni 
rychle nerozprchnou domů – prostě akce jako "obyčejné PZ pořádané OMS", o které je zájem  
a po kterých se posedí a popovídá s kamarády a známými a nikomu se nechce domů… 

Co se mě týče – letos jsem byl i na PZ pořádaných OMS Příbram v Bubovicích. Jednalo 
se o akci, která díky své atmosféře a průběhu byla více než jen zkouškami, akci zaštítěnou jen 
OMS, ale s úrovní vyšší, než naše klubové zkoušky, akcí na kterou rád pojedu znovu. 
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                                                                       Noví členové. 

Kdo se může stát členem klubu?  

Členem klubu může být každý, kdo se  
zajímá o plemena anglických ohařů.  

Jak se do ČPSK přihlásit?  
 vyplnit přihlášku  

 odeslat přihlášku e-mailem nebo poštou na  adresu ekonoma klubu 
- obratem obdržíte Vaše  "identifikační číslo člena klubu", které slouží 
jako VS pro platby na účet nebo složenkou 

 Související poplatky:  
Zápisné - 200 Kč jednorázově 
Členský příspěvek - 300 Kč na rok 

A co dál?  
Obdržíte členskou kartu, na které je uvedeno Vaše klubové číslo spolu s PIN. 
Tyto údaje opravňují k přístupu k některým částem a službám našeho webu 
www.pointer-setter.cz  
 
Možno platit i bankovním převodem  
účet číslo: 35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)  
konstantní symbol: 0558  

Jaké má členství v klubu význam?  
 Především splníte jeden ze základních požadavků k tomu, abyste mohli 

setry nebo pointry sami chovat.  
 Členstvím získáte slevy na akcích pořádaných klubem a bude Vám 

zasílán Klubový zpravodaj.  
 Můžete se také podle svých možností zapojit do klubové činnosti  

a pomoci připravovat klubové akce, které propagaci a chov našich 
krásných plemen podporují.  

 Jistě si i Vy naleznete v klubu přátele, se kterými si můžete vyměňovat 
poznatky nebo se seznámíte se zkušenými chovateli i cvičiteli, kteří 
Vám mohou v mnohém poradit.  

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

 
      
      Vážení chovatelé  

Pomozte nám, prosím, při získávání nových členů našeho klubu. Pro klub 
vykonáte záslužnou činnost, pokud tuto přihlášku „přibalíte“ na cestu  

k novým majitelům svým štěňátkům.  

http://pointer-setter.cz/index.aspx?rub=15
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Český pointer a setter klub               Přihláška nového člena 

Jméno:                       Příjmení:                                                                 Titul:  
  
  
  
     

Narozen(a) dne:  
 
Profese:  
 
Bydliště     - ulice, č.p.:  
 

- obec: 
 

-  PSČ: 
 

-  okres: 
 Telefon:  

 

 E-mail: 
 

  
  
Jsem držitelem plemene:                              Od roku:  
 
Jsem chovatelem plemene:                                                Od roku:  
 
Mám chráněný název chovatelské stanice:  

  
  
  

 

Žádám o přijetí za člena Českého pointer a setter klubu  
a souhlasím se zanesením výše uvedených osobních údajů do 
evidence členů ČPSK.  

V(místo):              Dne: 

Podpis žadatele:  

Souhlasím se zveřejňováním uvedených údajů v materiálech 
ČPSK  (zpravodaj, seznam členů, seznam chovatelských stanic,  
webové stránky, atp.) – nehodící se škrtněte.          

Ano Ne 
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Českomoravská kynologická jednota 
                     Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov, tel. 224 948 479, fax 224 948 470 

 

 

 

Přihláška k zápisu vrhu štěňat 
                                          Plemenná kniha přiděluje čísla zápisu 
Plemeno:  
Chovatelská stanice: 
Jméno a adresa:  
Telefon:  

 
Datum krytí:              Datum vrhu:        ………..psů / …………fen 
 
Otec:       Číslo zápisu:  
Matka:       Číslo zápisu:  
Jméno štěněte Pohlaví Zbarvení Číslo zápisu / Tetovací číslo / Čip 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

K přihlášce připojuji: doporučení ke krytí 
Potvrzuji místopřísežně, že všechny údaje jsou pravdivé. 
Souhlasím se zveřejněním jména a adresy: ANO – NE 
 
V……………………………….    dne…………………………..  Podpis chovatele………………………….. 
Potvrzení o tetování        Otetováno: ………………..psů  ………………….fen 
Datum:     ……………………………………………… 
                   podpis a razítko  
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Klubový adresář                   . 
 
 
 
 
 

Předseda Libor Kunt Vražkov 65 
Roudnice n.L., 413 01 

+420 602 831 562 
president@pointer-setter.cz 

Jednatel Mgr.Jana Anderlová Stodůlecká 13 
Praha 5, 158 00 

+420 251 613 328 
info@pointer-setter.cz 

Ekonom Markéta Šmakalová Chaberská 6 
Praha 8, 180 00 

+420 773 227 700 
ekonom@pointer-setter.cz 

Výcvikář Vladimíra Dvořáková Cholupice 15 
Praha 412, 143 00 

+420 602 171 513 
vycvikar@pointer-setter.cz 

Redaktor klub. 
zpravodaje 

Miriam Huderová Husí Lhota 61 
294 06 

+420 777 218 364 
zpravodaj@pointer-setter.cz 

Člen Ing.Luděk Polák Hlavní 144 
Bořanovice, 250 65  

+420 777 991 847 
polak.ludek@seznam.cz 

Člen Libor Mašek 5.května 1460 
Louny, 440 01 

+420 737 272 866 
masek.libor@seznam.cz 

Člen Josef Korelus L.Janáčka 344,  
Kolín II, 280 02 

+420 723 927 108 
uhas@uhas.cz 

Předseda KRK František Švec Kleneč 91 
413 01 

+420 736 276 224 
revizni.komise@pointer-setter.cz 

Člen KRK Ing.Ladislav Šmakal Chaberská 4 
Praha 8, 180 00 

+420 776 222 211 
ladislav.smakal@seznam.cz 

Člen KRK Ing.Marta Kubešová 
Ph.D. 

Ředhošť 27 
Mšené-lázně, 411 20 

+420 720 633 732 
kubesova.marta@seznam.cz 

Poradce pro chov 
pointrů 
anglických setrů 

Simona Svatoňová Jahodová 2888/40 
Praha 10, 106 00 

+420 272 652 944 
+420 731 578 559 
poradce.poi@pointer-setter.cz 
poradce.as@pointer-setter.cz 

Poradce pro chov 
gordonsetrů 

Ing.František Šonka Bratranců 
Veverkových 1563/1 
Praha 913, 193 00 

+420 281 924 585 
poradce.gs@pointer-setter.cz 

Poradce pro chov 
irských čb setrů 
a irských setrů 

Ing.Kamila Drábová Veletín 18 
Sedlec-Prčice 
257 91 

+420 725 353 770 
poradce.icbs@pointer-setter.cz 
poradce.is@pointer-setter.cz 
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