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Titulní strana:  Eimee od Mlázovické tvrze Chovatel/majitel:  Ing. Jana Votrubová 
Výstavní ocenění:  CAJC, CAC 
Zkoušky:   Klubové Zkoušky vloh 1.místo 

Polabské derby ohařů CACT 
Memoriál Josefa Luxe CACT 
Jarní pohár ČPSK 2.místo 
Mezinárodní Field Trial Derby VD, 2.místo 
Národní Field Trial Derby VD, 5.místo 
Národní Field Trial Couple VD, 2.místo 
Národní Field Trial - Rakousko D, 2.místo 
Field Trial Couple - Maďarsko VD, 2 místo 
Memoriál Stanislava Vojnara II.cena 
Klubové SZVP II.cena 
Podzimní zkoušky I.cena, 259 bodů 
Soutěž Svatého Huberta KBO - 72 bodů, 1. pořadí 
Klubový pohár Sv. Huberta ČPSK - 59 bodů, 1. pořadí 
St. Hubert Cup - Chorvatsko - 61 bodů, 2. pořadí 
Mistrovství světa poháru Sv. Huberta 2013 – 2. místo v týmech 
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Slovo úvodem  
 

 

Vážení členové ČPSK, 
 

svoje úvodní slovo zahájím poděkováním všem členům ČPSK, kteří vážili cestu na mimořádnou 

členskou schůzi. Vyjádřili tím to, že jim osud klubu není lhostejný čehož si já i ostatní členové 

výboru velmi vážíme. 
 

Situace v klubu není momentálně jednoduchá. To, že se minoritní zájmová skupina snažila ovlivnit 

výsledky volební schůze účelovými přihláškami ke členství v klubu podanými těsně před výroční 

členskou schůzí jsem již zmiňoval v minulém zpravodaji. V minulém zpravodaji jsem i vyzýval 

skupinu nespokojených členů, ať své požadavky jasně zformuluje a v klidu a bez emocí předá k 

řešení výboru klubu, který se jimi začne zabývat. Toto se bohužel nenastalo. Zájem o věcnou 

komunikaci, diskusi, nebyl. Následně podal pan Martin Houda žalobu na neplatnost veškerých 

rozhodnutí VČS. To, že výbor klubu musí kromě běžných aktivit řešit navíc tuto nepříjemnou 

situaci samozřejmě negativně ovlivňuje chod veškerých aktivit včetně oslav výročí klubu a klub 

bude nucen neplánovaně uvolnit prostředky za právnické služby. Doufejme, že situace se vyřeší 

a vše se uklidní tak, aby bylo možné se plnohodnotně věnovat zájmové činnosti, což je posláním 

klubu, spolku. Politikaření a boj o moc naštěstí nemá vliv na výsledky našich psů. O radost z 

úspěchů našich členů a jejich svěřenců se s vámi v tomto zpravodaji podělí jednotliví autoři, kteří 

poskytli podklady pro tento KZ, najdete v něm také výsledky všech letošních akcí pořádaných 

naším klubem. 
 

Závěrem mi dovolte opět apelovat na větší zapojování se do činnosti klubu. Uvítáme každého 

zájemce, který chce jakkoliv přispět k lepšímu chodu klubu. Přesně o tom ČPSK je - sdružuje 

zájemce o plemena. Očekával bych to, že členové preferující exteriér a výstavy se budou aktivně 

podílet na přípravě a organizaci výstav, členové preferující klasické lovecké zkoušky se budou 

podílet na přípravě, organizaci atd. těchto klubových zkoušek a členové preferující směr zkoušek 

typu FT se budou angažovat při přípravách a organizaci těchto zkoušek. Bohužel ne vždy tomu tak 

je.  Všem, kteří pomáhají, jménem výboru moc děkuji. To, že členové ČPSK budou své svěřence 

přednostně prezentovat na akcích připravovaných klubem beru jako absolutní samozřejmost.  
 

Do roku 2017 Vám i Vašim svěřencům přeji vše nejlepší, mnoho úspěchů.  

Klubu přeji hlavně uklidnění situace. 

 
Martin Hučko, předseda ČPSK 

 
 
 
 

Periodikum je registrováno na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem – MK ČR E 21952. 
 
Zpravodaj připravili: Alena Poláková, Vladimíra Dvořáková, Mgr. Jana Anderlová 
Fotografie do zpravodaje poskytli: Nikola Balajková, Zuzana Nedavašková, členové ČPSK 
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Výročí 
 

Výbor ČPSK srdečně blahopřeje svým členům k významným životním jubileím v příštím roce 
2017, přejeme do dalších let mnoho sil, životního elánu i dalších chovatelských úspěchů.  
 

80 let –  Pavel Dvořáček – Průhonice 
 

75 let –  Bohumil Pazdera - Hlízov 
 

70 let –  Jaroslav Meisner – Šonov 

František Henzl – Peruc 
Milan Turek – Maršovice  
Alena Mojžíšková – Oldřichov 
Karel Sýkora – Dobřany 
Ing. Stanislav Trčka – Velký Bor  

 

65 let – Ivan Anderle – Praha 5 

 Helena Formánková - Tišice 
Josef Rychtera – Nepřevázka 
Jaroslav Zelinger - Vlašim 

 

60 let –  Miroslav Brůža – Klamoš 

Stanislav Bureš - Chotěboř 
Bc. Radim Duda – Praha 6 
Gita Mühlová – Tábor 
Soňa Fabová - Chotěbuz 

 

Kalendář klubových akcí 2017  

 

Členská schůze  
 

V neděli 29. ledna 2017 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 klub VARTA s 
restaurací nesoucí název 
Na Vartě, která se nachází 
u stanice autobusu.  
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Jarní svod 
2.4.2017  Chata MS Horní Počernice, ulice Na Svěcence, Praha 

 

Kynologický kurz  
29. - 30.4.2017 Stará fara – Chržín u Velvar  

 

Výstavy  
1.5.2017  Klubová výstava bez titulu KV   Stará Fara – Chržín u Velvar  

18.6.2017 Klubová výstava se zadáním titulu KV  Konopiště, Benešov  

 

Zkoušky  
14. - 17.4.2017  MFT Kladno (CACIT, CACT)  

8.5.2017   Jarní pohár Blevice (CACT), Nejlepší IS získá „Pohár Ireny Rafalské“  

13.5.2017 ZV Hudeřice – OMS Hradec Králové (CACT)  

7.10.2017 PZ Litoměřice (CACT) 

7. – 8.10.2017  MFT-GT, Pohár Svatého Huberta Kladno (CACIT, CACT)  

21.- 22.10.2017  VZ Litoměřice (CACT)  

 

Zprávy z klubu  
 
 

!!! Připomínáme splatnost Členských příspěvků !!! 
 

Členské příspěvky – 300,- Kč na rok 2017 musí být uhrazeny do 31.12.2016.  
 
 
 
Příspěvky a jiné klubové poplatky lze platit bankovním převodem, případně složenkou typu A 
na účet č.: 35-340 490 237/0100 (KB Praha) variabilní symbol: vaše klubové číslo člena 
adresa majitele účtu: Český pointer a setter klub, z.s. Jungmannova 25, Praha 1, 115 25  
nebo složenkou typu C na adresu ekonoma klubu: Vladimíra Dvořáková, Cholupice 15, 143 00 
Praha 4 (do zprávy pro adresáta uvádějte vaše klubové číslo člena) 
 

Inzerce  
V klubovém zpravodaji je možné inzerovat chovatelské i podnikatelské aktivity.  
Ceny inzerce: 1 strana A5 3.500,-Kč, ½ strany A6 2.000,- Kč (vnitřní černobílé strany zpravodaje) 
 

Klubový zpravodaj  
Žádáme členy klubu, kteří mají zájem přispívat, aby své příspěvky - články a fotografie zasílali na 
zpravodaj@pointer-setter.cz, redaktor klubového zpravodaje Alena Poláková – tel. 606 252 171. 
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Klubové informace - Prosím zasílejte aktual. změny:  
- 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 matrikářky klubu 

- změny majitelů, spolumajitelství: majitelé mají povinnost i spolumajitelství hlásit na 
Plemennou knihu ČMKJ ! 

 

Chov – informace 
 

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 100,-
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 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:  
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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.  

 
 

Chcete nakrýt fenu?  
Je třeba požádat příslušného poradce chovu o vystavení krycího listu. 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 nebo označení čipem. Pracovník, který 
označení provedl, potvrdí jeho správnost na originále přihlášky a uvede počet tetovaných či čipem 
označených štěňat, datum, razítko a podpis. Současně posoudí zdravotní stav!  

Chovatel ihned po označení štěňat 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). 
 

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 
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Zápisy 
Výborová schůze 30.4.2016 
 

Přítomni: dle prezenční listiny  
Program: 1) KV Konopiště (p. Drábek a Ing. Šeda) 

2) Předání agendy ekonoma, matrikáře  
3) Kynologický kurz 2017  
4) Speciální výstava  
5) FT-GT 2016 – rozhodčí  
6) Termín akcí pro rok 2017 - Výstavy (KV a SV nahlásit do 15.8.2016) – Prac. zkoušky  
7) Identické doporučené dopisy dožadující se členství …  
8) Otevřený dopis p. Hejzlara  
9) Doporučený dopis pana Houdy  
10) Různé  
11) Termín příští schůze výboru  

6) Akce na rok 2017 PZ, VZ OMS Litoměřice (František Švec), ZV p.Novák zjistí možnosti 
uspořádání v roce 2017, Jarní pohár Blevice 8.5.2017, návrh spolupráce s Klubem krátkosrstý ohař 
na pořádání IFT v roce 2017 23.- 24.4.2017, NFT 8.-9.4.2017 Blevice Speciální výstava 1.5.2017, 
Klubová výstava 11.6.2017 ? Konopište  
3) Kynol. Kurz 29.4.-1.5.2017 Chržín  
4) Přihlášeno 70psů, rozhodčí pí. Sitterová oznámila v předvečer konání SV svou neúčast.  
2) Předání agendy matrikáře závisí na předání elektronické databáze, písemné podklady byly již 
předány. Přihlášky již chodí na adresu nové matrikářky.  
7) Identické dopisy – bude zaslána identická odpověď  
8) Otevřený dopis p. Hejzlara – bylo projednáno  
9) Doporučený dopis p.Houdy – bylo projednáno  
10) Různé Proplácení účtů členům výboru - Zřízení poštovních kartiček – pro jednatelku, 
matrikářku a pí. Polákovou Opětovně zaslaná přihláška pí. Tiché byla předána matrikářce ČPSK 
11) 5.6.2016 po Klubové výstavě  
1.5.2016  
1) Klubová výstava - Příprava katalogu – úvodní stránka Vítěz minulé výstavy - Problém párování 
plateb Klubové výstavy, týdně zasílat přehled přihlášených - Zahraniční účastníci 25EUR, za 
dalšího psa 20EUR Sponzor (Krmivo) – ceny cca 70kg na ceny Sponzor (Klára) – ceny psí kosmetiky. 
Dva kruhy – tj. 2x vedoucí kruhu, zapisovatel, tlumočník! Je třeba vydelegovat třetího rozhodčího 
zajistí p.Šeda/p.Drábek ! Obojky s logem k 80. výročí klubu – zjistit cenu ! Předpoklad 1 obojek na 
vystavovatele KV. Je třeba spočítat náklady na rozhodčí a personál kruhů, aby mohla být 
provedena kalkulace výdajů na poháry/kokardy.  
5) FT-GT 2016 – rozhodčí, bude řešeno na příští výborové schůzi  
Zapsal: V. Dvořáková, Ověřovatel zápisu: Ing. Votrubová, Mgr. Anderlová 
 

Výborová schůze 14.6.2016  
 

Přítomni: dle prezenční listiny  
Program: 1) Stanovy  

2) Přehled vráceného zápisného  
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3) ČMKJ-ČMKU je zaplacen poplatek za členství?  
4) Daňové přiznání  
5) Termín Mim.ČS - schvalování upravených stanov  
6) Pozvánka na Mim.ČS  
7) Akce 2017  
8) Klubový zpravodaj 2/16  
9) Různé  
10) termín příští schůze výboru  

1) Stanovy  
2) Veškeré platby byly zaslány zpět  
3) Nahlášen počet členů, poplatek zaplacen  
4) Daňové přiznání – bylo podáno na FÚ  
5) Termín mimořádné ČS – návrh termínu 11.9.2016  
6) Pozvánka na mimořádnou ČS 1. polovina srpna  
7) PZ, VZ termín dle OMS Litoměřice (František Švec), ZV p.Novák zjistí možnosti uspořádání v 
roce 2017, Jarní pohár Blevice 8.5.2017, návrh spolupráce s Klubem krátkosrstý ohař na pořádání 
IFT v roce 2017 23.-24.4.2017, NFT 8.-9.4.2017 Blevice Speciální výstava 1.5.2017, Klubová 
výstava 18.6.2017 Konopište  
8) Klubový zpravodaj 2/2016 konec listopadu 2016  
9) Různé  
– Změna standardu Gordonsetra od 1.1.2016, zveřejněn 4.4.2016 Schůze klubů ČMKU  
– zpráva předsedy – budou nové webové stránky, představení softwaru Dogoffice, přednáška - 
genetické testování, ověření paternity, prezentace Normativ ke klubovým stanovám – 
doporučení / APEL mít Stanovy co možná nejstručnější!  
- Doplnění loga klubu o IČBS – požádat pí. Evu Strakovou o spolupráci  
- Zveřejnění pozvánky na KV na stránkách ČPSK – obsahoval gramatické chyby!  
- Předseda klubu informuje výbor, že na ČPSK byla podána žaloba o určení neplatnosti všech 
rozhodnutí VČS 2016 podaná Ing. Martinem Houdou.  
10) Termín příští schůze výboru 26.7.2016  
Zapsala: V. Dvořáková 
 

Výborová schůze 16.8.2016  
 

Přítomni: dle prezenční listiny  
Program: 1) Stanovy  

2) Zvací dopis  
3) Varta 11. 9. 2016  
4) KV 2017 - místo rezervováno  
5) Dosílání pošty prodlouženo do 2/2017  
6) Pracovní knížky  
7) Návrh KBO IFT - 4 dny (2 dny organizátor 1 KBO a 2 dny ČPSK)  
8) na MVP Brno pozván francouzský rozhodčí J. Gubie  
9) Inzerce klubové stránky (služba členům - přehled vrhů i plánovaných - GS)  
10) Pracovní knížky  
11) Různé  
12) Termín příští schůze 
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1) Pí. Svatoňová připravila nové stanovy na základě původních stanov ČPSK, jsou připraveny k 
odeslání společně s pozvánkou na MČS. 
2) Předseda sepíše dnes zvací dopis (pozvánku) na mimořádnou členskou schůzi, který bude 
obratem zaslán spolu s programem, dopisem paní Svatoňové a návrhem Stanov všem řádným 
členům ČPSK k 16.8.2016. Program schůze: 1) Schvalování stanov 
3) Klub Varta je zamluven 11.9. 2016 od 9hod., začátek schůze v 10hod.  
4) KV 2017 – místo na Konopišti rezervováno Na zakládě dohody s MSKAO střídání pořadatelství 
Speciální výstavy, bude ČPSK v roce 2017 pořádat 2.klubovou výstavu s CAC v termínu a místě 
původně plánované pro SV. Změnu nahlásí pí. Anderlová.  
5) Dosílání pošty prodlouženo do 2/2017  
6)Pracovní knížky – dotisk zajistí Martin Hučko do 11.9.2016  
Předseda osloví MSKAO ohledně platnosti meziklubové dohody o neudělování souhlasu se 
zadáváním CACT pro OMS.  
7) Návrh KBO IFT - 4 dny (2 dny organizátor 1KBO a 2dny ČPSK), p. Hučko bude kontaktovat KBO  
8) na MVP Brno pozván francouzský rozhodčí J. Gubie  
9) Inzerce klubové stránky (služba členům - přehled vrhů i plánovaných - GS) Návrh rozšířit 
informace o aktuální přehledy vrhů jednotlivých plemen.  
10) Podzimní FT-GT, připraveny propozice Návrh rozhodčích: František Švec (vrchní), Eva 
Straková, Mgr. Jana Anderlová, Ing. Alena Sedláčková, Roman Sedláček, Jan Šabatka, J. Jiroušek  
11) Různé - Rozšíření loga – byla zadáno vytvoření IRWS pí. Strakové  
12) Termín příští schůze 11.9.2016 před konáním MČS  
Zapsala: V. Dvořáková Ověřovatel zápisu: Mgr. J. Anderlová, Ing. Jana Votrubová 
 

Výborová schůze 11.9.2016  
 

Přítomni dle prezenční listiny.  
1) Žádosti o souhlas pro adepta na přijetí čekatele pro posuzování exteriéru psů – Ing. Iva 
Černohubová Ing. Lucie Studýnková Výbor klubu souhlasí s žádostí a doporučuje účast adeptů na 
výstavách pořádaných ČPSK.  
2) Pro zapsání Nových stanov je třeba dodat jednatelce ČPSK – Ověřený souhlas s funkcí ve 
výboru/revizní komisi ČPSK do 16.9. 2016. Mgr. Anderlová zašle všem formulář souhlasu.  
3) Termín Speciální výstavy pro rok 2017 (pořádající MSKAO) 13.8.2016 v Zákupech  
4) Termín výroční členské schůze 29.1.2017 – Klub Varta  
5) Návrh úpravy směrnici poplatků pro zahraniční členy Mgr. Anderlová Do příští výborové schůze 
připravit přehled zahraničních členů včetně vyčíslení nákladů na zasílání do zahraničí – ekonom.  
6) Otázka souhlasu CACT na akcích nepořádaných Klubem. Ověřit platnost (respektování) dohody 
mezi kluby - předseda  
7) Uzávěrka příspěvků do KZ 31.10.2016.  
8) Termín příští výborové schůze 1.11.2016 v 18,00 – Drahobejlova, Praha 9  
9) Pí. Poláková vrátí do konce týdne výstavní stojany a cedule, zapůjčené p. Švecem  
Zapsala: V. Dvořáková Ověřovatel zápisu: Tomáš Novák, Mgr. Jana Anderlová 
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Výborová schůze 1.11.2016  
 

Přítomni dle prezenční listiny. 
Program: 1) KZ 2/2016 - Titulní strana - výročí a gratulace (ve spolupráci s matrikářkou) - 
významné úspěchy našich členů v roce 2016 Speciální výstava Chržín - foto a výsledky Klubová 
výstava Konopiště - foto a výsledky Pracovní zkoušky 2016 Jarní pohár ČPSK - výsledky  

2) aktualizace chovných jedinců (poradci chovu)  
3) zasílací adresa ČPSK: adresa aktuálního jednatele ČPSK  
4) nová razítka pro jednatele, předsedu a ekonoma (po zaregistrování stanov)  
5) poradci chovu - připravit zprávy za rok 2016 Modifikovaný standard GS zaslán A. 
Polákové k publikování v KZ  
6) Je rezervován Klub Varta pro VČS 29.1.2017?  
7) Platnost/respektování dohody (CACT) s MSKAO: předseda  
8) Realizační tým KV 1? - Chržín 1. 5. 2017  
9) Kynologický kurz (Šmakalová?)  
10) Realizační tým KV 2? - Konopiště 18.6.2017? - s nájemcem parkoviště předběžně 
dohodnuto - v tento termín se nekoná žádná větší akce.  
11) Pracovní knížky - tisk nové edice - evidencí pověřená osoba?  
12) Různé 13) Termín příští schůze výboru 

1) Kynologický kurz 28.-30.4.2017 příjezd pátek odpoledne, trenink sobota + neděle Areál Chržín 
zamluven výcvikář: T. Novák, F. Švec, M. Hartl ?, V. Dvořáková, J. Votrubová, J. Filinger poradci 
chovu – dopoledne před výstavou Připravit propozice pro KZ  
2) KV bez zadání KV (místo SV) 1.5.2017 Ředitel výstavy František Švec Rozhodčí vrchní: Simona 
Svatoňová Návrh rozhodčích: Iuza Beradze, Leoš Jančík, Olga Dolejšová, František Šimek - osloví 
M.Šmakalová Připravit propozice pro KZ  
3) KV Konopiště 18.6.2017 Návrh rozhodčích: rozhodčí ze Slovenka, osloví J. Drábek  
4) KZ – titulní strana AS Jana Votrubová Výročí – z databáze budou poskytnuty informace pro KZ 
Speciální výstava Chržín - foto a výsledky (internet) Klubová výstava Konopiště - foto a výsledky 
(internet) Pracovní zkoušky 2016 – Tonáš Novák Výsledky FT 2016 (internet) Jarní pohár ČPSK – 
výsledky Úspěchy na zahraničních výstavách - J. Drábek aktualizace chovných jedinců (poradci 
chovu) – POI, AS, IS aktualizováno na internetu GS, IRWS – oslovit nepřítomné poradce chovu – 
pí. Poláková Přehled akcí na rok 2017 – Hlavně výroční členská schůze – termín 29.1.2017 a místo 
s mapkou Propozice na Kynologický kurz, 2.KV – ostatní zatím pouze informace o termínu/místě 
- Klubové ZV 13.5.2017 Hudeřice (OMS Hradec Králové) - FT 14. - 17. 4. 2017 Zasílací adresa ČPSK: 
adresa aktuálního jednatele ČPSK Modifikovaný standard GS zaslán A. Polákové k publikování v 
KZ  
5) nová razítka pro jednatele, předsedu a ekonoma - po zaregistrování stanov - nová razítka musí 
být číslovaná Návrh na nová razítka pro poradce chovu – návrh připraví pí. Svatoňová O předání 
razítek bude sepsán předávací protokol.  
6) Platnost/respektování dohody (CACT) s MSKAO: předseda kontaktoval MSKAO – odpověď do 
dnešního dne nepřišla  
7) Pracovní knížky jsou zadané v tiskárně  
8) Požadavek revizní komise na průběžné ekonomické informace z jednotlivých akcí - Bylo 
projednáno výborem  
9) Termín příští výborové schůze 10. nebo 17. 1. 2017 od 18hod. u Simony – den bude upřesněn 
Zapsala: Vladimíra Dvořáková Ověřovatel zápisu: František Švec 
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Mimořádná členská schůze ČPSK 11.9.2016 
 

Navržený program:  
1. Zahájení mimořádné členské schůze po uzavření prezence přítomných členů  
2. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených 
sčítáním  
3. Schvalování stanov v souladu s novým občanským zákoníkem  
 
1. Předseda zahájil ČS, poděkoval panu Radimu Dudovi za reprezentaci plemene pointr na 
letošním Memoriálu Richarda Knohla  
2. ČS hlasovala:  
Předsedající schůze: Ing. Martin Hučko - schváleno většinou přítomných, zdrželo se 12 
Zapisovatel: Vladimíra Dvořáková, František Švec, Ing. Jana Votrubová  
Návrhová komise: František Švec, Ing. Jana Votrubová, Bc. Radim Duda – schváleno většinou 
přítomných, zdrželo se 11  
Mandátová komise: Eva Straková, Markéta Kohutová, Alena Poláková – schváleno většinou 
přítomných, zdrželo se 11  
3. Schvalování stanov Počet přítomných členů 46, na základě plné moci 26. Celkem 72 členů.  
Hlasování o návrhu schvalování Stanov Komise pro stanovy. Pro 11, proti 60, zdrželo se 1  
10,17 Dorazili další 4 členové, Počet přítomných 50, na základě plné moci 26. Celkem 76 členů.  
Hlasování o návrhu schvalování Stanov pí. Svatoňové. Pro 65, proti 11, zdrželo se 0  
Předsedající vyzval přítomné ke vznesení případných připomínek k návrhu Stanov pí. Svatoňové. 
- Nikdo se nepřihlásil  
Hlasování o schválení nových Stanov ČPSK (návrh pí. Svatoňové) Pro 65, proti 10, zdrželo se 1  
Zapsala: Vladimíra Dvořáková Ověřovatel zápisu: František Švec, Ing. Jana Votrubová  

 
Návrh usnesení z Mimořádné členské schůze konané 11.9.2016 
Členská schůze souhlasí:  s mandátovou komisí  

s návrhovou komisí  
s programem Mimořádné členské schůze  
s návrhem stanov podanými pí.Svatoňovou 
se zněním Nových stanov ČPSK dle návrhu pí. Svatoňové – text je 
přílohou tohoto usnesení  

Členská schůze nesouhlasí: s návrhem stanov vypracovaných komisí pro stanovy  
 
Pro 64, proti 0, zdrželo se 12  
Členská schůze schvaluje usnesení většinou přítomných členů. 
 
Příloha usnesení: 
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Čl. I 
 

Název spolku:  Český pointer a setter klub, zapsaný spolek 
                                          (zkratka ČPSK, z.s.) 
 

Sídlo spolku:  ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 
 

Působnost spolku: Česká republika 
 

Čl. II. 
Základní ustanovení 

 

1. Český pointer setter klub, zapsaný spolek (dále jen ČPSK) je členem Českomoravské 
kynologické unie prostřednictvím Českomoravské kynologické jednoty. Českomoravská 
kynologická unie ČPSK zastupuje v F.C.I.. ČPSK má chovatelskou pravomoc v rámci 
pravidel FCI a chovatelského řádu.   

2. ČPSK je jako spolek subjektem soukromého práva, je založen na principu dobrovolnosti 
a nezávislosti. Sdružuje členy zabývající se kynologií – tj. chovem, výcvikem a propagací 
plemen britských stavěcích psů.   

3. Tyto stanovy spolku jsou založeny v sídle ČPSK. 
4. Statutární orgány spolku: 

Za spolek jsou oprávnění samostatně jednat předseda ČPSK a jednatel ČPSK. Ten, kdo 
je oprávněn za spolek jednat, připojí k celému názvu spolku a svému jménu vlastnoruční 
podpis a údaj o své funkci, případně pověření.   

5. Seznam členů vede matrikář v elektronické podobě a eviduje v něm: 
- jméno a příjmení 
- datum narození 
- adresy 
- kontaktní údaje (e-mail, telefon) 
- evidenci plateb členských příspěvků 
- informace o čestném členství 
Seznam členů není veřejně přístupný. Údaje ze seznamu mohou být využity pouze pro 
účely ČPSK, je s nimi nakládáno jako s osobními údaji. 
Údaje v seznamu členů nebudou mazány. 

6. Správní rok: kalendářní rok 
 

Čl. III 
Vymezení účelu, poslání a činnosti ČPSK 

 

       Hlavním posláním ČPSK je: 
1. Garantovat chov a výcvik psů zapsaných nebo schopných zápisu do plemenných knih 

uznávaných F.C.I., plemen POINTR, ANGLICKÝ SETR, IRSKÝ SETR, GORDONSETR a IRSKÝ 
ČERVENOBÍLÝ SETR, se zaměřením na zachování jejich původního pracovního typu, 
všech specifických loveckých vlastností a správné funkční tělesné stavby, při udržení 
zdravého genetického fondu populace těchto plemen. 

2. Výběr psů a fen do chovu na základě pracovního a exteriérového plemenného 
standardu, při splnění podmínek chovnosti ČPSK. 

3. Lovecká kynologie zaměřená na získávání lovecky upotřebitelných psů a praktického 



13 
 

využití vloh stavěcích psů v myslivecké a lovecké praxi dle plemenných standardů.  
4. Zajištění odborných školení rozhodčích se zaměřením na zvyšování kvality posuzování 

exteriéru a pracovních zkoušek. 
5. Pořádání chovných zkoušek, pracovních zkoušek, soutěží, výstav a dalších akcí. 
6. Zajištění informovanosti členů prostřednictvím Klubového zpravodaje a klubových 

internetových stránek. 
7. Propagace ČPSK, klubových akcí, chovu pointerů a setrů. 

 
Čl. IV 

Členství  
 

1. Členem ČPSK může být fyzická nebo právnická osoba, která je chovatelem, majitelem 
nebo příznivcem britských stavěcích psů a která souhlasí s jeho stanovami, zavazuje se 
stanovy spolku dodržovat, stejně jako usnesení a rozhodnutí orgánů spolku. Osoby 
mladší 18 let mohou být členy ČPSK pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, 
nenáleží jim však volební právo a nemohou být voleni do orgánů spolku.   

2. Členy ČPSK nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které obchodují nebo 
zprostředkovávají obchodování se psy za účelem trvalého zisku, případně vědomě 
dodávají psy osobám obchodujícími se psy. 

3. Členství v ČPSK je řádné, mimořádné nebo čestné. 
4. Řádné členství vzniká rozhodnutím Výboru ČPSK o přijetí na základě písemné přihlášky 

a následným zaplacením zápisného a členského příspěvku, s možností odvolání zájemce 
o členství v ČPSK k Členské schůzi. 

5. Matrikář zašle schválenému zájemci o členství údaje potřebné pro zaplacení zápisného 
a členského příspěvku a po zaplacení mu sdělí členské číslo.  

6. Matrikář informuje o nově přijatých členech členskou základnu na výroční členské 
schůzi a v klubovém tisku. 

7. Mimořádné členství vzniká rozhodnutím Výboru ČPSK. Mimořádní členové nemají 
hlasovací ani volební právo a neplatí členské příspěvky. 

8. Čestné členství vzniká rozhodnutím členské schůze na základě návrhu Výboru ČPSK 
nebo kteréhokoli člena. Čestní členové a čestní předsedové neplatí členské příspěvky 
při zachování všech práv. 

 
Čl. V 

Zánik členství 
 

1. Členství v ČPSK zaniká: 
a) vystoupením člena písemným oznámením, které zašle statutárnímu orgánu ČPSK  
b) úmrtím člena. 
c) zánikem ČPSK. 
d) u člena – právnické osoby v případě jejího zániku. 
e) nezaplacením členského příspěvku do 31.12. běžného kalendářního roku, za který 

vznikla povinnost členský příspěvek zaplatit.                                     
f) vyloučením člena rozhodnutím Členské schůze ČPSK pro  

- pro pokračující přestupky přes písemné napomenutí s výstrahou, 
- pro opakované nebo hrubé porušení stanov spolku, chovatelského řádu, 

usnesení a rozhodnutí orgánů spolku. Co je zvlášť hrubé porušení, či jiné 
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porušení určují tyto stanovy nebo o tom dle jednotlivého případu rozhoduje 
orgán rozhodující o vyloučení, 

- pro hrubé zacházení se psy v rozporu s kynologickou etikou nebo se zákonem 
na ochranu zvířat, hrubě zanedbaný psinec, nesprávný nebo zanedbaný 
odchov štěňat, 

- pro falšování nebo zneužívání průkazů původu, záměrnou produkci štěňat bez 
PP a pro překupnictví se psy, 

- pro podvody a podvodné údaje na zkouškách, soutěžích a výstavách, 
- pro pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl člen uznán vinným pro trestný 

čin (týrání zvířat, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, šíření nakažlivé nemoci 
zvířat dle hlavy VIII. trestního zákoníku). 

2. Při zániku členství se zaplacené příspěvky nevracejí. 
 

Čl. VI 
Porušení povinností člena ČPSK a pozastavení členství v ČPSK 

 

1. Výbor ČPSK projedná písemné oznámení o závažném porušení povinností člena, pro něž 
může být člen i vyloučen ze spolku. Písemné oznámení o závažném porušení povinností 
může podat každý člen spolku. 

2. Výbor ČPSK zašle písemné oznámení o závažném porušení povinností členovi, proti 
němuž oznámení směřuje a vyzve ho, aby se k němu písmeně vyjádřil. 

3. Výbor ČPSK projedná oznámení o závažném porušení povinností člena. Za tímto účelem 
zejména vyzve člena, proti němuž oznámení směřuje, aby se účastnil jednání Výboru a 
uvedl a doložil vše co mu je ku prospěchu. Při projednání Výbor ČPSK vychází z 
dostupných listin a vyjádření dotčených členů ČPSK. Výbor ČPSK zašle písemné 
rozhodnutí oběma stranám do 15 dnů. Zjistí-li Výbor ČPSK, že došlo k závažnému 
porušení povinností, vyzve člena k nápravě a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, 
případně rozhodne o: 

- uložení napomenutí zveřejněné v Klubovém zpravodaji 
- o pozastavení chovatelského servisu 
- o pozastavení členství v ČPSK s návrhem Výboru ČPSK na vyloučení člena.  
 Nelze-li porušení odčinit, výzva k nápravě se nevyžaduje. 
4. Rozhodnutí Výboru ČPSK o pozastavení členství s návrhem na vyloučení člena musí být 

oznámeno v Klubovém zpravodaji. 
5. Proti rozhodnutí Výboru ČPSK o uložení napomenutí nebo o pozastavení chovatelského 

servisu může podat odvolání člen, proti němuž rozhodnutí Výboru směřuje, a to 
Kontrolní komisi prostřednictvím předsedy ČPSK, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí Výboru ČPSK. O odvolání proti rozhodnutí Výboru ČPSK o pozastavení 
členství s návrhem na vyloučení člena rozhoduje nejbližší členská schůze. 

6. Režim pozastaveného členství znamená dočasnou ztrátu veškerých výhod členství.  
 

Čl. VII 
Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen má právo: 
a) podílet se na činnosti ČPSK, 
b) účastnit se všech klubových akcí a využívat prostředky, zařízení a další majetek ČPSK, a 
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to v souladu s vnitřními pravidly spolku, 
c) účastnit se řádných i mimořádných členských schůzí, 
d) od 18 let věku člena volit a být volen do orgánů ČPSK. Volební právo člena je 

nezastupitelné, 
e) dostávat Klubový zpravodaj, 
f) na uplatnění slev na klubových akcích dle propozic, 
g) seznámit se se zněním stanov ČPSK, usneseními a rozhodnutími orgánů spolku, 
h) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 
Člen, který nemá uhrazeny veškeré závazky vůči spolku, nemá právo dostávat Klubový 
zpravodaj a nemá právo na uplatnění slev na klubových akcích dle příslušných propozic akce.
2. Člen má povinnost zejména: 
a) dodržovat stanovy spolku a řídit se jeho Členskou schůzí schválenými směrnicemi 

spolku, 
b) řídit se usneseními rozhodnutími orgánů spolku, 
c) podílet se na plnění poslání spolku, 
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
e) řádně platit členské příspěvky a ostatní poplatky ve výši stanovené Členskou schůzí v 

termínu jí schváleném, 
f) neprodleně oznámit změnu jména a adresy matrikáři spolku, 
g) dodržovat stanovy, směrnice a řády ČMKU, ČMMJ a ČMKJ. 
h) dodržovat zásady slušného a poctivého jednání mezi členy ČPSK   
ch) dodržovat zákon č. 246/1993 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a Řád ochrany zvířat při 
chovu psů ČMKU. 

  
Čl. VIII 

Orgány spolku  
 

Orgány ČPSK jsou: 
a) Členská schůze, 
b) Výbor ČPSK, 
c) Kontrolní komise. 

 
Čl. IX 

Členská schůze 
 

1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze jeho členů. 
2. Řádná Členská schůze se koná jednou ročně a svolává ji Výbor ČPSK. Termín a místo 

jejího konání je oznámeno nejpozději 30 dnů před konáním schůze buď v Klubovém 
zpravodaji a na webových stránkách spolku anebo písemně každému členu zvlášť. 

3. Mimořádná Členská schůze se svolává jen v naléhavých případech a o jejím svolání 
rozhoduje Výbor ČPSK. Termín a místo jejího konání je oznámeno nejpozději 30 dnů 
před konáním schůze buď v Klubovém zpravodaji a na webových stránkách spolku 
anebo písemně každému členu zvlášť. Předseda je povinen svolat mimořádnou 
Členskou schůzi vždy, když o to požádá více jak polovina členů spolku nebo Kontrolní 
komise. 

4. Členská schůze zejména: 
a) rozhoduje o změnách stanov spolku, 
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b) schvaluje plán činnosti spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet 
spolku a roční uzávěrku hospodaření, chovné podmínky, 

c) volí na dobu tří let členy Výboru ČPSK a Kontrolní komise, 
d) stanovuje výši členských příspěvků a jiných poplatků a také termín a způsob jejich 

placení, 
e) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o dočasném pozastavení členství s návrhem 

Výboru na vyloučení,  
f) rozhoduje o vyloučení člena na základě návrhu Výboru ČPSK. Člen, proti němuž směřuje 

návrh Výboru na vyloučení, musí mít příležitost se s tímto návrhem seznámit, žádat jeho 
vysvětlení a uvést a doložit vše co mu je ku prospěchu. Vyloučený člen může do 15 dnů 
od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení 
přezkoumala Kontrolní komise, 

g) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění ČPSK. 
5. Řádně svolaná Členská schůze je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných. 

Hlasovací právo členů je rovné a nezastupitelné. O změně stanov nebo o dobrovolném 
rozpuštění spolku rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou většinou všech přítomných 
členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členu. O změně 
stanov ČPSK nebo o zrušení ČPSK je možné na Členské schůzi hlasovat pouze v případě, 
že písemné oznámení o konání Členské schůze dle čl. IX., odst. 2 nebo 3 obsahuje tento 
bod programu. 
Schvalování návrhů nebo námětů probíhá veřejným hlasováním, pouze na návrh 
minimálně 1/3 přítomných členů je v konkrétním případě nutné tajné hlasování. 

6. Volba členů Výboru spolku a Kontrolní komise se provádí tajným hlasováním. Na 
kandidátce musí být uvedeni všichni předběžně písemně navržení kandidáti z řad 
členstva, doplnění o návrhy z pléna. Každý člen má právo žádat i o uvedení sebe na 
kandidátce. V případě souhlasu minimálně dvou třetin přítomných členů je možné o 
kandidátce hlasovat veřejně.  

7. Z každé Členské schůze musí být zhotoven vyčerpávající zápis, který připraví buď 
jednatel, nebo jiný zapisovatel, určený Výborem spolku před začátkem schůze. 
 

Čl. X 
Výbor ČPSK  

 

1. Výbor ČPSK je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Členské 
schůzi. 

2. Výbor ČPSK má nejméně 7 a nejvíce 11 členů, počet členů schvaluje Členská schůze.    
3. Výbor ČPSK  řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Členské schůze. 
4. Schůzi Výboru ČPSK svolává předseda nebo jím pověřená osoba.  
5. Výbor ČPSK zejména:  
a) volí ze svých členů předsedu, jednatele, ekonoma, matrikáře a další členy Výboru   
b) jmenuje a odvolává poradce chovu, 
c) koordinuje činnost spolku  
d) svolává Členskou schůzi, 
e) zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůze, 
f) rozhoduje o pozastavení členství   
g) zajišťuje vydávání Klubového zpravodaje a schvaluje obsah oficiálních internetových 

stránek spolku. 
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6. Funkce ve Výboru spolku jsou čestné, náhrady za výlohy jsou řešeny ve vnitřním 
předpisu spolku 

7. Výbor ČPSK může, pokud některý člen přestane vykonávat z jakéhokoliv důvodu svou 
funkci, pověřit jejím výkonem jiného člena nebo náhradníka z členů ČPSK do nejbližšího 
zasedání Členské schůze.  

8. Volební období je tříleté, možnost znovuzvolení není omezena. Zvolen může být 
kterýkoli řádný člen spolku starší 18 let. 

9. Výbor ČPSK  je usnášení schopný, jsou-li přítomny dvě třetiny všech jeho členů. 
10. Výbor ČPSK rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, rovnost se považuje za 

zamítnutí. 
 

Čl. XI 
Kontrolní komise 

 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Členské 
schůzi. 

2. Kontrolní komise má nejméně 3 a nejvíce 5 členů. 
3. Kontrolní komise vykonává dohled nad činností a hospodařením spolku, upozorňuje 

Výbor ČPSK na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu 
hospodaření provádí nejméně 1x ročně. 

4. Pro zasedání Členské schůze vypracovává Kontrolní komise zprávu o výsledcích 
kontrolní činnosti. 

5. Předseda a ani členové Kontrolní komise nemohou být zároveň členy Výboru spolku a 
jejich funkce je neslučitelná s funkcí likvidátora. 

6. Spolupracuje s kontrolními orgány ČMKJ a ČMKU. 
  

Čl. XII 
Chovatelská rada 

 

1. Chovatelská rada je poradním orgánem Výboru ČPSK v oblasti chovu plemen britských 
stavěcích psů - anglických ohařů. Jejím posláním je zušlechťování plemen anglických 
ohařů v souladu s hlavním posláním spolku, tj. Garantovat chov plemen AS, GS. IS, IČBS, 
POI se zaměřením na zachování jejich původního pracovního typu, všech specifických 
loveckých vlastností, správné funkční tělesné stavby, při udržení zdravého fondu 
populace těchto plemen s ohledem na využitelnost plemen v myslivosti a lovecké praxi.

2. Členy Chovatelské rady jmenuje i odvolává Výbor ČPSK. 
3. Chovatelská rada je tvořena z poradců chovu, v čele s hlavním poradcem chovu, kterého 

jmenuje Výbor ČPSK.  
4. Hlavní poradce chovu se účastní jednání Výboru ČPSK s hlasem poradním. 
5. Funkční období CHR není časově omezeno.  

 
Čl. XIII 

Vnitřní normy spolku 
 

1. ČPSK se řídí Zápisním řádem ČMKU a doplňuje ho o zápisní řád ČPSK.  
2. Jednací řád ČPSK  
3. Členská schůze na návrh Výboru ČPSK schvaluje další vnitřní směrnice, které budou 
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zveřejněny v informačním systému spolku.   
 

Čl. XIV 
Informační systém  

 

1. Informační systém spolku tvoří zejména: 
a) Klubový zpravodaj, 
b) webové stránky. 
2. V Klubovém zpravodaji a na webových stránkách spolku jsou uveřejňovány zejména: 
a) aktuální zprávy a oznámení o činnosti spolku, 
b) příspěvky a dopisy členů, 
c) kompletní zápisy z jednání Výboru ČPSK 
d) a Členské schůze, 
e) kalendář klubových akcí spolu s přihláškami a propozicemi, 
3. Klubový zpravodaj vychází nejméně jedenkrát do roka a je posílán všem řádným i 

čestným členům, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky a ostatní poplatky dle 
vnitřních směrnic spolku. Jeho cena je zahrnuta v členských příspěvcích. 

  
Čl. XV 

Zásady hospodaření 
 

1. Příjmy spolku tvoří zejména: 
a) zápisné, členské příspěvky a jiné poplatky, 
b) poplatky za služby nečlenům ČPSK, 
c) poplatky ze zkoušek, soutěží a výstav pořádaných ČPSK, 
d) příjmy z inzerce v Klubovém zpravodaji a na webových stránkách ČPSK,  
e) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 
f) výnosy z majetku a další příjmy z činností při naplňování cílů ČPSK, 
g) příspěvky od kynologických a státních organizací. 
2. Za hospodaření spolku odpovídá Výbor ČPSK, který každoročně předkládá Členské 

schůzi zprávu o hospodaření. 
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí. 
4. Ekonom ČPSK zajišťuje běžné hospodaření, nakládání s majetkovými hodnotami, vede 

účetnictví a zajišťuje plnění daňových povinností. 
5. Nakládání s jednorázovými majetkovými hodnotami nad 10.000,- Kč schvaluje Výbor 

ČPSK. 
6. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů ČPSK uvedených v čl. III Stanov. 

 
Čl. XVI 

Zánik ČPSK 
 

1. ČPSK  zaniká:  
a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí spolků na základě smlouvy o sloučení spolků nebo 

smlouvy o splynutí spolků dle § 274 občanského zákoníku) anebo rozdělením spolku z 
rozhodnutí Členské schůze dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů, 

b) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku dle § 268 občanského zákoníku. 
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o 
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způsobu likvidace a jmenování likvidátora, který stojí v čele 5-ti členné likvidační 
komise. Členové likvidační komise jsou i předseda a ekonom spolku, zbývající členové 
jsou zvoleni Členskou schůzí, která rozhodla o dobrovolném rozpuštění ČPSK.  

 
ČL. XVII 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tyto stanovy byly schváleny a přijaty na Členské schůzi konané dne ……….………, 
s platností a účinností ode dne schválení. Přijetím těchto stanov ČPSK,  z.s., pozbývají 
platnosti předchozí stanovy Českého pointer a setter klubu.  

2. Tyto stanovy budou registrovány u příslušného rejstříkového soudu. 
    
 
V Praze dne ……………………………. 

 

 

. 
 

 

 
Zpráva poradce chovu           anglický setr 
 

Průběžná zpráva z chovu anglických setrů k 31.10.2016. Bylo vystaveno 7 krycích listů. Ve čtyřech 
letošních vrzích bylo odchováno 27 štěňat – 11 psů a 16 fen. Do chovu byl zařazen 1 pes a 2 feny. 
 

Přehled nově uchovněných jedinců: 
 

Psi 
JETHRO MORRISON - Člp/AS/6058, nar.20.4.2013, 66 cm, DKK0/0,"V",CAJC,CAC,BOJ,Český junior 
šampion, ZV I.c. 225/4, PZ I.c.287/4, o.: Easter Morrison, m.: Kety z Podřipské Břízy, maj. Dominik 
Hašek, e-mail: quality89@seznam.cz 
 

Feny 
CANIDIA SEVA - Člp/AS/5724, nar. 26.6.2009, 59 cm, hnědobílá, DKK0/0, "V", CAC, JP I.c.198/4, 
ZV II.c. 208/4, Derby Couple VD5 12 b.,IFT-GT VD 11 b., m. Cheeky z Lodínských luhů, maj. Marie 
Varhánková, Křížkovského 27, 678 01 Blansko, mvarhankova@seznam.cz 
 

KLEA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, ČLP/AS/6142, nar.1.12.2014, 60 cm, tricolor, DKK0/0, "V", VT, 
Kraj.vítěz, KZV I.c. 219/4, m.: Aurora z Nížkovic, maj.: MUDr. Zdeňka Suková, J. Rerycha 30, 
Nížkovice, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 603918090, e-mail: znizkovic@email.cz 
 
 

      Simona Svatoňová, poradce chovu 

 



20 
 

Zpráva poradce chovu               gordonsetr 
 

Vážení chovatelé, majitelé a příznivci gordonsetrů, 
 

předkládám Vám zprávu o chovu gordonsetrů za letošní rok, který byl, co se týče vrhů a 

narozených štěňat trochu příznivější než rok loňský. Narodilo se pět vrhů gordonsetrů a 

odchováno bylo 37 štěňat, z toho 22 psíků a 15 fenek. Letos psíci převažovali nad fenkami oproti 

loňskému roku, kdy bylo odchováno 10 psíků a 10 fenek. 
 

Vrhy byly po těchto chovných párech : 

Conall Lovec z Gordonu  x Yzi z Podmaršovic     3 psi 2 feny 

Cinaed Lovec z Gordonu  x Barcelona Esperanza Futura    4 psi 3 feny 

Conall Lovec z Gordonu  x Fína Sonave     2 psi 2 feny 

Conall Lovec z Gordonu  x Amarena Esperanza Futura     10 psů 4 feny 

Pady D´Scot DAMA Krkonoše x  Amazonka z Fílovy smečky    3 psi 4 feny 
 

Jako loňského roku, byl opět větší zájem o fenky a psíci někdy zůstávali chovatelům déle doma. 

Během letošního roku přibyl do chovu pouze jediný pes a to Darwin z Wenytry pana Ivana Louvara 

ze Skutče a vyřazen byl - pro vyšší věk a zdravotní důvody,  Interchamp. Bogey Jinonický dvůr, 

který jako jeden z mála gordonsetrů u nás běhával soutěže FT i na mezinárodní úrovni a to 

úspěšně. Ke konci letošního roku budou z chovu vyřazeny feny narozené v roce 2008. 
 

Přehled nově uchovněných jedinců: 
 

Psi 
DARWIN Z WENYTRY, Člp/GS 6504/16, 63 cm,  HD 0/0, rcd4 - PRA ,  " V ", CAC, Vít.spec.výst., 
BOB, ZV, o. Cigam Jinonický dvůr,  m. Berenica z Wenytry, maj. Ivan Louvar, V. Nováka  53, 539 
73 Skuteč 
 

Seznam chovných jedinců je průběžně aktualizován na webových stránkách našeho klubu. 

Co se týče výsledků RTG vyšetření na dysplazii kyčelního i loketního kloubu, tak mi byly dodány 

výsledky třinácti vyšetření na kyčelní klouby a tři výsledky vyšetření na loketní klouby. Vyšetření 

na loketní klouby byla všechna negativní a 12 vyšetření na kyčelní klouby bylo též negativních, 

pouze u jedné feny byl výsledek 2/2, tj. lehké postižení, které stále umožňuje zařazení do chovu 

bez omezení. 

Jelikož dochází ke ztrátám gordonsetrů, tak bych byla ráda, kdyby mi všichni chovatelé 

aktualizovali svá telefonní čísla. Stále platí, že podle čísla tetování v uchu se takového nalezeného 

jedince povede rychleji vrátit jeho majiteli. 
 

Do příštího roku přeji všem chovatelům, majitelům i příznivcům našich černých krasavců hlavně 

hodně zdraví, klidu a radosti se svými chlupatými miláčky. 

 

      Eva Nosková, poradce chovu 
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Gordonsetr – nový standard 
 

  

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
           SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B – 6530 Thuin (Belgique) 

        ____________________________________________________________________ 

 

1.6.2016 / CZ 

FCI - Standard č. 6         

GORDONSETR 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

Překlad z anglického textu: ing. Iva Černohubová 

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie 

DATUM VYDÁNÍ PLATNÉHO ORIGINÁLU: 4.4.2016 

POUŽITÍ: Ohař  

KLASIFIKACE FCI:  Skupina 7 Ohaři. 

 Sekce 2 Britští a irští ohaři a setři, 2.2 Setři.  
 S pracovní zkouškou. 
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CELKOVÝ VZHLED:  

Stylový pes, stavěný pro cval. Jeho pevná tělesná stavba odpovídá lovci, který snese hmotné 
zatížení. Veskrze symetrických linií. 

VLASTNOSTI/POVAHA: Inteligentní, zdatný a důstojný. Má smělou, společenskou, milou a 

vyrovnanou povahu.  

HLAVA: Je spíše hlubší, než široká. Vzdálenost od týlního hrbolu ke stopu je větší, než od stopu 

k nosu. Oblasti nad i pod očima jsou suché.  

ČÁST LEBEČNÍ: 

Mozkovna: Mírně zaoblená. Nejširší je mezi ušima. Je širší, než čenichová část, dostatečně 

prostorná pro mozek. 

Stop: Zřetelně vyjádřený.   

ČÁST OBLIČEJOVÁ: 

Nosní houba: Velká a široká, s širokými nosními otvory, zbarvení je černé. 

Čenichová část: Dlouhá s téměř rovnoběžnými rovinami, není ani špičatá ani úzká. Není až tak 

hluboká jako její délka. 

Pysky: Nejsou volné, ale jasně vyjádřené.  

Čelisti /zuby: Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní 

řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou postaveny kolmo v čelistech. 

Líce: Jsou úměrně úzké k suchému profilu hlavy. 

Oči: Tmavě hnědé, jiskrné ani příliš zapadlé, ani vystouplé, ale uložené dostatečně pod řasami, 

mají bystrý inteligentní výraz.   

Uši: Středně velké, tenké. Nízko nasazené a přiléhající k hlavě.  

KRK: Dlouhý, suchý, klenutý, bez laloku. 

TĚLO: Středně dlouhé. Vodorovná hřbetní linie. 

Bedra: Široká a lehce klenutá. 

Hrudník: Není příliš široký. Hrudní koš je hluboký, žebra dobře klenutá. Poslední žebra směřují 

hluboko dozadu.  
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OCAS:  

Rovný nebo lehce ve tvaru turecké šavle, nedosahuje pod hlezenní kloub. Je nesen vodorovně 

nebo pod hřbetní linií. Je silný u kořene a ke špičce se zužuje. Osrstění ve formě vlajky začínající 

blízko kořene je dlouhé, rovné a směrem ke špičce se zkracuje. 

KONČETINY: 

HRUDNÍ KONČETINY: 

Celkově: Hrudní končetiny mají ploché kosti, jsou rovné a silné. 

Rameno: Lopatka dlouhá, šikmo dozadu uložená. Kost je široká a plochá, v kohoutku jsou lopatky 

vzájemně blízko, plece nejsou těžké. 

Loket: Nevybočující, dobře přiléhající k tělu. 

Metakarpus (nadprstí) Kolmé k zemi. 

Tlapky hrudních končetin: Oválné, těsně uzavřené, dobře klenuté prsty. Mezi prsty je mnoho srsti. 

Mají silné polštářky a vysoký zápěstní polštářek. 

PÁNEVNÍ KONČETINY:  

Celkově: Jsou dlouhé široké a svalnaté od kyčlí ke hlezennímu kloubu. Od hlezenního kloubu 

k zápěstnímu polštářku jsou krátké a silné. Kolmé od hlezenního kloubu k zemi. Sklon pánve se 

blíží k horizontále.  

Koleno: Dobře úhlené 

Tlapky pánevních končetin: Oválné, těsně uzavřené, dobře klenuté prsty. Mezi prsty je mnoho 

srsti. Mají silné polštářky a hluboký patní polštář. 

KROK/CHODY: Pravidelný volný přesný pohyb se silným posunem/odrazem, který vychází ze zádi.  

OSRSTĚNÍ: 

SRST: Na hlavě, předních stranách končetin, špičce uší krátká a jemná; na ostatních partiích těla 

je srst střední délky bez kudrlin či zvlnění. Osrstění na svrchní straně uší je dlouhé a hedvábné, na 

zadních stranách končetin je dlouhé, jemné, ploché a rovné, třásně na břichu mohou dosahovat 

až k hrudníku a krku (hrdlu). Co nejméně kudrlin a zvlnění.   

ZBARVENÍ: Tmavá lesklá uhlově černá barva bez rezavého nádechu, s odznaky v barvě červeného 

kaštanu, tj. zářivě lesklé pálení. Výskyt černých šmouh na prstech a naspodu čelisti je přípustný. 

Znaky pálení: dvě výrazné skvrny nad očima o velikosti ne více než 2 cm (3/4 palce) v průměru. 

Po stranách mordy by tříslové zbarvení nemělo přesahovat nasazení nosu. Má podobu pruhu 

probíhající přes mordu z jedné strany na druhou. Znak pálení je také na hrdle a na hrudníku tvoří 

dvě jasné velké skvrny. Znaky pálení na vnitřní straně pánevních končetin se přes koleno zevnitř 



24 
 

rozšiřují směrem ven ke hlezennímu kloubu až k prstům. Na hrudních končetinách dosahují 

zevnitř k zadní straně loktů a z vnějšku až k zápěstnímu kloubu anebo o málo výše. Znaky pálení 

jsou okolo řitního otvoru. Velmi malé bílé znaky na hrudi jsou přípustné. Žádné jiné zbarvení není 

přípustné. 

VELIKOST A VÁHA: 

Kohoutková výška: Psi 66 cm (26 palců) 

Feny 62 cm (24 ½ palce) 

Váha:  Psi 29,5 kg (65 liber) 

Feny 25,5 kg (56 liber) 

VADY:  

Každá odchylka od vyjmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo 

být ve správném poměru ke stupni odchylky a se zřetelem na její vliv na zdraví a pohodu psa a 

k jeho schopnosti vykonávat tradiční práci. 

VYLUČUJÍCÍ VADY:  

• Agresivita anebo přílišná plachost 

• Psi vykazující zřetelné fyzické abnormality nebo poruchy chování budou 
diskvalifikováni. 

Pozn.:  

• Psi/samci musí vykazovat dvě normálně vyvinutá varlata, která jsou zcela sestoupená v 
šourku. 

• K chovu mají být používání pouze psi funkčně a klinicky zdraví, typově odpovídající 
plemeni. 

• Poslední změny standardu jsou vyznačeny silně. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



25 
 

Zpráva poradce chovu          irský červenobílý setr 
 

 

Vážení chovatelé, majitelé a příznivci našeho plemene, 

dovolte mi, seznámit Vás s aktualitami a statistickým přehledem, který eviduji ke dni uzávěrky, to 

je 31.10.2015. Pro nové čtenáře uvádím, že pro plemeno IRWS je jeden poradce chovu pro oba 

kluby, tudíž níže je uveden přehled za celou ČR. Bohužel tak jak byl předchozí rok 2015, co se týká 

počtu uchovněných jedinců rekordní, tak tento rok 2016 není ze statistického hlediska téměř o 

čem psát. O to více děkuji všem aktivním majitelům a chovatelům za odvedenou práci se svými 

čtyřnohými kamarády. A to především paní Mgr. Renátě Rokůskové, která letošní rok 2016 jako 

jediná odchovala štěňata a také slečně Simoně Maškové, která se aktivně a úspěšně již několik let 

účastní jak zkoušek, tak výstav.                                            

A nyní již k samotné statistice. V roce 2016 byli nově uchovněni pouze 2 jedinci - 1 pes a 1 fena. 

Z důvodu věku bude k 31.12.2016 vyřazena 1 fena. V seznamu chovných jedinců jsou ponecháni 

psi do stáři 10ti let a feny do stáří 8 let. Kompletní přehled chovných jedinců bude uveřejněn ve 

zpravodaji  1/2017. V roce 2016 byl vystaven pouze 1 krycí list a 1 krycí list zůstal v platnosti z roku 

2015. K 31.10.2016 bylo uskutečněno 1 krytí a 1 inseminace. Byly zapsány 2 vrhy štěňat. Celkem 

tedy bylo v roce 2016 zapsáno 10 štěňat, z toho 7 psů a 3 feny. 
 

Přehled krytí a vrhů v roce 2016 

Vyžádaní krycí psi  Matka   Datum vrhu psů     /   fen 

Killary´s Grand Venture  Caispern Tuscanora 11.04.2016 1 0 

with Wanders and Romaunt  

Boreas Artegerd  Redmore Debbie  25.04.2016 6 3 
 

Jedinci zařazení do chovu v roce 2016: 
 

Psi  

CAESAR VALIANT HUNTER (ČPSK) ČLP RWS/278, narozen 01.07.2013, maj. Simona Mašková 
 

Feny 

LUCY MC GILLICUDDY´S (MSKAO) ČLP/RWS/318, import Rakousko, narozena 16.06.2015, maj. 

Jana Sedláková 
 

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat všem chovatelům a majitelům za jejich práci s 

našim plemenem, za jejich propagaci na zkouškách, na výstavách a všech ostatních aktivitách, při 

kterých vás vaši kamarádi doprovází. Opravdu děkuji a těším se na setkání při akcích pořádaných 

ČPSK v roce 2017. 

 

Ing. Kamila Drábová 

poradce chovu pro irské červenobílé setry 
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Zpráva poradce chovu        irský setr   
 

Průběžná zpráva z chovu irských setrů. K dnešnímu dni bylo vystaveno 13 krycích listů, jsem 

informován o narození 45 štěňat (19 pejsků a 26 feneček) v roce 2016. V letošním roce bylo 

uchovněno 13 jedinců. 
 

Přehled nově uchovněných jedinců: 
 

Psi 

BRED Z LUHOVÉ SEČE,  Člp-IS/15616, 27.5.2011, 66 cm,  DKK 0/0,  PZ 288/4, ZVP II.c. V1, o.: Atyla 

Warrior Mahagony Paw,  m.: Žaksien z Luhové seče, maj.: Ilona Veselá, U Slunečních lázní 1114, 

460 14 Liberec, ilonakazdova@seznam.cz 
 

WHISKY MR. PERFECT REDWEED,   CAC,   Člp-IS/15778,   20.9.2012,   61 cm,  DKK  0/0,  PZ 

I.c.  (292/4),  o.:   Garden Star´s  Royal Legend,  m.: Montefigueiras Isabel,  maj.: Michaela a 

František Brabcovi,  Za Škardou 147, 370 06 Srubec 
 

AMORE MIO DAISY RAIN,   Člp-IS/15993, 13.3.2014, 67 cm,  DKK 0/0,  ZV I.c. (198/4),  3x CAC, 1x 

res. CAC, 1x BOS, OV  o.: Cordarragh Picasso, m.: Artemis Elimar Doubrava, maj.: Vladimír Halada, 

Sklenský vrch 735, 357 01 Rotava 
 

XENON GARDEN STAR´S IRISH, JCh., Ch. ČR, Evropský vítěz mladých, BIG Junior Evropská výstava, 

III. BIG, IV. BIG, BIG Junior, 2x BOB, CACIB, 2x res. CACIB, 3x BOJ, 5x CAC, res. CAC, 4x CAJC,  Člp-

IS/15949, 30.4.2013, 65 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (225/4), o.: Copper´s Scones´n´Jam, m.: Garden Star´s 

Irish Salsa, maj.: Kateřina Binderová, Nebužely 47, 277 34, tel. 737 909 754, e-

mail: katkabinderova@seznam.cz 
 

CONNY APOLI GWEN,   Člp-IS/16093, 22.12.2014, 66 cm,  DKK 0/0,  ZV I.c. (223/4),  CAC o.: 

Fokker´s Fort, m.: Bea Nathea Apoli Gwen, maj.: Martina Vrábelová, Předboj-Nová 105, 250 72 

Kojetice, tel. 774 175 747, e-mail:martinavrabelova@email.cz 
 

ALMOST PICASSO DAISY RAIN,   Člp-IS/15990, 13.3.2014, 64 cm,  DKK 0/0,  PZ I.c. (262/4), ZVP 

I.c. (88 b.), res. CAC,   o.: Cordarragh Picasso, m.: Artemis Elimar Doubrava, maj.: Jiří Renč, Slatina 

65, 341 01 Horažďovice, tel. 602 179 696, e-mail: J.Rencova@seznam.cz 
 

Feny 

BERTA Z LESA KRÁLOVSTVÍ, V, Člp-IS/15717, 10.5.2012, 61,5 cm, DKK 0/0 PZ I.c. (276/4), ZV I.c. 

(222/4), LZ II.c. (209/4). o.: Duke z Košumberka, m.: Celia Mahogony Rose, maj.: Štěpánka 

Vobořilová, Nový Vorlech 2982, Dvůr Králové nad Labem 544 01,  tel. 603 858 820, 

stepina.vob@seznam.cz 
 

CARMEN CRISTINE MAHAGONY PAW,  BOB, Člp-IS/15849, 31.1.2013, ZV I.c. (219/4), PZ I.c. 

(289/4), o.: Garden Star´s Royal Legend, m.: Ashley Punk Mahagony Paw, maj. Josef Kratochvíl, 

Budiměřice 27, 288 02 Nymburk, tel. 602 808 456 
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AIRA BOHEMIA TÁTRUM, V4, Člp-IS/15730, narozena 11.5.2012, 62 cm, DKK A/A, ZV I.c.(206/4), 

PZ I.c.(292/4), o.: Candy Mahagon Dream, m.: Dolly z Jirouškova dvora, maj.: Miroslav Roubík, 

Křečovice 104, 257 56 Neveklov, tel. 607 907 516, mroubik@email.cz 
 

BASTILLA ELIMAR DOUBRAVA, BOB, CACIB, 2x NV, res.CACIB, 4x CAC, 2x CAJC, Člp-IS/15668, 

narozena 3.3.2012, 61 cm, DKK A/A, ZV I.c.(212/4), PZ II.c.(252/4), o.: Garden Star´s Roal 

Legend, m.: Wictoria Becham z Arislandu, maj.: Ing. Stanislav Trčka, Velký Bor 29, 341 01, tel. 

603 502 486, slavatrcka@seznam.cz 
 

CORA OD KLAPAVCE, V, Člp-IS/15834, 18.2.2013, 62 cm, DKK A/A, ZV I.c. (213/4), PZ II.c. 

(254/4) o.: Dag z Křenovic, m.: Pegi od Klapavce, maj.: Pavel Čapský, Čepí 80, 533 32, Pardubice 
 

GERA Z JIROUŠKOVA DVORA, V, Člp-IS/16086, 24.12.2014, 62,0 cm, DKK A/A, PZ I.c. (288/4), LZ 

I.c. (228/4), o.: Pad ze Srbeckých luhů, m.: Bereta Apoli Gwen, maj.: Jiří Jiroušek, Jesenice 

15,  264 01 Sedlčany 
 

GWENA Z JIROUŠKOVA DVORA, V, Člp-IS/16085, 24.12.2014, 61,0 cm, DKK A/A, PZ I.c. (300/4), 

ZV I.c. (228/4), Jarní pohár I.c. (300/4) o.: Pad ze Srbeckých luhů, m.: Bereta Apoli Gwen, maj.: 

Jiří Jiroušek, Jesenice 15,  264 01 Sedlčany 
 

      Martin Houda, poradce chovu IS 
     

Zhodnocení výstavní sezóny  
 

V průběhu výstavní sezóny roku 2016 se ve výstavních kruzích v České republice 
(rozuměno na mezinárodních, národních, speciální a klubové výstavě) představilo celkem 115 
(různých) irských setrů z 51 chovatelských stanic z Česka a ze zahraničí. Potvrdil se tak jeden 
z nemnoha pozitivních trendů, že majitelé a chovatelé irských setrů mají o výstavy zájem a že 
popularita výstav měřená počtem předvedených jedinců má za posledních deset let stoupající 
tendenci. 

Je určitě zbytečné uvádět, že výstavy jsou místem zajímavého zážitku, kde je možné na 
vlastní oči vidět různé chovatelské linie, od těch v našich zeměpisných šířkách nejrozšířenějších 
až po linie nebo typy u nás ne příliš obvyklé. Pro vystavovatele představují výstavy možnost získat 
pro svého psa výstavní ocenění a tím i určité osvědčení o jeho exteriérových kvalitách pro další 
chov. Pro vystavovatele, návštěvníky a kynology je to rovněž místo setkání s lidmi podobných 
zájmů. V neposlední řadě, pro psy je to místo socializace a tréninku pohybu v davu cizích lidí a 
psů. Výstavním oceněním psů nejsou jen poháry nebo diplomy, jedná se především o systém 
zušlechťování jednotlivých plemen.  

Ale zpět k výstavní sezóně 2016. Nejúspěšnějším irským setrem uplynulého roku se stal 
Abandinus Elimar Doubrava Lenky Burešové a Vojty Svobody. Dyk, jak mu doma říkají, se kromě 
nejúspěšnějšího irského setra stal čtyřikrát i nejlepším psem FCI skupiny VII. a dvakrát 
nejkrásnějším psem výstavy. Dyk je po dlouhých letech také irčanem, který se prosadil a prosazuje 
v zahraničí. Po triumfu na světové výstavě v Miláně v loňském roce, se v letošním roce představil 
na největší světové výstavě, kterou pořádá The Kennel Club v anglickém Birminghamu a obsadil 
ve třídě „open“, v naší terminologii ve třídě šampiónů, třetí místo z celkového počtu 22 psů 
přihlášených do této třídy. V případě Dyka se prokazuje stará známá pravda, že pokud chce někdo 
uspět v jakékoliv činnosti lidského konání, kynologii nevyjímaje, specializace je nutná. Dyk je 
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synem Wictorie Becham z Arislandu, feny uchovněné na výjimku a jeho otcem je Garden Star´s  
Irish Vagabond, reprezentant čistě výstavní chovatelské linie. 
Na druhém místě žebříčku roku 2016 se umístil Earnest Enthusiast Everdene paní Jarmily 
Viktoříkové (MSKAO) a třetí místo obsadila By Sheila Happy Trix Lucie Pružinové. Mezi 
chovatelskými stanicemi na metu nejvyšší vystoupila chovatelská stanice Mahagony Paw paní 
Romany Kšírové následovaná s poměrně velkým odstupem chovatelskou stanicí Elimar Doubrava 
Lenky Burešové a chovatelskou stanicí Redweed pana Roberta Braunera (MSKAO).  
 

Všem úspěšným chovatelům a majitelům 
gratuluji, se všemi se těším na viděnou a přeji 
hodně úspěchů ve výstavních kruzích v roce 
2017. 

Martin Houda 
 

Abandinus Elimar Doubrava 
únor - MVP Brno - CAC, CACIB, BOB, res. BIG 
březen - Cruft´s - 3rd Oopen 
(kvalifikace pro zápis do plemenné knihy KC)  
červen - MVP Nitra - CAC, CACIB, BOB, BIG,  
MVP Brno 50. ročník výstavy Intercanis - CAC, 
CACIB, BOB, BIG, BOD, BIS 
červenec - NVP Mladá Boleslav - CAC, NV, BOB, 
BIG, BOD, BIS 
listopad - MVP Praha - CAC, CACIB, BOB, BIG 
(oba dny), MVP Bratislava - CAC, CACIB, BOB, 
BIG 
 
 
 

By Sheila Happy Trix – nar.21.1.2015 
duben 

MVP Praha - CAJC,BOJ 
květen  

NVP Litoměřice - CAJC 
červen  

KV ČPSK - CAJC, BOJ 
Český junior šampion 

NVP Klatovy - CAJC, BOJ, 
BOB, res.JBIG 

červenec 
NVP Mladá Boleslav - CAC 

říjen 
KV Litoměřice - Kraj.vítěz, 

  MVP Praha-CAC, res.CACIB  
zkoušky:  ZV 218/4 I.cena 
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Zpráva poradce chovu         pointer 
 

Průběžná zpráva z chovu pointrů k 31.10.2016. Bylo vystaveno 10 krycích listů. V celkem šesti 

vrzích bylo odchováno 37 štěňat – 20 psů a 17 fen. Do chovu bylo zařazeno 7 psů a 5 fen. 
 

Přehled nově uchovněných jedinců: 
 

Psi 

MESSY Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10779/16, nar.20.4.2011, hň., 69cm, DKK 0/0, „VD“, ZV, 

PZ, o.: Cass z Mešínské hájovny, m.: Wanda z Mešínské hájovny, maj.: Ivana Macháčková, Čtveřín- 

Doubí 24, Pěnčín, tel.: 482 758 392, e-mail: imachackova@atlas.cz 
 

BAK, Člp/11269, nar. 13.7.2012, žb., DKK0/0, "V", R.CACIB, ZV I.c. 228 b.,o.: Arf, m. Biba, maj.:Jiří 

Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice, tel. 775672076, e-mail: 
zMesinskeHajovny@seznam.cz 
 

MAREK OD NEZDICKÉHO POTOKA, Člp/POI/10668, nar.11.2.2010, bž, 64 cm, 

DKK0/0,"V",CAJC,BOJ,CAC,CACIB,BOB,ZV,PZ,SZVP,          o. Chris z Dolnic, m. Borka z Chřibských 

lesů, maj.: Karel Špeta, Třebomyslice 71, 341 01 Horažďovice, tel.:732481394 
 

IBAR Z CHLUMČANSKÉ DOLINY, Člp/POI/10846, nar.6.11.2011, ž., 66 cm, DKK0/0, 

"V",CAJC,CAC,CACIB,BOB, ZV,PZ,SZVP,LZ,VZ, o.Kord z Mešínské hájovny, m. Paula z Knollovy 

školy, maj.: Jiří Hrdlička, Pivovarská 704, 347 01 Tachov, tel.603330574 

 

ARČÍ ZE ŽÁROVSKÉ TKALCOVNY, Člp/POI/10745, nar.4.8.2010, čb, 62 cm, DKK0/0, 

"V",CAC,R.CACIB, o.Dick Blahud, m.Rona z Mešínské hájovny, maj.: Pavlína Palmová, U Hřbitova 

321, 250 87 Mochov, tel.:603813075 
 

BARRI Z MIROSLAVSKÉHO DVORA, Člp/POI/11107, nar. 26.1.2015, žb, 68 cm, DKK0/0, "V", CAJC, 

R.CAC, ZV,  PZ  I.c./276 b., o. Endy z Hovoran, m. Porta WK-SB, maj.: Štěpánka Štěpánová, kpt. 

Jaroše 301, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 724221696 
 

ARGO Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, ČLP/POI/11179, nar. 29.4.2015, žb.,63 cm, DKK0/0,"V", 

CAJC,BOJ,Český junior šampion,CACIB,BOS, KZV I.c. 223/4, NFT,  o.: Scott z Mešínské hájovny, m.: 

Perla z Knollovy školy, maj.: Josef Novák, Lažany33, 539 73 Skuteč 
 

Feny 

CILA Z ŽEHUŇSKÉ KOVÁRNY, Člp/POI/10890, nar. 25.4.2012, čb, 61 cm, DKK0/0, "V", CAC, 

ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ, o.:Dak Ouhelí, m.: Bigi z Žehuňské kovárny, maj.: Lukáš Ševčík, 289 05 Žehuň 

124, tel.: 607260617 
 

IDA Z CHLUMČANSKÉ DOLINY, Člp.POI/10850, nar.6.11.2011, 64 cm, žb, DKK0/0, 

"V",CAC,CACIB,BOB, ZV I.c/225, o. Kord z Mešínské hájovny, m. Paula z Knollovy školy, maj. 

Zuzana Fialová + Ing. Milan Polák, Osvobození 922, 342 01  Sušice, tel. 607511775 
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XAIRA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/11082, nar. 22.7.2014, žb, 59 cm, DKK0/0, 

"V",CAJC,CAC,NV,BOB, PZ I.c./296, o.Kord z Mešínské hájovny, m.: Ila Soběšický Kobylín, 

maj.:David Jirgala, 664 81 Veverské Knínice 166 
 

MACRON Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10785/13, 21.4.2011, bh., 64 cm, DKK 0/1, "V", CAJC, 

BOJ,CWC,BOB,Český šampion, ZV,PZ,LZ,SZVP o.: Cass z Mešínské hájovny, m.: Wanda z Mešínské 

hájovny, maj.: Jiří Drábek, Zalažany 30, Chroustovice, 538 63, tel. 775672076, e-

mail: zMesinskeHajovny@seznam.cz 
 

PEGGY Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10827, nar. 25.5.2011, 61 cm, č., DKK0/0, "V", ZV, PZ, o. 

Adar z Hanáckých polí, m. Qarta z Mešínské hájovny, maj. Jiří Drábek, Zalažany 30, Chroustovice, 

538 63, tel. 775672076, e-mail: zMesinskeHajovny@seznam.cz 

   

Simona Svatoňová, poradce chovu POI 
 
 

Výsledky klubových zkoušek 
 

Jarní pohár ČPSK                          Blevice, 7.5.2016 
 

se zadáním titulu CACT, r.CACT a putovního poháru Ireny Rafalské pro nejlepšího irského setra. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 16 jedinců, 6 gordonsetrů, 5 irských setrů, 3 angličtí setři, 1 
pointer a 1 irský červenobílý setr. Vítězkou se stala fena gordonsetra Merlin´s Vivian of Gordon 
vedená panem Kanellepoulusem z Německa. Pohár Ireny Rafalské získala fena Gwena 
z Jirouškova dvora vedená Jiřím Jirouškem. 
 

Vrchní rozhodčí: František ŠVEC, rozhodčí: Eva Straková, Martin Hartl, Jan Šabatka, Jan Filinger 
 

Přehled výsledků: 
Merlin´s Vivian of Gordon GS Kanellepoulus D. 205/4 I.cena, CACT 
Aranka z Fílovy smečky GS Kačerovský Karel 205/4 I.cena, 2.pořadí 
Solid Gold´s Wivienne POI Melcerová Hannah 202/4 I.cena, 3.pořadí 
Gwena z Jirouškova dvora IS Jiroušek Jiří 201/4 I.cena, Pohár Ireny Rafalské 
Caersar Valiant Hunter RWS Mašková Simona 200/4 I.cena 
Kata Vis Tranquilla  AS Varhánková Marie 195/3 I.cena 
Emil z Wenytry  GS Vojáčková Monika 191/4 I.cena 
Freya od Mlázovické tvrze AS Votrubová J., Ing. 187/3 I.cena 
Perry z Bolešinské hůrky IS Chabová Jaroslava 178/3 I.cena 
Merlin´s Xciting Grace of G. GS Schnabel Barbara 188/4 II.cena, klid před pernatou 1 
Beatrix Anna´s Chase IS Gabrielová Anna 174/4 III.cena, systém hledání 2 
 
Fotografie k Jarnímu poháru najdete v barevné části KZ ! 
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Klubové zkoušky vloh               Ratenice, 8.5.2016 
 

Letošní Klubové zkoušky vloh se konaly pod patronací OMS Kolín. Titul CACT nebyl zadán.  
Vrchní rozhodčí: Vlastimil Kašík, rozhodčí: Ing. Jana Votrubová, Tomáš Novák 
 

Bea z Chvatelských stádel  POI Beran Ladislav 219 b. I.cena, 1.pořadí 
Am z Vlčích hor   AS Nikodým Pavel 218 b. I.cena, 2.pořadí 
Claire Seventeen   POI Melcerová Hannah 215 b. I.cena, 3.pořadí 
Aranka z Fílovy smečky  GS Kačerovský Karel 214 b. I.cena  
Adar z Vlčích hor   AS Frank Jan  213 b. I.cena 
Alsbeth Dark House of Gordons GS Kettner Stanislav 196 b. I. cena 
 

Memoriál Josef Luxe    Bystřice-Konopiště, 10.9.2016 
 

Soutěž Klubu bretaňských ohařů, které se naši členové každoročně účastní. 
Vrchní rozhodčí: Helena Dvořáková, rozhodčí: J. Plecháček, J. Matěcha, M. Dvořák, J. Jiroušek  
 

Faron od Mlázovické tvrze AS Votrubová J., Ing. 220 b. I.cena, Vítěz Mem. J. Luxe 
Aranka z Fílovy smečky GS Kačerovský Karel 208 b. I.cena 
Eliška z Wenytry  GS Vojáčková Monika 208 b. I.cena 
Airien od Náplavky   IS Gašparová Šárka 200 b. I.cena  
Emil z Wenytry  GS Vojáčková Monika 200 b. II.cena, klid před zvěří 2 
          

          Vítěz Memoriálu Josefa Luxe – Faron od Mlázovické tvrze, vůdce Ing. Jana Votrubová 
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Klubové podzimní zkoušky 
 

Klubové podzimní zkoušky pořádané 8. 10. 2016 ve spolupráci s OMS Litoměřice přivítaly 3 
skupiny ohařů. Z pěti zástupců našich plemen – 1 AS, 1 GS, 2 IS a 1 POI, se do ceny dostali dva:  
 

Abrakadabra Zannanza IS vůdce Renata Masařová 251b. I.cena 
Cruel z Mešinské hájovny POI vůdce František Švec 270b. II.cena 
 

Klubové všestranné zkoušky 
 

Klubové všestranné zkoušky pořádané 22. – 23. 10. 2016 ve spolupráci s OMS Litoměřice proběhly 
bez účasti zástupců našich plemen. Škoda! Vhodně zvolené revíry byly výborně zazvěřené a každý 
ze startujících psů měl možnost skutečně prokázat připravenost pro loveckou praxi přinášením 
teplé ať už pernaté nebo srstnaté zvěře.  
 

Vrcholné soutěže ohařů ČR 
 

Vážení kynologičtí přátelé, 
  

rád bych vás informoval ke konci roku 2016 o pracovních úspěších našich psů na vrcholných 
zkouškách v roce 2016. Ve dnech 6. až 8. května 2016 uspořádal OMS Pardubice nominační soutěž 
ohařů na MRK, které se zúčastnil zástupce  ČPSK  pan Bc. Radim Duda se svoji fenkou POI Veggi z 
Mešinké hájovny. Na této soutěži nastupuje 36 nejlepších ohařů, kteří získali potřebný počet bodů 
na všestranných zkouškách v roce 2015. Soutěž se skládá z vybraných disciplín z polních prací, to 
jsou společný hon a samostatné hledáni, z lesních prací je to klid na stanovišti, šoulačka a práce 
na pobarvené stopě a z vodních prací, kde se prověřuje ochota na hluboké vodě a naháněni v 
rákosí. Prvních 20 nejúspěšnějších psů se nominuje na Memoriál Richarda Knolla.  Náš zástupce 
získal 270 bodů a postoupil ze 7. místa. Letošní ročník MRK s již pořadovým číslem 42 uspořádal 
OMS Břeclav na Jižní  Moravě  ve dnech 2. až 4. 9.2016. Sraz všech účastníků u byl v pátek v obci 
Hlohovec a zahájení memoriálu se konalo ve Valticko-lednickém areálu v místě zvaném Rendez-
vous. Výkony psů asi trošku přibrzdilo tropické počasí, které tento víkend provázelo. Pan Duda s 
Veggi  získal celkem 462 bodů a dokončil soutěž na 7 místě. Z této soutěže postupuje 10 nejlepších 
psů na Memoriál Karla Podhajského, dalších 10 psů se přihlašuje ze zahraničí. V případě menšího 
počtu přihlášených psů ze zahraničí, lze doplnit počet psů dle pořadí z MRK. 72 ročník  Memoriálu 
Karla Podhajského pořádal OMS Nymburk ve dnech 30.9.-2.10.2016. I na této soutěži byla Veggi  
úspěšná a se svými 463 body se umístila na 8. místě. Chtěl bych poděkovat panu Bc. Radimu 
Dudovi za vynikající prezentaci plemene pointer na těchto vrcholných soutěžích. Dále bych rád 
zmínil i výsledek Mgr. Jany Pavlové se psem pointerem Scottem z Mešinské hájovny, který dosáhl 
na VZ v Mladé Boleslavi 487 bodů. Rád bych jí tak popřál hodně zkouškového štěstí v roce 2017. 
Bylo by hezké opět vidět nějakého zástupce anglických ohařů na vrcholných soutěžích, neboť  
svými loveckými vlastnostmi na ně bezesporu patří.             
                                                                                       
       kynologii zdar Tomáš Novák, výcvikář 
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Jarní soutěže v Srbsku a účast našich členů na FT v zahraničí 
 

          V polovině března 2016 se v Srbském Niš konal Evropský pohár v dalekém hledání a na 
tuto soutěž navazující Evropský šampionát pointerů a Evropský šampionát anglických setrů. Obě 
tyto soutěže se konají ve dvou kategoriích – daleké hledání a field trial. 
Rozlehlé terény Nišské kotliny jsou vyhledávanou destinací pro pořádání pravidelných soutěží jak 
anglických, tak kontinentálních stavěcích psů. Důvodem je přítomnost stabilní populace divoké 
pernaté zvěře. Je zde rozvinutá tradiční forma zemědělství, kdy drobní zemědělci a vlastníci 
pozemků půdu obhospodařují pouze drobnou technikou či koňmo. Takto vznikající jednotlivá 
políčka s různými plodinami a vegetací vytvářejí ideální biotop pro život koroptve polní. Kromě 
těchto ideálních podmínek je ještě výskyt koroptví podpořen omezením jejich lovu v celé této 
oblasti.  

Evropský pohár je nejprestižnější soutěží dalekého hledání a může se ho zúčastnit 
maximálně čtyřčlenné družstvo každého státu. Letošního ročníku se zúčastnilo 18 států a 
předvedeno bylo 80 pointerů a setrů. Českou republiku reprezentovali Martin Hučko a Lukáš 

Orság se třemi 
pointery.  Přestože 
konkurence na této 
soutěži je každoročně 
obrovská, podařilo se 
letos našim 
zástupcům bodovat. 
První den se s 
krásným výsledkem 
VD umístila fena Delta 
vom Kleebachtal 
vedená Martinem 
Hučkem, druhý den se 
stejným hodnocením 
velmi dobře bodoval 
pes Eros vom 
Kleebachtal vedený 
Lukášem Orságem.  
 

Dalším velkým úspěchem na vrcholové soutěži - Evropském šampionátu anglických setrů - bylo 
umístění Vlaďky Dvořákové s výsledky ALEX res.CACIT,CAC, Biondo della Torre Antica Exc 2. a Kain 
Vis Tranquilla Exc 2.  
Na konci října se v Dánsku za chladného a deštivého počasí konalo Mistrovství světa v praktickém 
lovu pro anglické a kontinentálních ohaře a Soutěž Svatého Huberta. MS za Českou Republiku 
reprezentovaly Vlaďka Dvořáková a Markéta Kohutová se svými anglickými setry, kterým se 
bohužel ve velmi těžkých podmínkách nepodařilo uspět. V soutěži Svatého Huberta startovaly 
Vlaďka Dvořáková (5.místo) a Jana Votrubová (4.místo) s týmovým výsledkem na pěkném 4. 
místě.  
Velká gratulace letos patří českým vůdcům kontinentálních ohařů za získání titulu Mistra světa 
jak v týmech (Miroslav Kalík, Petr Zoubek) tak v jednotlivcích, které získal Petr Zoubek s 
německým krátkosrstým ohařem Arco od Cikánského potoka. 
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        Členové ČPSK Vlaďka Dvořáková, Martin Hučko, Lukáš Orság, Hannah Melcer, Jana 
Votrubová, Marie Varhánková, Markéta Kohutová a další se pravidelně zúčastňují soutěží v 
Chorvatsku, Německu, Rakousku, Srbsku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Všichni se snaží 
ukázat kvalitu našich pracovních plemen a obstát vždy s co nejlepšími výsledky. Někdy se v 
konkurenci zahraničních psů, vůdců a často i profesionálních drezérů bodovat podaří, někdy ne.   
 

        Pro všechny z nás je to koníček, který nás stojí hodiny tréninků, financí, volného času, ale 
tohle je náš život, který jsme propojili s prací anglických stavěcích psů, jež nám ale také přináší 
štěstí, radost a naplnění z této spolupráce. 
 

Přeji všem hodně úspěchu v příští sezoně na poli FT a lovecké kynologie. 
 

       Markéta Kohutová 

FT na koroptve – Polsko, Busko–Zdrój 

Letní FT na křepelky - Rakousko 
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Výsledky NFT 2016            Blevice, 9.-10.4.2016 
 

Field Trials couple pointer-setter 9.4.2016 
rozhodčí: František Švec, Eva Straková, Mgr. Jana Anderlová 

Kata Vis Tranquilla  Anglický setr fena 04.01.13  Varhánková Marie 

Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 16  

Daleké rychlé hledání s maximálním využitím terénu. Mohl by být lepší sysém. Respektuje 

srstnatou. Ve 14. minutě realizuje bod na pernaté. Při vzletu a po výstřelu klidná. 

Kler Vis Tranquilla   Anglický setr  fena 04.01.13  Kohutová M.  

Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 2 Body: 12  

Rychlé systematické hledání ve stylu AS. S výrazně vyjádřenou touhou najít zvěř. V 8. minutě 

vystavuje, ale neprokazuje zvěř. Ve 12.minutě realizuje bod na bažantu. Při vzletu klidná, při 

výstřelu nutná podpora vůdce.  
 

Derby couple pointer-setter 9.4.2016 
rozhodčí: František Švec, Eva Straková, Mgr. Jana Anderlová 

Luki Vis Tranquilla   Anglický setr  pes 01.07.14  Dvořáková Vlaďka  

Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 1 Body: 14  

Výborné prostorné hledání, výborné využití terénu. V 8. minutě realizuje bod na pernaté. Při 

vzletu zvěře nutná podpora vůdce. 
 

Field Trials couple pointer-setter 10.4.2016 
rozhodčí: František Švec, Eva Straková, Jan Šabatka 

Kain Vis Tranquilla  Anglický setr  pes 04.01.13  Dvořáková Vlaďka 

Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 16  

Výborná mechanika pohybu, systém a rychlost. Ve 3. minutě spontánně přiznává partnerovi. V 8. 

minutě vystavuje, při vzletu a výstřelu klidný.  

Eimee od Mlázovické tvrze  Anglický setr  fena 28.03.11  Votrubová Jana  

Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 2 Body: 11  

Na začátku dlouho prověřuje remízek. Po té již hledání dostatečně prostorné. Ve 3.minutě pevně 

vystavuje, obtížně postupuje, zvěř neprokazuje. V 8. minutě vystavuje, po vzlétnutí zvěř krátce 

následuje.  

 

Výsledky MFT 2016                   Přerov, 16.-17.4.2016 
 

Field Trials couple pointer-setter 16.4.2016 
rozhodčí: Nenad Vujanovič (HR), Eva Straková 

Alex    Anglický setr  pes 01.03.11  Dvořáková Vlaďka 

Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1. Body: 19  Titul: CACIT, CACT 

Pes AS, téměř prototyp stylu AS. Typický v pohybu, držení hlavy i oháňky. Výborná práce s větrem 

i terénem. Zpočátku je hledání poněkud kratší, ale postupem času se zlepšuje do šířky i do 

hloubky. Ukazuje spontánní přiznávku na partnera. Uprostřed turnusu přijímá první informaci o 

pachu zvěře v typickém stylu AS = stylově nízko vystavuje s vysokým nosem. Po příchodu vůdce 
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do 10ti metrů postupuje korektně společně s vůdcem. Zvěř zvlétá a pes je při vzletu a při výstřelu 

klidný. Do konce běhu drží vynikající tempo a systém. 
 

Field Trials couple pointer-setter 17.4.2016 
rozhodčí: Herak Hari (HR), Eva Straková  

Alex    Anglický setr  pes 01.03.11  Dvořáková Vlaďka 

Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 18 Titul: CACIT, CACT 

Výborný styl pohybu, držení hlavy i oháňky. Ideální silueta při pohybu. Výborná práce s větrem, 

terénem, je dobře veden vůdcem. První otočku dělá krátce vpravo, potom jde extrémně daleko 

do leva a v první minutě realizuje bod ve stylu AS na srstnaté. Dále prokazuje výborné hledání a 

vystavuje, krátce postupuje, vylétá zvěř. Pes je při vzletu i výstřelu klidný. Po opětovném 

vypuštění nalevo krátce staví zajíce, je rozpískán vůdcem a po dvaceti metrech znovu staví a 

realizuje druhý bod na pernaté zvěři. 

Biondo della Torre Antica  Anglický setr  pes 05.09.11  Dvořáková Vlaďka 

Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 2 Body: 14  

Pes výborného temperamentu, správného pohybu a držení hlavy i oháňky. Výborně se staví k 

terénu a pracuje s větrem. Vystavuje ve stylu anglického setra, krátce postupuje a při vzletu zvěře 

je nutná podpora vůdce. Po opětovném vypuštění není zcela koncentrován na běh. 

Claire Seventeen   Pointer   fena 13.08.12  Melcerová Hannah 

Hodnocení: C.Q.N. Pořadí: Body: 0  

Temperamentní fena výborného stylu, dobře pracuje s terénem i větrem. Vystavuje v typickém 

stylu pointra, správně postupuje a díky nesprávné reakci vůdce odbíhá za zvěří. 

 

Výsledky MFT-GT 2016                    Kladno, 24.-25.9.2016 
 

Derby couple pointer-setter 24.9.2016 
rozhodčí: Eva Straková, František Švec 

Lando de la Foret du Melu  Pointer   pes 14.08.15  Hučko Martin  

Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 1 Body: 14  

Výborné rychlé hledání, dobře vyvážené do obou stran, vysoké držení hlavy, příkladná spolupráce 

s vůdcem. Poskytnuta druhá šance, kdy ve velmi těžkém terénu s měnícím se větrem realizuje 

bod na pernaté. Při výstřelu a při vzletu zvěře nutná podpora vůdce. 
 

Derby couple pointer-setter 25.9.2016 
rozhodčí: Dvořáková Vladimíra, Sedláček Roman 

Hella Field Flyer´s   Pointer   fena 12.02.15  Orság Lukáš  

Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 1 Body: 14  

Výborný styl a mechanika pohybu plemene. Zpočátku běhu chybí nasazení a koncentrace. Točí 

po větru, ověřuje pachy, nutná velká podpora vůdce. Ve 3. minutě vystavuje pernatou, při 

postupování však se zvěří ztrácí kontakt. Prokazuje klidy. V 5.minutě na velkou vzdálenost 

vystavuje zvěř, ke které sama spontánně postupuje. Klidná po vzletu zvěře i po výstřelu. 
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Výsledky Sv.Hubert 2016               Blevice, 24.9.2016 
Muži     vůdce pes zvěř celkem pořadí 
Miroslav Kalík  Asko - Brik   NDO  43 24 0  67 1. 
Gimmi Manganello Aurora del Gimmi  AS  28  21  10  59  2. 
Josef Korelus  Am z Vlčích hor AS  26  17  0  43  3. 
Rudolf Zbořil  Oki z Vápenek NKO  23  19  0  42  4. 
Rudolf Zbořil Armanda  SI  26  10  -5  31  5. 
Vojtěch Škrba Chyta ze Staroples. Luk  ČF  15  13  0  28  6. 
Ženy 
Jana Votrubová Eimee od Mlázovické tvrze 41  23  -5  59  1. 
Jana Votrubová Faron od Mlázovické tvrze  38  21  -5  54  2. 
 

Pohár Svatého Huberta      Konopiště, 15.-16.10.2016 
 
Poháru Sv. Huberta se v sobotu zúčastnilo 8 lovců s ohaři z toho čtyři lovci s ohaři anglickými.  
V neděli se hlavně pro účast na jiných zkouškách dostavili už jen dva lovci.  
Vrchní rozhodčí: JUDr.Karel Nývlt, rozhodčí: A+R Sedláčkovi, M. Dvořák, J. Šabatka, V. Dvořáková 
 

Přehled výsledků lovců s anglickými ohaři 
 
Muži 15.10.2016  
   

vůdce pes zvěř pořadí 
Zdeněk Kruchňa , Grif z Jirouškova Dvora, IS 
 78 22 1ks  1. 
Jiří Hanč, Queena z Mešínské hájovny, POI 
 57  22  0   3. 
Jiří Jiroušek, Bereta Apoli Gwen, IS 

45  15  0  7.  
 

Ženy 15.10.2016 
Jana Votrubová Eimee od Mlázovické tvrze, 
AS 50  14  0  1. 
Jana Votrubová Faron od Mlázovické tvrze. 
AS  49  13  0  2. 
 

Muži 16.10.2016    
Zdeněk Kruchňa, Grif z Jirouškova Dvora, IS 
 52 17 0  4. 
Jiří Hanč, Queena z Mešínské hájovny, POI 
 48  12  0   6. 
 
 

Sobotní vítěz 
Zdeněk Kruchňa + Grif z Jirouškova dvora 
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Soutěž Svatého Huberta 
 

Soutěž Svatého Huberta patří v Čechách stále mezi méně známé zkoušky loveckých psů. Bývá 

vypisována pouze pro lovce s ohaři a se španěly a je zde hodnocen jak pes, tak i vůdce. Velmi 

přísně se hodnotí zacházení se zbraní a bezpečnost při střelbě. Jelikož je to soutěž lovce a psa, 

musí zde být evidentní vzájemná spolupráce této dvojice a nutností je lovecká chytrost obou 

soutěžících. Ačkoliv se jedná o soutěž se získáním lovecké upotřebitelnosti na drobnou zvěř, 

v Čechách ji zatím pořádá pouze Český pointer a setter klub a Klub bretaňských ohařů dvakrát do 

roka, což je, myslím, škoda. Velmi zjednodušeně lze říci, že se posuzují velmi podobné disciplíny 

jako na podzimních zkouškách, ovšem nevyžaduje se po psovi vypracovávat vlečky, což 

charakterizuje tento typ soutěže více než vhodnou pro britská stavěcí plemena. Ve 20 minutách 

pes musí systematicky prohledat přidělený terén, nalézt a vystavit zvěř a umožnit vůdci lovit. Není 

chybou, pokud pes vystaví zvěř srstnatou, ovšem lovit se smí vždy jen zvěř pernatá, která je navíc 

pořadatelem povolená. Vůdce má omezený počet (4 ks) patron, které může použít, aby realizoval 

svůj lov, a za každý chybený kus dostává minusové body. Ulovit však může maximálně dva kusy 

zvěře. Každé porušení zásadních pravidel soutěže znamená jasnou diskvalifikaci. Srážka v bodech 

však nastává v případě, že je vůdce se svou zbraní nebezpečný svému okolí, například pokud kráčí 

za svým psem se zavřenou nabitou zbraní! Pozitivně není hodnoceno ani použití řemenu na flintě. 

Naopak se velmi hledí na to, jak s ulovenou zvěří lovec zachází, zda ji nerozbil svou ukvapenou 

střelbou na krátko, anebo zda ji nepomačkal pes příliš tvrdým stiskem při přinášení. 

Jelikož v Čechách není legislativně individuální lov povolen, je velmi potěšující, že se mezi námi 

najdou vůdci, kteří vycestují za hranice republiky, aby si poměřili síly s lovci s několikanásobnou 

praxí a jejich „vylovenými“ psy. Ať už to jsou soutěže 

národního významu pořádaných v jižních státech 

nebo Mistrovství světa poháru Sv. Huberta, obsazují 

Češi příčky nejvyšší již zcela pravidelně. Osobně 

mám pro tuto soutěž zapracovanou pětiletou fenu 

anglického setra Eimee od Mlázovické tvrze a nutno 

říci, že angličtí ohaři jsou prezentováni na tomto 

typu soutěže asi nejčastěji. Eimee měla díky svým 

rodičům (Mistr Světa Fino Vis Tranquilla x Fai Leslie 

Leven bronzová na MS Sv. Huberta) předurčeno, že 

by mohla vykazovat slušné výkony v těchto 

disciplínách. U svých setrů jsem vsadila na chov 

jedinců s typickými vlohovými vlastnostmi angličanů 

a v posledních letech se mi tato „karta“ jen 

potvrzuje. Eimee se již po 3 roky umísťuje na 

pohárových pozicích na národních kolech soutěže 

Sv. Huberta a vždy skončila nejhůře čtvrtá na 

Mistrovství Světa Sv. Huberta. Bylo tomu tak i letos, 

kdy si z MS v Dánsku odvezla bramborovou medaili 

o pouhý jeden bod.       Ing. Jana Votrubová 
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Evropská výstava psů        26.-28.srpna 2016 
 

Letošní evropská výstava se konala v Bruselu. Místo konání Brussels Expo, se nachází v blízkosti 

Atomia – jedné z dominant Bruselu.  

Systém zadávání CAC 

je odlišný od našeho. 

V plemeni se zadává 

pouze jeden CAC, 

res.CAC pro pohlaví a 

nastupují o něj psi 

z mezitřídy, tř. 

otevřené, tř. pracovní 

a tř. šampionů. Titul 

CACIB se zadává dle 

pravidel FCI. 

Zvláštností bylo také 

zadávání BOB ve třídě 

štěňat, dorostu, 

tř.pracovní a veteránů. 

Titul evropský vítěz získal vždy CACIB pes a CACIB fena. V případě, že bylo do soutěže o 

nejkrásnější pár případně CHS přihlášeno více jedinců, probíhal výběr jednoho, který pak 

nastoupil do závěrečných soutěží, ihned po posouzení plemene.  
   

Také v letošním roce se čeští majitelé zúčastnili a se svými psy získali krásná ocenění a umístění. 
 

Anglický setr: 

Psi:  tř. pracovní: Artush Mandygold (J.Šeda) – výborný 1/1, nejlepší pracovní pes plemene 

tř. veteránů: Lorien July Sunburst (M.Kostelník) – výborný 3/3 
 

Feny: tř. mladých: Latin Lover Miss Marple At Toklarama’s (K.Miketová) – výborná 3/5 

 mezitřída: Lymarkos Brigitte Badot (M.Kostelník) – výborná 1/1 

 tř.pracovní: Macarena Ii De Los Vitorones (J.Šeda) – výborná 2/3 

tř. vítězů: Latin Lover Sow On The Sahara (M.Kostelník) – výborná 2/6 
 

Páry: Lorien July Sunburst/ Latin Lover Sow On The Sahara-  nejlepší pár v plemeni 1/3 
 

Gordonsetr: 

Psi: tř. mladých: Cedrik z Holubické stráně (J.Doležal) – výborný 2/4 

Feny:  tř.pracovní: Caffé Racer Manon Lescaut (Z.Nedavašková) – výborná 1/3, r.CAC, 

r.CACIB, nejlepší pracovní pes plemene 
 

Irský setr: 

Psi:  tř.šampionů: Abandinus Elimar Doubrava (V.Svoboda) – výborný/12 

 

V závěrečných soutěžích se tak představil pár anglických setrů a v neděli ještě fenka Caffé Racer 

Manon Lescaut v soutěži junior handling se svou handlerkou Anetou Nedavaškovou, ve které 

reprezentovaly Českou republiku. 
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Pár postřehů: 

Jednotlivé výstavní haly byly mezi sebou propojeny červeným kobercem a i díky tomu byla 

orientace vcelku jednoduchá. Kruhy dostatečně prostorné i pro větší počet psů a po celém kruhu 

byl položen koberec. V halách byly také vyznačeny zóny pro umístění klecí a kenelek. Prostor 

kolem kruhu byl vymezen pro diváky.  

Méně komfortní už byl prostor vymezený na venčení psů. Pořadatelé sice připravili travnaté pásy 

pro venčení, ale ty měly rozměr asi 2 x 10 metrů a během tří dnů je nikdo nevyměnil. Psi, kteří se 

ve vymezeném prostoru venčili v neděli, se těmto pruhům raději vyhýbali. 

Parkoviště byla dostatečná, placení probíhalo při odjezdu a tak byl příjezd plynulý. Co už nebylo 

plynulé, byl příchod na výstaviště. Nejhorší to bylo v pátek ráno. Pořadatelé pouštěli 

vystavovatele dvěma branami, kde vždy byly pouze dva turnikety. Největší nápor byl samozřejmě 

u brány, která byla nejblíže parkovišti. Druhý vchod byl prázdný. Pro nás to znamenalo poučení 

pro následující dva dny. To jsme již volili bránu číslo dvě.  

Co říct závěrem? Příští rok na konci srpna se Evropská výstava koná Kyjevě. Pro mnohé možná 

daleko. Pokud ano, tak doporučím výstavu světovou. Ta se bude konat v Lipsku a termín je 

stanoven na první polovinu listopadu. Za sebe můžu říct, že je někdy potřeba, pokud chceme vidět 

jak vypadají naše plemena i za hranicemi, vystrčit nos z té naší české kotliny. A i když mají naši psi 

na zahraničních výstavách úspěch a vozí krásná ocenění, je potřeba neusnout na vavřínech.  
 

Zuzana Nedavašková, CHS Manon Lescaut 

 

Speciální výstava            Chržín, 1.5.2016 

 

Anglický setr – rozhodčí Josef Hejda 
Psi - Třída štěňat 
Ozzy Morrison  ČLP/AS/6219 nar. 15. 12. 2015 Majitel FABOVÁ Soňa 
Výška 52cm, oko tmavé, chrup ve vývinu. Ke svému stáří ve vynikající kondici. Bezvadná hlava. 
Krk, hřbet, záď, srst, zauhlení předních i zadních končetin velmi korektní.   velmi nadějný 1 
 

Třída mladých 
Garis od Mlázovické tvrze ČLP/AS/6172 nar. 15. 4. 2015 Majitel VOTRUBOVÁ J.,Ing 
Výška 62cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nerovnoměrný. Trikolor standartního osrstění. Pes 
lehčího typu. Zaúhlení předních i zadních končetin korektní. V pohybu oháňka výše nesena. Jinak 
bez hrubých vad.      velmi dobrý 3 
--- 

Merlin od Alpské protěže ČLP/AS/6147 nar. 28. 12. 2014 Majitel PERTLÍKOVÁ Eva 
Výška 65cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědobílé barvy. Záď, hřbet v pořádku. 
Velmi ušlechtilý pes standartní srsti, avšak postoj předních končetin sevřený. Mírný náběh na 
francouzský postoj.      velmi dobrý 2 
--- 

Orm od Alpské protěže ČLP/AS/6200 nar. 30. 7. 2015 Majitel BERÁNKOVÁ Z., Ing. 
Výška 64cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Bíločerný pes. Ušlechtilé hlavy. Středně 
dlouhého suchého krku. Výrazný kohoutek, pevný hřbet. Dobrá záď. Zauhlení předních i zadních 
končetin korektní. Standartní srst. Jinak bez hrubých, zjevných vad. výborný 1 CAJC, BOJ 
--- 
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Ozzy od Alpské protěže ČLP/AS/62041 nar. 30. 7. 2015 Majitel PLACHECKÁ Petra 
Výška 62cm, oko světle hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Žluto bílý pes. Lehčího typu i hlavy. 
Dobře naznačený kohoutek, pevný hřbet. Mírně strmější záď. Jinak bez hrubých zjevných vad.
       velmi dobrý 4 
Třída mezitřída  
Kameron z Mešinské hájovny   ČLP/AS/6134 nar. 1. 12. 2014 Majitel THIEL Pavel 
Výška 64cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Pes středně silné kostry. Tmavší trikolor. 
Standartní osrstění. Velmi hezká hlava a dlouhý suchý krk. Celkově bez hrubých, zjevných vad. 
       výborný 2 res.CAC 
--- 

Lord od Alpské protěže ČLP/AS/6114 nar. 9. 6. 2014 Majitel PERTLÍKOVÁ Eva 
Výška 66cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Pes barvy trikolor, velmi ušlechtilý, bezvadný 
ve všech proporcích – jak hlava, krk, hřbet, záď. Postoj předních i zadních končetin korektní. 
Bezvadný pohyb.      výborný 1 CAC 
 

Třída otevřená 
Luki Vis Tranquilla  ČLP/AS/6116 nar. 1. 7. 2014 Majitel Dvořáková Vlad. 
Výška 57cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Pes černobílý, avšak výška 57cm, jinak bez 
jakýchkoliv zjevných vad.        velmi dobrý 1 
 

Třída pracovní 
Faron od Mlázovické tvrze ČLP/AS/6080 nar. 25. 9. 2013 Majitel VOTRUBOVÁ J., Ing 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Středně silný pes. Tmavší trikolor. Bezvadná 
hlava. Středně dlouhého suchého krku. Standartní osrstění. Celkově bez hrubých vad.  
---       výborný 1 
July Sunburst Lorien ČLP/AS/6022 nar. 27. 6. 2008 Majitel KOSTELNÍK M., Ing. 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilý pes bílo oranžové barvy. Standartní 
osrstění. Celkově bez jakýchkoliv vad.     výborný 2 
 

Třída vítězů 
Charlie Morrison  ČLP/AS/5968 nar. 14. 2. 2012 Majitel SKÁLOVÁ Jarmila 
Pes bez jakýchkoliv hrubých vad.    výborný 3 
--- 

King Magenta-In-Blue ČLP/AS/6065/15 nar. 19. 6. 2010 Majitel HORVÁTHOVÁ V. 
Bezvadný pes, trikolor. Bez jakýchkoliv vad.   výborný 1 CAC, VSV, BOS 
--- 

Artush Mandygold  ČLP/AS/6056 nar. 10. 5. 2013 Majitel ŠEDA Jaroslav, Ing. 
Tmavý černobílý pes bohatého osrstění. Celkově bez jakýchkoliv vad.   výborný 2 res.CAC 
 

Feny - Třída mladých 
Brigitte Bardot Lymarkos ČLP/AS/6151 nar. 24. 2. 2015 Majitel KOSTELNÍK M., Ing. 
Výška 62cm, oko tmavě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilá fenčí hlava, bezvadný krk. 
Bezvadný hřbet. Dobrá záď. Výše nasazený prut.   výborný 3 
--- 

Nefra Morrison  ČLP/AS/6191 nar. 21. 6. 2015 Majitel FABOVÁ Soňa 
Výška 62cm, oko tmavé, chrup neúplný-dole chybí P2. Bílo oranžová fena. Bezvadná hlava. Skvělé 
proporce, standartní osrstění. Korektní postoj předních i zadních končetin i v pohybu. 
       výborný 2 
--- 
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Nigell Morrison  ČLP/AS/6187 nar. 21. 6. 2015 Majitel FABOVÁ Soňa 
Výška 60cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Fena trikolor. Ušlechtilé samičí hlavy, 
dobrého krku, pevný hřbet, správná záď. Hrudník na úrovni. Standartní osrstění. 
       výborný 1 CAJC 
Třída mezitřída 
Lexie od Alpské protěže ČLP/AS/6115 nar. 9. 6. 2014 Majitel ŠIBŘINOVÁ Kateřina 
Výška 62cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Fena bílo černé barvy, standartní osrstění, 
bezvadná samičí hlava. Dobrý krk, hřbet, záď. Postoj předních i zadních končetin korektní. 
Bezvadná v pohybu.     výborný 1 CAC 
 

Třída otevřená 
Eimee od Mlázovické tvrze ČLP/AS/5896/12 nar. 28. 3. 2011 Majitel VOTRUBOVÁ J., Ing. 
Výška 59cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilá fena bílo černé barvy tmavšího 
rázu. Typická hlava. Celkově bez hrubých vad. Mírně tvrdší oháňka. výborný 1 
 

Třída pracovní 
Fibienne od Mlázovické tvrze  ČLP/AS/6082 nar. 25. 9. 2013 Majitel VOTRUBOVÁ J., Ing. 
Výška 55cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Fena trikolor. Standartní osrstění. Zaúhlení 
předních i zadních končetin korektní. Dobrá v pohybu. Bez hrubých vad.   výborný 2 
--- 

Freya od Mlázovické tvrze ČLP/AS/6084 nar. 25. 9. 2013 Majitel VOTRUBOVÁ J., Ing. 
Výška 56cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Fena středně silné kostry. Ušlechtilé hlavy. 
Dobrý krk, pevný hřbet, záď. Standartní osrstění. Zaúhlení předních i zadních končetin korektní, 
rovněž v pohybu.      výborný 1 
 

Třída vítězů 
Snow On The Sahara Latin Lover  ČLP/AS/5839 nar. 10. 7. 2010 Majitel KOSTELNÍK M., Ing. 
Ideální fena. Typická bílo oranžová barva, standartní osrstění. Bez jakýchkoliv hrubých vad. 

výborný 1 CAC, VSV, BOB 
Třída veteránů 
Fai Leslie Leven  ČLP/AS/5576/09 nar. 12. 11. 2007 Majitel VOTRUBOVÁ J., Ing. 
Fena trikolor. V bezvadné kondici. Představitel svého plemene bez jakýchkoliv vad. 

výborný 2 
--- 

Isis Lady DAMA Krkonoše ČLP/AS/5459/09 nar. 18. 5. 2006 Majitel KOSTELNÍK M., Ing. 
Bezvadná fena ve vynikající kondici vzhledem ke svému stáří. Celkově bez jakýchkoliv vad. 

výborný 1, BOV 
 

Gordonsetr – rozhodčí Simona Svatoňová 
Psi - Třída dorostu 
Alwin Kralupská zahrádka ČLP/GS/6612 nar. 05.08.2015 Majitel HÁK Václav 
Výška 65cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 9ti měsíční pes, samčího výrazu, na svůj věk 
vyspělý, hlava správně utvářená, pevný hřbet, postoj hrudních končetin správný, zaúhlení 
pánevních končetin by mohlo být lepší.   velmi nadějný 1 
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Třída mezitřída 
Bear od Zámeckého kopce ČLP/GS/6571 nar. 26.10.2014 Majitel KUTÍLKOVÁ Pavla 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Typický středně silný pes, samčího výrazu, 
hlava správných linií, linie hřbetu i nasazení oháňky bez zjevné vady, dostatečně hluboký hrudník, 
korektní zaúhlení končetin, standardní osrstění.   výborný 1 CAC 
 

Třída otevřená 
Darwin z Wenytry  ČLP/GS/6504 nar. 23.01.2014 Majitel VOJÁČKOVÁ Monika 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný skus nůžkový. Typický středně silný pes, téměř 
kvadratického rámce, samčího výrazu, hlava správných linií, dobře nasazená slecha, hřbetní linie 
i nasazení oháňky správné, dostatečně prostorný hrudník, korektní zaúhlení končetin, správná 
mechanika pohybu, osrstění standardní.   výborný 1 CAC, VSV, BOB 
 

Třída pracovní 
Emil z Wenytry  ČLP/GS/6518 nar. 11.03.2014 Majitel VOJÁČKOVÁ Monika 
Výška 65cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Středně silný pes, samčího výrazu, 
kvadratického rámce, hlava správných linií, s tmavším pálením, pevný hřbet, oháňka správně 
nasazena i nesena, dostatečně prostorný hrudník, správné zaúhlení končetin, dobrá mechanika 
pohybu, osrstění standardní.       výborný 1 CAC 
 

Třída vítězů 
Cooper Dolce Manon Lescaut   ČLP/GS/6533 nar. 02.06.2014 Majitel SKÁLOVÁ Jarmila 
Výška 65cm, oko tmavé, chrup úplný - navíc P1 LN zdvojená, skus nůžkový. Typický pes, se 
správnou hlavou a dobře nasazenými slechy, hřbetní linie bez zjevných vad, dostatečně prostorný 
hrudník, korektní zaúhlení končetin, elegantní mechanika pohybu, bohaté osrstění. 
       výborný 1 CAC 
Feny - Třída dorostu 
Army Kralupská zahrádka ČLP/GS/6615 nar. 05.08.2015 Majitel DIBLÍK Pavel, Ing. 
Výška 58cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 9ti měsíční fena, s typickou a správně 
utvářenou hlavou, pevný hřbet, oháňka dobře nasazena i nesena, postoj hrudních i pánevních 
končetin správný, osrstění úměrné věku, fena je ještě ve vývoji. velmi nadějný 1 
 

Třída mezitřída 
Francesca z Wenytry ČLP/GS/6590 nar. 21.01.2015 Majitel CHOCHOLA Adam 
Výška 62cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Středně silná fena, samičího výrazu, delšího 
rámce, hlava správně utvářená, s dobře nasazenými slechy, pevný hřbet, mírně klenutá bedra, 
sraženější záď, dostatečně hluboký hrudník, zaúhlení hrudních končetin správné, pánevních 
strmější, mechanika pohybu správná, osrstění by mohlo být bohatší.   velmi dobrý 1 
 

Třída otevřená 
Eliška z Wenytry  ČLP/GS/6519 nar. 11.03.2014 Majitel VOJÁČKOVÁ Monika 
Výška 62cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Typická středně silná fena, samičího výrazu, 
hlava se správně nasazenými slechy, odpovídá standardu, správná hřbetní linie, dostatečně 
hluboký hrudník, korektní zaúhlení končetin, správná mechanika pohybu, osrstění standardní.  
       výborný 1 CAC 
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Třída pracovní 
Coleen Neli z Wenytry ČLP/GS/6350/14 nar. 21.01.2012 Majitel VOJÁČKOVÁ Monika 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Typická středně silná fena, samičího výrazu, 
klidné povahy, hlava s dostatečným pyskem a správně nasazenými slechy, správná hřbetní linie, 
korektní zaúhlení končetin, chudší osrstění, elegantní mechanika pohybu.  výborný 2 res.CAC 
--- 

Kaira z Želečky  ČLP/GS/6328/15 nar. 09.09.2011 Majitel MOTL Josef 
Výška 59cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Typická středně silná fena, samičího výrazu, 
klidné povahy, hlava s dostatečným pyskem by mohla mít zřetelnější stop, pevná hřbetní linie, 
oháňka dobře nasazena i nesena, dostatečně hluboký hrudník, korektní zaúhlení končetin, 
elegantní mechanika pohybu, bohaté osrstění.   výborný 1 CAC, VSV, BOS 
 

Červenobílý setr – rozhodčí Simona Svatoňová 
Feny - Třída mladých 
Eireen Valiant Hunter ČLP/RWS/312 nar. 09.07.2015 Majitel DOUBRAVOVÁ K. 
Výška 57cm, oko tmavé, chrup úplný - zdvojené P1 PN, skus nůžkový. 9ti měsíční fena, středního 
rámce, samičího výrazu, hlava typická, správná hřbetní linie, fena ještě ve vývoji, hůře se 
předvádí.       velmi dobrý 2 
--- 

Lucy Mc Gillicuddy´s ČLP/RWS/318 nar. 16.06.2015 Majitel SEDLÁKOVÁ Jana 
Výška 59cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 10ti měsíční fena, středního rámce, 
temperamentí povahy, hlava správných linií, pevný hřbet, oháňka dobře nasazena i nesena 
dostatečně hluboký hrudník, správná mechanika pohybu i zaúhlení končetin, osrstění 
standardní.       výborný 1 CAJC, BOJ, BOB 
 

Třída pracovní 
Bonny Valiant Hunter ČLP/RWS/254 nar. 08.04.2011 Majitel KOHUTOVÁ Markéta 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Typická středně silná fena, samičího výrazu, 
plašší povahy, hlava správných linií, pevný hřbet, oháňka dobře nasazena i nesena, dostatečný 
hrudník, korektní zaúhlení končetin, osrstění standardní.  výborný 1 CAC, VSV 
 

Irský setr – Simona Svatoňová 
Psi - Třída mladých 
Conjay Apoli Gwen ČLP/IS/16091 nar. 22.12.2014 Majitel KOUTNÁ Miroslava 
Výška 62cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Typický mladý pes, samčího výrazu a 
temperamentní povahy, hlava správných linií s dobře nasazenými slechy, pevný hřbet, oháňka 
dobře nasazena i nesena, dostatečně hluboký hrudník, správné zaúhlení končetin, elegantní 
mechanika pohybu, standardní osrstění.     výborný 3 
--- 

Coudy Apoli Gwen  ČLP/IS/16090 nar. 22.12.2014 Majitel POLÁKOVÁ Alena 
Výška 64cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilý mladý pes, samčího výrazu, 
klidné povahy, hlava typická a správně utvářená, hřbetní linie bez vady, správné zaúhlení 
končetin, elegantní mechanika pohybu, bohaté osrstění.  výborný 1 CAJC, BOJ 
--- 
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Fred od Rakovské tůně ČLP/IS/16154 nar. 06.05.2015 Majitel DUCHOŇOVÁ Z. 
Výška 64cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Typický mladý pes, samčího výrazu, klidné 
povahy, hlava ušlechtilá, správně utvářená, linie hřbetu dobrá, správně nasazená i nesená 
oháňka, přiměřeně hluboký hrudník, korektní zaúhlení končetin, elegantní mechanika pohybu, 
standardní osrstění.     výborný 2 
 

Třída mezitřída 
Angelus Silvian Mahagony Star   ČLP/IS/16073 nar. 09.09.2014 Majitel ŠMÍDOVÁ Veronika 
Výška 64cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Typický středně silný pes, s ušlechtilou 
hlavou, pevný hřbet a správně nasazená oháňka, dostatečně hluboký hrudník, správné zaúhlení 
končetin, elegantní mechanika pohybu a bohaté osrstění.  výborný 1 CAC 
--- 

Elvis Mahagon Dream ČLP/IS/16033 nar. 23.06.2014 Majitel ŠVECOVÁ Irena 
Výška 68cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Mohutný pes, samčího výrazu, s ušlechtilou 
hlavou, hřbetní linie bez zjevné vady, dostatečně hluboký hrudník, správné zaúhlení končetin, 
osrstění by mohlo být bohatší.      výborný 2 res.CAC 
 

Třída otevřená 
Amore Mio Daisy Rain ČLP/IS/15993 nar. 13.03.2014 Majitel HALADA Vladimír 
Výška 66cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Mohutný pes, samčího výrazu a klidné 
povahy, hlava ušlechtilá s dostatkem pysku a správně nasazenými slechy, linie hřbetu i nasazení 
oháňky bez vady, zaúhlení  končetin správné, mechanika pohybu elegantní, standardní osrstění.
       výborný 1 CAC, VSV, BOS 
Třída pracovní  
Xenon Garden Star's Irish ČLP/IS/15949 nar. 30.04.2013 Majitel BINDEROVÁ K., Bc. 
Výška 65cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Středně silný pes, samčího výrazu, klidné 
povahy, hlava ušlechtilá, pevný hřbet, oháňka dobře nasazena i nesena, zaúhlení hrudních i 
pánevních končetin správné, elegantní mechanika pohybu, osrstění bohaté.  
       výborný 1 CAC 
Třída vítězů 
Dustin od Rakovské tůně ČLP/IS/15681 nar. 18.03.2012 Majitel ŠÍSTEK Josef, Ing. 
Výška 67cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Silný pes, samčího výrazu, klidné povahy, 
hlava ušlechtilá, hřbetní linie bez zjevné vady, prostorný hrudník, správné zaúhlení končetin, 
elegantní mechanika pohybu, bohaté osrstění.   výborný 1 CAC 
 

Feny - Třída mladých 
Colette Wellfare Apoli Gwen   ČLP/IS/16096 nar. 22.12.2014 Majitel POLÁKOVÁ Alena 
Výška 60cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilá mladá fena, fenčího výrazu, 
temperamentní povahy, hlava správných linií s dobře nasazenými slechy, pevný hřbet, oháňka 
dobře nasazená i nesena, správné zaúhlení končetin, elegantní mechanika pohybu, osrstění 
odpovídá věku.      výborný 1 CAJC 
 

Třída mezitřída 
Aurelia Stella Mahagony Star   ČLP/IS/16078 nar. 09.09.2014 Majitel ŠMÍDOVÁ Veronika 
Výška 64cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Typická silná fena s ušlechtilou hlavou, 
dobře nasazeným krkem, hřbetní linie bez zjevné vady, správné zaúhlení končetin, elegantní 
mechanika pohybu, standardní osrstění.   výborný 1 CAC 
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Třída otevřená 
Cassie Apoli Gwen  ČLP/IS/16097 nar. 22.12.2014 Majitel PIFFLOVÁ Irena 
Výška 58cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. 16ti měsíční fena, samičího výrazu, 
temperamentní povahy, slabší kostry, hlava typická, s výše nasazenými slechy, správná hřbetní 
linie, zaúhlení končetin správné, po úrazu křivý levý přední běh, osrstění chudší. 
       velmi dobrý 1 
Třída vítězů 
Aenigma Quara Torvitas ČLP/IS/15382 nar. 26.11.2009 Majitel ROULOVÁ Nikola 
Výška 64cm, oko tmavé, chrup úplný - zdvojená P1 LN, skus nůžkový. Ušlechtilá fena, silnější 
kostra, správně utvářená hlava, hřbetní linie bez zjevné vady, končetiny v postoji i v pohybu 
korektní, elegantní mechanika pohybu, osrstění bohaté.  Výborný 2 res.CAC 
--- 

Carmen Cristine Mahagony Paw   ČLP/IS/15849 nar. 31.01.2013 Majitel KRATOCHVÍL Josef 
Výška 61, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Středně silná fena s ušlechtilou hlavou, v těle 
naprosto odpovídá standardu, správné zaúhlení končetin, elegantní mechanika pohybu, bohaté 
osrstění.       výborný 1 CAC, VSV, BOB 
 

Pointer – rozhodčí Zbyněk Píbl 
Psi - Třída dorostu 
Lando de la foret du Melu ČLP/POI/11270 nar. 14. 8. 2015 Majitel HUČKO Martin, Ing. 
Výška 59cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Typický pejsek, ušlechtilý. Dobře utvářená 
hlava, kvadratického rámce. Korektně stavěný.   velmi nadějný 1 
 

Třída mladých 
Argo z Mešinské hájovny ČLP/POI/11179 nar. 29. 4. 2015 Majitel NOVÁK Josef 
Výška 63cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilý pes typického samčího typu s 
dobře utvářenou hlavou středního rámce. Prostorný hrudník. Zauhlení předních i zadních 
končetin bez zjevné vady.     výborný 1 CAJC, BOJ 
--- 

Bucks z Mešinské hájovny ČLP/POI/11187 nar. 4. 5. 2015 Majitel DRÁBEK Jiří 
Výška 66cm, oko tmavé, chrup úplný, skus klešťový. Žluto bílý pes středního rámce s typickou 
hlavou. Znatelný stop. Dobře nasazená slecha. Pevný, mírně spáditý hřbet. Dost hluboký 
hrudník. Uložení a zaúhlení končetin správné. Pravidelná mechanika pohybu.  
       výborný 2 
Třída otevřená 
Ben Bohemia Frony ČLP/POI/11056 nar. 28. 5. 2014 Majitel ŠRAJBR Zdeněk 
Výška 66cm, oko hnědé, chrup úplný, skus klešťový. Ušlechtilý černobílý pes středního rámce s 
bezvadně utvářenou hlavou. Pevný hřbet. Dobře nasazený prut. Dost hluboký hrudník. Uložení a 
zaúhlení končetin správné. Pravidelná mechanika pohybu.  výborný 1 CAC, VSV, BOS 
--- 

Dio vom Kleebachtal VDH/DPZ-42/2010 nar. 10. 8. 2010 Majitel HUČKO Martin, Ing. 
Výška 62cm, oko tmavé, chrup - chybí M3, skus klešťový. Černobílý středně silný pes středního 
rámce. Typická hlava s mírně kratší mordou. Pevný hřbet. Prostorný hrudník. Uložení a zaúhlení 
předních i zadních končetin správné. Pravidelná mechanika pohybu.    velmi dobrý 2 
--- 
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Bak   ČLP/POI/11269 nar. 13. 7. 2012 Majitel DRÁBEK Jiří 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Středně silný pes samčího typu a delšího 
rámce. Hlava s výrazným stopem. Dobře utvářené pysky. Mírně spáditý hřbet. Níže nasazený 
prut. Hrudník by mohl být hlubší. Korektní zaúhlení končetin. velmi dobrý 3 
 

Třída vítězů 
Scott z Mešinské hájovny ČLP/POI/10927/14 nar. 13. 12. 2012 Majitel PAVLOVÁ J, PhDr. 
Výška 67cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Typická hlava s dlouhou mordou. Silné 
kostry. Pevný hřbet. Uložení i zaúhlení končetin bez zjevných vad. Pravidelná mechanika 
pohybu. Pes nosí v pohybu prut nad úrovní hřbetu.  výborný 2 res.CAC 
--- 

Artex Cabalia  ČLP/POI/10727 nar. 26. 7. 2010 Majitel MELCEROVÁ H, DiS. 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilý černobílý pes slabší kostry. 
Kratšího rámce. Dost hluboký hrudník. Uložení a zaúhlení končetin bezvadné.   výborný 1 CAC 
 

Třída veteránů 
Zar z Mešinské hájovny ČLP/POI/10400 nar. 16. 2. 2008 Majitel PAVLOVÁ J., PhDr. 
Výška 68cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Černobílý pes téměř kvadratický s typickou 
hlavou, pevným hřbetem, mírně klenutá bedra, hluboký hrudník. Uložení a zaúhlení končetin 
bez zjevných vad. Pravidelná mechanika pohybu.  výborný 1, BOV 
 

Feny - Třída štěňat 
Aristanis Kobra  ČLP/POI/11271 nar. 16. 12. 2015 Majitel HUČKO Martin, Ing. 
Velmi elegantní fenka s výbornou hlavou. Menšího rámce. Výborná mechanika pohybu. Velmi 
ušlechtilá.      velmi nadějný 1 
 

Třída mladých 
Zuzi z Mešinské hájovny ČLP/POI/11177 nar. 14. 4. 2015 Majitel DRÁBEK Jiří 
Výška 64cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Velmi ušlechtilá fena jemného výrazu 
žlutobílé barvy. Hřbet mírně klenutý. Dost hluboký hrudník. Uložení a zaúhlení končetin bez 
zjevných vad.      velmi dobrý 2 
--- 

Adele z Mešinské hájovny ČLP/POI/11180 nar. 29. 4. 2015 Majitel DRÁBEK Jiří 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Silná fena pevného rámce samičího typu. 
Pevná hlava se znatelným stopem. Pevný hřbet. Dost prostorný hrudník. Uložení a zaúhlení 
končetin bez zjevných vad.     výborný 1 CAJC 
 

Mezitřída 
Wivienne Solid Gold's ČLP/POI/11142 nar. 25. 7. 2014 Majitel MELCEROVÁ H., DiS. 
Výška 59cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Černobílá ušlechtilá fena menšího rámce s 
bezvadně utvářenou hlavou. Dobře nasazená slecha. Rovný hřbet. Mírně klenutá bedra. Dost 
hluboký hrudník. Uložení a zaúhlení končetin bez zjevné vady. výborný 1 
 

Třída otevřená 
Alma z Bukovinského vršku ČLP/POI/11097 nar. 29. 8. 2014 Majitel DENK Tomáš 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Žluto bílá fena středního rámce fenčího 
typu. Pevný hřbet. Uloženi i zaúhlení končetin bez zjevné vady. Hrudník je na úrovni. Pravidelná 
mechanika pohybu.     výborný 1 
--- 

Chesi z Mešinské hájovny ČLP/POI/10682/12 nar. 6. 3. 2010 Majitel DRÁBEK Jiří 
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Výška 60cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Středně silná fena černé barvy delšího 
rámce. Dost dlouhá morda, avšak méně znatelný stop. Pevný rovný hřbet. Ušlechtilý prut. 
Strměji postavená lopatka. Zaúhlení zadních končetin správné. Výrazná mechanika pohybu.
       velmi dobrý 2 
Třída pracovní 
Ara z Kunčiny Vsi  ČLP/POI/11018 nar. 16. 1. 2014 Majitel TOPKA Pavel 
Výška 63cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Temperamentní ušlechtilá fena jemného 
výrazu s typickou hlavou. Spáditý hřbet. Uložení i zaúhlení všech končetin správné. Dost hluboký 
hrudník. Výrazná mechanika pohybu.    výborný 1 CAC, VSV, BOB 
--- 

Citra z Vinných tratí ČLP/POI/10937 nar. 30. 12. 2012 Majitel ZDRAŹIL Zbyněk 
Výška 58cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Jemná fenka černobílé barvy menšího 
rámce plaché povahy s výborně utvářenou hlavou. Pevný hřbet. Klenutá bedra. Uložení i 
zaúhlení všech končetin bez zjevné vady. Pravidelná mechanika pohybu. Fenka se špatně 
prezentuje - plachá.      velmi dobrý 3 
--- 

Maggie z Mešinské hájovny ČLP/POI/10789 nar. 20. 4. 2011 Majitel DRÁBEK Jiří  
Výška 64cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Silná fena většího rámce s dobře utvářenou 
hlavou. Pevný hřbet. Uložení i zaúhlení všech končetin správné. Prostorný hrudník - na jeho 
dolní části je hrudní mozol. Bezvadná mechanika pohybu.  výborný 2 
 

Třída vítězů 
Connie z Vinných tratí ČLP/POI/10935 nar. 30. 12. 2012 Majitel POŠVA Roman 
Výška 61cm, oko tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Černobílá fena jemného vzhledu s typickou 
hlavou a pevným hřbetem. Mírně strmější lopatka. Zakončení i zaúhlení končetin správné. Dost 
hluboký hrudník. Pravidelná mechanika pohybu.   výborný 1 CAC 
--- 

Delta vom Kleebachtal ČLP/POI/10941 nar. 10. 8. 2010 Majitel HUČKO Martin, Ing. 
Výška 58cm, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Černobílá fena menšího rámce. Ušlechtilá. 
Hlava s mírně kratší mordou a výrazným stopem. Pevný hřbet. Prostorný hrudník. Uložení a 
zaúhlení končetin správné. Pravidelná mechanika pohybu.  výborný 2 
 

Klubová výstava     Konopiště, 5.6.2016 
Anglický setr – rozhodčí Martin Johansson, Švédsko 
Psi - Třída štěňat 

Alfonso always calm Royal Setter ČLP/AS/6239 1/19/2016 

Majitel: Zuzana Volná & Pavel Thiel   velmi nadějný 2 

Apollo the Sky Diver Royal Setter ČLP/AS/6240 1/19/2016 

Majitel: Petra Horníčková    velmi nadějný 4 
Aslan like an Angel Royal Setter ČLP/AS/6241 1/19/2016 
Majitel: Thiel Pavel     velmi nadějný 1 
Ozzy Morrison   ČLP/AS/6219 12/15/2015 
Majitel: Nora Jágerová    velmi nadějný 3 
 

Třída mladých 
Am z Vlčích hor   ČLP/AS/6193 7/28/2015 

Majitel: Josef Korelus    výborný 1 
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Garis od Mlázovické tvrze  ČLP/AS/6172 4/15/2015 

Majitel: Ing. Jana Votrubová    výborný 2 

Orm od Alpské protěže  ČLP/AS/6200 7/30/2015 

Majitel: Ing. Zuzana Beránková   velmi dobrý 3 
 

Mezitřída 

Kameron z Mešinské hájovny ČLP/AS/6134 12/1/2014 

Majitel: Thiel Pavel     výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 
 

Třída otevřená 

Lord od Alpské protěže  ČLP/AS/6114 6/9/2014 

Majitel: Eva Petrlíková    výborný 1 
 

Třída pracovní 

Faron od Mlázovické tvrze  ČLP/AS/6080/15 9/25/2013 

Majitel: Ing. Jana Votrubová    výborný 2, res.CAC 

Force Magenta From Morrison ČLP/AS/5810 4/25/2010 

Majitel: Fialová Ivana    výborný 1, CAC 
 

Třída vítězů 

Artush Mandygold   ČLP/AS/6056 5/10/2013 

Majitel: Iveta Jansová    výborný 2, res.CAC 

Charlie Morrison   ČLP/AS/5968/15 2/14/2012 

Majitel: Skálová Jarmila    výborný 1, CAC 
 

Třída veteránů 

Fino Vis Tranquilla   ČLP/AS/5422 12/30/2015 

Majitel: Vladimíra Dvořáková   výborný 2 
 

Leo z Krzáku   ČLP/AS/5534/09 3/23/2007 

Majitel: Fialová Ivana    výborný 1, BOV 
 

Třída čestná 

King Magenta – in – blue  ČLP/AS/6065/15 6/19/2010 

Majitel: Veronika Horváthová   výborný 1 
 

Feny - Třída štěňat 

Aurelia the Warrior Royal Setter ČLP/AS/6242 1/19/2016 

Majitel: Adéla Hünerová    velmi nadějný 1 
 

Třída mladých 

Brigitte Bardot Lymarkos  ČLP/AS/6151 2/24/2015 

Majitel: Martin Kostelník    výborný 2 

Latin Lover Miss Marple at Toklarama´s   ČLP/AS/6218 7/23/2015 

Majitel: Klára Miketová    výborný 1, CAJC, BOJ 
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Třída otevřená 

Eimee od Mlázovické tvrze  ČLP/AS/5896/12 3/28/2011 

Majitel: Ing. Jana Votrubová    velmi dobrý 1 
 

Třída pracovní 

Canidia Seva   ČLP/AS/5724 6/26/2009 

Majitel: Varhánková Marie    velmi dobrý 2 

Fibienne od Mlázovické tvrze ČLP/AS/6082 9/25/2013 

Majitel: Ing. Jana Votrubová&Alenka Poláková  velmi dobrý 3 

Freya od Mlázovické tvrze  ČLP/AS/6084/15 9/25/2013 

Majitel: Ing. Jana Votrubová    výborný 1 

Penny z Krzáku   ČLP/AS/5948 1/1/2010 

Majitel: Libor Široký    dobrý  
 

Třída vítězů 

Macarena II de Los Vitorones ČLP/AS/6085 3/10/2013 

Majitel: Michaela Nováková    výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
 

Třída veteránů 

Fai Leslie Leven   ČLP/AS/5576/09 11/12/2007 

Majitel: Ing. Jana Votrubová    výborný 1 

Lucy z Krzáku   ČLP/AS/5539 3/23/2007 

Majitel: Libor Široký    výborný 2 
 

Gordonsetr – rozhodčí Jean Collins-Pitman, Velká Británie  
Psi - Třída mladých 

Black Scottish Gin Shadow Dog ČLP/GS/6619 7/15/2015 

Majitel: Ščudlová Marta    výborný 

Cedric z Holubické stráně  ČLP/GS/6603 7/3/2015 

Majitel: Jakub Doležal    výborný 

El Roy z Dvorku Camourku  ČLP/GS/6599 5/22/2015 

Majitel: Piler Ondrej    výborný, CAJC 
 

Mezitřída 

Bear od Zámeckého kopce  ČLP/GS/6571 10/26/2014 

Majitel: Pavla Kutílková    výborný 1, CAC 

Dagonet Lovec z Gordonu  ČLP/GS/6539 6/6/2014 

Majitel: Jan Doležal    velmi dobrý 

Luka Des Pralines d'Aubejoux ČLP/GS/6601 1/1/2015 

Majitel: Jana Anderlová    výborný 2, r.CAC 
 

Třída otevřená 

Celtic Frost Kochanej Emilki  PKR.VII-14296 12/4/2013 

Majitel: Grzegorz Sklorz    výborný 
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CELTIC CHAOS Kochanej Emilki GS 1397  12/4/2013 

Majitel: Ralf Wimmer    výborný 1, CAC 

Cináed Lovec z Gordonu  ČLP/GS/6387/15    5/15/2012 

Majitel: Markéta Homolová    velmi dobrý 

Darwin z Wenytry   ČLP/GS/6504 1/23/2014 

Majitel: Ivan Louvar & Kateřina Kynclová     výborný 

Gumi Sonave   ČLP/GS/6458 1/24/2013 

Majitel: Eva Nosková    velmi dobrý 
 

Třída pracovní 

Anthony Scotch do pole  ČLP/GS/6463/14    3/18/2013 

Majitel: Alena a Lubomír Fialovi   výborný 

Black Mystery Prince of Gordon SHSB 709213 4/15/2012 

Majitel: Ramlli und Greile & Birgit Greile    výborný 1, CAC, Klub. vítěz, BOB, BIS 

CLIPPER Clack Ivy   PKR.VII-13559 8/30/2011 

Majitel: Agata Witkowska    výborný 2, r.CAC 

Emil z Wenytry   ČLP/GS/6518/15   3/11/2014 

Majitel: Vojáčková Monika    výborný 
 

Třída vítězů 

Cooper Dolce Manon lescaut ČLP/GS/6533 6/2/2014 

Majitel: Skálová Jarmila    výborný 

Harry Blackivy   PKR.VII-12187 10/6/2009 

Majitel: Anna Tracz     výborný 

Lamborghini Black Ivy  PKR.VII-13616 9/30/2012 

Majitel: Agata Witkowska    výborný 1, CAC 

LARSON Black Ivy   PKR.VII-13657 9/30/2012 

Majitel: Agata Piaścik    výborný 2, r.CAC 

Zir z Holubické stráně  ČLP/GS/6286/12    1/14/2011 

Majitel: Olga Vránová    výborný 
 

Třída veteránů 

Aron z Čehovských lánů  ČLP/GS/5857/10    12/17/2006 

Majitel: Filinger Jan    výborný 
 

Feny – Třída štěňat 

Black Mystery Spice Cake  SHSB 740688 1/13/2016 

Majitel: Rameleli und Greile & Greile Birgit  velmi nadějný 

De La Chapelle Manon Lescaut ČLP/GS/6633 1/5/2016 

Majitel: Mlejová Iva    velmi nadějný 

DREAM DELU Kochanej Emilki GS 1460  12/14/2015 

Majitel: Claudia Wimmer    velmi nadějný 

Gordon Joan of Arc Áres Šamarkan ČLP/GS/6627 12/31/2015 

Majitel: Jakub Antonín & Miroslav Antonín T  velmi nadějný 
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Hollywood UNDER SETT  17011/XIV/16 2/3/2016 

Majitel: Małgorzata Zaręba    velmi nadějný 
 

Třída mladých 

Beky z Podmaršovic  ČLP/GS/6596 5/15/2015 

Majitel: Šárka Gruberová    velmi dobrý 

Caren z Holubické stráně  ČLP/GS/6608 7/3/2015 

Majitel: Vybíralová Karolina Ing.   výborný 

Elza z Dvorku Čamourku  ČLP/GS/6600 5/22/2015 

Majitel: Moravcová Jiřina    výborný 

Fanny z Wenytry   ČLP/GS/6589 1/21/2015 

Majitel: Miroslav Neumann    výborný 

Jai´s Toffee for Dorea Black Ivy ÖHZB GS 1461 8/24/2015 

Majitel: Doris Archam    výborný 1, CAJC, BOJ 
 

Mezitřída 

Bambini Od Zámeckého kopce ČLP/GS/6575 10/26/2014 

Majitel: Bártová Zuzana    výborný 1, CAC 

Dasha Lovec z Gordonu  ČLP/GS/6544 6/6/2014 

Majitel: Markéta Homolová    velmi dobrý 

Debbie Lovec z Gordonu  ČLP/GS/6545 6/6/2014 

Majitel: Jakub Doležal    výborný 

Felow Magic Dreamer Áres Šamarkan    ČLP/GS/6558 6/7/2014 

Majitel: Jakub Antonín & Miroslav Antonín     výborný 2, r.CAC 
 

Třída otevřená 

Black Mystery Lady in Black  SHSB 678956 12/20/2008 

Majitel: Ramelli und Greile & Greile Birgit     výborný 2, r.CAC 

Black Mystery Peggy-Sue  GS 1340  4/15/2012 

Majitel: Gudrun Maier-Knorr & Peter Maier     výborný 

Black Mystery Quebec City  SHSB 718516 5/23/2013 

Majitel: Ramelli und Greile & Manuela Ramelli     výborný 

Catriona Lovec z Gordonu  ČLP/GS/6390 5/15/2012 

Majitel: Markéta Homolová    výborný 

Celtic Blackberry Kochanej Emilki PKR.VII-14351 12/4/2013 

Majitel: Anna Tracz     výborný 

Celtic Blackened Kochanej Emilki PKR.VII- 14328 12/4/2013 

Majitel: Grzegorz Sklorz    výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 

Fabulous Barbara Leonnelka  PKR.IV-14587 4/27/2014 

Majitel: Alicja Jamer    výborný 

Felicidad Under Sett  PKR.VII-14519 4/1/2014 

Majitel: Natalia Paradowska    výborný 

Lady Liberty Under Sett  PKR.VII-13986 12/17/2012 

Majitel: Małgorzata Zaręba    výborný 
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Třída pracovní 

Amélie Od Zámeckého kopce ČLP/GS/6342/14   1/11/2012 

Majitel: Bártová Zuzana    výborný 

Bizzarrini Manon Lescaut  ČLP/GS/6381 5/14/2012 

Majitel: Ing. ZuzanaStudenovská   výborný 

Brienne BlackMoor's Shadow ČLP/GS/6568 7/12/2014 

Majitel: Viktor Mára    výborný 1, CAC 

Caffé Racer Manon Lescaut  ČLP/GS/6536/15    6/2/2014 

Majitel: Zuzana Nedavašková   výborný 2, r.CAC 

Eliška z Wenytry   ČLP/GS/6519 3/11/2014 

Majitel: Vojáčková Monika    výborný 
 

Třída vítězů 

Alice Scotch do pole  ČLP/GS/6469 3/18/2013 

Majitel: Šárka Machová    výborný 

Ashley Princess Pearl Moravia ČLP/GS/6429 8/6/2012 

Majitel: Jana Vajdíková & Bronislav Vajdík     výborný 2, r.CAC 

Chiquita Black Ivy   PKR.VII-13214 8/30/2011 

Majitel: Violetta Panasiuk    výborný 

Rosalie von der Wilden Horde PKR.VII-13183 11/5/2011 

Majitel: Grzegorz Sklorz    výborný 

Valencia Klan Basów  PKR. VII-11162 6/18/2008 

Majitel: Małgorzata Zaręba    výborný 

Yukki Hill TO KISS AND TO HUG PKR.VII-14133 4/19/2013 

Majitel: Anna Ciechanska    výborný 1, CAC 
 

Třída veteránů 

Bellis Lovec z Gordonu  ČLP/GS/6013/12 5/13/2008 

Majitel: Markéta Homolová    velmi dobrý 

Black Mystery Indigo Girl  SHSB 653743 6/25/2006 

Majitel: Ramelli und Greile & Greile Birgit     výborný, BOV 

Camisa Jinonický dvůr  ČLP/GS/5828 9/3/2006 

Majitel: Jana Anderlová & Ivana a Josef Podzimkovi výborný 
 

Třída čestná 

Coleen Neli z Wenytry  ČLP/GS/6350/15   1/21/2012 

Majitel: Vojáčková Monika    výborný 
 

 

Irský červenobílý setr – rozhodčí Wojciech Burski, Polsko 
Psi – Třída mladých 
Darby Valiant Hunter  ČLP/RWS/303 7/1/2015 
Majitel: Jarmila Gürtlerová & Petra Jedličková  velmi dobrý 2 
Rolling Stone Junior Shadow Dog    13217/XXIV/15    4/22/2015 
Majitel: Beata Gnyp    výborný 1, CAJC, BOJ, BOB 
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Třída vítězů 
Caesar Valiant Hunter  ČLP/RWS/278 7/1/2013 
Majitel: Mgr. Simona Mašková   výborný 1, CAC, Klubový vítěz 
 

Feny – Třída mladých 
Mc Gilicuddy´s Lucy  ČLP/RWS/318 6/16/2015 
Majitel: Jana Sedláková    výborný 2 
Nuala Smudge Shadow Dog  14017/XXIV/15 7/20/2015 
Majitel: Beata Gnyp    výborný 1, CAJC 
 

Třída pracovní 
Briseas Eris Artegerd  ČLP/RWS/301 4/17/2014 
Majitel: Černochová Denisa    výborný 1, CAC 
 

Třída vítězů 
Secret Wish Shadow Dog  11773/XXIV/11 2/18/2011 
Majitel: Beata Gnyp    výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 
 
 

Irský setr – rozhodčí Wojciech Burski, Polsko 
Psi – Třída mladých 

Conjay z Apoli Gwen  ČLP/IS/16091 12/22/2014 

Majitel: Miroslava Koutná    výborný 2 

Conny Apoli Gwen   ČLP/IS/16093 12/22/2014 

Majitel: Martina Vrábelová    velmi dobrý 3 

Coudy Apoli Gwen   ČLP/IS/16090 12/22/2014 

Majitel: Alena Poláková    výborný 1, CAJC 
 

Mezitřída 

Elvis Mahagon Dream  ČLP/IS/16033 6/23/2014 

Majitel: Irena Švecová    velmi dobrý 1 

Garp z Jirouškova dvora     ČLP/IS/16082    12/24/2014 

Majitel: Jaroslav Zelinger    velmi dobrý 2 
 

Třída otevřená 

Amore Mio Daisy Rain  ČLP/IS/15993 3/13/2014 

Majitel: Halada Vladimír    výborný 1, CAC 

Eddy od Klapavce   ČLP/IS/15963 2/24/2014 

Majitel: Petra Mouchová & Vojtěch Landsinger     velmi dobrý 3 

Gorby z Jirouškova Dvora     ČLP/IS/16084    12/24/2014 

Majitel: Pavel Peterka    výborný 2 
 

Třída pracovní 

Ajax od Hlubocké skály     ČLP/IS/15977     2/27/2014  

Majitel: Naděžda Dohnalová    výborný 3 

Bernard Lord Everdene     ČLP/IS/15332/12    8/27/2009 

Majitel: Viktoříková Jarmila    výborný 2, r.CAC 
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Bred z Luhové seče  ČLP/IS/15616 5/27/2011 

Majitel: Ilona Veselá    výborný 4 

Grif z Jirouškova Dvora     ČLP/IS/16083 12/24/2014 

Majitel: Zdeněk Kruchňa    výborný 5 

Whisky Mr.Perfect Redweed    ČLP/IS/15778   9/20/2012 

Majitel: František Brabec & Michaela Brabcová  výborný 1, CAC 
 

Třída vítězů 

Copper's GYPSY ROSE  PKR.VII-13895 3/25/2013 

Majitel: Agnieszka Szeliga    výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 

Dustin od Rakovské tůně    ČLP/IS/15681/16    3/18/2012 

Majitel: Josef Šístek    výborný 3 

Earnest Enthusiast Everdene    ČLP/IS/15806/15    1/2/2013 

Majitel: Viktoříková Jarmila    výborný 2 
 

Feny – Třída štěňat 

Betty Barcley Daisy Rain  ČLP/IS/16221 1/13/2016 

Majitel: Mgr. Hana Bočková a Roman Pražák    velmi nadějný 1 

Laura ze Šumavského kraje  ČLP/IS/16229 1/20/2016 

Majitel: Kateřina Kašpírková   velmi nadějný 2 
 

Třída mladých 

Bunny Honey ze Svrateckých Pláňav    ČLP/IS/16139 4/13/2015 

Majitel: Kreisinger Petr    velmi dobrý 

By Sheila Happy Trix  ČLP/IS/16121 1/21/2015 

Majitel: Lucie Pružinová    výborný 1, CAJC, BOJ 

Colette Wellfare Apoli Gwen    ČLP/IS/16096    12/22/2014 
Majitel: Alena Poláková    výborný 4 
Flér od Rakovské tůně  ČPL/IS/16157 5/6/2015 
Majitel: MVDr. Vávra Miloš    výborný 2 
Frona od Rakovské tůně  ČLP/IS/16155 5/6/2015 
Majitel: Petr Šimáček    výborný 3 
Gera z Jirouškova dvora  ČLP/IS/16086 12/24/2014 
Majitel: Jiří Jiroušek    velmi dobrý 
 

Metřída 
Bamboo Bloom The Red-Hot Star ČLP/IS/16079 6/13/2014 
Majitel: Tomáš Rau & Pavla Dašková     výborný 2, r.CAC 
Clea Red Joker   ČLP/IS/15444/13   6/29/2014 

Majitel: Ivanka Rysková    výborný 1, CAC 

Gwena z Jirouškova dvora  ČLP/IS/16085 12/24/2014 

Majitel: Jiří Jiroušek    velmi dobrý 3 
 

Třída otevřená 

Anie z Bochořského Dvora  ČLP/IS/15885 5/27/2013 

Majitel: Irena Guricová    výborný 3 
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Anna Maria Daisy Rain  ČLP/IS/16001 3/13/2014 

Majitel: Radek Polma    velmi dobrý 4 

Balestra Happy z Lukavické spojky    ČLP/IS/15841    2/13/2013 

Majitel: Jaroslav Petrovický    výborný 1, CAC 

Emily od Klapavce   ČLP/IS/15968 2/24/2014 

Majitel: Veronika Kekenová    výborný 2, r.CAC 
 

Třída pracovní 

Abrakadabra Zannanza  ČLP/IS/15975 3/1/2014 

Majitel: Renata Masařová & Jan Masař   výborný 1 

Bastilla Elimar Doubrava  ČLP/IS/15668 3/3/2009 

Majitel: Stanislav Trčka    dobrý 
 

Třída vítězů 

Aenigma Quara Torvitas  ČLP/IS/15382 11/26/2009 

Majitel: Nikola Roulová    výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 

Carmen Cristine Mahagony Paw   ČLP/IS/15849    1/31/2013 

Majitel: Josef Kratochvíl    výborný 2 
 
 

Pointer – rozhodčí Martin Johansson, Švédsko 
Psi -Třída mladých 
Argo z Mešinské hájovny       ČLP/POI/11179 4/29/2015 
Majitel:  Josef Novák                                                               Výborný 4 
Barri z Miroslavského dvora             ČLP/POI/11107 1/26/2015 
Majitel: Štěpánka Štěpánová                                            Výborný 1, CAJC 
Gino z Dubských lesů                             ČLP/POI/11151      4/12/2015 
Majitel: Jan Šabatka                                                                     Výborný 
Lando de la Foret du Melu                     ČLP/POI/11270 8/14/2015 
Majitel: Martin Hučko                                                        Velmi dobrý 
Randy od Nezdického potoka              ČLP/POI/11133       3/14/2015 
Majitel: Andrea Petráková                                                         Výborný 3 
Zenit z Mešinské hájovny                  ČLP/POI/11170      4/14/2015 
Majitel: Jiří Drábek                                                                      Výborný 2 
 

Mezitřída 
Alex Trialsport                                           ČLP/POI/11065 7/25/2014 
Majitel: Miroslav Souček                                                             Výborný 1, CAC 
Archie Bohemia Wavy                            ČLP/POI/1104         6/9/2014 
Majitel: Vladimír Sekera                                                              Velmi dobrý 2 
 

Třída otevřená 
Hako z Mešinské hájovny                      ČLP/POI/10659/11  11/25/2009 
Majitel: Libor Trpák                                                                   Dobrý 
Ardiles dell´Oltrepo´                               ČLP/POI/11150  12/20/2014 
Majitel: Svatopluk Soucha                                                     Velmi dobrý 3          
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Ben Bohemia Frony                                ČLP/POI/11056      5/28/2014 
Majitel: Zdeněk Šrajbr                                                    Výborný 1, CAC, KV,BOB 
Dio vom Kleebachtal                              VDH/DPZ-42/2010    8/10/2010 
Majitel: Martin Hučko                                                             Velmi dobrý 2 
 

Třída pracovní 
War z Mešinské hájovny                       ČLP/POI/11008 11/4/2013 
Majitel: Libor Trpák                                                                    Výborný 1 
 

Třída vítězů 
Artex Cabalia                                        ČLP/POI/10727/15    7/26/2010 
Majitel: Hannah Melcerová                                                     Výborný 1, CAC 
Scott z Mešinské hájovny                       ČLP/POI/10927 12/13/2012 
Majitel: Jana Pavlová                                                                Výborný 2 
 

Třída veteránů    
Zar z Mešinské hájovny  ČLP/POI/10400 2/16/2008 
Majitel: Jana Pavlová                                                                   Velmi dobrý 1 
 

Feny - Třída štěňat 
Aristanis Kometa                          ROI 16/28294 12/16/2015 
Majitel: Lukáš Orság                                                             Velmi nadějný 2 
Jerry Blahud                                 ČLP/POI/11263 1/14/2016 
Majitel: Roman Průcha                                                        Velmi nadějný 1 
 

Třída mladých 
Abou z Mešinské hájovny       ČLP/POI/11183 4/29/2015 
Majitel: Jiří Drábek                                                             Výborný 1, CAJC 
Cora vom Muckenborn                 VDH/DZP-17/2015   6/3/2015 
Majitel: Lukáš Orság                                                                 Dobrý 
Zola z Mešinské hájovny                 ČLP/POI/11175   4/14/2015 
Majitel: Jiří Drábek                                                                       Výborný 2 
Field flye's Hella                                  VDH/DPZ-07/2015   2/12/2015 
Majitel: Lukáš Orság                                                                    Výborný 3 
 

Mezitřída 
Artemis Trialsport                                 ČLP/POI/11069 7/25/2014 
Majitel: Miroslav Souček                                                            Výborný 1 
Solid Gold's Wivienne                            ČLP/POI/11142 7/25/2014 
Majitel: Hannah Melcerová                                                        Výborný 2 
 

Třída otevřená 
Bea z Chvatelských Stádel                    ČLP/POI/11075     8/11/2014 
Majitel: Ladislav Beran                                                                Výborný 2, R.CAC 
Connie z Vinných tratí                          ČLP/POI/10935       12/30/2012 
Majitel: Roman Pošva                                                                Výborný 1, CAC 
 

Třída pracovní 
Ara z Kunčiny Vsi                            ČLP/POI/11018  1/16/2014 
Majitel: Pavel Topka                                                               Výborný 2, R.CAC 
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Citra z Vinných tratí                               ČLP/POI/10937  12/30/2012 
Majitel: Zbyněk Zdražil & Patricia Jakešová            Velmi dobrý 3 
Xaira z Mešinske Hájovny                     ČLP/POI/11082  7/22/2014 
Majitel: David Jirgala                                                     Výborný 1, CAC,KV,BOS 
 

Třída vítězů 
Delta vom Kleebachtal                ČLP/POI/10941   8/10/2010 
Majitel: Martin Hučko                                                                 Výborný 1 
Maggie z Mešinské hájovny               ČLP/POI/10789     4/20/2011 
Majitel: Jiří Drábek                                                                     Výborný 2 
 

Třída veteránů 
Cifra Nová Hajnice                          ČLP/POI/10153   5/1/2006    
Majitel: Iva Kaucká                                                                  Výborný 1  
 

Crufts 
 

Co se pod tímto slovíčkem vlastně skrývá a proč je pro majitele výstavních psů tak důležité se do 

Birminghamu aspoň jednou v životě podívat? Za slovem CRUFTS se skrývá více jak stoletá tradice 

pořádání psích výstav na britských ostrovech a ve světě vůbec.  
 

Něco málo z historie této výstavy: 

• zakladatelem výstavy byl Charles Cruft.  
• první ročník se konal v roce 1891 v Royal Agricultural Hall, Islington s počtem  2.437 

přihlášených psů, 36 plemen. 

• 1918 – 1920 První světová válka, v těchto letech se výstava nekonala 

• 1928 – první vítěz s titulem Best in Show. Stal se jim Greyhound jménem Primley 
Sceptre 

• 1938 – Charles Cruft umírá.  

• 1942 – 1947 Druhá světová válka, v těchto letech se výstava nekonala 

• 1948 – první ročník Cruft’s konaný pod záštitou Kennel clubu. Na výstavě se předvedli 
zástupci 84 plemen 

• 1950 – BBC přinesla první reportáž z výstavy 

• 1961 – počet přihlášených psů poprvé přesáhl magickou hranici 15tisíc 

• 1978 – poprvé se představuje nový psí sport Agility 

• 1982 – zvyšující se počty přihlášených psů donutily pořadatele k navýšení trvání 
výstavy o jeden výstavní den. Výstava se tak koná tři dny. 

• 1987 – počet výstavních dnů se ustálil na čtyřech 

• 1988 – počet návštěvníků překročil 110tisíc. Lidé tak z výstavy udělali Největší psí 
výstavu světa 

• 1991 – výstava se přestěhovala do nových prostor v Birminghamu 

• 1992 – Mary Ray poprvé předvedla Heelwork to Music u nás známý pod názvem 
Tanec se psem 

• 2009 – první on-line vysílání prostřednictvím youtube 

• 2016 – Cruft slaví 125 let 
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Při ohlédnutí do historie této výstavy, najdeme i několik vítězů z řad setrů a pointrů 
 

1935 Best in Show POI Pennine Prima Donna 

1958 Best in Show POI Chiming Bells 

1964 Best in Show AS Silbury Soames of Madavale 

1977 Best in Show AS Bournehouse Dancing Master 

1981 Best in Show IS Astley's Portia of Rua 

1988 Best in Show AS Starlight Express of Valsett 

1993 Best in Show IS Danaway Debonair 

1995 Best in Show IS Starchelle Chicago Bear 

1999 Best in Show IS Caspians Intrepid 

 

Podmínky za jakých lze psa na Crufts přihlásit jsou jednoduché. Psi z britských ostrovů musí 

během výstavní sezóny získat 1. – 3. místo ve své třídě na výstavě typu Championship 

show pořádané britským Kennel clubem, kde se zadává CC (čekatelství UKCH). Dále se mohou 

přihlásit psi s titulem Champion, Show Champion, Field Trial Champion, Working Trial Champion, 

Obedience/ Agility Champion. 

Psi z ostatních zemí musí získat kvalifikaci na jedné z výstav, kde je tato kvalifikace zadávána. U 

výstav pořádaných FCI získává kvalifikaci pes/fena ve třídě mladých s titulem CAJC a pes /fena 

s titulem CACIB. Nominaci získávají také psi s titulem evropský vítěz mladých/ evropský vítěz, 

světový vítěz mladých/ světový vítěz. Doživotní nominaci mají psi s titulem C.I.B. (mezinárodní 

šampion krásy) a C.I.E.  (mezinárodní výstavní šampion). Dříve než zašlete samotnou přihlášku je 

potřeba získat takzvané ATC číslo (registrace v anglickém Kennel clubu), bez tohoto čísla není 

možné přihlásit psa na žádnou výstavu v Anglii. 
 

Rozdělení tříd: 

Minor Puppy  (6- 9 měsíců) 

Puppy class  (dorost 6 – 12 měsíců) 

Junior class  (6 – 18měsíců) 

Yearling class  (12 – 24 měsíců) 

Novice - pro psy, kteří nezískali CC nebo 3x nezískali First place na Championship 

  Shows ve třídě Minor Puppy, Special Minor Puppy, Puppy a Special Puppy  

Undergraduate  -  pro psy, kteří nezískali CC nebo 3x nezískali First place na Championship 

  Shows ve třídě Minor Puppy, Special Minor Puppy, Puppy a Special Puppy  

Graduate   - pro psy, kteří nezískali CC nebo 3x nezískali First place na Championship 

  Shows ve třídě Graduate, Post Graduate, Minor Limit, Mid Limit, Limit a 

  Open classes, 

Post graduate  -  pro psy, bez CC nebo nezískali 5x First price na Champion show s CC ve třídě 

  Post Graduate, Minor Limit, Mid Limit, Limit a Open classes, 

Mid Limit  -   pro psy kteří ještě nemají titul šampiona, ale již mají CC a současně 5x 

  nevyhráli first prize na Championship Shows 

Limit -  pro psy, kteří ještě nemají titul šampiona, ale již mají CC a současně 7x 

  nevyhráli  First prize na Championship Shows  
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Open  -  pro psy od 15 měsíců bez omezení – většinou jsou v ní vystavováni psi 

  zahraničních vystavovatelů a šampioni 

Good citizen dog scheme  -  pro psy se zkouškou z výkonu, kteří se současně kvalifikovali podle 

   platných podmínek  

Field trial  (psi s absolvovanou zkouškou typu trial u Kennel clubu) 

Special working gundog (psi s mezinárodním pracovním certifikátem) 

Veteran    (od 7 let) 

 

Obě mé feny Xsara z Holubické stráně a Caffé Racer Manon Lescaut potřebnou 

nominaci pro rok 2016, získaly v roce 2015 na Evropské výstavě v norském Oslo. Díky přátelům 

se mi podařilo zařídit potřebné formality a fenky přihlásit na výstavu.  

Přihlášky byly zaslány, obdržela jsem potvrzení o přijetí a tak byl prostor pro samotné plánování 

cesty. Při našem posledním výletu do Oslo se naše mazda 5 osvědčila a tak bylo rozhodnuto, že 

opět pojedeme s ní. Konečný stav osádky se vyšplhal na 5 lidí a pět psů (2 gordonky a 3 čínské 

chocholaté psy).  Pár dnů před odjezdem jsme se rozrostli ještě o jednoho Silky teriéra. Jediná 

věc, ze které jsem měla trochu strach, bylo řízení v Anglii, naštěstí jsme sebou měli někoho kdo 

v Anglii žil a řízení na levé straně vozovky mu nedělalo problém. 

Do Anglie jsme tak vyjížděli v úterý odpoledne s dostatečným předstihem a se všemi 

potřebnými doklady, které podle všeho byly OK. Z omylu nás vyvedli až francouzští pracovníci 

přepravní společnosti DFDS. Nelíbil se jim jeden z Petpasů našich psů. Po menším vyjednávání se 

nám podařilo dohodnout se na kompromisu a my se tak mohli konečně za minutu osm nalodit na 

trajekt, který měl odjíždět v 8:00. Přejezd Dover – Birmingham byl i přes dopravní špičku klidný a 

plynulý. Večer jsme tak mohli porovnat anglické pivo s tím našim. Vítěz je snad každému jasný! 

Po dobré večeři se začalo s přípravami na výstavu. V tu chvíli jsem byla ráda za to, že mám doma 

„jen“ setry a ne číňánky. Na noční směny v úpravě opravdu nejsem zvyklá.  

Čtvrteční výstavní den jsem strávila nakupováním a také fotografováním. Překvapila mě velikost 

výstavních kruhů, pečlivost personálu v kruzích a snažila jsem se pochopit jejich systém 

posuzování. Úspěch přátel byl povzbuzením do dalšího výstavního dne a také možností pro malou 

oslavu. 

Páteční výstavní den patřil skupině Gundog, do které patří také ohaři. Počet přihlášených 

gordonsetrů se zastavil na čísle 198. V jednotlivých třídách bylo posouzeno celkem 214 jedinců. 

Jak je to možné? V Anglii máte možnost přihlásit psa do několika tříd najednou. V případě, že Váš 

pes vyhraje jednu z tříd, do které je přihlášen, ale v druhé třídě se neumístí, nemůže se zúčastnit 

výběru o nejlepšího jedince v plemeni. Sunny i Kofi byly přihlášeny do třídy Special working dog. 

Sunny skončila na 4. místě s titulem RES a Kofi na místě pátém s titulem VHC ze šesti přihlášených 

fen. Mladší Kofi byla přihlášená také do třídy Yearling a v této silně obsazené třídě (14 fen) se 

umístila na krásném pátém místě s titulem VHC.  

Měla jsem možnost vidět všechny posouzené jedince v plemeni a také příležitost porovnat naše 

GS s těmi z celé Evropy. Z toho srovnání ti naši nevyšli vůbec špatně. Poznala jsem psy, které jsem 

do té doby znala pouze z fotografií a seznámila se s chovateli a majiteli mnoha psů osobně. Až na 

konci celého dne jsem pochopila, proč je pro majitele/chovatele tak důležité, se na Crufts aspoň 

jednou podívat. Je to místo setkávání a předávání si zkušeností, místo kde se s mnoha lidmi, které 

znáte pouze ze sociálních sítí, setkáte osobně. 
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Dnes už vím, že se tam určitě ještě někdy vrátím, ať už v roli vystavovatele nebo v roli 

diváka. Fotografie z cesty a také fotografie všech předvedených gordonsetrů najdete v galerii na 

našem webu www.manonlescaut.net. 

Zuzana Nedavašková, CHS Manon Lescaut 

 

125 let CRUFT’S  
 

Letošní výstava se konala ve dnech 10. - 13. března 2016. Skupina GUNDOG, ve které jsou naše 
plemena, se posuzovala v pátek. Počty přihlášených u jednotlivých plemen do tříd: AS - 218 , GS 
- 216 , IČBS - 95 ,  IS – 359, POI - 268  
Český chov měl své zastoupení ve třech plemenech IČBS, IS a GS. A tady jsou jejich výsledky:  
 

ISČB      BOREAS ARTEGERD (*17.4.2014)  maj. Piotr Pawłowski (PL) 
Special Working Gundog classe       2place/3  chov. Renáta Rokůsková                       
  

IS          ABANDINUS ELIMAR DOUBRAVA (*15.6.2010) maj./chov. Lenka Burešová  
Open classe                                           3.place /22.  
 

GS         CAFFÉ RACER MANON LESCAUT (*2.5.2014) maj./chov. Zuzana Nedavašková  
Yearling classe                                      VHC 5.place /14  
Special Working Gundog classe           VHC 5.place /5  
  

GS XSARA Z HOLUBICKÉ STRÁNĚ (*4.11.2009) maj. Zuzana Nedavašková 
Special Working Gundog classe            RES 4.place/5     chov. Karolina Vybíralová                      
     

Poděkování všem majitelům za prezentaci českého chovu na tak prestižní výstavě jakou CRUFT’S 
bezpochyby je.  

Caffé Racer Manon Lescaut a Xsara z Holubické stráně 
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Rozhovor s Terezou Hladkou. 
„Nejen o tom, jaké to je spolupracovat s pointerem 
na neloveckých soutěžích a zkouškách.“ 

 

Ahoj, můžeš se nám krátce představit, říct něco o sobě? 

Jmenuji se Tereza Hladká, žiji v jižních Čechách na vesnici kousek od Třeboně a živím se jako 

profesionální trenér psů. Mám svou psí školu Jihočeskou psí akademii, mým největším koníčkem 

je život se psy, trénink psů, sporty se psy, takže jsem tím šťastlivcem, pro kterého je práce zábavou 

☺ Věnuji se tréninku pozitivním posilováním a tento způsob komunikace a učení psa se snažím 

naučit každého, kdo se dostaví na mé lekce, semináře či kurzy. Sama se se svými psy věnuji 

zejména canicrossu, noseworku a tréninku triků, dogfitness, celkové přípravě psa na sport ve 

vrcholové kondici, okrajově se věnuji také agility a dogfrisbee. 

Jak a v kolika letech ses dostala ke kynologii, od kdy se věnuješ sportovní kynologii? 

U nás v rodině byli psi odjakživa, tedy se psy jsem zvyklá žít odmala. Když mi bylo asi pět, tatínek 

vlastnil a cvičil fenu kavkazského ovčáka, už tehdy mě práce se psem zajímala, ale vzhledem 

k velikosti naší kavkazačky je pochopitelné, že mě k tomu otec nechtěl pustit  Ve svých jedenácti 

jsem dostala svého prvního vlastního psa, kterého jsem cvičila sama už od štěněte a věnovala jsem 

se s ním závodění v agility a canisterapii. Psím sportům jako takovým se tedy věnuji od tohoto 

věku a jiné lidi s jejich psy jsem začala trénovat už asi v patnácti. 

S jakým psem jsi začínala? 

Začínala jsem s fenkou anglického kokršpaněla Bettinkou. Byla neuvěřitelně poslušná, hbitá, 

sportovec tělem i duší, jakákoliv činnost s ní byla radost. Občas jsem trochu musela zápolit s kokří 

urputnou povahou, ale jakákoliv činnost se mnou pro ni byla odměna. Dožila se krásných šestnácti 

let. Sportovala až do třinácti ☺ Myslím, že ona je tím důvodem, proč moje srdce tak moc tíhne 

k loveckým plemenům ☺ Po ní následovala ještě fenka labradora a německého ovčáka. 

S jakými plemeny a jakým konkrétním soutěžím se věnuješ? 

V současné době máme doma čtyři psy, dva kluky bígly – šestiletého Messiashe a čtyřletého 

Sheldona, dvouletou fenku pointera Leylu a dvouměsíční štěňátko evropského saňového psa Olly. 

Se starším bíglem pravidelně trénujeme agility, ale nezávodíme v něm. Mými sporty číslo jedna 

jsou canicross a nosework a oběma těmto sportům se věnuji se Sheldonem a s Leylou. V canisrosse 

závodím asi tři roky, ale jako běžec na tom nejsem moc dobře, takže se dá říct, že v tomto sportu 

překonávám na každém závodě spíše své vlastní hranice než že bych soupeřila s ostatními. Musím 

ale na tomto místě zmínit svého manžela Honzu Hladkého, který je naopak velmi úspěšný závodník 

a výborný běžec, s naší pointeřicí Leylou mají na kontě již více jak desítku medailí, zlatých, 

stříbrných i bronzových ze všech možných závodů, letos stejně jako minulý rok budou závodit na 

Mistrovství ČR v canicrosse, za týden se manžel postaví jako reprezentant ČR na start Mistrovství 

Evropy. 
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V noseworku je zatím v Čechách trend skládat spíše zkoušky než vyloženě závodit, ale v poslední 

době se již rýsuje několik závodů, na které se určitě chystáme. Sheldon i Leyla mají z noseworku 

složeny všechny základní zkoušky a mohou se tak pyšnit titulem Master of Nosework Z, ěsíc se 

chystáme na další zkoušky, již v úrovni 1. 

Vím, že vlastníš pointera – proč ses rozhodla pro toto plemeno? 

No, byl to vlastně manželův nápad. Závodil s naším třináctikilovým bíglem v canicrossu a začal 

snít o vysokém štíhlém sprinterovi, který by mu v běhu pořádně pomohl. Legrační je, že když 

s tímhle nápadem o pořízení pointera přišel, nesouhlasila jsem, znala jsem je jen z fotek na googlu 

a vůbec se mi nelíbili. Osud tomu chtěl a na jednom semináři jsem potkala holčinu, která měla 

s sebou dvě feny pointera, poprvé jsem je viděla naživo a na první pohled mě uchvátil jejich vzhled, 

vypadali tak nějak jinak než na internetu, hned jsem změnila názor, začala zjišťovat všude možně 

vše o jejich povaze a vhodnosti na sporty ☺ A milým překvapením bylo, že tohle nezvyklé plemeno 

splňovalo všechna kritéria, byla jsem nadšená! 

Když sis pořizovala pointera, podle jakých kritérií sis vybírala – rozhodovala ses třeba podle 

rodokmenu nebo na náhodu?  

Rozhodně pro nás bylo důležité zdraví, to je jasné a za další určitě pracovitost. Od počátku jsme 

věděli, že chceme psa do vrcholového a náročného sportu, snažili jsme se tedy vybírat z opravdu 

pracovní linie. Vybírali jsme poměrně pečlivě, chtěli jsme zkušeného chovatele, spolehlivý zdravý 

chov a samozřejmě atraktivní exteriér. Jsme nakonec opravdu spokojení, naše fena má skvělou 

povahu, venku a při sportech nadšením a energií doslova překypuje, podle všech vyšetření a rtg je 

naprosto zdravá. V současné době se nám ji podařilo dostat do perfektní kondice, na závodech 
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v canisrosse je se svojí vahou 24kg schopná konkurovat mnohem větším a silnějším jedincům, 

protože je odhodlaná vyhrávat, předbíhat a nikdy v tom člověka nenechá, je hodně citlivá a silně 

fixovaná na páníčka ☺ 

A teď přejdeme ke sportovní kynologii – představ nám trochu soutěže, kterých se se psy 

účastníš. 

Canicross patří mezi individuální musherské disciplíny, ve kterém je běžec se svým psem spojen 

odpruženým vodítkem a pes má za úkol svým tahem pomáhat běžci k rychlejšímu běhu a vyššímu 

výkonu. Běhají se tratě o délce 4-6 km a to většinou v kopcovitém náročném terénu, po psovi se 

tedy chce, aby dokázal celou trať odsprintovat, ale zároveň aktivním tahem pomáhal svému 

majiteli, což pro většinu lidí na první pohled nevypadá nijak složitě, ale věřte tomu, že se jedná o 

jeden z fyzicky nejnáročnějších sportů pro psa a připravit ho na něj, není úplně jednoduché. Pro 

představu ti nejlepší canicrossaři běhají tempem 2:40-3:00 min./km, tedy průměrnou rychlostí až 

25km/hod. 

Nosework je v Čechách poměrně mladý sport a jedná se o pachové práce se psem, jeho pravidla 

vycházejí z práce policejních psů, kteří vyhledávají a označují nález konkrétního vzorku. Z praxe 

znáte jistě kriminalistickou práci psa při rozlišování pachů a porovnávání se vzorky z místa činu, 

práci psů vyhledávajících výbušniny, zbraně, drogy nebo práci psů na letištích detekujících 

přítomnost pašovaného ovoce, živočichů a dalšího v zavazadlech. V noseworku jde tedy o to, aby 

pes nalezl a s přesností na centimetry označil nález vzorku v konkrétním terénu. Pes se učí hledat 

malý vzoreček jak v přírodě, tak v lidské zástavbě, znečištěných prostorách, na rušných místech, 

ve vodě, učí se označovat nález v jednom z deseti zavazadel, u konkrétní osoby apod. 

Je příprava na soutěž s pointerem rozdílná oproti jiným plemenům? 

S pointerem je to především vždycky všechno velká zábava a legrace, je tak nabitý pozitivní energií 

a střeštěnými nápady, že se většinou baví celé okolí  Každé plemeno má svá specifika, u pointera 

bych asi zmínila, že je velice citlivý na neúspěch, takže se musí s kritérii opatrně, zároveň se ale do 

všeho vrhá rychle a s až nakažlivou radostí, takže člověk nemusí mít strach, že by ho něco nebavilo 

 Je potřeba počítat s tím, že v přírodě je malinko roztěkaný a tak je nutné pracovat na udržení 

pozornosti a soustředěnosti. Velice rychle se učí, stačí jednou něco odměnit a už si v podstatě 

natrvalo zapamatuje, co se po něm v této konkrétní situaci chce. Pracuje s obrovským nasazením 

a je skoro neunavitelný dříč. Nenarazila jsem zatím na nic, co bych jí nebyla schopná naučit, vše 

rychle chápe. 

Jakých úspěchů jsi se psy dosáhla? A čeho konkrétně s pointerem? 

Za ta léta je těch úspěchů, medailí a pohárů plná třípatrová polička  Spíš než medailí si ale vážím 

toho, když jsem schopná své psy trénovat tak, že je pro ně daný sport opravdovou zábavou, pracují 

se mnou rádi, dobrovolně a s radostí, když rozumí tomu, co po nich chci a cítí se jako rovnocenní 

parťáci. 

Mezi Leyly úspěchy patří rozhodně několik titulů z výstav 3xVN1, 2x CAJC, 2x BOJ, 1x BOS, 2x 

Kvalifikace na Cruf´t show. V canicrosse si vyběhala přes desítku medailí, z toho 5 zlatých, asi 5 

stříbrných, několik bronzových, jeden bronz z celorepublikovéo seriálu závodů, 8. místo na MČR 
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2015, vyběhaná kvalifikace na místo v reprezentaci na ME 2016. V noseworku úspěšně složila 4 

základní zkoušky – Uz, Nz, Dz, Wz a získala tak titul Master of Nosework Z. 

A co lovecká kynologie – máš nějaké plány i v této oblasti? Jak nahlížíš na lovecké zkoušky? 

Lovecká práce pointera mě fascinuje, je to dokonalý lovecký pes v činnosti, pro kterou byl stvořen, 

snad nikoho neurazím, když řeknu, že mu v jeho práci nemůže žádné plemeno konkurovat. Jediný 

problém vidím v tom, že potřebuje opravdu citlivý přístup a toho se mu často od „vůdce“ 

nedostává. Určitě bych chtěla složit zkoušku vloh, abych Leylu mohla uchovnit, vím moc dobře, že 

má na mnohem víc, její vlohy, pracovitost a poslušnost jsou podle mě ukázkové, já ale bohužel 

nemám moc přístup k někomu, kdo by mi s loveckou praxí pomohl a navíc přes to všechno, čemu 

se Leyla věnuje, moc času již nezbývá. Kdybych ale někdy tu možnost měla, určitě bych ji ráda 

vzala s někým zkušeným do terénu, myslím, že ona by byla štěstím bez sebe.  

Máš ještě něco, co bys nám chtěla k tomuto tématu říct a třeba jsem se nezeptal? 

Závěrem bych chtěla říct, že pointer je v mém životě již šestý pes a dá se říci, že osudový. Jeho 

povaha mě naprosto uchvátila, je to pes, na kterého jsem celý život čekala ☺ Temperamentní, 

s nakažlivě dobrou náladou, nadšený do každé činnosti, venku ultrasportovec, který jen těžko 

hledá konkurenci, doma přítulný mazlíček, poslušný pes, který se snaží zavděčit, ideální parťák na 

cestování, běžný život i vrcholový sport. Občas trochu roztěkaný s problémem soustředit se, 

vyžadující stále nějakou činnost a akci – přesně jako já ☺ 

Děkuji Terezo za milý rozhovor. Přeji ti mnoho úspěchů a věřím, že mi brzo dáš zprávu o 
úspěšném absolvování zkoušek. 

       Jiří Hanč 
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SZVP               Praha 9 - Dubeč 
 

Letos jsem se s Emílkem vrátila na Oblíbený OMS, abychom si opravili loňskou II. cenu. Oblíbený, 

protože vždy tam panuje klidná a příjemná atmosféra a podmínky na uspořádání SZVP jsou na 

vysoké úrovni.  Když jsme 28. 8. dorazili do Dubečku, šokoval mě počet startujících, 18 vůdců a 

psů, 3 plné skupiny.  Což je naprosto úžasné, ale když vidíte na nástupu 4 gordony - to je prostě 

bomba! 

Sobě a Emčovi jsem vylosovala los 13, takže na všechny disciplíny v naší skupině jsme nastupovali 

jako první. Hledání v rákosu bylo velmi těžké a Emílkova práce nebyla úplně stoprocentní, a tak 

právem nám páni rozhodčí dali známku 3. Následně byla ochota na hluboké vodě a pro nás další 

3. Ovšem přinášení kachny z hluboké vody bylo úžasné a právem známka 4. Nejtěžší disciplína 

byla dohledávka kachny v rákosí, ale ani tam Emílek nezklamal a kachnu dohledal během chviličky, 

a když už mně začal odevzdávat kachnu a korona začala tleskat, nechápala jsem. Potom jsem ale 

pochopila. Bohužel z naší 

skupiny na této disciplíně 

vypadli 2 gordoni. Klidy na 

stanovišti, tam už vždy chodím 

na jistotu a nechávám psa vždy 

uvázaného, ale při teplotách 35 

stupňů na slunku to bylo velmi 

náročné pro Emču i přesto, že 

jsem ho trochu namočila.  

Zkoušky dokončilo 12 psů z toho 

pouze 8 v I. ceně a 4 v II. ceně. 

Zkoušky krásně zorganizované, 

terén velmi těžký a ze slov 

vrchního rozhodčího pana 

Švece - se dal rákos obtížností 

přirovnat k memorialovému 

rákosu.  

Jsem hrdá, že jsme zvládli 

zkoušky dokončit v I. ceně, ale 

vím, že máme s Emčou co 

pilovat. 

Emil z Wenytry zvládl úspěšně 

zkoušky dokončit v I. ceně s 89 

body. 

 

pro KZ ČPSK 2/2016  

Monika Vojáčková 
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Kynologický kurz              informace 
 

pořádá Český pointer a setter klub, z.s. ve dnech 29.4.- 30.4.2017 
 

Sraz účastníků: 28.4. 2017 od 16:00 hod. Penzion Stará Fara, Chržín, www.chrzin1.cz 
- GPS: N 50°17' 42.284''  E 14° 16' 17.651'', Po dálnici D8 (Praha - Ústí nad Labem) sjedete na 
exit 18 - Nová Ves doleva směr Velvary, Slaný. Po 5km sjedete doleva na Uhy a v nich pak znovu 
doleva na Chržín. Na začátku obce se dáte doprava do kopce, vlevo minete hospodu, pokračujete 
stále nahoru a po 50m vlevo už uvidíte bránu… 
 

Náplň kurzu: Příprava psa na výstavu a na zkoušky, přednášky poradců chovu a zkušených 
kynologů na téma chov, výživa, základy péče o psa. Večerní videa a diskuse.  
Děti a rodinní příslušníci jsou vítáni, bude připraven program pro zabavení dětí po čas výcviku.  
Praktický výcvik bude probíhat v poli za každého počasí.  
Ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích. Pes na pokoji samozřejmostí.  Možnost stravování v místě 
včetně snídaní. Cena ubytování na stránkách penzionu www.chrzin1.cz, bude upřesněna dle 
obsazení pokojů. 
 

Informace, přihlášky, poplatky:                  Cena za výcvik: 500 Kč pro členy ČPSK. 
Markéta Šmakalová, Chaberská 6, 180 00 Praha 8  

tel.: +420 608712389, capova.marketa@seznam.cz 

Klubová výstava II       informace 
 

ČMKU, ČMKJ a  
Český pointer a setter klub, z.s. 
 

Pořádá KLUBOVOU VÝSTAVU s tituly CAC a CAJC 
 

Datum konání: pondělí 1. 5. 2017 
Místo konání: Chržín, Stará fara     
 

Program 
10:30 – 11:00      přejímka psů 
11:00      slavnostní zahájení výstavy 
11:10 – 14:00        posuzování v kruzích 
14:00         přehlídka vítězů, závěrečné soutěže 
Odpoledne setkání členů a přátel ČPSK 
 

Ředitel výstavy – František Švec, hlavní rozhodčí – Simona Svatoňová 
  

Všeobecná ustanovení 
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám plemen anglický 
setr, gordonsetr, irský setr, irský červenobílý setr a pointer zapsaných v plemenných knihách 
uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do 
tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno v propozicích a na přihlášce.  
Informace: capova.marketa@seznam.cz, tel.: +420 608 712 389. 
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Klubový adresář 
 

 

Předseda  Ing. Martin Hučko  Libovice 47  
Tuřany, 273 79  

+420 724 669 470  
president@pointer-setter.cz  

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

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

Ekonom  Vladimíra Dvořáková  Cholupice 15  
Praha 412, 143 00  

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

Výcvikář  Tomáš Novák  Vrchlického 610/IV  
Chlumec nad Cidlinou, 
503 51  

+420 725 003 988 
vycvikar@pointer-setter.cz  

Matrikář  Ing.Jana Votrubová  Na Ohrádce 186  
Mlázovice, 507 58  

+420 737 609 483  
matrika@pointer-setter.cz  

Člen  Alena Poláková  Vinohrady 13  
Kleneč, 413 01  

+420 606 252 171  
alenka.polakova@centrum.cz  

Člen  Jiří Drábek  Zalažany 30  
Chroustovice, 538 63  

+420 775 672 076  
zMesinskeHajovny@seznam.cz  

Předseda KRK  František Švec  Kleneč 91  
413 01  

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

Člen KRK  Simona Svatoňová  Jahodová 2888/40  
Praha 10, 106 00  

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

Člen KRK  Ing. Šárka Machová  Limnická 1364  
Nejdek, 362 22  

+420 777 285 169  
sarka.machova@mdsystem.cz  

Poradce pro chov  
pointrů  
anglických setrů  

Simona Svatoňová  Jahodová 2888/40  
Praha 10, 106 00  

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

Poradce pro chov 
gordonsetrů  

Eva Nosková  Bratří Mrštíků 60/22  
Klobouky u Brna, 691 
72  

+420 728 067 617  
+420 519 326 922  
poradce.gs@pointer-setter.cz  

Poradce pro chov 
irských setrů  

Ing.Martin Houda  Lojovická 364 /61  
Praha 4, 142 00  

+420 602 482 873  
poradce.is@pointer-setter.cz  

Poradce pro chov 
irských čb setrů  

Ing.Kamila Drábová  Veletín 18  
Sedlec-Prčice, 257 91  

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

 

 

 

Český pointer a setter klub, zapsaný spolek (zkratka ČPSK, z.s.) 

Sídlo spolku:  ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 

Zasílací adresa: adresa aktuálního jednatele spolku 

IČ: 45249075, č. účtu: 35-340 490 237/100 KB Praha 

www.pointer- setter.cz 
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