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Úvod
Slovo předsedy
Vážení členové ČPSK,
předně mi dovolte poděkovat všem členům, kteří se zúčastnili
členské schůze. Volební členská schůze proběhla z mého pohledu v
klidné a důstojné atmosféře, což považuji za úspěch.
Největší diskuse se rozpoutala v momentě řešení návrhu na změnu
chovných podmínek. Z diskuse bylo evidentní, že návrh má své
zastánce, ale i odpůrce. Hlasování bylo velmi těsně proti návrhu na
změnu. Znamená to tedy, že stále platí stávající chovné podmínky.
ČPSK tedy vstoupí v jednání s MSKAO ohledně nového návrhu na
změnu chovných podmínek.
Jelikož několik členů „starého výboru“ se z různých důvodů
rozhodlo ve volbách nekandidovat, dovolte mi poděkovat jim za
práci, kterou pro klub ve výboru odvedli, a jsem rád, že nadále
budou, v rámci možností, klub podporovat. Zároveň jménem členů
výboru děkuji za důvěru získanou ve volbách. Je velmi pozitivní, že
již teď pociťuji energii nových členů výboru, a jsem přesvědčen, že
výbor klubu bude fungovat ke spokojenosti členské základny.
Výbor klubu bere na vědomí usnesení členské schůze a hodlá toto
usnesení naplňovat.
Do nadcházející sezóny přeji všem našim členům mnoho štěstí, Obrázek: POI Dio von Klebachtal a Martin Hučko
zdraví a úspěchů jak ve výstavních kruzích, tak i na poli.
Ing. Martin Hučko – předseda ČPSK

Zpráva matrikáře
Členská základna ČPSK se za posledních několik let takřka nemění a počet
členů se pohybuje okolo tří set. V roce 2018 bylo přijato 26 nových členů a z
velké části se jednalo o přihlášení do Klubu z důvodu uchovnění psa či feny.
Ke konci roku pak celkový počet členů čítal 299.
Zastoupení členů dle regionů:
•
Střední Čechy: 100
•
Praha: 49
•
Východní Čechy: 32
•
Západní Čechy: 27
•
Jižní Čechy: 27
•
Severní Čechy: 25
•
Vysočina: 14
•
Jižní Morava: 14
•
Severní Morava: 8
•
Zahraničí: 3

Zastoupení plemen mezi členy:
•
Pointer: 33%
•
Irský setr: 30%
•
Gordonsetr: 27%
•
Anglický setr: 9%
•
Irský červenobílý setr: 1%

Ing. Jana Votrubová – informační referent ČPSK

Obrázek: AS Eimee a Garis od Mlázovické tvrze a Jana Votrubová
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Zpráva ekonoma
Hospodaření ČPSK za rok 2018
Popis

Příjmy

Výdaje

Saldo

Kč

Kč

Kapitola I. Chov
poplatky od členů klubu
platba od ČMKJ
Náklady na poradce chovu
Chov

Kč
4 000,00
25 205,00
29 205,00

796,00
796,00

28 409,00

Kapitola II. Akce klubu
Zkoušky z výkonu
Výcvikový kurz + Speciální výstava
Klubová výstava
Poplatky
Ostatní společné příjmy a výdaje (sponzorství, poháry...)
Akce klubu

Kč
105 959,65
36 000,00
60 685,20
0,00
37 618,40
240 263,25

Kč
101 355,00
33 712,00
63 007,00
0,00
34 000,25
232 074,25

Kč
4 604,65
2 288,00
-2 321,80
0,00
3 618,15
8 189,00

Kapitola III. Ostatní náklady a výnosy
Členské příspěvky
Členské příspěvky na rok 2018 a starší
Členské příspěvky na následující roky
Členské příspěvky

Kč
Kč
42 900,00
31 100,00
74 000,00

Kč

Kč

Náklady přímo spojené s členy
Náklady na zpravodaj
Poštovné - klubový zpravodaj
Náklady na členskou schůzi
Náklady přímo spojené s členy
Ostatní příjmy
Příjmy z úroků
Poplatky za vstup do klubu
Ostatní příjmy

Kč
26 970,00
5 250,00
3 500,00
35 720,00
Kč
66,88
5 400,00
5 466,88

Ostatní náklady
Ostatní náklady (provoz www, razítka, atd.)
Náklady na právní služby, poplatky
Propagační předměty
Dary k výročím pro členy a příspěvky na reprezentaci klubu
poplatek ČMKJ
Poplatek bance
Náklady na práci výboru
Ostatní náklady
Ostatní náklady a výnosy

Kč
7 680,00
27 199,00
6 194,00
1 871,00
2 710,00
4 200,00
987,00
50 841,00
79 466,88

86 561,00

Rezerva na výdaje

-7 094,12

0,00

Celkové saldo

348935,13

319431,25

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018

711 095,52 Hotovost
Běžný účet
Termínovaný vklad

29503,88
5 965,00
404 838,04
300 292,48
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Plán hospodaření ČPSK na rok 2019
popis

Příjmy

Výdaje

Saldo

Kč

Kč

Kapitola I. Chov
poplatky od členů klubu
platba od ČMKJ
Náklady na poradce chovu
Chov

Kč
5 000,00
20 000,00
25 000,00

5 000,00
5 000,00

20 000,00

Kapitola II. Akce klubu
Zkoušky z výkonu
Výcvikový kurz + Speciální výstava
Klubová výstava
Poplatky
Ostatní společné příjmy a výdaje (sponzorství, poháry...)
Akce klubu

Kč
125 000,00
30 000,00
60 000,00
0,00
37 000,00
252 000,00

Kč
130 000,00
40 000,00
75 000,00
0,00
37 000,00
282 000,00

Kč
-5 000,00
-10 000,00
-15 000,00
0,00
0,00
-30 000,00

Kapitola III. Ostatní náklady a výnosy
Členské příspěvky
Členské příspěvky na rok 2018 a starší
Členské příspěvky na následující roky
Členské příspěvky

Kč
Kč
43 000,00
30 000,00
73 000,00

Kč

Kč

Náklady přímo spojené s členy
Náklady na zpravodaj
Poštovné - klubový zpravodaj
Náklady na členskou schůzi
Náklady přímo spojené s členy
Ostatní příjmy
Příjmy z úroků
Poplatky za vstup do klubu
Ostatní příjmy
Ostatní náklady
Ostatní náklady (provoz www, razítka, atd.)
Propagační předměty
Dary k výročím pro členy a příspěvky na reprezentaci klubu
poplatek ČMKJ
Poplatky bance
Náklady na práci výboru
Ostatní náklady
Ostatní náklady a výnosy

Kč
50 000,00
10 000,00
5 000,00
65 000,00
Kč
100,00
4 900,00
5 000,00

nový web á 15tis.

78 000,00

Rezerva na výdaje
Celkové saldo

Kč
25 000,00
10 000,00
10 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
58 000,00
123 000,00

-45 000,00

0,00
355000,00

410000,00

-55000,00

Úvod

Str. 06
Zpráva kontrolní komise
Zpráva je zaměřena především na plnění usnesení z členské
schůze v roce 2018.
Plán zkoušek a výstav – splněno mimo VZ
Výcvikový kurz Chržín – splněno
Ukládá - Projednat doporučení revizní komise
a) Pravidelně na výborových schůzích předkládat zprávu o
hospodaření – byla přednesena 17.7.
b) Výsledek hospodaření byl přikládán k pozvánce na výroční
schůzi
c) Poškozený a zastaralý majetek - určit komisi na likvidaci. –
částečně splněno a materiál, který byl uložen v Roudnici nad
Labem jsem odevzdal do sběrného dvora
b) Dodržovat podmínky standardu pro chov, výcvik a výstavy
- změna je dnes v programu, ale není plně totožná se
standardem
d) Vejít v jednání s MSKAO – splněno
e) Dodržovat podmínky ČMKU – mezinárodní řád a ČMKJ
národní řád se zadáním titulu CACIT a CACT - průběžně se
kontroluje a dodržuje
f) Při vyřizování žádostí o udělení souhlasu k zadávání titulu
CACT – souhlas se vydává jen na zkoušky, kde budou
dodržovány požadavky ČPSK
g) Nadále jednat se zástupci ČMKU v možnosti udělovat titul
CACIT anglickým stavěcím psům na vrcholných akcích – na FCI

jsou předloženy ZŘ jen na polní a vodní práce, to co dělá AO
na víc, to jsou lesní práce, to prakticky zabraňuje k získání
titulu - není to práce na živé zvěři.
Členové KK jsou zváni na výborové schůze a pozvánka je vždy
doplněna o program. Na každé schůzi je prováděna kontrola
zápisu, usnesení se neprovádí.
Kontroluje se dodržování chovných podmínek.
Výbor na každé schůzi projednává došlé přihlášky.
Výbor nemusel řešit žádný přestupek v oblasti chovu.
Zprávu o hospodaření spolku a plán na příští rok, byl
projednán. Předseda KK dostal předběžný přehled výsledků
akcí před členskou schůzi.
Kontrolní komise přeje všem hodně kynologických zážitků.
Děkuji mým kolegům a výboru za spolupráci. Novému výboru
a RK přeji, aby měli co nejméně nepříjemných věcí k
vyřizování, přeji jim klid a dobrou spolupráci. Při vyřizování a
rozhodování bylo vždy přihlíženo a rozhodováno ve prospěch
psa a chovu a byla vždy dodržována zásada slušného a
poctivého jednání mezi členy ČPSK.
Nezapomínejte, že pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez
krutosti a lidské ctnosti bez lidských vad.
František Švec – předseda KK

Obrázek: Cena pro vítěze Jarního poháru ČPSK 2019

Obrázek: Keramická trofej pro vítěze MFT ČPSK 2019

Klub
Zápis výborové schůze 22. 1. 2019
Přítomni: Dvořáková, Ing. Hučko, Drábek, Ing. Votrubová, Mgr. Anderlová, Svatoňová, Švec
Program na výbor:
1) VČS 10.3. Kandidáti navržení výborem: Jiří Hanč, Veronika Horváthová, Mgr. Julie Poláková, Eva Straková, Bc. Veronika
Všetečková, Návrh na rozšíření počtu členů výboru 8. Příprava volební VČS
2) Čestné členství: Maria Martin, Bernášek, Helena Dvořáková - i když není naším členem
3) Výročí: připravuje Vlaďka
4) Anketa Pes roku - exteriér - bez návrhu, pracovní - p. Korelus
5) Závěry setkání zástupců ČPSK X MSKAO
6) Rozhodčí KV Konopiště (Ing. Votrubová)
7) Vyjádření P ČMKU k rozhodčím z výkonu
8) Gramatika příspěvků KZ
9) Různé (schvalování nových členů, Pohár z Taranky - spolupráce s KBO, atd.)
Termín příští schůzky výboru bude před VČS.

1)
Kandidáti navržení výborem: Ing. Martin Hučko, Ing. Jana Votrubová, Vladimíra Dvořáková, Jiří Drábek, Jiří Hanč, Mgr.
Julie Poláková, Eva Straková, Markéta Čápová
Návrh na rozšíření počtu členů výboru 8.
Mgr. Jana Anderlová, Alena Poláková, Tomáš Novák již nebudou do výboru kandidovat.
Návrh kandidátů do revizní komise: Mgr. Jana Anderlová, Hannah Melcerová, Veronika Horváthová
Těsně před VČS navrhne výbor klubu složení komisí. Sraz výboru 10. 3. 2019 v 9 hodin.
2)
Čestné členství: Otto Bernášek, Helena Dvořáková, Ing. Karel Regner, František Švec, Ladislav Škaryd. Maria Martin již
čestný člen je.
3)
Výročí viz. Zpravodaj – květiny zajistí jednatelka + za reprezentaci ČPSK
4)
Anketa Pes roku - Dodané podklady na pracovního psa nebyly kompletní, na exteriér nebyly dodány vůbec.
5)
Hlasování o Návrhu dohody o úpravách chovných podmínek vzniklé z jednání zástupců obou klubů. Schváleno
jednomyslně s doplňky.
6)
Rozhodčí KV Konopiště – přislíbili manželé Pajkič ze Srbska. Vyžádán souhlas domovské organizace.
7)
Vyjádření P ČMKU k rozhodčím z výkonu
8)
Gramatika příspěvků KZ – bude vylepšeno v následujícím KZ
9)
Schvalování nových členů: 2150 a 2629-2632 schváleni per rollam 19. 12. 2018. Pro 2293 – obnovení členství, 2633 –
schváleno. V souvislosti s GDPR byl zpracován interní dokument.
Informace pí. Anderlové o Poháru z Taranky
Delegátem na VH ČMKU a kandidátem do DR ČMKU je Ing. Jana Votrubová
Termín příští schůze výboru 10. 3. 2019 po VČS
Zapsala: Vladimíra Dvořáková
Ověřila: Jana Anderlová

Zápis výroční členské schůze 10. 3. 2019
Přítomni dle prezenční listiny
Program:
1) Zahájení + určení zapisovatelky
2) Volba návrhové komise, volební komise, mandátové komise
3) Návrh výboru - sestavení kandidátky + sestavení kontrolní komise + doplnění z pléna
4) Návrh výboru na počet členů výboru + počet členů KK (podle stanov 7–11 a 3-5)
5) Zpráva předsedy
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6) Čestné členství, jubilea, poděkování za významnou propagaci ČPSK
7) Volby do výboru a KK
8) Zpráva ekonoma
- schvalování výsledku hospodaření za rok 2018
- schvalování návrhu hospodaření na rok 2019
9) Zpráva KK
10) Zpráva poradců chovu
11) Návrh na změnu směrnice č. 2 – chovné podmínky ČPSK (podmínkou předložení návrhu je předchozí odsouhlasení změny
chovných podmínek výbory obou klubů)
12) Diskuze
Přestávka a občerstvení
13) Seznámení s výsledkem voleb
14) Usnesení
15) Závěr
1)
Zahájení
Předsedající – Ing. Martin Hučko, zapisovatel – Vladimíra Dvořáková
Přítomno: 68 členů
2) Volba komisí
Návrhová: Švec, Korelus, Horváthová
Volební: Kačerovský, Varháková, Šabatka
Mandátová: Straková, Melcerová, Jiroušek
Schváleno
Schválení programu VČS
PRO 65, PROTI 1, ZDRŽELO SE 2
Ověřovatelé zápisu
Mgr. Jana Anderlová
PRO 59, PROTI 0, ZDRŽELO SE 9
Jiří Hanč
PRO 63, PROTI O, ZDRŽELO SE 5
Přítomno: 69členů
3) Sestavení kandidátky
Kandidáti navržení výborem: Ing. Martin Hučko, Ing. Jana Votrubová, Vladimíra Dvořáková, Jiří Drábek, Jiří Hanč, Mgr. Julie
Poláková, Eva Straková, Markéta Čápová
Návrh na rozšíření počtu členů výboru 8.
Mgr. Jana Anderlová, Alena Poláková, Tomáš Novák již nebudou kandidovat.
PRO 61, PROTI 1, ZDRŽELO SE 5
Návrh kandidátů do revizní komise: Mgr. Jana Anderlová, Hannah Melcerová, Veronika Horváthová
Návrh z pléna: Lucie Pružinová, Vojtěch Svoboda
PRO 61, PROTI 1, ZDRŽELO SE 3
4) Počet členů výboru a revizní komise
Hlasování o počtu členů výboru 8 a revizní komise 3
PRO 61, PROTI 7, ZDRŽELO SE 0
5) Zpráva předsedy – Ing. Martin Hučko
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Přítomno: 70členů
6) Schválení čestných členů
Otto Bernášek, Helena Dvořáková, Ing. Karel Regner, František Švec, Ladislav Škaryd
PRO 68, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Předání kytice jubilantům: Ing. František Šonka 85let, další jubilanti: Ladislav Ritschel 75let, 70let František Švec, Ladislav Škaryd,
František Prokop, Ing. Ladislav Slánička, Maria Martin, Miloslav Dvořák, Marie Sůrová
Ocenění pro nejúspěšnější jedince – za propagaci ČPSK
p. Josef Korelus – lovecká kynologie (AS Am z Vlčích hor)
pí. Veronika Horváthová – výstavní úspěchy (AS Princ William from Morrison)
pí. Vladimíra Dvořáková – úspěchy FT (AS Kain Vis Tranquilla)
7) Volby do výboru a kontrolní komise
Hlasování o dodatečné změně kandidátky – na návrh pí. Veroniky Horváthové
PRO 35, PROTI 23, ZDRŽELO SE 1
Změna kandidátky výboru
Doplnění kandidátky: Horváthová Veronika, Filinger Jan, Kruchňa Zdeněk
PRO 68, PROTI 1, ZDRŽELO SE 1
Změna kandidátky do kontrolní komise
Přesun na kandidátku výboru: Horváthová Veronika, doplnění kandidátky: Ing. Anna Gabrielová, Marie Varhánková
PRO 70, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0
Schválení plánu práce ČPSK na rok 2019
PRO 69, PROTI 0, ZDRŽELO SE 1
8) Zpráva ekonoma
Schválení hospodaření 2018
PRO 70, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0
Plán hospodaření na rok 2019
Navýšení nákladů navrženého plánu – Náklady na Zpravodaj o 20.000Kč
PRO 64, PROTI 6, ZDRŽELO SE 0
Navýšení nákladů navrženého plánu – Náklady na výstavy 5.000Kč a na zkoušky 5.000Kč
PRO 69, PROTI 0, ZDRŽELO SE 1
Schválení plánu hospodaření na rok 2019
PRO 70, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0
9) Zpráva předsedy Kontrolní komise – František Švec
10) Zpráva poradců chovu
Zpráva poradkyně chovu POI, AS – Simona Svatoňová
Zpráva poradkyně chovu GS – Eva Nosková
Zpráva poradce chovu IS – Martin Houda
Hlasování pro změnu programu (posunutí bodu program 11 a 12 až po přestávce)
PRO 65, PROTI 2, ZDRŽELO SE 2

Klub
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Přestávka a občerstvení

11) Návrh na změnu směrnice č. 2 – chovné podmínky ČPSK
- Komentář předsedy klubu
- Příspěvky k tématu: František Švec, Veronika Horváthová, Zuzana Studenovská, Milan Remeš, Jan Frank, Zdeněk Kruchňa, Roman
Sedláček, MVDr. Čestmír Šrámek, MVDr. Ludvík Ransdorf, p. Lonský, p. Kratochvíl, Marie Varhánková, Jiří Drábek, Josef Korelus,
Mgr. Jana Anderlová,
Přítomno: 67členů
Hlasování o změně chovných podmínek
PRO 31, PROTI 26, ZDRŽELO SE 8
Změna chovných podmínek nebyla schválena
12) Diskuze
Mgr. Anderlová – představení putovního poháru Ing. Šonky pro nejlepšího Gordonsetra
p. Sedláček – nové webové stránky
pí. Šmakalová – apelace na příspěvky členů na webové stránky a do Zpravodaje
pí. Anderlová – Kronika Poháru Ireny Rafalské
pí. Mojžíšková – se zastává p. Houdy proti kritice ve Zpravodaji
p. Kratochvíl – kritika práce p. Houdy
p. Šrámek – návrh na změnu minimální výšky pro IS (současná neodpovídá standardu FCI)
p. Švec – apelace na slušné chování členů v diskuzi
13) Seznámení s výsledkem voleb
Volba do výboru klubu:

Zvoleni

Počet hlasů

Nezvoleni

Počet hlasů

Dvořáková Vladimíra

65

Kruchňa Zdeněk

40

Hučko Martin Ing.

61

Horváthová Veronika

31

Straková Eva

59

Filinger Jan

30

Votrubová Jana, Ing.

54

Hanč Jiří

53

Šmakalová Markéta

53

Drábek Jiří

52

Poláková Julie, Mgr

44

Volba do kontrolní komise:

Zvoleni

Počet hlasů

Nezvoleni

Počet hlasů

Melcerová Hannah

54

Gabrielová Anna, Ing.

30

Anderlová Jana, Mgr.

53

Svoboda Vojtěch

21

Varhánková Marie

35

Pružinová Lucie

14

14) Hlasování o Usnesení VČS
PRO 61, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0
15) Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným a popřál mnoho úspěchů.

Zapsala: Vladimíra Dvořáková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Anderlová, Jiří Hanč
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Zápis výborové schůze 10. 3. 2019
Přítomni dle prezenční listiny.
Složení výboru:
Ekonom – Dvořáková Vladimíra
Předseda – Hučko Martin, Ing.
Matrikářka – Šmakalová Markéta
Jednatel – Poláková Julie, Mgr.
Výcvikář – Straková Eva
Informační systém – Votrubová Jana, Ing.
Člen – Drábek Jiří
Člen – Hanč Jiří
Složení kontrolní komise:
Předsedkyně – Anderlová Jana, Mgr.
Člen – Melcerová Hannah
Člen – Varhánková Marie

1)
Schvalování nových členů č. 2158, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638 – schváleno
2)
Delegace rozhodčích na MFT – zahraniční rozhodčí Giuseppe Dellatore, Via Alessandria 12, 15122 Valle San Bartolomeo
(AL), 2. rozhodčí aktuálně v řešení
Straková, Anderlová, Drábek, Dvořáková, Votrubová, Šabatka, Sedláček
3)
Zpravodaj 1/2019 – příspěvky do konce března zaslat Ing. Votrubové – Zápisy, propozice Jarních akcí, Změna údajů členů
výboru. Zpravodaj IS.
4)
SV + kyn.kurz – pí. Šmakalová informuje, že je vše v přípravě
5)
KV – Ředitel Mgr. Jana Anderlová, Hlavní rozhodčí Helena Dvořáková
Přihlášky – dogoffice + ekonom, uzávěrka přihlášek 31. 5. 2019
Vedoucí kruhu – M. Huderová, J. Poláková
Tlumočníci – Ing. Martin Hučko, Hannah Melcerová
6)
Delegace rozhodčích JP – návrh rozhodčích Švec, Gruber, Šabatka, Straková, Sedláčková
7)
Kronika poháru Ireny Rafalské předána nové jednatelce
8)
Razítko jednatele předáno
Termín příští výborové schůze 1. 5. 2019 po II. Klubové výstavě v Chržíně
Zapsala V. Dvořáková
Ověřovatel zápisu J. Drábek, M. Hučko

Prezentace ČPSK na Natura Viva
Od ČMMJ obdržel náš klub nabídku prezentace na veletrhu
Natura Viva v Lysé nad Labem v termínu 23.-27. 5. 2018.
Výstava je zaměřena na myslivost, lov a pobyt v přírodě, tudíž
byla přítomnost Českého pointer a setter klubu více než
vhodná. Britský koutek připravili Jana Votrubová a Martin
Hučko a každý den pak byli na našem stánku přítomni tři až
čtyři členové klubu, samozřejmě i se svými setry nebo
pointery. V pátek a sobotu přijeli další ochotní chovatelé
našich plemen, aby předvedli své psi na podiu při
komentované ukázce loveckých plemen. Děkujeme všem
zúčastněným a věříme ve vzájemnou spolupráci i letošním
roce!
Ing. Jana Votrubová – informační referent ČPSK
Obrázek: AS Garis od Mlázovické tvrze a POI Campo Seventeen, Jana
Votrubová a Alena Sedláčková na stánku ČPSK
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Klubová výstava Konopiště
ČMKU, ČMKJ a Český pointer a setter klub, z.s.
Pořádají v neděli 23. 6. 2019
Místo konání
Park u Staré Myslivny, Konopiště
Technické a hygienické zázemí, stejně jako občerstvení je k dispozici v těsné blízkosti výstavního areálu.
Program
08:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 14:00
14:30

přejímka psů
slavnostní zahájení výstavy
posuzování v kruzích
přehlídka vítězů, závěrečné soutěže

Rozhodčí:
Hlavní rozhodčí:
Ředitel výstavy:

Ivana Letić-Pajkić, Dušan Pajkić
Helena Dvořáková
Mgr. Jana Anderlová

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.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů
po výstavním areálu je v zájmu pořádku a bezpečnosti zakázáno.
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Povoleno je pouze česání,
kartáčování a stříhání. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení
těchto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.
Vystavovatelé psů s uděleným titulem BOB – Vítěz plemene, jsou povinni se zúčastnit se svými psy přehlídky vítězů.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se
zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště.
Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je
zakázáno. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel.
Veterinární podmínky
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a
musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi pocházející z členských zemí EU
a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění
osob a zvířat.
Pokyny pro vyplňování přihlášek
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s první
přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná
fotokopie průkazu původu. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v
den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní a vítězů je nutné přiložit k přihlášce fotokopii certifikátu o vykonané zkoušce,
resp. o přiznání ocenění. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.
V případě platby složenkou přilepte na přihlášku minimálně kopii. Pokud nebude platba přihlášky provedena do data uzávěrky,
bude přihláška vyřazena. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na
výstavu bude cca týden před výstavou potvrzeno vstupním listem zaslaným e-mailem nebo poštou (neuvede-li vystavovatel emailovou adresu). Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je možno se o důvodu informovat na e-mailové
adrese: ekonom@pointer-setter.cz nebo na telefonním čísle: 602171513.
ONLINE přihlášky na www.dogoffice.cz . U online přihlašování vždy dostanete v případě, že přihlášení proběhlo úspěšně, potvrzení
na svoji e-mailovou adresu.
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Přihlášky ve vytištěné formě zasílejte na adresu:
Nebo e-mailem: ekonom@pointer-setter.cz

Vladimíra Dvořáková, Podchýšská 15, 143 00 Praha 4

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2019
Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a
propozic. Protest může podat kdokoli, musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.000 Kč, a to pouze v průběhu konání
výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Třídy
Třída štěňat
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída
Třída otevřená
Třída pracovní
Třída vítězů
Třída veteránů

stáří 4-6 měsíců
stáří 6-9 měsíců
stáří 9-18 měsíců
stáří 15-24 měsíců
od 15 měsíců (pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění)
od 15 měsíců (pro psy s uznanou pracovní zkouškou)
od 15 měsíců (pro psy s uznaným titulem šampiona či národního nebo klubového vítěze)
pro psy starší 8 let

Tituly, čekatelství
CAJC, CAC, R.CAC, Klubový vítěz, BOJ, BOV, BOB, BOS
Udělení titulů nelze nárokovat.
Pro získání titulu C.I.B. a C.I.E. platí ustanovení FCI.
Pro získání titulu Šampion ČR platí ustanovení ČMKU.

Přehlídka vítězů / soutěže
Mladý vystavovatel – děti od 1 do 13 let
Nejlepší štěně – nastupují všechna štěňata oceněná velmi nadějný 1
Nejlepší dorost – nastupují všichni dorostenci ocenění velmi nadějný 1
Nejkrásnější mladý jedinec – nastupují všichni mladí jedinci ocenění CAJC
Nejkrásnější veterán – nastupují všichni jedinci veteráni ocenění výborný 1
Nejkrásnější pár psů – nastupují fena a pes stejného plemene v majetku jednoho majitele
Nejlepší chovatelská skupina – nastupují nejméně tři jedinci stejného plemene (kteří byli posouzeni na výstavě), pocházející od
jednoho chovatele a minimálně ze dvou různých otců nebo matek
Nejkrásnější pes výstavy – nastupují všichni jedinci ocenění BOB
Bude vybíráno vždy pouze první místo.
Výstavní poplatky
Pro člena ČPSK
Za prvního psa s katalogem
Za druhého a dalšího psa bez katalogu
Štěně, dorost nebo veterán
Pro nečlena ČPSK
Za prvního psa s katalogem
Za druhého a dalšího psa bez katalogu
Štěně, dorost nebo veterán

500 Kč
350 Kč
200 Kč
700 Kč
500 Kč
250 Kč

Účast v soutěžích je zdarma. Do soutěží Mladý vystavovatel, Nejkrásnější pár psů, Nejlepší chovatelská skupina se lze přihlásit v
den konání výstavy do 13:00.
Poplatek se vrací pouze v případě, že přihláška byla odmítnuta. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou
poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Platby na bankovní účet:

35-340490237 / 0100 (KB Praha)
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Konstantní symbol:
0558
Variabilní symbol:
číslo člena ČPSK, nečlenové uvádí jako variabilní symbol číslo ČLP psa.
Do poznámky uveďte:
KV
Upřednostňujeme platbu přímo na účet, v případě platby na poště používejte výhradně poštovní poukázku typu A.

Neuhrazené přihlášky a přihlášky bez dokladu o zaplacení nebudou přijaty! Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení.
K přihlášce musí být přiložena oboustranná kopie průkazu původu.
Vystavovatel svým podpisem na přihlášce, resp. jejím odesláním souhlasí se zveřejněním svého jména a případně adresy v katalogu
výstavy a na webových stránkách ČPSK.

Přihláška KV 23. 6. 2019
Jméno psa

Chovatelská stanice

Plemeno

Pohlaví

Datum narození

Výstavní třída

Tetovací číslo

Číslo zápisu

Zkoušky z výkonu

Výstavní ocenění

Otec

Matka

Chovatel (jméno, adresa, PSČ)

Majitel (jméno, adresa, PSČ, telefon, e-mail, číslo člena, v případě, že uplatňujete slevu
člena ČPSK)

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Podpisem na
přihlášce vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely akce a její
propagace.
Místo

Datum

Podpis
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Mezinárodní Field Trial – Gibié Tiré
ČMKU, ČMKJ a Český pointer a setter klub ve spolupráci OMS Kladno a MS Záhoří – Slatina
Pořádají dne 21. - 22. 9. 2019 v Královicích
se zadáním titulu CACIT, CACT a DERBY (FT do tří let věku psa)

Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a tituly: pro všechna plemena britských ohařů a pro plemena zastřešená
Klubem bretaňských ohařů, Klubem dlouhosrstých ohařů a Klubem krátkosrstý ohař
Sraz účastníků:
v 8:00 hodin - Restaurace Královický dvůr, Královice 91, Slaný, GPS: 50.263241, 14.057259
Termíny pro uzávěrku přihlášek: 10.9.2019, změny přihlášek v den konání do 8:00 hod.
Přihláška je platná doručením a zaplacením startovného. K přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa/feny.
Adresa pro zaslání přihlášek: Vladimíra Dvořáková, ekonom@pointer-setter.cz
Poplatky/startovné:
pro členy ČPSK a při platbě předem na účet: 35-340490237/0100 v.s. 092019
pro nečleny, při platbě v hotovosti na místě – soutěže couple
1000Kč, solo
Kontakt na pořadatele: Vladimíra Dvořáková, tel. +420 602 171 513, ekonom@pointer-setter.cz

750Kč
1125Kč

Veterinární podmínky:
- všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi
- musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4
odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
- psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat
podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
Všeobecná ustanovení
- Zkoušky se konají za každého počasí.
- Zkoušky se konají podle Mez. zkušebního řádu F.C.I. - Field Trial – letní a podzimní typ (soutěž praktického lovu)
- Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. Tyto podmínky
jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy.
- Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden záznam o platném očkování proti
vzteklině.
- Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce nebude moci prokázat jeho totožnost.
- Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ
- Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
- Podpisem na přihlášce vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely akce a její propagace
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Soutěž Sv. Huberta
ČMKU, ČMKJ a Český pointer a setter klub ve spolupráci OMS Kladno a MS Záhoří – Slatina
Pořádají dne 21. 9. 2019 v oblasti Blevice
Sraz účastníků:
Max. počet účastníků:
Startovné:
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek:
Odpovědná osoba:
Rozhodčí deleguje ČMKJ.

v 8:00 hodin – Restaurace Královický dvůr, Královice 91, Slaný, GPS: 50.263241, 14.057259
12
pro členy ČPSK a při platbě předem na účet: 35-340490237/0100 v.s.2109………….500Kč
pro nečleny a při platbě v hotovosti na místě …………………………………………………..….600Kč
Eva Straková, tel. +420 731463306, seva.strakova@seznam.cz
10. 9. 2019, změny přihlášek v den konání do 8:00 hod.
Otto Bernášek

Veterinární podmínky: Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes byl v
době od 30 dnů do jednoho roku před konáním akce očkován proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky
dané platnými nařízeními Evropského parlamentu a Rady Evropy.
Všeobecná ustanovení:
Pořádající organizace neodpovídá za případné
uhynutí nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem během akce.
Nemocní psi musí být ze soutěže vyloučeni. Zkoušky se konají podle
Mezinárodního zkušebního řádu F.C.I. pro soutěž Sv. Huberta a těchto
propozic.
INFORMACE: Eva Straková,
seva.strakova@seznam.cz

tel.:

+420

731

463

306,

e-mail:

Obrázek: Garis od Mlázovické tvrze a Jana Votrubová
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Zpráva poradce chovu POI a AS
Vážení přátelé,
opět po roce bych chtěla zhodnotit chovy anglických setrů a pointrů za rok 2018. Musím konstatovat, že loňský rok byl úspěšnou
výstavní i zkouškovou sezónou. K největším pracovním úspěchům se bezesporu řadí krásné umístění anglického setra Ama z Vlčích
hor, vedeného panem Josefem Korelusem, kdy tento anglický setr prošel těžkým sítem Kvalifikace na MRK, MRK a na MKP se
umístil na krásném 6. místě. Zároveň bych chtěla vyzdvihnout i úspěchy našich členů na zkouškách trialového typu. Vynikajících
výsledků dosáhli s pointry Martin Hučko, Lukáš Orság, Hannah Melcerová, s anglickými setry pak Vlaďka Dvořáková a Markéta
Kohutová.
A ve výstavních kruzích nás úžasně reprezentovala Veronika Horváthová se svým anglickým setrem Princem William from
Morrison, který získal na Světové výstavě 2018 v Amsterdamu Nejkrásnějšího pracovního psa plemene a také Nejkrásnějšího
pracovního psa výstavního dne. A dále paní Irena Maroszczyková se pointrem Solivia's Well Well Well, který na stejné výstavě
získal titul BOB a 3. místo v VII. skupině FCI.
Všem jmenovaným, ale i těm, kteří úspěšně absolvovali
zkoušky nebo získali krásná ocenění na výstavách,
upřímně gratuluji.
A nyní trochu statistiky:
Aktuální stav chovné základny anglických setrů je
následující: evidujeme 14 chovných psů a 16 chovných
fen. Nově uchovněn byl v loňském roce bohužel jen 1
pes. Vystavila jsem 15 krycích listů, nakryto bylo 12 fen
a z toho 4 feny nezabřezly. Odchováno tedy bylo 9 vrhů.
Narodilo se celkem 52 štěňat, z toho 21 psů a 31 fen.
U pointrů je v evidenci 31 chovných psů a 35 chovných
fen. Vystavila jsem 13 krycích listů. Nakryto bylo 10 fen,
z toho 2 nezabřezly. Jedna fena byla kryta na výjimku.
Odchováno bylo zatím 7 vrhů, narodilo se 56 štěňat, z
toho 39 psů a 17 fen. Podrobný seznam vrhů obou
plemen najdete v přiložené tabulce.
Výsledky RTG jsou-u anglických setrů z 5ti vyhodnocení
je 4 s výsledkem 0, 1 s výsledkem 3, u pointrů ze 16ti
vyhodnocení je 15 s výsledkem 0 a 1 s výsledkem 2.
Obrázek: AS Erny od Mlázovické tvrze a Kiwi Vis Tranquilla
A ještě jednu poznámku - vzhledem k tomu, že se v blízké
době chystá spuštění nového webu, chtěla bych vás tímto požádat o spolupráci, respektive pomoc při převádění dat. Budeme
potřebovat jednak aktualizaci výstav a zkoušek, které by se měly doplnit od doby, kdy byli psi a feny uchovněny a případně doplnění
fotografií. Kdo by mohl pomoci, prosím o kontakt. Na
konkrétní způsobu pomoci bych se domluvila s
každým osobně dle vašich možností. Počítám, že
budu kontaktovat každého majitele chovného
jedince, aby toto doplnil, nebo se mi můžete ozývat
sami. Cílem je samozřejmě důstojná a podrobná
prezentace našich chovných jedinců i celého klubu.
Závěrem mé zprávy mi dovolte, abych tímto
poděkovala panu Karlu Regnerovi. Za jeho velké
pomoci se podařilo zaktualizovat a zařadit nově
uchovněné psy do genealogických linií pointrů. Je
pravda, že při tak malé chovné základně to pro chov
není zas až tak zavazující, ale myslím si, že je velmi
zajímavé zjistit, z jakých předků pochází naši psi.
Podrobně to vše také bude zveřejněno na novém
webu.
Do letošní sezóny přeji mnoho úspěchů.
Simona Svatoňová – poradce chovu pro AS a POI
Obrázek: POI Solid's Gold Yuli

Chov

Str. 18
Přehled vrhů AS za rok 2018
Plemeno

Chovatelská stanice

Otec

Matka

Datum
vrhu

Počet
štěňat

Psi

Feny

AS

od Alpské protěže

Lord od Alpské protěže

Gitta od Alpské protěže

10.3.2018

6

3

3

AS

od Alpské protěže

3

2

1

Leslie Leven

Iris od Alpské protěže
Maracena II de Los
Vitorones

8.3.2018

AS

Desperado
Vlue Baltic´s Lawrence
of Arabia

9.4.2018

3

1

2

AS

del Gimmi

Alex

Aurora del Gimmi

28.3.2018

7

2

5

AS

od Mlázovické tvrze

Losey du Val du Ruth

Freya od Mlázovické tvrze

12.8.2018

8

5

3

AS

from Seattle Greys

7

3

4

Morrison

Lexie od Alpské protěže
Sophia Loren Magenta-inBlue

24.11.2018

AS

Khyannes Buckshot
Lego Amazes ME
Simarilion

8.9.2018

6

3

3

AS

Morrison

Khyannes Buckshot

Janis Joplin Morrison

13.9.2018

6

1

5

AS

od Alpské protěže

Desperado

Gretta od Alpské protěže

9.9.2018

6

1

5

52

21

31

Datum
vrhu

Počet
štěňat

Psi

Feny

Celkem
Přehled vrhů POI za rok 2018
Plemeno

Chovatelská stanice

Otec

Matka

POI

z Dříteckých revírů

Král z Dolnic

Connie z Vinných tratí

2.4.2018

8

6

2

POI
POI

Trialsport

Anook ze Štípek

Artemis Trialsport

6.6.2018

11

6

5

z Žehuňské kovárny

Ir z Oklíkova

Cila z Žehuňské kovárny

22.4.2018

5

3

2

POI

z Dubských lesů

Korado Aristani´s

Cora vom Mückenborn

14.12.2018

9

9

0

POI

z Dubských lesů

Dio vom Kleebachtal

Hella Field Flyer´s

8.6.2018

8

3

5

POI

z Mešínské hájovny

Bor z Mešínské hájovny

Rheia z Mešínské hájovny

5.5.2018

9

8

1

POI

od Nezdického potoka Andy z Holubické stráně Sony od Nezdického potoka 31.12.2018

6

4

2

56

39

17

Celkem

Chovní jedinci POI
Chovní psi
I. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLEČNÝ PŘEDEK DICH 46 BIS, LOI PT 7030/56
HAKO Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, ČLP/POI/10659/12, 25.11.2009, bč., 65 cm, DKK 0/0, "V", CAC, CACIB, BOB, 2xCACT, ZV, PZ, LZ, SZVP,
MŠ, VZ, MRK II.c., o.: Archie z Mešínské hájovny, m.: Cita z Joskor, maj. Libor Trpák
WAR Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, ČLP/POI/11008, nar. 4.11.2013, žb., 66 cm, DKK0/0, "V", ZV, PZ, SZVP, LZ-vít., VZ-vít., o. Hako z
Mešínské hájovny, m.: Nela z Lukovských lánů, maj.: Libor Trpák
MUF Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10781/12, nar. 20.4.2011, čb., 69 cm, DKK 0/0, "VD", ZV, LZ, SZVP, PZ, MŠ, VZ o.: Cass z
Mešínské hájovny, m.: Wanda z Mešínské hájovny, maj.: Libor Trpák
MESSY Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10779/16, nar.20.4.2011, hň., 69 cm, DKK 0/0, "VD", ZV, PZ, o.: Cass z Mešínské hájovny,
m.: Wanda z Mešínské hájovny, maj.: Ivana Macháčková
ARCHIE BOHEMIA WAVY, Člp/POI/11047, nar. 9.6.2014, bž., 65 cm, DKK0/0, "V", ZV I.c. 222/4, PZ I.c. 265/4, LZ I.c. 234/4, o.: Art z
Žehuňské kovárny, m.: Aura z Panských sadů, maj. Vladimír Sekera
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
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ANDY Z HOLUBICKÉ STRÁNĚ, Člp/POI/11161, nar. 21.5.2015, čb., 67 cm, DKK2/2, "V", CAJC, BOJ, CAC, Res.CACA, CACIB, BOS, BOB,
Český junior šampion, Český šampion, ZV I.c. 222/4, o.: Dart z Helmu, m.: Ajda z Obědkovské doliny, maj.: Ing. Lea Tichá
II. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLEČNÝ PŘEDEK XOKRATE DU HARLEY
FARRO z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY,Člp/POI/10573/10, nar. 20.3.2009, bž, 65 cm, DKK 0/0,"V", Vít.tř., ZV, PHPK, SZVP, PZ, o. Iran z
Mešínské hájovny, m. Questa z Mešínské hájovny, maj. Jiří Drábek
IX. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLEČNÝ PŘEDEK CACIT PEPE DEL VENTO LOI PT 64202
KRÁL Z DOLNIC, ČLP/POI/10910/14, nar. 20.7.2012, č., 62 cm, DKK 0/0, "V", CAJC, CAC, CACIB, BOB, ZV, PZ, SZVP, LZ, o.Aron
Bohemia Frony, m. Ira z Dolnic, maj. Pavel Rathouský
KORD Z DOLNIC, ČLP/10912/15, nar. 20.7.2012, ž., 62 cm, DKK 0/0, "V", ZV, 2xLZ, 2xPZ, 2xSZVP, MLH, o. Aron Bohemia Frony, m.Ira
z Dolnic, maj. Ing.Lea Tichá
LESAN OD NEZDICKÉHO POTOKA , ČLP/POI/10587/12, 4.4.2009, bž., 66 cm, DKK 0/0, V, CAC, CACIB, ZV, PZ, SZVP, o.: Chán z Dolnic,
m. Borka z Chřibských lesů, maj.: Bc. Tereza Marešová
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
XI. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLEČNÝ PŘEDEK FAUNO DEL VENTO
ARČÍ ZE ŽÁROVSKÉ TKALCOVNY, Člp/POI/10745, nar.4.8.2010, čb, 67 cm, DKK0/0, "V", CAC, R.CACIB, o.Dick Blahud, m.Rona z
Mešínské hájovny, maj.: Pavlína Palmová
XIII. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLEČNÝ PŘEDEK RON DEL SOLE, LOI 98/27764
FORESTER Z MALÉ SV.HORY, Člp/10664, nar.11.2.2010, žb., 66 cm, DKK 0/0, "V",CAC, CACIB, BOB, Český šampion, ZV, PZ, LZ, VZ,
o. Car Pozořice, m. Ambra Bohemia Frony, maj.Vlastimil Fencl
VIRT Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/10967, nar. 5.7.2013, čb, 67 cm, DKK 0/0, "V", CACIB, BOB, Český junior šampion, ZV, PZ, SZVPvít., LZ, VZ, o.Assan Biely Kostol, m. Wanda z Mešínské hájovny, maj. Václav Brzák
RANDY OD NEZDICKÉHO POTOKA, Člp/POI/11133, nar.14.3.2015, ž., 66 cm, DKK0/0, "V", CAC, ZV I.c. 221/4, BZ III.c. 69, o.: Ciro z
Borovinky, m.: Lily od Nezdického potoka, maj.:Andrea Petráková
XIV. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLEČNÝ PŘEDEK BEST DI TORRE BENCOLA, LOI PT 05/9959
SCOTT Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, ČLP/10927/14, nar.13.12.2012, žb, 66 cm,DKK 0/0, "V", 5xBOJ, 6xBOB, 3xBOS, 2xBIG, BIS,2xNV,
5xR.CACIB, 8xCACIB, 3xCAC, Český junior šampion, Rakouský junior šampion, Rakouský šampion, Polský šampion, Šampion ČMKU,
Český grand šampion, Český šampion, C.I.B. Mezinárodní šampion krásy, C.I.E. Mezinárodní výstavní šampion, ZV I.c.-CACT, PZ I.c.,
LZ I.c.-vít., SZVP I.c., 3xVZ I.c., MRK, MJD I.c., o.: Endy z Hovoran, m.: Gala z Mešínské hájovny, maj.: PhDr. Jana Pavlová
BOR Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/11186, nar. 4.5.2015, žb, 65 cm, DKK0/0, "V", R.CAC, R.CACIB, 8xCAC, 5xCACIB, Vít.SV ČPSK
2018, Český šampion, Polský šampion, ZV I.c/228-CACT, PZ I.c.-vít.,KZV-KKO I.c.-CACT,LZ I.c., ZVP I.c., VZ I.c., o. Endy z Hovoran,
m.: Maggie z Mešínské hájovny, maj. Jiří Kumštýr + Jana Pavlová
BUTCH Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, čLP/POI/11188, nar.4.5.2015, č., 68 cm, DKK0/0, "V", CAC, ZV I.c. 221/4, o. Endy z Hovoran, m.:
Maggie z Mešínské hájovny, maj. Lukáš Tomek
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ARGO Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, ČLP/POI/11179, nar. 29.4.2015, žb.,63 cm, DKK0/0,"V", 3xCAJC, 2xBOJ, Český junior šampion, 3xCAC,
R.CACIB, CACIB, 2xBOS, Český šampion, KZV I.c. 223/4, NFT, o.: Scott z Mešínské hájovny, m.: Perla z Knollovy školy, maj.: Josef
Novák
BARRI Z MIROSLAVSKÉHO DVORA, Člp/POI/11107, nar. 26.1.2015, žb, 68 cm, DKK0/0, "V", CAJC, CAC, BOB, Český šampion, ZV, PZ
I.c./276 b., ZVP I.c., MLH, VZ, o. Endy z Hovoran, m. Porta WK-SB, maj.: Štěpánka Štěpánová
IGO Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/11427, nar. 10.6.2017, bč., 65 cm, DKK0/0, "V", CAC, R.CACIB, KZV, o.Argo z Mešínské hájovny, m.
Veggie z Mešínské hájovny, maj. Michaela Zaninová
XV. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLEČNÝ PŘEDEK BEN VOM FALKNERHAUS, DPZ 10/98
ARTEX CABALIA, ČLP/POI/10727/15, 26.7.2010, čb., 63 cm, DKK0/0, "V", CAC, CACIB, KV, BOB, Český šampion, Derby, JP - CACT,
o.: Brok Nová Hajnice, m.: Cami Pozořice, maj.: Hannah Melcerová
XVI. GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLEČNÝ PŘEDEK RONALDO DEL ESTILO Y PASION, LOE 1349648
JUPP BOHEMIA ŠIBENIK, Člp/POI/11310, nar.17.6.2016, čb.,63 cm, DKK0/0, "V", CAJC, ZV,PDO, MVV-KZV, KPZ, maj.:Josef Horký
BIX BOHEMIA FRONY, Člp/POI/11058, nar.28.5.2014, hb, 65 cm, DKK0/0, "V", CAC, KV, BOS, ZV, ZVP, maj.: MVDr. Petr Březina
NEZAŘAZENI DO LINIE
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
SOLIVIA´S WELL WELL WELL, Člp/POI/11122, nar. 5.11.2014, žb., 68 cm, DKK0/0, "V", CAJC, BOJ, CAC, CACIB, BOS, BOB, Český
junior šampion, ZV I.c. 223/4, o.: Solivia´s Fine Line at Hipoint, m.: Solivia´s Drop Dead Shade of Red, maj.: Irena Maroszczyková
DIO VOM KLEEBACHTAL, Člp/POI/11426, nar.10.8.2010, čb., 62 cm, DKK0/0, "V", CAC, MFT, FT-GC, maj.: Ing. Martin Hučko
KORADO ARISTANI´S, Člp/11458, nar. 24.3.2017, bč., 64 cm, DKK0/0, "V", MFT výb., o. Charun Della Cisa, m. Aristani´s Kuba, maj.:
Lukáš Orság
KASILAS ARISTANI´S, Člp/POI/11421, nar. 24.3.2017, čb., 62 cm, DKK A, "V", Derby Německo V/18 b., Grande Cerca Giovani ECC1,
o. Charun Della Cisa, m. Aristani´s Kuba, maj. Martin Hučko
Chovné feny
Rok 2011
CHIKI BOHEMIA ŠIBENIK, Člp/POI/10801, nar. 31.5.2011, žb., 59 cm, DKK 0/0, "V", CAJC, ZV, PZ, o.: Chris z Dolnic, m.: Herta
Bohemia Šibenik, maj.: Lukáš Orság
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
MOLE Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10788,21.4.2011, ž., 65 cm, DKK0/0, V, CAC, ZV, o.: Cass z Mešínské hájovny, m.: Wanda z
Mešínské hájovny, maj.: Miroslav Souček
LISY Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10794, nar.28.3.2011, 63 cm, DKK 0/0, "V", CAC, Český šampion, ZV, PZ, o. Pino z Knollovy
školy, m. Questa z Mešínské hájovny, maj. Jiří Drábek
CHALA BOHEMIA ŠIBENIK, Člp/POI/10799, nar.31.5.2011, 58 cm, ž., DKK 0/0,"VD", ZV, PZ, o.Chris z Dolnic, m. Herta Bohemia
Šibenik, maj. Jan Šabatka
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IWI BLAHUD, Člp/POI/10844, nar. 23.8.2011, nar. 23.8.2011, 60 cm, ž.,DKK 0/0, "V", ZV, PZ, LZ, SZVP, o. Bonny Blahud, m. Gama
Blahud, maj. Ing. Karel Regner
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
MAGGIE Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10789,nar. 20.4.2011, 62 cm, ž., DKK0/0, V, CAC, PZ, o. Cass z Mešínské hájovny, m.:
Wanda z Mešínské hájovny, maj. Jiří Drábek
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
Rok 2012
CITA Z ŽEHUŇSKÉ KOVÁRNY, Člp/POI/10892, nar. 25.4.2012, hb, 60 cm, DKK 0/0, VD, ZV, PDO-ZV, o.: Dak z Ouhelí, m.: Bigi z
Žehuňské kovárny, maj.: Josef Korelus
SABINA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10933,nar.13.12.2012, ž., 61 cm, DKK0/0, "V",VZ, CAC, BOB, ZV, KZV-r.CACT, MVV, o.: Endy
z Hovoran, m.: Gala z Mešínské hájovny, maj.: Jiří Drábek
RHEIA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10900, nar.4.4.2012, ž., 62 cm, DKK0/0, "V", CAC, CACIB, BOS, BOB, Slovenský šampion,
KZV-r.CACT, o. Ort z Mešínské hájovny, m.: Perla z Knollovy školy, maj.: Jiří Drábek
QIERA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10877, nar.29.1.2012, bč., 61 cm, DKK0/0, "V", CAJC, BOJ, BOB, ZV, o.: Nero z Košáku, m.:
Aira z Mešínské hájovny, maj.: Petr Heidler
QUEENA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10875, nar.29.1.2012, žb., 61 cm, DKK2/2, "V", CAC, Vít.SV, ZV - CACT, PZ,LZVP,JP, o.:
Nero z Košáku, m.: Aira z Mešínské hájovny maj.: Jiří Hanč
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
CONNIE Z VINNÝCH TRATÍ, Člp/POI/10935, nar. 30.12.2012, čb,61 cm, DKK0/0,"V", CAC, CACIB, BOB, ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ, o. Monty
Somola, m.: Dorotka z Černých blat, maj. Roman Pošva
Rok 2013
VEGGIE Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10974, nar.5.7.2013, bč, 59 cm, DKK 0/0, "V", ZV, JP, LZ, VZ, o. Assan Biely Kostol, m.
Wanda z Mešínské hájovny, maj. Jiří Drábek
VIKY Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10970,nar. 5.7.2013, č., 63 cm, DKK0/0, "V", CAC ,R.CACIB, ZV, MVV-KZV, o. Assan Biely
Kostol, m. Wanda z Mešínské hájovny, maj. Jiří Drábek
Rok 2014
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
XAJA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/11081, nar. 22.7.2014, žb, 60 cm, DKK0/0, "V", CAC, CACIB, NFT-Derby 18b., ZV I.c./228,
o.Kord z Mešínské hájovny, m.: Ila Soběšický Kobylín, maj.:Karel Poledník
ARA Z KUNČINY VSI, Člp/POI/11018, nar. 16.1.2014, žb, 63 cm, DKK0/0, "V", CAC, CACIB, BOS, BOB, ZV, PZ, LZ, o.: Aramis z Vinných
tratí, m.: Iris z Oklíkova, maj.: Pavel Topka
LEGACY WHIPSPAN, Člp/POI/11115, nar. 15.5.2014, žb., 60 cm, DKK0/0, "V", CAJC, CAC, CACIB, BOS, BOB, ZV, o.: Aspyre Follow
Your Dreams to Kiswahili, m.: Whipspan Bondi Peach, maj.: Mgr. Renáta Rokůsková
ARTEMIS TRIALSPORT,Člp/POI/11069, nar. 25.7.2014, čb., 63 cm, DKK0/0, "V", ZV I.c. 22/4, PZ I.c. 279/4, o. Assan Biely Kostol, m.:
Mole z Mešínské hájovny, maj.: Ing. Miroslav Souček
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WIVIENNE SOLID GOLD´S, Člp/POI/11142, nar. 25.7.2014, 58 cm, DKK0/0, "V", JP, o.:Andrea, m.: Betti, maj.: Hannah Melcerová
Rok 2015
REXA OD NEZDICKÉHO POTOKA, Člp/POI/11140, nar. 14.3.2015, č., 62 cm, DKK0/0, "V",ZV, o.: Ciro z Borovinky, m.: Lily od
Nezdického potoka, maj.: Pavel Škorpil
CEVA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY,Člp/POI/11197, nar. 9.5.2015, 62 cm, DKK0/0, "V", CAC, BOS,BOB, ZV I.c. 225/4, MVV I.c. 223/4,
o.:Forester z Malé sv. Hory, m.: Wanda z Mešínské hájovny, maj.: Jiří Drábek
LYRA Z DOLNIC, Člp/POI/11225, nar. 21.8.2015, čb., 58 cm, DKK0/0, "V", PZ I.c. 291/4, LZ I.c. 232/4, SZVP I.c. 100, VZ I.c. 488/4,
o.:Marlo vom Leinetal, m.: Ira z Dolnic, maj.: Bc. Pavel Dvořák
ABOU Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/11183, nar. 29.4.2015, 61 cm, DKK0/0, "V", CAJC, BOJ, ZV I.c. 222/4, o. Scott z Mešínské
hájovny, m.: Perla z Knollovy školy, maj.: Jiří Drábek
ZOLA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/11175, nar. 14.4.2015, bž., 60 cm, DKK0/0, "V", ZV I.c. 225/4-R.CACT, o.: Forester z Malé
sv.Hory, m.: Emony z Mešínské hájovny, maj.: Jiří Drábek
HELLA FIELD FLYER´S, Člp/POI/11371, nar. 12.2.2015, bč., 58 cm, DKK0/0, "V", R.CAC, Derby couple, JP, KZV, MF-GT, o.: Ranger del
Sargiadae, m.:Field Flyer´s First Flower, maj. Hannah Melcerová
DIGGI Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/11239, nar. 27.12.2015, čb, 60 cm, DKK0/0, "V", ZV, PZ, o.:Král z Dolnic, m.: Qiera z Mešínské
hájovny, maj.: Antonín Novotný
KOBRA ARISTANI´S, Člp/POI/11271, nar. 16.12.2015, čb., 59 cm, DKK A, "V", R.CAC, Derby 18 b., FT 18 b., CACT, CACIT, o. Aristani´s
Klement, m. Aristani´s Kailin, maj. Martin Hučko
Rok 2016
AIRA Z VLČÍCH HOR, Člp/POI/11293, nar. 6.6.2016, čb., 59 cm, DKK0/0, "V", CAJC, BOJ, Res.CAC, Res.CACIB, BOS, JP I.c. 208/4CACT, KZV I.c. 228/4-CACT, KZV I.c. 228/4-CACT, PZ I.c. 296/4, LZ I.c. 234 , SZVP I.c. 96, VZ I.c. 492/4, o. Jojó Alademma, m.: Cita z
Žehuňské kovárny, maj.: Josef Korelus
SONY OD NEZDICKÉHO POTOKA, Člp/POI/11268, nar. 14.2.2016, 60 cm, bž., DKK0/0, "V", CAC, CACIB, BOB, ZV I.c. CACT 228/4, PZ
I.c. 275/4, SZVP, o.: Forester z Malé sv. Hory, m.: Lily od Nezdického potoka, maj.: Ing. Milan Polák
ENET Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/11299, nar. 5.5.2016, 62 cm, č., DKK0/0, "V", CAJC, BOJ, CAC, BOS, Vít.spec.výstavy, ZV, PZ,
SZVP, MLH, o.: Messy z Mešínské hájovny, m.: Sabina z Mešínské hájovny, maj.: Jana Pravdová

Chovní jedinci AS
Chovní psi
GENEALOGICKÁ LINIE
SPOLEČNÝ PŘEDEK - ICH GIP DEL BREMBO
JOLLY Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY - Člp/AS/5806; nar. 24.3.2010, 63 cm, "V", VTM, CAJC, 2xCAC, ZV I.c. 220/4 - CACT; HD 0/0,
bílooranžový, o: Condor z Mešínského hájemství, m: Lacey z Krzáku, maj.: Ing. Petra Svobodová

NEZAŘAZEN DO LINIE
GARRY SILVERMOOR´S - Člp/AS/5811, tetovací č. 759, nar. 20.12.2009, 64 cm, „V“, Ch.ČR, Ch.SK, BOB, KV, r.CACIB, CAC, ZV I.c.
204/4, SZVP I.c. 87b, VZ II.c. 458b, LZ II.c. 224b, PZ I.c. 284b; HD 0/0, modrý bělouš, o: Blue-Bandit Beauty of Gordon, m:
Silvermoor´s Askea, maj.: MUDr. Suková Zdeňka
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OMAR Z KRZÁKU - Člp/AS/5795, nar. 3.3.2010, 66cm, "V", r.CAC, ZV I.c. 218/4, SZVP I.c. 90b., PZ I.c. 293/4; HD 0/0, bílooranžový,
o: Chuck Vis Tranquilla, m: Konkubína ze Srnína, maj.: Falada Václav, Ing.
ELWIN OD MLÁZOVICKÉ TVRZE - Člp/AS/5893, 28.3.2011, 62cm, "V", CACIB, 3xCAC, CAJC, PZ I.c. 271/4, SZVP I.c. 80b.; HD 0/0,
černobílý, o: Fino Vis Tranquilla, m: Fai Leslie Leven, spolumaj.: Ing. Jana Votrubová + Ing. Petr Zvolánek
AM Z VLČÍCH HOR - Člp/AS/6193, nar. 28.7.2015, 58 cm (výjimka), DKK0/0,"V", CAC,KV,BOS, ZV I.c./222 CACT, PDO-ZV I.c./225, PZ
I.c./293 CACT, LZ I.c/236, SZVP I.c./92,VZ I.c./492, MRK, MKP, Český šampion práce, o.: Fino Vis Tranquilla, m.: Cranberry Seva,
maj.: Josef Korelus
KING MAGENTA-IN-BLUE - Člp/AS/6065, nar. 19.6.2010, 65 cm, "V", CAC, KV ,BOB, ZV I.c.214/4, DKK0/0, o. Tuliketun Runo-Ratsu,
m..Valsett Starlite Angel Dust, maj.: Veronika Horváthová
CHRIS OD ALPSKÉ PROTĚŽE - Člp/AS/6032, nar. 24.2.2013, 64 cm, "V", VT, OV, Res.CAC, ZV I.c.225/4, DKK0/0, o. Monty ze Srnína,
m.: Alma od Alpské protěže, maj.: Petra Plachecká
MERLIN OD ALPSKÉ PROTĚŽE - Člp/AS/6147, nar.28.12.2014, 65 cm, "V", CAC, R.CACIB, Šampion ČR, ZV I.c. 222/4,PZ II.c.222/4,
DKK0/0, o: Monty ze Srnína, m.: Elis od Alpské protěže, maj.: Eva Pertlíková
CHARLIE MORRISON - Člp/AS/5968, nar.14.2.2012, 64 cm, bíločerná, V, CAJC, BOJ, CAC, BOB, ZV, DKK1/2, o.: Silvermoor´s Garry,
m. Beretta Morrison, maj. Jarmila Skálová
FARON OD MLÁZOVICKÉ TVRZE - Člp/AS/6080, nar. 25.9.2013, 62 cm, tricolor, V, CAJC, BOJ, 7xCAC, vítěz SV, BOS, Český šampion
krásy, ZV I.c 213, JP I.c. 183, MJL I.c./220, Soutěž sv. Huberta 54 b., PZ I.c./293, Mem. Stan. Vojnara I.c./88 b., SZVP I.c./98, Pohár
hradu Rychmburk I.c./316, VZ III.c./406 b. (nejlepší práce na vodě), KVZ ČPSK II.c./435 b., FT-GT VD2/13 b., o. Faust Vis Tranquilla,
m. Fai Leslie Leven, spolumaj. Marcela Votrubová + Ing. Jana Votrubová
LORD OD ALPSKÉ PROTĚŽE - Člp/AS/6114, nar. 9.6.2014, 66 cm, tricolor,DKK0/0, "V", CAJC, BOJ, CAC, R.CACIB, CACIB, NV, OV,
Kraj.vít., BOS, BOB, Junior šampion ČR, Šampion ČR, Grandšampion ČR, ZV I.c. 222b., PZ II.c.207/4, o. Iwanhoe Maxwell Dama
Krkonoše, m. Hátta od Alpské protěže, maj.: Eva Pertlíková
DESPERADO - Člp/AS/6320, nar. 5.11.2015, 63 cm, čb., DKK0/0, "V", Vít.tř.otv., PZ, o.: Maybatch od Dordeviča, m.: Asta, maj.: Jana
Bednářová Johaníková
PRINC WILLIAM FROM MORRISON - Člp/AS/6259, nar. 28.8.2016, 66 cm, žlutobílá, DKK0/0, V, CAJC, CAC, BOJ, CACIB, BOB, ZV
I.c./216, o. Lorien July Sunburst, m. Sophia Loren Magenta-in-Blue,maj. Veronika Horváthová
Chovné feny
OTEC FENY: ORESTE OF MEADOW´S BROOK
GINEVRA LESLIE LEVEN - Člp/AS/5882, nar. 10.3.2011, 60 cm, "V", Ch.RO, 5xCAJC, 5xBOJ, 3xCAC, 2xCACIB, BOB, Junior vítěz střední
a východní Evropy, ZV 225/4; HD 0/0, bílooranžová, m: ICh.Eglantine Leslie Leven, maj.: Mgr. Michaela Nováková
OTEC FENY: FINO VIS TRANQUILLA
EIMEE OD MLÁZOVICKÉ TVRZE - Člp/AS/5896, nar.28.3.2011, 59 cm, "V", černobílá, HD 0/0, 2xCAJC, BOJ, 6xCAC, vítěz SV, BOB,
Český šampion krásy, ZV I.c. 225/4, PDO I.c. 221/4 CACT, IFT Derby VD 11b, JP ČPSK, MFT VD, SZVP, PZ, MS Sv.Huberta, MJL I.c./216
CACT, MVV I.c/225b CACT, MS v lovu s ohaři 2017 D3, FT-GT V1/17 b, Český šampion práce – lovecký výkon, m: Fai Leslie Leven,
maj.: Votrubová Jana, Ing.
OTEC FENY: FAUST VIS TRANQUILLA
FREYA OD MLÁZOVICKÉ TVRZE - Člp/AS/6084, nar. 25.9.2013, 58 cm, černobílá, DKK0/0,"V", CAJC, R.CAC, CAC, BOB, BIS, MJL I.c.
204/4, ZV I.c.219/4, JP ČPSK I.c./187, NFT derby VD1, NFT V1/17b CACT, FT-GT VD3/12 b., MFT VD/13b, m. Fai Leslie Leven, maj.
Votrubová Jana, Ing.
OTEC FENY: JANEK Z PODŘIPSKÉ BŘÍZY
AURORA Z NÍŽKOVIC - Člp/AS/5912, nar. 26.5.2011, 59 cm, "V", CAC, r.CACIB, KV, ZV I.c. 219/4, ZV-CACT I.c. 216/4; HD 0/0, trikolor,
m: Fellony Leslie Leven, maj.: MUDr. Zdeňka Suková
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OTEC FENY: FALKO OD ALPSKÉ PROTĚŽE
HÁTTA OD ALPSKÉ PROTĚŽE - Člp/AS/5931, nar. 11, 61 cm, "V", VT, R.CAC, CAC, R.CACIB, BOS,NV, KV, Český šampion, ZV I.c. 213/4;
HD 0/0, tricolor, m: Alma od Alpské protěže, maj.: Bednářová-Johaníková Jana
OTEC FENY: SILVERMOOR´S GARRY
CHERRYL MORRISON - Člp/AS/5969,nar.14.2.2012, 60 cm, "V", CAJC, BOJ, ZV I.c. 213/4; DKK 0/0, bíločerná, m.: Beretta Morrison,
maj. Soňa Fabová, 739 61 Ropice 176, tel. 724815800
KLEA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY - ČLP/AS/6142, nar. 1.12.2014, 60 cm, tricolor, DKK 0/0, "V", VT, Kraj.vítěz, KZV I.c. 219/4, m.: Aurora
z Nížkovic, maj.: MUDr. Zdeňka Suková
OTEC FENY: EMÍR ZAKUP EXTRA
IRIS OD ALPSKÉ PROTĚŽE - Člp/AS/6044, nar.28.2.2013, 58 cm, "V", CAC, ZV I.c. 204/4; DKK 1/2, tricolor m.: Elis od Alpské protěže,
maj. Jana Bednářová-Johaníková
OTEC FENY: KING MAGENTA-IN-BLUE
SOPHIA LOREN MAGENTA-IN-BLUE - Člp/AS/5982, nar. 12.10.2011, 63 cm, "V", CAC, CACIB, BOB, C.I.E, Grand CR, SK, ChCR, SK, PL,
JChCR, ZV I.c.200/4, oranž.bílá, DKK0/1, m.: Tichuana Magenta-In-Blue, maj.: Soňa Fabová
OTEC FENY: IWANHOE MAXWELL DAMA KRKONOŠE
LEXIE OD ALPSKÉ PROTĚŽE - Člp/AS/6115, nar. 9.6.2014, 62 cm, bíločerná, DKK0/0, "V", CAJC, ZV I.c 218/4, SZVP I.c./100 b.,m.:
Háta od Alpské protěže, maj.: Kateřina Šibřinová
OTEC FENY: RALF DEL SARGIADAE
KIWI VIS TRANQUILLA - Člp/AS/6028, nar. 4.1.2013, 58 cm, žb., DKK0/0, "VD", JP I.c./189, ZV I.c./212, m.: Cha-Cha Vis Tranquilla,
maj.: Martin Fadrhonc
OTEC FENY: RAVEN WHITE MAGENTA
LUISA MORRISON - Člp/AS/6128, nar. 14.10.2014, 61 cm, žb., DKK0/0, "V", CAJC, BOJ, CAC, OV, ZV I.c. 225/4, m.: Beretta Morrison,
maj.: Renata Krakowkova + Soňa Fabová
OTEC FENY: EASTER MORRISON
NIGEL MORRISON - Člp/AS/6187, nar.21.6.2015, 58 cm, tricolor, DKK0/0, "V", CAJC, CAC, CACIB, BOS, ZV I.c. 228/4, m. Kety z
Podřipské Břízy, maj.: Soňa Fabová
OTEC FENY: SET´R RIDGE´S FRIDAY NIGHT LIVE
MACARENA II DE LOS VITORONES - Člp/AS/6085, nar.10.3.2013, 58 cm, bč., DKK1/2, "V", CAJC, BOJ, BOB, CAC, BOS, CACIB, KV,
Vítěz KV ČPSK, res.CAC-Svět.výstava Lipsko, ZV I.c. 220/4, m.: Thelma de Los Vitorones, maj.: Michaela Nováková
OTEC FENY: CYRANO DU TOURBILLON BLANC
HONEY OD MLÁZOVICKÉ TVRZE - Člp/AS/6322, nar. 7.7.2017, tricolor, 58 cm, DKK A, "V", 2xCAJC, CAC, 2xBOJ, Český junior šampion
krásy, IFT derby VD2/12b, NFT derby VD2/15b, MFT derby V1/16b, ZV, KZV, MJM, m. Freya od Mlázovické tvrze, maj. Ing. Jana
Votrubová
OTEC FENY: CAMELLIA COME FLY
WITH ME
LATIN LOVER MISS MARPLE AT
TOKLARAMA´S - Člp/AS/6218, nar.
23.7.2015, bč., 59 cm, "V", CAJC,
CAC, CACIB, BOJ, BOS, BOB,
Klub.vítěz ČPSK, Český šampion,
MFT, m. Latin Lover Celebration,
maj. Klára Miketová

Obrázek: AS Lexie od Alpské protěže
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Zpráva poradce chovu GS

Vážení majitelé, chovatelé a
příznivci gordonsetrů,
předkládám Vám zprávu o tom,
co se událo v chovu gordonsetrů
od začátku roku 2019 do
současnosti, tj. do 20.3.2019.
Od listopadu loňského roku do
současnosti bylo vydáno 7
krycích listů.
Zatím bylo nakryto 5 fen a z toho
jedna fena už odchovala štěňata,
která se narodila 4. 1. tohoto
roku a byla ze spojení - Kairro z
Želečky ( MSKAO ) a Coleen Neli
z Wenytry. Ve vrhu byli pouze 4
psíci.
Další vrhy se předpokládají v
březnu, dubnu a v květnu. Na
Obrázek: GS Brienne Blackmoor’s Shadow
seznam nakrytých fen a
předpokládaných vrhů se můžete podívat na webových stránkách ČPSK u plemene gordonsetr v sekci - plemeno a jeho chov.
Od vydání posledního klubového zparvodaje mi do chovu nepřibyl žádný pes a žádná fena.
Seznam chovných jedinců bývá průběžně aktualizován na webových stránkách našeho klubu a bude otištěn v tomto KZ.
Zatím mi byly dodány tři vyšetření na DKK a všechny byly s negativním výsledkem.
Dále jsou uvedeny doplněné výsledky jarních svodů, jejichž část už byla uveřejněna v minulém KZ.
V celém letošním roce přeji všem chovatelům pěkné a zdravé odchovy štěňat, cvičitelům velké úspěchy na zkouškách a soutěžích
a vystavovatelům mnoho úspěchů ve výstavních kruzích.
Eva Nosková – poradce chovu pro GS

Přehled vrhů GS za rok 2018
Plemeno
GS

Chovatelská stanice
od Královské stolice

Otec
Conall Lovec z
Gordonu

Matka
Bizzarini
Manon Lescaut

Počet
štěňat
6

Psi

Feny
3

Chovatel

3 Ing. Studenovská

Výsledky jarních svodů GS za rok 2018 - doplnění
Otec - Conall Lovec z Gordonu
Matka - Amarena Esperanza Futura
vrh 21.6.2016
Cezar Esperanza Futura
- ČLP/GS 6694 - 64 cm
Otec - Abaro ze Zámeckého kopce
Matka - Eliška z Wenytry
vrh 31.1.2017
Glem z Wenytry
- ČLP/GS 6718 - 71 cm
Gábi
- ČLP/GS 6723 - 61 cm
Otec - Taransay Alexander
Matka - Beretta z Holubické stráně
vrh 11.4.2017
Ducal z Holubické stráně
- ČLP/GS 6735 - 65 cm

Otec - Conall Lovec z Gordonu
Matka - Yzi z Podmaršovic
Dark z Podmaršovic
Dino
Dag
Doris

vrh 24.5.2017
- ČLP/GS 6753 - 63 cm
- ČLP/GS 6754 - 65 cm
- ČLP/GS 6755 - 61 cm
- ČLP/GS 6758 - 63 cm

Otec - Anthony Scoth do pole
Matka - Astana z Holubické stráně
vrh 28.7.2017
Apollo z Hermanových lesů
- ČLP/GS 6768 - 60 cm
Argo
- ČLP/GS 6770 - 63 cm
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Chovní jedinci GS
Chovní psi

III. GENEALOGICKÁ LINIE
*ARTEMIO ESPERANZA FUTURA, Člp/GS/6099/ nar. 18. 3. 2009, 67 cm, HD O/O, "V", PZ, o. Arsi z Krátošických strání, m. Alma
pro Felicitate
VI. GENEALOGICKÁ LINIE
ENDY Z KOKRD, Člp/GS/6052/10 nar. 18. 7. 2008, 66cm, HD 1/1, "V", CAC, CACIB, PZ, o. Argo Pexeso, m. Orka z Holubické
stráně
DASTY Z DEŠENICKÝCH LESŮ, ČLP/GS/6334/15 nar. 19. 11. 2011, 66cm, HD 0/0, "V" CH. ČR, 3x CAC, 2x res.CACIB, Kraj. vít., Nár.
vít., ZV, PZ, VP, ZZO, ZOP o. Orlan z Podmaršovic, m. Týna Czech Pamir maj.: Jana Šedová, Na Zámecké 498, 364 01 Toužim
NEZAŘAZENI DO LINIE
CIGAM JINONICKÝ DVŮR, ČLP/GS/5826/08 nar. 3. 9. 2006, 65 cm, HD 1/2, "V", Klubový vítěz, šampion ČR,šampion Chorvatska,
BWHD, Interšampion, FT, ZV, o. Thalés des Pralines d´Aubejoux, m. Birdie Jinonický dvůr maj.: jinonicky.dvur@email.cz
IR Z ŽELEČKY, Člp /GS/6030/11 nar. 24. 5. 2008, 69 cm,HD 0/2, "V", CAJC, 3xCAC, CACIB, r.CACIB, BOB, šampion ČR, ZV, o. Prim
z Podmaršovic, m. Elza z Želečky
BASCO LOVEC Z GORDONU, ČLP/GS/6008/10 nar. 13. 5. 2008, 66 cm, HD 0/0, "V", 3 x CAJC, CAC, r.CAC, BOB, kraj. vítěz, Český
junior šampion, ZV r. CACT, VP, JP r. CACT, RP, PZ. o. Flash vom Pinnower Moor, m. Pegy z Podmaršovic, maj.: Monika Vojáčková,
Obříství 155, 277 42 Mělník
ARON Z ČEHOVSKÝCH LÁNŮ, Člp/GS/5857/10 nar. 17. 12. 2006, 68 cm, HD 0/0, PRA, "V", 6x CAC, 3x CACIB, 1x rez CACIB, 2xBOB,
BIG3, VTM,VTP,CH ČR.Národní vítěz, Český grand šampion, BOV, BOS (KV2015) PRA, ZV, PZ, VP, o. Zettertjärns Panini, m. Gipsi
z Želečky, maj. Jan Filinger, Na balkáně 187, 250 92 Šestajovice
CONALL LOVEC Z GORDONU, ČLP/GS/6385/14 nar. 15. 5. 2012, 67cm, HD 0/0, PRA-rcd4 CLEAR, " V ", Klub. vít. 2015 CAC, ZV,PZ,
LZ, ZVP, o. Samson z Podmaršovic, m. Bellis z Gordonu, maj.: Milan Turek, Podmaršovice 2, 257 55 Maršovice
EMIL Z WENYTRY, ČLP/GS 6518/15 nar. 11. 3. 2014, 66 cm, HD 0/0, PRA rcd4 carrier, "V", 2x CAJC, Český junioršampion, Český
šampion, JAP, ZV, 2xJP, 2x MJL, LZ, AZP, 2xSZVP, Havlíčkobrodský pohár (LZ+SZVP), Memoriál Jitky Hromadové (ZV+SZVP+LZ), Pohár
hradu Rychmburk (ZV+SZVP+LZ), PZ, VZ, o. Flash vom Pinnower Moor, m. Anabell z Wenytry, maj.: Monika Vojáčková, Obříství 155,
277 42 Mělník
BREYTON MANON LESCAUT, ČLP/GS 6374/15, nar.14.5.2012, 68 cm, HD 0/0, "V",CAJC,BOB, ZV, o. Sundowner´s Amaretto-Kiss,
m.Xara z Holubické stráně
CINÁED LOVEC Z GORDONU, ČLP/GS 6387/15, nar.15.5.2012, 68 cm, HD 0/0, "V", vít.tř.,Krajský vít., ZV,PZ, o.Samson z
Podmaršovic, m.Bellis Lovec z Gordonu
FRAM Z WENYTRY - ČLP/GS 6585/17, nar. 21.1.2015, 63 cm, HD 0/0, " VD ", ZV, SVP, PZ, o. Arik z Podřipské Břízy, m. Coleen Neli
z Wenytry, maj.: Michal Šupka, Olbramkostel 194, 671 51 Kravsko
COOPER DOLCE MANON LESCAUT, ČLP/GS 6533/17, nar. 2.6.2014, 65 cm, HD 0/0, "V" , Junior šampion, Český šampion,
Grandšampion, CACIB, res. CACIB, BOB, BOS, Kraj. vít., ZV, BZ, o. Dolce Link Everywhere z Ojcowskiej Doliny, m. Xsara z Holubické
stráně, maj.: Jarmila Skálová, Na Útušice 5, 332 09 Štěnovice
BOREC Z FÍLOVY SMEČKY Člp/GS/6705/18, nar. 25.6.2016, 65cm, HD 0/0, "V", Český junior šampion, res. CACIB, CAC, res. CAC, ZV,
o. Pady D'Scotch DAMA Krkonoše, m. Amazonka z Fílovy smečky, maj.: Jan, Štěpán, Silvie Filingerovi, Na Balkáně 187/4, 250 36
Šestajovice
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BLACK SCOTTISH GIN SHADOW DOG Člp/GS/6619/17, nar. 15.7.2015, 67cm, HD 0/0, "V", Junior Champ, Champ. CZ, Champ HR,
BOJ, BOS, BOB, ZV, o. Laurelhach Classic Alegro, m. My Oh My Black Lofty, maj.: Marta Ščudlová, Dlouhá 313, 671 68 Hrabětice
Chovné feny
r. 2011
BARCELONA ESPERANZA FUTURA, Čpl/GS/6299/14, 62 cm, HD 0/0, "V", ZV, ZV PHPK, BZ, VP, PZ, o. Rigo z Podmaršovic, m.
Amarena Esperanza Futura
KAIRA Z ŽELEČKY, Člp/GS/6328/15, 60 cm, HD 0/0, " V", 3 x CAC, víť. SV, ZV, JP, o. Britt z Dvorku Čamourku, m. Happy z Želečky
r. 2012
COLEEN NELI Z WENYTRY, Člp/GS/6350/15, 61cm, HD A, PRA rcd4 affected, 3x CAC, Český šampion, TAN, ZV CACT, PZ, SZVP I.cena,
o. Basco Lovec z Gordonu, m. Anabell z Wenytry, maj. Monika Vojáčková, Obříství 155, 277 42 Mělník
BIZZARINNI MANON LESCAUT, ČLP/GS/6381/VÝJIMKA, 61 cm, HD 0/0, 13x "V", 2x CACIB, res. CACIB, CACA, Český šampion, ZV, o.
Sundowner´s Amaretto-Kiss, m. Xsara z Holubické stráně, maj. Ing. Zuzana Studenovská, Járy Cimrmana 470, 262 02 Stará Huť
EBONY PEARL ÁRES ŠAMARKAN, Člp/GS/6434/16, 60cm, HD 0/1, "V" Junior Champ. CZ, Junior Champ. SK, Champ. CZ, Champ. HR,
Champ. SK, Grand šampion, šampion ČMKU, ZV, o. Laurelhach Legend, m. Bumble-Bee Áres Šamarkan, maj. Marta Ščudlová,
Dlouhá 313, 671 68 Hrabětice
r. 2013
ABIGAIL SCOTCH DO POLE, Člp/GS/6466/17, 62 cm, HD 0/0, RTG DLK 0/0, " V ", Český junior šampion,Slovenský šampion, 5x
CACIB, 2x res. CACIB, 3x CACA, BOS, BOB ZV, ZOP, o. Misty Lake's Never Say Never, m. Maria Matilde Scotch DAMA Krkonoše
GIRTÍ SONAVE, ČLP/GS/6459, 62 cm, "V" res. CAC, 2x CACT ZV, Novomlýnské derby, MJL, o. Arik z Podřipské Břízy, m. Fína
Sonave, maj. Eva Nosková, Bří Mrštíků 893/22, 691 72 Klobouky u Brna
CELTIC CARPEDIEM SAMARKAN KOCHANEJ EMILKI, Člp/GS/6523/16, 62cm, HD 0/0, "V", Junior Champ. CZ, Champ. CZ, Grand
šampion, Champ. ČMKU, ZV, o. Fairray Black To The Future, m. Rosalie von der Wilden Horde, maj. Marta Ščudlová, Dlouhá 313,
671 68 Hrabětice
r. 2014
ELIŠKA Z WENYTRY, Člp/GS/6519/17, 62 cm, HD 0/0, PRA rcd4 CLEAR, "V", 2x CAJC, Český šampion, ZV I.cena, MJL I.cena, o. Flash
vom Pinnower Moor, m. Anabell z Wenytry, maj. Monika Vojáčková, 277 42 Obříství 155
AMAZONKA Z FÍLOVY SMEČKY, Člp/GS/6578/ ,58 cm, HD 0/0, "VD", ZV, Mem. Josefa Luxe 2017- vítěz, o. Aron z Čehovských lánů,
m. Crazy Centipede Áres Šamarkan, maj. Jan Filinger, Na balkáně 187, 250 92 Šestajovice
r. 2015
BEKY Z PODMARŠOVIC, ČLP/GS/6596/ ,65 cm, HD 2/2, "VD", ZV, PZ, SVP, o. Conall Lovec z Gordonu, m. Yzi z Podmaršovic, maj.
Milan Turek, Podmaršovice 2, 257 55 Maršovice
ARMY KRALUPSKÁ ZAHRÁDKA- ČLP/GS/6615/ ,61 cm, HD 0/0, RTG DLK 0/0 "V", 2x CAC, Český šampion, res. CACIB, ZV, PZ, o.
Diamond Dude Áres Šamarkan, m. Kaira z Želečky, maj. Ing. Pavel Diblík, Lamačova 913/33, 152 00 Praha 5
Gordon JOAN OF ARC Áres Šamarkan, Člp/GS 6627, 62cm, HD 0/0, "V", 2xCAJC, BOJ, BOS, ZV, o. Liric Jupiter Ludstar, m. Cassiopea
Cabbi Áres Šamarkan, maj. Jakub Antonín, Sochorova 3654, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
r. 2016
HORNET PEARL MacLeod 'Ares Šamarkan, Člp/GS/6688, 62cm, HD 0/0, "V", Junior Champ.CZ, Junior Champ. HR, Champ. CZ,
Champ. SK, Champ. HR, BOS, ZV, o. Anthony Scotch do pole, m. Ebony Pearl Áres Šamarkan, maj. Marta Ščudlová, Dlouhá 313, 671
68 Hrabětice
HEAVEN'S HOPE PEARL Áres Šamarkan, Člp/GS/ 6684, 62cm, HD 0/0 PRA rcd 4 N/N, "V", 3x CAJC, BOJ, CAC, ZV, o. Anthony Scotch
do pole, m. Ebony Pearl Áres Šamarkan, maj.: Lenka Hůlková, Střížovická 646/24, 400 01 Ústí nad Labem
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COMTESA ESPERANZA FUTURA, Člp/GS 6702, 58cm, HD 0/0 "VD", ZV, MJL, o. Conall Lovec z Gordonu, m. Amarena Esperanza
Futura, maj.: Renáta Procházková, Nebovidy 136, 282 02 Kolín 2
r. 2017
GABI Z WENYTRY, Člp/GS/6723, 61cm, HD 0/0, "VD", ZV, PZ, o. Abaro od Zámeckého kopce, m. Eliška z Wenytry, maj. Michal Šupka,
671 51 Olbramkostel 179
GEISY Z WENYTRY, Člp/GS/6724, 64cm, HD 0/0, "V", CAJC, ZV, o. Abaro od Zámeckého kopce, m. Eliška z Wenytry

Zpráva poradce chovu IS
Pozn. redakce: Podrobná zpráva poradce chovu pro IS byla otištěna v minulém čísle Klubového zpravodaje.
Přehled vrhů IS za rok 2018
Plemeno

Chovatelská stanice

Otec

Matka

Datum
vrhu

Počet
štěňat

Psi

Feny

IS

ze Zápotockého

Merlin ze Zápotockého

4.1.2018

7

2

5

IS

Elimar Doubrava

Colt Jelení záře
Abandinus Elimar
Doubrava

6.2.2018

9

4

5

IS

Jokran

Xenon Garden Star´s Irish

Emily from Avon Farm
Carmen Cristine
Mahagony Paw

7.2.2018

8

3

5

IS

Bohemia Tátrum

Pad ze Srbeckých luhů

Betty Bohemia Tátrum

21.2.2018

11

5

6

IS

od Klapavce

Pad ze Srbeckých luhů

Zuzi od Klapavce

7.3.2018

7

3

4

IS

z Jirouškova dvora

4

2

2

ze Svrateckých pláňav

Bereta Apoli Gwen
Astra ze Svrateckých
pláňav

22.4.2018

IS

Navarro Jay Slovak Base
Dorian Gray Mahagony
Paw

29.6.2018

11

6

5

IS

z Jirouškova dvora

Bojar ze Srbického kopce

Gera z Jirouškova dvora

24.9.2018

6

4

2

63

29

34

Celkem

Obrázek: IS Mademoiselle
Medda du Domaine du
Fuchsberg, Coppersheen
Eikki a Amemait Elimar
Doubrava

Chov
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Chovní jedinci IS

Chovní psi
2016
CARRY ZE SVRATECKÝCH PLÁŇAV, Člp-IS/16298, 2.9.2016, 64 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (225/4), PZ I.c. (300/4), V1, CAC o.: Eddy z
Košumberka, m.: Arka ze Srbického kopce, maj.: Václav Schneider
2014
DRUCE MAHAGONY BEAUTY, Člp-IS/16061, 17.9.2014, 66 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (225/4), V2, o.: M´Eudail The Temptation, m.:
Bethany Lady Everdene, maj.: Vlastimil Fencl, Na Rypličce 482, 330 12 Horní Bříza
GORBY Z JIROUŠKOVA DVORA, Člp-IS/16084, 24.12.2014, 66 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (222/4), PZ I.c. (265/4), VZ II.c. (402 b.), LZO I.c.
(230/4), V2, o.: Pad ze Srbeckých luhů, m.: Bereta Apoli Gwen, maj.: Pavel Peterka
AJAX OD HLUBOCKÉ SKÁLY, Člp-IS/15977, 27.2.2014, 65 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (210/4), PZ I.c. (293/4), LZ II.c. (212/4), res. CAC,
o.: Colt Jelení záře, m.: Arka z Vykáňského dvora, maj.: Naděžda Dohnalová, V Kapslovně 2770/1, Praha 3
GRIF Z JIROUŠKOVA DVORA, Ch. ČR, Člp-IS/16083, 24.12.2014, 65 cm, DKK 0/0, PZ I.c. (283/4), ZV I.c. (223/4), Pohár sv. Huberta
78/22, Pohár sv. Huberta VD (50 b.), Soutěž sv. Huberta 3. pořadí (62 b.), Soutěž sv. Huberta VD (60 b.), Pohár sv. Huberta VD (55
b.), Chdt. Mondial St. Hubert (38 b.), 6. pořadí, Jarní pohár ČPSK 202/4, ZV a SZP O pohár hradu Rychmburk - I.cena 319 b., ZVP I.
cena 98 b., 2x CAC, o.: Pad ze Srbeckých luhů, m.: Bereta Apoli Gwen, maj.: Zdeněk Kruchňa, 257 53 Vrchotovy Janovice 243, tel.
607 730 074, e-mail: kr.zden@seznam.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
CONNY APOLI GWEN, Ch. ČR, Člp-IS/16093, 22.12.2014, 66 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (223/4), PZ II.c. (242/4), ZVP I.c. (93 b.), LZ I.c.
(226/4), PRA-Rcd1 (N/N), RCD4 (N/N), 2x CAC, res. CACIB o.: Fokker´s Fort, m.: Bea Nathea Apoli Gwen, maj.: Martina Vrábelová,
Předboj - Nová 105, 250 72
AMORE MIO DAISY RAIN, Ch. ČR, 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
2013
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
2012
DUSTIN OD RAKOVSKÉ TŮNĚ, Ch. ČR, Člp-IS/15681, 18.3.2012, 67 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (213/4), BOB, CACIB, 4x CAC, o.: Atyla
Warrior Mahagony Paw, m.: Airin od Rakovské tůně, maj.: Josef Šístek, Karlovarská 1037, 362 22 Nejdek
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
2011
ARNOLD ANNA'S CHASE, V1, Člp-IS/15635, 28.7.2011, 72 cm, DKK 0/0, PZ II.c. (255/4), o.: Atyla Warrior Mahagony Paw, m.: Corry
Chassi Mahagon Dream, maj.: Surová Marie
2010
ABANDINUS ELIMAR DOUBRAVA, Grand Ch., Ch. ČR, Ch. Rak., 2x BIS, res.BIS Champion of Champions 2013, 2x BOD, r.BOD, BIG
Junior, 7x BIG, III.BIG, IV.BIG, 10x BOB, 7x CACIB, Vítěz Střední a Východní Evropy, KV, 4x NV, Člp-IS/15444, 15.6.2010, 66 cm, DKK
0/0, ZV I.c.(207/4), o.: Garden Star´s Irish Vagabond, m.: Wictoria Becham z Arislandu, maj.: Lenka a Vojtěch Svobodovi
TIM ZE SRBECKÝCH LUHŮ, V1, Člp-IS/15524, narozen 2.11.2010, 68 cm, DKK A/A, PZ I.c. CACT (293/4), SZVP I.c., LZ II.c., o.: Candy
Mahagon Dream, m.: Nela ze Srbeckých luhů, maj.: Petr Netík
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Chovné feny
2017
NIKKA DU PIED DU MONT, VD, Člp-IS/16493, 28.3.2017, 56 cm, DKK A/A, ZV I.c. (217/4), T.A.N., Sv. Hubert II. poř., o.: Irun du val
de Loue, m.: Islay du Pied du Mont, maj.: Zdeněk Kruchňa
AUSTRALIAN RED JOKER Z ARISLANDU, JCh. ČR, 4x CAJC, 3x BOJ, 5x CAC, 2x res. CACIB, DKK A/A, DLK 0/0, Člp-IS/16512, 10.4.2017,
60 cm, uchovněna na výjimku, o.: Lanascol Smoke and Mirrors, m.: Gardensett Gina Lolobrigida z Arislandu, maj.: Simona
Pekárková
2016
ZINA ZE SRBECKÝCH LUHŮ, V2, res. CAC, Člp-IS/16362, 30.3.2016, 63 cm, DKK A/A, ZV I.c. (207/4), o.: Atyla Warrior Mahagony
Paw, m.: Vendy ze Srbeckých luhů, maj.: Jaroslav Meisner, Šonov 139, 549 08 Provodov - Šonov, tel. 606 927 368
CLANE WILD SHAMROCK, V, Člp-IS/16252, 1.2.2016, 64 cm, DKK A/A, ZV I.c. (207/4) o.: M´Eudail Vision in Red, m.: Lady Jay Slovak
Base, maj.: Jan Lukeš, Sázava 86, 592 11 Velká Losenice
EMILY FROM AVON FARM, V1, CAJC, BOJ, BOS, VDH, Člp-IS/16333, 30.3.2016, 60,0 cm, DKK A/A, uchovněna na výjimku, o.: Avon
Farm Thoughts of Calcutta, m.: Avon Farm Special Ruling, maj.: Lenka Burešová a Vojtěch Svoboda
LOLA ZE ŠUMAVSKÉHO KRAJE, V, res.CAC, CAC, Člp-IS/16233, 20.1.2016, 62,0 cm, DKK A/A, ZV I.c. (213/4), o.: Benjamin Bingo
Nonstop, m.: Kora ze Šumavského kraje, maj.: Iveta Karlová, Pražská 95, Cerhovice 267 61, okr. Beroun
HEIDY Z JIROUŠKOVA DVORA, V, CAJC, BOJ, Člp-IS/16255, 18.3.2016, 60,0 cm, DKK A/A, ZV I.c. (221/4), o.: Navarro Jay Slovak Base,
m.: Bereta Apoli Gwen, maj.: Josef Kasl, Dolní Lukavice 205, 334 44
2015
BY SHEILA HAPPY TRIX, res. Světová vítězka, C.I.E., C.I.B., JCh. ČR, Ch. ČR, Ch. ČMKU, Grand Ch. ČR, Ch. SR, Ch. HR, Ch. A., Ch. H.,
Člp-IS/16121, 21.1.2015, 61 cm, DKK C/C, DLK 0/0, CLAD N/N, PRA-Rcd1 N/N, PRA-Rcd4 N/N, ZV I.c. (218/4), o: Flashlight Powered
by Breini, m: Alison Happy Trix, maj. Lucie Pružinová
FLÉR OD RAKOVSKÉ TŮNĚ, res. CAC, 8x CAC, 4x CACIB, 2x BOS, Člp-IS/16157, 6.5.2015, 64 cm, DKK A/A, ZV III.c. (190/4), Jarní pohár
III.c. (159/4), PZ I.c. (271/4 b.), o: Atyla Warrior Mahagony Paw, m: Airin od Rakovské tůně, maj. MVDr. Miloš Vávra, Čimelice 331,
398 04 Čimelice, tel. 603 227 043
GRÉTA OD KLAPAVCE, VD, Člp-IS/16182, 14.6.2015, 64 cm, DKK A/A, ZV I.c. (221/4), PZ II.c. (285/4), SZVP I.c. (92 b.), o: Pad ze
Srbeckých luhů, m: Zuzi od Klapavce, maj. Karel Kinzel
FRONA OD RAKOVSKÉ TŮNĚ, Ch. ČR, V, CAJC, BOJ, CAC, res. CACIB, Člp-IS/16155, 6.5.2015, 64 cm, DKK A/A, ZV I.c. (221/4), o.:
Atyla Warrior Mahagony Paw, m.: Airin od Rakovské tůně, maj.: Petr Šimáček, Hrádecká 1013, Sušice 342 01, tel. 606 478 466
2014
CLEA RED JOKER, JCh. ČR, Ch. ČR, 2x CAJC, 9x CAC, 2x BOJ, 2x BOS, 2x res. CACIB, 2x CACIB, NV Člp-IS/16041, 29.6.2014, 60 cm, DKK
A/A, ZV I.c (225/4), o.: Abandinus Elimar Doubrava, m. Beauty Red Joker, maj. Ivanka Rysková
ABRAKADABRA ZANNANZA, Ch. ČR, CAJC, CAC, BOJ, BOS, Člp-IS/15975, 1.3.2014, 63 cm, DKK A/A, ZV I.c (213/4), PZ I.c. (251/4),
ZVP II.c. (76 b.), LZ II.c. (223/4), o.: Romarne Stevie Wonder, m. Nefertiti Redweed, maj. Renata Masařová, Jan Masař, Běloky 64,
273 53 Hostouň
BAMBOO BLOOM THE RED-HOT STAR, JCh. ČR, 2x CAC, 2x res. CACIB, Člp-IS/16079, 30.10.2014, 61 cm, DKK A/A, PZ I.c. (289/4),
ZV I.c. (208/4) o.: Icy Breeze Jay Slovak Base, m.: Garden Star´s Irish Toffifee, maj.: Ing. Tomáš Rau
GWENA Z JIROUŠKOVA DVORA, V, Člp-IS/16085, 24.12.2014, 61 cm, DKK A/A, PZ I.c. (300/4), ZV I.c. (228/4), LZ I.c. (240 b.), VP I.c.
(96 b.), VZ I.c. (481 b.), VZ I.c. (489 b.), Jarní pohár ČPSK I.c. (205/4), Pohár Ireny Rafalské, MLH o Pohár Premonstrátského kláštera
Milevsko I.c. (372 b.), Pohár MS Družba Vídeň - I.c. (424 b.), Nominační soutěž na MRK - II.c. (255 b.) o.: Pad ze Srbeckých luhů, m.:
Bereta Apoli Gwen, maj.: Jiří Jiroušek, Jesenice 15, Sedlčany 264 01, tel.: 606 825 877
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, Sedlčany 264 01, tel.: 606 825 877
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ASTRA ZE SVRATECKÝCH PLÁŇAV, V, Člp-IS/16022, 10.5.2014, 59,5 cm, DKK A/A, PZ II.c. (246/4), o.: Eddy z Košumberka, m.: Arka
ze Srbického kopce, maj.: Josef Vávra
2013
BACCARA LADY Z LUKAVICKÉ SPOJKY, V, Člp-IS/15840, 13.2.2013, 63 cm, PZ I.c. (279/4), DKK A/A, o.: Atyla Warrior Mahagony Paw,
m.: Berenica Queen Nonstop, maj. Ing. Jaromír Kolář
BEATRIX ANNA´S CHASE, V, Člp-IS/15931, 26.8.2013, 64 cm, ZV I.c. (222/4), PZ I.c. (286/4), SZVP I.c. 92 b. DKK A/A, o.: Benjamin
Bingo Nonstop, m.: Corry Chassi Mahagon Dream, maj. Ing. Anna Gabrielová
BIRDIE ANNA´S CHASE, JCh. ČR, Ch. ČR, CAC, Člp-IS/15932, 26.8.2013, 63 cm, ZV I.c. (218/4), DKK A/A, o.: Benjamin Bingo Nonstop,
m.: Corry Chassi Mahagon Dream, maj. Helena a Milan Kadlecovi
BETTY BOHEMIA TÁTRUM, VD, Člp-IS/15924, 4.7.2013, PZ I.c. (265/4), DKK A/A, o.: Eddy z Košumberka, m.: Dolly z Jirouškova
dvora, maj. Miroslav Brůža
BALESTRA HAPPY Z LUKAVICKÉ SPOJKY, Ch. ČR, CAC, Člp-IS/15841, 13.2.2013, ZV I.c. (210/4), PZ I.c. (287/4), ZVP I.c. (82 b.), barv.
zk. III.c. 82 b. DKK A/A, o.: Atyla Warrior Mahagony Paw, m.: Berenica Queen Nonstop, maj. Jaroslav Petrovický
CARMEN CRISTINE MAHAGONY PAW, BOB, Člp-IS/15849, 31.1.2013, 62 cm, DKK A/A, 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
CIRA OD KLAPAVCE, V, Člp-IS/15832, 18.2.2013, 62 cm, DKK A/A, ZV I.c. (218/4), PZ I.c. (258/4), SZVP II.c. 62 b., o.: Dag z Křenovic,
m.: Pegi od Klapavce, maj.: Karel Kinzel
CITA OD KLAPAVCE, V, Člp-IS/15833, 18.2.2013, 61 cm, DKK A/A, ZV I.c. (221/4), PZ I.c. (300/4) o.: Dag z Křenovic, m.: Pegi od
Klapavce, maj.: Ivan Varhánek, Polepy 162, Kolín 28002
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
2012
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
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
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), VZ Memoriál Josefa Venhody II. c. (426/3), SZVP II. c. 78 b. o.: Duke z Košumberka, m.: Celia Mahogony Rose, maj.: Štěpánka
Vobořilová
KORA ZE ŠUMAVSKÉHO KRAJE, CAJC, BOJ, Člp-IS/15711, 7.4.2012, 60 cm, DKK 1/1 PZ I.c.(281/4), o.: Pad ze Srbeckých luhů, m.: Ara
ze Šumavských hor, maj.: Petr Šimáček, Hrádecká 1013, Sušice 342 01, tel. 606 478 466
MERLIN ZE ZÁPOTOCKÉHO, res.CAC, Člp-IS/15709, 10.4.2012, 62 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (214/4), PZ III.c. (267/4), SZVP II.c. 64 b. o.:
Dor z Hosteckých vrchů, m.: Baronessa Kitty Nonstop, maj.: Jan Macháček
VENDY ZE SRBECKÝCH LUHŮ, V2, Člp-IS/15700, narozena 1.4.2012, 62 cm, DKK A/A, ZV I.c. (225/4), PZ I.c. (292/4), SZVP I.c. 90 b.,
LZ I.c. (234/4) o.: Eddy z Košumberka, m.: Lexa ze Srbeckých luhů, maj.: Petr Herčík
VERA ZE SRBECKÝCH LUHŮ, VD, Člp-IS/15701, narozena 1.4.2012, 62 cm, DKK A/A, ZV I.c.(225/4), PZ I.c.(283/4), LZ I.c. 226/4, SVP
I.c. 96 b. o.: Eddy z Košumberka, m.: Lexa ze Srbeckých luhů, maj.: Ondřej Bartoníček
VICTORIA ZE SRBECKÝCH LUHŮ, V1, Člp-IS/15702, narozena 1.4.2012, 62 cm, DKK A/A, PZ I.c.(297/4), o.: Eddy z Košumberka, m.:
Lexa ze Srbeckých luhů, maj.: Petr Herčík
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Zpráva poradce chovu IRWS

Vážení chovatelé, majitelé a
příznivci našeho plemene, dovolte
mi, seznámit Vás s aktualitami a
statistickým přehledem za uplynulý
rok 2018.
Pro nové čtenáře uvádím, že pro
plemeno IRWS je jeden poradce
chovu pro oba kluby, tudíž níže je
uveden přehled za celou ČR.
Bohužel v roce 2018 nastal pokles v
chovu
plemene
IRWS.
Ze
statistického hlediska není moc o
čem psát. O to více děkuji všem
aktivním majitelům a chovatelům
za odvedenou práci se svými
čtyřnohými kamarády.
A nyní již k samotné statistice.
V roce 2018 byli nově uchovněni
pouze 2 jedinci - 1fena a 1 pes. Z
chovu jsou k 31. 12. 2018 vyřazeni
3 jedinci. V seznamu chovných
jedinců jsou ponecháni psi do stáři 10ti let a feny do stáří 8 let. Kompletní přehled chovných jedinců je uveden níže.
V roce 2018 byly vystaveny 3 krycí listy a byla uskutečněna 3 krytí. Byly zapsány 2 vrhy štěňat, 1 fena nezabřezla.
Přehled vydaných krycích listů v roce 2018
Jedinci zařazení do chovu v roce 2018:
FENY:
ŠELLY Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ (MSKAO)
ČLP/RWS/302, narozena 23.10.2014, maj. Miroslava Holubová (uchovněna na výjimku na 1 vrh)
PSI:
DYNAMIC DANCER ARTEGERD (MSKAO)
ČLP/RWS/325, narozen 25.04.2016, maj. Kateřina Michálková
Jedinci vyřazení z chovu ke konci roku 2018:
BERNSTEIN LOHMANN‘S - import Německo - člp. 258/12, nar. 19.12.2009,
Majitel: MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. – na žádost majitele
Beatrice Valiant Hunter - CH ČR, CH SK, JCH ČR, JCH SK, Světový vítěz mladých
člp. 253, nar: 08.04.2011,
Majitel: Ing. Kamila Drábová + Jarmila Gürtlerová – z důvodu věku
Bonny Valiant Hunter - člp. 254, nar: 08.04.2011,
Majitel: Markéta Kohutová – z důvodu věku
Závěrem bych chtěla ještě jednou velmi poděkovat všem chovatelům a majitelům, za jejich propagaci na zkouškách, na výstavách
a při všech ostatních aktivitách. Opravdu děkuji a těším se na setkání při akcích pořádaných v roce 2019.
Ing. Kamila Drábová - poradce chovu pro IRWS
Přehled vrhů IRWS za rok 2018
Chovatelská
Datum Počet
Plemeno
stanice
Otec
Matka
vrhu
štěňat
Z Drválovského Rolf z lukovských
IRWS
revíru
lánů
Lucy Mc Gillicuddy´s 19.3.2018
8
Caesar Valiant Roxana z Lukovských
IRWS
Blahud
Hunter
lánů
29.9.2018
2
Celkem

10

Psi

Feny

Chovatel

6

2

Jana Sedláková

2

0

Miroslav Bejček

8

2
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Chovní jedinci IRWS

Chovní psi
Ročník narození 2011
BERRY VALIANT HUNTER - JCH ČR - člp. 250, nar. 08.04.2011, 64 cm, DKK A/A Výstavy: CAJC, CAC, CACIB, BOB; Zkoušky: ZV-I.c.
Otec: Chaersiveen Celtic Music; Matka: Leňa Bojandolí
Majitel: Ing. Josef Paroubek, Semín 232, 535 01 Přelouč; tel: 777 724 230; e-mail: reditel@tepostop.cz
Ročník narození 2012
NEVERENDING PASSION SHADOW DOG – import Polsko – CH ČR, CH ČMKU, JCH ČR, GRAND CH ČR, CH SK člp. 271, nar. 28.04.2012,
64 cm, DKK A/A Výstavy: CAJC, CAC, CACIB, BOB, Klubový vítěz 2015; Zkoušky: ZV-I.c.
Otec: Leo Bojandoli; Matka: Jarda Rysi Wykrot
Majitel: Simona Mašková, Fügnerova 273, 252 66 Libčice nad Vltavou; tel: 728 306 778; e-mail: s.maskova@atlas.cz
Ročník narození 2013
CAESAR VALIANT HUNTER – CH ČR, CH ČMKU, JCH ČR, GRAND CH ČR člp. 278, nar. 01.07.2013, 67 cm, DKK A/A, DLK 0/0
Výstavy: CAJC, CAC, CACIB, BOB, Klubový vítěz ; Zkoušky: ZV-I.c. Otec: Leo Bojandoli; Matka: Everlasting Love Reddeer
Majitel: Simona Mašková, Fügnerova 273, 252 66 Libčice nad Vltavou; tel: 728 306 778; e-mail: s.maskova@atlas.cz
Chovné feny
Ročník narození 2013
DEBBIE REDMORE – import Rakousko –CH ČR - člp. 294, nar: 11.09.2013, 60 cm, DKK A/B Výstavy: CAC, resCACIB, národní vítěz,
vítěz třídy, krajský vítěz; Zkoušky: ZV-I.c. Otec: Kearney-Kea Red Nokomis; Matka: Amy Sunny Moments Redmore
Majitel: Mgr. Renáta Rokůsková, Skautská 1532/7, 323 00 Plzeň, tel:777 603 040 e-mail: renata.rokuskova@seznam.cz,
www.artegerd.cz
CAISPERN TUSCANORA – import Velká Británie
Interšampion (C.IE., C.IB)- Grand CH ČR, Grand CHSK, CH ČR, CH SK, CH AT, JCH ČR člp. 286, nar. 1.3.2013, 61 cm, DKK A/A, DLK 0/0,
CLAD – dědičně čisté Výstavy: CAJC, CAC, CACA, CACIB, Vítěz speciální výstavy, Vítěz klubové výstavy, BOS, BOB Zkoušky: ZV - I.c.
Otec: Casafelice Montadale; Matka: Caispern Maid In Ireland
Majitel: Mgr. Renáta Rokůsková, Skautská 1532/7, 323 00 Plzeň, tel: 777 603 040, e-mail: renata.rokuskova@seznam.cz,
www.artegerd.cz
ROXANA Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ - člp. 277, nar. 18.04.2013, 60 cm, DKK A/A Výstavy: CAC, CACIB, BOB; Zkoušky: PZ - I.c., VP – II.c.,
Mistrovství Šumavy – 309 b. Otec: Bernstein Lohmann´s, Matka: Proud Mary Dalriach
Majitel: Miroslav Bejček, Sepekov 244, 398 51, tel. 737 232 007
Ročník narození 2014
BRISEAS ERIS ARTEGERD –CH ČR, JCH ČR - člp. 301, nar: 17.04.2014, 57 cm, DKK A/A, DLK 0/0 Výstavy: CAJC, CAC, CACIB, BOS, BOB,
Zkoušky: ZV-I.c. Otec: Casafelice Montadale; Matka: Artemis Bohemia Thalset
Majitel: Denis Černochová +
Mgr. Renáta Rokůsková, Skautská 1532/7, 323 00 Plzeň, tel:777 603 040 e-mail:
renata.rokuskova@seznam.cz, www.artegerd.cz
MSKAO
Chovní psi
Ročník narození 2012
PINKY PEPPER SHADOW DOG - import Polsko - JCH ČR - člp. 261/13, nar. 29.04.2012, 62 cm, DKK C/C, DLK 0/0, CLAD free
Výstavy:VTM, CJAC, BOJ, CAC, CACIB, Klubový vítěz, BOB; Zkoušky: ZV - I.c. Otec: Exclusive´s Gypsyboy, Matka: Dreams Come True
Shadow Dog
Majitel: Ing. Antonín Halla, Absolonova 79, 624 00 Brno; tel: 728 202 955;
e-mail: tonda.halla@gmail.com, www.setters.cz
Ročník narození 2013
RONY Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ - člp. 274/15, nar. 18.04.2013, 62 cm, DKK C/C Výstavy: CAJC, BOJ, CAC, CACIB, BOB; Zkoušky: ZV - I.c.,
PZ - I.c. Otec: Bernstein Lohmann´s, Matka: Proud Mary Dalriach
Majitel: Petra Illová, Mohelno 514, 675 75, e-mail: petra.illova@email.cz
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ROLF Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ - CH ČR, JCH ČR - člp. 273/15, nar. 18.04.2013, 64 cm, DKK A/A Výstavy: CAJC, BOJ, CAC, CACIB, BOB;
Zkoušky: ZV - I.c. Otec: Bernstein Lohmann´s, Matka: Proud Mary Dalriach
Majitel: MVDr. Čestmír Šrámek, CSc., Údolní 470/1, 691 72 Klobouky u Brna; tel: 777 944 933 e-mail: cestmir.sramek@email.cz
Ročník narození 2016
DYNAMIC DANCER ARTEGERD - člp. 325, nar. 25.04.2016, 66 cm, DKK A/A Výstavy: výborná, CAC, CACIB, BOS, BOB; Zkoušky: ZV I.c. Otec: Boreas Artegerd, Matka: Debbie Redmore
Majitel: Kateřina Michálková Pionýrská 544, Rájec-Jestřebí 679 02
CHOVNÉ FENY
Ročník narození 2014
ŠELLY Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ - člp. 302, nar. 23.10.2014, 58 cm, DKK A/A Výstavy: výborná, CAJC, BOJ, CAC, NV, BOS; Zkoušky: ZV I.c., ZZO Otec: Bernstein Lohmann´s, Matka: Ori z Lukovských lánů, Uchovněna na výjimku na 1 vrh.
Majitel: Miroslava Holubová Opavice 30, Město Albrechtice 793 95, Tel. 731 447 602
Ročník narození 2015
LUCY MC GILLICUDDY´S - import Rakousko - JCH ČR, SK - člp. 318, nar. 16.6.2015, 60cm, DKK A/A, Výstavy: VTM, CAJC, BOJ, CAC,
CACIB, Klubový vítěz, BOB; Zkoušky: ZV - I.c., Otec: Fanfan Du Val Des Mordorees; Matka: Abi Shadow Dog
Majitel: Jana Sedláková, Drválovice 19, 679 39 Vanovice; tel: 737 815 574, e-mail: sedlakova.jani@tiscali.cz
TERA Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ - člp. 316, nar. 03.10.2015, 58 cm,
DKK B/A, Výstavy: VD1, Zkoušky: PZ - I.c. Otec: Bernstein
Lohmann´s; Matka: Proud Mary Dalriach, Uchovněna na
výjimku na 2 vrhy.
Majitel: MVDr. Čestmír Šrámek, CSc., Údolní 470/1, 691 72
Klobouky
u
Brna;
tel:
777
944 933,
e-mail:
cestmir.sramek@email.cz
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Téma - Irský setr
Historie
Tento šlechtic mezi loveckými psy pochází z Ostrovů, z Irska. Kdo se zajímá o historii, ví, že irská populace je odvozena od původního
evropského obyvatelstva, od Keltů. V Irsku se dosud zachoval i keltský jazyk, stejně jako ve Welsu i na druhé straně Kanálu, v
Bretani. A zajímavá spojitost mezi těmito regiony je nejen v jazykové příbuznosti, ale najdeme ji také mezi původními psy těchto
keltských obyvatel. První zmínku o podobnosti keltských psů z různých oblastí jsem našla v publikaci, zabývající se historií
bretaňského ohaře (dříve ovšem nazývaného bretaňský španěl). A spojitost je nepochybná. Všichni psi z těchto lokalit jsou
červenobílí či žlutobílí, dlouhosrstí, se zavěšenými slechy a s velkým loveckým nadáním.
V historii irského setra narazíme na potvrzení této skutečnosti.
Jeden z prvních literárních odkazů na psy, označované později jako „setters“ lze najít v Caiusově díle De Canibus Britannicus, které
bylo publikováno v roce 1570 (s revidovanou verzí publikovanou v roce 1576).
V tomto latinském textu je popsána typická práce líhacího psa, tedy psa, který si pernatou zvěř v terénu vyhledá širokým
prohledáváním prostoru a při jejím navětření před ní ulehne.
Bylo by nesprávné předpokládat, že pes tam popsaný už vypadá jako aktuální irský setr. Caius zde popisoval typ líhacího španěla,
předka dnešních dlouhosrstých irských setrů. Tito psi byli údajně bílí s červenými nebo plavými skvrnami.
Další zmínku o dlouhosrstých stavěčích v rané literatuře lze nalézt v The Country Farme od Surfleta a Markhama, publikované v
roce 1616. Zde už je přímo použito pojmenování „setter“: "Existuje také další druh Spannyels, kteří se nazývají Setters."
Z těchto informací je zřejmé, že už na počátku 17. století se pojmenování „setter“ začalo k označování dlouhosrstých stavěčů (či
líhacích psů, jak byli také nazýváni), používat.
V Irsku se ovšem choval osobitý typ, který se lišil od setrů, chovaných v Anglii, kteří byli bílí s drobnými skvrnami černé, žluté nebo
hnědé barvy.
Irové, patrně v návaznosti na výše
zmíněnou informaci o keltských psech,
zůstali věrni typickému červenobílému
zbarvení.
Prvními
význačnými
chovateli těchto psů, které známe z
historie, byla například rodina de
Freyne z French Park, která si vedla
svoje chovatelské záznamy už od roku
1793. Dalšími irskými šlechtici, o nichž
bylo známo, že také chovají linie setrů,
byli lord Clancarty, lord Dillon a markýz
z Waterfordu.
Už v roce 1845 nacházíme zmínku o
tom, že setři v Irsku byli převážně
červení, nebo, jak uvádí Youatt,
červení, nebo červení a bílí, nebo
citronově žlutí, nebo bílí s tmavě
kaštanovými plotnami.
Selektivním výběrem se podařilo
poměrně brzy ustálit plemeno v
celočerveném zbarvení, s možností Obrázek: IS Don H. Bokelmann (1879)
drobných bílých znaků na prstech či na
hrudi a slabé bílé lysinky.
První standard plemene byl vypracován v Klubu irského červeného setra v Dublinu a jeho znění bylo schváleno dne 29. března
1886. Skládal se z 100 bodové stupnice s určitým počtem bodů, přidělených pro každý z fyzických znaků psa . Bodový systém byl
později opuštěn; kromě některých drobných změn se však standard ve většině zemí, kde je plemeno uznáváno, dodnes téměř
nezměnil.
Je dobře se zmínit o tom, že díky upřednostňování jednobarevně zbarvených jedinců téměř zanikla jistě původnější, červenobílá
varianta a teprve díky intenzivní chovatelské činnosti některých irských chovatelů, z nichž si zaslouží zmínku určitě „otec
červenobílých“ Nash, se opět podařilo vrátit do života tuto barevnou formu. Dnes je irský červenobílý setr uznán jako samostatné
plemeno.

Téma - Irský setr

Str. 36
Historie plemene v naší vlasti

Irští setři, ti červení, byli chováni v Českých zemích již za Rakouska-Uherska, více se ale rozšířili za první republiky. V té době byli
nejen používáni v myslivecké praxi, ale i jako elegantní společníci „vyšší společnosti“. Musím předeslat, že na svoji obrovskou
ušlechtilost a krásu tito setři vždy dopláceli a značná část jejich populace se k lovu vůbec nedostala.
Dovolte, abych se zde zmínila o nestorech jejich chovu u nás. Rozhodně nejhlubší stopu v historii IS u nás zanechala paní Irena
Rafalská, která po dlouhá desetiletí, od šedesátých let minulého století až do roku 2003, zastávala funkci poradkyně chovu této
rasy. Paní Rafalská pocházela z rodiny ruského šlechtického emigranta, který se po druhé světové válce stal první obětí SMĚRŠ
(sovětské vojenské kontrarozvědky) na našem území. Takže jistě neměla jednoduché mládí. Již jako mladá dívka si pořídila fenku
Elen Nižbor a pod prvním názvem svého chovu „Z Alexandrova“ odchovala kvalitní setry, z nichž nejznámější byl využívaný plemeník
Dido z Alexandrova. Později název svého chovu změnila a všichni příznivci irských setrů znají její odchovy pod přízviskem NON
STOP.
Paní Rafalská se zasloužila také o kontakty našeho chovu se
zahraničím, jistě nejúspěšnějším psem v „předrevoluční“
historii byl Ruslan Stroganov, velice ušlechtilý, ale
především vynikající pracovní pes s výbornou, nebojácnou
povahou. V 70. letech 20. století tento pes mimořádně
ovlivnil kvalitu chovu irských setrů a jeho potomci doslova
zaplavili lovecké honitby. V té době byl irský setr zcela
běžně vidět na lovech jako vynikající, rychlý a otužilý
pomocník myslivce. V té době začala fungovat další
stanice, zaměřená dá se říci výhradně na chov a výcvik
těchto psů pro praxi a pod názvem ROCKY TOP ovlivňovali
psi a feny z chovu Jaroslava Vosáhla po 18 let vývoj
plemene.
Ještě na začátku 80. let byl importován výborný pes ze
SSSR, Timur Grunin. I když slávy Ruslana nedosáhl, i jeho
potomci byli výborní lovečtí psi.
V roce 2003 paní Rafalská po letech opustila funkci
poradkyně chovu, i když stále ještě zůstala setrům jako
chovatelka věrná.

Obrázek: IS Ruslan Stroganov

Obrázek: Záznamy o krytí psa Ruslan
Stroganov
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Bohužel otevření hranic nebylo ani pro chov irského červeného setra přínosem. Kontakt naší, po vlastní reprezentaci žíznící
kynologické veřejnosti s prostředím velkých výstav přivedlo mnoho pracovních plemen, a irský setr mezi ně bohužel patří, úplně
mimo okruh původního použití. Tito mimořádně krásní a ušlechtilí psi se báječně vyjímají na výstavních kobercích a kdo se trochu
pohybuje okolo výstav, jistě mi dá za pravdu, že v závěrečných soutěžích se irčani téměř pravidelně umisťují „na bedně“. Takže i
chov byl záměrně nasměrován tímto směrem a nové generace krásných setrů začaly pomalu, ale jistě postrádat kvality, potřebné
v lovecké praxi. Myslivecká veřejnost se od nich proto začala odvracet. Výsledkem je výrazný úbytek populace, a to nejen těch v
praxi působících irčanů, ale plemene jako celku. Vždyť v 70. letech na MVP v Brně mívali irští setři dva samostatné kruhy. Kdeže
loňské sněhy jsou!

Současnost
V současnosti je chov irských setrů, tak jako všech britských stavěčů, zastřešován dvěma chovatelskými kluby, dá se říci, že podle
regionálního dělení. Je to Český pointer a setter klub a Moravskoslezský klub chovatelů anglických ohařů. Podle názvu je tedy
rozdělení regionální, ale fakticky mají oba kluby svoje členy z obou částí republiky.
Irští setři jsou chováni v obou klubech, v posledních letech se počet zápisů ustálil zhruba na obdobných počtech – v roce 2016 bylo
zapsáno celkem 15 vrhů, 114 štěňat, v roce 2017 to bylo 18 vrhů, 157 štěňat tohoto plemene. Smutné srovnání třeba s rokem
1970, kdy jediný chovný pes, Ruslan, měl sám 21 krytí!
Standard FCI č. 120 pro
plemeno irský červený setr
byl aktualizován v roce 2001,
kdy došlo také ke stanovení
standardní
výšky
(předcházející standard z r.
1988
výšku
neřešil).
Vzhledem k faktu, že aktuální
standard již platí 17 roků, je s
podivem, že v České
republice
stále
platilo
„přechodné období“, kdy
kohoutková výška u fen
začínala na 58 cm a u psů na
62 cm, i když platný standard
má hranice pro psy 58 – 67 a
pro fenky 55 – 62 cm. Teprve
když na fakt upozornili
členové ČPSK, objevila se
konečně
požadovaná
standardní výška v klubových
pravidlech.
Ještě jednu skutečnost je
třeba zmínit. Irský setr má ve
standardu uvedeno, že se jedná o britského ohaře (stavěče) a o plemeno, podléhající zkoušce z výkonu. Bohužel se v poslední době
začínají objevovat tendence, změnit požadované podmínky pro zařazení irských setrů do plemenitby tím směrem, že by bylo zcela
upuštěno od požadovaného otestování loveckých vloh a tudíž by se chovalo na jedincích, o jejichž pracovních vlohách nikdo nic
neví.
Myslím, že by se jednalo o úlet, který by zakladatelé chovu těchto úžasných a opravdových lovců nedokázali pochopit! Irský setr
byl a je loveckým psem a doufejme, že to tak i zůstane.
S potěšením můžeme zaznamenat, že i v současnosti někteří z našich irských setrů vynikají i na poli výkonnostním. Poprvé v historii
dokázala v roce 2014 fena irského setra Bereta Apoli Gwen, vedená panem Jiřím Jirouškem, zvítězit na MKP a její potomstvo kráčí
v jejích šlépějích. Její syn Grif z Jirouškova dvora se výborně umístil v soutěži MS Svatého Huberta ve Francii, její dcera Gwena z
Jirouškova dvora se kvalifikovala na MRK 2018.
Takže naši červení irští setři jistě mají před sebou ještě jasnou budoucnost po boku myslivců a netřeba z nich dělat domácí mazlíky.
Pejsků, k tomuto účelu vyšlechtěných, máme plnou skupinu FCI IX. Kdo nechce dát irčanovi, co mu patří, ať si vybere mezi nimi.
Helena Dvořáková – čestná členka ČPSK
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Irena Rafalská

*5. 8. 1929 †11. 3. 2018
Tato první dáma Irských setrů byla členka klubu chovatelů
Anglických ohařů od roku 1946 a v roce 2005 se stala
čestnou členkou ČPSK. Její první chovatelská stanice irských
setrů nesla od 6. 4. 1946 název „ z Alexandrova“ a od roku
1971 „NONSTOP“. První chovná fena IS Elen Nižbor zvaná
Gera narozená 22. 11. 1944 se stala zakladatelkou rodu IS,
její potomci pokračují dodnes.
Kromě IS chovala také anglické vícebarevné kokršpaněly.
První chovný pes IS – Duncan z Alexandrova (1948) získal
zkoušky z loveckého výkonu v roce 1950 a byl využíván k
výkonu v myslivosti. Irena Rafalská byla aktivním myslivcem
po složení zkoušek z myslivosti v roce 1951 až do roku 1990.
V roce 1958 složila úspěšně zkoušky na výstavní rozhodčí
pro exteriér AO a v roce 1958 zkoušky pro poradce chovu.
Od roku 1966 byla hlavní poradce chovu všech setrů a
následně jen irských setrů pro ČSR, až do roku 2004. V roce
1966 importovala z Moskvy štěně IS, byl to pes Ruslan
Stroganov z výborné pracovní krve, který do chovu přinesl
špičkový nos, vystavování a chuť do práce, což spolehlivě
předával svým potomkům. Kromě několika psů dal také 47
pracovně i exteriérově výborných dcer. Jeho vynikající dcera
Obrázek: Irena Rafalská (1944)
– champ. CACIB „Markýza Lesalov“ s JZ, LZ, PZ, VZ, FT, se
tehdy jako jediná výběrová fena stala v roce 1971 zakladatelkou chovu „NONSTOP“. Její potomci dosud působí v chovu u nás i v
zahraničí. Z jejího chovu vzešli 4 mezinárodní šampióni FCI, velké množství psů a fen šampiónů, CACIB, jakož i jedinců IS se
všestrannými zkouškami. Celkem paní Rafalská odchovala přes 45 vrhů a několikrát použila v zájmu osvěžení krve ke krytí
exteriérově i pracovně špičkové chovné psy ze zahraničí.
Julie Poláková - zpracováno z kroniky Poháru Ireny Rafalské

Pohár Ireny Rafalské
První ročník Soutěže Irských setrů o putovní pohár Ireny Rafalské, který
vznikl z iniciativy přátel irských setrů, se uskutečnil dne 17. 9. 2005 v
rámci Zkoušek vloh ohařů a malých psů loveckých plemen pořádaných
OMS Praha 9. Posuzovalo se podle platného zkušebního řádu pro ZV.
Vítězkou prvního ročníku se stala příznačně fena IS z chovatelské stanice
paní Rafalské - Arnica Lucky Girl Nonstop s počtem bodů 205 s vůdkyní
paní Kocúrovou. Od třetího ročníku se tato soutěž koná pravidelně v
rámci Jarního poháru ČPSK. Od roku 2012 do roku 2015 nebyl pohár
zadán žádnému ze psů z důvodu odvolání pro indispozici psa. Poslední
tři ročníky byly co do celkového počtu přihlášených IS úspěšné a ve
vítězství dominovala jediná chovná stanice a to stanice „ Z Jirouškova
dvora“. Za poslední tři roky vyhrál vždy jeden ze sourozenců silného vrhu
„G“ a to Gwena, Grif a v minulém roce Gorby z Jirouškova dvora. Letos
nás dne 8. 5. 2019 čeká jubilejní patnáctý ročník této Soutěže IS při JP
ČPSK. Naše myšlenky budou patřit při průběhu tohoto významného
ročníku památce jeho zakladatelky paní Rafalské a všemu, co pro ni toto
výjimečné plemeno znamenalo, a také tomu, čím každodenně
obohacuje i naše životy.
Julie Poláková - zpracováno z kroniky Poháru Ireny Rafalské

Obrázek: Irena Rafalská se svými setry na Petříně
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Přehled vítězů soutěže irských setrů O putovní pohár Ireny Rafalské

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ročník

Vůdce

Vítěz

Počet bodů

Místo konání

ročník
17. 9. 2005
ročník
16. 9. 2006
ročník
8. 5. 2007
v rámci 1. ročníku JP
ročník
8. 5. 2008
v rámci 2. ročníku JP
ročník
25. 4. 2009
v rámci 3. ročníku JP
ročník
8. 5. 2010
v rámci 4. ročníku JP
ročník
1. 5. 2011
v rámci 5. ročníku JP
ročník
1. 5. 2012
v rámci 6. ročníku JP
ročník
1. 5. 2013
v rámci 7. ročníku JP
ročník
4. 5. 2014
v rámci 8. ročníku JP
ročník
8. 5. 2015
v rámci 9. ročníku JP
ročník
7. 5. 2016
v rámci 10. ročníku JP
ročník
8. 5. 2017
v rámci 11. ročníku JP
ročník
8. 5. 2018
v rámci 12. ročníku JP
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4
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1

2

Pohár nezadán
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Unětice
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5
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2
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M. Hartl
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226 b. CACT
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9
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přihlášených IS
4

9

4
8

J. Jiroušek

Gwena z Jirouškova
dvora

201 b.

Kladno

5

Z. Kruchňa

Grif
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Blevice

2

P. Peterka

Gorby z Jirouškova
dvora

205 b.

Blevice

5

Obrázek: IS Nikka du Pied du Mont
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Čtyřnozí krasavci

Velká láska lesního Jaroslava Vosáhla z týnecké Taranky.
Lovecká horna protáhla mrazivý prosincový den, honci se vydali
mlázím proti číhajícím střelcům. Netrpěliví psi před sebou tlačili
bažantí zvěř. Konečně první pestrobarevně zbarvený kohoutek
rozepjal křídla k letu... Konopišťskou velkou oborou praskaly suché
výstřely. Daysy, fena irského setra s neskrotnou loveckou touhou,
vyrazila jako rezavý blesk. Trvalo to jen pár sekund, a bažant je
přinášen v psí mordě lesnímu Jaroslavu Vosáhlovi. Spící přírodou
zakřičelo poslední halali.
Před patnáctitisíci lety, kdy se člověk ještě živil pouze lovem a
obýval v družné pospolitosti jeskyně, se objevilo první zdomácnělé
zvíře – byl jím pes. Neví se nic o jeho předcích v dávné minulosti,
jsou jen dohady, snad je potomkem nějakého vyhynulého druhu
psovité šelmy, snad vznikl ochočením vlků nebo šakalů, případně
jejich křížením. Dnes existuje přes čtyřista plemen psů, některá
zanikla, jiná teprve vzniknou. Patří mezi ně početná skupina
loveckých psů – ohaři, honiči, slídiči, barváři a norníci...
U hájenky Táranka, kousek od Týnce nad Sázavou, jsem s těmito

Obrázek: Manželé Vosáhlovi - chovatelé CHS Rocky Top

vědomostmi večer zacloumal železnou brankou. V tu chvíli se
ozval štěkot psů. Lesní Vosáhlo otevřel domovní dveře. Vešel
jsem do chodby a trochu se lekl, proti mě vyřítila smečka psů,
tlačili se k nohám, nasávali můj pach... „No tak ho už nechte
projít“ okřikoval psí cházku lesní a já měl pocit, že se mi ti
hafani smějí.
Seděl jsem ve vyhřáté místnosti. Na stěnách diplomy, stuhy,
odznaky, dokumenty o slavných vítězstvích v nejrůznějších
soutěžích kynologů. Byl jsem u lidí, kteří tomuto koníčku
zasvětili víc, než je obvyklé – čtyřnozí kamarádi se stali jejich
velikou láskou.
Paní Vosáhlová přinesla stoh papírů. Byly to další diplomy,
vysvědčení, osvědčení, rodokmeny psů a také velká kniha o
založení chovné stanice s názvem Rockytop, což přeloženo
znamená Skalnatý vršek. Zakladatelkou tradice se stala před
patnácti lety Elis z Mračnice, zní to jako šlechtické jméno, ale
tak se jmenovala fena irského setra s mírnýma ořechově
hnědýma očima. „Jednou jsme s ní jeli na výlet do Rakovníka
ještě ve staré oktávce“ vzpomíná M. Vosáhlová, a protože v
autě bylo málo místa, řekli jsme si, že Elině bude nejlépe v
kufru. Ale co se nestalo. Kapotu zavazadlového prostoru si
otevřela a v plné rychlosti vyskočila na silnici. Nikdo z nás si
toho nevšiml, teprve až po pár kilometrech nám bylo divné,
že je v kufru takové ticho. Hned jsme se vrátili a už z dálky
jsme viděli, jak vyděšeně kličkuje mezi auty. Nic se našemu
kaskadérovi nestalo, ani škrábaneček, dokonce tehdy na
výstavě dostala výbornou. Úplně bez následků to však
nebylo. Zjistilo se to po čase na mezinárodní výstavě v
Poznani. Elis si přitom eskamotérském kousku zlomila špičku
ocasu...“

Obrázek: Vrh A Rocky Top
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A lesní vyprávění doplňuje: „Elis měla několik vrhů, ten první byl v srpnu 1972. Najednou tu bylo mezi námi šestnáct štěňat. Jedno
jako druhé. A jen šest může žít dál. Je to strašná práce, nejhorší a nejsmutnější. Možná že mezi těmi deseti utracenými byl zrovna
šampión nad šampióny. Dceři Elis, Amii, se „Herodesův meč“ vyhnul, dnes je to babička a my nemáme sílu rozhodnout se pro
poslední injekci.
Vzpomínám si na historku, která se udála na Silvestra.
Úderem půlnoci se najednou v našem pokoji otevřely
dveře, my si zrovna připíjeli šampaňským a do místnosti se
nahrnuli všichni naši psi, jako by nám přišli přát šťastný a
veselý nový rok. Dojemná záhada se brzy vysvětlila. Elinka
neměla ráda bouřku, a když o půlnoci začali lidé střílet
dělobuchy, vyděsila se, a protože si uměla otevřít dveře,
přiběhla k nám, no a když to viděli ostatní psi, přidali se...“
U Vosáhlů mají psi „eldorádo“. Irští setři obývají kotce na
dvorku hájenky. V jednom výběhu si lebedí dva mladí setři,
v dalším Nelly a Daysyna, ale je tu také starý vysloužilý Rex,
který dožívá poslední dny života, a konečně v chodbě
domu se ohřívají u trubky ústředního topení psí penzistky
Dita, Amie a Corina. Když se pokoušel náš fotograf o
snímek, dalo nám to všem zabrat. Psi byli k neudržení.
Lesního to však nevyvedlo z míry. Klidně a sebejistě je
zklidnil. A když nakonec po fotografické produkci nám
nezavřenými dveřmi vzal Car „šmíra“ do lesa, lesní se jen
usmál a mávl rukou. „Však on přijde. Proběhne si
třicetihektarový les, vyplaší možná nějakého toho zajíce a
přijde domů...“ A skutečně, netrvalo dlouho a Car s
omluvnýma očima čekal na dvorku. A všem nám bylo
jasné, že takový temperament se musí vybít jen v opojném
trysku.
Obrázek: Jaroslav Vosáhlo přebírá cenu z rukou MVDr. Zdeňka Horáka na
„Já bych hodiny mohl vyprávět o psích tulácích,“ navázal na zkouškách v Klapý. Gratulují i Josef Němec a Irena Rafalská.
vypravování lesní. „Jeden byl ale opravdu originální. Moje
dcera, jež se také zabývá chovem psů, a myslím, že velmi úspěšně, měla pointera, Adonis se jmenoval, také velký šampión, který
se jednoho dne rozhodl, že si vyhledá nějakou psí slečnu, benešovské mu nebyly asi dost dobré. A protože byl zvyklý jezdit často
na soutěže vlakem, vypravil se na nádraží. V Benešově nastoupil asi do budějovického rychlíku a nechal se odvézt do Tábora. Tam
sebejistě vystoupil a našel snad, co hledal... Štěstí bylo, že se dostal k dobrým lidem, kteří dceři psa vrátili.
Kdysi jsme měli také jezevčíka, tomu jsme říkali Lesánek, chytrý byl jak čert. V létě jsme sekali na louce trávu a pes byl pořád na
dohled, těsně před skončením prací byl však „v trapu“. A představte si, druhý den seděl Lesánek na tom samém místě a měl vyčítavý
obličej, že jak k tomu přijde on, tak slušně vychovaný pes, aby na posečené louce na nás čekal „celou noc“.
Nikdo si nedovede představit, co to dá za práci tolik psích žaludků, věčně hladových, uživit. U Vosáhlů se pořád musí něco vařit.
Znamená to nejméně, mimo jiné, 25 kilogramů masa týdně, lesní pro něj jezdí na jatka v Benešově. A někdy se spotřebuje ještě
víc. Táranka se stala útulkem všech opuštěných psů. Bylo to zejména v době, kdy se zvýšily poplatky za psy, lidé se tehdy zvířat
bezcitně zbavovali. Byly i takové případy, že psa přivázali v lese ke stromu a odešli.
Shánět jídlo není tak nejhorší. Opravdové neštěstí je, když nějaký pes vážně onemocní. Vosáhlovi nešetří energií ani penězi, aby
zvíře zachránili. „Je to jako u lidí.“ povídá M. Vosáhlová. „Když pes onemocní, snesla bych mu modré z nebe, jen aby zase běhal. V
ten okamžik jsou odpuštěny všecky hříchy... I sežraný vánoční krocan přímo z pekáče. Kousek se podařil Cesarovi a ani se
nezačervenal.“
Další probíranou kapitolou byli hrdinové filmového plátna. Jak jsme se dozvěděli, psi z Táranky hráli ve filmech jako například
Koncert na konci léta, Cimrman ležící a spící, Jak se budí princezny a v řadě dalších. „V nějakém filmu měli naši psi pronásledovat
herečku do řeky, jenže jsme je k tomu nemohli donutit,“ vypráví M. Vosáhlová. „Nakonec na lodičce uprostřed řeky někdo musel
držet kočku, to byl za ní úprk! Jindy zase měli usnout, to bylo ve filmu „Jak se budí princezny“, v okamžik, kdy se Růženka píchne
do prstu, a všechno má zkamenět. Řekněte to psům, že je to jen na chvíli. Celou věčnost trvalo, než jsme je naaranžovali, vždycky
se však jeden pohnul, když se rozběhla kamera. A víte, jak to nakonec museli udělat? Vyfotografovali je a snímek namnožili do
filmového pásu, a to už se opravdu díky triku nepohnuli...“
Lesní Vosáhlo už jde letos do důchodu, je za ním několik desítek let poctivé práce v lese. Jen v Tárance s rodinou prožil třicet zim,
vychoval zde několik úspěšných generací loveckých psů. Například setr Kinteil z týnecké Táraky porazil všechny světové rivaly v
italské Veroně na světové výstavě psů.
Když jsem z Táranky odcházel, setři poštěkávali na daleké hvězdy a mne hřál u srdce dobrý pocit.
Vlastimil Vavřín – převzato z deníku Svoboda 14. 1. 1986
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Irští setři ve výstavních kruzích

Byl jsem vyzván, abych připravil článek o „výstavní linii“ irských setrů
v České republice. Než se dostanu k naší zeměpisné šířce, dovolte mi
krátký pohled do historie, jakým vývojem chov psů prošel.
V průběhu prehistorického vývoje vznikaly jednotlivé živočišné druhy.
O výběru jedinců, kteří se dále v evoluci uplatní, rozhodoval jen a
pouze přirozený výběr. Příroda stanovovala přísná pravidla, kdo půjde
dál a kdo skončí. Pravidla velmi tvrdá až krutá, ale spravedlivá. Příroda
připravovala pro jednotlivé druhy zatěžkávací zkoušky, které úspěšně
složili a přežili jen ti nejschopnější z nejschopnějších – ti, kteří měli
výborný zdravotní stav, byli chytří a byli adaptabilní na stále se měnící
podmínky. Jen tito jedinci přežili a dali nové potomstvo. Tento způsob
přírodního výběru byl samozřejmě i garantem zdraví.
V mladší době kamenné se objevili naši první předkové, kteří postupně
začali myslet, začali používat nástroje a přírodu kolem sebe začali
přetvářet ke svým potřebám. Tito naši předkové přinesli do svého
domova první mláďata divokých vlků a začali s jejich domestikací. S
domestikací je pevně spojen už ne moudrý výběr matky přírody, ale
umělá selekce prováděná člověkem. Člověk vybíral a navzájem množil
už ne jedince nejschopnější a s nejlepším zdravím, ale jedince, kteří
mu svými vlastnostmi z jakéhokoli důvodu vyhovovali. Na hraní pro
své děti ponechal jen vlčata méně ostrá, pro sebe ta, která dopředu a
zavčas lidskou tlupu varovala před útokem nějakého z predátorů.
Šamané pravěkých jeskynních lidí si ponechávali vlky nejčastěji bíle
zbarvené, protože šaman, který zvíře takového neobvyklého zbarvení
Obrázek: IS Abandinus Elimar Doubrava a Vojtěch Svoboda
vlastnil, měl několikanásobně větší kouzelnou moc. Po celý zbytek
času žil ale v obavách, co bude, až o svého bílého vlka přijde. Začal tedy
intenzivně shánět pro svého vlka shodně zbarveného pohlavního partnera a snažil se populaci rozmnožit. Asi tak nějak vzniklo první
záměrné spojování zvířat a vznik prvních linií.
Tento vývoj pak dále pokračoval. Byla vyšlechtěna plemena psů, která se stala pomocníky člověka pro práci, při lovu, při ochraně
majetku, jejich role byla jednoznačně definována požadavkem pro člověka pracovat a člověku sloužit. Ale vývoj pokračoval a šel
ještě dále. Výdobytky, kterých člověk dosáhl, mu umožnily to, že čas potřebný pro zajištění svého živobytí a svého bezpečí se začal
zkracovat a úměrně tomu vznikal čas, který bylo možné věnovat něčemu jinému, např. jeho zájmům. A stejně tak i role psa se z
výlučné role pomocníka člověka dále rozšířila nebo spíše změnila na roli společníka člověka.
Koncem 19. století se ve Velké Británii začaly pořádat výstavy
psů a postupně se u mnoha plemen oddělila linie, která byla
šlechtěna pro lov a sport od výstavní linie. Příčinou této změny
bylo stejně jako tomu je ve většině oblastí lidského konání to,
že i v chovatelství platí, že chce-li někdo uspět v některé z
oblastí, je nutná jeho specializace. Jistěže by bylo nejlepší,
kdyby měl pes jak výborný exteriér, tak pracovní vlohy, tak
povahu, tak zdraví, atd. Ale to je dosti nedostižný ideál. Navíc
je za špičkový exteriér považovaný takový, který „brání“ psovi
dobře pracovat - bohaté osrstění, naopak pracující psi nikdy
bohaté osrstění mít nemohou, protože o něj bohužel při práci
přijdou. V návaznosti na to pak v mnoha zemích vznikly u
jednoho plemene fakticky i formálně oddělené dvě linie –
linie pracovní a linie výstavní. Tyto linie žijí vedle sebe, ale mají
zpravidla některá pravidla odlišná (chovné podmínky).
A zde se zpět dostávám k původnímu zadání. V dalším textu
se pokusím o stručnou charakteristiku „výstavní linie“ irských
setrů u nás v posledních několika letech. Rád bych ale
zdůraznil, že výstavní linie u nás tak, jak je chápána ve většině

Obrázek: IS1 Xenon Garden Star´s Irish a Kateřina Binderová
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zemí neexistuje To, co vydáváme za výstavní linii, je snaha o co nejlépe vypadajícího univerzálního setra, což je dle mého názoru
objektivně na škodu exteriérové úrovně našich irských setrů.
Jsem přesvědčen o tom, že exteriérová úroveň našich irských setrů má rostoucí tendenci. V prvních letech tohoto století jsem od
zahraničních rozhodčích posuzujících na u nás konaných výstavách opakovaně slýchal sice velmi zdvořile řečená, přesto však velmi
nepříznivá hodnocení úrovně našich irčanů. Téměř pravidlem bylo, že pokud se výstavy zúčastnili se svými psy zahraniční
vystavovatelé, naši irčani se řadili až za posledním ze zahraničních psů. Jsem velmi rád, že se situace v tomto ohledu v posledních
deseti letech zcela zásadním způsobem změnila. Nejen že si zahraniční vystavovatelé nejezdí do Česka pro vítězství a tituly
„zadarmo“, jak tomu bylo dříve, ale naopak naši vystavovatelé se svými irčany bodují nejen na zahraničních výstavách, ale dosahují
i mimořádných úspěchů na vrcholných mezinárodních kynologických akcích typu Světových či Evropských výstav, případně na
Cufts, největší světové výstavě psů.
Mimořádných úspěchů dosáhli například:
Abandinus Elimar Doubrava (chovatelé a
majitelé Lenka Burešová a Vojtěch Svoboda),
který se v roce 2015 na světové výstavě v Miláně
stal světovým vítězem, v roce 2016 skončil třetí
ve třídě otevřené na Cruft´s, v roce 2013 skončil
druhý na prestižním Šampionu Šampiónů a
dosud celkem sedmkrát byl vyhlášen nejhezčím
psem výstavy.
By Sheila Happy Trix, C.I.E., C.I.B (majitelka Lucie
Pružinová, chovatelka Dana Nováková) se na
světové výstavě v Lipsku v roce 2017 stala
reservní světovou vítězkou.
Xenon Garden Star´s Irish (majitelka Kateřina
Binderová, chovatel Laszló Tóth) se stal na
Evropské výstavě psů 2014 konané v Brně Obrázek: IS By Sheila Happy Trix (po levici rozhodčího) a Lucie Pružinová
evropským vítězem mladých a nejlepším mladým
psem FCI skupiny VII.
Rok

Irský setr roku

Původ jedince

Chovatelská stanice
roku

Počet
psů*

Počet
CHS**

2006

Navan American Expres z Arislandu

import

Red Joker

70

27

2007

Yasmine z Saturnii

import

Red Joker

97

47

2008

Wictoria Becham z Arislandu

import

z Arislandu

65

35

2009

Amore Fido Red Echo

zahr.krytí***

Mahagony Paw

93

44

2010

English Tea Time z Arislandu

import

Red Joker

96

44

2011

Bella Mia Red Joker

zahr. krytí

Elimar Doubrava

90

43

2012

Abandinus Elimar Doubrava

zahr. krytí****

Elimar Doubrava

89

51

2013

Artemis Elimar Doubrava

zahr. krytí****

Elimar Doubrava

84

45

2014

Earnest Enthusiast Everdene

zahr. krytí****

Everdene

112

89

2015

Earnest Enthusiast Everdene

zahr. krytí****

Elimar Doubrava

114

55

2016

Abandinus Elimar Doubrava

zahr. krytí****

Mahagony Paw

115

51

2017

Earnest Enthusiast Everdene

zahr. krytí****

Daisy Rain

100

55

2018
Earnest Enthusiast Everdene
zahr.krytí****
Daisy Rain
93
51
Vysvětlivky:
*/ Počet irských setrů, kteří se v příslušném roce zúčastnili alespoň jedné mezinárodní, národní nebo klubové výstavy.
**/ Počet chovatelských stanic irských setrů, jejichž alespoň jeden zástupce se zúčastnil v příslušném roce alespoň jedné
mezinárodní, národní nebo klubové výstavy.
***/ otec importovaný jedinec do ČR
****/ zahraniční krytí na importované feně
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Na základě výše uvedené tabulky setra roku (výsledků výstav konaných v České republice) za období od roku 2006 do konce roku
2018 bych chtěl upozornit na dva poznatky.
Prvním je, že i přes dramatický pokles stavu chovné základny irských setrů, který dlouhodobě zaznamenáváme, „popularita“ výstav
měřená počtem psů (počtem chovatelských stanic), kteří se alespoň jednou v příslušném roce představili na nějaké klubové,
národní nebo mezinárodní výstavě (které byly alespoň jednou reprezentovány alespoň jedním jedincem) na nějaké klubové,
národní nebo mezinárodní výstavě naopak roste. Dovoluji si na základě toho odvodit, že význam a popularita výstavní linie je na
vzestupu.
Druhým poznatkem je skutečnost, že za uplynulých třináct let se ani jednou nestal setrem roku irčan, jehož by oba rodiče pocházeli
z tuzemského chovu a domnívám se, že tímto odpovídám na možný dotaz hloubavého čtenáře, proč se exteriérová úroveň našich
irčanů tak výrazně zvýšila. Odpověď zní, že v posledních letech jednak došlo k nárůstu importovaných jedinců a dále pak došlo k
tomu, že mnoho našich chovatelů kryje zahraničními psy. Domnívám se, že toto je jasným dokladem významu specializace a role
výstavní linie i v našich podmínkách. Velký dík patří všem chovatelům a majitelům, kteří na importované jedince a na zahraniční
krytí vynakládají nemalé prostředky a přispívají tak ke zvýšení exteriérové úrovně našich irčanů.
Ing. Martin Houda – poradce chovu pro IS

Lov s irčanem
Člověk nikdy nesmí ztratit grál!
Je zapotřebí chovat psy schopné lovit
drobnou zvěř, v případě našich britských
plemen hlavně zvěř pernatou. Silné emoce,
temperament ohně, dobří vodaři, stylové
vystavení, jemný nos, nezapomenutelné
lovecké zážitky! Osobnost, elegance, ideální
společník, který miluje svoji rodinu a svého
pána, to je irský setr.
Už je tomu více jak 25 let, kdy jsem si domů
přivezl svého prvního vysněného setra. Byl
jsem úplný začátečník a nikdo u nás
nepocházel z myslivecké rodiny. Nezbývalo
mi nic jiného, než si pořídit knihu od Jana
Báči, podle které jsem svého prvního psa
cvičil. Měl jsem i velké štěstí, že jsem jako
začátečník poznal lidi, kteří měli velké
zkušenosti s chovem irských setrů, ať už to
byl pan Vosáhlo, nebo jeho dcery paní
Dvořáková a paní Dušková. Byli mi dobrými
rádci a pomocníky.
Věnuji se se svými psy lovu jak ve volné Obrázek: IS Grif z Jirouškova dvora a Zdeněk Kruchňa
přírodě, tak i v bažantnici, kde pracuji. Setři
potřebují vyzrát. Od štěněte si s nimi hraji a nechávám je pracovat samostatně, jen je utvrzuji v poslušnosti. ŠKOLA HROU! Tím se
rozvíjejí jejich vlohy, které v sobě mají. Nikdy jsem u setra neměl problém s vystavováním. Musím podotknout, že žádný pes není
stoprocentní. Dá se s irčanem jít na PZ, VP i další zkoušky, i když je mu teprve rok a půl, s největší pravděpodobností je zvládnete
vysoko v první ceně. To můžou potvrdit i zkušenější cvičitelé setrů. Ale - je tam slovíčko ale! Pro plnohodnotný výkon v lovecké
praxi irčan dozrává okolo tří let.
Mám rád společné hony, ale o mnoho raději lovím s irčanem sám! Kachní tahy v jeho společnosti jsou okouzlující, téměř vždy je to
pes, kdo vás upozorní na táhnoucí kachny a vždy ví, kam ulovená kachna padá a s radostí ji přiaportuje!
V poslední době se u nás začíná pořádat soutěž, která se nejvíce podobá skutečnému praktickému lovu – Pohár Svatého Huberta.
Jste tam jenom vy dva, tam se pak teprve ukáže výsledek spolupráce lovce a jeho psa. Pro dobré umístění potřebujete, aby váš pes
prokázal skutečné lovecké nasazení, rychlost a zkušenost při vyhledání zvěře a tento svůj výkon musí korunovat pevným
vystavením. No a vy se musíte „jen“ trefit!
Můj současný irský setr Grif je vynikajícím společníkem při lovu, což prokazuje právě na soutěžích podle pravidel Svatého Huberta.
Na základě výborných výsledků v České republice jsem byl vybrán s Grifem do reprezentace na MS Sv. Huberta, které se v roce
2017 konalo ve francouzském Hermu. Podmínky pro lovce i jejich psy byly náročné, terény se těžko dají srovnat s terény u nás,
přesto se Grif statečně prodíral trnitým podrostem a spolehlivě vypracoval divokého bažantího kohouta, kterého jsem ulovil,
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přesně v intencích pravidel soutěže. Pro mne to byla mimořádná zkušenost, při které jsem poznal způsob lovu s ohařem, který je
sice jeho původním posláním, ale u nás se už, bohužel, díky legislativním předpisům, téměř nepraktikuje.
Přeji každému milovníkovi tohoto nejkrásnějšího plemene, aby s ním zažil při své lovecké praxi tolik radosti, jako jsem zažil já se
svými psy.
Čím více budete s irčany lovit, tím lépe se vám odvděčí a budou vám dělat jen a jen radost!
Zdeněk Kruchňa – člen ČPSK

Svatopatrická irská tradice
Řada majitelů irských setrů i těch, kteří o
pořízení tohoto plemene zatím teprve uvažují,
si často myslí, že chovatelské kluby sdružují
jen ty, kteří chtějí chodit na výstavy, nebo
setra používat k lovu. I když řada z nás se
věnuje obojímu, neznamená to, že se se svými
svěřenci nezúčastňujeme i „méně seriozních“
akcí. Právě naopak, většina nevynechá
příležitost spojit příjemné s užitečným a
kromě zábavy pro „páníčky“ i jejich „miláčky“
se snaží přispět i k popularizaci tohoto
krásného plemene.
Jednou
z nejznámějších
akcí
jsou
Svatopatrické pochody. Patron Irska Svatý
Patrik patří ve světě k nejpopulárnějším
světcům a den jeho úmrtí 17.3. je v řadě zemí
s irskou tradicí i státním svátkem spojeným
s bouřlivými oslavami, tradiční hudbou a Obrázek: Irští setři Mahagony Star na Svatopatrickém pochodu 2019
samozřejmě i s irským pivem a whiskey. A tak
není divu, že jako majitelé irských setrů tuto tradici ctíme také. Letos se konal už patnáctý ročník pochodu, který kdysi začal jako
setkání několika „setřích“ přátel. Rok od roku se tato akce stávala čím
dál více populárnější a to nejen v Praze. Poslední ročníky, které
organizuje Janina Krovozová, mívají i mediální podporu díky již téměř
tradiční účasti mahagonových krasavců v pořadu Snídaně s Novou.
Na pražský pochod, který v sobotu nejbližší svátku sv. Patrika tradičně
vyráží od sochy jiného světce – sv. Václava, přijíždí majitelé irských setrů
z mnoha koutů republiky. To ovšem neznamená, že by se v jiných
městech podobné srazy neorganizovaly. Bývají sice menší (na pražský
pochod většinou dorazí několik desítek zástupců irských plemen – vedle
setrů se účastní i vlkodavové a teriéři), ale zase pro zrzky zábavnější.
Zatímco pražský pochod prochází centrem města a je na jednu stranu
příležitostí k socializaci a městské výchově a na druhou stranu atrakce
pro turisty, mimopražské srazy dávají mnohem větší příležitost
čtyřnožcům vybít energii a naučit se fungovat ve smečce. K těm
nejpopulárnějším patří procházky karlovarským okolím, které již
několik let organizuje Marcela Kozová a to nejen při příležitosti svátku
sv. Patrika, ale i během roku. I tyto srazy se těší velké oblibě a kromě
Karlovaráků a majitelů setrů z nejbližšího okolí se pravidelně účastní i
setraři z Prahy či Plzně.
Tyto neformální srazy jsou totiž jedinečnou příležitost probrat
s ostatními vše, co se setrů týká –od výživy, přes výbavu až po výchovu
a výcvik. A pro ty, kteří mají setra jen pro radost a nezúčastňují se
oficiálních akcí, jako jsou výstavy či výcvikové kurzy a zkoušky, jsou i
příležitostí jedinou. A za to patří jejich organizátorům velký dík.
Veronika Šmídová – členka ČPSK
Obrázek: Irští setři na Svatopatrickém pochodu 2016 na Kampě
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Zdraví
Chovné podmínky – proč a jak dál?
Část 1. - Historie
Všech pět námi chovaných plemen – pointer a setři, bylo vyšlechtěno na Britských ostrovech k lovu pernaté zvěře dávno před
vynálezem palných zbraní. Jejich jediným posláním bylo nalézt a dlouho pevně vystavovat pernatou zvěř tak, aby se dala snadno
ulovit. Zpočátku se k ulovení používaly sítě – přívlače, kterými se vystavená zvěř přikrývala. Později se začaly využívat chladné
zbraně – oštěpy a luky nebo kuše. S nástupem střelných zbraní byla v souvislosti s vystavováním vyžadována a selektována také
odolnost vůči výstřelu. Nikdy ale nebylo vyžadováno po britských ohařích, aby přinášeli střelenou zvěř. K tomuto účelu byla
vyšlechtěna a používána v Británii plemena přinášečů – retrívrů.
Ostrovní plemena, hlavně pointer, mají silně geneticky fixované rychlé a daleké hledání s dlouhým a pevným vystavením.
Mnohokrát bylo v praxi potvrzeno, že tato typická, dědičně kódovaná vlastnost nevymizela ani u řady generací potomků, jejichž
předkové byli používáni pouze k výstavní činnosti. Typickým příkladem je pointer Franzini Morris – import z Itálie do ČR z chovné
stanice Franzini, která se zabývá chovem pouze výstavních pointrů. Tento pes měl špičkový exteriér, ale majitele zajímal hlavně
jeho výkon. Po vítězství na VZ se nominoval na MRK, který vyhrál, a na MKP se stal morálním vítězem, protože nedohledal na
poslední disciplíně v poli křídlovaného
divokého bažantího kohouta, po kterém
majitel nemusel vůbec střílet. Tento chovný
pes se výborně dědil a zanechal řadu
vynikajících synů a dcer. Stejně tak můžeme
jmenovat i importované setry nebo potomky
po výstavních psech ze zahraničních krytí,
kteří mají vynikající vlohy pro trialovou, polní
nebo dokonce pro všestrannou práci. Jejich
vynikající genetická vlastnost – pevné
vystavování, byla využita k zušlechtění všech
kontinentálních plemen ohařů, ať oficiálně
nebo i neoficiálně, protože kontinentálního
ohaře je možné zušlechtit pouze pointrem.
Proto také neslavně dopadla snaha zušlechtit
českého fouska krátkosrstým ohařem a
německým drátosrstým ohařem.
Na rozdíl od všeobecně silně geneticky
kódovaného vystavování nemají britská
plemena ohařů, až na výjimky, téměř vůbec
dědičnou vlohu pro vrozené přinášení.
Ostatně víme, že aport se dá naučit parforzní
metodou, což je pro praktické využití lepší a
Obrázek: POI Moris Francini
spolehlivější. A protože pointři a setři
nemuseli aportovat, nebyla u nich vyžadována plnochrupost jako u kontinentálních ohařů a zuby u nich nikdo neřešil. Dodnes v
jejich standardu není striktně vyžadována plnochrupost, tak jako je tomu například u německého krátkosrstého ohaře. Pouze u
anglického setra je plnochrupost žádoucí.
Na rozdíl od Britských ostrovů byla v kontinentální Evropě vyšlechtěna řada ohařů zejména drsnosrstých, méně krátkosrstých a
dlouhosrstých. Tito psi byli od začátku používání střelných zbraní využívání k vyhledávání a vystavování zvěře, kterou ale museli po
výstřelu a ulovení aportovat. Proto byla od psů vyžadována úzká spolupráce s vůdcem. Psi byli mnohem těžkopádnější než britští
ohaři. Jejich hledání bylo od počátku pomalejší a kratší, což je pro ně dodnes typické a dědičně kódované včetně vlohy pro
přinášení. Na rozdíl od pointrů a setrů, byli od začátku jejich vzniku šlechtěni a využíváni pro práci na poli, ve vodě a v lese. V
souvislosti s povinností ulovenou zvěř přinášet je logickým požadavkem u kontinentálních ohařů plnochrupost, která je nezbytně
nutná proto, aby si ohař mohl zejména čerstvě ulovenou srstnatou teplou zvěř nasoukat do mordy, pevně ji uchopit a donést k
vůdci. Proto mají plnochrupost na rozdíl od pointrů a setrů také ve standardu.
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V dnešní době, kdy zmizela drobná zvěř, je i u kontinentálních ohařů vyžadováno rychlé a přiměřeně daleké hledání za účelem najít
zvěř snadněji. Tento požadavek ale většina těchto ohařů nesplňuje a ani nemůže splnit, protože nemají pro tento požadavek
genetickou výbavu. Zvláštní a velmi malou skupinou jsou trialoví kontinentální ohaři, kteří jsou ale určeni pouze pro soutěže, a
nikoliv pro praktický lov.
Protože pointři a setři byli u nás chováni v čím dále větší míře, byl v roce 1936 založen v Praze chovatelský klub Spolek anglických
ohařů. Obliba plemen sice stoupala, ale postupně na ně byly kladeny požadavky jako na kontinentální ohaře. Do druhé světové
války, která začala záhy po založení klubu, bylo u nás nejvíce pointrů a gordonsetrů. Byli používáni zejména k lovu koroptví, ve
kterém se ale projevovala jejich neochota aportovat a pak také velký temperament, jenž byl považován za neposlušnost. Zajíc se v
té době lovil individuálně na čekané. Bažant se v této době volně nevyskytoval. Byl chován pouze uměle. V této době u nás byli
početnější kontinentální ohaři, kteří byli předváděni podle přeložených německých zkušebních řádů na zkouškách, jejichž členění
přetrvalo dodnes. Vedle početných německých ohařů krátkosrstých a drsnosrstých zde byl i vznikající český fousek. Spolu s nimi
byli na těchto zkouškách předváděni i ohaři britští, ale v mnohem menším počtu.
Ještě před válkou, snad jediný
chovatel irských setrů na Moravě,
Artur Pistorius z Náměště nad
Oslavou
vlastnil
fenu
importovanou z Rakouska jménem
Olly v. Kalksburg. Na přání
Richarda Knolla ji kryl v Německu
psem Check v. Jägerhaus. Tento
vrh se mimořádně vydařil, protože
potomstvo vykazovalo nebývalé
vlohy pro všestrannou práci.
Štěňata si rozebral Richard Knoll z
Tišnova (chovná stanice Tišnov) a
Koloman Slimák ze Slovenska

Obrázek: POI Sáregresi Pointerland Athos a GS Brienne Blackmoor’s
Shadow

(chovná stanice z Povážia). Jednoho psa z tohoto spojení měl
prof. Jaroslav Svoboda z Třebíče (memoriál na jeho počest
pořádá Klub maďarských a hrubosrstých ohařů), který s ním
složil úspěšně všestranné zkoušky a na barvě pracoval jako
vrozený hlásič. V roce 1940 vyhrává Richard Knoll s
importovanou fenou pointra z Německa Afra Braunswehr v. d.
Windfang 5. Memoriál Karla Podhajského. Dalším importem v
roce 1941 ze Švýcarska za účelem povznesení chovu pointrů u
nás, kterého zakoupil Český klub pro pointery a settery, byl
pointer Kriss de Lemania od hraběte Goedlina von Tiefenau.
Tato chovná stanice existuje dodnes. Jednalo se o dospělého
chovného psa černobílé barvy, který vyhrál třikrát MFT, titul
CACIT obdržel ve Švýcarsku, Belgii a Francii. V době koupě byl
už šestiletý, jeho cena byla 6 000 korun. Krycí poplatek tímto
psem byl stanoven na 500 korun, štěně v této době stálo 300
korun. Kriss měl nadprůměrné pracovní a vrozené vlohy, ale
málo typickou hlavu se špičatou mordou. Jeho tehdejší majitel
Stanislav Procházka ze Štítar (v té době velice známá chovná
stanice Štítary) ho využil také k připáření na feny německých
krátkosrstých ohařů, u kterých – na rozdíl od fen pointrů –
výrazně vylepšil potomstvo po stránce pracovní.
Obrázek: GS Balsam von den Huntewiesen
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Druhá světová válka u nás ale stavy pointrů a setrů doslova zdecimovala, protože nebyli ochotni přijímat jako kontinentální ohaři
krmivo pro drůbež a prasata, které se skládalo z vařených brambor a šrotu. Lepších potravin bylo i pro lidi málo, proto byly stavy
psů redukovány a neprováděly se až na výjimky odchovy štěňat.
V započatém trendu předvádět zejména pointry na všestranných zkouškách se pokračovalo i po válce. V roce 1947 vyhrává podruhé
Memoriál Karla Podhajského opět pointer Bard Nižbor vedený Dr. Ing. Jindřichem Steinitzem, který byl tvůrcem genealogických
linií a hlavním poradcem chovu německých krátkosrstých ohařů u nás. Po roce 1948 byla ustavena jednotná lidová myslivost a
kynologie dostala za úkol u všech loveckých plemen produkovat štěňata pro splnění podmínky lovecké upotřebitelnosti v jejich
dospělosti. Byly nastaveny podmínky chovnosti pro psy a feny shodné pro všechny ohaře. To znamená úspěšně složit zkoušky z
výkonu a absolvovat výstavu. Tvůrce podmínek chovnosti u všech ohařů u nás byl Richard Knoll, který je určil podle německého
vzoru včetně požadavku na plnochrupost. Vrozené vlohy pointrů a setrů byly ale velice odlišné od kontinetálních ohařů. Proto byla
jejich úspěšnost na zkouškách lovecké upotřebitelnosti a poslušnost na společných honech velice problematická. V této době byl
dobře pracující a poslušný irský setr mezi kontinentálními ohaři na společném honě opravdovou ozdobou. To se týkalo ale také i
pointrů, anglických setrů a gordonsetrů.
Do roku 1964 bylo vyžadováno pro splnění chovnosti pouze úspěšné složení podzimních zkoušek u psa v I. nebo II. ceně, u feny v
I. – III. ceně, ale známka z nosu musela být minimálně 3. U psa byla vyžadovaná na výstavě známka výborná nebo velmi dobrá a
musel být plnochrupý. U feny mohla být známka výborná, velmi dobrá nebo dobrá a mohly chybět maximálně 2 zuby (kterékoliv).
Tyto podmínky platily pro všechna plemena. I když každé plemeno mělo svůj standard, byla stanovena stejná minimální výška u
všech plemen, a to pro psy 62 cm a pro feny 58 cm. Psi byli vybíráni do chovu na výstavě tříčlennou komisí. Podle uvedené výšky
se posuzovalo na oblastních výstavách, které byly v této době velmi početné, ale pro mezinárodní výstavu platila výška určená
standardem, což působilo nemalé problémy, protože v této době se na MVP u nás výška měřila.
Po roce 1948 se Field Trial považoval za buržoazní
přežitek, proto tyto zkoušky nebyly pořádány. Polní
zkoušky FT byly obnoveny až v roce 1964 a byly
vyžadovány pro splnění podmínky chovnosti pouze u
psů. Úspěšnost předváděných psů byla ale mizivá,
protože psi měli absolvované podzimní zkoušky a
hony, takže měli snahu lovit, a nikoliv hledat a
vystavovat pernatou zvěř. Záhy byla tedy tato
podmínka zrušena a vyžadována byla pouze účast na
FT. Avšak i tato podmínka byla později zrušena a k
chovnosti stačily PZ. Zároveň byla omezena
chudozubost pouze na jeden chybějící zub a nakonec
byla od 70. let vyžadována plnochrupost u psů i fen.
Je nutné podotknout, že početní stavy britských ohařů
po roce 1968 u nás značně stouply zároveň s jejich
kvalitou pracovní i exteriérovou, a to importem
chovných jedinců ze zahraničí. Tehdejší výbor KCHAO
začal zároveň organizovat velmi úspěšné a
zahraničními psy bohatě navštívené mezinárodní polní
zkoušky MFT – Veselí nad Moravou, Kojetín, Praha,
Louny, které motivovaly některé chovatele a majitele
pointrů a setrů se zaměřit kromě práce „pod flintou“
také na tuto práci. Zároveň se začala rozvíjet i výstavní
činnost a šlechtění na exteriér. Bohatá klubová činnost
trvala do roku 1989, tento rok přinesl nové politické a
společenské události, které měly za následek
rozpadnutí KCHAO na tři samostatné kluby. V té době
měl KCHAO 819 členů, 510 v Čechách, 218 na Moravě
a 91 na Slovensku.
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. – čestný člen ČPSK
Obrázek: Startovní listina FT z 9.5.1982
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Babezióza

Onemocnění psů, které pro mě bylo až do nedávné doby zcela neznámé. Dovolte mi, abych se s vámi v následujících řádcích
pokusila, nejen podělit o své osobní zkušenosti s touto nemocí, ale současně vám také tuto nemoc velice stručně popsala.
Babeziózu lze popsat jako onemocnění krve způsobené prvokem s latinským názvem Babesia, který parazituje uvnitř červených
krvinek, kde se dále dělí a to tak dlouho, dokud nedojde k rozpadu těchto krvinek. Babézií existuje mnoho druhů, liší se od sebe
především druhy klíšťat, které je přenášejí a následně závažností onemocnění, které způsobují. Naše fenka se bohužel setkala s
„Velkou babézií“ druhu Babesia canis, česky klíštěnka psí, a to jejím poddruhem (celkem má tři) Babisia canis canis, jejímž
přenašečem je piják lužní. Jedná se o druh babézie, který způsobuje středně vážné až velmi vážné infekce a který se vyskytuje nejen
v okolních státech, tedy v Polsku, Slovensku, Německu, Francii, Maďarsku nebo Chorvatsku, ale už i v České republice. Piják lužní
je klíště z čeledi klíšťovitých s pestrým štítkem, obvykle
zbarveným v odstínech hnědočervené, s typickou
mramorovanou bílou kresbou. Velikost nenasátého pijáka je
oproti klíštěti obecnému výrazně větší, dosahuje až 5 mm.
Obrázek samce a samičky pijáka lužního. Kousnutí psa
infikovaným pijákem může mít, bez včasné léčby, fatální
následky. Nemoc se u nakažených psů projevuje slabostí,
zvracením, horečkou, bledými sliznicemi, nechutenstvím,
chudokrevností a zásadním příznakem při komplikované
formě je tmavě hnědá barva moče a další možné sekundární
selhávání tělesných orgánů. Inkubační doba této nemoci je v
rozmezí 10-21 dní po nakažení infikovaným pijákem lužním.
Samotný průběh, již tak těžké nemoci, mohou zhoršovat a
komplikovat také další možné infekce nesené parazitem,
neboť se mohou přenášet společně. Čemuž tak bylo i v našem
případě, kdy s babézií byla nesena i Anaplazmóza. Diagnostika
nemoci probíhá pomocí vyšetření krevního nátěru pod
mikroskopem. Terapii akutních případů značně komplikuje fakt, že v České republice není dosud oficiálně registrován žádný
terapeutický přípravek s obsahem imidocarbu (nejčastěji Imizol), tedy lék pro léčbu babeziózy. Jediné zařízení, které má povolení
tímto přípravkem disponovat a případně ho distribuovat na žádost veterináře po naší republice je Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, která se také zabývá výzkumem této nemoci. Na zdejší Klinice chorob psů a koček funguje 24 hodin denně
pohotovost, kde jsou připraveni provést ihned diagnostiku a potřebnou léčbu. Kontakty a bližší informace lze nalézt na www.vfu.cz.
Co se týká výskytu v České republice, piják lužní se historicky vyskytoval pouze na Břeclavsku v trojúhelníku sevřeném řekami Dyje
a Morava. Avšak v současné době se hranice jeho trvalého výskytu značně posunuly. Tato skutečnost je deklarována výsledky
rozsáhlé kampaně, kterou uvedená Univerzita propaguje za účelem zmapovat výskyt tohoto živočicha, tato kampaň má název
„Najdi pijáka“ a je vedená na stránkách www. najdipijaka.cz. Proti danému onemocnění v současné době neexistuje žádné možné
očkování.
Nejdůležitější
zůstává
prevence, tedy ochrana vašeho psa
pomocí vhodných antiparazitik a v
případě, že už u něho najdete pijáka
lužního, je nutné ho v dalších dnech
bedlivě sledovat a při sebemenších
projevech se vypravit se psem k
veterináři, protože čas při tomto
onemocnění hraje zásadní roli.
Mgr. Julie Poláková – jednatelka ČPSK

Obrázek: IS Mademoiselle Medda du Domaine
du Fuchsberg
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Aktivity
Komise britských stavěcích psů FCI
Českomoravská kynologická unie ČMKU je členem FCI – Mezinárodní kynologické federace, která má sídlo v Belgii, proto vysílá do
komisí jednotlivých plemen svoje volené zástupce. VII. skupina ohaři zahrnuje ohaře britské a kontinentální. Kontinentální ohaře
zastupuje v jejich komisi ing. Václav Vlasák. Předsedou této komise je Ital Gian Carlo Passini, který je zároveň předsedou chovatelů
NKO v Itálii.
Součástí Evropského poháru 2019 bylo i zasedání Komise britských stavěcích psů FCI. Zástupcem ČR v Komisi britských stavěcích
psů FCI je (po odstoupení MUDr. Vlastimila Novotného) MVDr. Čestmír Šrámek, CSc., který byl schválen předsednictvem ČMKU.
Předsedou Komise britských ohařů FCI je Ital Silvio Marelli.
Členskými subjekty komise jsou Itálie, Rakousko, Německo, Belgie, Irsko, Brazílie, Španělsko, Finsko, Francie, Řecko, Norsko,
Švédsko, Česko, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Chorvatsko, Dánsko, Holandsko, Slovensko, Argentina, Ukrajina, Turecko, Republika San
Marino, Makedonie a Německo.
Schůze probíhá dle jednotného plánu a zahrnuje:
Zprávu předsedy.
Místa a termíny Grande Quéte a MFT od února do dubna příštího roku.
Přípravu evropského poháru na příští rok (pořadatel, místo konání, rozhodčí).
Přípravu aktualizace zkušebních řádů pro britské ohaře.
Možnost školení rozhodčích pro výkon na Grande Quete.
Různé.
Komise má zájem o vyškolení a vysílání našich rozhodčích na mezinárodní akce pořádané FidC (komise pro konání zkoušek) a v
rámci možností i o jejich konání na našem území.
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. – zástupce ČR v Komisi britských stavěcích psů FCI

Evropský pohár 2019
Coppa Europa je soutěž dvojic pointrů a anglických setrů v
dalekém hledání Grande - Cerca (Quete) na divokých
orebicích nebo koroptvích. Jak je patrné, zemí, které splňují
tyto požadavky je v Evropě velmi omezený počet. Orebice
jsou dodnes ještě početné v jižním Španělsku – Andalusii, a
koroptve s nejvyššími stavy se vyskytují v jižním Srbsku kolem
města Niš směrem k bulharským hranicím. Nejčastějším
místem konání je právě Niš. Pouze loni se konal evropský
pohár v severní Francii na hranicích s Belgií a pořadatelem
bylo Německo. Na evropském poháru mohou startovat
pouze zástupci členských zemí 7. skupiny FCI pro britské
ohaře, které jsou ale zároveň členem Mezinárodního klubu
pointrů a Mezinárodního klubu anglických setrů. Jednotlivá
země může vyslat maximálně 4 psy a 1-2 psy náhradníky.
Každý den startuje maximálně 18 baterií (36 ohařů), které
posuzují 3 rozhodčí rozestoupení 500 – 600 metrů od sebe.
Soutěž je dvoudenní, každý den startují 2 přihlášení psi z
družstva, takže pes běží pouze jednou – buď první, nebo
druhý den.
Letošní evropský pohár pořádaný Srbsku v termínu 18. - 19.
03. 2019 byl slavnostně zahájen nástupem a představením
všech soutěžících a jejich psů v neděli 17. 3. 2019 v
prostorách hotelu Zeleny Vir, který se nachází za městem Niš.
Dříve se zahájení konalo ve starobylém hradu uprostřed
města, kde ale byly problémy s parkováním účastníků, proto
letos nastala změna. Český pointer a setter klub zastupoval
Obrázek: POI Aristani's Kassilas a Martin Hučko
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jako jediný jeho předseda Ing. Martin Hučko se svými čtyřmi pointry. Za zvuku české hymny a s českou vlajkou byl slavnostně
přivítán a představen všem přítomným na nástupu jednotlivých soutěžních družstev. Svým vystoupením a výkonem psů opět
ukázal, že i když stavy drobné zvěře jsou u nás mizivé, jsou u nás stále lidi, kteří mají psy pro tyto soutěže a umí je připravit a na
soutěžích předvést.
Letošním pořadatelem evropského poháru byla
Belgie. Pořadatelská úloha spočívá ve vybírání
startovného, placení nájmu revírů a odměny
rozhodčích. Pořadatelé se pravidelně střídají
podle klíče schváleného na komisi FCI pro britské
ohaře. Komise rovněž navrhuje a schvaluje
rozhodčí. Letošními rozhodčími byli Yves Tastet
z Francie – hlavní rozhodčí, Renato Guenaga ze
Španělska a Americo Procaccini z Itálie. Účastníci
se svými ohaři přijeli z Turecka, Kypru, Řecka,
Itálie, Španělska, Francie, Chorvatska, Bulharska,
Švýcarska, Norska, Srbska, Ruska, České
republiky, Rumunska, Maďarska, Argentiny,
Německa a Holandska.
Obrázek: POI Dio von Klebachtal

Krajina v místě konání je převážně neobdělaná,
menší část půdy je extenzívně obdělávána
soukromými zemědělci. Lišky a pernatí dravci se nevyskytují, občas přijde z hraničních hor (Stará planina) s Bulharskem šakal. Podle
údajů místních myslivců mají situaci pod kontrolou. V zimě koroptve nepřikrmují. Stavy koroptví jsou početné, ostatně jako byly
dříve i u nás. I když se pohár konal v polovině března, bylo letos neuvěřitelné sucho a velmi horké počasí. V poledne teplota
dosahovala už 26 °C. Za hledajícími psy se prášilo doslova jako za kočárem. Výsledkem byla rychlá únava psů, koroptve buď
nevystavovali, nebo vystavovali naprázdno. Bodoval velmi nízký počet psů, a to pouze ti, kteří tam byli i několik týdnů předem a
byli dokonale adaptováni na horké počasí. Ostatní, kteří se sjeli z krajin, kde bylo 4 – 6 °C nebo méně, a těch bylo nejvíce, nebyli
schopni se v tak krátké době adaptovat na prudkou změnu teplot.
Pořadatelem Evropského poháru 2020 bude Itálie a bude se opět konat v březnu v Srbsku v okolí Niše. Od 21. do 24. března se v
okolí Niše konal pointer šampionát pořádaný Mezinárodním pointer klubem a setr šampionát pořádaný Mezinárodním setr
klubem. Dva dny se konalo Grande Cerca a dva dny Caccia Starne u pointrů, a naopak u setrů dva dny Caccia Starne a dva dny
Grande Cerca. Všechny čtyři dny provázelo opět velmi teplé počasí, které bylo pro psy bez řádné adaptace na místní podnebí velmi
náročné.
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. – zástupce ČR v Komisi britských stavěcích psů FCI

Obrázek: POI Olly von der Postschwaige
a Dragon Seventeen, Lukáš Orság a
Martin Hučko
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Pointeršampionát Francie 2018

V loňském roce na jaře jsem měla možnost
startovat za Českou republiku na Evropském
šampionátu stavěcích psů, konkrétně na Evropském
pointer šampionátu. Byl to můj vůbec první start na
takto velké soutěži, a tak nervozita byla velká, ale
díky podpoře dalších členů ČPSK, kteří se též
účastnili, byla moje premiéra o to jednodušší. Tímto
bych chtěla moc poděkovat Martinu Hučkovi a
Vlaďce Dvořákové za podporu a pak zejména Janině
Votrubové, mému parťákovi, bez kterého bych
jednak vůbec nestartovala kvůli organizačním
komplikacím, ale ani bych nezažila pravou Francii.
Děkuji!
Šampionát se konal ve Francii nedaleko Arrasu, pro
pointery ve městě Beaulencourt a okolí. Krása
těchto míst a terénů mě uchvátila, ale též při
pohled na desítky malých hřbitovů trochu
zamrazila. V roce, kdy se slavilo stoleté výročí od
konce Velké války, v kraji vlčích máků, se nedalo
Obrázek: POI Solid Gold‘s Wivienne a Field Flyer‘s Hella a Hannah Melcerová, AS nezastavit a neprojít si nějaký ten hřbitůvek… Vlčí
Eimee, Freya a Honey od Mlázovické tvrze a Jana Votrubová
mák, který se stal symbolem padlých vojáků první
světové války, má svůj původ v básni „In the
Flanders fields“. Báseň, napsaná roku 1915, byla dílem vojenského chirurga Johna McCrae, který sloužil na západní frontě nedaleko
belgického města Ypres. Vlčí mák je symbolem krve padlých vojáků.
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A. J. McDonald zemřel 18. července 1916. Bylo mu 19 let. Toto jméno a také jména jiných, někdy i mladších vojáků padlých v první
světové válce, jsme četly na náhrobcích lesního hřbitova Delville a v památníku vojáků jihoafrické brigády v malém městečku
Longueval, kde jsme byly ubytované. Měly jsme možnost si projít krásný památník, ve kterém bylo také muzeum věnované první
ale i druhé světové válce. Zvláštní náhoda. Nenapadlo by mě, že při příležitosti účasti na soutěži se psy, zde ve Francii, se dotknu
tak trochu své rodné země Jižní Afriky, kde jsem žila krásných 13 let. Celé to bylo jako ze snu a při vstupu do Chez Monique jsme
se s Janinou vrátily v čase tak o 50 let a před námi se objevila naše babička Monique a přivítala nás do svého pensionu. Nikdy jsem
se necítila vítanější, i když jsem jí nerozuměla ani slovo.
Ještě před svým startem jsem měla možnost sledovat výkon skvělých anglických setrů na Evropském šampionátu anglických setrů
– quête de chasse/cacca starne, kde startovala Janina Votrubová a Vlaďka Dvořáková. Atmosféra byla přátelská, i když jsme občas
byli svědky hereckých scén italských profesionálních vůdců, důležité však pro mě byla možnost vidět práci opravdu kvalitních
jedinců, mezi které již tradičně patří i psi české výpravy.
Soutěž quête de chasse/cacca starne pro anglické pointery navazovala
hned po ukončení soutěží quête de chasse/cacca starne pro anglické
setry. V baterii, do které jsem byla přiřazena, bylo pro mě pár známých
tváří, a tak se šlo do pole sice s rivalitou, ale s dobrou náladou. Vedla
jsem dvě feny Solid Gold‘s Wivienne a Field Flyer‘s Hella.

První den si Wivienne při běhu ošklivě rozřízla velké bříško tlapky
přední nohy o pazourek (kterého bylo v poli opravdu hodně), ale to
jsem zjistila až při cestě zpátky k autu. Chuť soutěžit pro ni byla zkrátka
daleko větší než bolest. Hella se první den setkala v běhu se svojí
sestrou Field Flyer‘s Hennou a holky si asi chtěly navzájem dokázat,
kdo je v poli větší eso, a spíše to vypadalo, že soutěží o to, kdo dál a
jak rychle doběhne. Nicméně i když obě byly bez bodu, udělaly dojem.
Nebyla jsem si jistá, zda-li druhý den budu běhat s Wivienne, ale díky
pomoci zkušených vůdcu a kvalitní lepicí pásce (jako ze seriálu
MacGyver), si Wivienne zaběhala i druhý den. Musím podotknout, že
psů s olepenými packami bylo víc. Běh měla s fenou Field Flyer‘s First
Flower, což je shodou okolností matka mojí Field Flyer‘s Hella. I když
Obrázek: POI Field Flyer‘s Hella a Hannah Melcerová
obě měly našlápnuto na skvělý běh, tak konec se ne úplně vydařil. Obě
holky se vydaly prohnat asi osmnáct zajíců, kteří pobíhali před nimi. Italský rozhodčí to okomentoval, že je to škoda, ale přesto se
smál stejně jako i já s vůdkyní Petrou Labarre, protože na obou fenách bylo vidět, že si to náležitě užívají – ostatně to viděla celá
korona i ostatní soutěžící, neboť jsme všichni stáli nahoře na kopci a ony v údolí pod námi.
V druhém běhu toho dne jsem se setkala s vůdkyní Andreou Jost s fenou Solid Gold‘s Winnie. Běh samotný byl dosti intenzivní,
protože obě feny věděly o hejnu koroptví, které před nimi utíkaly. Po třetím vypuštění v otočce napravo učinily obě feny najednou
velice rychlý dvojbod. Hella byla vpředu, a tak jsem dále postupovala s fenou já. Po výstřelu prokázala Hella absolutní klid. Bod byl
velice náročný a těžko posouditelný a po dlouhé poradě rozhodčí rozhodli, že bod bude přiznán oběma fenám. V závěru dne při
vyhlášení nám byl sdělen výsledek excellent. Hella je pro mě neskutečná fena a tenhle neuvěřitelný zážitek z Francie plný skvělých
prací pointrů a setrů ukončila lépe, než jsem kdy mohla očekávat. Bohužel jsme se letos na pointer šampionát vydat nemohli,
protože si na Silvestra Hella zlomila nohu, a tak je nyní v rekonvalescenci. Snad napřesrok. Vloni mi v létě však po Helle do pointří
smečky přibyla fenka Hekaté „Hexie“ z Dubských lesů, a tak se moc těším, co z té malé čarodějnice bude. Za obě feny bych chtěla
moc poděkovat Lukáši Orságovi a Martině Ehrlichové-Orságové.
Na závěr bych se ráda vrátila na začátek mého vyprávění k vojáku A. J. MacDonaldovi a jeho přátelům, známým i neznámým
vojákům, kteří padli ve Velké válce, svůj život obětovali za svou vlast z přesvědčení… Při procházení hřbitova padlých vojáků v
Longueval jsem si říkala, jak malicherné jsou – oproti skutečným vojákům - naše boje, které různě proti sobě, nebo se sebou
vedeme.
Vybrali jsme si ostrovní ohaře. Zapomeňme tedy na malichernosti a pojďme s nimi pracovat, ať už to bude ve výstavním kruhu, při
různých sportech jako je canicross, terapeuticky při canisterapii, či na loveckých zkouškách a soutěžích field trial i při samotnému
lovu.
Děkuji a přeji angličanům ZDAR!
Hannah Melcerová, Dis. – členka KK ČPSK
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Canisterapie se setrem

Slovo canisterapie je dnes už zcela běžný termín i pro laiky. Ale pokud se má jednat skutečně o terapii, jak už samotné slovo
napovídá, tak člověk musí vědět něco víc o této léčebné metodě, která se zakládá na přítomnosti psa a klienta. Klientem se zde
nazývá člověk, který využívá canisterapeutických služeb.
Historicky známá fakta o využívání psů jako léčebných společníků hovoří například o bernardýnech v klášteře sv. Bernarda ve
Švýcarsku nebo v novodobých dějinách nalézáme zmínky o využití válečných psů, kteří uměli vyhledávat zraněné vojáky a pomáhat
jim i během rekonvalescence.
Aby byl naplněn smysl terapie, tak se musí
jednat o promyšlenou a týmovou práci, která
přináší zlepšení daného problému u klienta, ať
už se jedná o psychický, fyzický, sociální nebo
logopedický hendikep. Tým by se měl skládat
z psovoda, ale také odborníka, který zná
podrobně zdravotní stav klienta, ten totiž
klade individuální požadavky na použití psa.
Tyto požadavky následně plní psovod. Souhra
mezi psem a psovodem by měla být dokonalá
a každý by měl mít psa naprosto spolehlivého
v poslušnosti. Pes většinou hraje roli
motivační „pomůcky“.
Vykonávala jsem canisterapii v Blansku na
Základní speciální škole, kde vyučuje moje
kamarádka Marika Zouharová. Ta se věnuje
canisterapii už od roku 1994 a vydala několik
publikací zaměřených na informace a
poznatky z praktického používání této terapie
u dětí. Ve škole jsem navštívila
celorepublikové semináře zaměřené na Obrázek: AS Canidia Seva a Ciadella Davaroni a Marie Varhánková
canisterapii a v roce 2008 jsem složila zkoušky
s 2-letou fenou na plný počet bodů, plus 3 body za vstřícnost – byl to druhý nejlepší pes zkoušek a účast byla opravdu velká.
Samotné zkoušky nejsou lehké a pes musí prokázat psychickou vyrovnanost, trpělivost, testuje se vzrušivost psa a následné
zklidnění (musí být téměř okamžité zklidnění z bláznivé hry k naprosté soustředěnosti na klienta), přenáší ho cizí lidé v náručí,
padají na něj berle, z plně nasypané misky mu cizí lidé během konzumace odebírají granule, je vystaven extrémnímu hluku, tahají
ho za ocas i uši, vystaví ho nečekaným rychlým pohybům (náhlé otevření deštníků) i pádům lidí, testuje se reakce na pohyb lidí na
invalidních vozících, hledí mu zblízka přímo do očí. Posledním bodem je test, kde se všichni psi přítomní na zkouškách pustí z
vodítka na volnou plochu a nechají se volně pohybovat bez veškerých povelů, aby se otestovalo jejich chování k druhým psům, a
pak jejich reakce na povely psovodů. S tím vším se může následně potýkat psovod během praktického poskytování canisterapie v
zařízeních s tělesně i duševně nemocnými klienty. Měla jsem velkou radost z naší fenky, která byla v tomto ohledu dokonalá. Bylo
to asi tím, že byla vychována s naším malým, tehdy 2-letým synem, který zajistil příkladnou socializaci s veškerými překvapivými
vjemy.
Pak už jsem navštěvovala 2x týdně školu a pracovala s fenkou na individuální i skupinové terapii. Vždy jsem byla informována, co
se požaduje u kterého dítěte a jak se bude celá hodina odvíjet. Někdy jsem pracovala s logopedkou, jindy s fyzioterapeutkou, a
rozvíjela se hrubá i jemná motorika, u jiných dětí citová, sociální i rozumová stránka. Dalším zajímavým poznatkem bylo polohování,
kde se obloží dítě psy a zakryje se dekou, aby se zahřálo, a pak se v dece přenáší na následnou fyzioterapii, kde cvičí. Tato metoda
se používá u dětí, které mají tzv. spasmatické křeče, které jim zabraňují cvičit. Svalstvo se musí zahřát, aby se mohlo uvolnit
hypotonické svalstvo.
Tak jsme stavěli překážkové dráhy, které naše fenka zvládala i s dětmi hravě, protože běhala agility a moc ji to bavilo, učily jsme
děti mluvit i chodit, některé děti vázaly šátky a připínaly karabinky, šroubovaly skleničky a z nich rozdávaly granule, aby cvičily
prstíčky. Měla jsem i slepé děti, které si poprvé osahaly psa a slyšely bít jeho srdce a byly opravdu okouzleny z tohoto setkání.
Potkaly jsme nespočet lidských osudů i jiných canisterapeutických psů, poznaly jsme spoustu nových a velmi lidských přátel.
Prošla jsem s fenkou nespočet krásných chvil, které jsou zaryty hluboko v mém srdci a jsou součástí mé duše, stejně jako moji psi.
Canisterapii jsem prováděla ještě s dalšími 2 fenkami AS, ale z časových důvodů už tuto činnost neprovádím. Přiblížila jsem vám
jen zlomek této krásné metody, která je založena na něčem výjimečném – na souznění psa a člověka, které může být často nad
naše vnímání. Několikrát jsem poznala, že moje feny ví instinktivně nejlépe, co některé děti potřebují a podle toho intuitivně
jednají. Už to pro mne není překvapením, ale názornou ukázkou toho, jak dokonalý může být vztah psa k člověku.
Marie Varhánková – členka KK ČPSK
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Canicross s pointerem

Závodní sezóna 2018 se pro nás nesla ve znamení příprav na příchod potomka a v závěrečné fázi, kdy se jezdí mistrovství České
republiky, se zhoupla do „Máme ho doma a co teď s ním?“. Přípravy na příchod a ani samotný příchod dalšího člena rodiny však
nijak nepřerušily již rutinní tréninkové fáze, které naše pointra Leyla absolvovala v roce 2018 celkem počtvrté.
Z jara, po tříměsíční zimní pauze, kdy naši psi povinně a rádi regenerují, začínáme vždy pozvolna. Při prvním zápřahu jsou postroje
stále zapadané prachem. Začíná se jako by to bylo znovu poprvé. Lehký tah, zábava a pak domů do tepla.
Vzhledem k manželčinu těhotenství se Leyla připravovala
na společnou sezónu v canicrossu s naší velmi dobrou
kamarádkou. Vrcholem mělo být MČR v Bělči, a to 17.
listopadu. Canicross je již známým sportem a všichni vědí,
že nezáleží pouze na psu, ale i na kvalitách běžce.
Kamarádka byla zodpovědná a tvrdě trénovala po celý
rok. To, že je skutečně na dobré cestě, potvrdilo její
vítězství závodu v běhu na Svatobor v Sušici. Leyla (Peny
od Nezdického potoka) startovala co by kamenem
dohodil od svého rodného domku a jednoznačně si
vytáhla vítězství, když za sebou nechala nejednoho
speciála z řad evropských saňových psů. Závod na domácí
půdě nemohl dopadnout jinak.

Obrázek: POI Peny od Nezdického potoka a p. Hladká

Tento červencový závod pro nás každý rok pomyslně
odstartuje souvislou tréninkovou lajnu. Vzhledem k
vysokým letním teplotám jsme začali trénovat 2x týdně
mezi 4 - 5 hodinou ranní, kdy jsou teploty přívětivé a ranní
rosa psy příjemně chladí. Postupně, s klesající teplotou,
rostl i počet tréninků a jejich náročnost. V říjnu jsme již
najížděli až 5 tréninků týdně, stále brzy ráno. Tréninky
byly dlouhé kolem 5 - 6 km, což byla předpokládaná délka
závodního okruhu na MČR. Byla to již čtvrtá závodní
sezóna, a proto se tréninky staly již rutinou - nikdo nic
nezdržuje a každý přesně ví, co se bude dít.
Start na MČR již nebyl tak „podivný“ jako v předchozích
ročnících. Leyla už zdaleka není jediným pointrem, který
se pohybuje na vyšší závodní úrovni. Musím zmínit
například výborného závodníka Jakuba Rinna s fenkou
Rimi také od Nezdického potoka, kteří v roce 2018
ukázali, že pointer má své místo v individuálním
mushnigu jisté.
Leyla si se svou zaskakující běžkyní na MČR vyběhla páté
místo, což je vzhledem k současnému boomu tohoto

sportu opravdu hezký výsledek.
Jak vypadala sezona 2018 ve statistikách?
3. 3. 2018 - Touškov v tahu – 3. místo
2. 6. 2018 – Libínský canicross – 1.místo
7. 7. 2018 - Výběh na Svatobor – 1.místo (celkově 1.místo v seriálu Fitmin Libín+Svatobor)
7. 10. 2018 - Hon na Václava – 3.místo (kategorie koloběžka)
17. 11. 2018 – MČR Běleč – 5. místo
Na závěr ke králům lovu:
Dnes již závodím se speciálním křížencem, evropským saňovým psem. Nicméně vždy, když si zaběhnu nějaký závod nebo trénink s
naší anglickou pointrou, tak tím upevním své přesvědčení, že neznám příjemnější běh než je ten s pointrem. U mě si rozhodně
vysloužila titul královny sportu, protože dává jinak fádním závodům nový rozměr.
Jan Hladký – člen ČPSK
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V rámci hlavní klubové výstavy dne
23. 6. 2019 na Konopišti bude probíhat
fotografování chovných jedinců za
účelem kompletace kartotéky ČPSK.
Prosíme majitele chovných psů a fen,
aby se v průběhu výstavy dostavili do
našeho foto koutku.

