
ZPRÁVA PORADKYNĚ CHOVU GORDON SETRŮ ZA ROK 2014 
Vážení chovatelé, majitelé a příznivci gordonsetrů. 

Možná, že už se některým z vás doneslo, že pan inženýr Šonka, skončil ve funkci poradce chovu pro 
gordonsetry.  

Byl poradcem 40 let a svoji práci vykonával úspěšně a svědomitě. Pro gordonsetry toho mnoho 
dobrého udělal a proto si zaslouží velký dík a přání, aby se ještě dlouho těšil z tohoto krásného 
plemene. Loňského prosince mě oslovil, zda bych jeho práci nechtěla převzít, že tuto nabídku mi činí 
po svém zralém uvážení. Nechala jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a po té jsem nabídku přijala. S 
inženýrem Šonkou se známe od roku 1979.  

Do klubu, ještě tehdy pod názvem Klub chovatelů anglických ohařů, jsem vstoupila v roce 1978. Mým 
prvním gordonsetrem byl Jarin ze Žernovky z tehdy velmi známé a úspěšné chovatelské stanice pana 
Vávry z Vlašimi. Jarina jsem získala v roce 1977 a v roce 1983 jsem si z téže chovatelské stanice 
zakoupila fenu Pergi ze Žernovky a na tomto chovném páru si založila chovatelskou stanici - Sonave. 

V roce 1985 jsem zapisovala první vrh gordonsetrů a na této chovatelské stanici chovám 
dodnes, i kdyžuž ne v tak hojné míře jako dříve. Během těchto let úspěšně působilo v chovu 
šest chovných psů a devět chovných fen. Ještě chovám bretaňské ohaře, pro které také 
pracuji jako poradkyně chovu. Své psy a feny si cvičím sama a také je sama předvádím na 
zkouškách a soutěžích a to hlavně na jižní Moravě, kde,v současné době bydlím. Také si sama 
upravuji a předvádím své svěřence na výstavách.Původním povoláním jsem agronom - 
zootechnik, takže mám k přírodě a zvířatům blízko. Také mám zkoušku z myslivosti a 
vlastním zbrojní průkaz, ale zvěř nestřílím.Za celý loňský rok bylo zapsáno 8 vrhů gordonsetrů 
a do plemenné knihy bylo zapsáno 58 štěňat a z toho bylo 29 psíků a 29 fenek. 

Štěňata byla po těchto chovných párech : 

Athos Apoli Gwen x Yzi z Podmaršovic 4 psi 4 feny 
Aron z Čehovských lánů x Barcelona Esperanza Futura 3 psi 4 feny 
Aron z Čehovských lánů x Crazy Centipede Áres Šamarkan 1 pes 7 fen 
Cigam Jinonický dvůr x Berenica z Wenytry 4 psi 2 feny 
Zir z Holubické stráně x Erica Sarmando Dream 3 psi 
Zir z Holubické stráně x Bellis Lovec z Gordonu 4 psi 7 fen 
Flash vom Pinnoweer Moorx Anabell z Wenytry 4 psi 4 feny 
Sangerfild Emotion x Andra Levaki 6 psů 1 fena  
 
Během loňského roku byli dovezeni - jeden pes a jedna fena z Polska - sourozenci a jedna fena ze 
Slovenska. V letošním roce bude v chovu působit - 28 psů a 25 fen. Seznamy chovných psů a fen jsou 
uvedeny na jiném místě Klubového zpravodaje a také na internetových stránkách ČPSK. Dále chci 
upozornit spoluvlastníky jednoho psa, či feny, aby oba byli uvedeni v průkazu původu jedince, aby 
nedocházelo k nějakému nedorozumění, kdo má být uveden jako majitel. Je to povinnost stanovená 
plemennou knihou. Při žádosti o krycí listy mi, prosím, zasílejte - originál PP, kopii PP, kopii 
soudcovských tabulek ze zkoušek, kopii výstavního posudku, kde je uvedena výška, barva oka a počet 
zubů. A také fotografii jedince v tzv. zootechnickém postoji. O krycí listy mě, prosím, žádejte včas a ne 



až když se fena hárá, protože bych je pro pracovní zaneprázdnění nemusela vyhotovit včas tak, aby 
mohla být fena nakrytá. 

 
Eva Nosková 


