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Slovo předsedy

Vážení přátelé,
tak jako v minulých letech, 
i v tom letošním, pořádal náš 
klub celou řadu klubových 
akcí. Zejména MFT v Klapý 
se již dostal do podvědomí 
špičkových evropských vůdců 
a jejich zájem, ale i zájem ze 
strany našich vůdců o tento 
FT, vedl k tomu, že v letošním 
roce byl tento FT pořádán na 
dvou místech, a to v okrese 
Cheb a v Klapý. Předvedené 
výkony profesionálních vůdců 
a jejich špičkových psů byly 
pro každého velice poučné 
a zajímavé. i přes nespornou 
náročnost takovéto akce, byla 
organizačně velice dobře 
připravena a zajištěna a jejím 
pořadatelům patří poděkování.
I již tradiční klubová výstava 
v Panenských Břežanech si 

získává stále více příznivců.  
v červnu bylo na této výstavě 
předvedeno mnoho kvalitních 
jedinců a s potěšením jsem 
přivítal i zájem zahraničních 
vystavovatelů o tuto výstavu.
Na letošní členské schůzi také 
byly po mnoha letech úprav 
schváleny nové stanovy našeho 
klubu. Doufám, že tyto nové 
stanovy, jejichž text naleznete 
v tomto Klubovém zpravodaji, 
přispějí k ještě lepšímu 
fungování našeho klubu 
a přinesou prospěch zejména 
vám, členů klubu. 
V roce 2006 náš klub oslaví 
70 let od svého založení. Naším 
úkolem je se na toto významné 
výročí náležitě připravit. Mou 
snahou, ale i snahou výboru 
klubu bude využít tohoto 
výročí nejen k oslavám, ale 
i k propagaci našeho klubu 
a jeho práce. Proto na příští 

rok připravujeme mnoho 
významných akcí, například 
bude uspořádána mimořádná 
klubová výstava se zadávání 
titulu CAC.
Toto druhé číslo klubového 
zpravodaje v letošním roce, vám 
přináší již tradičně přehledy 
výsledků zkoušek, svodů 
a výstav, kalendář akcí na 
příští rok. Naleznete v něm však 
i mnoho zajímavých článků, 
například od paní Vladimíry 
Tiché o v cizině velmi 
diskutovaném a u nás ne příliš 
známém dědičném onemocnění 
CLAD. Proto vám přeji příjemné 
čtení tohoto zpravodaje a těším 
se s vámi na shledání na 
některé z kynologických akcí.

Předseda ČPSK
Josef Němec

 

Úvod

Ve druhé polovině května 
oslavil životní jubileum 
předseda ČPSK pan 

Josef N ě m e c.
Od svého mládí pracuje 
v kynologii a myslivosti 
v mnoha funkcích, i těch 
nejvyšších. Velmi úspěšně 
chová anglické ohaře 
a z jeho chovu vyšlo mnoho 
vynikajících potomků.

Do dalších let přejeme 
hodně zdraví, životní energie 
a dalších úspěchů v kynologii.

Výbor ČPSK

Narozeniny
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V  srpnu oslavil 
své životní jubileum 

p. Prof. MUDr. 
J. B. Martínek, CSc. 

Již po mnoho let známe pana 
profesora jako zaníceného 
myslivce, kterého při své 
zálibě provází vždy pointeři.
Zakladatelkou jeho chovu byla 
žemlová fena HiFi z Nuzické 
stráně a její dcera Talmberk 
Air Tune (Andělka). 
Ve svém chovu upřednostňuje 
u jedinců bezvadné pracovní 
vlastnosti, které může ukázat 

jen dokonale stavěný pointer. 
Proto je chovná stanice 
Talmberk tolik známá u všech 
„pointrářů“ u nás, 
ale i v zahraničí.
Své bohaté zkušenosti předává 
pomocí různých článků nejen 
v časopise Myslivost, 
ale zejména ve své knize 
Pointer.
Panu profesorovi přejeme do 
dalších let mnoho zdraví 
a aby ho jeho žlutobílí 
kamarádi doprovázeli 
ještě dlouho při procházkách 
přírodou.

Výbor ČPSK

V letošním roce oslaví své 
významné životní jubileum 
paní

Draga Vaňkátová

Je dlouholetým členem klubu 
a poradcem chovu irských 
červenobílých setrů.
Chov těchto červenobílých 
krasavců u nás založila a 
stále toto plemeno propaguje.

Přejeme do dalších let hodně 
zdraví, životního elánu a ještě 
mnoho dalších chovatelských 
úspěchů.

Výbor ČPSK

V letošním roce oslaví své 
osmdesáté narozeniny pan-

Václav Vašák
z Rožmitálu

Je dlouholetým a také 
čestným členem našeho 
klubu

Pevné zdraví a mnoho 
radosti se svými čtyčnohými 
kamarády přeje 

Výbor ČPSK
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Vzpomínáme

      v úterý dne 18. ledna 2005 
zemřel velice známý český kynolog

FRANTIŠEK HOREL
ve věku nedožitých 69 let.

Jeden z nejnadanějších a také nejlepších 
cvičitelů německých krátkosrstých ohařů 
a pointrů se chtěl jako malý chlapec stát 
lesníkem. Tehdejší společenská situace 
však neumožnila realizovat jeho velké 
přání. Přes veliké problémy, až  několik 
let po vojně, získal lovecký lístek a začal 
se  věnovat myslivosti a kynologii.
František Horel byl však nadaný  také pro 
sport. Byl vynikajícím fotbalistou a jeho 
přestup do Slavie Praha překazila pouze 
smrt jeho sestry a neochota mladého 
fotbalisty v tíživé situaci opustit rodiče.
Od počátku sedmdesátých let začal 
intenzivně předvádět na vrcholných 
zkouškách, zejména VZ, klubových 
i mezinárodních porovnávacích 
zkouškách, Field Trialech a hlavně 
na MRK a  MKP své vždy výborně 
připravené ohaře. v tomto trendu 
pokračoval celých 30 let.

Mezi jeho nejlepší patřili  tito ohaři:  
NKO - Bessy z Cechu, POI- Ben 
z Remy – byl čtvrtý na MKP 
v Průhonicích  v roce 1974, POI 
– Ares Luční květ, NKO – Arana 
z Brabcova – I.cena na MKP na 
Slovensku v roce 1987, POI – Ort 
z Cechu, SHS – , NKO – Sava 
z Fančali, NKO – Chary z Plentova 
dvora – MRK a MKP 1999 
v Náchodě, POI – Nord z Cechu 
– CACT  při MMN 2003, a také 
nejznámější pes Františka Horela NKO 
- Flot z Cechu, se kterým v roce 1980 
ve Staré Boleslavi vyhrál Memoriál 
Karla Podhájského, a jako jeden 
z prvních českých vůdců reprezentoval  
s Flotem  republiku na IKP v roce 
1981, v Bellheimu – SRN s plným 
počtem bodů.
František Horel byl také 
mnohonásobným vítězem regionální 
soutěže mladých ohařů  - Polabského 
derby, které vyhrál celkem sedmkrát.
Byl vynikajícím chovatelem. Chovatelská 
stanice „z Cechu “ po dlouhá léta dominuje 
v chovu pointrů v České republice, stejně 
tak výborné výsledky dociloval v chovu 
NKO. z jeho chovu pocházelo mnoho 

výborných chovných psů a fen.
Jako všestranný rozhodčí vždy 
s nadhledem dokázal posoudit práci 
ohařů a ještě poradit mnoha vůdcům co 
mají udělat pro další zlepšení výkonu 
svého ohaře.
Na zkouškách nejraději posuzoval práci 
v poli, a měl obrovskou radost, když 
viděl špičkovou práci před ranou.
Po dlouhá léta stál v čele kynologické 
komise OMS v Kutné Hoře 
a byl hlavním motorem krásných akcí, 
hlavně výstav na Kačině 
a každoročních VZ. 
I přes velkou společenskou aktivitu, 
životní prioritou byla pro něj vždy 
rodina – manželka, dcera a vnuk.
Rád se bavil, rád bavil ostatní, a když 
měl přijet pan Horel na kynologickou 
akci, vždy jsme se těšili, jak právě on  
něco vymyslí a rozeběhne zábavu, která 
je kořením takových akcí.
Ve vzpomínkách cvičitelů ohařů zůstane 
František Horel  jako nedostižný vzor 
– mistr komunikace mezi ohařem a jeho 
vůdcem

Čest jeho památce !
V Jizerní Vtelně dne 20.01.2005
                   Ing. Václav Vlasák

V květnu 2004 zemřel  

FRANTIŠEK
KLIKAR

myslivec a chovatel, 
který téměř padesát let 
choval pointery. 
Jeho chovatelská stanice 
„ze Supího koše“ se zapsala 
do povědomí myslivců v celé 
republice. 
Byl zaníceným chovatelem 
a jedním z posledních 
spolupracovníků 
MUDr. J. Kvíze. 

Když získal první fenu Boru 
z Volhejnů, jistě netušil, že se 
pointerům upisuje na celý život. 
Vždyť na Policku 
a Broumovsku nebyly zdaleka 
ideální podmínky pro výcvik 
anglických ohařů. 
Dokázal však nadchnout 
každého, kdo o pointery 
projevil zájem a u Klikarů 
i díky obětavé paní Klikarové, 
byly chovatelské podmínky 
téměř ideální. 
Jolla ze Supího koše i Karrys, 
Nero, Targo a další by to také 
potvrdili.

 Odchodem přítele Klikara 
skončila jedna etapa chovu 
pointerů pod Broumovskými 
stěnami a Supím košem.

Perla ze Supího koše
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Kalendář akcí
KALENDÁŘ 
KLUBOVÝCH AKCÍ 
2006

Členská beseda
neděle 5. března
Klub Varta, Horní Měcholupy - 
Praha 10

Zkoušky
Klubové derby Tábor 2006 
- 8. a 9. dubna
(předběžný termín)

MFT Žírovice 2006 – 
15. až 17. dubna 2006
tituly - CACT, CACIT, započítává 
se do soutěže o Klubového vítěze
Žírovice (okr. Cheb)

MFT Klapý 2006 – 
21. až 23. dubna 2006
tituly - CACT, CACIT, započítává 
se do soutěže o Klubového vítěze
Klapý (okr. Litoměřice)

Klub bude dále pořádat společně 
s OMS Prahy 9 Zkoušky vloh, 
Speciální zkoušky z vodní 
práce a Podzimní zkoušky se 
zadáváním titulu CACT. Termíny 
budou upřesněny v dalším čísle 
zpravodaje.

22.–24. 4. 2005
(pátek–neděle)
Mezinárodní
Field Trial – 
Litoměřice – Klapý
se zadáním titulů
CACIT, CACT
Info: Roman Sedláček – 
tel.: 777 011 884,
e-mail: sedlacek@hradek.cz

Výstavy:
Klubová výstava Panenské 
Břežany - neděle 14. května
 - tituly CAC, Klubový vítěz
(o posuzování budou požádáni 
zahraniční rozhodčí)

Klubová výstava 
k 70. výročí klubu při OV 
Kunratice (Praha 4) – 
17. června
tituly CAC, Vítěz Kunratic

Speciální výstava 
Litoměřice - 21. května
tituly CAC, Vítěz spec. výstavy
(navržený rozhodčí p. Hans 
Miller-CH)

KALENDÁŘ 
MEZINÁRODNÍCH 
A NÁRODNÍCH VÝSTAV 
V ROCE 2006:
Navrhovaní rozhodčí na MV:
11. - 12. 2. Brno 
p. Němec, p. MUDr. Novotný
22. - 23. 4. České Budějovice
p.Šonka, pí. Dvořáková
29. - 30. 4. Praha 
pí. Rafalská, pí. Svatoňová
20 .- 21. 5. Litoměřice 
p. Píbl, p. Miller/CH/, pí. 
Kunfalvi AS
24. - 25. 6. Brno 
p. MUDr. Novotný, p. Němec
2. - 3. 9. Mladá Boleslav 
p. Navrátil, pí. Kunfalvi AS
7. - 8. 10. České Budějovice 
p. Němec
18.-19.11. Praha 
pí. Svatoňová, pí. Kunfalvi AS

Navrhovaní rozhodčí na NV:
14. 1. Olomouc
p. Navrátil, pí. Kunfalvi AS
8. 4. Ostrava  p. Píbl
22. 7. Mladá Boleslav
pí. Svatoňová
23. 9. Brno p. Němec      
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 Zprávy z klubu
Zápis schůze výboru 
6. března 2005

Přítomni: dle prezenční listiny

Uvítání za nemocného předsedu 
MUDr. Novotný

Klub dostal příspěvek na koroptve
Poděkování sl. Čápové a paní 
Kuntošové za přípravu a reali-
zaci KZ

Termíny MFT nasmlouvané u MS, 
rozhodčí pp. Eins,  Kunz, Novák, 
Martínek, Andrle, přislíbili 
účast. Připravit návrh pro delego-
vání rozhodčích.

Příprava členské schůze 13. 3. 2005 
začátek 9. hod. -  bude moderovat 
p. Kučera
(program, jednotlivé příspěvky, 
schvalování stanov, poděkování 
reprezentantům klubu, příprava 
podkladů a hlasovacích lístků).

Sraz členů výboru v 8 hodin před 
členskou schůzí (Aleš Kučera také)

Schůze Výboru 5. 6. 2005 
v 10. hodin u Simony, p. Anderlová 
pošle 14. dnů předem pozvánku. 
Program: MFT, Klubová výstava, 
70 let výročí klubu v r. 2006

Členská beseda 
13. března 2005

Přítomni: 
dle prezenční listiny 73  členové

9.30 zahájení Aleš Kučera 
program schůze (zpráva předse-
dy, schválení čestného členství, 
zprávy ekonoma, KRK, poradců 
chovu, diskuse o stanovách, pau-
za, diskuse,usnesení)

• Schválení návrhové komi-
se – Ing. Sedláčková, Straková, 
Dobrozemský 
• Schválení komise pro sčítání hla-
sů – Mgr. Anderlová, Ing. Polák, 
Civochová
• Zpráva předsedy klubu 
pana Němce

Schválení čestných členů: 
Irena Rafalská, 
prof. J.B. Martínek, 
Ing. Josef Sybol, 
Zbyněk Píbl, 
Josef Němec, 
Ing. František Šonka, 
Josef Novotný, 
Josef Novák, 
Václav Vašák, 
Jaroslav Urban, 
JUDr. Karel Nývlt, 
Lída Landovská, 
Václav Volák, 
Ladislav Dohnal

• Zpráva ekonoma – sl. Čápová - 
Zhodnocení roku, 
Návrh směrnice o poplatcích
Zpráva KRK
• Zprávy poradců chovu – pp. Píbl 
Remeš, Ing. Šonka, Vaňkátová, 
• Komentář navrhovaných stanov:
Prof. Martínek, Šmakal, Procházka, 
MUDr. Novotný, Hejda, Škaryd 
Lad., 
• Hlasování – Stanovy schváleny 
60 hlasů, 5 se zdrželo
• Zhodnocení MS na Slovensku, 
MRK, Memoriál Podhajského – 
MUDr. Novotný
• Gratulace panu Rathauskému, 
předání poháru a finanční od-
měny
• Přestávka
• Diskuse

Anderlová, Čápová,
družstvo z MS: Straková, Navrátil, 
Spurný, MUDr. Novotný

Usnesení 
(přednesla Ing. Sedláčková)

Členská schůze 
bere na vědomí: zprávu před-
sedy, zprávy ekonomky a KRK, 
zprávy poradců chovu;
schvaluje: navržené čestné čle-
ny, stanovy klubu navržené vý-
borem, směrnici č. 1 (poplatky),
ukládá: 2x ročně vydávat zpra-
vodaj, 1x ročně uspořádat člen-
skou schůzi, zkoušky a výstava.

• Členská schůze byla usnášení-
schopná. Usnesení bylo přijato.
• Závěrečné slovo předsedy

Zapsala Mgr. Anderlová 

Zápis ze schůze výboru  
5. června 2005

přítomni: dle prezenční listiny
omluveni: MVDr. Březina, 
Vladimíra Dvořáková, Aleš 
Kučera

uvítání předsedy p. Němce
kontrola zápisu, program:
• Klubová výstava Panenské 
Březany,
• zhodnocení Žírovic a Klapý fi-
nanční situace klubu, stanovy,
letošní MS v Dánsku
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Zprávy z klubu
KV
sl. Čápová: 119 psů přihlášených 
na KV včetně zahraničních
účastníků, připraveny odměny 
pro vítěze, poháry jsou zajištěné,
sraz v 7:3O, ředitel výstavy paní 
Jandejsková, hl. rozhodčí a svod
MUDr. Novotný, rozhodčí: AS 
Svatoňová, IČB a IS psi a BOB 
Němec,
feny IS Píbl, GS Ing. Šonka, POI 
Rafalská. Ing. Polák - stany
a občerstvení veterinární pro-
hlídka, vše zajištěno. 
Ekonomika: Stav účtu přes 
100.000,-
MFT
MUDr. Novotný, vysoká úroveň 
našich psů oproti zahraničním
účastníkům, Žírovice: klub získal 
velký kredit u MS, která
zapůjčila přirozeně zazvěřené ho-
nitby. Klapý je ovlivněno
inzenzivněji obhospodařovanými 
terény ? vypuštěná zvěř.
Poděkování p. Sedláčkovi za za-
jištění výpočetní technikou a
natáčení soutěžních běhů. 
Žírovice i Klapý ziskové akce.
Zorganizování klubového setká-
ní se psy
MS
reprezentantem je ČMKJ. 
Východiskem pro účast na MS je 
výsledek jarní sezóny a podzim-
ních FTGT (Klubové derby, FTGT,  
Memoriál Josefa Luxe)

• P 9 organizuje ve spolupráci 
s klubem klubové PZ 4. září,
navrhovaní rozhodčí: Brümer, 
Brabec, Kunt, Píbl. Změny za-
psaných pracovních zkoušek 
v PP eviduje kromě poradců cho-
vu Roman Sedláček, změny zápi-
sů výstav Markéta Čápová. Kopie 
hodnocení majitel psa-feny zašle 
k aktualizaci. 

PORADCI CHOVU
Podali zprávy o stavech u jednot-
livý plemen pro KZ (uzávěrka do
konce června). 
Obsah KZ: zpráva o členské 
schůzi - předseda,
Aktualizace zpráv poradců cho-
vu, zhodnocení trialů-MUDr.
Novotný, 
jubileum MUDr. Martínka - paní 
Vaňkátová. 
GS jarní svod-
Ing. Šonka a Mgr.Anderlová, 
stanovy a směrnice-Čápová.

• ČMKU komise pro rozhodčí roz-
šiřuje aprobaci pro rozhodčí z ex-
teriéru
(POI a Setter) pro paní Olgu 
Dolejšovou Karlovy Vary, Ing. 
Leoše Jančíka Kladno. 
• Výbor požádá ČMKU o sjednoce-
ní chovných podmínek s MSKAO.

• Stanovy klubu byly zaregistro-
vány MV.

• Výbor schválil zahraniční členy:
pí. Simone Meili, Maria Martin

• Návrh pro členskou schůzi: vy-
hodnocení DKK se při zápisu
chovnosti do plemenné kni-
hy psa nebo feny přikládá k PP. 
Plemenná kniha zapíše výsle-
dek. Při zařazení do chovu DKK 
u importovaných jedinců vyhod-
nocuje jediné klubem pověřené 
pracoviště. 

28. 8. v 10 hodin  schůze Výboru 
klubu

Zápis ze schůze výboru 
dne 28.8.2005

přítomni: dle prezenční listiny

Gratulace předsedovi klubu panu 
Němcovi a poradkyni chovu IČBS 
paní Vaňkátové k významnému 
životnímu jubileu.

Kontrola zápisu z minulé výboro-
vé schůze, úkoly splněny.

Program:

Výstavy v roce 2006 navrhované 
termíny pro 3 výstavy
KV Panenské Břežany 14. 5. titu-
ly CAC,KV
KV Kunratice 17. 6. tituly CAC
SV Litoměřice 21.5. CAC, Vítěz 
spec. výstavy

Návrh pozvat paní Ahrens, 
Bortoli a další zahraniční roz-
hodčí na klubovou výstavu.
Návrh -  pro  KV budou rozhodčí 
uveřejněni v propozicích.
Návrh na ocenění k výročí klu-
bu: Landovská, Rafalská, Sybol, 
Volák, Igler, Einz, Bortoli, Moško, 
Balog .. a další.
Všichni členové výboru si připraví 
náměty  a návrhy k vyznamenání 
a výročí založení klubu.
Výročí – přehled předsedů za ce-
lou dobu, přehled osob zakládají-
cích klub

Navrhovaní rozhodčí na meziná-
rodní a národní výstavy 2006.

Návrh na termíny FT v r. 2006
15 - 17. 4. Žírovice
21. - 23. 4. Klapý
8. - 9. 4.  Derby Tábor  2006, další 
termín bude domluven
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 Zprávy z klubu
Seminář rozhodčích FT a na 
exteriér, kteří mají aprobace, 
včetně čekatelů v zimním obdo-
bí - únor.  Poradci chovu by par-
ticipovali. Za výkon garantem 
MUDr. Novotný, exteriér p. Ně-
mec. Debata o posuzování výšky 
IS a další témata.

Výroční členská schůze 5. 3. 2006, 
Klub Varta, Praha 10.

MS Dánsko
20. - 22.10.  Vildbjerg. 2 družstva,  
Angličtí a Kontinentální ohaři, 
klub dá nominaci, konečná nomi-
nace ČMMJ. ČMKJ uhradí star-
tovné. 20 startů MS a sv. Hubert. 
Příspěvek pro vůdce z prostřed-
ků klubu /pouze pro členy klubu/ 
3x8.000. p. Němec, vedoucí výpra-
vy event. ved. družstva.

Předseda OMS Prahy 9 
Mgr. Havel komentář k Poháru 
Ireny Rafalské, ing. Šonky a Klu-
bových PZ. Uspořádání putov-
ního poháru pí. Ireny Rafalské 
– klub tuto akci nezaštiťuje a ne-
iniciuje.  Propozice byly vypsány 
pro ZV a v souladu s tím přijímá-
ny přihlášky.
Klubové PZ zatím 3 skupiny ne-
jen z řad členů klubu. Zájem OMS 
Prahy 9 na ocenění nejlepšího 
pracovního psa našeho klubu.
Možnost semináře školení roz-
hodčích z výkonu na P-9, termín 
v lednu - březnu. Pro r. 2006 plá-
novány zkoušky z výkonu se zadá-
váním titulů ZV, SZVP, PZ.
Návrh na ocenění putovním po-
hárem spojeným se jménem člena 
klubu projedná výbor.

DO KZ poděkování OMS P 9.
Ohlašování splněných zkoušek 
a absolvovaných výstav pro účely 
zveřejnění v KZ a potřeby porad-
ců chovu.

Zprávy poradců chovu:
POI  - žlutobílý pes z Německa po 
vyšetření na DKK bude zapůjčen 
pro potřeby chovu. Možnost star-
tu na evropském pointer šampio-
nátu.
IČBS - diskvalifikace žíhaných 
psů dle standardu. 170 štěňat – 
nejsou nové zápisy do chovu.
GS, IS -  statistiku výšky chovných 
jedinců vede poradce chovu.

Předseda chovatelské rady - do-
pis vycházející z usnesení valné 
hromady: Chovatelská komise bu-
de řešit otázku DKK a jednotných 
chovných podmínek. Vyšetřování 
DKK a způsob vyhodnocování 
a úhrady uveřejnit ve zpravoda-
ji.  Možnost zapůjčení snímku 
DKK do zahraničí. PP a export 
pedigree.

Další schůze výboru 27. 11. 2005 
10:00 - program: oslava výročí, 
zprávy poradců chovu.

Klub v letošním roce nakoupí 
poháry na výstavy v roce 2006 - 
ČMKJ proplatí 5.000 Kč.

zapsala: Anderlová

Inzerce
V Klubovém zpravodaji je možné 
inzerovat chovatelské i podnika-
telské aktivity.
Cena pro podnikatele
a nečleny klubu:
1 strana A5 3500 Kč
polovina strany A6 2000 Kč

Změna v placení 
členských příspěvků 
na rok 2006 a jiných 
klubových poplatků.
Členské příspěvky - 300,- Kč 
na rok 2006 musí být uhra-
zeny 
do 31. 12. 2005.
Změna v placení poplatků za krytí: 
200 Kč platí 
POUZE majitel feny
Všechny poplatky lze platit 
složenkou typu C na adresu:
Markéta Čápová
Arbesova 1583, 
252 28 Černošice
nebo bankovním převodem:
Účet číslo: 
35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)
Variabilní symbol: 
vaše klubové číslo člena
Konstantní symbol: 0558

Více o všech poplatcích 
a termínech jejich placení se 
dočtete ve směrnici – Členské 
příspěvky a jiné poplatky a také 
termín a způsob jejich placení 
(str. 15)

Důležité adresy:
ČESKOMORAVSKÁ 
KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
Jungmannova 25
115 25 Praha 1 - Staré Město
Tel.: 224948472, fax 224948470
(Průkazy původu, zkoušky, pracovní 
certifikáty, plemenná kniha)

ČESKOMORAVSKÁ 
KYNOLOGICKÁ UNIE
Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
Tel.: 234 602 276, fax 234 602 278
návštěvní hodiny : 
Út  9:00 - 12:00 hod 12:30 - 17:00 hod
St  7:30 - 12:00 hod 12:30 - 15:00 hod
(Mezinárodní a národní tituly, šampionáty)
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Zprávy z klubu
Nominace na 
Mistrovství světa 
ohařů Dánsko

20. až 22. 10. Vildbjerg
Navrhovaná nominace anglic-
kých ohařů:
AS Cheeky z Lodinských luhů, 
AS Achaia Seva 
– vůdce Eva Straková
AS Anquilla vis Tranquilla,
AS Livia od Benčica
– vůdce Vladimíra Dvořáková
 náhradník 
POI Dior Altium
- vůdce Pavel Navrátil.

MS Dánsko

Naše družstvo ve složení: 
Eva Straková 
a Vladimíra Dvořáková 
se umístilo 
na II. místě.

Fena AS 
Cheeky z Lodinských luhů 
s vůdkyní Evou Strakovou 
se umístily celkově 
na III. místě

podrobnější informace 

naleznete v příštím  zpravodaji

Jak postupovat 
při vyšetření na 

DKK

Veterinární pracoviště dle výbě-
ru chovatele provede na náklad 
chovatele RTG snímek DKK 
a zašle snímek na adresu:

MVDr. Jiří Vomáčka
veterinární ošetřovna
Velká Dominikánská 20
412 01 Litoměřice
(tel.: +420 416 735 351)

Snímek musí být označen číslem 
zápisu rentgenovaného jedince.
Chovatel RTG snímek nedostává 
vůbec do ruky.

Chovatel zašle poštovní složenkou 
částku 350,- Kč na výše uvedenou 
adresu MVDr. Vomáčky. Vyhod-
nocení snímku MVDr. Vomáčkou 
bude provedeno až po doručení 
uvedené částky.  Na rub složenky 
se do zprávy pro příjemce uvádí 
zpráva „snímek DKK plemeno 
a číslo zápisu“.

MVDr. Jiří Vomáčka bude vyhod-
nocovat všechny RTG vyšetření 
na DKK pro plemena pointer, 
anglický setter, irský setter, 
irský červenobílý setter a gordon 
setter. Prosíme všechny majitele, 
kteří nechají svého psa vyšetřit 
na DKK, aby dodrželi tento po-
stup.

Další doporučení k vyšetření 
DKK:

Majitel by měl být předem obe-
známen se způsobem narkózy, 
cíleně se dotazovat, zda jeho pes 
dostane antidotum, které ruší 
účinek narkotika. Ptát se, zda 
má veterinární lékař k dispozici 
dechový přístroj (pro případ, že 

by pes upadl do hluboké narkózy 
a hrozil útlum a selhání dechové-
ho centra).
Důležitý je i typ rentgenového 
přístroje, kterým je pes rentge-
nován a je i důležité vědět, jakou 
technikou je snímek dále zpra-
cováván. Optimální je vyvolání 
a další zpracování snímku na vy-
volávacím automatu, který může 
být i mimo veterinární ošetřov-
nu, např. v nejbližším humálním 
zdravotnickém zařízení.

Upozornění

Upozorňujeme členy klubu, že 
zveřejněné výsledky zkoušek 
a výstav nemusí být vždy správné 
a úplné. Čerpáme pouze z toho, 
co nám pořadatelé ke zpracování 
zašlou. Žádáme proto všechny, 
kteří mají zájem dočíst se o vý-
sledcích svého psa ve zpravodaji, 
aby zasílali materiály ke zpraco-
vání redakci. Výsledky zkoušek 
zpracovává Roman Sedláček, 
výsledky výstav Markéta Čápová. 
Informovat můžete ostatní ale 
i o jiných, například zahranič-
ních akcích. 
Stejně tak si prosím zkontrolujte 
údaje u svých chovných jedinců 
a aktualizaci pro nový seznam 
chovných jedinců pro rok 2006 
zasílejte pro POI a ČBIS poradky-
ním chovu, AS Vlaďce Dvořákové, 
IS Markétě Čápová a GS Romanu 
Sedláčkovi.
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Dopisy
DKK a jeho evidence

   Letos jsem měla vrh štěňat gordonsetrů. Při 
výběru otce jsem se řídila i výsledky chovných 
psů na DKK. Při udávání štěňat se každý 
z odběratelů zeptal na DKK rodičů. DKK je 
povinné pro udělení chovnosti. Dysplasie 
zadních končetin je částečně dědičná. z toho jsem 
usoudila, že by výsledky DKK měly být povinnou 
součástí rodokmenu. Není tomu tak. Po obdržení 
průkazů původu mojich štěňat, jsem zjistila, že 
výsledky DKK nejsou uvedeny nejen u prarodičů, 
ale ani u rodičů. Vlastním i jednu z babiček 
mojich štěňat a vím, že i prarodiče měli povinné 
DKK. Ptala jsem se na Plemenné knize, proč 
píší výsledky DKK jen u některých jedinců. Je to 
prý věc klubu a pokud výsledky nedodáme na 
plemennou knihu, nebudeme je mít v průkazech 
původu. Nemyslím si, že by byl problém všechny 
výsledky na plemennou knihu dodat. Buď 
jednotlivě každý chovatel, nebo hromadně 
prostřednictvím poradců chovu. Je to rozhodně 
lepší řešení, než přesvědčovat lidi, že jim nelžu 
a že výsledky DKK jsou takové, jaké říkám. 
   Co tomu říkáte vy? 
Ráda bych prosadila svou, ale hádat se nebudu. 
Mám psy pro radost, ne pro vztek.

Šárka Peksová

Jednotné chovné podmínky

Č M K Ú Lovosice 6.6.2005
Jankovcova 53C
17000 Praha 7

Věc: jednotné chovné podmínky

ČPSK se sídlem Jungmannova 25, Praha 2 se 
obrací na ČMKÚ s žádostí ve věci jednotných 
chovných podmínek. 

Chov Pointrů a Settrů v ČR zastřešují dva 
kluby a to klub původní - ČPSK a nově vzniklý 
MSKCHAO. Oba kluby zařazují shodně do chovu 
psy a feny na základě vrozených vlastností 
- zkoušek a exterierových kriterii - výstavy. 
Liší pouze ve vyšetřování DKK. ČPSK vyšetření 
na DKK u chovných jedinců provádí více jak 
10 let. Do chovu zařazuje psy a feny ještě se 
stupněm 2/2. MSKCHAO vyšetření na DKK 
neprovádí a při jednání s představiteli klubu 
bylo prezentováno stanovisko, že toto vyšetření 
budou při zařazování do chovu provádět, pokud 
toto ČMKÚ direktivně nařídí Domníváme se, že 
na základě přijatého usnesení Valnou hromadou 
o jednotných chovných podmínkách, je možné 
MSKCHAO toto vyšetření na DKK při zařazování 
pointrů a setrů nařídit.

Za ČPSK

Josef Němec
Předseda ČPSK

MUDr.Novotný Vlastimil
Předseda chovatelské rady ČPSK
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Nové stanovy klubu 
ČESKÝ POINTER a SETTER KLUB

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

Čl. I
Úvodní ustanovení

1.   Název klubu: Český pointer a setter klub.
2.   Sídlo klubu je  Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.
3.   Působnost klubu je na území České republiky.
4.   Klub je kolektivním členem Českomoravské kyno-

logické unie prostřednictvím Českomoravské kyno-
logické jednoty. Českomoravská kynologická unie 
klub zastupuje v F.C.I..

Čl. II
Právní postavení klubu

1.   Klub je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na 
základě společného zájmu.

2.  Klub je právnickou osobou.

Čl. III
Cíl činnosti

1.   Garantovat chov a výcvik psů zapsaných nebo 
schopných zápisu do plemenných knih uznávaných 
F.C.I., plemen POINTR, ANGLICKÝ SETR, IRSKÝ 
SETR, GORDONSETR a IRSKÝ ČERVENOBÍLÝ 
SETR, se zaměřením na zachování jejich původ-
ního pracovního typu, všech specifických lovec-
kých vlastností a správné funkční tělesné stavby, 
při udržení zdravého genetického fondu populace 
těchto plemen.

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

3.   Myslivecká kynologie zaměřená na získávání lo-
vecky upotřebitelných psů a praktického využití 
vloh stavěcích psů v myslivecké praxi a kynologie 
sportovní.

4.  Zajištění odborných školení rozhodčích se zamě-
řením na zvyšování kvality posuzování exteriéru 
a pracovních zkoušek.

5.  Pořádání chovných zkoušek, pracovních zkoušek, 
soutěží, výstav a dalších akcí.

6.  Zajištění informovanosti členů prostřednictvím 
Klubového zpravodaje a klubových internetových 
stránek.

7.  Propagace klubu, klubových akcí, chovu pointrů 
a setrů.

Čl. IV
Členství v klubu

1.   Řádným členem klubu může být fyzická nebo práv-
nická osoba, která je chovatelem, majitelem nebo 
příznivcem britských stavěcích psů a která souhla-
sí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodr-
žuje usnesení a rozhodnutí orgánů klubu. Členy 
klubu nemohou být členové kynologických orga-
nizací neuznaných F.C.I. Řádné členství vzniká na 
základě písemné přihlášky a nabývá účinnosti za-
placením zápisného a členského příspěvku.

2.   Mimořádné členství je pocta udělovaná Výborem 
klubu těm veřejným činitelům, majitelům pozem-
ků a dalším příznivcům, kteří klubu pomáhají 
a umožňují jeho činnost. Mimořádní členové ne-
mají hlasovací ani volební právo a neplatí členské 
příspěvky.

3.   Čestné členství uděluje Členská schůze zaslouži-
lým členům hlasováním na základě návrhu Výboru 
klubu nebo kteréhokoli člena. Za mimořádné zá-
sluhy může být členům stejným postupem uděle-
no čestné předsednictví. Čestní členové a čestní 
předsedové neplatí členské příspěvky při zacho-
vání všech práv.

Čl. V
Zánik členství

1.   Vystoupením člena písemným oznámením, které 
se oznamuje doporučeným dopisem předsedovi 
klubu. Zaplacené příspěvky se nevracejí.

2.   Úmrtím člena.
3.   Zánikem klubu.
4.  U člena – právnické osoby v případě jejího zániku 

s likvidací.
5.   Ukončením členství. Výbor klubu může ukončit 

členství člena, který je v prodlení s placením člen-
ských příspěvků nebo dalších klubem stanovených 
poplatků. 

6.  Vyloučením. Člen klubu může být vyloučen:
a)  pro pokračující přestupky přes písemné napo-

menutí s výstrahou,            
b)  pro opakované nebo hrubé porušení klubových 

stanov, chovatelského řádu, usnesení a rozhod-
nutí orgánů klubu. Co je zvlášť hrubé porušení, 
či jiné porušení určují tyto stanovy nebo o tom 
dle jednotlivého případu rozhoduje orgán roz-
hodující o vyloučení,

c)  pro nepřístojné chování na zkouškách a výsta-
vách, nepřiměřenou kritiku až napadání roz-
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hodčích během posuzování, urážlivé chování 
vůči ostatním účastníkům,

d)  pro hrubé zacházení se psy v rozporu s kynolo-
gickou etikou nebo se zákonem na ochranu zví-
řat, hrubě zanedbaný psinec, nesprávný nebo 
zanedbaný odchov štěňat,

e)  pro členství v kynologických organizacích neu-
znaných F.C.I.,

f)  pro falšování nebo zneužívání průkazů původu, 
záměrnou produkci štěňat bez PP a pro překup-
nictví se psy,

g)  pro podvody a podvodné údaje na zkouškách, 
soutěžích a výstavách,

h)  pro odsouzení pro trestnou činnost se ztrátou 
občanských práv.

Postup při vylučování:
1.   záležitost projednává a skutkovou podstatu zjiš-

ťuje Výbor klubu na základě písemného oznámení 
všech známých skutečností jedním nebo více členy 
klubu předsedovi, místopředsedovi nebo jednate-
li klubu,

2.   před projednáváním je nutno slyšet názor nařčené-
ho nebo si vyžádat jeho písemné vyjádření,

3.   rozhodnutí Výboru klubu musí být do 14 dnů doru-
čeno oběma stranám doporučeným dopisem,

4.  odvolání proti rozhodnutí Výboru klubu musí být 
podáno do 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí 
a adresováno předsedovi,

5.   odvolání rozhoduje Členská schůze prostou větši-
nou po vyslechnutí obou stran,

6.  rozhodnutí o vyloučení člena musí být oznámeno 
v Klubovém zpravodaji.

Čl. VI
Práva a povinnosti členů

1.  Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti klubu,
b)  účastnit se všech klubových akcí a využívat 

prostředky, zařízení a další majetek Českého 
pointer a setter klubu, a to v souladu s vnitřní-
mi pravidly klubu,

c)  účastnit se řádných i mimořádných členských 
schůzí,

d)  volit od 18 let věku do orgánů klubu,
e)  být volen od 18 let věku do orgánů klubu,
f)  dostávat Klubový zpravodaj,
g)  na uplatnění slev na klubových akcích dle pro-

pozic,
h)  seznámit se se zněním stanov klubu, usnesení-

mi a rozhodnutími orgánů klubu,
i)  obracet se na orgány klubu s podněty a stížnost-

mi a žádat o jejich vyjádření,

j)  Člen, který nemá uhrazeny veškeré závazky vůči 
klubu nemá právo dostávat Klubový zpravodaj 
a nemá právo na uplatnění slev na klubových 
akcích dle příslušných propozic akce.

2.  Člen má povinnost zejména:
a)  dodržovat stanovy klubu a řídit se jeho 

Členskou schůzí schválenými klubovými směr-
nicemi,

b)  řídit se usneseními rozhodnutími orgánů klu-
bu,

c)  podílet se na plnění poslání klubu,
d)  svědomitě vykonávat funkce v orgánech klubu,
e)  řádně platit členské příspěvky a ostatní poplat-

ky ve výši stanovené Členskou schůzí v termínu 
jí schváleném,

f)  neprodleně oznámit změnu jména a adresy 
Výboru klubu.

Čl. VII
Orgány klubu

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

Čl. VIII
Členská schůze

1.  Nejvyšším orgánem klubu je Členská schůze je-
ho členů.

2.   Řádná Členská schůze se koná jednou ročně a svo-
lává ji Výbor klubu. Termín a místo jejího konání je 
oznámeno nejpozději 2 týdny před konáním schůze 
buď v Klubovém zpravodaji anebo písemně každé-
mu členu zvlášť.

3.   Mimořádná Členská schůze se svolává jen v na-
léhavých případech a o jejím svolání rozhoduje 
Výbor klubu. Termín a místo jejího konání je ozná-
meno nejpozději 2 týdny před konáním schůze buď 
v Klubovém zpravodaji anebo písemně každému 
členu zvlášť. Předseda je povinen svolat mimořád-
nou Členskou schůzi vždy, když o to požádá více jak 
polovina členů klubu.

4.   Členská schůze zejména:
a)  rozhoduje o změnách stanov klubu,
b)  schvaluje plán činnosti klubu pro příslušné 

období, výroční zprávu klubu, rozpočet klubu 
a roční uzávěrku hospodaření, chovné pod-
mínky,

c)  volí na dobu tří let členy Výboru klubu a kont-
rolní a revizní komise,

d) stanovuje výši členských příspěvků a jiných po-
platků a také termín a způsob jejich placení,
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e) rozhoduje o odvolání při vyloučení,
f)  rozhoduje o dobrovolném rozpuštění klubu.

5.   Řádně svolaná Členská schůze je schopna usnášení 
bez ohledu na počet přítomných. Hlasovací právo 
členů klubu je rovné. O změně stanov klubu nebo o 
dobrovolném rozpuštění klubu rozhoduje Členská 
schůze dvoutřetinovou většinou všech přítomných 
členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční 
většinou přítomných členu. O změně stanov klubu 
nebo o zrušení klubu je možné na Členské schůzi 
hlasovat pouze v případě, že písemné oznámení o 
konání Členské schůze dle čl. VIII., odst. 2 nebo 3 
obsahuje tento bod programu.

Schvalování návrhů nebo námětů probíhá veřej-
ným hlasováním, pouze na návrh minimálně 1/3 
přítomných členů je v konkrétním případě nutné 
tajné hlasování.

6.  Volba členů Výboru klubu a kontrolní a revizní ko-
mise se provádí tajným hlasováním. Na kandidátce 
musí být uvedeni všichni předběžně písemně na-
vržení kandidáti z řad členstva, doplnění o návrhy 
z pléna. Každý člen má právo žádat i o uvedení se-
be na kandidátce. v případě souhlasu minimálně 
dvou třetin přítomných členů je možné o kandidát-
ce hlasovat veřejně.

7.  každé Členské schůzi musí být zhotoven vyčerpá-
vající zápis, který připraví buď jednatel, nebo jiný 
zapisovatel, určený Výborem klubu před začátkem 
schůze.

Čl. IX
Výbor klubu

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

2.   Výbor klubu má nejméně 7 a nejvíce 11 členů, po-
čet členů schvaluje Členská schůze.

3.   Výbor klubu řídí činnost klubu v období mezi zase-
dáními Členské schůze.

4.  Výbor klubu svolává předseda, v jeho nepřítomnos-
ti místopředseda.
5.   Výbor klubu zejména:
a)  volí ze svých členů předsedu a místopředsedu 

Výboru klubu, jednatele, ekonoma - matrikáře, 
referenta pro výcvik, chovné zkoušky a soutěže, 
správce informačního systému klubu, případně 
další funkcionáře Výboru klubu,

b) jmenuje a odvolává poradce chovu,
c) koordinuje činnost klubu,
d) svolává Členskou schůzi,
e)  zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské 

schůze,
f)  rozhoduje o ukončení členství nebo o vylouče-

ní člena,

g)  zajišťuje vydávání Klubového zpravodaje 
a schvaluje obsah oficiálních internetových 
stránek klubu a jednotlivých plemen.

6.  Funkce ve Výboru klubu jsou čestné, náhrady za vý-
lohy jsou řešeny ve vnitřním předpisu klubu.

7.  Výbor Českého pointer a setter klubu může, pokud 
některý člen přestane vykonávat z jakéhokoliv dů-
vodu svou funkci, pověřit jejím výkonem jiného čle-
na nebo náhradníka. u funkcí přímo volených jen 
do doby konání nové Členské schůze. 

8.  Předseda, místopředseda a jednatel jsou statutár-
ními představiteli klubu a jsou oprávněni jednat za 
klub každý samostatně, jsou však za své jednání 
vždy odpovědni Výboru klub a Členské schůzi.

9.  Volební období je tříleté, možnost znovuzvolení ne-
ní omezena. Zvolen může být kterýkoli řádný člen 
klubu starší 18 let. 

(10)  Výbor klubu je usnášení schopný, jsou-li přítom-
ny dvě třetiny všech jeho členů.

(11)  Výbor klubu rozhoduje nadpoloviční většinou 
přítomných členů, rovnost se považuje za za-
mítnutí.

Čl. X
Kontrolní a revizní komise

1.   Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem 
klubu, který za svou činnost odpovídá Členské 
schůzi.

2.   Kontrolní a revizní komise má nejméně 3 a nejví-
ce 5 členů.

3.   Kontrolní a revizní komise vykonává dohled nad 
činností a hospodařením klubu, upozorňuje Výbor 
klubu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na 
jejich odstranění. Kontrolu hospodaření provádí 
nejméně 1x ročně.

4.  Pro zasedání Členské schůze vypracovává kont-
rolní a revizní komise zprávu o výsledcích revizí 
a kontrolní činnosti.

Čl. XI
Chovatelská rada

1.   Skládá se z poradců chovu, z nichž každý je pově-
řen řízením chovu jednoho plemene.

2.   Funkční období poradců chovu pro jednotlivá ple-
mena není časově omezeno.
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Čl. XII
Klubové směrnice

1.   Klub je povinen vydat tyto směrnice:
a)  Chovné podmínky – minimální požadavky, je-

jichž splnění je nutné u jedinců plemen psů dle 
čl. III. odst. 1 pro zařazení do chovu,

b)  Členské příspěvky a jiné poplatky a také ter-
mín a způsob jejich placení.

2.  Klub může vydat zejména tyto směrnice:
a) jednací řád,
b) provozní řád,
c) účetní směrnice,
3.   Členská schůze schvaluje směrnice dle odst. 1 ne-

bo ty, které si ke schválení vyhradí. Ostatní směrni-
ce schvaluje Výbor klubu.

Čl. XIII
Informační systém klubu

1.  Informační systém klubu tvoří zejména:
a) Klubový zpravodaj,
b) webové stránky klubu.

2.   V klubovém zpravodaji a na webových stránkách 
klubu jsou uveřejňovány zejména:
a) aktuální zprávy a oznámení o činnosti klubu,
b) příspěvky a dopisy členů,
c)  kompletní zápisy z jednání Výboru klubu 

a Členské schůze,
d)  kalendář klubových akcí spolu s přihláškami 

a propozicemi,
e)  Klubový zpravodaj vychází nejméně jedenkrát 

do roka a je posílán všem řádným i čestným 
členům, kteří mají řádně zaplacené členské 
příspěvky a ostatní poplatky. Jeho cena je zahr-
nuta v členských příspěvcích. 

Čl. XIV
Zásady hospodaření

1.  Příjmy klubu tvoří zejména:
a) zápisné, členské příspěvky a jiné poplatky,
b) poplatky za služby nečlenům klubu,
c)  poplatky ze zkoušek, soutěží a výstav pořáda-

ných klubem,
d)  příjmy z inzerce v Klubovém zpravodaji a na 

webových stránkách klubu ,
e)  dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
f)  výnosy z majetku a další příjmy z činností při 

naplňování cílů klubu,
g)  příspěvky od kynologických a státních organi-

zací.
2.   Za hospodaření klubu odpovídá Výbor klubu, kte-

rý každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o 
hospodaření.

3.   Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpoč-
tu schváleného Členskou schůzí.

4.  Ekonom klubu zajišťuje běžné hospodaření, na-
kládání s majetkovými hodnotami, vede účetnictví 
a zajišťuje plnění daňových povinností. 

5.   Nakládání s jednorázovými majetkovými hodnota-
mi nad 10.000,- Kč schvaluje Výbor klubu.

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

Čl. XV
Zánik klubu

1.  Klub zaniká:
a)  dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s ji-

ným klubem z rozhodnutí Členské schůze dvou-
třetinovou většinou všech přítomných členů,

b)  pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra 
o jeho rozpuštění.

2.   Zaniká-li klub dobrovolným rozpuštěním, rozhodne 
současně Členská schůze o způsobu majetkového 
vypořádání a zřídí 5-ti člennou likvidační komisi, 
v níž musí být předseda a ekonom klubu.

 
Stanovy klubu byly 6. 4. 2005 zaregistrovány 
na ministerstvu vnitra
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Směrnice klubu Č. 1 – poplatky

Český 
pointer a setter klub,
Jungmannova 25, Praha 1, 115 25

Směrnice č. 1 
Členské příspěvky 
a jiné poplatky a také termín a způsob 
jejich placení   

Čl. I
Poplatky spojené s chovem

I.  Poplatky placené členy Českého pointer a setter 
klubu:
a)  poplatek za zařazení psa či feny do chovu je 

150 Kč,
1.  poplatek je splatný nejpozději při podání žádosti o 

zařazení do chovu,
2.  poplatek platí majitel psa či feny,
3.  bez zaplacení poplatku nebude pes či fena do cho-

vu zařazen,
b)  poplatek za vystavení krycího listu je 200 Kč,

1.  poplatek je splatný nejpozději při podání žádosti o 
vystavení krycího listu,

2.  poplatek platí držitel chovné feny,
3.  platnost krycího listu je jeden rok od jeho vystave-

ní, poradce může tuto dobu prodloužit,
4.  držitelem chovné feny je buď majitel nebo ten, kdo 

je majitelem zmocněn používat ji k chovu,
5.-  bez zaplacení poplatku nebude krycí list vysta-

ven,
c)  poplatek za 7 a 8 štěně přihlášené k zápisu vrhu 

je 200 Kč za každé z nich. Poplatek za každé dal-
ší štěně nad 8 přihlášené k zápisu vrhu je 1000 
Kč za každé z nich

1.  poplatek je splatný nejpozději při podání přihlášky 
k zápisu vrhu štěňat,

2.  poplatek platí držitel chovné feny,
3.  držitelem chovné feny je buď majitel nebo ten, kdo 

je majitelem zmocněn používat je k chovu,
d)  poplatek za udělení výjimky poradcem chovu 

pro zařazení psa či feny do chovu je 1000 Kč
1.  poplatek je splatný nejpozději ke dni podání žádos-

ti o udělení výjimky poradcem chovu,
2.  v případě neudělení výjimky klub poplatek členo-

vi vrátí,
3.  poplatek platí majitel psa či feny,
4.  bez zaplacení nebude pes či fena do chovu zařazen,
5.  od člena klubu nebude vybírán poplatek dle Čl.I 

odst. 1) písmena a),

e) za udělení výjimky poradcem chovu při vystave-
ní krycího listu je 1000 Kč

1.  poplatek je splatný nejpozději ke dni podání žádos-
ti o vystavení krycího listu,

2.  případě neudělení výjimky klub poplatek členo-
vi vrátí,

3.  poplatek platí držitel chovné feny,
4.  platnost krycího listu je jeden rok od jeho vystave-

ní, poradce může tuto dobu prodloužit,
5.  držitelem chovné feny je buď majitel nebo ten, kdo 

je majitelem zmocněn používat ji k chovu,
6.  bez zaplacení poplatku nebude krycí list vystaven,
7.  od člena klubu nebude vybírán poplatek dle Čl. 

i odst. 1) písmena b).

II.  Poplatky placené nečleny Českého pointer a set-
ter klubu:
a)  poplatek za vystavení krycího listu je 2500 Kč,

1.  poplatek je splatný nejpozději při podání žádosti o 
vystavení krycího listu,

2.  poplatek platí držitel chovné feny,
3.  platnost krycího listu je jeden rok od jeho vystave-

ní, poradce může tuto dobu prodloužit,
4.  držitelem chovné feny je buď majitel ne-

bo ten, kdo je majitelem zmocněn používat ji 
k chovu,
b)  poplatek za 7 a 8 štěně přihlášené k zápisu vr-

hu je 200 Kč za každé z nich. Poplatek za kaž-
dé další štěně nad 8 přihlášené k zápisu vrhu je 
1000 Kč za každé z nich

1.  poplatek je splatný nejpozději při podání přihlášky 
k zápisu vrhu štěňat,

2.  poplatek platí držitel chovné feny,
3.  držitelem chovné feny je buď majitel nebo ten, kdo 

je majitelem zmocněn používat je k    chovu.

Čl.II
Členské příspěvky

I.  Členské příspěvky za členství v Českého pointer 
a setter klubu jsou 300 Kč za kalendářní rok a

jsou splatné nejpozději do 31.12. předcházejícího ro-
ku.

II.  Členské příspěvky nových členů zaplacené v roce 
vzniku jejich členství jsou placeny na kalendářní 
rok, kdy jejich členství vzniklo.
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Čl.III
Ostatní poplatky

I. Poplatek za vystavení a zaslání upomínky o neza-
placení poplatků dle Čl.I a členských příspěvků
dle Čl.II je 70 Kč.

a)  poplatek je splatný nejpozději do 20 dnů ode 
dne odeslání upomínky,

b)  upomínka musí být zaslána 
doporučeným dopisem.

II.  Zápisné dle čl. IV odst.1 Stanov klubu je 200 Kč.
a)  zápisné je splatné nejpozději při podání přihláš-

ky za člena klubu,

ČI.IV
Závěrečné ustanovení

I.  Přihláška k zápisu vrhu štěňat musí být potvrzena 
ekonomem klubu, že držitel chovné feny má řád-
ně uhrazeny všechny poplatky případně členské 
příspěvky. Bez tohoto potvrzení nebudou vydány 
rodokmeny.

II.  Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení 
Členskou schůzí, tj. 13.3.2005.

Č. 2 – Chovné podmínky Směrnice klubu
CHOVNÉ PODMÍNKY – minimální 
požadavky, jejichž splnění je nutné 
u jedinců plemen Pointer, 
Anglický setr, Gordonsetr, 
Irský červenobílý setr a Irský setr

Čl. i 
Chovné podmínky

1.  Rtg na dysplazii kyčelních kloubů - maximálně 
stupeň  2/2

2.  Exteriér - známka výborná nebo velmi dobrá
a)  získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě 

v ČR
b)  v posudku a rodokmenu musí být uveden skus, 

chrup, výška a barva oka
– skus – nůžkový (ev.klešťový)
– chrup - úplný
– minimální kohoutková výška u feny 58cm
– minimální kohoutková výška u psa  62cm
– barva oka - dle standartu

c)  v den výstavy musí být posuzovanému jedinci 
12 měsíců.

3.  Zkoušky
a)  Klubové derby, Mezinárodní derby, Národní 

Field Trial, Mezinárodní Field Trial, Field Trial - 
GT a to typ „couple“ (párové hledání) se ziskem 
nejméně 6 bodů-dobře.

b)  ostatní zkoušky podle zkušebních řádů ČMMJ 
(ZV,PZ,VZ,Memoriály) nebo FCI, kde pes může 
prokázat vrozené vlastnosti stavěcího psa.

c)  limitní známky (dle řádů ČMMJ), které musí 
být splněny pro zařazení do chovu:
HLEDÁNÍ 3
VYSTAVOVÁNÍ 4
VROZENÁ CHUŤ K PRÁCI 4  (pouze na ZV)
POSTUPOVÁNÍ 3
NOS 4
POSLUŠNOST 2
KLID PO VÝSTŘELU 3

d)  na zkouškách dle řádů ČMMJ musí pes uspět, 
cena nerozhoduje.

Čl.II
Udělení výjimek

1.  v kompetenci poradce chovu je udělení výjimky 
z výše uvedených chovných podmínek a to u jedin-
ců, kteří jsou přínosem pro chov 

   2)umožnění zapsání vrhu nečlenovi ČPSK (pro ple-
mena, která ČPSK zastřešuje) při dodržení chovných 
podmínek daného plemene.

Čl.III
Dohoda mezi ČPSK a MSKCHAO

a)  oba kluby si vzájemně uznávají chovné jedince
b)  je možné členství v obou klubech současně, ale 

chov a uchovňování je přípustné pouze v jed-
nom klubu - buď podle podmínek ČPSK nebo 
MSKCHAO.
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Mezinárodní 
Field Trial 2005 
z pohledu vrchního 
rozhodčího.

Byl to maraton! Poprvé 
v historii ČPSK se uskutečnil 
Mezinárodní Field Trial na dvou 
místech a to vždy tři dny. Ve 
dnech 16. až 18. 4. v Žírovicích 
a 22. až 24. 4.2005 v Klapý. Byl 
tak vytvořen předpoklad ucházet 
se celkem 6x o titul CACIT,CACT 
a res. CACIT, res. CACT ve skupi-
ně FT-couple a FT-solo. 

Celá tato akce našla výbor-
nou podporu v MS Žírovice a MS 
Klapý. Ke spolupráci se k MS 
Žírovice připojila MS Házlov, 
Skalná, Třebeň, školní statek 
Dolní Dvory a akciová společ-
nost LČR Fr. Lázně. Mimo reví-
ru Klapý byly k dispozici revíry 
Libochovice, Křesín a Chotěšov. 
Všichni vůdci i rozhodčí měli tak 
dostatek prostoru pro prezentaci 
a řádné vyzkoušení psů. Velkou 
devizou našeho Mezinárodního 
Field Trial byla přírodní pernatá 
zvěř (koroptve, bažanti). Každý 
pes měl možnost přijít na perna-
tou zvěř, což není v dnešní době 
samozřejmostí. 

Co se změnilo oproti minulým 
letům? v přešlých letech stáli na-
ši vůdci tak trochu stranou. Na 
čelních místech se umísťovali za-
hraniční vůdci a také si odváželi 
většinu titulů. Letos tomu bylo 
právě naopak.

Jak výsledková listina ukazu-
je, v roce 2005 dominovala naše-
mu Mezinárodnímu FT tři jmé-
na: Vladimíra Dvořáková, Eva 
Straková a Lenka Spurná. Tato 
tři „děvčata“ prezentovala na 
„parkuru“ vynikající jedince, 
kteří předváděli špičkové výkony 
a jejich ocenění nejvyššími tituly,  

bylo ze strany rozhodčích bez vět-
šího rozmýšlení. Po Mistrovství 
světa v lovu s ohaři na Slovensku, 
je to další hmatatelný důkaz vze-
stupu úrovně našich pointrů a se-
trů. Ti, kteří se na naše zkoušky 
přijeli podívat jako hosté, měli 
možnost vidět nejen výkony psů, 
ale i skvělou práci vůdců.

Všichni rozhodčí obdivova-
li, s jakým klidem a přehledem 
Vlaďka, Eva i Lenka psy na par-
kuru vedly. Bez zbytečného pís-
kání, klidně a soustředěně s ci-
tem prohledat přidělený terén 
tak, aby opravdu žádný „metr“ 
nezůstal bez povšimnutí. To je 
nejdůležitější předpoklad úspě-
chu!!! 

Nelze se také nezmínit o krás-
né atmosféře těchto zkoušek. Po 
všechny dny panovala skvělá ná-
lada, kamarádství a všichni se 
radovali, ani ne tak z titulů, ja-
ko z vynikající práce psů, která 
přinesla potěšení a někdy i slzy 
radosti do očích všem zúčastně-
ným.

MUDr. Novotný Vlastimil 

MFT 2005
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Jarní svod 
gordonsetrů
  
V Lovecké chatě v Horních 
Počernicích se v neděli 10. dubna 
tradičně sešli chovatelé gordonsetrů 
na specializovaném jarním svodu. 
Letos se zůčastnilo pouze 8 psů 
a fen plemene gordonsetr. Loňský 
rok byl na štěňata poměrně slabý. 
Nejvíce bylo z chovné stanice 
Czech Pamir.

Mimo loňská štěňata se dostavil 
i mohutný pes z r. 2003 Charm 
Bojandolí. Představila se též im-
portovaná fenka z Dánska CHINA 
– ČLP/GS/5657, v 11 měsících 
56 cm, jemné konstituce. Po vypuš-
tění se projevila jako velmi rychlá. 
Těšíme se, že v příštím roce nás 
mile překvapí na FT. 

Mimo GS bylo zpestřením předve-
dení pěti sourozenců anglických 
setrů z chov. stanice „Od Královské 
stolice“ ing. Z. Studenovské.

Počernice 2005

Cita z Kobyliských hor

Chan z Bojandolí
China

Tanny Czech Pamir

Tomy Czech Pamir
Terry Czech Pamir

ZUBY – chyba
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Irský červenobílý setr
Jako chovatel Irských červe-
nobílých setrů jsem se setkal 
mnohokráte s neznalostí tohoto 
plemene, a to jak u myslivců, 
tak u veterinárních lékařů, a to 
nemluvě o laické veřejnosti. Při 
vstupu na národní výstavu v Brně 
mi veterinář, který kontroloval 
očkovací průkazy řekl, že takové 
plemeno neexistuje. Stalo se mi, 
že telefonoval nějaký myslivec 
na můj inzerát, že takové ple-
meno není a že se zřejmě jedná 
o Anglického setra. Dokonce 
k nám přijel jeden také odborník 
- myslivec, a když uviděl fenku 
a štěňata začal neuvěřitelně řvát 
a vyhrožovat, že mu předvádíme 
Špringl španěla, a že bude žádat 
úhradu za cestovní, že jsme pod-
vodníci a ostatní ani nelze uvá-
dět. Myslím si, že když něco ne-
znám, můžu se chovat slušně, ale 
to už je jiná. Sám jsem se s tímto 
plemen setkal poprvé u manželů 
Vaňkátových v roce 1995.
Svojí povahou mne červenobílý 
setr naprosto upoutal a tak jsem 
se rozhodl, že si ho musím opat-
řit. To se mi povedlo v roce 1997 
z chovatelské stanice z Lukov-
ských lánů pana MVDr. Šrámka. 
Přivezl jsem si fenku Ester. 

V roce 1998 jsme absolvovali jarní 
svod i podzimní zkoušky a byla 
uznána chovnou. Mnoho radostí 
nám udělala na výstavách, kde ve 
třídě mladých v roce 1997 až 1998 
obdržela 3x hodnocení CAJC 
a od podzimu roku 1998 do roku 
2001 získala 8x CAC, 6xCACIB 
a 3xBOB. a i přesto jsme se na-
dále setkávali s neznalostí laické 
veřejnosti i mezi myslivci. Tyto 
problémy s neznalostí plemene 
přetrvávají, i když už je v repub-
lice okolo 160 registrovaných 
jedinců. Dnes se na výstavách ob-
jeví sem tam jeden dva zástupci 
plemene, a mnohdy ani ten jeden. 
Dříve jsem pravidelně chodil na 
výstavy, ale když pak slyším „no 
jo, jsou tu zase, musejí všechno 
vyžrat“, mám po chuti. Navíc jsem 
v invalidním důchodu a poplatky 
za výstavy jsou čím dál tím draž-
ší. Mezi myslivci panuje názor, že 
nejlepší pes je český fousek a pak 
módní labrador. Jsou pomalí, pro-
to nedají mnoho práce. Kdežto 
setr je prý neovladatelný, těžko 
se cvičí. Opak je pravdou, což jim 
předvedlo již více červenobílých 
setrů. Na honech je pak překva-
pením, že setr výborně pracuje, 
i když je rychlý. Sám jsem před- 
vedl na podzimních zkouškách 

pět červenobílých setrů, což je 
v našich podmínkách velký pro-
blém, vzhledem k tomu, že není 
na Vysočině dostatek drobné 
zvěře. Potomci mých fen doka-
zují pracovní schopnosti i jinde. 
Například Inka Bohemia Thalset 
absolvovat PZ a dvakrát LZ v I. 
ceně a VZ nedokončila bohužel 
na poslední disciplíně - přinášení 
lišky z vlečky. Mrzí mne, že se na-
šel i takový chovatel, který si ode 
mne koupil dvě fenky, a protože 
měl osobní problémy, nic s nimi 
nedělala a prohlásil, že jsou to 
psi na ... Já jsem si jednu fenku 
koupil zpět a během tří měsíců 
absolvovala ZV a PZ v I. ceně 
a pokud vím, tak druhá fenka 
ještě ten rok zvládla také PZ v I. 
ceně a nyní je na Moravě. Bohužel 
takovou pomluvu dokázal vypus-
tit člověk, který je rozhodčím 
z výkonu.
Výbornou práci dodnes předvádí 
první červenobílý setr Rushfield 
Smudge i jeho syn Hart. Byl bych 
velmi spokojený, kdyby se toto 
ušlechtilé plemeno více rozšířilo.

Vojtěch Lněnička
chovatelská stanice 

Bohemia Thalset
Pošná 42, Pacov
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Pohár Ireny Rafalské
Dne 17.  září 2005 se uskutečnil 

1. ročník soutěže o putovní pohár 
Ireny Rafalské.

Soutěž proběhla při ZV pořáda-
ných OMS Prahy 9. Posuzovalo se 
podle platného zkušebního řádu 
pro ZV. Soutěžili mladí irští se-
tři do 3 let.

Soutěž nebyla iniciována klu-
bem, nýbrž hrstkou přátel ir-
ských setrů. Soutěž proběhla 
v přátelské atmosféře a doufáme, 
že se setkáme na 2. ročníku.

Děkujeme touto cestou OMS 
Prahy 9 za podporu.

Kuntošová
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Pohár Ireny Rafalské
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Klubu Bretaňských ohařů 
z Benešova, zejména ředitelce 
výstavy, paní Heleně Dvořákové,  
vděčíme za ušetření veškerých 
starostí s uspořádáním Speciální 
výstavy anglických ohařů, kte-
rá se konala v rámci Sdružené 
výstavy chovatelských klubů. 
Z celkového počtu 49 bylo 18 AS, 
10 GS, 15 IS, 1 IČBS, 6 POI. Měli 
jsme možnost prezentovat naše 
psy v důstojném prostředí kono-
pišťského areálu na upravených 
travnatých plochách. Velkou vý-
hodou pro vystavující bylo těsné 

sousedství prostorného parko-
viště se skvělým zázemím přileh-
lé restaurace, kde psi byli vítáni. 
Prostorné byly i kruhy, což oceni-
li diváci. Kdo předváděl více je-
dinců však prověřil svou kondici. 
Pozvánku k posuzování našich 
plemen přijala belgická rozhod-
čí, paní Danielle Letroye, která 
osobně věnovala speciální cenu, 
krásný pohár, který přivezla, pro 
nejkrásnějšího britského stavěcí-
ho psa. Získal ji zaslouženě profe-
sionálně předvedený mladý pes 
AS Draq Vis Tranquilla.

Měli jsme možnost se v někte-
rých posudcích dočkat velkých 
překvapení, nicméně pro jiné oko 
jsme ochotni vyjíždět do zahrani-
čí a tady jsme jej měli za humny. 
Pro náhodné japonské návštěv-
níky, jejichž původním cílem bylo 
arcivévodovo sídlo  byla tato akce 
skvělým předmětem fotografic-
kých aparátů, pro náš klub při-
nejmenším možností prezentace 
na úrovni. 

Paní ředitelko, děkujeme. 

Mgr. Jana Anderlová

Konopiště 2005
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Libor Kunt Základy poslušnosti /1
Základy poslušnosti 
a příprava na lovecké 
zkoušky

V tomto článku bych se s vá-
mi chtěl podělit o své zkušenos-
ti, které jsem získal při výcviku 
Anglických ohařů. Loveckou ky-
nologií se zabývám již 13 let a za 
tuto dobu jsem vycvičil a úspěš-
ně předvedl na zkouškách již 
7 anglických ohařů různých ple-
men jak na FT tak také na VZ. 
Samozřejmě vím, že neznám vše. 
Při této práci se člověk postupně 
učí vlastně celý život, ale budu 
rád pokud mé rady někomu pomo-
hou. Důležité je si uvědomit, že 
výcvik psa je dlouhodobá záleži-
tost, kdy musíme prokázat maxi-
mální trpělivost, která však, jak 
se praví, „růže přináší“. 

Výcvikem začínáme už v ra-
ném věku štěněte. Osvědčená 
metoda v tomto věku je odměna 
formou pochvaly a pamlsku, a to 
při každém přivolání,  což je zá-
kladním a zároveň prvním cvi-
kem. Můžeme použít píšťalku, 
na kterou jednou krátce a jednou 
dlouze zapískáme např. při při-
volání na každé krmení. Dalším 
základním cvikem je ,,sedni“ 
(viz obr.1). Pokud štěně přivo-
láme, dáme mu povel. aby usedl 
a přitlačením zadku k zemi mu 
pomůžeme. Současně začínáme  
učit chození na vodítku, kdy by 
pes měl jít vedle levé nohy s hla-
vou zároveň s naším kolenem. 
Při tomto cviku se mi osvědčilo 
toto provádět podél nějaké pře-
kážky (zeď, plot) a v případě, že 
štěně předbíhá, jemně kolenem 
přitlačíme směrem k překážce. 
Asi tak v pátém měsíci věku ště-
něte začneme velmi důležitým 
cvikem a to je ,,daun“ (anglické 
slovíčko down-lehni). Pro veške-
rý další výcvik je velmi důležité, 

aby na tento povel pes vždy po-
slechl a musíme být v tomto vel-
mi důslední. Jestliže nenaučíme 
psa ,,pevně daunovat“, nemůže-
me pokračovat v dalším výcviku. 
Začneme tak že si psa připneme 
na vodítko a nejprve dáme  povel 
sedni. Pak jej uchopíme za před-
ní končetiny, které podtrhneme 
a s rázným povelem,,daun“ při-
tlačíme hlavu k zemi mezi přední 
končetiny. (viz obr.2). Tento cvik 
několikrát opakujeme, až nám 
pes reaguje na slovo „daun“ bez 
podtrhnutí končetin . Pak přidá-
me k tomuto povelu  zvednutí pra-

vé paže. Postupem času  zvedá-
me pouze paži a dlouze pískáme 
na píšťalku. Nebo použijeme píš-
ťalku s kuličkou, se kterou mám 
osobní zkušenost. Pokud nám pes 
daunuje u nohy, začneme pro-
dlužovat vzdálenost mezi námi. 
Pomůckou nám může být např.   
barvářský řemen. Tento řemen 
celý rozvinem, abychom psa mě-
li stále pod kontrolou, a dáme mu 
povel ,,daun“ – zůstaň a se zved-
nutou paží začneme před ním po-
malinku ustupovat tak abychom 
ho měli stále pod dozorem. Pokud 
bude chtít vstát, důrazným pove-
lem ať píšťalkou nebo zdviženou 
rukou jej opět,,zadaunujem“. Toto 
opakujeme do té doby, až je pes 
naprosto klidný.Později se také 
začneme schovávat, ovšem po-
řád musíme mít psa pod dozo-
rem. Toto musíme neustále pro-
cvičovat, dokud pes nezůstane 
naprosto klidný i v případě, kdy 
od něj odejdeme a on nás nevi-
dí. Dalším stupněm tohoto cvi-
ku je, že psa odvážeme a vše co 
jsem popsal provádíme bez uvá-
zání. Výsledkem tohoto cviku 
by mělo být, že pokud pískneme 
nebo zdvihnutím paže dáme po-
vel „daun“ pes jakkoliv od nás 
vzdálený a zabraný do jakékoliv 
činnosti by měl okamžitě,,zadau-
novat“ a setrvat tak do dalšího 
povelu. Všechny cviky, které jsem 
zde popsal musí být procvičovány 
na zahradě nebo v nějakém uza-
vřeném prostoru aby pejsek ne-
měl šanci utéct.

Pokračování v příštím čísle.
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Použije-li se před běžným maji-
telem psa termín „geneticky pod-
míněné onemocnění“, představí 
si většina z nich dysplazii kyčel-
ního kloubu nebo některý oči 
postihující problém, např. PRA. 
Pravdou ale je, že geneticky pod-
míněných onemocnění je víc, než 
je příjemné a že komplikují život 
psům i lidem okolo nich. Některá 
postihují celou řadu plemen, ně-
která naopak jen jedno nebo dvě 
plemena. Do druhé kategorie pa-
tří např. scottish cramp  (křeče 
skotských teriérů) nebo granu-
locytopatie irských setrů. z ná-
zvu vyplývá, kterých plemen se 
dané onemocnění týká a u kte-
rých plemen je třeba se nad  ním  
z  hlediska chovu zamýšlet. Výše 
uvedené onemocnění irských se-
trů je mezi chovateli známo jako 
CLAD. Označení je zkratkou od-
borného názvu choroby - Canine 
Leucocyte Adhesion Deficiency,  
který  by bylo možné do češtiny 
přeložit jako poruchu přilnavosti 
bílých krvinek psa. Název je to si-
ce výstižný, ale běžnému člověku 
asi nic neříká. Pro vysvětlení je 
třeba si připomenout věci, které 
se většina z nás učila na základ-
ní škole.

Stejně jako u jiných zvířat a ta-
ké u člověka se psí krev skládá 
z části tekuté, kterou tvoří krev-
ní plazma a z buněk, mezi které 
patří červené krvinky, bílé kr-
vinky a krevní destičky. Bílé kr-
vinky jsou jaderné buňky, které 
se podle toho, zda jsou či nejsou 
v jejich plazmě přítomná gra-
nula označují jako  granulocy-
ty a agranulocyty. Granula ma-
jí schopnost různým způsobem 
přijímat kyselá a zásaditá barvi-
va a tato vlastnost dala podklad 
pro členění granulocytů na  ne-
utrofily (nebarví se), eozinofily 
(barví se kyselými barvivy) a ba-

zofily (barví se zásaditými barvi-
vy). Bílé krvinky mají z hlediska 
obranyschopnosti jedince řadu 
důležitých úkolů. Patří mezi ně 
i fagocytóza, tedy proces, při 
kterém krvinka pohltí a násled-
ně zlikviduje částice, které do 
organizmu nepatří, např. bakte-
rie nebo vlastní rozkládající se 
tkáň. Velkou schopnost fagocyto-
vat mají výše uvedené neutrofily. 
Jsou velmi pohyblivé, rychle se  
množí a jako obranná zbraň jsou 
velmi účinné. Jejich životnost ale 
není příliš dlouhá, poměrně  brzy 
hynou a jejich odumřelá těla tvo-
ří to, co všichni dobře známe a co 
označujeme jako hnis.

Mechanizmus fagocytózy je 
poměrně složitý a jednou  z důle-
žitých podmínek pro jeho řádný 
průběh je  přilnavost (adhese) 
krvinek. Ta hraje roli při pohybu 
krvinky k místu, kde má zasáh-
nout a také ovlivňuje schopnost 
krvinky se „ nalepit“ na částici, 
kterou je třeba zničit. K řadě pro-
blémů dochází v případě, že  je 
přilnavost krvinek nedostatečná 
nebo úplně chybí. Důvodů, proč 
může dojít k  nedostatečné adhe-
zy krvinek  je celá řada. V případě 
probíraného onemocnění irských 
setrů je největším problémem 
skutečnost, že se jedná o onemoc-
nění dědičné. Postižené zvíře se 
nedokáže vyrovnat s bakteriální 
infekcí, která by pro něj za nor-
málních okolností nepředstavo-
vala žádné nebezpečí. Banální 
záležitost se tak mění v život 
ohrožující a stále se vracející  
problém. u nemocného jedince 
přetrvávají vysoké teploty a ne-
chutenství, typický je i úbytek 
váhy. Novorozená štěňata mohou 
hynout na zánět pupečníkových 
žil, u malých štěňat dochází např. 
k  zánětům dásní , otokům kloubů 
nebo zánětům kostí a kostní dře-

ně. v případě poranění se netvoří  
hnis a rány se obtížně hojí . 

U většiny chorob je třeba od-
povědět na tři otázky: „Jak se da-
ná choroba prokáže ? Jak se lé-
čí? Jaká je šance na uzdravení?“ 
Průkaz CLAD je velmi obtížný 
a běžná laboratorní vyšetření ne-
pomohou . Vodítkem by snad mohl 
být zvýšený počet bílých krvinek, 
ke kterému ale dochází i u jiných 
chorob. Určitou možností jsou 
speciální testy zaměřené na fa-
gocytární vlastnosti krvinek a asi 
jediným opravdu směrodatným 
vyšetřením je vyšetření genetic-
ké. v České republice je v této 
oblasti ale situace velmi složitá. 
Zatím se zdá, že žádná z našich 
laboratoří genetické vyšetření 
zaměřené na CLAD neprovádí, 
v případě potřeby je ale možné 
se obrátit na laboratoře v zahra-
ničí. Obecně se  CLAD  považuje 
za  velmi problematické onemoc-
nění.  Odezva na antibiotickou 
léčbu je velmi špatná a prognóza 
(předpověď průběhu a konečné-
ho výsledku léčení) je nepřízni-
vá. Většina postižených psů ve 
štěněčím věku hyne.

Granulocytopatie irských se-
trů, jak také bývá někdy CLAD 
označována, je problém týkají-
cí se jednotlivých zvířat a samo-
zřejmě i problém týkající se cho-
vu jako celku. Určitě je smutné 
dívat se, jak malé štěně přes 
naši veškerou snahu hyne a ne-
méně smutné je takovéto štěně 
vyprodukovat. Ví se, že CLAD je 
geneticky podmíněná choroba. 
Literatura praví, že se jedná o po-
ruchu autozomálně recesivního 
typu. O tom, jak vypadá dědičnost 
dominantní a dědičnost recesivní 
se píše v řadě článků a publika-
cí. v případě CLAD recesivní typ 
dědičnosti v praxi znamená, že 
v populaci plemene je možné na-

CLAD dědičně podmíněné onemocnění irských setrů
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jít jedince zdravé, jedince nemoc-
né a jedince, které by bylo mož-
né označit jako nosiče. Jedinec, 
u kterého se choroba projevila, 
získal od obou rodičů vlohu pro 
onemocnění a svému případnému 
potomstvu jí bude vždy předávat.  
Jedinec, u kterého se choroba ne-
projeví, může být z hlediska ge-
netického založen dvojím způso-
bem. Ta lepší varianta nastává 
v okamžiku, kdy ani jeden z rodi-
čů nepředal svému potomkovi vlo-
hu pro onemocnění. Takový pes je 
z pohledu klinického i genetické-
ho zdravý. Znamená to, že nejen 
sám neonemocnění, ale že vlohu 
pro nedostatečnou přilnavost bí-
lých krvinek nepředává ani svým 
potomkům.  Horší je to tam, kdy 
psovi vlohu pro onemocnění jeden 
z rodičů předal. Pes se jeví zdra-
vý, ale existuje 50% pravděpodob-
nost, že nežádoucí vlohu bude dál 
předávat. Sejde-li se v chovném 
páru pes nosič se stejně založe-

nou fenou, je šance, že budou mít 
postižené potomstvo, velká. 

 Z chovatelského hlediska vy-
plývají z uvedeného  určité závě-
ry. Pravděpodobnost, že se chová 
na nemocných zvířatech je vel-
mi malá, protože většina posti-
žených jedinců uhyne a pokud 
by náhodou nějaký přežil, cho-
val by na něm jen opravdu otrlý 
chovatel.  Otázku, zda jedinci, 
u kterých se zdravotní potíže ne-
ukázali,  jsou či nejsou přenašeči, 
dokáže zodpovědět genetické vy-
šetření. Řada států, hlavně pak 
samotná země původu irských 
a irských červenobílých setrů té-
to oblasti věnuje velkou pozor-
nost. Pokud si někdo dá práci 
a do internetového vyhledáva-
če zadá heslo „canine leucocyte 
deficiency“, vyběhne mu celá řa-
da stránek a článků. Informace 
v nich jsou různé od popisu one-
mocnění až po přehledy testova-
ných psů a fen. Označení výsled-

ků odpovídá výše uvedenému 
členění. Affected=postižený, car-
rier=nosič a clear=čistý. Počty 
nosičů jsou nepříjemně velké, ale 
potěšitelné je, že tam, kde se pro-
vádí přísná selekce- z chovu se 
vyřazují i nosiči, klesají.

Otázkou je, jaká je situace 
v naší populaci irských a irských 
červenobílých setrů. v rámci na-
ší laboratoře LABVET  jsme na 
jedince, u kterého by bylo mož-
né vyslovit podezření na CLAD, 
nenarazili. Zkušenosti z jednoho 
pracoviště ale není možné brát 
jako směrodatný výsledek pro 
celý stát. Samotní chovatelé asi 
nejlépe vědí, zda a jak často jim 
hynou štěňata a pokud ano, zda 
by příznaky odpovídají granulo-
cytopatii. Pokud by se problém 
ukazoval častěji, bylo by asi nut-
né se jím zabývat.

Vladimíra Tichá
LABVET Praha

Kde je možné nechat vyšetřit svého psa

Na této internetové adrese naleznete formulář, který vám veterinář 
při odběru krve vyplní:

http://www.tieraerztliches-institut.uni-goettingen.de/moldiag.html

Pro vyšetření stačí 3-5 ml krve. Musí být provedena „EDTA” 
stabilizace (prý to dělá každý veterinár automaticky). 
Poté krev řádně označenou jménem a číslem psa spolu s formulářem 
odešlete na adresu:

Tierärztliches Institut 
der Universität Göttingen
Groner Landstraße 2
D-37073 Göttingen

Telefon: +49-551-39-9695 
Fax: +49-551-39-3399

Cena vyšetření je: 47,56 EUR i s daní.
Vyšetření je hotové do týdne.

Kuntošová
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Následující text, který 
je volně každému k 
dispozici na webu je 
částí
FAQ (nejčastěji 
kladených otázek) při 
tréninku stavěcích psů.

Odpovídá: Derry Argue (GB), 
zkušený chovatel a cvičitel po-
intrů a setrů.

Můj roční pointer nechce přijít 
na přivolání? Co mám dělat?

Toto je nejčastější otázka. 
Kdyby šlo o mne, tady bych ne-
začínal! Co tím chci říci: tento 
problém nemusím řešit, protože 
znám pracovní psy, kteří rádi lo-
ví. Když se lovecký instinkt na-
startuje, dají daleko raději před-
nost tomu být „tam někde“, než 
na vodítku, takže CVIČÍME je 
před tím, než se do tohoto stádia 
dostanou. Nemůžete potřít ně-
kolik století selektivního chovu. 
Pořiďte si kazetu Stavěcí psi od 
základu a naučte svého psa, co 
to znamená „k noze“ a „lehni“. To 
jsou brzdy a vedení. Pokud jste to-
hle doposud nezvládli, máte štvá-
če mimo vliv vůdce. Ve chvíli, kdy 
pes nechce přijít na zavolání, mě-
li byste alespoň být schopni jej 
zadaunovat na dálku a dojít k 
němu, zatímco hlasitě přeháníte 
to, že se zlobíte a když psa uváže-
te na vodítko uštědříte mu lekci 
v přivolání. Váš mlaďoch bude 
šťastný, že k vám může přijít pro 
pomazlení, ale když si zítra uvě-
domí, že tam venku je zvěř, bude 
to jiný příběh! Přivolání je povel 
založený na povinnosti - váš pes 
MUSÍ přijít, když slyší, že ho vo-
láte. Totéž se týká povelu lehni 
- odpovědí je pozice provedená 
OKAMŽITĚ na jakoukoli vzdá-
lenost.

Můj pes nevystavuje. Zkoušeli 
jsme to na bažantech po dobu 
nejméně tří týdnů a stále ne-
staví.

Pokud budete pokračovat na 
zvěři, se kterou se už seznámil 
a ukázal vám ji, nebude vysta-
vovat. Ustálili jste si problém. 
Gratuluji! Byl bych na velkých po-
chybách, kdyby můj pes nevysta-
voval po třech dnech, přičemž vše 
by se odehrávalo stejně. Nejprve 
se vás zeptám, zaléhají všich-
ni ti bažanti ve chvíli, kdy je má 
pes vystavit? a uvědomujete si, že 
bažanti jsou ti nejhorší ptáci, na 
kterých můžete nezkušeného psa 
trénovat, že? Mají tendenci ubí-
hat. To provokuje nezkušeného 
psa jít za nimi, což má za násle-
dek štvaní. Zkušenost z toho pro 
psa plyne - pach zvěře, sledovat 
pachovou stopu, najít ptáka, vy-
razit jej, štvát. Přečtěte si kni-
hu, prohlédněte video a nepleťte 
hlavu psovi, když sami nemáte 
jasno.
Můžete mi doporučit chovatele? 
Můžete mi doporučit tréninkový 
kurz? Můžete mi doporučit klub 
FT? atd...

Ne. Zřídka kdy dávám dopo-
ručení, a pak pouze, pokud mám 
osobní zkušenost se vším, co to 
zahrnuje. 

Základy tréninku
Než vyrazíte koupit si štěně, 

najděte si chovatele, který má 
typ psa podle vašich potřeb a je 
dlouho v oboru, vede si záznamy 
a ví, co má v chovu. To zahrnu-
je jestli chcete psa pro denní lo-
veckou práci, field trialera nebo 
výstavního psa. Chovatel bude 
vědet, které spojení dalo dobrá 
štěňata. Kupte si štěně, nebo psa 
z linie, která se zdá, že nejlépe 
vyhovuje požadavkům, které oče-
káváte a tak snadno sami zvlád-

nete pozdější trénink. Uvědomte 
si, že field trialer bude chtít psa, 
který vyhraje field trial a oprav-
du se nestará o to, kolik času to 
zabere. Myslivec nebo sokolník 
chce psa, který pracuje úsporně, 
ale nechce se moc zabývat výcvi-
kem nebo obtížným zvládáním 
poslušnosti.

Začátky
Než do toho půjdete, jasně si 

určete, co chcete. Chcete psa, 
který bude žít v domě, aby si dě-
ti měly s kým hrát? Dobrá. Kupte 
si hezky vypadajícího výstavní-
ho psa. Chcete si dotvořit image, 
abyste se mohli ukázat svým přá-
telům? Kupte si výstavního šam-
pióna. Bude to šťastnější rozhod-
nutí a padne vám lépe. Ale možná 
chcete psa jako loveckého společ-
níka, který vám zdvihne adre-
nalin, když najde a vystaví zvěř. 
Možná chcete zažívat sokolníko-
vo vzrušení, když vidí jak jeho 
dravec padá z 1,000 feetů k uni-
kajícímu tetřívkovi. Stejný elek-
trizující pocit zažívá lovec lososů, 
když se napne vlasec a ryba chce 
uniknout. Najděte si kvalitního 
stavěcího psa a jste tam! Oh, při-
jde doba, kdy byste si přáli mít vý-
stavního psa, ale ti co se jich zú-
častnili ví, za jakou cenu. Kdyby 
se víc vědělo o špičkových pracov-
ních psech, postavili by výstavy 
mimo zákon!! 

Kdy začíná trénink? To je 
snadné. Ode Dne 1, kdy si vybe-
rete správného psa ze správných 
rodičů. Já vedu svá štěňata jak-
mile je to možné od chvíle, kdy se 
jim otevřou oči. Jsem s nimi den-
ně a mezitím co poporostou o pár 
týdnů, sledují mne a vehementně 
se snaží, abych je pomazlil. Mám 
problém, když se chci sehnout, 
abych si zavázal boty a přitom 
neměl tucet mokrých strkajících 

Derry Argue otázky pri tréninku stavěcích psů 
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se nosů v obličeji! Navázat vztah 
se štěnětem je pro mne nejdůle-
žitějším okamžikem. Seznamuje 
se s mým hlasem a řečí těla. 
Komunikujeme. Základy pro při-
volání vidím v tom, že si s nimi 
pohraji nebo je pomazlím nebo 
třeba dostanou pár zbytků od 
stolu u zadního vchodu do domu. 
Později to bude užitečné, nejpr-
ve v tréninku a následně při ve-
dení psa na lovu. Učím štěňata 
věci jako „sedni“ když dělám den-
ní rutinu. Využívám přirozeného 
chování štěňat a příležitostně 
používám slova, která si spojují 
s nějakou akcí. To se můžete do-
číst v mé knize „Pointer and set-
ter“ a tato cvičení vidět na mém 
videu. Neberte mě za slovo, sami 
posuďte, jestli to funguje. 

Kritické stádium
to jsou fáze v životě zvířat, 

kdy učení jde velmi rychle. u psů 
se to zdá být v období 4 týdnů, 
od šesti do osmi týdnů a - přidal 
bych další - okolo osmi měsíců. 
Jsou, samozřejmě i jiná období, 
ale tato mějte na paměti. Jsou 
pro výcvik nejvýznamnější. Pes 
není dospělý do dvou let a ne-
usadí se a není spolehlivý dřív 
než ve třech letech. Potom sta-
ví na zkušenosti na poli a stane 
se moudřejší s každým násled-
ným rokem. Ve čtyřech týdnech 
štěně opouští hnízdo a poprvé se 
setkává s okolním světem. Od té-
to chvíle zvykám psíky na zvuky 
a očima zachytitelné vjemy ze ži-
vota na farmě. Slyší hlasité zvuky 
a vidí nové věci. Do šesti týdnů je 
seznámím s dětmi z místní školy 
a okolo osmi nebo devíti týdnů je 
nechám hrát si s kýmkoli, kdo na 
ně má čas. Mívám jich tucet v au-
tě a vyvážím je do okolí. Tímhle 
způsobem je seznamuji s autem, 
s cizími lidmi a provozem. Mo-
hou mne sledovat, když jdu na 
pole prohlédnout si stáda nebo 
opravovat ploty. Štěňata by mě-

la chodit ven, ale pod dozorem. 
Není nic špatného na tom, když 
štěně při špatném zážitku ze se-
tkání s něčím co nahání strach, 
prchá domů. Doufám, že se moje 
štěňata se naučí bát aut, velkých 
zvířat, cizích lidí atd. Později se 
budou umět vyrovnat s neznámý-
mi situacemi  s obezřetností a re-
spektem. Bavíme se o pracovních 
psech, ne o mazlíčcích.

Do šestnácti měsíců mi štěňata 
běžně začínají na povel zaujímat 
správnou pozici (daun). v tomto 
období je přivádím do zvěře a ně-
kolikrát za týden beru na pro-
cházky přes pole. Probíhají te-
rén, ale ještě ne daleko, prověřují 
své nosy, honí motýly a možná se 
začínají zajímat o drobné ptac-
tvo. Ale stále přibíhají, aby do 
mne strkala, když je volám, pro-
tože to znamená zábavu a hlasité 
chválení ode mne, trenéra. Mohu 
povzbudit loveckou touhu tím, že 
jim schovám kousek masa a ne-
chám je aby ho našla nebo mohou 
pronásledovat moje křepelky. Ale 
zajíci nebo králíci jsou bezpodmí-
nečně tabu. Nenechám je dokon-
ce ani přijít na stopu, dokud se 
zajímají o pernatou. 

Do osmi měsíců očekávám, že 
začnou se zájmem lovit. Některá 
štěňata začnou vystavovat od sed-
mi měsíců a povel (lehni) budou 
mít dobře zafixován. Tyto dva 
směry tréninku jsou zcela oddě-
lené. Lov probouzí vrozené vlast-
nosti, poslušnost je vyžadovaná 
mimo dobu ve zvěři a tak pes není 
zmatený a ví co se očekává. Chci 
tady zdůraznit, že všechno co po 
štěňatech v tomto období chci je, 
aby věděla co to je zvěř a jak mají 
používat nos. Utvrzuji je v jedno-
duchosti myšlení a nepřipravené. 
Tímhle způsobem jsou ovladatel-
ná. Brzy uslyší první rány a jsou 
v rozumné míře zasvěcena, ale 
v žádném směru cvičena. Jednou 
z nejhezčích věcí, kterou jsem vi-
děl byla dvě devítitýdenní štěňa-

ta, která vystavovala a přiznávala 
párek koroptví, když jsem vykou-
kl ráno z okna. Koroptve si s tím 
nevěděly rady.

Strach z výstřelu.
Cítím nezbytnou potřebu vložit 

odstavec o strachu z rány. Obecně 
má velmi málo psů vrozený strach 
z výstřelu. Psi z dobře vedené-
ho chovu mají pevné nervy jako 
plnokrevní závodní koně a mo-
hu s určitou jistotou říci, že jsem 
nikdy nechoval psy s vrozeným 
strachem z rány. Mladí stavěcí 
psi, stejně jako chovaní ušlechti-
lí koně, jsou vzrušiví a plní ohně 
a velmi rychle se zlomí hloupým 
a necitlivým vedením. Za prvé, 
špičkový stavěcí pes je chován, 
aby spolupracoval se svým vůd-
cem na vzdálenost, zatímco zá-
roveň vyjadřuje touhu, která ho 
žene najít zvěř. Tyto dva prvky 
by měly být v rovnováze. Ale ne-
mohou být v rovnováze v mladém 
psovi, protože je ještě ve fázi vý-
cviku a ještě neví co se od něj 
očekává nebo o čem je život. Je 
jako nemotorný nejistý teenager. 
Mladý pointer nebo setter je ještě 
sám o sobě velmi nejistý. Časem 
a trpělivostí si přivykne věřit vůd-
ci a naučí se co to znamená lovit 
pernatou. Do té doby mu pro něj 
příležitostné střílení okolo kotce 
skoro nic neříká. Nemá to žádnou 
souvislost. Později, když už má 
pevně zakotvený povel (daun), 
pokračuje trénink (vždycky vel-
mi obezřetný), aby se naučil při 
výstřelu zalehnout. Toto je veli-
ce citlivý stupeň a úspěšný cviči-
tel bude soucítit, přirozeně s po-
chopením, chování mladého psa 
při tak neznámém a alarmujícím 
hluku v nezvyklé situaci. Když 
mladý pes slyší hlasitou ránu mů-
že přirozeně běžet ke svému ma-
jiteli pro získání jistoty. Jestliže 
má majitel dostatek inteligence 
pochopí, co se děje a psa povzbu-
dí. Co se stalo? Proč ten nenadálý 
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hluk? Natěšený ze zvěře, do kte-
ré byl přiveden (což se psu líbí) 
rána ze zbraně (k čemuž je pes 
zpočátku nedůvěřivý) se stane 
něčím, co pes přijme a pak ho 
to těší.

Mám tu teď jeden příběh ze 
života. Prodal jsem mladého psa 
člověku, který prohlašoval, že je 
dobrý trenér a může zvládnout 
částečně cvičeného psa. Ale ten 
pes byl držený v domě jako maz-
líček více než rok. Hned v první 
možné lovecké sezóně šel na par-
kůr, neznal pernatou a ne nepři-
rozeně vykazoval určitou bázli-
vost z neznalosti situace, kdy bylo 
okolo to všechno střílení a hluk 
ostatních lovců. Ten den se ne-
našla žádná zvěř (…a tak neměl 
pes jiný než nepříjemný zážitek 
spojený s touto situací). Na rok 
se na tuto záležitost zapomnělo. 
Rok, po který si ten pes měl mož-
nost tento nepříjemný zážitek 
dobře promyslet. Pak si majitel 
všiml, že pes překvapeně vyska-
kuje, když se ozve větší hluk v do-
mě. A tak, když došel k (nespráv-
nému) závěru, že pes má strach 
z rány, rozhodl se majitel „otes-
tovat“psa. Rychle se připlížil ze 
zadu ke psovi, zatímco se krmil 
a třískl o sebe dvěma pánvemi! 
Pes pochopitelně utekl do boudy, 
na jediné bezpečné  místo, které 
znal a tam bezpochyby přemýšlel 
o bláznivé povaze lidí! Aby si po-
tvrdil diagnózu, že mu byl prodán 
pes, který má strach z výstřelu, 
tento muž vzal psa k  tzv. profe-
sionálovi, který vypustil nějaké 
křepelky. Pes stylově hledal a vy-
stavoval. Drezér zastřelil křepel-
ku a pes utekl k pánovým nohám. 
Protože si majitel a drezér chtěli 
být zcela jisti, že úplně zničili dů-
věru tohoto psa v lidskost, opako-
vali tento experiment se stejným 
výsledkem. Majitel psa požadoval, 
abych mu dal jiného psa, nebo že 
každému řekne, jak byl podveden. 
Odpověděl jsem mu, ať to udělá. 

Věci znalí lidé od psů pochopí 
přesně, co se stalo a odsoudí ho 
za zničení dobrého psa. Názor 
těch druhých mě vůbec nezajímá. 
Protože žiji vedle střelnice RAF 
je domněnka, že pes se bál rány 
tak směšná, že vyvrátí jakoukoli 
pochybnost. Mnoho mladých psů 
projevuje nervozitu ze zbraně, ale 
to překonají trpělivým přístupem 
a pochopením. Strach z výstřelu 
je problém přivozený nevhodným 
výcvikem. Je výsledkem ignoran-
ce a hlouposti.

Důsledně vedený výcvik začí-
ná pro štěně povelem daun. Jde o 
polohu úplně v leže, kdy hlava je 
položená mezi tlapkami a bříško 
je na zemi. To dává cvičiteli mož-
nost úplného vlivu. Věřím tomu, 
že nejlepší doba na to kdy začít 
s tímto cvikem je okolo tří až čtyř 
měsíců, kdy se štěně socializu-
je a začleňuje do smečky.V první 
řadě musíme dát v této pozici ště-
něti pocit bezpečí. Musí mít na-
prostou jistotu, že v této pozici se 
může cítit bezpečně, bez hrozby 
jakéhokoli napadení. Někdy je 
potřeba slabý nátlak nebo síla, 
ale když je štěně ve správné pozi-
ci něžně jej pohladíme a podrbe-
me za ušima až se v této správné 
pozici úplně uvolní. Pomáhám si 
tím, že štěněti stlačuji hlavu dolů, 
jakmile ji začne zdvihat. Lekce 
dávám krátké a opakuji je v kaž-
dé volné chvilce a v nejrůznějších 
místech raději než při běžných 
výcvikových lekcích. Jestliže psa 
budete cvičit v určitou dobu a na 
určitém místě brzy zjistíte, že 
při takovýchto lekcích bezchyb-
ně cvičení provádí, ale jindy to 
neudělá. Všichni jsme viděli psa, 
který doma na dvoře bezchyb-
ně cvičí, ale venku to nezvlád-
ne. Každá lekce v daunování má 
svoje jediné klíčové slovo. Daun 
je opakován ve stejném tónu, pro-
tože později bude na něj odpově-
dí požadované chování psa. Není 

podmínkou trvat na pozici úplně 
vleže. Chceme tím vyvolat vazbu 
mezi slovem daun a pozicí vleže, 
tak proč to ztěžovat změnou ja-
ko je tón. To psa jenom zmate. 
Obvykle tohle cvičení neprová-
dím déle než 20 minut - protože 
jsem důsledný. Pes se při přes-
ném provádění cviků na vás bu-
de obracet pro povely a může být 
ovlivňován tichými povely nebo 
jemnými gesty. Drezérovi, který 
máchá rukama, opakovaně pís-
ká na píšťalku a křičí na psa tles-
kat nebudu. Nic takového pro ty, 
kteří si hrubě svůj neúspěch při 
cvičení na psovi vybijí slovy i fy-
zicky. Daunování procvičuji při 
lekcích i náhodných příležitos-
tech, obyčejně jako hru. Ano, je 
zcela možné navodit lehce nátla-
kovou situaci (daun) při hře - ve 
skutečnosti děti a štěňata pravi-
delně zahrnují do svých her sla-
bý nátlak a mají to rády. Sledujte 
jakoukoli hru a okamžitě uvidíte, 
co tím míním. Je vyvolán nátlak 
- řeknete „daun“. Štěně si lehne. 
Potom zatleskejte a přivolejte jej 
a pohrajte si. Cílem je dostat od-
pověď tak rychle, jak je to jen 
možné. Chcete od psa okamžitou 
reakci. Při mém systému výcviku 
neužívám povel zůstaň. Když pso-
vi řeknu daun, musí zůstat vleže 
dokud nedostane povel „jdi“ ne-
bo povel písknutím. Cílem kaž-
dodenního cvičení je odpovídají-
cí chování. Rychlý daun a stejně 
tak rychlý běh při povelu jdi. 
Pozorujte, jestli můžete psa držet 
gestem nebo změnu ze stoje do 
chůze. Podívejte se, jak pohyb tě-
la vyvolává reakci ve vašem psovi. 
Uchovejte si tyto signály pro bu-
doucí použití a procvičujte je kdy-
koli je to možné. Shromažďujte  
je pro situace, kdy je budete po-
třebovat při vaší komunikaci se 
psem. To všechno později využi-
jete až budete venku na lovu. Čím 
víc toho psa naučíte, tím snáz se 
naučí nové věci. Během cvičení 
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může mladý pes navodit pocit, že 
je ohrožován, což se může proje-
vit jako pokus o útěk. Diagnóza 
je snadná. Za prvé, nepřeháněj-
te to při cvičení s hrozbami a ná-
tlakem, protože se pes pokusí 
zvětšit mezi vámi vzdálenost. 
Pocit ohrožení je v přímé úměře 
ke vzdálenosti! Jsou tři řešení 
problému bázlivosti. v každém 
případě nedopusťte, aby se pro-
jevila. Je následkem přílišného 
nátlaku na psa. Za druhé, snaž-
te se předvídat chování psa. Pes, 
který se chce od nátlaku vzdálit 
se nejdřív podívá směrem úniku, 
aby si změřil vzdálenost a v du-
chu zkontroluje, že úniková cesta 
je volná. Jen se přemístěte mezi 
psa a únikovou cestu. Pořád psa 
sledujte a z jeho chování se na-
učíte předvídat jeho následují-
cí akci. Když si budete jisti, ku-
dy chce uniknout, velmi snadno 
hlasem zvládnete situaci. Pokud 
vám pes jednou uteče, udělá to 
znovu. Tak buďte připraveni. Je 
lehčí psa zadaunovat, když k vám 
přichází (máte kontakt očima) 
než když od vás odbíhá (nemáte 
kontakt očima a váš vliv zeslabu-
je s narůstající vzdáleností. Třetí 
řešení je používat šňůru pokud 
je to nutné - daleko lepší je užít 
kontakt očima a řeč těla, abyste 
situaci zvládli, ale jakákoli leh-
ká, dostatečně pevná šňůra, kte-
rá ustrašeného psa zadrží, může 
pomoci. Vtip použití šňůry spočí-
vá v tom, že pes nemá pocit, že by 
nějakou na krku měl. Použijte ji 
při cvičení a odhoďte ji. Udělejte 
smyčku na jednom konci a pře-
táhněte ji psovi přes hlavu, když 
se k vám přiběhne pomazlit a má-
te ho pod vlivem, když se rozhod-
ne utéci. Je lepší, když můžete 
zatáhnout a připomenuli psovi 
svou přítomnost (pokud to užívá-
te zřídka) a když má pocit, že má-
te nadpřirozené možnosti. Pokud 
budete používat šňůru jako vodít-
ko, váš pes si vás rychle označí ja-

ko blázna a možná bude dokonce 
mít pravdu!
Přivolání

Daun je první lekce, přivolání 
druhá. Od těchto dvou základ-
ních kamenů se odvíjí všechno 
ostatní. Tím máte psa pod kon-
trolou. Bez nich vládne chaos! 
Štěně k vám z jakékoli situaci 
musí přiběhnout, kdykoli jej za-
voláte, protože ví, že se mu dosta-
ne příjemné pozornosti, kterou si 
chce užít. Ale psi musí také při-
jít když jsou přivoláváni, protože 
musí. v této situaci užívám šňů-
ru tak, aby pes věděl, že ji má na 
krku. Znovu, přetáhnu smyčku 
přes hlavu psa, udělám pár kro-
ků zastavím a přivolám jej. Pokud 
okamžitě neběží, ustoupím pár 
kroků, znovu jej přivolám a pev-
ně zatáhnu za šňůru. Štěně mů-
že přijít a v tomto případě jej če-
ká pochvala. Pravděpodobnější 
bude, že bude zuřivě bojovat se 
stahující se smyčkou na krku. 
Pokuste se nevyvolat střet tvá-
ří v tvář. Udržujte tah smyčky, 
ale nebuďte zlomyslní. Jak ště-
ně bojuje občas povolí a přijde 
blíž a tah smyčky se zmírní. Jak 
se začne uklidňovat uvědomí si, 
že tlak na smyčku se zmírňuje 
pokaždé, když se k vám přiblíží. 
Neutahujte smyčku a zkuste ště-
ně přitáhnout jen tím, že udržu-
jete stálý tah. Když se uklidní, 
jemně upevněte smyčku a zkus-
te jej znovu přivolat k sobě, aniž 
byste hlasitě volali. Jedna rada 
říká, že když se přikrčíte a dáte 
se na ústup povzbudí to psa, aby 
vás následoval, což skutečně fun-
guje. Dříve nebo později (někdy 
později!) k vám štěně přijde a tah 
smyčky se okamžitě zmírní, což 
samo o sobě je pro štěně odměna. 
Jakmile si štěně uvědomí, že když 
k vám přijde na povel „Ke mně“ 
zmírní tlak na smyčku, naučí se 
přijít na přivolání. Teď se můžete 
vydat na procházku se štěnětem 
a cvičit jej na šňůře, nepozorova-

ně držet šňůru v ruce, přivolávat 
jej s určitým vědomím, že může-
te přitáhnout smyčku, pokud to 
bude nezbytné. Mějte ji po ruce. 
Použijte ji kdykoli ve chvíli, kdy 
štěně odmítne jít do kotce ane-
bo v jakékoli podobné situaci. Tak 
se štěně naučí, že s vámi není jen 
v bezpečí, ale je také příjemné 
když slyší „ke mně“. Rychlé, ale 
pevné zatáhnutí smyčky přináší 
okamžitou poslušnost. Ta troš-
ka rozumu je výsledkem výcviku 
psů, který probíhal přes nejméně 
čtyři sta let! Ve výcviku psů není 
nic nového. Většina psů respektu-
je pernatou díky vrozeným vlast-
nostem, ale je rozumné vzít psa 
do zvěře až když jej máte plně 
v ruce. Pokud věříte, že psa vycvi-
číte pomocí klacku, strohých po-
velů a elektrického obojku pomí-
jíte mnohé možnosti. 

Nepatrné rozdíly
Od daunu k přivolání je široké 

spektrum dorozumívání na kte-
rém se dá stavět. Nejprve, daun 
znamená zastavit se a lehnout 
- „TEĎ“! Později to bude zname-
nat celou řadu věcí od úplného 
daunu až k pouhému pozastave-
ní. Povelem může být „daun“ ane-
bo lehké „ssss....“. Prvořadé je po-
chopení povelu, to druhé to může 
být jenom potřebné pozastavení 
psa. Mezi tím je velké množství 
možností z jednoho extrému do 
druhého. Vazba (dát psa na ře-
těz) - nemá nic společného s vy-
říkáváním si mezi čtyřma očima 
se psem! Jestliže povel daun má 
za následek, že pes si lehne, může 
být pes naprogramován na celou 
řadu signálů a povelů, které bu-
dou mít za následek stejnou reak-
ci. To nazýváme vazbou. Zvoláme 
daun a zdvihneme ruku, což je 
spouštěcí mechanismus pro po-
zici daun spojený se zdvižením 
ruky. Jestliže to uděláte součas-
ně, po nějaké době bude pes re-
agovat na pouhé zdvižení ruky. 
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Stejná situace je v případě, že 
nahodile dáte povel daun, když si 
všimnete, že pes pozoruje perna-
tou, která vzlétá ve chvíli výstře-
lu, nebo zapískáte povel na píš-
ťalku. Pokud to uděláte vždycky, 
naprosto stejně, pes se naučí cho-
vat se odpovídajícím způsobem 
podle spouštěcího mechanismu. 
Na čem většina amatérských 
drezérů selhává je důslednost. 
Nejobtížnější věc v tréninku psů 
je drezůra vůdce. Vytvoříte vaz-
bu mezi povelem přivolání na 
písknutí píšťalky, signálu ruky 
nebo na pohyb těla. Moje štěňa-
ta jsou zvyklá na to, že když si 
já lehnu (ano já!), když je přivo-
lávám, mohou mě olízat tvář a po-
škádlit mě. Když já daunuji, zdá 
se jim ta pozice zajímavá, proto-
že má pozice (řeč těla) jim říká, 
že jsem jim na těch pár okamžiků 
podřízený. To je něco, co si užívají 
a pamatují, a tak stačí, že sehnu 
hlavu (snížím výšku) a to působí 
jako zkratka k přivolání psů ke 
mně! Nemusíte křičet nebo pís-
kat, je to úplně stejně jednodu-
ché. Upoutám také psí pozornost, 
když jich mám víc venku a lusknu 
prsty. Vybraný pes pozná to ges-
to a ochotně a rychle přiběhne, 
abych ho podrbal za ušima. To má 
dvoustrannou výhodu. Když se ti 
nejmenší učí, co tyhle jemnos-
ti znamenají, sledují mě daleko 
pozorněji. Do jaké míry? Pointři 
a setři z Advie jsou chováni a tré-
nování tak, aby si udržovali kon-
takt s vůdcem a jejich ovladatel-
nost upravujeme podle podmínek 
při lovu. Nejinteligentnější psi si 
tento rozsah upravují podle te-
rénu, stavu zvěře a typu krytiny. 
Ale to je něco, co můžeme také 
vytrénovat. Začínám s výcvikem 
tím, že dávám štěňatům ostré 
povely píšťalkou a při chůzi mě-
ním směr. Ukazuji jim záda. Je 
to tak prosté. Užívám povel ke 
mně navázaný na řeč těla a někdy 
ipovel ruky, což není nezbytné. 

Socializovaná štěňata od nejra-
nějšího věku vědí, že když je při-
voláváte, znamená to, že půjdete 
ven a odejdete bez nich, když ne-
přijdou. Přirozený instinkt psa ho 
žene před vůdce a tak chce být 
také vepředu, když vůdce změní 
směr. Ve chvíli, kdy pes mine vůd-
ce, vůdce se dostává z jeho zorné-
ho pole a vůdce může mít výhodu 
neprobádaného území. Někteří 
drezéři stojí na jednom místě 
a pískají nebo křičí na psy, aby 
je přivolali. To psovi říká několik 
věcí. První je, že ve psí hlavě ne-
ní pochyby o tom, kde vůdce stojí 
a že se nehýbe, tak proč se namá-
hat k němu jít? Druhá, vůdce dělá 
tolik hluku, který ruší zvěř, že se 
pes instinktivně vzdálí, aby mohl 
pracovat dál! Třetí, pes má velké 
potěšení ze samostatné práce ve 
větší vzdálenosti, protože přes-
ně ví, kde vůdce, který dělá vše-
chen ten rámus je a je mu jasné, 
že se nemůže ztratit! Dobrý vůdce 
může vést svého psa povely, které 
jsou téměř jen odrazem řeči těla 
a pes si bude udržovat kontakt, 
protože ví, že vůdce je v lovu part-
ner, se kterým to stojí za to spolu-
pracovat. Přivolávejte psa k sobě, 
když musíte, ale dělejte to příliš 
často a bude z toho svévolné ob-
těžování. Ano, psi někdy chtějí 
převzít vliv. Ale když začnete včas 
a vyloučíte konfrontaci, obvykle 
musíte jen jít ve směru, kterým 
chcete, aby váš pes hledal. Výše 
zmíněná rada platí na mé psy, 
kteří jsou chování pro pochůzko-
vý lov. Nezaručím, že to bude fun-
govat na všechny psy, a nechme 
stranou field trialerové psy, nebo 
psy, kteří musí obsáhnout velkou 
plochu při lovu z koně nebo auta.

Zavedení do zvěře
Mnoho drezérů začíná se psem 

ve věku okolo jednoho roku a ve-
dou dlouhou a těžkou bitvu o to 
jak udržet psa pod vlivem. z ně-
jakého důvodu je jako úžasná věc 

považována dlouhá šňůra, na kte-
rou se pes váže a kterou za sebou 
tahá nebo kousek řetízku, což 
má psa zpomalit. Téhle filosofii 
nerozumím. Prošel jsem si tím 
také, protože jsem se učil cvičit 
psy, ale teď jsem starší a oprav-
du se nemohu nechat zatěžovat 
problémem, který si sám vytvo-
řím. Začněme od začátku. Před 
tímto kritickým obdobím, tak 
asi ve věku osmi měsíců, nezále-
ží na tom, co štěně se zvěří dělá 
- není to důležité. Do této doby 
štěně experimentuje. Může št-
vát, možná i chytit a sežrat to, 
co není schopné v určitém smyslu 
přežít. Pes je predátor. Predátor 
zabíjí a požírá syrové maso ji-
ných zvířat a ptáků. Je k tomu 
vybaven a dostatečně silný, aby 
zabil to, co potřebuje. Příroda to 
tak chce. Kdyby to byl účinnější 
zabiják brzy by zničil veškerou 
kořist, která ho živí a zemřel by 
hlady. Proto predátor potřebuje 
být 100% účinný a v kondici, aby 
dlouho přežil. Nemůže si dovolit 
se nechat zničit. Takže predátoři 
obecně se specializují na ten typ 
kořisti, o kterou jim jde a když na-
jdou něco, co mohou úspěšně ulo-
vit, „zasnoubí se s tím“, mluveno 
starou terminologií. Tohle je ob-
dobí experimentování. Drezér lo-
veckého psa musí svého psa vést 
tak, aby se z něj stal specialista 
na lov zvěře. Jakákoli zvěř, která 
zemře v okolí mých kotců je hoze-
ná mezi štěňata, která ji roztrhají 
a sežerou. Štěňata se učí, že zvěř 
je něco dobrého. Učí se rozezná-
vat pach zvěře. Navíc, štěňata se 
spoléhají většinou na oči, ale mu-
sejí se naučit používat nosy. Toho 
můžete dosáhnout tím, že je ne-
cháte zvěř lovit a štvát. Začíná 
to tím, že štěňata šťouchají do 
zvěře, která před nimi vzlétá. Je 
to vzrušující hra na lov. Když se 
tímto způsobem setkají se zvěří, 
štěňata si mohou uvědomit, že 
štvaní nefunguje. Když si spojí 
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pach a přítomnost zvěře, zkusí ji 
příště vystopovat a chytit. Štěně 
se naučilo spojit si pach zvěře 
s tím vzlétajícím předmětem, 
který je tak zábavné štvát. Že to 
psíci dělají, na tom není nic tak 
neobvyklého. Divocí psi a lišky to 
dělají pořád! Ale výcvikem potla-
čujeme loveckou vášeň a udržíme 
psa při vystavování. Ulovení ko-
řisti je tak silná vrozená vlast-
nost predátora, že v tomto bodě 
vždycky opakují příběh prasátka 
z New Forest, které bylo naučené 
najít a vystavit koroptve během 
dvou týdnů! v případě stavěcího 
psa je vyjímečné, když se to pes 
nenaučí do hodiny. Nejjednodušší 
cesta, jak naučit psa vystavovat 
je použít holuba, který má zá-
vrať. Jak to udělat jsme natoči-
li na video. Za předpokladu, že 
máte dostatek zvěře, jiným způ-
sobem jak psa dovést k vystavo-
vání je nechat ho běhat a štvát 
jakoukoli pernatou, dokud neza-
čne vystavovat - do úplného vy-
čerpání. Nezapomeňte, že ztrá-
cíte čas vyváděním psa do zvěře, 
když pernatá nezaléhá, tzn. po 
začátku lovecké sezóny. Cvičte 
na spárovaných ptácích na jaře 
nebo na mláďatech v pozdním 
létě. Nebo můžete přivést mladé-
ho psa za staršího, když vystavu-
je. Zásady jsou stejné. Ve chvíli, 
kdy štěně vystaví je snadné dát 
mu povel „zůsssss (vzpomínáte 
si „sssssss...?) ve chvíli, kdy se 
štěně poprvé zastaví nad zvěří. 
Pokud si myslíte, že vám to pomů-
že, nechte štěně vláčet za sebou 
šňůru řekněme 2 metry dlouhou, 
kterou můžete chytit a podržet, 
ve chvíli vystavení. Pak k němu 
dojděte, a jemně jej povzbuďte 
k vystavování. Pokud jste v před-
chozím výcviku vytvořili dobrý 
základ, bude možné se psíkem 
komunikovat, abyste jej dosta-
li do svého vlivu a tak se buďto 
zastaví, nebo postoupí na povel. 
Tenhle způsob se v Británii dě-

lá po staletí. Když se dostanete 
do této fáze, všechno, co v této 
chvíli psík potřebuje je zkušenost 
a další část práce je výsledkem 
několika párů bot prošlapaných 
v horách. Osobně si moc nedělám 
z toho, když můj mladý pes honí 
králíky nebo zajíce. Zapísknu, 
otočím se a jdu pryč. v devíti pří-
padech z deseti pes nechá srst-
natou a jde za mnou. Vtip spočívá 
v tom, že jste si jisti, že váš pes má 
pozitivní uvedení do zvěře a tak 
ví, co budete lovit. Samozřejmě 
můžete skákat nahoru a dolů 
a křičet, ale co si z toho pes vez-
me? Povzbuzujete ho, aby srstna-
tou chytil anebo nechal? Jestliže 
jdete pryč, váš názor je jasný.

Elektrický obojek
Mnoho úspěšných drezérů vám 

řekne, že trest musí následovat 
pokud možná okamžitě ve chvíli, 
kdy je „zločin“ spáchán. Má filo-
sofie výcviku psů nevychází z to-
ho, že pes páchá „zločin“ o nic víc 
než že ví, že „udělal něco špatně“ 
anebo potřebuje „potrestat“. Pes 
neví nic o lidské morálce. Pes sle-
duje přirozené vlastnosti predá-
tora a tyto jsou dotvářeny výcvi-
kem tak, aby odpovídaly našim 
lidským potřebám. Viděno izo-
lovaně, elektrický obojek se jeví 
jako nejúžasnější nástroj, protože 
můžete dát psovi elektrickou rá-
nu na slušnou vzdálenost v „pra-
vou chvíli“. Nakonec to je to, co 
říká ta lesklá brožura. Zastánci 
elektrických obojků mi říkají, že 
tomu nerozumím. Jen na připo-
mínku, byl jsem první, kdo dávno 
dovezl jeden do Skotska, v r. 1972. 
Od té doby jsem měl čtyři růz-
né typy. Žiji v zemi ovcí a jelenů 
a střílelo se u nás 1.200 horských 
králíků během dvou dnů, když 
se zdálo, že králíci jsou škodná 
a musí se tlumit. Teď mi došlo, že 
žádný elektrický obojek nepotře-
buji. Jak je to možné? Mr Robert 
Wehle ze slavné chovatelské sta-

nice pointerů Elhew v USA ta-
ké jejich používání odsuzuje. Ti, 
kteří používají elektrické obojky 
mají pramálo znalostí o psí psy-
chologii nebo jsou to profesioná-
lové, kteří cvičí úplně zkažené 
psy a kteří jsou stejně mentálně 
zkažení. Právě jsem dostal email 
od paní z USA, která loví se smeč-
kou psů. Ptá se, proč majitelé lo-
veckých psů potřebují e’obojky, 
aby svého psa měli pod vlivem, 
když ona má pod kontrolou 50 psů 
bez jediného obojku! Dobrá otáz-
ka! Podívejte se na moje video 
a tam je, čeho dosahuji bez elek-
trického obojku. Nezabýval bych 
se ustájením a krmením takové-
ho nevhodným chovem nemocné-
ho psa, který vyžaduje podobnou 
metodu výcviku! Tak proč jsou 
v obecné míře využívány a tak 
vřele doporučovány?
Oficiální názor na využití 
elektrických obojků při výcviku 
psů v UK.

Několik policistů ve službě ob-
drželo tříleté vězeňské zázna-
my z UK o trestání a zneužívání 
psů. s odvoláním na to, uvádím 
výběr z Hansardových „House 
of Commons záznamů odpovědí 
z 3. listopadu 1999“ (což je zpráva 
z Britského parlamentu).

Obojek, 
který dává elektrické 
rány

Mr. Rendel: Dotaz na náměst-
ka pro vnitřní záležitosti, zda 
vězeňská služba stále má ve vý-
bavě elektrické obojky a kolikrát 
takové obojky byly využívány od 
listopadu 1998. 

odpovídá Mr. Boateng:
Vězeňská služba již ve své výbavě 
nemá obojky, které dávají elek-
trické výboje. Záznamy vedené 
v Národním výcvikovém středis-
ku psů říkají, že obojek byl vyu-
žit sedmkrát na šesti psech mezi 
březnem 1993 a červencem 1995. 
Elektrický obojek byl použit pou-
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ze na základě povolení Centra. 
Byl použit na dospělém psovi ja-
ko součást výcvikové lekce ne-
bo nápravného výcviku a pouze 
jako poslední možnost ve chvíli, 
kdy ostatní metody nápravy psa 
při poslušnostních disciplínách 
selhaly. Obojek nebyl použit od 
6 července 1995. 14. dubna 1999 
byl napsán dodatek pro vězeň-
skou službu. Ten říká, že elektric-
ký obojek nemá být za žádných 
okolností využíván vězeňskou 
službou během výcviku.

odpovídá Mr. Charles Clarke: 
ze 43 policejních složek v Ang-
lii a Walesu využívá 20 elektric-
ké obojky při výcviku. 8krát byl 
z celkového počtu 37 užit od červ-
na 1998. Mám za to, že odpovědný 
výbor policejního ředitelství pro-
věří využívání této položky. Zde je 
několik faktů........

Fact 1: Elektrický obojek je ma-
lá krabička, obsahující elektro-
nické součástky, která se upevňu-
je na psí krk. Ruka drží převaděč, 
který vyšle impuls, což způsobí, 
že obojek dá elektrickou ránu 
psovi. Tyto nástroje pravděpo-
dobně stojí pár liber, aby byly na 
počátku prodejné alespoň dvace-
tinásobně. Tak výrobce má obrov-
ský zisk, což umožní širokou pu-
blicitu, inzerci, semináře, volně 
šiřitelné video atd. Myslivecké, 
lovecké a psí časopisy těží z re-
klamy těchto společností, které 
se na ně opětovně obracejí s tím, 
aby použití výrobku nekritizova-
ly a nezodpovědní vydavatelé ani 
nevyvolají opodstatněnou debatu 
ve strachu, aby nesnížili příjem 
z reklamy.

Fact 2: Vědecké studie uka-
zují, že kruté výcvikové metody 
obvykle mají vedlejší účinky, což 
nemusí po léta vyplynout na po-
vrch a pak se objeví v nejméně 
předvídatelné podobě. Použijte 
elektrický obojek a vytvoříte více 
problémů na delší dobu a možná 
zničíte psa za krátkou dobu. Čím 

lepší pes,tím je obyčejně rychleji 
zkažený.

Fact 3: Bezvýznamný úkon, 
jakým je upevnění elektrického 
obojku na psí krk mění prostře-
dí, ve kterém má být pes cvičen. 
Obojku si pes velmi dobře všimne. 
Celý vtip v používání jakéhoko-
li nápravného prostředku (např. 
šňůra) je v tom, že pes se nesmí 
bát ničeho neobvyklého, co se ko-
lem něj může přihodit. Velmi brzy 
si všimnete, že váš pes s vámi ne-
bude spolupracovat tak, jak byste 
chtěli dokud bude  nebude mít na 
krku obojek. Pravidelné používá-
ní obojku, který dráždí kůži může 
vést k infekci. Jak to vím? Mám za 
sebou  veterinární školení a osob-
ní zkušenost s jejich používáním!

Fact 4: Obojky nejsou spoleh-
livé.  Ačkoli se elektronika dra-
maticky vylepšila, musíme zde 
uvést vliv jiných faktorů. Psí srst 
je vynikající izolátor a elektrody 
je důležité pevně umístit na krk, 
aby byla jistota dobrého kontak-
tu za každých okolností. Myslíte 
si, že si toho váš pes nevšimne? 
Máte to tu znovu, měníte faktor 
prostředí.

Fact 5: O účinku elektrického 
šoku na vašem psovi se nedozvíte 
dřív, než je příliš pozdě, protože 
prostě tu reakci nemůžete před-
vídat. Předvídejte špatně a vytvo-
říte si problémy ve výcvikovém 
programu, ale většinou nepotře-
bujete nebo nechcete způsobit 
náhodné trauma u psa. Jak to, že 
jsme se o těchto psech nikdy ne-
dočetli. Nepochybně existují.

Fact 6: Žádná z oficiálních vý-
cvikových organizací (tzn. poli-
cie, RAF, vyhledávací a záchra-
nářští psi, vodící psi pro slepce, 
slyšící psi pro neslyšící, velká 
většina ovčáků, lovecké chovatel-
ské stanice atd.) necítí potřebu 
využívat elektrické obojky. v ci-
vilizovaných zemích byly tělesné 
tresty ve školách zakázány před 
dávnými věky - protože nefungu-

jí! Příležitostně dostanu email od 
amerických drezérů, kteří se mi 
snaží říci, že nevím o čem mlu-
vím. Pokud jste z US a to, co říká-
te je správné, prosím předejte to 
Mr. Robertu Wehle z Elhew poin-
ter, který se nezdá že by nadále 
používal elektrický obojek stejně 
tak, jako já. Mr. Wehle nemá kon-
kurenci v chovu a výcviku stavě-
cích psů ve vaší domovině a tak 
mne prosím neobtěžujte.

Mám pokračovat? Jestliže pes 
nemůže být humánně cvičen, je 
buďto něco v nepořádku s jeho 
drezérem a/nebo jeho metodami 
- nebo je nějaká závažná chyba 
v chovu psa. v jakémkoli přípa-
dě, výsledek je jasný. Je smutné, 
že stále se najde někdo, kdo je tak 
nízko v lidské sociální hierarchii, 
že potřebuje ničit něco malého 
a bezbranného jako je pes, aby se 
mohl povyšovat! 
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Nationale d’Elevage – Fossoy 2005

Speciálka: 
Gordon Setter

Na úvod se sluší malé připo-
menutí Speciální výstavy Gordon 
setrů v Čechách. Protože pro 
Gordony u nás by byla samostat-
ně pořádaná výstava ekonomic-
ky neúnosná, konala se ta letošní 
v rámci výstavy, jejímž organizá-
torem byl klub Bretaňských oha-
řů a britské stavěcí psy přijela 
na Konopiště posuzovat belgická 
rozhodčí, paní Danielle Letroye. 
Naši vystavovatelé za ní nemuseli 
jezdit pro její nezaujatý posudek 
do zahraničí a zároveň získali 
zkušenost z poněkud odlišného 
stylu posuzování, který je jinde 
běžný. 

Speciální výstava, jak sám ná-
zev napovídá, by měla být prestiž-
ní přehlídkou plemene. Proto je 
jejím základním kamenem zku-
šený rozhodčí z exteriéru. 

Ve Francii, zemi v níž na kon-
tinentě chovaní Gordoni mají 
silné zastoupení, ještě všichni 
mají v paměti úspěch přehlídky 

z r. 1983, na které se prezentova-
lo 205 Gordon setrů

Nesnadný úkol posuzovat roz-
hodně nedostane nikdo, kdo se 
s plemenem seznámil jen z rych-
líku v rámci rozšířené aprobace. 
Letos RASG (francouzský ama-
térský klub zaštítěný FCI) uspo-
řádala národní chovatelskou vý-
stavu  s udílením titulu CACS 
16. července 2005. Pro termín si 
pořadatelé přáli pěkné počasí. 
Vyšlo jim. 

V katalogu bylo zapsaných 125 
psů. Po veterinární prohlídce  je 
mohli vystavovatelé hned umís-

tit do připravených prostorných 
drátěných boxů seřazených podél 
výstavních kruhů do dlouhé řa-
dy, kde si je každý mohl prohléd-
nout. Svrchu byly boxy zakryté 
proti nepřízni počasí, protože 
výstava se konala venku na trav-
natých plochách. Oficiální zahá-

jení bylo v 9 hodin a do té doby 
bylo nutné se přihlásit ve výstav-
ní kanceláři. Ředitel výstavy pan 
Beillard všechny účastníky sr-
dečně přivítal a znovu zopakoval 
rozdělení psů do skupin a kruhů. 
Organizace výstavy se od našeho 
systému poněkud liší. Náročný 
systém posuzování vyžaduje vy-
nikající kondici psa. Psi byli po-
suzovaní dopoledne a fenám ná-
leželo odpoledne. Mezitřída, třída 
otevřená a třída pracovní byly 
rozděleny do 3 nedělitelných sku-
pin do kruhů 1, 2 a 3, ze kterých 
neodcházeli. Rozhodčí byli tři, do 
kruhů vstupovali jednotlivě a ten, 
který jednu skupinu posoudil pře-
šel do druhého a následně třetí-
ho kruhu. v každé skupině zadal 
ocenění podle tabulky a předal 
výstavní kanceláři. Když byli 
všichni psi posouzeni všemi roz-
hodčími a výsledky spočítány, 
nastoupili vybraní psi znovu do 
kruhu 1. Všichni, kteří získali 
ocenění EXC a se přemístili do 
kruhu 2 a znovu je postupně kaž-
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dý rozhodčí nezávisle na svých 
kolezích posoudil. Udílení titulů 
CACS a RCACS bylo ve všech tří-
dách a do soutěže o nejlepšího 
psa výstavy nastupovali po posou-
zení všemi rozhodčími i první ze 
třídy mladých, šampiónů a vete-
ránů. Tyto třídy měly samostatný 
kruh a posuzoval je jiný rozhod-
čí. Pauza na připravený oběd na 
nově zrekonstruované Ferme Du 
Ru Chailly, na jejíchž pozemcích 
se akce konala, byla  asi hodinu 
a půl. Odpolední program byl pod-
le stejného principu. Následovaly 
přehlídky chovatelských sta-
nic a soutěže. Na výstavě se se-
šlo 5 generací chovatelské stani-
ce des Quasars a představili se 
v kruhu samostatně. 13 Gordonů 

neslo viditelné charakteristic-
ké znaky pro tuto rodinu a da-
lo se tedy mluvit o vyrovnanosti 
chovu. Chovatelskou skupinu vy-
hrála stanice Les Clos de la Ca-

pitainerie. v soutěži o BOB zvítě-
zila  fena Ch Oolea des Pralines 
d’Aubejoux nad psem CH Orval 
du Crack Ouah Long. To bylo sko-
ro 6 hodin odpoledne a tedy čas 
na předání pohárů. Součástí ce-
remoniálu bylo i předání putovní-
ho poháru Trophée du Chien plus 
complet psovi TR Tulan des Mons 
Brumeux a feně CH EU Peddy du 
Buisson au Cerf. Šlo o nejúspěš-
nější pracovní psy vynikajícího 
exteriéru s největším počtem ti-
tulů CACIT, CACT v jarní i pod-
zimní sezóně a tato trofej je sku-
tečně velice cenná.

Pokud někdo předváděl na této 
výstavě více psů nemusel se bát, 
že nestihne vyměnit psy nebo 
přejít do jiného kruhu. Atmosféra 
během celého dne byla velmi přá-
telská. Rozhodčí nechávali i ně-
kolikrát opozdilce do kruhu vy-
volávat rozhlasem. Vždyť na tento 
svátek všichni čekali celý rok, tak 
proč by si jej neužili. Překvapilo 
nás někdy velmi neformální oble-
čení vystavovatelů, úroveň před-
vádění i upravenost psů.  Ať už 
se  na příští Nationale d’Elevage 
rozhodnete vystavovat  nebo po-
jedete jenom jako diváci, budete 
vřele vítáni. 

Podrobné výsledky naleznete 
na www.settergordon.com.

And.

Tr. Tulan des Monts Brume

CH. Oolea des Pralines d Áubejoux
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Do současnosti bylo u nás re-
gistrováno kolem dvou tisíc kr-
miv, což jistě nepřispívá přehled-
nosti. Aktuálně se ale na trhu 
vyskytuje jen velmi malá část 
z nich. 

Pokud bychom chtěli najít dů-
vod, proč některá krmiva jsou 
konkurenceschopná a jiná niko-
li, byli bychom překvapeni, jak 
málo se na argumentaci podílí 
kvalita krmiva. Nejčastějším ar-
gumentem je pravděpodobně ce-
na. Bohužel je to obvykle jen cena 
absolutní. To znamená, že majitel 
se jen podívá, kolik korun zapla-
tí za pytel a podle toho nakoupí. 
Důležitější než cena celého ba-
lení je cena denní krmné dávky. 
Denní dávka špičkových krmiv je 
často výrazně nižší, takže denní 
náklady na krmení psa obvykle 
nejsou v přepočtu vyšší než u mé-
ně kvalitních krmiv. Navíc dopad 
na zdraví a kondici psa je u špič-
kových krmiv prokazatelně lepší. 

Pro základní orientaci bychom 
si měli uvědomit, co pro psa chce-
me. Pokud chceme to nejlepší, vo-
líme tzv. superpremiové krmivo. 
Takové krmivo je tvořeno přede-
vším čerstvým masem. Asi není 
třeba pochybovat o tom, že bude 
nejen nejkvalitnější, ale také nej-
chutnější – bude opravdu „super“. 
Jedno z nejoblíbenějších a také 
nejužívanějších v této kvalitě je 
krmivo Purina Pro Plan. 

Další obsáhlá skupina tzv. pre-
miových krmiv je kvalitativně 
velmi pestrá. Může obsahovat 

na prvním místě různé masové 
složky, což ale není čerstvé ma-
so! Masovou složkou může být 
moučka, různé vedlejší masové 
produkty apod., které mohou být 
vyráběny za vysoké teploty a tla-
ku. Každá tepelná úprava může 
mít za následek tepelnou dege-
neraci bílkoviny, která je větší 
při vyšších teplotách, a může vy-
volávat následné alergické reak-
ce. Pro kvalitu krmiva je určují-
cí  kvalita suroviny. Obvykle se ve 
složení premiových krmiv najde-
te moučku,  která se někdy uží-
vá z technologických důvodů, ale 
celkem pochopitelně se nevyrov-
ná ve všech ukazatelích čerstvé-
mu masu a je lepší, když netvoří 
jediný základ krmiva. Jako pří-
klad premiových krmiv poslouží 
krmiva Purina Dog Chow, která 
jsou jakýmsi světově uznávaným 
standardem v premiové řadě. Do 
vyšší premiové třídy se řadí méně 
známé krmivo Purina Excellent, 
které je svou vynikající kvalitou 
téměř identické s Pro Planem, ale 
neobsahuje čerstvé maso. Jeho 
hlavní složkou je kvalitní drůbe-
ží moučka. Toto krmivo bylo vy-
vinuto jako levnější alternativa 
Pro Planu pro profesionální cho-
vatele. Ve své kategorii je Purina 
Excellent krmením špičkové kva-
lity za velmi dobrou cenu.

Pokud se ve složení krmiva na 
prvním místě objeví rostlinná 
složka, jedná se o krmivo řazené 
do kategorie ekonomických kr-
miv a zpravidla není příliš vhod-
né k dlouhodobému zkrmování 
s ohledem na možný pokles kva-
lity srsti, výkonnosti psa apod., 
někdy i s negativním dopadem 
na zdraví.

Kvalitní receptury krmiv tvo-
ří mimo jiné úroveň výzkumné-
ho zázemí, kterou mají  špičkoví 
výrobci. Např. Purina Pet Care 

Center je pracovištěm, které den-
ně monitoruje několik set zvířat 
(psů, koček, ale jsou zde i koně, 
lamy a další) krmených Purinou. 
Tento výzkum probíhá nepřetr-
žitě po řadu generací a kromě 
momentálního stavu zvířat sle-
duje i celoživotní vliv na zdraví. 
Jedním z unikátních výstupů je 
i studie Life Plan, která ukáza-
la, jak prodloužit a zkvalitnit ži-
vot psů.

Výrobci, kteří nedisponují 
kvalitní výzkumnou základnou 
mohou zdánlivě dobře napodo-
bit složení špičkových krmiv, ale 
dlouhodobý efekt takových krmiv 
na zdraví psa nemusí být jedno-
značně pozitivní.

Bohužel se lze někdy setkat 
s tím, že výrobce, případně dovoz-
ce nebo distributor neuvádí na 
baleních přesné údaje. Existuje 
zákonná povinnost, co musí obal 
obsahovat. Za to také ten, kdo 
uvádí krmivo na trh ručí a nejspíš 
si nedovolí uvádět nepravdivé 
údaje. Jiné doprovodné informa-
ce už nejsou sledovány a často se 
tu objevují nepřesnosti, které mo-
hou působit dezorientaci.

Lze doporučit, aby případný 
zájemce věnoval pozornost od-
stavci složení, kde jsou vyjme-
novány jednotlivé složky, které 
tvoří základ krmiva, přičemž na 
prvním místě je to nejvíce za-
stoupené a pak další v sestupném 
pořadí. Je-li na prvním místě ma-
so, bude to pro psa nejlepší. Není 
na škodu, pokud se podíváte ta-
ké na originální popis výrobce, 
kde v příslušném odstavci, ang-
licky nazvaném ingredients, na-
leznete stejný údaj, který někdy 
bývá nepřesně přeložen do češ-
tiny. Vyžaduje to znalost několi-
ka málo slovíček, ale jestliže se 
např. dovíte, že výrobce uvádí 
výraz meal (tj. moučka), který je 

Dovedete se orientovat v krmivech pro psy?



36

pak v českém překladu uveden ja-
ko maso, něco nebude v pořádku 
a bude lepší se podívat na složení 
v angličtině.

Nejlepší krmiva mají na prv-
ním místě maso, takových je na 
trhu jen velmi málo. u většiny 
kvalitních krmiv střední řady 
(premium) tvoří bílkovinu jiný 
živočišný zdroj. i tady je dobře 
se dobrat pravdy a používat ra-
ději taková krmiva, kde základ 
netvoří tzv. kafilerní moučky, kde 
se sleduje bezpečnost z hlediska 
zdravotní nezávadnosti, ale ta se 
týká infekčních nemocí. Riziko 

dalších termostabilních látek ty-
pu alergenů apod. přece jen něja-
ké existuje a taková krmiva býva-
jí většinou cenově atraktivní, ale 
s ohledem na možná rizika nebý-
vají u zasvěcených v oblibě. 

Moudří majitelé obvykle volí co 
nejkvalitnější krmivo bez ohledu 
na cenu balení. Kvalitní krmivo 
zbaví takového majitele řady ved-
lejších nákladů (na veterinární 
péči, doplňky výživy, na příprav-
ky zlepšující fyzický výkon, kvali-
tu srsti a podobně), což  sníží cel-
kové náklady a tím se investice 
do špičkového krmiva zhodnotí. 

Takoví psi s chutí přijímají krmi-
vo, mají perfektní kondici a opti-
mální trus, který je významným 
ukazatelem zdraví.

MVDr. Josef Nosek,
Ing. Olga Vránová

Jmenuje se Brit,  
a v evidenci je veden  jako 
Bars z Podřipských polí 
(datum vrhu 4.7.1992)



37

Evropská výstava 2005
Výsledky irských setrů 
na Evropské výstavě, 
konané 4. června 
v rakouském Tullnu.
Posuzoval 
W. P. G. Hochstenbach 
z Nizozemska.

Celkem bylo přihlášeno 74 
jedinců, nejvíce z Rakouska, 
Maďarska, Slovenska, ale napří-
klad i z Belgie či Srbska a Černé 
Hory. Z České republiky byl při-
hlášen pouze jediný pes, a to ve 
třídě mladých. Vystavovaní psi 
byli většinou ve velmi dobré vý-
stavní kondici a bezvadně osrs-
těni. Bezchybné předvedení psa 
v pohybu i v postoji bylo samozřej-
mostí, mnoho jedinců předvedli 
profesionální hadleři. Zvláštností 
při posuzování bylo, že pan roz-
hodčí chtěl jednotlivé psi vidět 
i v pohybu na volném prověšeném 
vodítku a je pravdou, že mnozí 
psi, kteří se na napnutém vodítku 
předváděli s hlavou krásně zved-
nutou, na volném vodítku se již 
tak hezky neprezentovali.

Rozhodčí si v jednotlivých tří-
dách nejprve prohlédl všechny 
psy, mnohdy kvůli velkému počtu 
musel předváděné jedince rozdě-
lit do skupin. Poté všechny psy 
posoudil a nakonec zadal pořadí 
u prvních čtyř.

Jistě bude mnohé zajímat zda 
měřil výšku. Ne, neměřil, a dle 
mého názoru výškově „mimo 
standard“ byla převážná většina 
vystavujících se psů a troufnu si 
říci, že všechny feny.

Posuzování probíhalo rychle 
a výstava jako celek byla velice 
dobře zorganizována. Od znače-
ní parkoviště nejbližšího vašemu 
kruhu (pro zajímavost parkovné 
1,5 EUR), vchodu do areálu, hned 
za vstupem plánek s navigací, po 
areálu neustále chodili „infomani“. 

Každý vystavující i návštěvník 
dostal za vstupenku zadarmo 
pochoutky pro psy dle vlastního 
výběru. v halách byly k dispozici 
zavíratelné kotce pro pejsky a do-
konce každý vystavující dostal oz-
dobný špendlík pro připíchnutí 
čísla na oblečení.

Psi
tř. mladých 
(5 posuzovaných jedinců)
V1, JB, Evropský vítěz mladých 
NAVAN AMERICAN EXPRESS 
z ARISLANDU, 
* 30.3.2004, maj: Čápová Markéta 
(ČR)
V této třídě zadal rozhodčí pouze 
dvě V, 3xVD

mezitřída (3)
V1, CACA 
GARCIA JAY SLOVAK BASE, 
*17. 8. 2003, maj: Sojková Dagmar 
(SR)
reservní CACA nezadán

tř. otevřená (13)
V1, CACA 
GARDEN STAR’S DOUBLE 
SCOTCH, 
*16.2.2003, maj: Kosa Karoline 
(Maďarsko)
V2, res. CACA 
YESTERDAY’S HERO RHEDY 
LEBRY, 
*24.1.2002, maj: Kaiser/Schaf 
(Německo)

tř. pracovní (4)
V1, CACA, res. CACIB 
MUINEACAN ONE FINE DAY, 
*13.12.2000, maj: Ziehaus Silvia 
a Leopold (Rakousko)
V2, res. CACA 
KVANTO RED PASSION OF 
VARAZDIN, 
10.2.2002, maj: Cmrecki Neven 
(Chorvatsko)

tř. šampionů (7)
V1, CACA, CACIB, BOB 
VICARY’S YOGIBEAR, 
*15.11.1999, maj: Sacco, Danze 
(Itálie/Belgie)
V2, res. CACA 
SAMETSUZ SUNSET, 
*27.5.2000, maj: Strömpl Cornna 
(Německo)
V3 získal loňský Evropský vítěz 
O’Ceallaigh’s Youlookatme

tř. veteránů (2)
V1, Nejlepší veterán KRIS 
WONDERSTAR VON DER 
IGALFFY-IGALY, 
*11.5.1997, maj: Poláčková 
Veronika (SR)

Feny
tř. mladých (10)
V1, JB, Evropský vítěz mladých
DUNSWOOD GENISTA, 
*10.6.2004, maj: Adomaisi J. 
(Litva)
zadáno 5x VD

mezitřída (8)
V1, CACA, CACIB 
GARDEN STAR’S FERRERO 
ROCHER, 
*12.6.2003, maj: Toth Laslo 
(Maďarsko)
V2, res. CACA 
KERRY CONQUERER OF 
HIDDEN IRLAND, 
*21.11.2003, maj: Duinkerken 
Heike (Německo)

tř. otevřená (8)
V1, CACA 
YASMINE DEGLI ANGELI 
ROSSI, 
*9.11.2002, maj: Sacco/Danze 
(It./Belg.)
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tř. pracovní (6)
V1, CACA 
ZENITH ANKARANSKA, 
*21.3.2000, maj: Pokorn Alenka 
(Slovinsko) 
V2, res.CAC 
CINDERELLA JAY SLOVAK 
BASE, 
*13.4.2000, maj: Sojková Dagmar 
(SR)

tř. šampionů (5)
V1, CACA, res. CACIB 
CAEMGEN’S ALIVE AND 
KICKING, 
*24.5.2003, maj: Jobse Sjoerd 
(Nizozemsko)
V2, res. CACA 
GARDEN STAR’S ANGELIC 
INNOCENCE, 
*12.5.1998, maj: Csabi Eva 
(Maďarsko)

tř. veteránů
V1, 
MUINEACAN MYRIAD OF 
SPARKLES, 
*22.12.1996, maj: Ziehas 
Stephanie (Rak.)

Pointerů bylo přihlášeno 44, 
gordonsetrů 38, anglických se-
trů 40. Z českých zástupců 
byl přihlášen pouze anglický 
setr Tuliketun Runo-Ratsu Dany 
Šejvlové, ale nedorazil. Na výstavě  
nás reprezentovala alespoň člen-
ka klubu, profesionální handler-
ka Klára Prokůpková-Wastiuax, 
která předváděla anglického 
set ra.

CACIB pes 
a CACIB fena

CAC 
mezitřída

Evropský vítěz 
mladých 
NAVAN 
AMERICAN 
EXPRESS 
Z ARISLANDU

profesionální 
předvedení
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Další střípky z „Evropy”
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Zpráva poradce chovu Anglický setr

Zpráva o chovu anglických setrů 
v I. pololetí 2005 

V období od 1.ledna do 30.června bylo vystaveno 
10 krycích listů, z toho 8 fen již bylo nakryto.
ZONA z KOKRD x TULIKETUN RUNO-RATSU
WIKKY z KRZÁKU x ARGO OD LUŽNICE
HAVA ZE SRNÍNA x ARGO OD LUŽNICE
TARA z KRZÁKU x ARGO OD LUŽNICE
nezabřezly:
ARA z KOKRD x CVIK z LODÍNSKÝCH LUHŮ
ANITA z EXELOVA DVORA x BENGÁL 
SHAHRASTANI
TONA ZDENKOV x ELIO DEI LADERCHI
ŽANDA z KRZÁKU x MARKO z KLENEČSKÝCH 
LESŮ - bylo vystaveno náhradní krytí

Na krycí list z roku 2004 byla nakryta fena 
DANKA ZAKUP x ELIO DEI LADERCHI

Nově zařazení jedinci - psi:
BAD z NEBUŽELSKÉHO POLESÍ - Člp. 5163, nar. 
02, 62 cm, „V“, CAJC, VTO, Obl. vítěz, ZV I.c.208/
4; HD 2/2, bíločerný, o: Herrick z Pořipských po-
lí, m: Zona z Kokrd, maj.: Fousek Marcel, 277 34 
Nebužely 139

Nově zařazení jedinci - feny:
BUGGY SHAHRASTANI – Člp. 5093, nar. 01, 
61 cm, „V“, CAJC, CACIB, BOB, Klubový vítěz 2005, 
ZV 202/4; bílooranžová, m: Fairray Triomph, maj.: 
Fousek Marcel, 277 34 Nebužely 139

ACHAIA SEVA - Člp. 5236, nar. 03, 58 cm, „V“, 
VTM, CAC, CACIT, CACT, FT, FT Derby, ZV I.c.208/
4, SZVP I.c., Mistr.Sv.Huberta; HD 1/2, oranžovobí-
lá m: Elza z Lodínských luhů, maj.: Straková Eva, 
Americká 42, 460 10 Liberec
ASTRA – Člp. 5228, nar. 02, 58 cm, „V“, CAC, 
Res.CACIB,CACIT, CACT, FT, FT-GT, FT Derby, 
PZ I.c.263/4; HD 0/0, bílooranžová, m: Ata, maj.: 
Dvořáková Vladimíra, Cholupice 15, 143 00 Praha 4, 
tel. 602171513, vladka@weber.cz
BEA VIS TRANQUILLA - Člp. 5221, nar. 03, 58 
cm, „V“, JCh.ČR, CAC, BOB, CACIT, CACT, FT, FT 
Derby, ZV I.c.208/4; HD 1/1, černobílá, m: Livia od 
Benčiča, maj.: Dvořáková Vladimíra, Cholupice 15, 
143 00 Praha 4, tel. 602171513, vladka@weber.cz

Uhynuli:
Largo z Kuštátských lesů
Brio Hope
Cyra z Krásného hrušova

Změny majitelů:
ALIVIO VIS TRANQUILLA - Tomíčková Marcela, 
Prof. Deila 69, 507 03 Vysoké Veselí, tel. 731234712
TARA z KRZÁKU - Johaníkova Jana, Sv. Čecha 12, 
České Budějovice

František Legát 
– poradce chovu anglických setrů

Herrick z Podřipských polí, 
majitel: Hana Kunfalvi
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Angličtí setři – šampióni práce
 
Seznam šampiónů práce zapsaných ČMKU

Interšampioni - psi
Anquilla Vis Tranquilla - Člp. 5066, nar. 29.1.2001, 
maj.: Dvořáková Vladimíra

Interšampioni - feny

Šampioni ČR - psi
Anquilla Vis Tranquilla - Člp. 5066, nar. 29.1.2001, 
maj.: Dvořáková Vladimíra

Šampioni ČR - feny
Cheeky z Lodínských luhů - Člp. 5123, 
nar. 9.11.2001, maj.: Straková Eva
Astra - Člp. 5228, nar. 22.8.2002, 
maj.: Dvořáková Vladimíra

Angličtí setři – šampióni krásy 

Seznam šampiónů zapsaných ČMKU 
od 1.1.1994 - 9.11.2004

Junior šampióni - psi
Apollo z Klamap - Člp. 4695, nar. 6.9.1995, 
maj.: Prokůpková Marie
Dag Klamap Debra - Člp. 4920, nar. 18.3.1999, 
maj.: Čápová Markéta
Flash Klamap Debra - Člp. 5027, nar. 6.7.2000, 
maj: Prokůpková Klára
Karlos z Podřipských polí - Člp. 5097, nar.  26.5.2001, 
maj.: Šejvlová Daniela

Junior šampióni - feny
Ari z Klamap - Člp. 4700, nar. 6.9.1995, 
maj.: Prokůpková Marie
Baghira z Mešinské hájovny - Člp. 5132, 
nar. 10.12.2001, maj.: Dvořáček Pavel
Bea Vis Tranquilla - Člp. 5221, nar. 27.2.2003, 

maj.: Dvořáková Vladimíra
Best Queen Shahrastani - Člp. 5095, nar. 1.6.2001, 
maj.: Šejvlová Daniela
Cascada z Mešinské hájovny - Člp. 5162, 
nar. 30.6.2002, maj.: Pazdera Lumír
Clarissa Farkadž - Člp. 4852, nar. 6.7.1997, 
maj.: Drábek Jiří
Cora Shahrastani - Člp. 5231, nar. 2.6.2003, 
maj.: Prokůpková Marie
Isabel z Podřipských polí - Člp. 4936, 
nar. 25.4.1999, maj: Mgr. Martínková Tereza

Anquilla Vis Tranquilla
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Šampióni ČR - psi
Apollo z Klamap - Člp. 4695, nar. 6.9.1995, maj.: 
Prokůpková Marie
Apolo Bojandolí - Člp. 4807, nar. 27.4.1997, maj.: 
Procházka Jiří
Attila Hope CS - Člp. 4308, nar. 1.2.1990, maj.: 
Tichá Vladimíra
Baks z Podřipských polí - Člp. 4422, nar. 4.7.1992, 
maj.: Dlábková Dáša
Bengál Shahrastani - Člp. 5089, nar. 1.6.2001, 
maj.: Procházka Jiří
Dag Klamap Debra - Člp. 4920, nar. 18.3.1999, 
maj.: Čápová Markéta
Flash Klamap Debra - Člp. 5027, nar. 6.7.2000, 
maj.: Prokůpková Klára
Glacier Lawerack - Člp. 4871, nar. 3.5.1998, 
maj.: Prokůpková Klára
Har z Liběny CS, nar. 23.4.1990, 
maj.: Prokůpková Marie Ing.
Herrick z Podřipských polí - Člp. 4777, 
nar. 5.12.1996, maj.: Kunfalvi Hana
Largo z Kunštátských lesů - Člp. 4499, 
nar. 26.7.1993, maj.: Drábek Jiří
Mszar Harpol - Člp. 4628, nar. 18.8.1993, 
maj.: Helán Lubor Ing.
Rall z Kunštátských lesů - Člp. 4722, nar. 5.3.1996, 
maj.:Drábek Jiří
Yesman Fairray - Člp. 5026, nar. 5.5.1999, 
maj.: Šejvlová Daniela
Zefir z Podřipských polí - Člp. 4371, 
nar. 12.6.1991, maj.: Helán Lubor Ing.

Šampióni ČR - feny
Ari z Klamap - Člp. 4700, nar. 6.9.1995, 
maj.: Prokůpková Marie
Armida z Klamap - Člp. 4702, nar. 6.9.1995, 
maj.: Prokůpková Klára
Clarissa Farkadž - Člp. 4852, nar. 6.7.1997, 
maj.: Drábek Jiří
Connemara’s Dionne, nar. 26.1.1991, 
maj.: Zimmer Marion B.
Connemara’s Marion, nar. 4.10.1996, 
maj.: Zimmer Marion B.
Cyndy od Černé hory - Člp. 4480, nar. 7.3.1993, 
maj.: Legát František
Dolly z Lodínských luhů - Člp. 4635, nar. 19.2.1995, 
maj.: Dobrozemský Miroslav
Elis z Lodínských luhů - Člp. 4858, nar. 23.2.1998, 
maj.: Dobrozemský Miroslav
Etel od Černé hory - Člp. 4647, nar. 23.3.1995, maj.: 
Dlábková Dagmar
Flora z Lodínských luhů - Člp. 4953, 
nar. 13.6.1999, maj.: Novák Tomáš

Hava ze Srnína - Člp. 4942, nar. 19.5.1999, 
maj.: Johaníková Jana
Cheeky z Lodínských luhů - Člp. 5123, 
nar. 9.11.2001, maj.: Straková Eva
Isabel z Podřipských polí - Člp. 4936, 
nar. 25.4.1999, maj.: Mgr.Martínková Tereza
Livia od Benčiča - Člp. 4961, nar. 26.5.1999, 
maj.: Tichá Vladimíra
Tika zo Zrínskej hory - Člp. 4850, nar. 14.4.1997, 
maj.: Drábek Jiří
Tina zo Zrínskej hory - Člp. 4851, nar. 14.4.1997, 
maj.: Drábek Jiří
Zamba z Podřipských polí CS - Člp. 4373, 
nar. 12.6.1991, maj.: Humlová Daniela
Zona z Kokrd - Člp. 4882, nar. 29.5.199, 
maj.: Fousek Marcel

Interšampióni - psi
Apollo z Klamap - Člp. 4695, nar. 6.9.1995, 
maj.: Prokůpková Marie
Flash Klamap Debra - Člp. 5027, nar. 6.7.2000, 
maj.: Prokůpková Klára
Herrick z Podřipských polí - Člp. 4777, 
nar. 5.12.1996, maj.: Kunfalvi Hana
Largo z Kunštátských lesů - Člp. 4499, 
nar. 26.7.1993, maj.: Drábek Jiří
Zefir z Podřipských polí - Člp. 4371, nar. 12.6.1991, 
maj.: Helán Lubor Ing.

Interšampióni - feny
Armida z Klamap - Člp. 4702, nar. 6.9.1995, maj.: 
Prokůpková Klára
Clarissa Farkadž - Člp. 4852, nar. 6.7.1997, maj.: 
Drábek Jiří
Elis z Lodínských luhů - Člp. 4858, nar. 23.2.1998, 
maj.: Dobrozemský Miroslav
Isabel z Podřipských polí - Člp. 4936, nar. 
25.4.1999, maj.: Mgr.Martínková Tereza
Tina zo Zrínskej hory - Člp. 4851, nar. 14.4.1997, 
maj.: Drábek Jiří
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Zpráva poradce chovu Gordonsetr

Informace pro chovatele gordonsetrů
poradce chovu: Ing. František Šonka

Změna majitele chovného psa – Val z Černic
Jana Kalištová, Zvíkov, 382 32 Velešín

Změna adresy úspěšné chovatelky gordonsetrů:
Eva Nosková, Bří Mrštíků 6O/22, 691 72 Klobouky 
u Brna, tel. 519 326 922, mob. 728 O67 617

Úhyn kvalitního chovného psa  –  Agip Jinonický 
dvůr, 5 le  starý, Český šampion, 4xV1, 2xObl. vítěz, 
2xCAC, rez. CACIB, KV, BOB. Veškeré zkoušky v I.ce-
ně – ZV, LZ, PZ, SVP a VZ. Maj. Bohumil Pazdera, 
Hlízov 117.

Zpráva poradce chovu Pointr

Zpráva o chovu pointrů za 1. pololetí 2005

Ráda bych vás průběžně informovala o chovu pointrů 
za 1. pololetí 2005. Stav chovné základny k 30.6.2005 
je 28 chovných psů a 34 chovných fen. V tomto období 
byly uchovněny 4 feny a 1 pes. Dva chovní psi uhynuli 
(Fero ze Srnína a Daedal z Dolnic). Během zimy a jara 
došlo zatím k nakrytí 6ti fen (z toho 1 náhradní krytí) 
a nahlášeno bylo  5 vrhů - 33 štěňat  (19 psů a 14 fen). 
Vzhledem k tomu, že je za námi teprve první polovina 
sezóny, uvádím pouze tyto orientační údaje.
Také bych nechtěla hodnotit chov pointrů vzhle-
dem k pracovním výsledkům, protože nás ještě če-
ká v podzimních měsících dost práce a jistě i mno-
ho úspěchů.
O čem bych se ale chtěla zmínit je exteriér. Bohužel 
musím konstatovat, že na našich výstavách ubývá ex-
teriérově výrazných jedinců.  Stává se, že při malém 
počtu pointrů na výstavě získá titul pes, který by ve 
větší konkurenci neobstál. Mám na mysli především 
psy s méně typickou hlavou bez výrazného stopu a ná-
znaku proláklého nosního hřbetu. Chtěla bych pro-
to apelovat, aby chovatelé, při výběru chovných psů, 
nesledovali pouze práci, ale i exteriér. 

Cira Jedová Chýše
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ZPRÁVA O CHOVU IRSKÝCH SETRŮ ZA OBDOBÍ 
OD 1. LEDNA DO 30. ČERVNA 2005.

K 1. červenci je početní stav chovné základny IS 
následující:

37 chovných psů a 49 chovných fen.
V letošním roce bylo zařazeno do chovu pět nových 
fen, které splnily podmínky chovnosti.
Dream Justina Jenny’s Irsal * 7.6.2001
Deborah Jenny’s Irsal * 7.6.2001
Laura z Brdlen * 17.7.2001 
Anet z Chlumského polesí * 3.11.2000
Irish Extra Nonstop * 25.3.2001

Doporučení ke krytí si vyžádalo 11  majitelů 
chovných fen na tyto chovné psy:

Wanesa od Velkého Dubu –  Tarn od Velkého dubu
Bellinda Tojakr –  Irr z Lesinky , 

Valmont Jenny’s Irsal.
Victoria Jenny’s Irsal –  Satlas Man Overbroad 

(import GB) .
Irish Extra Nonstop –  Valmont Jenny’s Irsal, 

Irr z Lesinky, Ikar z Lesinky  
Atlanta Chryzokol Romance –  Grosby z Lesinky 
Chiara od Rakovnické brány –  Dag z Bolešinské 

hůrky
Anet z Chlumského polesí –  Dag z Bolešinské hůrky
Adla ze Žďárského kopce –  Ussure od Velkého dubu, 

Aron z Oploských polí, 
Grosby z Lesinky

Laura z Brdlen –  Dag z Bolešínské hůrky, Aron 
z Oplotských polí, Grosby z Lesinky.

Ballantines of Redweed –  Satlas Man Overboard 
(GB)

Deborah Jenny’s Irsal –  Satlas Man Overboard (GB), 
Man About Town  Redweed.

Moli od Klapavce –  Tart od Velkého dubu, Charles 
z Podřipské břízy (krycí list 
2004)

Lassi od Klapavce –  Tarn od Velkého dubu, Charles 
Podřipské břízy (krycí list 2004)

Ivonne z Lesinky –  Kris Wonderstar von der Igalffy-
Igally (krycí list 2004)

Uskutečněná krytí a narozená štěňata v roce 2005:

Victoria Jenny’s Irsal – Satlas Man  Ouerbroad
     počet štěňat 5 psů, 4 feny
Agnes ze Žďárkého kopce –Ussure od Velkého dubu
 5 psů, 2 feny
Tori of Redestate – Dag z Bolešínské hůrky 
 3 psi, 2 feny 
Agra von Kínhab – Irr z Lesinky
 4 psi, 6 fen
Arka z Hosteckých vrchů - Grozsy z Lesinky
 3 psi, 3 feny
Atlanta Chryzokol Romance - Grosby z Lesinky
 3 psi, 5 fen
Bellinda Tojakr –  Irr z Lesinky
 2 psi, 7 fen
Lassi od Klapavce –  Tarn od Velkého dubu
 nedodáno.
Chiara od Rakovnické brány  – Dag z Bolešínské hůrky
 5 psů, 7 fen
Adla  ze Žďárského kopce – Ussure od Velkého dubu
 nedodáno
Moli od Klapavce  –  Tarn od Velkého dubu
 nedodáno
Ivonne z Lesinky –  Kris Wonderstar
 2 psi, 3 feny
Ballantines of Redweed –  Satlas Man Overboard
 krytí 9.5.05 
Anet z Chlumského polesí – Dag z Bolešínské hůrky
 krytí 24.5.05 
Hillary Juglana – Dorian Grey Jenny’s Irsal
  nedodáno 
Údaje  jsou čerpány pouze z nahlášených podkladů zasla-
ných poradci chovu. 

Irský setr Zpráva poradce chovu



45

DYSPLAZIE KYČELNÍCH KLOUBŮ
V letošním roce bylo za účelem chovnosti vyšetřeno 
na dysplazii kyčelních kloubů celkem 
17 jedinců. Výsledek je velmi potěšující, ale je to i  vý-
zva k zamyšlení pro ty, kteří chtějí od vyšetření na DKK 
v budoucnu ustoupit.
Rentgenový nález:
0 / 0 negativní -  13 psů ;  1/1 hraniční -  2 psi ; 1 /2 hra-
niční- lehký –1 pes ; 2/2 střední – 1 pes.

Vážení přátelé ,
přáním každého chovatele by měl být zdárný chov da-
ného plemene jako celku a nikoliv jednoho psa ve svém 
majetku. Nezapomínejte  na toto krédo a při výtkách 
na adresu nás funkcionářů mějte v patrnosti i Vaše po-
vinnosti ke klubu. Mám na mysli včasné zasílání údajů 
o krytí, nahlášení vrhu, úhyny, atd.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem těm, co re-
prezentují naše plemena na loveckých zkouškách, při 
výkonu práva myslivosti, na výstavách, nebo jenom 
při procházkách v parku.

Milan Remeš, poradce pro chov irských setrů
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Zpráva poradce chovu Irský červenobílý setr

Zpráva o chovu červenobílých irských setrů 
pro rok 2005

Tento příspěvek se týká světové konference IRWS 
v dubnu 2004 v Antwerpách, na kterou jsem byla po-
zvána spolu s panem MVDr. Šrámkem. v době koná-
ní jsem byla hospitalizována a pan MVDr.Šrámek byl 
mimo území ČR. Byla u mne chovatelka z Německa 
na krytí, této konference se účastnila a na závěrečné 
diskuzi byla tázána irskou chovatelkou na Smudge, 
která má po něm jediný vrh než byl importován do ČR. 
Spolu s německým psem Gery von der Luneplate zís-
kal nejvíce titulů na výstavách ( z 52/ 51 vítězných). 
Rushfield Smudge je nejstarším žijícím psem IRWS 
(13 let) a zásluhou chovatelky z Německa se jeho po-
tomci dostali do Švýcarska, Holandska, států bývalé 
Jugoslávie, Maďarska, Polska, Německa. Rushfield 
Smudge dělá vynikající jméno českému chovu. Moje 
poděkování patří panu MVDr. Čestmíru Šrámkovi, 
který byl iniciátorem chovu červeno-bílého irského 
setra v ČR, dovezl z Irska dvě chovné feny, výborného 
mladého psa od uznávaného chovatele pana Johna 
Kerra ze Skotska. a že je Rushfield Smudge známý pes 
v Evropě, je výsledek mého snažení na výstavách? Pak 
se říká, že výstavy jsou k ničemu?. Velký omyl! Tudy 
vede cesta, jak se stát známým chovatelem! 

V chovu je využíván pouze chovný pes Justbe United 
Spots. Vzhledem k příbuznosti nelze další naše vy-
nikající psy využívat! 

United Spots Justbe, import Itálie, 8x výb.CAC, 
CACIB, 1x rez.CACIB, BOB-BIS (Graz, Ancona, 
Dornbirn, Regio Emilia, Milano, St.Galen), 1x 
vít.Itálie, Člp. IRWS 53/98, nar. 29.07.98, ?V? 66 cm, 
DKK 2/2 C, o. Medoun Count Regent, m. Shebhin 
Baire, chovný pes na vyjímku, majitel Vojtěch 
Lněnička, Pošná 42, 395 01 Pacov, tel. 565 443 794, 
MT 603 867 178. 

Do této doby r. 2005 máme 4 vrhy, počet štěňat je 22 
(17 pejsků a 5 feneček). 

Z chovu byly vyřazeny feny:
CH. Lougherne Heather (import), 
Lougherne Fair Lady (import) 
ICH. Ester z Lukovských Lánů (úhyn) 

pes:
Escort z Lukovských Lánů 

Draga Vaňkátová - poradce

Zájemci o štěňátka IRWS 

Po vynikajících rodičích jsou momentálně 
na chovné stanici: 

BOHEMIA THALSET,
majitel Vojtěch Lněnička, 
Pošná 42, 395 01 Pacov, 

tel. 565 443 794, MT 603 867 178 . 
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VRHY 2004 , 
zpracovala Jana Londinová

Anglický setr

Davaroni, Skoupá Lucie, 22.1.2004
o: Rolf z Kunštátských lesů, m: Brita od Cihelny
Andariel Bay p 5272 tc
Aglaia Sun p 5273 tc
Amarella Sweet f 5274 tc
Arria Delay f 5275 čb

DAMA Krkonoše, Kocúrová Květuše, 2.2.2004
o: Connemara’s Maxwell, m: Epril Lady DAMA 
Krkonoše
Champion Maxwell p 5276 tc
Charles Maxwell p 5277 tc
Chanell Maxwell p 5278 mb
Chantal Maxwell p 5279 mb
Cheron Lady f 5280 mb
Charlotte Lady f 5281 tc
Cherie Lady f 5282 mb

z Farásku, Vávra Miroslav, 7.2.2004
o: Anquilla Vis Tranquilla, m: Erika z Lodínských luhů
Largo p 5283 tc
Lesan p 5284 tc
Lord p 5285 čb
Luk p 5286 čb
Lili f 5287 čb

Vis Tranquilla, Dvořáková Vladimíra, 21.2.2004
o: Blic od Patsorčiča, m: Argilla Vis Tranquilla
Carlo p 5288 bo
Cid p 5289 bo
Clary p 5290 bo
Clay p 5291 čb
Ceyreste f 5292 čb

z Krzáku, Legát František, 5.3.2004
o: All American Set’r Ridge’s, m: Tara z Krzáku
Dasty p 5293 tc

od Královské stolice, 
Studenovská Zuzana ing., 27.5.2004
o: Elio dei Laderchi, m: Brenda z Nalžovic
Athos p 5294 ob
Aramis p 5295 ob
Alf p 5296 ob
Artagnan p 5297 tc

Ambra f 5298 ob
Agila f 5299 tc
Athena f 5300 tc
Afrodita f 5301 tc
Adina f 5302 čb

Vis Tranquilla, Dvořáková Vladimíra, 15.6.2004
o: Anquilla Vis Tranquilla, m: Livia od Benčiča
Draq p 5303 bo
Deana f 5304 bo
Denise f 5305 bo

ze Zápotockého, Macháček Jan, 11.6.2004
o: Argo od Lužnice, m: Wikki z Krzáku
Jack p 5306 tc
Jas p 5307 tc
Jimm p 5308 tc
John p 5309 tc
Jimmi p 5310 tc
Jessica f 5311 tc
Jolla f 5312 tc

z Krzáku, Legát František, 2.8.2004
o: All American Set’r Ridge’s, m: Tula z Krzáku
Hadji p 5313 čb
Heda f 5314 čb
Haidi f 5315 bo
Heather f 5316 bo

z Kokrd, Hejda Josef, 26.7.2004
o: Elio dei Laderchi, m: Ara z Kokrd
Dan p 5317 tc
Dex p 5318 tc
Dick p 5319 tc
Drak p 5320 ob
Daisy f 5321 tc
Dasty f 5322 tc
Dera f 5323 ob
Dixy f 5324 ob

z Mešinského hájemství, 
Londinová Jana, 18.7.2004
o: Largo z Kunštátských lesů, m: Tika zo Zrínskej 
hory
Condor p 5325 tc
Cognack p 5326 bh
Casper p 5327 čb
Coffie f 5328 bh
Coletta f 5329 ob
Corinna f 5330 ob

Vrhy 2004
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Platanka, Zíbová Jaroslava, 27.8.2004
o: All American Setr Ridge’s, m: Rita z Krzáku
Asta f 5331 bo
Ambra f 5332 bo
Alma f 5333 bo
Aura f 5334 tc
Alka f 5335 bč
Aneta f 5336 bč

z Lipek, Tučková Jarmila, 15.9.2004
o: Argo od Lužnice, m: Evita Lady DAMA Krkonoše
Apollo p 5338 tc
Andy f 5339 tc
Anita f 5340 tc

z Mešinské hájovny, Drábek Jiří, 30.9.2004
o: Largo z Kunštátských lesů, m: Clarissa Farkažd
Frodo p 5341 ob
Fiona f 5342 mb

Vis Tranquilla, Dvořáková Vladimíra, 6.10.2004
o: Elio dei Laderchi, m: Arachné Vis Tranquilla
Eliot p 5343 čb
Esso p 5344 tc
Este f 5345 tc
Elle f 5346 čb
Enya f 5347 čb
Ester f 5348 tc
Etna f 5349 bo
Evia f 5350 bo

z Lodínských luhů, 
Dobrozemský Miroslav, 15.11.2004
o: Elio dei Laderchi, m: Elis z Lodínských luhů
Merry f 5351 tc
Monty f 5352 tc
Molly f 5353 ob
Mona f 5354 tc
Megi f 5355 tc

Gordonsetr
z Krátošických strání, Strouhal Pavel, 20.2.2004
o: Agip Jinonický dvůr, m: Elza z Pohnanských vrchů
Caesar p 5613
Cedrik p 5614
Car p 5615
Cyrus p 5616
Cita f 5617

z Podmaršovic, Turek Milan, 24.3.2004
o: Agip Jinonický dvůr, m: Megi z Podmaršovic
Pat p 5618
Prim p 5619
Pegi f 5620
Perla f 5621
Peti f 5622
Polina f 5623

Minabet, Minaříková Věra ing., 21.3.2004
o: Agip Jinonický dvůr, m: Betty Černá záře
Adar p 5624
Arny p 5625
Akim p 5626
Andy p 5627
Athos p 5628
Avko p 5629
Assan p 5630
Agnes f 5631
Anita f 5632

Czech Pamir, Pacovský Miroslav, 1.3.2004
o: Agip Jinonický dvůr, m: Ronnie Pamir
Terry p 5633
Tomy p 5634
Tony p 5635
Twain p 5636
Tanny f 5637
Týna f 5638

Bojandolí, Korcián Jan, 29.3.2004
o: Joshua Black Devil’s, m: Anita Sandberg
Igi p 5639
Igo p 5640
Ina f 5641

z Kobyliských hor, Vamberská Eva, 14.6.2004
o: Pet Sonave, m: Bára z Hraběcího lesa
Cedro p 5642
Cid p 5643
Cir p 5644
Cara f 5645
Cisa f 5646
Cita f 5647

Artagnan od Královské stolice
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z Želečky, Procházka František, 28.6.2004
o: Grant Bojandolí, m: Elza z Želečky
Gaston p 5648
Glen p 5649
Goddy p 5650
Grin p 5651
Gina f 5652
Gipsi f 5653
Gladis f 5654
Gucci f 5655
Gwendy f 5656

Bojandolí, Korcián Jan, 2.10.2004
o: Grant Bojandolí, m: Bessi Bojandolí
Koran p 5658
Karin f 5659

z Pohnanských vrchů, Nečada Jaroslav, 2004
o: Dastin DAMA Krkonoše, m: Elizabeth z Pohnan-
ských vrchů
Gaston p 5660
Gim p 5661
Gaja f 5662   úhyn
Gábi f 5663
Gita f 5664
Gina f 5665

Irský setr
z Luhové seče, Cahlík Arnošt, 7.1.2004
o: Ort z Dubské, m: Ilen z Luhové seče
Stever p 14409
Sally f 14410
Sandra f 14411
Sára f 14412
Saxana f 14413
Sonáta f 14414
Sonny f 14415

Vysoký Kamýk, Císařovská Hana, 2.2.2004
o: Grosby z Lesinky, m: Atlanta Chryzokol Romance
Bohemian Forest p 14416
Bohemian Dandy p 14417
Bohemian Gent p 14418
Bohemian Sir p 14419
Bohemian Floret f 14420
Bohemian Life f 14421
Bohemian Regina f 14422
Bohemian Fay f 14423
Bohemian Princess f 14424
Bohemian Pretty f 14425

Mahagon Dream, Švecová Irena, 30.1.2004
o: Ussure od Velkého dubu, m: Bellinda Tojakr
Antis p 14426
Alex p 14427
Akim p 14428
Arny p 14429
Aideen f 14430
Annie f 14431
Azahar f 14432
Aireen f 14433
Arietta f 14434
Akira f 14435

od Rakovnické brány, 
Ransdorf Ludvík MVDr., 19.2.2004
o: Dorian Grey Jenny’s Irsal, m: Flér od Rakovnické 
brány
Jura p 14436
Jordan p 14437
Jorik p 14438
Joxan p 14439
Jupi p 14440
Jorina f 14441
Jorika f 14442

Redweed, Brauner Robert, 17.2.2004
o: Satlas Man Overboard, 
m: Ballantines of Redweed
Corranroo p 14443
Celtic Prince p 14444
Clancey p 14445
Concord p 14446
Coca-Cola f 14447
Country Melody f 14448
Call Me Emma f 14449
Ceyse f 14450
Cigarette f 14451
Coffe from Irish f 14452
Ceyme f 14453

od Velkého dubu, Rabiňáková Lenka, 22.4.2004
o: Tarn od Velkého dubu, 
m: Regina od Velkého dubu
Zecke Zagar p 14454
Zagyva f 14455
Zeta Jaggueline f 14456
Zidinie f 14457

Mahagony Rose, Růžičková Marcela, 18.5.2004
o: Hak z Luhové seče, m: Kréta z Nětčic
Brix  p 14458
Bor p 14459
Bejra f 14460
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Bára f 14461
Brita f 14462
Bora f 14463
Bona f 14464
Belinda f 14465

z Košumberka, Zdena Thiede, 1.5.2004
o: Flynn z Dubanského kopce, m: Dita z Šonovských hor
Duke p 14466
Dylan p 14467
Dita f 14468
Daphne f 14469
Desiree f 14470
Dawina f 14471
Deria f 14472

ze Šumavských hor, Šroub Roman, 20.5.2004
o: Ussure od Velkého dubu, 
m: Dina ze Šumavského kraje
Andy p 14473
Argo p 14474
Aron p 14475
Ambra f 14476
Ara f 14477
Alma f 14478
Anny f 14479

Red Joker, Houda Martin, 6.6.2004
o: Fabrizio Juglana, m: Andy Dianin šíp
Aaron p 14480
Archie p 14481
Artush p 14482
Akim p 14483
Aischa f 14484
Angee f 14485
Ambra f 14486
Ashley f 14487
Audry f 14488

ze Srbeckých luhů, Herčík Petr, 20.5.2004
o: Irr z Lesinky, m: Agra von Kínhab
Lary p 14489
Lery p 14490
Lord p 14491
Lux p 14492
Lada f 14493
Lexa f 14494
Lona f 14495

od Klapavce, Kinzel Karel, 20.6.2004
o: Tarn od Velkého dubu, m: Lassi od Klapavce
Palmestonn p 14496
Peryn p 14497

Per p 14498
Paul p 14499
Peny f 14500
Pera f 14501
Pegi f 14502
Pary f 14503

z Hosteckých vrchů, Drozd Jan, 25.6.2004
o: Grosby z Lesinky, m: Arka z Hosteckých vrchů
Dyx p 14504
Dor p 14505
Dan p 14506
Dasty p 14507
Dag p 14508
Draga f 14509
Dina f 14510

Redweed, Brauner Robert, 1.7.2004
o: Orstone Country Gentleman of Westerhuy, 
m: Oriflame Mahagon Moravia
Unicef p 14511
Upstar p 14512 úhyn
U-Two p 14513
Unsocial p 14514 úhyn
Uptodate f 14515 úhyn
U-Lala f 14516

od Pilávky Morava, Műller Miloslav, 12.7.2004
o: Windsor od Velkého dubu, m: Irma z Hurbánky
Ben p 14517
Brit p 14518
Bert p 14519

od Velkého dubu, Rabiňáková Lenka, .................
o: Tarn od Velkého dubu, m: Wanesa od Velkého 
dubu
Argon Antesy p 14523
Athos Ariet p 14524
Alesandra f 14525

z Jirouškova dvora, Jiroušek Jiří, ....
o: Dag z Bolešinské hůrky, m: Iara od Rakovnické 
brány
Aris p 14526
Amur p 14527
Agir p 14528
Argo p 14529
Asta f 14530
Ajka f 14531
Ajda f 14532
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Irský setr červenobílý

Bohemia Thalset, Lněnička Vojtěch, 15.1.2004
o: Justbe United Spots, m: Vanesa Rysi Wykrot
Nero p 116
Norik p 117
Nik  p 118
Nina f 119
Nora f 120
Nelly f 121

Bohemia Thalset, Lněnička Vojtěch, 7.6.2004
o: Justbe United Spots, m: Izabel Bohemia Thalset
Omar p 122
Olivie f 123
Ozina f 124
Orfea f 125
z Kosovské jedliny, Řiháček Pavel, 19.6.2004
o: Garon z Lukovských lánů, m: Haidy Bohemia 
Thalset
Ferion p 126 úhyn
Flora f 127
Fila f 128 úhyn
Farka f 129 úhyn

Bohemia Thalset, Lněnička Vojtěch, 24.7.2004
o: Justbe United Spots, m: Hany Bohemia Thalset
Perssy p 130
Petrik p 131
Pegas p 132
Póll p 133
Prety f 134
Prima f 135

Bojandolí, Korcián Jan, 12.11.2004
o: Justbe United Spots, m: Iris Bohemia Thalset
Lord p 136
Leo p 137
Largo p 138
Lerry p 139
Lesan p 140
Lea f 141
Leňa f 142
Luna f 143

Pointer

Blahud, Bejček Miroslav, 1.1.2004
o: Max z Cechu, m: Gora z Dolnic
Cir p 9789
Ceddy p 9790
Ciky p 9791
Cyron p 9792

Cak p 9793
Cedry p 9794
Cedra f 9795
Cessy f 9796

z Kněžíku, Holík Jiří, 5.1.2004
o: Holan z Tismenic, m: Beny z Kněžíku
Caesar p 9797
Car p 9798
Cit p 9799
Cyr p 9800
Ceva f 9801
Cyndy f 9802

z Knollovy školy, Knotek Miloš, 5.1.2004
o: Flak z Vranovského údolí, m: Ivory z Nového 
remízu
Edy p 9803
Endy p 9804
Erik p 9805
Eron p 9806
Ela f 9807
Era f 9808
Erna f 9809

od Semiče Staňka, Staněk Jaroslav MVDr., 
22.1.2004, o: Bak z Joskor, m: Kia z Niv – Bučovic
Fak p 9810
Fok p 9811
Faky f 9812
Fany f 9813
Faši f 9814
Fazi f 9815

Pozořice, Kříž Martin, 7.2.2004
o: Brit Black Roze, m: Kera z Niv – Bučovic
Alf p 9816
Aron p 9817
Alma f 9818
Ata f 9819
Astra f 9820
Ajka f 9821

Soběšický Kobylín, Gottvald Jindřich ing., 
23.2.2004, o: Elan Soběšický Kobylín, m: Gita 
Soběšický Kobylín
Hunter p 9822
Haso p 9823
Hary p 9824
Hard p 9825
Hita f 9826
Hexa f 9827
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z Mešinské hájovny, Drábek Jiří, 29.2.2004
o: Holan z Tismenic, m: Aris z Mešinské hájovny
Jazz p 9828 č
Jeff p 9829 čb
Jenn p 9830 bo
Jell p 9831 bo
Justia f 9832 ž
Jenissa f 9833 ž
Jemima f 9834 bo
Jasmina f 9835 bo
Jorika f 9836 bo

z Kokrd, Hejda Josef, 14.4.2004
o: Max z Cechu, m: Gena Soběšický Kobylín
Cak p 9839 č
Cif p 9840 č
Cir p 9841 č
Cara f 9842 č
Cipa f 9843 č
Cindy f 9844 čb
Clea f 9845 čb

z Dubských lesů, Orság Lukáš, 18.5.2004
o: Atila, m: Ozi Bohemia Šibeník
Bred p 9846 žb
Brasco p 9847 čb
Bodie f 9848 čb
Bola f 9849 čb
Bora f 9850 žb

z Hodonského jezu, Prčík Josef, 27.4.2004
o: Nord z Cechu, m: Amanda z Hodonského jezu
Bert p 9851 bč
Barry p 9852 bž
Back p 9853 bh
Breny p 9854 bh
Betty f 9855 bč
Bessy f 9856 bž
Berra f 9857 bž

Blahud, Bejček Miroslav, 26.5.2004
o: Dak z Dolnic, m: Karin z Tismenic
Dandye p 9858 čb
Dick p 9859 čb
Dixi f 9860 čb
Daisy f 9861 čb
Dessy f 9862 čb
Dafné f 9863 žb
Debye f 9864 žb

z Třebčického pahorku, 
Richtrová Svatava, 3.6.2004
o: Holan z Tismenic, m: Cornelie z Podůlší
Bolero p 9865 čb
Black p 9866 č
Bred p 9867 č
Bronco p 9868 č
Berry p 9869 ž
Bols p 9870 ž
Bekky f 9871 č
Brenda f 9872 č
Betty f 9873 ž
Bona f 9874 ž

z Farásku, Vávra Miroslav, 13.6.2004
o: Gogo z Pufiho parku, m: Vendy Bohemia Frony
Markus p 9875 žb
Monet p 9876 čb
Merry f 9877 žb
Mona f 9878 bo

z Krzáku, Legát František, 9.7.2004
o: Max z Cechu, m: Ciggi z Mešinské hájovny
Flik p 9882 čb
Fanda p 9883 čb
Flora f 9884 čb
Fany f 9885 čb
Floer f 9886 čb
Fatima f 9887 čb

z Machoviny, Vosyka Ladislav, 9.7.2004
o: Max z Cechu, m: Bela z Joskor
Aron p 9888 čb
Andy p 9889 čb
Aida f 9890 čb
Ariett f 9891 čb
Annet f 9892 čb
Anky f 9893 čb
Arleta f 9894 čb

od Tří kaštanů, Musil Milan, 25.7.2004
o: Archie z Mešinské hájovny, m: Hela od Tří 
kaštanů
Joy p 9895 žb
Joki p 9896 čb
Jim p 9897 čb
Jena f 9898 žb
Jolla f 9899 čb
Jesika f 9900 čb
Jessy f 9901 čb
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z Mešinské hájovny, Drábek Jiří, 8.7.2004
o: Flik z Mešinské hájovny, m: Brita Jedová chýše
Kelt p 9902 ž
Kern p 9903 ž
Karib p 9904 ž
Kord p 9905 bo
Kamikadze f 9906 bo
Korra f 9907 bo
Kyrra f 9908 bo
Karra f 9909 bo
Kirby f 9910 ž
Kerry f 9911 ž

z Kosovské dubiny, Řiháčková Zdena, 31.7.2004
o: Eron z Dolnic, m: Bysy Resuah
Art p 9912 žb
Ar p 9913 čb
Alex p 9914 tc
Asta f 9915 žb
Aura f 9916 žb
Arga f 9917 čb
Arka f 9918 čb
Alfa f 9919 čb
Axa f 9920 čb
Anita f 9921 čb

z Mešinské hájovny, Drábek Jiří, 1.11.2004
o: Mäx v.d.Ebershöhe, m: Citra z Mešinské hájovny
Lot p 9924 h
Largo p 9925 ž
Lynn p 9926 bh
Larga f 9927 h
Lara f 9928 h
Laura f 9929 h
Laila f 9930 ž
Luna f 9931 ž
Lima f 9932 bo

z Chřibských lesů, Vaněk Josef MVDr.ing., 
4.11.2004
o: Brick, m: Linda z Niv – Bučovic
Cert p 9933 č
Cedra f 9934 bč
Cita f 9935 bč
Czara f 9936 bh
Ciba f 9937 bž
Cora f 9938 bž
Cyra f 9939 bž

Nová Hajnice, Novotný Vlastimil MUDr., 25.11.2004
o: Benn vom Falknerhaus, m: Karla von der 
Postschwaig
Bak p 9940 čb
Bret p 9941 žb
Brit p 9942 žb
Brok p 9943 čb
Buk p 9944 žb
Bery f 9945 žb
z Kunštátských lesů, 
Zahradníček František, 1.12.2004
o: Flik z Mešinské hájovny, m: Lada z Niv – Bučovic
Bady p 9946 bh
Ben p 9947 č
Brit p 9948 ž
Betty f 9949 ž
Borka f 9950 bž

úhyn
Brita f 9951 bž
ze Slučí pěšiny, 
Třeštíková Lenka Pha...., 26.12.2004
o: Holan z Tismenic, m: Ornel z Tismenic
Aram p 9952 žb
Amos p 9953 bž
Avaris f 9954 čb
Asja f 9955 č
Agnes f 9956 žb

Soharo, Sokol Ferdinand, 31.12.2004
o: Max z Cechu, m: Ava Soharo
Brit p 9957 čb
Ben p 9958 čb
Brita f 9959 čb
Bona f 9960 čb
Bety f 9961 čb
Besy f 9962 čb
Brenda f 9963 čb
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Výsledky jarních svodů
zpracovala Jana Londinová

Anglický setr

Otec : Elio dei Laderchi
 Matka : Brenda z Nalžovic, vrh 27.5.2004
 Athos od Královské stolice 67  + P1 n
 Artagnan 65
 Alf  62 + P1,
   předkus 
 Aramis 62
 Ambra  61 + P1 n
 Agila  55 
 Adina 58 + P1 n 
 Afrodita 61 + P1 n
 Athena 59

 Matka : Arachné Vis Tranquilla, vrh 6.10.2004
 Evia Vis Tranquilla 52 slabá
   kostra
 Ester 55

 Matka : Ara z Kokrd, vrh 26.7.2004
 Dick z Kokrd 62
 Drak 64
 Dan 63
 Daisy 56 

slabá kostra, + 2 x P1 n
 Dixi 59
 Dasty 56 

slabá kostra
 Dara 60

Otec : Connemara’s Maxwell
 Matka : Epril Lady DAMA Krkonoše, 
 vrh 2.2.2004
 Charles Maxwell DAMA Krkonoše 66 

nepravidelný
 Cherie Lady 63
 Charlote Lady 61 + P1 n

Otec : Largo z Kunštátských lesů
 Matka : Tina zo Zrínskej hory, vrh 7.12.2003
 Eilleen z Mešinské hájovny  58 

nos s nedostatkem pigmentu

Otec : Rall z Kunštátských lesů
 Matka : Tina zo Zrínskej hory, vrh 27.10.2000
 Apač z Mešinské hájovny  63

Otec : Rolf z Kunštátských lesů
 Matka : Brita od Cihelny, vrh 22.1.2004
 Andariel Bay Davaroni  65 

+ P1 n

Otec : All American Set’r Ridge’s
 Matka : Tara z Krzáku, vrh 5.3.2004
 Dasty z Krzáku 64

 Matka : Rita z Krzáku, vrh 27.8.2004
 Aneta Platanka 62

Otec : Blic od Pastorčiča
 Matka : Argilla Vis Tranquilla, vrh 21.2.2004
 Carlo Vis Tranquilla 61 - P4

Otec : Argo od Lužnice
 Matka : Wikki z Krzáku, vrh 11.6.2004
 John ze Zápotockého  62
 Jas 62
 Jessica 56
 Jolla  53 - 2 x P3 n

Otec : Chan z Podřipských polí
 Matka : Fairray Triomph, vrh 2.6.2003
 Cognack Shahrastani 62

Gordonsetr

Otec : Agip Jinonický dvůr 
 Matka : Betty Černá záře, vrh 21.3.2004
 Akim Minabet 70
 Adar 65
 Anita 66

 Matka : Ronnie Pamir, vrh 1.3.2004
 Terry Czech Pamir 69
 Twain 63
 Tomy 65
 Tony 64
 Tanny 63
 Týna 63

 Matka : Elza z Pohnanských vrchů, vrh 20.2.2004
 Cedrik z Krátošických strání  67
 Caesar 68
 Cyrus 69 předkus
 Car 70
 Cita 60 předkus
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 Matka : Deisy DAMA Krkonoše, 
 vrh 22.11.2003
 Argo od Semenačky 67
 Aida 63 

slabá kostra

 Anny 59 
plachá povaha

 Matka : Megi z Podmaršovic, vrh 24.3.2004
 Pegi z Podmaršovic 64
 Peti 64
 Polina 61 

+ P1, plachá povaha

Otec : Jack Settershill
 Matka : Ulrikke Áens, vrh 1.5.2004
 China 56 

slabá kostra

Otec : Faro z Prostějovska
 Matka : Anita Sandberg, vrh 13.4.2003
 Cham Bojandolí 69

Otec : Pet Sonave
 Matka : Bára z Hraběcího lesa, vrh 10.5.2003
 Bart z Kobyliských hor  67

 Matka : Bára z Hraběcího lesa, vrh 14.6.2004
 Cir z Kobyliských hor 63
 Cid 67
 Cita 62 - P2 d
 Cisa 62 - 2 x P2 d

Otec : Grant Bojandolí
 Matka : Elza z Želečky, vrh 28.6.2004
 Gaston z Želečky 62
 Goddy 67
 Grin 66 - P3 
 Glen 68
 Gucci 64
 Gwendy 65

 Matka : Bessi Bojandolí, vrh 2.10.2004
 Koran Bojandolí 64
 Karin 61

Otec : Cento Bojandolí
 Matka : Elza z Želečky, vrh 11.5.2003
 Frea z Želečky 60

Otec : Dastin DAMA Krkonoše
 Matka : Elizabeth z Pohnanských vrchů, 
 vrh 30.10.2004
 Gita z Pohnanských vrchů  58

+ P1 n

Otec : Black Devil’s Joshua
 Matka : Anita Sandberg, vrh 29.3.2004
 Ina Bojandolí 64

Otec : Sam z Kunštátských lesů
 Matka : Ajka z Nedvězí, vrh 21.6.2003
 Arra z Vyšehněvic 61

Irský setr

Otec : Flynn z Dubanského kopce
 Matka : Dita z Šonovských hor, vrh 1.5.2004
 Desiree z Košumberka  61

Otec : Ort z Dubské
 Matka : Ilen z Luhové seče, vrh 7.1.2004
 Sonny z Luhové seče 63
 Sandra  64 + 2 x P2 n
 Sonáta 63
 Saly 61

Otec : Tarn od Velkého dubu
 Matka : Regina od Velkého dubu, vrh 22.4.2004
 Zecke Zagar od Velkého dubu 63
 Zidinie 58
 Zagyva 60 

nepravidelný skus
 Zeta Jaggueline 60

 Matka : Wanesa od Velkého dubu, 
 vrh 14.10.2004
 Argon Antesi od Velkého dubu 64 

plachá povaha

 Matka : Lassi od Klapavce, vrh 20.6.2004
 Peryn od Klapavce 69 

nepravidelný skus
 Palmestom 69
 Pera 62
 Pary 61
 Peny 60 

chrup dosud nevyvinutý

Otec : Windsor od Velkého dubu
 Matka : Irma z Hurbánky, vrh 12.7.2004
 Brit od Pilávky Morava  66
 Bert 66 + P1 n
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 Matka : Irma z Hurbánky, vrh 2.5.2003
 Arka od Pilávky Morava  65
 
Otec : Hak z Luhové seče
 Matka : Kréta z Nětčic, vrh 18.5.2004¨
 Bejra Mahagony Rose  61

Otec : Grosby z Lesinky
 Matka : Arka z Hosteckých vrchů, 
 vrh 25.6.2004
 Dag z Hosteckých vrchů  66
 + P1, klešťový skus
 Dyx 69
 Dor 68
 Draga 60
 Dina 62

 Matka : Atlanta Chryzokol Romance, 
 vrh 2.2.2004
 Bohemia Forest Vysoký Kamýk 64

Otec : Ussure od Velkého dubu
 Matka : Gina ze Šumavského kraje, 
 vrh 20.5.2004
 Andy ze Šumavských hor  63

+ 2 x P1 
 Aron 61
 Anny 58
 Alma 59
 Ara 62

 Matka : Bellinda Tojakr, vrh 30.1.2004
 Alex Mahagon Dream  67
 Azahar 62
 Aireen 64
 Annie 65

Otec : Dag z Bolešinské hůrky
 Matka : Tori of Redestate, vrh 25.12.2004
 Gary z Bolešinské hůrky  67
 Gara 64
 Gracy 60
 Gita 60

 Matka : Miriam Irsal, vrh 23.7.2001
 Anka ze Žďárského kopce  63

Otec : Satlas Man Overboard
 Matka : Garden Star’s Belgian Dessert, 
 vrh 4.6.2004
 Mattias Meškov Dvor 67 kryptorchid

Otec : Ikar od Alp
 Matka : Ponta z Dubské, vrh 17.6.2001
 Kora Bludov 59 

nepravidelný skus

Otec : US Dollar Vicary’s
 Matka : Wakacyjna Milość z Arislandu, 
 vrh 30.3.2004
 Navan American Express z Arislandu 69

Otec : Irr z Lesinky
 Matka : Agra von Kínhab, vrh 20.5.2004
 Lary ze Srbeckých luhů  65
 Lery  68 
 Lord 67
 Lux 65
 Lada 60

klešťový skus
 Lexa 62
 Lona 61

Otec : Dorian Grey Jenny’s Irsal
 Matka : Flér od Rakovnické brány, vrh 
19.2.2004
 Jordan od Rakovnické brány  62

chrup neposouzen
 Jura 71

klešťový skus
 Jorik 67
 Jorika 60 + 2 x P1 n
 Jorina 65

Otec : Valmont Jenny’s Irsal
 Matka : Grace Juglana, vrh 11.4.2002
 Hessy Juglana 62 

nedostatek pigmentu na čenichu

Otec : Titus Irlay
 Matka : Ina ze Srbeckých luhů, vrh 11.1.2003
 Frony Varpole 64

Otec : Fabrizio Juglana
 Matka : Andy Dianin šíp, vrh 6.6.2004
 Aaron Red Joker 66
 Akim 65
 Ambra 63
 Angee 61
 Aischa 62
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Irský setr červenobílý

Otec : United Spots Justbe
 Matka : Vanesa Rysi Wykrot, vrh 15.1.2004
 Nelly Bohemia Thalset  59

- P2 d

 Matka : Gita z Lukovských lánů, vrh 30.11.2003
 Dick ze Skřipů 65
 Dolly  59

 Matka : Iris Bohemia Thalset, vrh 12.11.2004
 Leo Bojandolí 60
 Lord 61
 Largo 58
 Lerry 57

nepravidelný skus
 Lesan 59
 Lea 54
 Leňa 53
 Luna 53

 Matka : Charlotte z Lukovských lánů, 
 vrh 23.10.2003
 Mona z Lukovských lánů  58

předkus

Pointer

Otec : Dak z Dolnic
 Matka : Karin z Tismenic, vrh 26.5.2004
 Debye Blahud 64
 Dick 65
 Dandye 62
 Dessy 58
 Dixi 60

 Matka : Nela z Cechu, vrh 8.11.2003
 Yoko Ono Virgo 57,5

předkus

Otec : Flak z Vranovského údolí
 Matka : Ivory z Nového remízu, vrh 5.1.2004
 Edy z Knollovy školy 66
 Erna 60 + P1 n

 Matka : Aris z Mešinské hájovny, vrh 22.2.2003
 Horal z Mešinské hájovny  62

Otec : Brick
 Matka : Linda z Niv – Bučovic, vrh 4.11.2004
 Cert z Chřibských lesů  61
 Cedra 56

 Matka : Dora z Katoviny, vrh 6.9.2002
 Aram z Chřibských lesů  64

Otec : Elan Soběšický Kobylín
 Matka : Gita Soběšický Kobylín, vrh 23.2.2004
 Hard Soběšický Kobylín  65
 Haso 63

slabá kostra
 Hunter 64 - P1 d
 Hita 61
 
Otec : Archie z Mešinské hájovny
 Matka : Hela od Tří kaštanů, vrh 25.7.2004
 Joy od Tří kaštanů 64
 Joki 65
 Jessi 61
 Jesika 65

předkus, entropium
 Jolla 58

 Matka : Alma z Joskor, vrh 24.6.2003
 Ali z Majlontu 64

Otec : Brit Black Roze
 Matka : Kera z Niv – Bučovic, vrh 7.2.2004
 Alf z Pozořic 67
 Astra 55,5
 Ajka 60
 Ata 60

nepravidelný skus

Otec : Holan z Tismenic
 Matka : Beny z Kněžíku, vrh 5.1.2004
 Caesar z Kněžíku 63
 Cyr  66
 Car 65
 Cyndy 61

 Matka : Aris z Mešinské hájovny, vrh 29.2.2004
 Jenn z Mešinské hájovny  65
 Jazz 66
 Justia 62
 Jenissa 61
 Jemima 63

Otec : Max z Cechu
 Matka : Gora z Dolnic, vrh 1.1.2004
 Cedry Blahud 62 + P1
 Ciky 65
 Cak 61
 Ceddy 63
 Cedra 63
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 Matka : Fany z Dolnic, vrh 18.11.2003
 Cezar z Krzáku 64
 Cita 59 - 2 x P2, - P1
 Matka : Bela z Joskor, vrh 9.7.2004
 Aron z Machoviny 60
 Anky 58
 Ariett 59

 Matka : Gena Soběšický Kobylín, vrh 14.4.2004
 Clea z Kokrd 60
 Cipa 64
 Cindy 61

- P1 d, slabá kostra

Otec : Flik z Mešinské hájovny
 Matka : Brita Jedová chýše, vrh 8.7.2004
 Kern z Mešinské hájovny  62

- 2 x M2 d, - 2 x M3 d
 Karib 66

počet zubů nelze posoudit
 Kord 66
 Kelt 65
 Kerry 62
 Korra 62
 Kamikadze 62
 Kyrra 59
 Kirby 60

Otec : Rox du Haut de la Detresse
 Matka : Oasis du Haut de la Detresse, vrh 2.6.2004
 Victorie du Haut de la Detresse 55

Otec : Nord z Cechu
 Matka : Amanda z Hodonského jezu, 
 vrh 27.4.2004
 Back z Hodonského jezu 64
 Barry 64
 Bessy 59

Otec : Atila
 Matka : Ozi Bohemia Šibeník, vrh 18.5.2004
 Bred z Dubských lesů 63 + P1 

Otec : Bak z Joskor
 Matka : Kia z Niv – Bučovic, vrh 22.1.2004
 Fok od Semiče Staňka  63

- 2 x P2 d, klešťový skus
 Faši 59
 Faky 60

Otec : Grisu von der Postschwaige
 Matka : Evita z Pufiho parku, vrh 6.6.2002
 Iára z Pufiho parku 59

Otec : Fero ze Srnína
 Matka : Aida Jedová chýše, vrh 3.4.2003
 Dita ze Skorotínské hájovny nezměřeno

Klubová výstava 2005 Výsledky

Hlavní sponzor
výstavy
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Klubová výstava 
Českého pointer 
a setter klubu, 
12. června 2005

Anglický setr 
posuzovala Simona Svatoňová

Psi
tř. mladých
Artagnan od Královské stolice 

VD
maj:  Kohout Luděk Ing. *27.5.2004
Draq Vis Tranquilla nedostavil se 
maj:  Dvořáková Vladimíra 

*15.6.2004

mezitřída
Luk z Farásku V2, res.CAC
maj: Vávra Miroslav *7.2.2004
Valdy z Pruhonické obory V1, CAC
maj: Dvořáček P. Masojídková R. 

*1.9.2003

tř. otevřená
Aaron Vis Tranquilla V1, CAC
maj: Dvořáková Vladimíra  

*29.1.2001
Bacardi z Mešinského hájemství 

V
maj: Kulík Vladimír PhDr. 

*14.12.2002
Csárdás zo Zrínskej hory V2,

res.CAC
maj: Drábek Jiří *20.6.2002

tř. vítezů
Benjamin Leslie Leven V1, CAC,

Klubový vítěz, BOB
maj: Novák Tomáš  *23.12.2002
Runo-Ratsu Tuliketun 

nedostavil se
maj: Šejvlová Daniela *26.3.2001

tř. veteránů
Argo Ovísek V
maj: Maxa Jiří  *6.10.1996
Elio dei Laderchi V 
maj: Kropáčková Ivana *3.4.1997

Herrick z Podřipských polí V1,
Nejlepší veterán, Nejlepší veterán 
výstavy
maj: Kunfalvi Hana  *5.12.1996
Rall z Kunštátských lesů V
maj: Drábek Jiří   *5.3.1996

Feny
tř. dorostu
Fiona z Mešinské hájovny nadějná
maj: Drábek Jiří  *30.9.2004
Megi z Lodínských luhů 

velmi nadějná
maj: Legát František *15.11.2004

tř. mladých
Adina od Královské stolice VD
maj: Madej Jiří Ing.  *27.5.2004
Afrodita od Královské stolice V
maj: Studenovská Zuzana Ing. 

*27.5.2004
Agila od Královské stolice Dobrá
maj: Studenovská Zuzana 

*27.5.2004
Ambra od Královské stolice VD
maj: Madej Jiří Ing. *27.5.2004
Athena od Královské stolice V
maj: Bačovská Edda *27.5.2004
Deana Vis Tranquilla  

nedostavila se 
maj: Dvořáková Vlaďka *15.6.2004
Haidi z Krzáku VD
maj: Legát František *2.8.2004

mezitřída
Achaia Seva V1, CAC
maj: Straková Eva *15.6.2003
Charlotte Lady DAMA Krkonoše 

V2, res. CAC
maj: Pospíchal Jiří Ing. *2.2.2004
Vera z Pruhonické obory VD
maj: Dvořáček P., Masojídková R. 

*1.9.2003

tř.otevřená
Arachné Vis Tranquilla  V2,

res.CAC
maj: Dvořáková Vladimíra 

*29.1.2001

Cascada z Mešinské hájovny V
maj: Drábek Jiří *30.6.2002
Cora Shahrastani V1, CAC
maj: Prokůpková Marie Ing. 

*2.6.2003

tř. pracovní
Baghira z Mešinské hájovny V
maj: Dvořáček Pavel *10.12.2001
Bowie Leslie Leven V1, CAC
maj: Novák Tomáš *23.12.2002
Hakira Lawerack V2, res.CAC
maj: Prokůpková Marie Ing. 

*22.9.2002
Tara z Krzáku V
maj: Johaníková Jana  *16.5.2000

tř. vítězů
Buggy Shahrastani 

V1, CAC, Klubový vítěz
maj: Fousek Marcel *1.6.2001
Flora z Lodínských luhů V
maj: Novák Tomáš *13.6.1999
Hava ze Srnína V
maj: Johaníková Jana  *19.5.1999
Cheeky z Lodínských luh 

V2, res.CAC
maj: Straková Eva *9.11.2001

Gordonsetr
posuzoval Ing. František Šonka

Psi
třída mladých
Terry Czech Pamir VD
maj: Vojáčková Monika *1.3.2004

mezitřída
Carry z Čejských lesíku V1
maj: Stehno Radek Ing. *30.7.2003
Tar z Aklic V2
maj: Dokoupilová Kamila 

*28.7.2003

tř. otevřená
Ares Bohemia Setter V2
maj: Kárová Alexandra *15.3.2002

Výsledky Klubová výstava 2005
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California Dreaming Kelvex  V1,
CAC, Klubový vítěz

maj: Bonkowska Aldone
Moris z Podmaršovic VD
maj: Rathouská Alena *2.2.2001

tř. pracovní
Aran Moravia Setter V1
maj: Růžička Miroslav MUDr. 

*2.5.1998
Bogey Jinonický dvůr V2
maj: Anderlová Jana Mgr. 

*15 6.9.2002

tř. vítezů
Adir Bohemia Setter V1, CAC
maj: Růžička Miroslav MUDr. 

*15.3.2002

Feny
tř. mladých
Tanny Czech Pamir VD
maj: Bílková Alice *1.3.2004

tř. otevřená
Britany Bohemia Setter  VD
maj: Růžičková Ivana Ing. 

*15.4.2003
Cyanne Sonave VD
maj: Nosková Eva *12 7.8.2002          

tř. pracovní
Baccy Jinonický dvůr 

 nedostavila se 
maj: Sedláček Roman *6.9.2002
Birdie Jinonický dvůr V2
maj: Anderlová Jana Mgr. *6.9.2002
Frony z Pohnanských vrchů V1,

CAC
maj: Stošek František  *30.10.2002
Ria Pamir V3
maj: Bílková Alice *1.5.1998

tř. vítezů
Aška Pexeso V2
maj: Peksová Šárka Ing. *21.8.2001
Jara z Podmaršovic 

V1, CAC, Klubový vítěz, BOB
maj: Poláková Alena  *7.7.1999

tř. veteránů
Bára z Vodní tvrze V2
maj: Studenovská Zuzana  *15.11.1996

Zita z Podmaršovic V1,
Nejlepší veterán

maj: Peksová Šárka Ing. *5.5.1995

Červenobílý setr
posuzoval Josef Němec

Psi
tř. vítězů
Hard z Lukovských lánů 

V1, CAC, Klubový vítěz 
maj: Vaňkátová Draga  *15.6.1998
Heron ze Šumavského kraje V2
maj: Šimáček Petr *13.5.2003

tř. veteránů
Smudge Rushfield V1,

Nejlepší veterán
maj: Vaňkátová Draga *1.9.1992

Feny
tř. vítezů
Ata Daxena V1, Klubový vítěz, BOB
maj: Vaňkátová Draga *30.11.1999

Irský setr
posuzoval Josef Němec

Psi
tř. mladých
Aaron Red Joker V
maj: Beránek Martin *6.6.2004
Akim Red Joker V4
maj: Čechová Věra *6.6.2004
Andy ze Šumavských hor V3
maj: Kameník Libor *20.5.2004
Duke z Košumberka V2
maj: Thiede Zdena *1.5.2004
Lary ze Srbeckých luhů VD
maj: Vecek Milan *20.5.2004
Navan American Express 
z Arislandu V1, CAJC,

Nejlepší mladý pes výstavy
maj: Čápová Markéta *30.3.2004

mezitřída
Alex Mahagon Dream V2
maj: Stará Eva *30.1.2004
Jorik od Rakovnické brány V1,

CAC 
maj: Ransdorf Ludvík MVDr. 

*19.2.2004

Kvido z Lesinky V3
maj: Rataj Stanislav Ing. *21.11.2003

tř. otevřená
American Boy z Arislandu V1, CAC
maj: Godlewska Marta, 
Konkiel Jadwiga *20.2.2002
Kollin z Lesinky  V3
maj: Petr Zdeněk *21.11.2003
Xaro Acro od Velkého dubu V2
maj: Vaňous Igor *11.4.2001

tř.  pracovní
Flynn z Dubanského kopce V2,

res. CAC
maj: Thiede a Proll *13.2.1997
Gaston z Dubanského kopce V4
maj: Hartl Martin *18.3.1999
Jury z Humenky VD
maj: Zimmel František *13.7.2002
Larry z Brdlen V
maj: Zeman Josef *17.7.2001
Shandwick Topaz V1, CAC
maj: Konkiel Jadwiga *27.5.1999
Xanthos od Velkého dubu V3
maj: Příhonský Karel *11.4.2001

tř. vítezů
Multi CH. American Dollar 
z Arislandu V1, CAC,

Klubový vítěz, BOB, BIS
maj: Konkiel Jadwiga *20.2.2002

tř. veteránů
Kenneth of Redweed V1,

Nejlepší veterán
maj: Příhonský Karel *10.1.1997

Feny
posuzoval Zbyněk Píbl

tř. dorostu
Vanilla Girl z Saturnii 

nedostavila se
maj: Kadlecová Dita  *14.9.2004

tř. mladých
Aireen Mahagon Dream  V
maj: Pröschelová Eva *30.1.2004
Aischa Red Joker V
maj: Houda Martin *6.6.2004
Ambra Red Joker VD
maj: Rauová Linda Mgr. *6.6.2004
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Ara ze Šumavských hor VD
maj: Šimáček Petr *20.5.2004
Azahar Mahagon Dream VD
maj: Benc Jiří MUDr. *30.1.2004
Desiree z Košumberka V
maj: Harl Martin *1.5.2004
Jorina od Rakovnické brány V
maj: Dlask Libor  *19.2.2004
Lona ze Srbeckých luhů V
maj: Rataj Stanislav Ing. *20.5.2004
This Magic Moment z Arislandu V2
maj: Konkiel Jadwiga 
a Godlewska Marta *24.1.2004
Zeta Jaggueline od Velkého 
dubu   V1, CAJC
maj: Rabiňáková Lenka *22.4.2004

mezitřída
Annie Mahagon Dream VD2
maj: Havlová Lucie *30.1.2004
This Old Black Magic z Arislan-
du V1, CAC
maj: Berdecka a Konkiel J. 

*24.1.2004

tř. otevřená
Amanda Vysoký Kamýk VD
maj: Turečková Magdaléna 

*5.4.2001
Aretha z Košumberka V
maj: Thiede Zdena *9.6.2001
Gabina Bohemis Victoria 

nedostavila se
maj: Prokešová Kateřina *12.8.2002
Kora Bludov VD
maj: Satorie Jaroslav *17.6.2001
Red Lady z Arislandu V1, CAC
maj: Bockanysz Roman *17.7.2002
Wendy Jenny`s Irsal VD
maj: Šedivý Daniel *31.12.2002

tř. pracovní
Blekitne Bolero z Arislandu 

V1, CAC
maj: Chodej Premysiew *5.5.2003
Klér od Zbraně VD3
maj: Černý Jaroslav *21.4.2001
Ontaria Králuv hrádek V2
maj: Bezpalec Jiří *13.12.2002

tř. vítezů
Jenny z Humenky V2
maj: Johaníková Jana *13.7.2002

Wakacyjna Milosc z Arislandu 
V1, CAC, Klubový vítěz

maj: Wymyslowska Anna *9.6.2000

tř. veteránů
Constance Bohem-IS V1, 

Nejlepší veterán
maj: Weberová Michaela *11.2.1993

Pointer
posuzovala Irena Rafalská

Psi
tř. mladých
Barry z Hodonského jezu V1,

CAJC
maj: Nováček Antonín *27.4.2004

tř. otevřená
Cvik Luční květ  V1, CAC
maj: Musil Jan *9.4.2003

tř. pracovní
Avar z Chřibských lesů V3
maj: Zvonař Petr *14 6.9.2002
Bonny Blahud VD4
maj: Škaryd Ladislav *13.1.2003
Clay z Mešinské hájovny V2,

res.CAC
maj: Thiede Zdena *15.5.2000
Flik z Mešinské hájovny V1, CAC
maj: Drábek Jiří *17.1.2002

tř. vítezů
Ford z Mešinské hájovny V1, CAC,

Klubový vítěz, BOB
maj: Drábek Jiří *17.1.2002

Feny
tř.  dorostu
Lara z Mešinské hájovny 

velmi nadějná
maj: Drábek Jiří *1.11.2004

tř.  mladých
Anky z Machoviny V2
maj: Legát František  *9.7.2004
Jemima z Mešinské hájovny V1, 
CAJC, Nejlepší mladá fena výstavy

maj: Drábek Jiří *29.2.2004
Mona z Farásku VD3
maj: Vávra Miroslav *13.6.2004

mezitřída
Borka z Chřibských lesů V1, CAC,
Klubový vítěz
maj: Polák Milan Ing. *9.10.2003

tř. otevřená
Fera z Mešinské hájovny VD2
maj: Drábek Jiří *17.1.2002
Ida z Pufiho parku VD3
maj: Orság Lukáš *6.6.2002
Uli z Tismenic V1, CAC
maj: Mrázek Jiří  *25.3.2003

tř. pracovní
Aura z Rabštejnských lesů V1,

CAC
maj: Hančová Barbora *2.6.2003
Sáva z Cechu VD2
maj: Pavlík Lukáš *12.9.2003

tř. vítězů
Freja z Mešinské hájovny V1, CAC
maj: Drábek Jiří *17.1.2002

Soutěže:
Nejlepší dorost: 
pointer Lara z Mešinské hájovny  
(maj: Drábek Jiří)
Nejlepší mladý pes: 
irský setr Navan American 
Express z Arislandu 
(Čápová Markéta)
Nejlepší mladá fena: 
pointra Jemima z Mešinské 
hájovny (maj: Drábek Jiří)
Nejlepší veterán:
anglický setr 
Herrick z Podřipských polí 
(maj: Kunfalvi Hana)
Nejhezčí pár psů:  
angličtí setři 
Benjamin Leslie Leven a Bowie 
Leslie Leven (maj: Novák Tomáš)
Nejlepší chovatelská stanice:  
irští setři z Arislandu – chov 
Jadwiga Konkiel 
BIS: 
irský setr American Dollar 
z Arislandu 
(maj: Jadwiga Konkiel) 
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Mezinárodní výstava 
Brno, 12. února
rozhodčí: 
MUDr. Vlastimil Novotný

Psi
tř. dorostu
Draq Vis Tranquilla 

Velmi nadějný
maj. Dvořáková Vladimíra 
*15.6.2004

mezitřída
Ant Trnavské lesy VD 2
maj. Růžička Karel *11.9.2003

Blue Baltics Iceartist Victor V1,
CAC, Res.CACIB
maj. Peuhkuri/Preissi-Weselik 
(Rakousko) * 21.4.2003

tř.otevřená
Benjamin Leslie Leven V1, CAC
maj: Novák Tomáš * 23.12.2002
Crash z Mešínské hájovny V2
maj: Drábek Jiří * 30.6.2002

tř.pracovní
Tuliketun Runo-Ratsu V1, CAC,

CACIB
maj. Šejvlová Daniela  * 26.3.2001

Feny
tř.mladyých
Achaia Seva V1, CAC
maj: Straková Eva * 15.6.2003
Cora Shahrastani nedostavila se
maj: Prokůpková Marie Ing. 

 * 2.6.2003

tř.otevřená
Argilla Vis Tranquilla V1, CAC,
CACIB, BOB
maj: Dvořáková Vladimíra 

* 29.1.2001
Caramella z Mešinské hájovny 

VD2
maj: Kulda Pavel Ing. * 30.6.2002

Cascada z Mešinské hájovny 
odstoupila

maj: Pazdera Lumír * 30.6.2002

tř.pracovní
Astra V1, CAC, Res.CACIB
maj: Dvořáková Vladimíra 

 * 22.8.2002

Bowie Leslie Leven V3
maj: Novák Tomáš  * 23.12.2002
Cheeky z Lodínských luhů 
 V2, Res.CAC
maj: Straková Eva  * 9.11.2001

Ostravská národní 
výstava psů, 
19. března
rozhodčí: Pavel Navrátil

Psi
tř. otevřená
Žalko z Krzáku V1
maj: Legát František * 8.9.2002

tř. pracovní
Tuliketun Runo-Ratsu V1, CAC,

Národní vítěz, BOB
maj: Šejvlová Daniela 

Feny
tř. dorostu
Heather z Krzáku Nadějná
maj: Fabová Soňa * 2.8.2004

mezitřída
Alma Trnavské lesy VD1
maj: Cahlík Martin * 11.9.2003

tř. vítězů
Maja Liwia Elater V1, CAC,

Národní vítěz
maj: Skórzewska Agnieszka 

* 19.9.2002

Mezinárodní výstava 
psů České Budějovice, 
23. dubna
rozhodčí:  Ing. František Šonka

Psi
mezitřída
Valdy z Průhonické obory V1, CAC
maj: Dvořáček P. + Masojídková R. 

* 1.9.2003

tř. otevřená
Blue Baltics Iceartist Victor V1, CAC
maj: Peuhkuri/Preissi-Weselik 
(Rakousko)  * 21.4.2003

tř. pracovní
Tuliketun Runo-Ratsu V1, CAC
maj: Šejvlová Daniela * 26.3.2001

tř. šampiónů
Ch.Suit Yourself V1, CAC,
Startailor Sunny  CACIB, BOB
maj: Preissl-Weselik (Rakousko) 
* 6.2.2001

Feny
tř. dorostu
Haidi z Krzáku  velmi nadějný
maj: Goetz Jindřich  * 2.8.2004

tř. mladých
Vera z Průhonické obory VD1
maj: Dvořáček P. + Masojídková R.  
* 1.9.2003

tř. pracovní
Ami od Lužnice V2, res.CAC
maj: Dvořák Vladislav Ing. 

* 5.4.2002
Baghira z Mešinské hájovny V3
maj: Dvořáček P.+Masojídková R. 

 * 10.12.2001
Bowie Leslie Leven V4
maj: Novák Tomáš  * 23.12.2002
Haschlerka Sarah Lawerack V1,

CAC, CACIB
maj: Sitterová Dagmar  * 22.9.2002
Tara z Krzáku VD
maj: Johaníková Jana * 16.5.2000

Výsledky výstav 2005 Anglický setr
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tř. šampiónů
Ch. Hava ze Srnína V1, CAC,

Res.CACIB
maj: Johaníková Jana * 19.5.1999
tř. veteránů
Cara od Černé hory V1,

Nejlepší veterán
maj: Goetz Jindřich * 7.3.1993

Mezinárodní výstava 
Praha,  
30. dubna
rozhodčí:  Helena Dvořáková 

Psi 
mezitřída
Valdy z Průhonické obory V1,

CAC, Res.CACIB
maj: Masojídková Romana
+Dvořáček Pavel * 1.9.2003

tř. pracovní
Harry Potter z Balickiego parku 

V2, Res.CAC
maj: Monika Gribko * 13.4.2002
Tuliketun Runo-Ratsu V1, CAC,

CACIB, BOB
maj: Daniela Šejvlová * 26.3.2001

Feny
mezitřída
Vera z Průhonické obory V1

CAC, CACIB
maj: Masojídková Romana
+Dvořáček Pavel * 1.9.2003

tř. pracovní
Baghira z Mešinské hájovny V1,

CAC, Res.CACIB
maj: Masojídková Romana
+Dvořáček Pave * 10.12.2001

Speciální výstava 
setrů a pointerů 
Konopiště, 
15. května
rozhodčí:  Danielle Letroye, Belgie 

Psi
tř. dorostu
Esso Vis Tranquilla VN1
maj.Jílková Pavlína * 6.10.2004

tř. mladých
Draq Vis Tranquilla V1,CACJ,BOB
maj. Dvořáková Vladimíra  

* 15.6.2004

mezitřída
Valdy z Průhonické obory VD1
maj. Dvořáček P. a Masojídková R.  
* 1.9.2003

tř. otevřená
Bacardi z Mešinského hájemství 

V1
maj. Kulík Vladimír, PhDr. 

* 14.12.2002

Jago z Lodínských luhů VD2
maj. Slavík Petr * 7.2.2003

tř. pracovní
Ich. Anquilla Vis Tranquilla V1,

CAC, Vítěz speciální výstavy
maj. Dvořáková Vladimíra 

 * 29.1.2001

tř. vítězů
Ch. Benjamin Leslie Leven V1,

CAC
maj. Novák T.  * 23.12.2002

Feny
tř. dorostu
Ester Vis Tranquilla N1
maj. Plecháček Jiří * 6.10.2004

mezitřída
Achaia Seva V2
maj. Straková Eva  * 15.6.2003

Vera z Průhonické obory V1
maj. Dvořáček P. a Masojídková R.  
* 1.9.2003

tř. otevřená
Arachné Vis Tranquilla V1,CAC
maj. Dvořáková Vladimíra 

* 29.1.2001

tř. pracovní
Bea Vis Tranquilla V2,Res.CAC
maj. Dvořáková Vladimíra 

* 27.2. 2003

Bowie Leslie Leven V3
maj. Novák Tomáš  * 23.12.2002
Cheeky z Lodínských luhů V1,

CAC, Vítěz speciální výstavy
maj. Straková Eva  * 9.11.2001

tř. vítězů
Ch.Argilla Vis Tranquilla V1, CAC
maj. Dvořáková Vladimíra 

 * 29.1.2001

Mezinárodní výstava 
Litoměřice, 
21. května 
rozhodčí: Simona Svatoňová

Psi
tř. mladých
Draq Vis Tranquilla V1
maj: Dvořáková Vladimíra 

* 15.6.2004

tř. pracovní
Alivio Vis Tranquilla VD1
maj: Tomíčková Marcela * 29.1.2001

tř. šampionů
Tuliketun Runo-Ratsu V1,

CAC,CACIB
maj: Šejvlová Daniela * 26.3.2001

Feny
mezitřída
Achaia Seva V2,res.CAC
maj: Straková Eva * 15.6.2003
Lussy z Podřipských polí V1,

CAC,res.CACIB
maj: Němec Josef * 22.7.2003

tř.otevřená
Hakira Lawerack V1,CAC
maj: Prokůpková Marie * 22.9.2002

tř. pracovní
Arachné Vis Tranquilla V2,

Res.CAC
maj: Dvořáková Vladimíra 

* 29.1.2001
Buggy Shahrastani V1,CAC,

CACIB,BOB
maj: Fousek Marcel * 1.6.2001
Venda z Průhonické obory VD3
maj: Slánička Ing. CSc. * 1.9.2003
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Výsledky výstav 2005 Gordon setr

Mezinárodní výstava 
Brno, 
12. února 
rozhodčí: 
MUDr. Vlastimil Novotný

Psi
tř. mladých
Terry Czech Pamir VD
maj: Vojáčková Monika  *1.3.2004

mezitřída
Tar z Aklic V
maj: Dokoupilová Kamila 

*28.7.2003

tř. otevřená
Ares Bohemia Setter VD
maj: Kárová Alexandra *15.3.2002

tř. pracovní
Bogey Jinonický dvůr V1, CAC,

res.CACIB
maj: Mgr. Anderlová Jana *6.9.2002
Orlan z Podmaršovic  odstoupil
maj: Vácha Tomáš *20.4.2003

tř. šampionů
Ch. Adir Bohemia Setter V2,

res.CAC
maj: Růžičková Ivana *15.3.2002
Ch. Eros z Želečky  V1, CAC,

CACIB, BOB
maj: Petráš Josef *26.5.2000

Feny: 
mezitřída
Darka z Nětčic V1, CAC, CACIB
maj: Petráš Josef *6.6.2003
Frea z Želečky VD2
maj: Ščudlová Marta *11.5.2003

tř. otevřená
Bára z Krátošických strání V1,

CAC, res.CACIB
maj: Hrdina Radek *10.4.2003

Leňa z Holubické stráně V2,
res.CAC

maj: Ing. Vašíčková Karolína 
*30.1.2002

tř. pracovní
Kora z Holubické stráně V1, CAC
maj: Ing. Vašíčková Karolína 

*4.12.2000

Ostravská 
národní výstava psů, 
19. března 
rozhodčí: Pavel Navrátil 

Psi
tř. mladých
Toddy Klan Basów V1, CAJC
maj: Witkowska Agata

tř. pracovní
Faro z Želečky VD
maj: Parmová Iva *11.5.2003

Feny 
mezitřída
Darka z Nětčic V1, CAC,

Národní vítěz
maj: Petráš Josef *6.6.2003
Dáša z Nětčic  V2
maj: Matula Miroslav *6.6.2003

tř. otevřená
Luisa z Holubické stráně VD
maj: Nedavašková Zuzana 

*30.1.2002

tř. pracovní
Barbara Bohemia Setter VD2
maj: Malohlava Petr *15.4.2003
Kora z Holubické stráně V1, CAC,

Národní vítěz, BOB
maj: Vašíčková Karolína *4.12.2000

Mezinárodní výstava psů 
České Budějovice, 
23. dubna 
rozhodčí:  Ing. František Šonka

Psi
tř. otevřená
Ares Bohemia Setter V2
maj: Kárová Alexandra *15.3.2002
Moris z Podmaršovic V1, CAC,

res.CACIB
maj: Rathouský Jiří *2.2.2001

tř. šampionů
Adir Bohemia Setter V1, CAC,

CACIB, BOB
maj: MUDr. Miroslav Růžička 

*15.3.2002

Feny
tř. otevřená
Ajša z Levínských humen V1, CAC,

CACIB
maj: Čermák Petr  *28.3.2003
Britany Bohemia Setter VD
maj: Ing. Růžičková Ivana 

*15.4.2003
Fela z Želečky    VD
maj: Hejda Josef *11.5.2003
Otka z Podmaršovic V2
maj: Lejsek Martin  *20.4.2003
Oxana z Podmaršovic  V3
maj: Tripes Jindřich  *20.4.2003

Mezinárodní výstava 
Praha,  
30. dubna
rozhodčí:  Helena Dvořáková 

Psi
tř. mladých
Toddy Klan Basów V1, CAJC, BOB
maj: Agata Witkowska *10.5.2004
Terry Czech Pamir V2
maj: Vojáčková Monika *1.3.2004

tř. otevřená
Moris z Podmaršovic V1, CAC,

CACIB
maj: Jiří Rathouský *2.2.2001
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Feny
tř. mladých
Munroc Continental Hope V1, CAJC
maj: Doris Archam *10.4.2004
Pegi z Podmaršovic V2
maj: Markéta Homolová *24.3.2004

Speciální výstava 
setrů a pointerů 
Konopiště, 15. května
rozhodčí: Danielle Letroye, Belgie 

Psi
tř. otevřená
Ares Bohemia Setter  VD
maj: Kárová Alexandra *15.3.2002
Gawcott Ruffian  V1
maj: Vainer Roman *14.4.2002
Hanssy Dastin Dama Krkonoše 

Dobrý 
maj: Novák Jiří *1.1.2003

tř. pracovní
Bogey Jinonický dvůr V1, CAC,

Vítěz speciální výstavy, BOB
maj: Anderlová Jana *6.9.2002
Orlan z Podmaršovic Dobrý 
maj: Vácha Tomáš *20.4.2003

tř. šampionů
Ch. Adir Bohemia Setter V1, CAC
maj: MUDr Růžička Miroslav 

*15.3.2002

Feny
tř. otevřená
Baccy Jinonický dvůr V1, CAC,

Vítěz speciální výstavy
maj: Sedláček Roman *6.9.2002
Cyanne Sonave   V2, res.CAC
maj: Nosková Eva *7.8.2002

tř. pracovní
Birdie Jinonický dvůr V1, CAC
maj: Anderlová Jana *6.9.2002
Nela z Podmaršovic    VD2
maj: Gruberová Šárka *25.3.2002

Mezinárodní výstava 
Litoměřice, 
21. května 
rozhodčí: Simona Svatoňová

Psi
tř. pracovní
Bogey Jinonický dvůr V
maj: Anderlová Jana  *6.9.2002

Feny
tř. mladých
Aida od Semenačky VD
maj: Dvořák Petr *22.11.2003

tř. otevřená
Fela z Želečky V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Hejda Josef *11.5.2003

Irský červenobílý setr Výsledky výstav 2005
Mezinárodní výstava psů 
České Budějovice, 
23. dubna
rozhodčí: Ing. František Šonka

Pes
tř. pracovní
Heron ze Šumavského kraje V1,

CAC, CACIB, BOB
maj: Šimáček Petr *13.5.2003

Mezinárodní výstava psů 
Praha, 
30. dubna
rozhodčí: Helena Dvořáková

Fena
mezitřída
King’s Peaks Showtime Girl V1,

CAC, CACIB, BOB
maj: Sabine Thalinger *29.5.2003

Speciální výstava 
setrů a pointerů 
Konopiště, 
15. května
rozhodčí: Danielle Letroye, Belgie 

Pes
tř. pracovní
Heron ze Šumavského kraje V1, 

CAC, CACIB, BOB
maj: Šimáček Petr *13.5.2003

Frony 
z Pohnanských 

vrchů
 maj: Stošek 

František
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Mezinárodní výstava 
Brno, 12. února 
rozhodčí: 
MUDr. Vlastimil Novotný

Psi
mezitřída
Cid od Bohušovské stráně V1, CAC
maj: Průcha Roma  *23. 9. 2003

tř. otevřená
Forever z Arislandu V1, CAC,

res.CACIB
maj: Folvarčná Iveta *13.11.2001

tř. pracovní
Kasztanowy Ksiaze z Arislandu 

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Ing. Afengová Krista *6.4.2000

tř. šampionů
Xambo od Velkého dubu V1, CAC
maj: Rabiňáková Lenka *11.4.2001

Feny
tř. mladých
Country Melody Jenný s Irsal V2
maj: Kšírová Romana * 23.11.2003
Karin z Lesinky  V1
maj: Šigut Alois *21.11.2003

mezitřída
Cilka od Bohušovské stráně V1,

CAC, BOB
maj: Mayerová Petra *23.9.2003

Ostravská národní 
výstava psů, 
19. března 
rozhodčí: Pavel Navrátil 

Psi
tř. pracovní
Jager-Jacht Rude Ziólkó V1, CAC, 

Národní vítěz
maj: Czechowska Renata *6.3.2001 
Kasztanowy Xiaze z Arislandu V2
maj: Afengová Krista  *6.4.2000 

Psi
tř. vítězů 
Famous z Arislandu V1, CAC
maj:  Witkowska Agata *13.11.2001
Forever z Arislandu  V2, res.CAC
maj: Folvarčná Iveta *13.11.2001

Feny
tř. mladých
Karin z Lesinky VD1
maj: Šigut Alois *21.11.2003

tř. pracovní
Corinne z Těšínska V1
maj:  Ing. Chroboček Petr 

*20.1.2003

tř. vítězů 
Lutnia Rude Ziólkó V1, CAC,

Národní vítěz, BOB
maj: Gacke Adrzej *05.2.2002 

Mezinárodní výstava 
psů České Budějovice, 
23. dubna 
rozhodčí:  Ing. František Šonka

Psi
tř. mladých
Navan American Express 
z Arislandu V2
maj: Čápová Markéta *30.3.2004
Jorik od Rakovnické brány  V1, 

CAJC, BOB
maj:  MVDr. Ransdorf Ludvík 

*19.2.2004

mezitřída
Cid od Bohušovské stráně V1, CAC
maj: Průcha Roman *23.9.2002
Cyros od Bohušovské stráně  V2,

res. CAC
maj: Wagner Otto *23.9.2003

tř. otevřená
Alan od Bohušovské stráně 

odstoupil
maj: JUDr. Kubín Jindřich 

*16.4.2002

Ben z Čertovy kapsy V1
maj: Zámečník Otto  *25.10.2001
Xaro Acro od Velkého dubu V2
maj: Vaňous Igor *11.4.2001
Xerxes od Velkého dubu odstoupil
maj: Vokatých Radka+Jan 

*11.4.2001

tř. pracovní
Cit z Hosteckých vrchů  V1, CAC,

res. CACIB
maj: Drozd Jan  *21.7.2002
Jury z Humenky  VD2
maj: Zimmel František *13.7.2002

tř. šampionů
Irr z Lesinky  V1, CAC, CACIB
maj: M. Čápová, M. Remeš 

*20.4.2000
Xambo od Velkého dubu 

V2, res. CAC
maj: Rabiňáková Lenka *11.4.2001

Feny
tř. mladých
Zeta Jaggueline od Velkého dubu 

V1, CAJC
maj: Rabiňáková Lenka *22.4.2004
Gracy z Bolešinské hůrky V2
maj: Ing. Marčík Karel *25.12.2003

mezitřída
Cilka od Bohušovské stráně 

V2, res.CAC
maj: Meyerová Petra *23.9.2003
Haidé Bohemis Victoria V1, CAC,

CACIB
maj: Ing. Pergler Jan *4.5.2003

tř. otevřená
Adrienna Cassidy Nonstop V2, 

res. CAC
maj: Jilečková Helena *11.4.2003
Ailyn Mahagony Rose V1, CAC,

res.CACIB
maj: Arazimová Hana *5.3.2003
Cilka z Hosteckých vrchů  V3
maj: Růžička Jaroslav *21.7.2002
Jenny z Humenky   V4
maj: Johaníková Jana  *13.7.2002

Výsledky výstav 2005 Irský setr 
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Jessy z Humenky VD
maj: Vacík Josef *13.7.2002

tř. pracovní
Wanesa od Velkého dubu V1, CAC
maj: Rabiňáková Lenka *19.4.2000

Mezinárodní výstava 
Praha, 
30. dubna
rozhodčí:  Helena Dvořáková 

Psi
tř. mladých
Akim Red Joker V2
maj: Čechová Věra * 6.6.2004
Navan American Express 
z Arislandu V1, CAJC
maj: Čápová Markéta *30.3.2004

mezitřída
Hardy Bohemis Viktoria V1, CAC
maj: František Novák  *4.5.2003
Cid od Bohušovské stráně V2,

res.CAC
maj: Průcha Roman *23.9.2003
Berboss Peak a Poo VD3
maj: Franz Pfaffel *26.9.2003

tř. otevřená
Lukrecjusz Rude Ziólko V1, CAC
maj: Violetta Domaradzka (Polsko)     
*5.2.2002

tř. pracovní
Jager-Jacht Rude Ziólkó  V1, 

CAC, CACIB
maj: Renata Czechowska *6.2.2001
Xanthos od Velkého dubu V2, 

res.CAC, res.CACIB
maj: Příhonský Karel *11.4.2001

tř. šampionů
CH. Famous z Arislandu V1, CAC
maj: Agata Witkowska 13.11.2001
CH. Irr z Lesinky  V2, res.CAC
maj: Remeš Milan, 
Čápová Markéta 20.4.2000

tř. veteránů
CH. Kenneth of Redweed V1, 

Nejlepší veterán
maj: Karel Příhonský  *10.1.1997

Feny
tř. dorostu
Crawford Emerald  velmi nadějná
maj: Sabine Thalinger *8.10.2004

tř. mladých
Aischa Red Joker  V1, CAJC
maj: Houda Martin, 
Jandejsková Zuzana  *6.6.2004
Annie Mahagon Dream  V2
maj: Lucie Havlová *30.1.2004
Jorina od Rakovnické brány VD3
maj:  Libor Dlask *19.2.2004

mezitřída
Cilka od Bohušovské stráně  V2,

res.CAC
maj: Petra Mayerová *23.9.2003
Haidé Bohemis Victoria  V1, CAC
maj: Ing. Jan Pergler *4.5.2003
Country Melody Jenný s Irsal  VD3
maj: Romana Kšírová *23.11.2003

tř. otevřená
Deborah Jenný s Irsal V1, CAC
maj: Kateřina Chlápková *7.6.2001

tř. pracovní
Grety  z  Dubanského kopce  CAC,

res. CACIB
maj: Pavlína Sůrová *18.3.1999
Lutnia Rude Ziólkó V2, res. CAC
maj: Andrzej Gacke (Polsko) 

*5.2.2002

tř. šampionů
Nie Placz Kiedy Odjade 
z Arislandu V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Barbara Dembowska (Polsko) 

*12.2.2003

Speciální výstava 
setrů a pointerů 
Konopiště, 
15. května
rozhodčí:  Danielle Letroye, 
Belgie 

Psi
tř. mladých
Akim Red Joker Dobrá
maj: Houda M., Čechová V. 

*6.6.2004

Andy ze Šumavských hor V1, CAJC
maj: Kameník Libor *20.5.2004
Navan American Express 
z Arislandu odstoupil
maj: Čápová Markéta *30.3.2004

tř.otevřená
Haldir Bohemis Victoria V1, CAC,

Vítěz speciální výstavy
maj: Dušková Naďa *4.5.2003

tř. pracovní
Irr z Lesinky V2, res.CAC
maj: Čápová M., Remeš M. 

*20.4.2000
Xanthos od Velkého dubu V1, CAC
maj: Příhonský Karel *11.4.2001

tř. veteránů
Kenneth of Redweed V1,

Nejlepší veterán
maj: Příhonský Karel *16.1.1997

Feny
tř. dorostu
Vanilla Girl z Saturnii nadějná
maj: Kadlecová Dita *14.9.2004

tř. mladých
Aisha Red Joker  V1
maj: Houda Martin *6.6.2004

mezitřída
Arianne of Mahagonline odstoupila
maj: JUDr. Rott Vladimír *13.7.2003

tř. otevřená
Anka ze Žďárského kopce VD4
maj: Hrabáková Helena *23.7.2001
Arnica Lucky Girl Nonstop  VD3
maj: Bušta Pavel *11.4.2003
Haidé Bohemis Victoria V1, 
CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB
maj: Dušková Naďa  *4.5.2003
Hariana Bohemis Victoria  V2, 

res.CAC
maj: Dušková Naďa *4.5.2003

tř. pracovní
Irish Destiny Nonstop V1, CAC
maj: Mühlová Gita  *25.3.2001
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Mezinárodní výstava 
Litoměřice, 
21. května 
rozhodčí: Simona Svatoňová 

Psi
tř. mladých
Akim Red Joker VD2
maj: Čechová Věr *6.6.2004
Navan American Express 
z Arislandu V1, CAJC
maj: Čápová Markéta *30.3.2004

tř. otevřená
Ford Setrap dobrá
maj: Jiterská Jana *23.10.1999
Gump Bohemis Victoria V2
maj: Trubačová Klára *12.8.2002
Kollin z Lesinky V1
maj: Petr Zdeněk *21.11.2003

tř. pracovní
Haldir Bohemis Victoria V1, CAC,

CACIB, BOB
maj: Dušková Naďa *4.5.2003
Xanthos od Velkého dubu V2,

res.CAC
maj: Příhonský Karel *11.4.2001

tř. šampionů
Irr z Lesinky  V1, CAC, res.CACIB
maj: Remeš M., Čápová M. 

*20.4.2000

tř. veteránů
Kenneth of Redweed V1, 

Nejlepší veterán
maj: Příhonský Karel *10.1.1997

Feny
tř. mladých
Aischa Red Joker V1, CAJC
maj: Houda Martin *6.6.2004

tř. otevřená
Aretha z Košumberka V2, res.CAC
maj: Thiede Zdena *9.6.2001
Haidé Bohemis Victoria V1, CAC,

res.CACIB
maj: Ing. Pergler Jan *4.5.2003

tř. pracovní
Georgina z Dubanského kopce V2
maj: Thiede Zdena *18.3.1999
Gizela Bohemis Victoria  V1, CAC,

CACIB
maj: Turek Tomáš *12.8.2002

Výsledky výstav 2005 Pointr

Mezinárodní výstava 
Brno, 
12. února 
rozhodčí: 
MUDr. Vlastimil Novotný

Psi
tř. mladých
Jell z Mešinské hájovny V1, CAJC
maj: Černý Pavel *29.2.2004

mezitřída 
Sultan Franzini V1, CAC, CACIB
maj: Balac Jovica *5.10.2003

tř. otevřená
Toreador z Tismenic V1, CAC, 

res.CACIB
maj: Jelínek Jaroslav *5.10.2002
Uro z Fančali V (bez udání 
pořadí, dostavil se opožděně)
maj: Wendlová Katarina  *13.5.2002

Feny
tř. mladých
Erna z Knollovy školy VD
maj: Soukup Jiří  *5.1.2004

mezitřída
Corin z Hovoran  V1, CAC, 

res.CACIB
maj: Šimečkovi St. a Hana 

* 24.6.2003
Dora z Joskor V2, res.CAC
maj: Ing. Nedbal Miloslav 

*12.4.2003
Ralla Franzini V3
maj: Wendlová Katarina *2.10.2003

tř. otevřená
Fera z Mešínské hájovny V1, CAC
maj: Drábek Jiří *17.1.2002

tř. pracovní
Cora z Hovoran V1, CAC,

CACIB, BOB
maj: MVDr. Večeřa Josef *24.6.2003

Ostravská 
národní výstava psů, 
19. března 
rozhodčí: Pavel Navrátil 

Psi
tř. mladých
Cif z Kokrd V
maj: Ing. Drobílek Vlastislav 

*14.4.2004

mezitřída
Sultan Franzini V, CAC,

Národní vítěz, BOB
maj: Balac Jovica *5.10.2003

Feny
mezitřída
Brita z Chřibských lesů V2
maj: MUDr. Janča Josef *9.10.2003
Dora z Joskor V1
maj: Ing. Nedbal Jaroslav 

*12.4.2003
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Mezinárodní 
výstava psů 
České Budějovice, 
23. dubna
rozhodčí:  Pavel Navrátil

Psi 
mezitřída
Sultan Franzini  V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Balac Jovica  *5.10.2003

tř. otevřená
Dak z Joskor   V1, CAC
maj: Hejda Jiří  *12.4.2003
Tom z Tismenic VD
maj: Kratochvílová+Brabec 

*5.10.2002

tř. pracovní
Atos od Venturky  V1
maj: Kindl Dušan  *15.5.2003
Bart Blahud VD
maj: Pešička Miroslav *13.1.2003
Ford z Mešinské hájovny V2
maj: Drábek Jiří *17.1.2002

Feny
tř. mladých
Cindy z Kokrd V1
maj: Chrápek Libor *14.4.2004
Clea z Kokrd  V2
maj: Hajný Luděk *14.4.2004

mezitřída
Borka z Chřibských lesů V1
maj: Ing. Milan Polák *9.10.2003

tř. otevřená
Erna z Knollovy školy  VD1
maj: Soukup Jiří *5.1.2004
Fera z Mešinské hájovny VD2
maj: Drábek Jiří *17.1.2002

Mezinárodní výstava 
Praha,
30. dubna
rozhodčí:  Helena Dvořáková 

Psi
tř. mladých
Barry z Hodonského jezu V1, CAJC
maj: Antonín Nováček  *27.4.2004

tř. pracovní
Ford z Mešinské hájovny V1, CAC, 

CACIB
maj: Jiří Drábek *17.1.2002

Feny
mezitřída
Borka z Chřibských lesů  V1, CAC,

CACIB, BOB
maj: Ing. Milan Polák *7.10.2003

tř. otevřená
Fera z Mešinské hájovny  V1, CAC,

res.CACIB
maj: Jiří Drábek *17.1.2002

Speciální výstava 
setrů a pointerů 
Konopiště, 
15. května
rozhodčí: Danielle Letroye, Belgie

Psi
mezitřída
Iran z Mešinské hájovny V1, CAC,

VSV
maj: Popilka Zdeněk *13.7.03

tř. otevřená
Garp z Mešinské hájovny V1
maj: Kulík Vladimír PhDr. *24.1.02

tř. pracovní
Avar z Chřibských lesů  V1, CAC
maj: Zvonař Petr  * 6.9.02

Feny
tř. mladých
Debye Blahud D 

(neodpovídá standardu)
maj: Svorník Jakub  *26.5.04

mezitřída
Carin z Hovoran  VD2

(netypický jedinec)
maj: Šimeček Stanislav *24.6.03
Franzini Ralla  V1, CAC, VSV, BOB
maj: Wendlová Katarina *2.10.03

Mezinárodní výstava 
Litoměřice, 
21. května 
rozhodčí: Simona Svatoňová 

Psi
tř. mladých
Bary z Hodonského jezu VD
maj: Nováček Antonín  *27.4.2004
Bred z Třebčického pahorku VD
maj: Hrdlička Jiří   *3.6.2004

mezitřída
Sultan Franzini V1, CAC, CACIB
maj: Balaco Jovica   *5.10.2003

tř. šampionů
Flik z Mešinské hájovny V1, CAC, 

res.CACIB
maj: Drábek Jiří *1.1.2002
Feny
tř. dorostu
Luna z Mešinské hájovny 

Velmi nadějná
maj: Zumr Leon *1.11.2004

mezitřída
Borka z Chřibských lesů V1
maj: Ing. Polák Milan *9.10.2003
Liuba  VD2
maj: Navrátil Pavel *2.9.2003

tř. otevřená
Eki od Semiček Staňka V1, CAC,

CACIB, BOB
maj:  Pospíšil Jiří *2.4.2003

tř. pracovní
Aura z Rabštejnských lesů V1,

CAC, res.CACIB
maj: Hančovi B.a P.
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Klubová výstava MSKAO
GORDONSETR

PSI
Třída mladých
26. Glen z Želečky • ČLP/GS/5649 • nar. 28.6.2004 • 
Otec: Grant Bojandolí • Matka: Elza z Želečky
Chovatel: František Procházka • Majitel: Zdeněk 
Spurný V1, CAJC

Třída otevřená
27. George z Křížové • ČLP/GS/5494 • nar. 6.6.2002 • 
Otec: Sam z Kunštátských lesů • Matka: Asta Moravia 
Setter • Chovatel: Luděk Zvolánek • Majitel: Alois 
Lattenberg V2, res.CAC
28. Morro z Jehličné • ČLP/GS/5502 • nar. 2.8.2002
Otec: Ulan Sonave • Matka: Betty Moravia Setter • 
Chovatel: Ing. Ilona Janíková • Majitel: Vít Buchta

V1, CAC

Třída pracovní
29. CH.Aran Moravia Setter • ČLP/GS/5118/00 • nar. 
2.5.1998 • Otec: ICH.Bor z Náměště na Hané  • Matka: 
Aneta z Křížové • Chovatel: MVDr.Vojtěch Vychodil • 
Majitel: MUDr.Miroslav Růžička V

Třída vítězů
30. CH.Adir Bohemia Setter • ČLP/GS/5467/04 • nar. 
15.3.2002 • Otec: ICH.Argo z Myslivny • Matka: Besi Mo-
ravia Setter • Chovatel: Ing.Ivana Růžičková • Majitel: 
MUDr.Miroslav Růžička V1, CAC, KV
86. Eros z Želečky • ČLP/GS/5346 • nar. 26.5.2000 • 
Otec: Tramp from Lady’s Plac • Matka: Dixie z Želečky • 
Chovatel: František Procházka
Majitel: Josef Petráš V2, res.CAC

FENY
Mezitřída
87. Darka z Nětčic • ČLP/GS/5575 • nar. 6.6.2003
Otec: Eros z Želečky • Matka: Elis ze Skrbeně • Chova-
tel: Miroslav Matula • Majitel: Josef Petráš V1, CAC

Třída otevřená
31. Britany Bohemia Setter • ČLP/GS/5540 • nar. 
15.4.2003 • Otec: Ulan Sonave • Matka: Besi Moravia 
Setter • Chovatel: Ing.Ivana Růžičková • Majitel: 
Ing.Ivana Růžičková V

Třída pracovní
32. Besi Moravia Setter • ČLP/GS/5245/02 • nar. 6.8.1999
Otec: ICH.Bor z Náměště na Hané • Matka: Aneta z Křížové 

• Chovatel: MVDr.Vojtěch Vychodil  • Majitel: Ing.Ivana 
Růžičková V2, res.CAC
33. Kora z Holubické stráně • ČLP/GS/5380 • nar. 
4.12.2000 • Otec: ICH. Bor z Náměště na Hané • Matka: 
Bessy z Podléskovičí • Chovatel: Zbyněk Vašíček • 
Majitel: Ing. Karolína Vašíčková V1, CAC, KV, BOB
34. Barbara Bohemia Setter • ČLP/GS/5535 •nar. 
15.4.2003 • Otec: Ulan Sonave • Matka: Besi Moravia 
Setter • Chovatel: Ing.Ivana Růžičková • Majitel: Petr 
Malohlava VD4
35. Agatha Bohemia Setter • ČLP/GS/5470 • nar. 
15.3.2002 • Otec: ICH. Argo z Myslivny • Matka: Besi Mo-
ravia Setter • Chovatel: Ing.Ivana Růžičková • Majitel: 
Josef Kubát VD3

IRSKÝ SETR

PSI
Třída mladých
36. Corranroo Redweed • ČLP/IS/14443 • nar. 
17.2.2004 • Otec: Satlas Man Overboard • Matka: CH. 
Ballantines of Redweed • Chovatel: Robert Brauner • 
Majitel: Robert Brauner V1, CAJC

Třída otevřená
37. Ronny z Luhové Seče • ČLP/IS/14277 • 
nar. 1.1.2003 • Otec: Ort z Dubské • Matka: Ilen 
z Luhové seče • Chovatel: Arnošt Cahlík • Majitel: Iva 
Horutová V3

38. Aran od Pilávky Morava • ČLP/IS/14349 • nar. 
2.5.2003 • Otec: Windsor od Velkého dubu • Matka: 
Irma z Hurbánky • Chovatel: Miloslav Müller • Majitel: 
Hana Žitná VD4

39. Leny z Hurbánky • ČLP/IS/14293 • nar. 29.1.2003
Otec: Ikar od Alp • Matka: Ela z Hurbánky • Chovatel: 
Vojtěch Skřenek • Majitel: František Malášek 
V2, res.CAC
82. Xaro Acro od Velkého dubu • ČLP/IS/
13978 • nar. 11.4.2001 • Otec: CH. Kenneth of 
Redweed • Matka: Priscilla od Velkého dubu
Chovatel: Lenka Rabiňáková • Majitel: Igor Vaňous 

V1, CAC

Třída pracovní
40. Gaston z Dubanského kopce • ČLP/IS/13606 • 
nar. 18.3.1999 • Otec:  CH.Dunmore of Futures Dream 
• Matka: Elis z Dubanského kopce • Chovatel: Pavel 
Čapský • Majitel: Martin Hartl V1, CAC
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41. Vesuv z Hradiska Rájce • ČLP/IS/13940/04 • nar. 
10.1.2001 • Otec: CH.Kris-Wonderstar v.d.Igalffy-Igaly 
• Matka: Usty z Hradiska Rájce • Chovatel: Ing. Aleš 
Pernica • Majitel: Jaromír Coufal V2, res.CAC

Třída vítězů
42. CH. Xambo od Velkého dubu • ČLP/IS/13975 • nar. 
11.4.2001 • Otec: CH. Kenneth of Redweed • Matka: 
Priscilla od Velkého dubu • Chovatel: Lenka Rabiňáko-
vá • Majitel: Lenka Rabiňáková V1, CAC, KV

FENY
Třída mladých
43. Desiree z Košumberka • ČLP/IS/14470 • 
nar. 1.5.2004 • Otec: Flyn z Dubanského kopce • Matka:  

Dita z Šonovských hor • Chovatel: Zdena Thiede
Majitel: Martin Hartl V2
44. Zeta Jacqueline od Velkého dubu • ČLP/IS/14456 
• nar. 22.4.2004 • Otec: Tarn od Velkého dubu • Matka: 
CH. Regina od Velkého dubu • Chovatel: Lenka Rabiňá-
ková • Majitel: Lenka Rabiňáková V1, CAJC, BOB

Mezitřída
83. Sonáta z Luhové seče • ČLP/IS/14414 • nar. 
7.1.2004 • Otec: Ort z Dubské • Matka: Ilen z Luhové 
seče • Chovatel: Arnošt Cahlík • Majitel: Marcel Palát

V1, CAC

Třída otevřená
45. Sandra z Luhové seče • ČLP/IS/14411 • nar. 
7.1.2004 • Otec: Ort z Dubské • Matka: Ilen z Luhové 
seče • Chovatel: Arnošt Cahlík • Majitel: Michal Bar-
ták V2, res.CAC
46. Jenny z Humenky • ČLP/IS/14207 • nar. 13.7.2002 
• Otec: Ussure od Velkého dubu • Matka: Hera z Bečvá-
reckých zahrad • Chovatel: Josef Vacík • Majitel: Jana 
Johaníková V1, CAC, KV

IRSKÝ ČERVENOBÍLÝ SETR

PSI
Třída otevřená
47. Dick ze Skřipů • ČLP/RWS/113 • nar. 30.11.2003
• Otec: United Spots Justbe • Matka: Gita z Lukovských 
lánů • Chovatel: Ing. Radovan Hajman • Majitel: Ing. 
Radovan Hajman V1, CAC, KV, BOB

FENY
Třída otevřená
48. Dolly ze Skřipů • ČLP/RWS/115 • nar. 30.11.2003
Otec: United Spots Justbe • Matka: Gita z Lukovských 
lánů • Chovatel: Ing. Radovan Hajman • Majitel: 
Richard Bouzek V1, CAC, KV

POINTER

PSI
Třída dorostu
49. Largo z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9925 •
 nar. 1.11.2004 • Otec: Mäx von der Ebershöhe • Matka: 
ICH. Citra z Mešinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek • 
Majitel: Zuzana Sedláková VN

Třída mladých
50. Jazz z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9828 •  nar. 
29.2.2004 • Otec: Holan z Tismenic • Matka: CH.Aris 
z Mešinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek
Majitel: Jiří Homola VD4
51. Haso Soběšický Kobylín • ČLP/POI/9823 • 
nar. 23.2.2004 • Otec: Elan Soběšický Kobylín • Matka: 
Gita Soběšický Kobylín • Chovatel: Ing. Jindřich Got-
tvald • Majitel: Vlastimil Resner Nedostavil se
52. Aron Pozořice  • ČLP/POI/9817 • nar. 7.2.2004
Otec: Brit Black Roze • Matka: Kera z Niv – Bučovic
Chovatel: Martin Kříž • Majitel: Pavel Konečný

Nedostavil se
 53. Alf Pozořice • ČLP/POI/9816 • nar. 7.2.2004
Otec: Brit Black Roze • Matka: Kera z Niv – Bučovic
Chovatel: Martin Kříž • Majitel: Mgr. Eva Bazgerová V2
54. Eron z Knollovy školy  • ČLP/POI/9806 • nar. 
5.1.2004 • Otec: Flak z Vranovského údolí • Matka:  Ivo-
ry z Nového remízu • Chovatel: Miloš Knotek • Majitel: 
Miloš Knotek V1, CAJC
55. Sasquehanna Par Force • PKR/VII/9044 • nar. 
23.4.2004 • Otec: Pipeway Wings Affyre • Matka: 
Pipeaway Kreme • Chovatel: Małgorzata Supronowicz • 
Majitel: Marel Orel V3

Mezitřída
56. Sultán Franzini  • HR/12001 • nar. 5.10.2003 • 
Otec: Biondo Redo Del • Matka: Nendi Franzini
Chovatel: Cazzaniga Federico • Majitel: Balac’ Jovica
 V1, CAC
57. Cézar z Knollovy školy • ČLP/POI/9728 • nar. 
25.5.2003 • Otec: Bak z Joskor • Matka: Ivory z Nového 
remízu • Chovatel: Miloš Knotek • Majitel: Lumír Bárta 
V2, res.CAC

Třída otevřená
58. Franzini Moris • ČLP/POI/9922 • nar. 4.6.2001 • 
Otec: Ran del Sole • Matka: Dama del Biondo • Chova-
tel: Federico Cazzaniga • Majitel: Jiří Pospíšil V2
59. Garp z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9532 • nar. 
24.1.2002 • Otec: Ben z Joskor • Matka: CH. Aris z Me-
šinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel: PhDr. 
Vladimír Kulík V1, CAC



72

84. Clay z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9305 • nar. 
15.5.2000 • Otec: ICH. Iran z Cechu • Matka: Moly z Kun-
štátských lesů • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel: Zdena 
Thiede Nedostavil se

Třída pracovní
60. Ford z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9525 • nar. 
17.1.2002 • Otec: ICH.Iran z Cechu • Matka: Moly z Kun-
štátských lesů • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel: Jiří 
Drábek V2, res.CAC
61. Avar z Chřibských lesů  • ČLP/POI/9614 • nar. 
6.9.2002 • Otec: Brick • Matka: Dora z Katoviny • 
Chovatel: MVDr.Josef Vaněk • Majitel: Petr Zvonař
 V1, CAC, KV, BOB
62. Car z Joskor  • ČLP/POI/9517 • nar. 25.1.2002 • 
Otec: Argo z Kryštofova dvora • Matka: Aida z Joskor
Chovatel: Josef Korbář • Majitel: Vlastimil Resner V3

Třída vítězů
63. CH.Flik z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9524/04 
• nar. 17.1.2002 • Otec: ICH.Iran z Cechu • Matka: Moly 
z Kunštátských lesů • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel: 
Jiří Drábek V1, CAC
64. Uro z Fančali • SPKP/POI/748/03 • nar. 13.5.2002 
• Otec: Holan z Tismenic • Matka: Káča z Fančali • 
Chovatel: Marián Korič • Katarína Wendlová
 V2, res.CAC

FENY
Třída dorostu
65. Luna z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9931 • nar. 
1.11.2004 • Otec: Mäx von der Ebershöhe • Matka: ICH. 
Citra z Mešinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek • 
Majitel: Leon Zumr VN

Třída mladých
66. Jemima z Mešinské hájovny  • ČLP/POI/9834 • 
nar. 29.2.2004 • Otec: Holan z Tismenic • Matka: CH.Aris 
z Mešinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel: 
Jiří Drábek V2
67. Dixi Blahud • ČLP/POI/9860 • nar. 26.5.2004 • 
Otec: ICH. Dak z Dolnic Matka: Karin z Tismenic
Chovatel: Miroslav Bejček • Majitel: Václav Otáhal V4
68. Jenissa z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9833 • 
nar. 29.2.2004 • Otec: Holan z Tismenic • Matka: CH.Aris 
z Mešinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel: 
Martina Kernová V1, CAJC
85. Kerry z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9911 • nar. 
8.7.2004 • Otec: CH. Flik z Mešinské hájovny • Matka: 
CH. Brita Jedová Chýše • Chovatel: Jiří Drábek • 
Majitel: Stanislava Vodrážková V3

Mezitřída
69. Faši od Semiče Staňka • ČLP/POI/9814 • nar. 
22.1.2004 • Otec: Bak z Joskor • Matka: Kia z Niv 
– Bučovic • Chovatel: MVDr. Jaroslav Staněk • Majitel: 
MVDr. Jaroslav Staněk V1, CAC
70. Ralla Franzini • SPKP/POI/793 • nar. 2.10.2003 • 
Otec: Redo del Biondo • Matka: Cheti Franzini • Chova-
tel: Federico Cazzaniga • Majitel: Katarína Wendlová 
V2, res.CAC
71. Faky od Semiče Staňka • ČLP/POI/9812 • nar. 
22.1.2004 • Otec: Bak z Joskor • Matka: Kia z Niv 
– Bučovic • Chovatel: MVDr. Jaroslav Staněk • Majitel:  
Radek Musil V3

Třída otevřená
72. Cita z Joskor • ČLP/POI/9522 • nar. 25.1.2002 • 
Otec: Argo z Kryštofova Dvora • Matka: Aida z Joskor
Chovatel: Josef  Korbář • Majitel: Petr Kráčmar
 Nedostavil se
73. Fera z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9529 • nar. 
17.1.2002 • Otec: ICH.Iran z Cechu • Matka: Moly z Kun-
štátských lesů • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel: Jiří 
Drábek V3
74. Ela od Semiče Staňka • ČLP/POI/9682 • nar. 
2.4.2003 • Otec: Alan od Turka • Matka: Kia z Niv 
– Bučovic • Chovatel: MVDr.Jaroslav Staněk • Majitel: 
Jiří Pospíšil D
75. Eki od Semiče Staňka • ČLP/POI/9681 • nar. 
2.4.2003 • Otec: Alan od Turka • Matka: Kia z Niv 
– Bučovic • Chovatel: MVDr.Jaroslav Staněk • Majitel: 
Jiří Pospíšil VD
76. Erna z Knollovy školy • ČLP/POI/9809 • nar. 
5.1.2004 • Otec: Flak z Vranovského údolí • Matka: Ivo-
ry z Nového remízu • Chovatel: Miloš Knotek • Majitel: 
Jiří Soukup VD4
77. Frony z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9527 • 

CH.Flik z Mešinské hájovny
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nar. 17.1.2002 • Otec: ICH.Iran z Cechu • Matka: Moly 
z Kunštátských lesů • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel:  
Antonín Opelík V1, CAC, KV
78. Gloris z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9539 • 
nar. 24.1.2002 • Otec: Ben z Joskor • Matka: CH. Aris 
z Mešinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel: 
Lukáš Ševčík V2, res.CAC

Třída pracovní
79. CH. Brita Jedová chýše • ČLP/POI/9437/03 • 
nar. 3.3.2001 • Otec: Talmberk Galahad • Matka: Aida 
Jedová chýše • Chovatel: Ing.Lea Tichá • Majitel: Jiří 
Drábek VD1
80. Cony z Hovoran • ČLP/POI/9722 • nar. 24.6.2003 • 
Otec: Holan z Tismenic • Matka: CH. Nitka z Niv
Chovatel: Stanislav Šimeček • Majitel: Pavel Konečný
 VD2
Třída vítězů
81. Freja z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9528 • nar. 
17.1.2002 • Otec:  ICH.Iran z Cechu • Matka:  Moly 
z Kunštátských lesů • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel: 
Jiří Drábek V1, CAC

ANGLICKÝ SETR

PSI
Třída dorostu
1. Frodo z Mešinské hájovny • ČLP/AS/5341 • nar. 
30.9.2004 • Otec: ICH. Largo z Kunštátských lesů • 
Matka: ICH. Clarissa Farkažd • Chovatel: Jiří Drábek • 
Majitel: Marcela Votrubová VN 

Mezitřída
2. Andariel Bay Davaroni • ČLP/AS/5272 • nar. 
22.1.2004 • Otec: Rolf z Kunštátských lesů • Matka:  
Brita od Cihelny • Chovatel: Lucie Skoupá • Majitel: 
Lubomír Vnuk V

Třída otevřená
3. Csárdás zo Zrínskej hory • ČLP/SPKP/606 • nar. 
20.6.2002 • Otec: ICH.Largo z Kunštátských lesů • 
Matka: CH.Tina Heuréka • Chovatel: Jozef Horváth • 
Majitel: Jiří Drábek V1, CAC
4. Brassil z Mešinské hájovny • ČLP/AS/5130 • nar. 
10.12.2001 • Otec: ICH.Largo z Kunštátských lesů • 
Matka: ICH.Clarissa Farkažd • Chovatel: Jiří Drábek • 
Majitel: Jiří Rektořík V3
5. Bacardi z Mešinského hájemství • ČLP/AS/5195 • 
nar. 14.12.2002 • Otec: ICH. Largo z Kunštátských lesů 
• Matka: CH. Tika zo Zrínskej hory • Chovatel: Jana 
Londinová • Majitel: PhDr. Vladimír Kulík V2, res.CAC

Třída pracovní
6. CH. Benjamin Leslie Leven • ČLP/AS/5188 • 
nar. 23.12.2002 • Otec: Becker od Benčiča • Matka: 
CH.Flora z Lodínských luhů • Chovatel: Tomáš Novák • 
Majitel: Tomáš Novák V2, res.CAC
7. Alivio Vis Tranquilla  • ČLP/AS/5065/02 • nar. 29.1.2001 
• Otec: CH. Attila Hope • Matka: Livia od Benčiča • Chova-
tel: Vladimíra Tichá • Majitel: Marcela Tomíčková V1, CAC

Třída vítězů
8. Crash z Mešinské hájovny • ČLP/AS/5156 • nar. 
30.6.2002 • Otec: ICH.Largo z Kunštátských lesů • 
Matka: ICH.Clarissa Farkažd • Chovatel: Jiří Drábek • 
Majitel: Jiří Drábek V2, res.CAC
9. CH.Bengál Shahrastani • ČLP/AS/5089/03 • nar. 
1.6.2001 • Otec: Chan z Podřipských polí • Matka: Fairray 
Triomph • Chovatel: Daniela Šejvlová • Majitel: Jiří 
Procházka ml. V1, CAC, KV, BOB

Třída veteránů
10. CH.Rall z Kunštátských lesů • ČLP/AS/4722/99 • 
nar. 5.3.1996 • Otec: Yukon z Podřipských polí • Matka: 
Betty ze Sokolího dvora • Chovatel: František Zahrad-
níček • Majitel: Jiří Drábek V1, Nejlepší veterán

FENY
Třída dorostu
11. Evia Vis Tranquilla • ČLP/AS/5350 • nar. 
6.10.2004 • Otec: Elio dei Laderchi • Matka: Arachné Vis 
Tranquilla • Chovatel: Vladimíra Dvořáková • Majitel: 
Jiří Holík N2
12. Aura Platanka • ČLP/AS/5334 • nar. 27.8.2004 • 
Otec: Set’r Ridge’s All American • Matka: Rita z Krzáku 
• Chovatel: Jaroslava Zíbová • Majitel: Soňa Fabová
 VN1

Třída mladých
13. Coffie z Mešinského hájemství • ČLP/AS/5328 • 
nar. 18.7.2004 • Otec: ICH.Largo z Kunštátských lesů 
• Matka: CH.Tika zo Zrínskej hory • Chovatel: Jana 
Londinová • Majitel: Jiří Drábek   VD3
14. Heather z Krzáku • ČLP/AS/5316 • nar. 2.8.2004 • 
Otec: Set’r Ridge’s All American • Matka: Tula z Krzáku 
• Chovatel: František Legát • Majitel: Soňa Fabová V2
15. Cherie Lady DAMA Krkonoše • ČLP/AS/5282 • 
nar. 2.2.2004 • Otec: Connemara’s Maxwell • Matka: 
Epril Lady DAMA Krkonoše • Chovatel: Květuše Ko-
cúrová • Majitel: MVDr. Kateřina Frysová V1, CAJC

Mezitřída
16. Alma Trnavské lesy • ČLP/AS/5264 • nar. 11.9.2003 • 
Otec: Rolf z Kunštátských lesů • Matka: Stela z Krzáku • 
Chovatel: Karel Růžička • Majitel: Arnošt Cahlík V1, CAC
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Třída otevřená
17. JCH.Cascada z Mešinské hájovny • ČLP/AS/5156 • 
nar. 30.6.2002 • Otec: ICH.Largo z Kunštátských lesů • 
Matka: ICH.Clarissa Farkažd • Chovatel: Jiří Drábek • 
Majitel: Jiří Drábek V1, CAC
18. Brela z Mešinského hájemství • ČLP/AS/5198 • nar. 
14.12.2002 • Otec: ICH. Largo z Kunštátských lesů • Mat-
ka: CH. Tika zo Zrínskej hory • Chovatel: Jana Londinová 
• Majitel: Jana Johaníková + Josef Květoň  VD2
Třída pracovní
19. Brita od Cihelny • ČLP/AS/5018/04 • nar. 28.5.2000 
• Otec: Cvik z Lodínských luhů • Matka: Abra z Klamap 
• Chovatel: Josef Brummer • Majitel: Lucie Skoupá
 V2, res.CAC
20. Bowie Leslie Leven • ČLP/AS/5190 • nar. 23.12.2002
Otec: Becker od Benčiča • Matka: CH.Flora z Lodín-
ských luhů • Chovatel: Tomáš Novák • Majitel: Tomáš 
Novák V1, CAC, KV
21. Tara z Krzáku  • ČLP/AS/5006/02 • nar. 16.5.2000 
• Otec: Artus Praha Ten • Matka: Cara od Černé hory
Chovatel: František Legát • Majitel: Jana Johaníková
  Nedostavila se

Třída vítězů
22. ICH. Clarissa Farkažd • ČLP/AS/4852/01 • Otec: 
Domoszlói-Vadász High-Born  Matka: Aida Farkažd • 
Chovatel: Jozef Pál • Majitel: Jiří Drábek V3
23. CH. Hava ze Srnína • ČLP/AS/4942 • nar. 19.5.1999
 • Otec: ICH. Largo z Kunštátských lesů  Matka:  Felicia 
z Podřipských polí • Chovatel: Josef Květoň • Majitel:  
Jana Johaníková V1, CAC
24. CH. Flora z Lodínských luhů • ČLP/AS/4953 • 
/02 • nar. 13.6.1999 • Otec:  ICH. Largo z Kunštátských 
lesů • Matka:  CH. Dolly z Lodínských luhů • Chovatel: 
Miroslav Dobrozemský • Majitel: Tomáš Novák 
V2, res.CAC

Třída veteránů
25. CH.Tina Heuréka • ČLP/SPKP/459/95 : nar. 
21.1.1994  • Otec: Bard-Brett Rysi Wykrot • Matka: Spry 
Hunteri Cecilia • Chovatel: Ágnes Kurkó • Majitel: Jiří 
Drábek V1

Výsledky soutěží

Nejkrásnější dorost výstavy 
anglický setr Frodo z Mešinské hájovny 
Nejkrásnější mladý pes výstavy
gordonsetr Glen z Želečky 
Nejkrásnější pracovní pes výstavy
gordonsetr Kora z Holubické stráně 
Nejkrásnější veterán výstavy
anglický setr CH. Rall z Kunštátských lesů 
Nejkrásnější pár psů
angličtí setři Benjamin Leslie Leven 
a Bowie Leslie Leven 
Nejlepší chovatelská skupina
 pointeři „z Mešinské hájovny“
Nejkrásnější pes výstavy
anglický setr CH. Bengál Shahrastani 

Anglické setry a irské setry červené a červenobílé 
posuzoval MVDr. Zdeněk Horák 
Gordonsetry a pointery posuzovala Helena Dvořáková 
Hlavní rozhodčí byl MVDr. Čestmír Šrámek 
Závěrečné soutěže posuzovali všichni tři rozhodčí 

Bowie Leslie Leven
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Field Trial Tábor I/2005

Field Trials 
couple pointer-setter  26.3.2005
Skupina: Tábor 26.3.2005
Rozhodčí:  Miloslav Dvořák, Karel 

Provazník, Václav 
Falada

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
18 body(ů) 
výborně (EXC) 1 CACT
Hledání ve stylu plemene, systema-
tické, výborné vypracování koropt-
ví. Klidná po výstřelu.

Efa Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Šabatka Jan    CZ
18 body(ů) 
výborně (EXC) 2 resCACT
Fena prokazuje stylové hledání. 
Několikrát vystavuje pernatou. 
Klidná po výstřelu.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vlaďka    CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
Hledání ve stylu AS. Dobrá při-
znávka. Vystavuje koropte, klidná 
po výstřelu.

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  

Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vlaďka    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  

Derby couple  
pointer-setter  26.3.2005
Skupina: Tábor 26.3.2005
Rozhodčí: Miloslav Dvořák, 

Karel Provazník, 
Václav Falada

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Nadějná fena, stylové hledání, vy-
stavuje  koroptve, klidná po vý-
střelu.

Bodie z Dubských lesů
Pointer  fena  * 18.5.2004
Orság Lukáš    CZ
6 body(ů) dobře (B)  
Mladá nadějná fena. Pevné vysta-
vení na srstnaté.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
6 body(ů) dobře (B)  
Hledání ve stylu plemene, vystavuje 
ve stylu plemene. Temperamentní 
nadějná fena.

Cezar z Krzáku
Pointer  pes  * 18.11.2003
Bejček Miroslav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  

Field Trial Tábor II/2005

Field Trials  couple  
pointer-setter  2.4.2005
Rozhodčí:  Jan Macháček (hlavní),

Josef Novák, 
Korcián Jan

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vlaďka    CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1 CACT
Fena vynikajícího stylu práce, v os-
mé minutě přiznává partnerovi, 
v deváté minutě staví zvěř a proka-
zuje koroptve. Po výstřelu absolut-
ně klidná. Po celou zkušební dobu 
velmi dobrý kontakt s vůdcem, re-
spektuje partnera.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
16 body(ů) 
výborně (EXC) 2 resCACT
Fena stylového hledání odpovídají-
cího plemeni, ve třetí a deváté mi-
nutě staví koroptve, vždy  po výstře-
lu klidná.

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Fena typického hledání, výborného 
stylu, v šesté minutě vystavuje ko-
roptve, po výstřelu klidná.

Iris z Pufiho parku
Pointer  fena  * 6.6.2002
Březina Petr MVDr.    CZ
10 body(ů) dobře (B)  
Fena stylového hledání, výrazného 
vystavování. Ve třetí a šesté minutě 
vystavuje koroptve, které prokazu-
je, po výstřelu zadržena vůdcem.

Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vlaďka    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  

Výsledky FT 2005
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Styl hledání odpovídá plemeni AS, 
ve třetí minutě přiznává partnero-
vi. Do konce zkušební doby nepři-
chází na zvěř.

Xanthos od Velkého dubu
Irský setr  pes  * 11.4.2001
Příhonský Karel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání a styl práce neodpovídá 
požadované zkoušce, ve třetí mi-
nutě polevuje v tempu, nepřiznává 
partnerovi a narušuje jeho práci.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena velmi hezkého stylu hledání, 
v šesté minutě přiznává partne-
rouvi, v deváté minutě neakceptu-
je koroptve.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Pes stylového a výrazného hledání, 
v šesté minutě vystavuje ale nepro-
kazuje zvěř.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Stylová práce plně odpovídá zkouš-
ce. v šesté minutě přiznává part-
nerovi, v deváté minutě přechází 
koroptve.

Derby  couple  pointer-setter  
2.4.2005
Rozhodčí:  Jan Macháček (hlavní),

Josef Novák,
Korcián Jan

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 
Velmi pěkná práce odpovídající po-
žadované zkoušce, ve čtvrté minutě

 vystavuje koroptve, v deváté minu-
tě přiznává partnerovi.

Bora z Dubských lesů
Pointer  fena  * 18.5.2004
Šabatka Jan    CZ
6 body(ů) dobře (B)  
Systém hledání není zcela dokona-
lý, nezabírá vymezený prostor, staví 
srstnatou.

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neobstál  
Práce odpovídá požadované zkouš-
ce, ve třetí minutě pronásleduje 
srstnatou zvěř - zajíce.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Fena předvedla práci, která neod-
povídá typu zkoušky. Ve čtvrté mi-
nutě přiznává partnerovi.

Baccy Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neobstál  
Práce odpovídá požadované zkouš-
ce, ve třetí minutě pronásleduje 
srstnatou zvěř - zajíce.

Uli z Tismenic
Pointer  fena  * 25.3.2003
Mrázek Jiří    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající hledání, pohyb typic-
ký pro plemeno, perfektní drže-
ní hlavy, ve čtvrté minutě hlasitě 
štve zajíce.

Zettertjärns Tindra
Gordon setr  fena  * 20.7.2004
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Při stáří fenečky 8 měsíců vynika-
jící hledání, respektuje pohyby vět-
ru, třikrát vystavuje na prázdno.

Bodie z Dubských lesů
Pointer  fena  * 18.5.2004
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání typické pro požadovanou 
zkoušku, ve čtvrté minutě prohání 
srstnatou zvěř - zajíce.

MFT Žírovice 2005

Field Trials  couple  
pointer-setter  16.4.2005
Rozhodčí:  Eins Gerhard, 

Martínek Eduard, 
Novák Ota

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Spurná Lenka     CZ
18 body(ů) 
výborně (EXC) 1 CACIT, CACT
Ukázala vynikající hledání dosta-
tečně rozložené do šířky, výborně 
točí proti větru, a dobře pracuje 
s měnícím se větrem. Prokazuje 
výbornou loveckou chytrost a tou-
hu najít zvěř. Na konci běhu těžký 
bod na bažantu, klidná před perna-
tou a po výstřelu.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
17 body(ů) 
výborně (EXC) 2 
resCACIT, resCACT
Výborné hledání ve vynikajícím 
stylu plemene, na konci běhu vý-
borný bod na koroptvích, klidná po 
výstřelu i před pernatou.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
17 body(ů) výborně (EXC) 3 
Vynikající hleldání ve výborném 
stylu, 3 body na koroptvích. Po 
vzlétnutí pernaté a po výstřelu 
klidný.
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Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vladimíra    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4 
Ukazuje výborné hledání s výbor-
nou loveckou chytrostí, 2x staví bez 
prokázání zvěře. v závěru bod na 
koroptvích. Klidná po výstřelu. 

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, držení hlavy 
a mechanika pohybu. Nevyužívá 
šanci na pernaté.

Buffy Birdfinder’s
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hleldání, bezvadně při-
znává, vyráží bažanta.

Airborne vom Sonnleitenhof
Pointer  pes  * 23.4.2000
Hartmann Isolde    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání právě na hranici požadav-
ku zkoušky. Nepřiznává

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, respektuje 
zajíce, dělá bod na bažantu, které-
ho po vzlétnutí štve.

Néva d’RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, ke konci běhu po-
levuje v tempu a je vzata vůdcem zpět.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E) 
Výborné hledání, držení hlavy 
a mechanika pohybu. Nevyužívá 
šanci na koroptvích.

Derby  couple  pointer-setter  
16.4.2005
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil, 

Šafařík Miroslav, 
Andrle Milan

Ceyreste Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 21.2.2004
Meili Simone    CH
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 
Styl, mechanika a držení hlavy lze 
akceptovat, hledání systematické 
s určitou podporou vůdce. 1x staví 
bez prokázání zvěře, ke konci běhu 
bod na bažantu, klidná po výstřelu 
a před pernatou.

Baccy Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláčková Alena    CZ
7 body(ů) dobře (B) 2 
Styl, mechanika a držení hlavy jsou 
typické pro plemeno. Hledání pro-
storné, rychlé s dobrým systémem. 
v dálce staví bažanta, po chvíli 
postupuje několik kroků a opět sto-
jí, pernatá spontánně vzlétá, klid-
ná před zvěří i po výstřelu. 2x staví 
bez prokázání zvěře.

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl, mechanika pohybu 
a držení hlavy, hledání prostorné, 
rychlé, vyvážené s výrazně vyjád-
řenou touhou najít zvěř. v prvé mi-
nutě staví bez prokázání zvěře, ale 
v zápětí vystavuje opět velice pře-
svědčivě a v typickém manýru GS 
vypracovává ubíhajícího bažanta, 
kterého po vzlétnutí krátce štve. 
Bohužel vůdce nestřílí.

Bodie z Dubských lesů
Pointer  fena  * 18.5.2004
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika a držení hlavy ty-
pické pro plemeno, hledání rychlé, 
prostorné, ale několikrát přerušuje 
a hledá větřením s nízkým nosem. 

2x staví bez prokázání zvěře, ne-
přiznává.

Zettertjärns Tindra
Gordon setr  fena  * 20.7.2004
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl a systém hledání, dob-
ré držení hlavy, prokazuje výrazně 
vyjádřenou touhu najít zvěř, spon-
tánně přiznává. Ke konci běhu ne-
využivá šanci na pernaté.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu a držení 
hlavy typické pro plemeno, hledá-
ní typické měl by být lepší systém. 
\opakovaně točí po větru, 2x staví 
bez prokázání zvěře, 2x nevyužívá 
šanci na pernaté.

Field Trials  couple  
pointer-setter  17.4.2005
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil, 

Šafařík Miroslav, 
Anderle Milan

Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vladimíra    CZ
18 body(ů) 
výborně (EXC) 1. CACIT, CACT
Styl a mechanika pohybu typické 
pro plemeno, vynikající hledání ve 
stylu plemene, ve druhém běhu ex-
celentní bod na koroptvích vpravu 
v dálce, 100% klid před pernatou 
zvěří, klidná po výstřelu. Prokazuje 
spontánní přiznávku.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Spurná Lenka     CZ
17 body(ů), výborně (EXC) 
2. resCACIT, resCACT
Hledání, mechanika a držení hla-
vy ve býborném stylu rasy. Hledání 
prostorné, vyvážené, systematic-
ké s výbornou loveckou chytrostí. 
Jedenkrát spontánně přiznává, 
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bod na pernaté, klidná před zvěří 
i po výstřelu.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 3. 
Typický styl, mechanika pohybu 
a držení hlavy. Hledání systema-
tické prostorné točí zásadně pro-
ti větru. Excelentní bod na korop-
tvích. Klidná po výstřelu a před 
pernatou.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl lze akceptovat, korektní me-
chanika pohybu, horší systém hle-
dání, více povelů. Jedenkrát při-
znává a po vzlétnutí pernaté krátce 
jde za ní.

Ben vom Falkenhaus
Pointer  pes  * 4.3.1998
Martin Maria    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající styl a mechanika po-
hybu, excelentní držení hlavy. 
Jedenkrát spontánně přiznává, vy-
ráží koroptve, které štve.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes vynikajících kvalit z úžasně 
vyvinutým loveckým instinktem, 
terén prohledává systematicky, 
v konstantním tempu. Jedenkrát 
staví bez prokázání zvěře, vzat zpět 
a vzápětí po vypuštění vyráží ba-
žanta, o kterém neví.

Roxane du Clos des Vickings
Gordon setr  fena  * 22.9.2000
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Typický styl a mechanika pohy-
bu, dobré držení hlavy. Jedenkrát 
spontánně přiznává, ke konci bě-
hu vystavení bez prokázání zvě-

ře. Krátce po vypuštění vyráží ko-
roptve.

Néva d’RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a mechanika pohybu a držení 
hlavy lze akceptovat. Hledání od-
povídá požadavku zkoušky, jeden-
krát staví bez zvěře.

Airborne vom Sonnleitenhof
Pointer  pes  * 23.4.2000
Hartmann Isolde    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Krátce po 1. Minutě z vlivu vůdce, 
korektní galop a držení hlavy.

Buffy Birdfinder’s
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika a držení hlavy zce-
la typické pro plemeno. Hledání 
systematické rychlé dobře vyváže-
né s patřičnou loveckou  chytrostí, 
prokazuje spontánní přiznávku, 
třikrát staví bez prokázání zvěře.

Derby  couple  pointer-setter  
17.4.2005
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil, 

Šafařík Miroslav, 
Andrle Milan

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy typické pro ple-
meno, hledání by mělo mít lepší 
systém. Dvakrát nevyužívá šanci 
na koroptvích.

Ceyreste Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 21.2.2004
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dobrý styl a systém hledání, jeden-
krát staví pernatou, klidná před 
zvěří i po výstřelu, v dalším průbě-
hu dvakrát přechází pernatou.

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu a držení 
hlavy ve stylu rasy. Dvakrát staví 
koroptve, které vyráží a vzlétnu-
tí štve.

Zettertjärns Tindra
Gordon setr  fena  * 20.7.2004
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky, opakovaně hledá větření 
s nízkým nosem.

Baccy Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl držení hlavy lze akceptovat, 
hledání s menším systémem, hor-
ší kontakt s vůdcem. v úvodu sta-
ví pernatou, ale v dalším průběhu 
opakovaně zvedá koroptve a štve 
zajíce.

Field Trials  couple  
pointer-setter  18.4.2005
Rozhodčí:  Eins Gerhard, 

Martínek Eduard, 
Novák Ota

Roxane du Clos des Vickings
Gordon setr  fena  * 22.9.2000
Communal Christian    F
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1. 
Velice dobré hledání odpovídající 
stylu rasy, těžší pohyb. Bod na ko-
roptvích, korektní chování po vý-
střelu a před zvěří.

Néva d’RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Meili Simone    CH
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2. 
Velice dobré hledání, jeví se poně-
kud unavená. Velice pěkný bod na 
koroptvích. Korektní chování po 
výstřelu a při vzletu zvěře.

GOGO z Pufiho parku
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Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky.

Airborne vom Sonnleitenhof
Pointer  pes  * 23.4.2000
Hartmann Isolde    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky.

Ben vom Falkenhaus
Pointer  pes  * 4.3.1998
Martin Maria    D
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Vynikající hledání, jedenkrát 
vystavuje bez prokázání zvěře. 
Nepřichází na zvěř.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající široké hledání, vyráží 
koroptve.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání zpočátku nepravidelné, 
bod na koroptvích. Fena po výstře-
lu opouští  místo vystavení.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Vynikající hledání, ve stylu rasy. 
V průběhu běhu nepřišla na zvěř.

Bac vom Falkenhaus
Pointer  pes  * 4.3.1998
Martin Maria    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající hledání, držení hlavy 
a mechanika pohybu. Nepřiznal.

Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Vynikající hledání, výborný styl, 
excelentní běh. Nepřišla na zvěř.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Vynikající hledání odpovídající sty-
lu rasy, nepřichází na zvěř.

Buffy Birdfinder’s
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající hledání, udělala daleko 
od vůdce bod na kachně, bohužel 
vůdce nestřílí. Během běhu vyrá-
ží koroptve.

Derby  couple  pointer-setter  
18.4.2005
Rozhodčí:  Eins Gerhard, 

Martínek Eduard, 
Novák Ota

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
7 body(ů) dobře (B) 1. 
Dobré hledání, bod na koroptvích. 
Korektní po výstřelu i před zvěří.

Baccy Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré široké hledání, tři pěk-
né body na koroptvích, po posled-
ním bodu, daleko od vůdce po vý-
střelu je pes zavolán vůdcem.

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, nepřiznává.

Ceyreste Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 21.2.2004
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré rychlé hledání ve stylu 
rasy. Vyráží kachny.

Zettertjärns Tindra
Gordon setr  fena  * 20.7.2004
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání poněkud nepravidelné, ne-
využívá šanci na pernaté.

Field Trials  solo  pointer-setter  
16.4.2005
Rozhodčí:  Eins Gerhard, 

Martínek Eduard, 
Novák Ota

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
18 body(ů) 
výborně (EXC) 1 CACIT, CACT
Vynikající hledání, výborné držení 
hlavy a mechanika pohybu, výbor-
ný styl plemene. Výborný bod na ko-
roptvích, klidná po výstřelu i před 

Bea vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
17 body(ů), výborně (EXC) 2
resCACIT, resCACT
Výborné hleldání ve vynikajícím 
stylu plemene. Vynikající bod na 
koroptvích, klidná po výstřelu 
i před pernatou.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
Výborné hledání, ale ke konci běhu 
mírně polevuje v tempu. Bod na ko-
roptvích, klidná po výstřelu a před 
pernatou.
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Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Velmi dobré hledání, 2x staví bez 
prokázání zvěře. Respektuje zají-
ce, nepřichází na zvěř.

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Výborné hledání, mechanika po-
hybu a držení hlavy. Nepřichází 
na zvěř.

Field Trials  solo  pointer-setter  
17.4.2005
Rozhodčí:  Eins Gerhard, 

Martínek Eduard, 
Novák Ota

Bea vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
20 body(ů) výborně (EXC) 1.
CACIT, CACT
Výborný styl a hledání, typická 
mechanika pohybu a držení hla-
vy. Během zkoušky ani jedenkrát 
netočí po větru. Výborné dva bo-
dy na pernaté. Klidná po výstřelu 
a před pernatou. Příkladné pokry-
tí terénu.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
19 body(ů) výborně (EXC) 2.
resCACIT, resCACT
Výborné hledání ve výborném stylu 
plemene, dva výborné body na ko-
roptvích, z toho jeden na čerstvě 
zapadlých koroptvích. Klidná po 
výstřelu i před pernatou.

Tipsy des Landes du Pech
Pointer  fena  * 4.8.2002
Communal Christian    F
18 body(ů) výborně (EXC) 3. 
Výborné hledání, ve výborném sty-
lu, excelentní držení hlavy a me-
chanika pohybu. Ukazuje výbor-

nou loveckou chytrost. Těžký bod 
na ubýhajícím bažantu, klidná po 
výstřelu a před pernatou.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
17 body(ů) výborně (EXC) 4. 
Výborné systematické hledání ve 
stylu rasy, excelentní bod na ko-
roptvích. Klidný před zvěří i po 
výstřelu.

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 5. 
Velmi dobré hledání ve stylu ple-
mene, dvakrát staví bez prokázá-
ní zvěře, bod na koroptvích, pro-
blém při postupování. Klidná před 
pernatou a 

Teck du Domaine 
de la Plume Doree
Anglický setr  pes  * 14.8.2002
Communal Christian    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Nesystematické hledání, vzat vůd-
cem zpět.

Uno du Clos des Vickings
Anglický setr  pes  * 9.6.2003
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Třikrát staví bez prokázání zvěře.

Rilke 
Anglický setr  pes  * 6.9.2000
Communal Christian    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Staví dvakrát bez prokázání zvěře, 
vzat zpět.

Samba du Grand Valy
Gordon setr  fena  * 28.5.2001
Communal Christian    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Dvakrát vystavuje bez prokázání 
zvěře, vzat zpět.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné držení hlavy, mechanika
pohybu, typický styl plemene. Ve 
druhém běhu přechází koroptve.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, nevyužívá 
šanci na koroptvích.

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Po první minutě přichází na bažan-
ta, kterého po vzlétnutí štve.

Field Trials  solo  pointer-setter  
18.4.2005
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil, 

Šafařík Miroslav, 
Andrle Milan

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1 
CACIT, CACT
Systematické hledání s pokrytím 
velkého prostoru a výborným lo-
veckým instinktem. Typická pro 
plemeno v pohybu, dobré držení 
hlavy. Dva excelentní body na ko-
roptvích, klidná po výstřelu i před 
pernatou.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 2 
Výborný styl, mechanika pohybu 
a držení hlavy, hledání systematci-
ké, vyvážené spíše loveckého typu. 
1x bod na koroptvích. Klidná po 
výstřelu a před pernatou.
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Bea vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
Styl, mechanika pohybu a držení 
hlavy typické pro plemeno. Hledání 
vyvážené, systematické s dobrou 
loveckou chytrostí. Zásadně točí 
proti větru. v prvém běhu 1X staví 
bez prokázání zvěře, poskytnuta 
druhá šance, opět s výborným sty-
lem a systémem hledání. 1x staví, 
postupuje, po vypuštění dopracová-
vá bažantí slepici. Klidná po výstře-
lu a před pernatou.

Uno du Clos des Vickings
Anglický setr  pes  * 9.6.2003
Communal Christian    F
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4 
Mechaniku pohybu lze akceptovat. 
Dobré držení hlavy a systém hlel-
dání. 1x těžký bod na koroptvích. 
Klidný po výstřelu a před pernatou. 
1x staví bez prokázání zvěře.

Teck du Domaine 
de la Plume Doree
Anglický setr  pes  * 14.8.2002
Communal Christian    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Styl, mechanika pohybu jsou typic-
ké pro plemeno. Hledání horší sys-
tém a menší nasazení. Vzat zpět.

Rilke 
Anglický setr  pes  * 6.9.2000
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika a držení hlavy ty-
pické pro AS. 2x staví bez proká-
zání zvěře. Nevyužívá šanci na ko-
roptvích.

Samba du Grand Valy
Gordon setr  fena  * 28.5.2001
Communal Christian    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Styl právě na hranici. Často ledá 
větřením s nízkým nosem. v úvodu 
značí větření a krátce staví, pak 
pro neochotu hledat vzata zpět.

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a mechanika pohybu právě na 
hranici požadavku zkoušky. Horší 
systém, přechází koroptve.
Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu excelentní hledání, 
prostorné, systematické, vyvážené. 
Styl lze akceptovat. Poskytnuta ješ-
tě 2x šance. \nevyužívá možnost na

Tipsy des Landes du Pech
Pointer  fena  * 4.8.2002
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl a mechanika pohybu, 
excelentní držení hlavy, hledání 
s horším systémmem. Opakovaně 
točí po větru. Nevyužívá šanci na 

Derby  solo  pointer-setter  
16.4.2005
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil, 

Šafařík Miroslav, 
Andrle Milan

Beryll Field Flyers
Pointer  fena  * 5.5.2004
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl, mechanika pohybu 
a držení hlavy, snaží se pracovat 
s větrem, ale chybou vůdce často 
točí po větru. \příliš se orientu-
je očima na zpěvné ptactvo, které 
krátce prohání.

Ballas Field Flyers
Pointer  pes  * 5.5.2004
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, držení hlavy a mechanika po-
hybu možno akceptovat. Hledání by 
mohlo mít lepší systém, často jde 
příliš do hloubky, opakovaně točí 
po větru, nevyužívá šanci na per-
naté, kterou jen krátce značí a pak 
přechází.

Derby  solo  pointer-setter  
17.4.2005
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil, 

Šafařík Miroslav, 
Andrle Milan

Ballas Field Flyers
Pointer  pes  * 5.5.2004
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a mechanika jsou typické pro ple-
meno, od vypuštění štve pernatou.

Beryll Field Flyers
Pointer  fena  * 5.5.2004
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika a držení hlavy ex-
celentní, neúnavně štve koroptve.

Derby  solo  pointer-setter  
18.4.2005
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil, 

Šafařík Miroslav, 
Andrle Milan

Beryll Field Flyers
Pointer  fena  * 5.5.2004
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu jsou výbor-
né, hledání prostorné s nasazením, 
horší systém. v terénu se orientuje 
dost očima, nevyužívá šanci na 

MFT Jirny

Field Trials  couple  
pointer-setter  20.4.2005
Skupina:B
Rozhodčí:  Marijan Hruš, Pavel 

Gregor, Jiří Navrátil st.

Birdfinder’s Buffy
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
19 body(ů) výborně (EXC) 1.
CACIT, CACT
Fena rychlého hledání, vysoko ne-
sená hlava. Korektní vystavení ko-
roptví. Klidná po výstřelu i před 
zvěří. Dobrá přiznávka.



82

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 2. 
Fena hledá ve stylu, korektní vysta-
vení. Jedenkrát vystavuje naprázd-
no. Klidná po výstřelu.

Roxane du Clos des Vickings
Gordon setr  fena  * 
Communal Christian    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Fena dobrého hledání, na začátku 
krátké hledání, potom se dobře sta-
ví na terén. Na začátku hledání vy-
stavuje na prázdno, daleko postu-
puje. Přiznává, nepřichází na zvěř.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena velmi dobrého širokého hle-
dání, v polovině  běhu štve zajíce.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes rychlého hledání, dobře nese 
hlavu. v 1. minutě přechází zvěř. 
z vlivu vůdce.

Néva d’RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena dobrého stylu, chvílemi krat-
šího hledání, málo otevírá do-
předu. Dvakrát vystavuje bez pro-
kázání zvěře.

Field Trials  solo  pointer-setter  
20.4.2005
Rozhodčí:  Marijan Hruš, Pavel 

Gregor, Jiří Navrátil st.

Samba du Grand Valy
Gordon setr  fena  * 
Communal Christian    F
18 body(ů) výborně (EXC) 1. 
resCACIT, CACT
Fena hledá ve stylu plemene, dva-
krát vystavuje  bažanta. Klidná 
před zvěří i po výstřelu.

Rilke 
Anglický setr  pes  * 
Communal Christian    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Pes stylového hledání s dobře nese-
nou hlavou, dobrý systém. Dvakrát 
staví na prázdno. Nepřichází na 
zvěř.

Tipsy des Landes du Pech
Pointer  fena  * 
Communal Christian    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Pes velmi dobrého hledání a nese-
ní hlavy. Dobře se staví na terén. 
Dobře pracuje s větrem. v prvním 
běhu nepřichází na zvěř. v dalším 
běhu se opět dobře staví na terén, 
opět nepřichází na zvěř.

Uno du Clos des Vickings
Anglický setr  pes  * 
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes dobrého hledání, dobře ne-
se hlavu, v první minutě staví na-
prázdno. v druhé minutě z vlivu 
vůdce.

Teck du Domaine 
de la Plume Doree
Anglický setr  pes  * 
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes dobrého stylového hledání, pro-
storné hledání, jedenkrát vystavu-
je naprázdno. Přechází koroptve.

Ceyreste Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 21.2.2004
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Mladá fena, nestaví se dobře na te-
rén, točí se po větru.

MFT Klapý 2005

Field Trials  couple  
pointer-setter  22.4.2005
Skupina:A
Rozhodčí:  Dr. Vlastimil Novotný, 

Libor Kunt, Petar 
Klari’

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 
Pes s vynikajícím loveckým instink-
tem. v úvodu běhu těžký bod na per-
naté. Klidný před zvěří i po výstřelu. 
v dalším průběhu 2x staví bez 

Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika a držení hlavy 
typické pro plemeno.Hledání pro-
storné, systematické v dobrém tem-
pu. Výboně využívá měnící se vítr. 
Poskytnuta druhá šance, staví bez 
prokázání zvěře.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl na hranici požadavku zkoušky, 
hledání by mělo mít lepší systém. 
Vyráží svému partnerovi bažanta, 
kterého štve.

Roxane du Clos des Vickings
Gordon setr  fena  * 22.9.2000
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu výborný styl a galop. 
Hledání prostorné, systematické s dob-
rou loveckou chytrostí. Poskytnuta 
druhá šance.  Nepřiznává.
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Grant Bojandolí
Gordon setr  pes  * 20.4.2002
Balogh Ladislav    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nepřiznává.
HO Zettertjärns Odin
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika a držení hlavy 
typické pro plemeno. Horší sys-
tém hledání při měnícím se větru. 
Nevyužívá šanci na bažantu, které-
ho vyráží.

Snow du Mas D’eyraud
Anglický setr  pes  * 22.6.2001
Balogh Ladislav    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu typické 
pro plemeno. Hledání systematic-
ké, dobře vyvážené s patřičnou lo-
veckou chytrostí. Polevuje v tempu.

Joy Vildtmandens
Pointer  fena  * 20.4.1998
Tromborg Tonny    DK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu nejsou ty-
pické pro plemeno. Držení hlavy lze 
akceptovat. 1x staví bez zvěře.

Neva d’RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Simone Meili    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání loveckého typu s malým  
nasazením. Polevuje v tempu.

Ben del Zagnis
Anglický setr  pes  * 26.9.2002
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl lze akceptovat, hledání s ma-
lým nasazením. 3 x staví bez pro-
kázání zvěře.

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Systematické hledání v dobrém sty-
lu, nevyužívá šanci na bažantu.

Buffy Birdfinder’s
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Simone Meili    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl, mechanika pohybu 
a držení hlavy. Prokazuje vynikají-
cí lovecký instinkt. Ve vysoké trávě 
staví v leže pernatou, kterou před 
ní partner asi ve vzdálenosti 50 
metrů vyráží. Vůdce fenu bere zpět 
a po vypuštění z vlivu vůdce.

Field Trials  solo  pointer-setter  
22.4.2005
Skupina:B
Rozhodčí:  Marian Hruš,  Luděk 

Polák, František Švec

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1 
CACIT, CACT
Velmi dobrá fena stylového hledá-
ní, dobře nesené hlavy, výborného 
systému, v prvním běhu nemá zvěř, 
v druhém běhu obtížný bod na ba-
žantu (složitá situace na břehu vod-
ního kanálu). Klidná po výstřelu.

Samba du Grand Valy
Gordon setr  fena  * 28.5.2001
Communal Christian    F
16 body(ů) výborně (EXC) 2 
Fena dobrého hledání, výiimečně 
ztrácí systém, staví zvěř na velmi krát-
kou vzdálenost. Klidná po výstřelu.

Jader del Zagnis
Anglický setr  pes  * 1.5.2000
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes průměrného stylu a hledání, 
vystavuje třikrát bez prokázání 
zvěře.

Ceyreste vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 21.2.2004
Simone Meili    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Mladá fena dobrá ve stylu, systém 
hledání není nejlepší, přechází ko-
roptve.

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena středně dobrého stylu, místy 
hledá s nízkým nosem, postupně 
z vlivu vůdce.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Fena dobého stylu s dobře nese-
nou hlavou, uprostřed běhu vyka-
zuje ztrátu koncentrace, vystavuje 
na prázdno ve vysokém postoji bez 
zalehnutí, na konci běhu polevuje 
v tempu.

Uri de la Ferme de Belou
Pointer  pes  * 24.5.2003
Tromborg Tonny    DK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Průměrný ve stylu a hledání, na le-
vé straně se otáčí po větru.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena velmi dobrého hledání, utíká 
za zajícem.

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena středně dobrého stylu hledá-
ní, chvílemi ztrácí systém a hledá 
s nízkým nosem. Na konci běhu 
vůdce ztrácí kontrolu nad psem.

Tipsy des Landes du Pech
Pointer  fena  * 4.8.2002
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Stylově velmi dobrá fena, široké 
hledání, ztrácí koncentraci, otáčí 
po větru, později ztrácí systém.
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Rilke 
Anglický setr  pes  * 6.9.2000
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes dobrého hledání, dobře zabírá 
terén. Přechází koroptve a po vět-
ru je vyráží.

Uno du Clos des Vickings
Anglický setr  pes  * 9.6.2003
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes průměrného stylu a hledání, 
chvílemi ztrácí systém, dvakrát vy-
stavuje bez prokázání zvěře.

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena velmi dobrého hledání ve sty-
lu plemene, na počátku dobrý sys-
tém. Práce rušena zajíci, následně 
zajíce štve.

Teck du Domaine 
de la Plume Doree
Anglický setr  pes  * 14.8.2002
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Průměrné hledání a nesení hlavy, 
vystavuje ve vysokém postoji bez 
zalehnutí, následně na levé straně 
přechází koroptve, které vyrazili 

Derby  couple  pointer-setter  
22.4.2005
Skupina: A
Rozhodčí:  Dr. Vlastimil Novotný, 

Libor Kunt, 
Petar Klari’

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s výrazným nasazením, 
zabírá terén a dobře se orientu-
je proti měnícímu se větru. První 
běh přerušen pro chybu partnera. 
v doběhu v krátkém čase nachází 
koroptve, které však vyráží a krát-
ce štve.

Zettertjärns Tindra
Gordon setr  fena  * 20.7.2004
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavkům 
zkoušky.

Baccy Jinonický dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu hledání rychlé s dobrou 
loveckou chytrostí. Styl., držení 
hlavy a mechanika pohybu typické 
pro plemeno. v páté minutě polevu-
je v tempu. 

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Styl hledání a mechanika pohybu 
typické pro plemeno. 2x staví bez 
prokázání zvěře.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s nasazením, prostorné
v dobrém stylu plemene. Ne-
přiznává.

Skupina: C
Rozhodčí: Rubeš Petr, Hendl Josef

Zettertjärns Tindra
Gordon setr  fena  * 20.7.2004
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavkům 
zkoušky.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s nasazením, prostor-
né v dobrém stylu plemene. 
Nepřiznává.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Styl hledání a mechanika pohybu 
typické pro plemeno. 2x staví bez 
prokázání zvěře.

Baccy Jinonický dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu hledání rychlé s dobrou lo-
veckou chytrostí. Styl., držení hla-
vy a mechanika pohybu typické pro 
plemeno. v páté minutě polevuje v 

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s výrazným nasazením, 
zabírá terén a dobře se orientu-
je proti měnícímu se větru. První 
běh přerušen pro chybu partnera. 
v doběhu v krátkém čase nachází 
koroptve, které však vyráží a krát-
ce štve.

Derby  solo  pointer-setter  
22.4.2005
Skupina: C
Rozhodčí:  Petr Rubeš, Gerhar 

Eins, Josef Hendl

Hakira Lawerack
Anglický setr  fena  * 22.9.2002
Srpová Marie    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Méně prostorné hledání ve stylu, 
přechází koroptve, při další šanci 
vystaví ale není klidná před zvěří.

Bodie z Dubských lesů
Pointer  fena  * 18.5.2004
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu rasy, prostorné, re-
aguje na povely vůdce, v desáté mi-
nutě štve zajíce. Ve druhém běhu 
vystavuje bez prokázání zvěře a ve 
čtvrté minutě přechází koroptve 
a není klidná před zvěří.
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Beryll Field Flyers
Pointer  fena  * 5.5.2004
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice prostoné a rychlé hledání 
v bezvadném stylu ale bez kontak-
tu s vůdcem. v desáté minutě štve 
zajíce. Ve druhém běhu v šesté 
minutě vystavuje koroptve ale po 
vzlétnutí je prohání.

Skupina:C
Rozhodčí:Rubeš Petr, Hendl Josef

Beryll Field Flyers
Pointer  fena  * 5.5.2004
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice prostoné a rychlé hledání 
v bezvadném stylu ale bez kontak-
tu s vůdcem. v desáté minutě štve 
zajíce. Ve druhém běhu v šesté 
minutě vystavuje koroptve ale po 
vzlétnutí je prohání.

Bodie z Dubských lesů
Pointer  fena  * 18.5.2004
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu rasy, prostorné, re-
aguje na povely vůdce, v desáté mi-
nutě štve zajíce. Ve druhém běhu 
vystavuje bez prokázání zvěře a ve 
čtvrté minutě přechází koroptve 
a není klidná před zvěří.

Hakira Lawerack
Anglický setr  fena  * 22.9.2002
Srpová Marie    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Méně prostorné hledání ve stylu, 
přechází koroptve, při další šanci 
vystaví ale není klidná před zvěří.

Field Trials  couple  
pointer-setter  23.4.2005
Skupina: A
Rozhodčí:  Marian Hruš, 

Kunt Libor, 
František Švec

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Fena dobrého hledání, zpočátku slab-
ší v systému, později dobře zabírá te-
rén, přiznává partnerovi, v druhém 
běhu staví bažanta, klidná před i po

Zora Bohemia Frony
Pointer  fena  * 11.4.1991
Píbl Zbyněk    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena těžkopádného hledání s nízko 
nesenou hlavou se špatným systé-
mem. Hladá převážně na levé straně. 
v průběhu běhu ztrácí koncentraci

Ben del Zagnis
Anglický setr  pes  * 26.9.2002
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes průměrného hledání, občas 
hledá s nízkým nosem, nechává se 
vést partnerem, přechází koroptev.

Joy Vildtmandens
Pointer  fena  * 20.4.1998
Tromborg Tonny    DK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena dobře hledá, chvílemi ztrácí 
systém, nepřiznává.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobrý ve stylu, hledá příliš 
vpředu, vyráží koroptve.

Iris z Pufiho parku
Pointer  fena  * 6.6.2002
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena dobře hledá, chvílemi ztrácí 
systém, přechází koroptev.

Teck du Domaine 
de la Plume Doree
Anglický setr  pes  * 14.8.2002
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes dobrý ve stylu, zpočátku výbor-
ný, později ztrácí systém, hledá ví-
ce na jedné straně.

Tipsy des Landes du Pech
Pointer  fena  * 4.8.2002
Communal Christian    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Fena velmi dobrého stylu hledá-
ní, zpočátku dobře zabírá terén 
na obou stranách, později ztrácí 
systém, vícekrát točí po větru, vy-
stavuje na 

Roxane du Clos des Vickings
Gordon setr  fena  * 22.9.2000
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena hledá ve stylu plemene, 
příliž kontroluje svého partnera. 
Přiznává. s dalším partnerem ne-
přiznává, partnerovi vypichuje 
zvěř a společně s partnerem zvěř 
prohání.

HO Zettertjärns Odin
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes dobrý ve stylu, v průběhu 
zkoušky ztrácí koncentraci, hle-
dá s nízkým nosem, hledá na jed-
né straně.

Buffy Birdfinder’s
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Simone Meili    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena dobře hledá, rychlá, v prů-
běhu běhu ztrácí systém a kon-
centraci.

Snow du Mas D’eyraud
Anglický setr  pes  * 22.6.2001
Balogh Ladislav    SK
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Pes dobrého hlednání, zpočátku 
dobrý v systému, dvakrát vystavuje 
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bez prokázání zvěře, partner vysta-
vuje dříve bažanta.

Grant Bojandolí
Gordon setr  pes  * 20.4.2002
Balogh Ladislav    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes dobře hledá, v průběhu zkoušky 
ztrácí systém a polevuje v tempu.

Efa Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Šabatka Jan    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena průměrného hledání, jeden-
krát staví naprázdno, zaskakuje, 
hledá s nízkým nosem, chyby v sys-
tému hldání.

Neva d’RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Simone Meili    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena dobře hledá, v prvé minutě 
přechází bažanta a kachnu, později 
přechází kachny.

Field Trials  solo  pointer-setter  
23.4.2005
Skupina: B
Rozhodčí:  Dr. Vlastimil Novotný,  

Petar Klari’

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
11 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Styl a mechanika pohybu lze ak-
ceptovat. Hledání loveckého typu. 
Dobře využivá vítr. V prvé minutě 
v těžkém terénu vyráží koroptve, 
krátce na to však kvalitní bod na 
koroptvích, klidná před pernatou, 
po výstřelu několik kroků.

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
9 body(ů) dobře (B) 2 
Hledání loveckého typu, dobře pra-
cuje s větrem, několikrát hledá vě-
třením s nízkým nosem. Bod na ko-
roptvích. Klidná po výstřelu a před 

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Po uplynutí první minuty štve za-
jíce.

Rilke 
Anglický setr  pes  * 6.9.2000
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl, systematické hle-
dání s dobrou loveckou chytrostí. 
Jedenkrát staví kachny, ale vůdce 
nestřílí. v 6. minutě vystavuje, po-
stupování s podporou vůdce, bohu-
žel nedopracovává bažanta, který 
vzlétá za ním.

Jader del Zagnis
Anglický setr  pes  * 1.5.2000
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl na hranici. Jedenkrát staví, ale 
nechává utéct bažanta. 3x vystavu-
je bez prokázání zvěře.

Samba du Grand Valy
Gordon setr  fena  * 28.5.2001
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání loveckého typu, styl lze ak-
ceptovat. Vyráží pernatou.

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu běhu staví, ale nevypra-
covává bažanta, kterého po vzlét-
nutí štve.

Uri de la Ferme de Belou
Pointer  pes  * 24.5.2003
Tromborg Tonny    DK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Mechanika a styl lze akceptovat, 
hledání prostorné s malou lovec-
kou chytrostí. Stoprocentní klid 
před srstnatou. \nevyužívá šanci 
na bažantu.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání systematické, horší držení 
hlavy, štve zajíce.

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Od počátku malé nasazení, hledání 
opakovaně přerušuje. Hledá větře-
ním s nízkým nosem.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu, držení 
hlavy typické pro plemeno. Hledání 
systematické, prostorné, s dobrou 
loveckou chytrostí. v členitém te-
rénu krátce značí větřením, pach 
opouští a v zápětí vyráží koroptve, 
které krátce štve.

Uno du Clos des Vickings
Anglický setr  pes  * 9.6.2003
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s nasazením, vyjádřena 
touha najít zvěř. v prvé minutě vy-
ráží koroptev, krátce na to staví, 
postupuje a po vzlétnutí pernaté 
tuto štve.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Rychlé, systematické hleldání 
v úvodu běhu. Dobře točí proti vě-
tru, pak polevuje v tempu.
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Derby  couple  pointer-setter  
23.4.2005
Skupina: A
Rozhodčí:  Marian Hruš,  Libor 

Kunt, František Švec

Baccy Jinonický dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dobrá ve stylu, chvílemi ztrácí sys-
tém, přechází koroptve.

Zettertjärns Tindra
Gordon setr  fena  * 20.7.2004
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Mladá fena si spíše hraje, nedozrá-
la k tomuto typu zkoušky. Přechází 
bažanta.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena nepřipravená pro tento typ 
zkoušky. Ruší partnera.

Ceyreste vis tranquilla
Anglický setr  fena  * 21.2.2004
Simone Meili    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Mladá fena dobrého hledání a sty-
lu, přechází koroptve.

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes dobrý ve stylu, chvílemi ztrácí 
systém, v první minutě přechází 
koroptve. Přechází bažanta.

Derby  solo  pointer-setter  
23.4.2005
Skupina: C
Rozhodčí:  Petr Rubeš, Gerhar 

Eins, Josef Hendl

Hariana Bohemis Victoria
Irský setr  fena  * 4.5.2003
Dušková Naďa    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  

Hledání prostorné a ve stylu pleme-
ne, ve druhé minutě prohání zajíce, 
ve čtvrté minutě vyráží a přechází 
koroptve.

Bodie z Dubských lesů
Pointer  fena  * 18.5.2004
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Prostorné hledání ve stylu rasy, ve 
dvanácté minutě staví zajíce, po 
dalším vypuštění se vrací na stopu 
a štve. Dostává se z vlivu vůdce, ne-
vrací se v časovém limitu.

Beryll Field Flyers
Pointer  fena  * 5.5.2004
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání prostorné, daleké, ve sty-
lu. Ve třetí minutě vystavuje zají-
ce a následně ho prohání. Dostává 
se z vlivu vůdce a nevrací se v ča-
sovém

Field Trials  couple  
pointer-setter  24.4.2005
Skupina: A
Rozhodčí:  Petr Rubeš, Gerhard 

Eins, Josef Hendl

HO Zettertjärns Odin
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 
Velice dobré a rychlé hledání ve 
stylu rasy. Dělá velice dobrý bod na 
koroptvích. Klidný po výstřelu a při 
vzlétnutí zvěře. Dnes bohužel chy-
běl větší kontakt s vůdcem.

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, 1x vystavuje 
bez prokázání zvěře, dělá velice 
pěkný bod na koroptvích. Vůdce 
byl trochu více vzdálen od psa při 
vzlétnutí zvěře. Na tuto vzdálenost 
vystřelil a po té pes vyráží za zvěří.

Ben del Zagnis
Anglický setr  pes  * 26.9.2002
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Po uplynutí první minuty štve zají-
ce, kterého následně chytá.

Iris z Pufiho parku
Pointer  fena  * 6.6.2002
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání odpovídá požadavku zkouš-
ky. Nepřiznává.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, možná příliš 
hluboké. Nepřiznává.

Teck du Domaine 
de la Plume Doree
Anglický setr  pes  * 14.8.2002
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, vystavu-
je jedenkrát bez prokázání zvěře. 
Přechází bažanta.

Tipsy des Landes du Pech
Pointer  fena  * 4.8.2002
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
V první minutě vynikající bod na 
koroptvích, vynikající hleldání 
odpovídající stylu rasy, optimál-
ní využití terénu. v průběhu běhu  
přechází 

Roxane du Clos des Vickings
Gordon setr  fena  * 22.9.2000
Communal Christian    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Velice dobré hledání s perfektním 
systémem, vynikající přiznávání. 
Při druhé šanci nevyužívá šanci na 
koroptvích.
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Field Trials  solo  pointer-setter  
24.4.2005
Skupina: B
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil, 

František Švec

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1 
CACIT, CACT
Styl, mechanika a držení hlavy jsou 
typické pro plemeno. Ukazuje vý-
bornou loeckou chytrost. Hledání 
systematické, prostorné a vyvá-
žené. Ke konci běhu těžký bod na 
ubíhajících koroptvích. Klidná po 
výstřelu i před pernatou.

Uno du Clos des Vickings
Anglický setr  pes  * 9.6.2003
Communal Christian    F
17 body(ů) výborně (EXC) 2 
resCACIT, resCACT
Styl, mechanika pohybu a držení 
hlavy lze akceptovat. Hledání sys-
tematické, prokazuje dobrou lovec-
kou chytrost. 2x bod na koroptvi. 
Klidný před pernatou i po výstřelu.

Samba du Grand Valy
Gordon setr  fena  * 28.5.2001
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu a držení 
hlavy na hraně požadavku zkoušky. 
Snaží se pracovat s větrem, je horší 
držení hlavy. Po prvé minutě vyráží 
koroptve s dobrým větrem.

Rilke 
Anglický setr  pes  * 6.9.2000
Communal Christian    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Po první minutě přechází koroptve.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechaniku pohybu lze akcep-
tovat. Horší držení hlavy. Hledání 
s menším systémem i když pro-

storné. Vyjádřena touha najít zvěř. 
Nevyužívá šanci na bažantu.

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl není typický pro plemeno. Hledá 
větřením s nízkým nosem. Opakovaně 
staví bez prokázání zvěře.

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Mechanika pohybu, držení hlavy typic-
ké pro plemeno. v hledání prokazuje 
dobrou loveckou chytrost, po uplynutí 
volné minuty vystavuje, ale vzápětí vy-
stavení  přerušuje a jde dál. Rozhodčí 
v místě vystavení zvedá bažanta.

Uri de la Ferme de Belou
Pointer  pes  * 24.5.2003
Tromborg Tonny    DK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Po první minutě vyráží koroptve.

Joy Vildtmandens
Pointer  fena  * 20.4.1998
Tromborg Tonny    DK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl lze akceptovat, hledání lovec-
kého typu. v úvodu běhu vystavu-
je, dlouze postupuje. Vzata zpět. 
Vypuštěna k dalšímu hledání a asi 
30m od místa, kde vystavovala roz-
hodčí zvedá bažanta.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika a držení hlavy 
výborné. Točí dobře proti větru. 
Hledání systematické a vyvážené. 2x 
staví bez prokázání zvěře. Ke konci 
běhu vystavuje srstnatou, za kterou 
postupuje. Přechází koroptve.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ

0 body(ů) neuspěl (E)  
Typický styl, mechanika a držení 
hlavy pro plemeno. Hledání vyváže-
né, systematické. Vyráží koroptve.

Jader del Zagnis
Anglický setr  pes  * 1.5.2000
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl lze akceptovat. Hledání s na-
značeným systémem. v pohybu se 
zdá poněkud zadržený. 3x staví bez 
prokázání zvěře.

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu a držení 
hlavy na hraně pořadavku zkouš-
ky. v pohybu působí zadrženým do-
jmem. 1x bod na bažantu, klidná 
před pernatou, po výstřelu několik 
kroků vpřed. Štve zajíce.

Derby  couple  pointer-setter  
24.4.2005
Skupina: A
Rozhodčí:  Petr Rubeš, Gerhard 

Eins, Josef Hendl

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, držení hlavy 
a mechanika pohybu. v průběhu bě-
hu vyráží koroptve.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání. Nepřiznává.

Zettertjärns Tindra
Gordon setr  fena  * 20.7.2004
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky.
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Baccy Jinonický dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Velice dobré hledání na počátku. 
Ve třetí minutě bod na bažantu. 
Při doběhu hledání neodpovídá 
požadavku zkoušky. Vůdce odvo-
lává psa.

Derby  solo  pointer-setter  
24.4.2005
Skupina: A
Rozhodčí:  Petr Rubeš, Gerhard 

Eins, Josef Hendl

Bodie z Dubských lesů
Pointer  fena  * 18.5.2004
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dobré hledání s dobrým systémem. 
v prvé minutě těžký bod na kachně. 
Klidný před pernatou i po výstřelu. 
v průběhu přechází koroptve.

Hariana Bohemis Victoria
Irský setr  fena  * 4.5.2003
Dušková Naďa    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Velice dobré hledání v dobrém sys-
tému. Příkladný kontakt s vůdcem. 
Bod na koroptvích. Bohužel vůdce 
nestřílí - nemá pistoli.

FT Dubany 2005

Field Trials  couple  
pointer-setter  30.4.2005
Skupina: B
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil MUDr., 

Kerda František, 
Varga František

Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vlaďka    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
V prvém běhu výborné hledání ve 
stylu AS s pokrytím velkého prosto-
ru, vyvážené s výrazně vyjádřenou 
touhou najít zvěř. 1x staví srstna-
tou, klidná. Poskytnuta druhá šan-
ce, kde opět výborné hledání ve sty-

lu plemene. Bod na pernaté. Klidná 
po výstřelu i před zvěří.

Liuba 
Pointer  fena  * 2.9.2003
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl lze akceptovat, hledání by 
mohlo mít lepší systém. Vyráží per-
natou, kterou štve.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika a držení hlavy lze 
akceptovat .Hledání s horším sys-
témem. v průběhu běhu polevuje 
v tempu. 1x přiznává, při druhé 
možnosti

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Systematické hledání s výbornou 
mechanikou pohybu i držením hla-
vy. Prokazuje výborný lovecký in-
stinkt. 1x staví srstnatou, poskyt-
nuta druhá šance. Opět výborné 
hledání ve stylu plemene, prostor-
né, systematické a dobře vyváže-
né. Prokazuje spontánní přiznáv-
ku, 1x staví bez prokázání zvěře. 
Nepřichází na pernatou.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Prostorné, systematické a vytrva-
lé hledání s výrazně vyjádřenou 
touhou najít zvěř. v prvém běhu 
nepřichází na pernatou, poskytnu-
ta druhá šance, kde ukazuje opět 
výborné hledání ve stylu plemene. 
Štve zajíce.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu a držení 

hlavy typické pro plemeno. Hledání 
systematické s výbornou loveckou 
chytrostí. Třikrát staví bez pro-
kázání 

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s nasazením a touhou na-
jít zvěř, systematické ve stylu ple-
mene. Nechává se strhnout partne-
rem a štve pernatou.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika a držení hlavy jsou 
typické pro plemeno. Hledání pro-
storné, výborně pracuje s měnícím 
se větrem. v úvodu staví 1x srstna-
tou, klidný. Nepřiznává.

Amor 
Anglický setr  pes  * 25.5.2000
Pastorčić Livio    HR
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Typický styl pro plemeno, dobrá 
mechanika pohybu a držení hlavy. 
Hledání prostorné, vyvážené, ně-
kolikrát točí po větru, nepřichází 
na zvěř.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu a držneí 
hlavy typické pro plemeno. Dobře 
točí proti větru. Hledání prostor-
né, systematické, vyvážené. Štve 
zajíce.
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Derby  solo  pointer-setter   
30.4.2005
Skupina: B
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil MUDr., 

Kerda František, 
Varga František

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
10 body(ů) dobře (B) 1 
Styl, mechanika pohybu typická 
pro plemeno. Hledání s loveckou 
chytrostí a výrazně vyjádřenou 
touhou najít zvěř. Mohl by být lep-
ší systém. Staví pernatou, klidná po 
výstřelu. Pernatou zvěř však krátce 
štve. Nechává se zadržet vůdcem.

Cira Luční květ
Pointer  fena  * 9.4.2003
Regner K. Ing.    CZ
6 body(ů) dobře (B) 2 
Styl právě na hranici. Horší mecha-
nika pohybu a držení hlavy. Systém 
hledání naznačen, pohyb na parků-
ru zadržený. 1x staví srstnatou, klid-
ná, bod na bažantu s dobrým po-
stupováním a dopracováním zvěře. 
Klidná po výstřelu a před pernatou.

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Styl, mechanika a držení hlavy ty-
pické pro plemeno. Dobře pracuje 
s měnícím se větrem, prokazuje 
dobrou loveckou chytrost při pro-
hleldávání terénu. Výrazně vyjád-
řena touha najít zvěř. Poskytnuta 
druhá šance, opět prokazuje pro-
storné hleldání ve stylu plemene. 
1x staví bez prokázání zvěře, nepři-
chází na pernatou.

Carlo Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 21.2.2004
Slavík Josef    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl lze akceptovat, v úvodu nevyu-
žívá šanci na pernaté, výrazně po-
levuje v tempu.

Zettertjärns Tindra
Gordon setr  fena  * 20.7.2004
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Ukazuje energické hledání s vý-
borným systémem, výrazně vyjá-
dřenou touhou najít zvěř a patřič-
nou loveckou chytrostí. Příkladný 
kontakt s vůdcem, bohužel 3x sta-
ví velmi přesvědčivě bez prokázá-
ní zvěře.

Beryll Field Flyers
Pointer  fena  * 5.5.2004
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika a držení hlavly 
typické pro plemeno. Systém hle-
dání nazančen, ale stále se ješ-
tě orientuje po zpěvném ptactvu. 
Nevylužívá 

MFT Praha východ

Field Trials  couple  
pointer-setter  7.5.2005
Rozhodčí:  Otomar Novák, 

Josef Procházka

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
19 body(ů) výborně (EXC) 1 
CACIT, CACT
Hledání ve stylu AS, prostorné. 
Vyvážené, typický pohyb, dobře 
využívá větru, v šesté minutě staví 
pernatou, postupuje, po výstřelu 
a před zvěží absolutně klidný.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Novotný Vlastimil, MUDr.    CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 2 
resCACIT, CACT
Hledání prostorné, velmi dobře vy-
užívá terén, v doběhu času pevně 
staví pernatou, po vzlétnutí a vý-
střelu absolutně klidná.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 3 
Ve třetí minutě pevně staví perna-
tou. Po vzlétnutí a výstřelu klid-
ná. Hledání odpovídající plemeni. 
Přiznává partnerce.

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Hledání rychlé, prostorné, vyváže-
né. Po dobu hledání však nepřichá-
zí na zvěř.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neobstál  
Hledání rychlé, daleké. v 8 minutě 
štve hlasitě srstnatou.

Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Hledá rychle, se systémem odpo-
vídajícím plemeni. Spontánně při-
znává partnerce. Po dobu hledání 
však nepřichází na zvěř.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
0 body(ů) neobstál  
Hledání neodpovídá typu zkoušky.

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neobstál  
Hledání ne příliš systematické. 1x 
staví na prázdno. Ve 13 minutě se 
vymyká vůdci z ruky.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neobstál  
Stylové hledání, vyvážené do obou stran. 
Ve 14 minutě však štve srstnatou.
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Derby  solo  pointer-setter   
7.5.2005
Rozhodčí:  Otomar Novák, Josef 

Procházka

Baccy Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláček Roman    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Hledání dostatečně rychlé ve stylu 
GS. Ve 4 minutě značí zvěř, kterou 
pak znovu nalézá a staví. Po ráně 
i před zvěří klidná.

Haldir Bohemis Victoria
Irský setr  pes  * 4.5.2003
Dušková Naďa    CZ
10 body(ů) dobře (B) 2 
Hledání volnější, přerušované. 
Projevuje zájem o stopu. v 9 minutě 

však pevně staví pernatou. Po ráně 
i před zvěří klidný.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neobstál  
Hledání příliš otevřené. Ve tře-
tí minutě vyráží s dobrým větrem 
pernatou.

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neobstál  
Již ve třetí minutě z rychlého a ty-
pického hledání tvrdě staví per-
natou. Po vzlétnutí a výstřelu tuto 
pronásleduje.

Haidé Bohemis Victoria
Irský setr  fena  * 4.5.2003
Dušková Naďa    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Hledání razantní, není však zcela 
v ruce vůdce. Po dobu hledání ne-
přichází na zvěř.

Klapý 2004
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 FUNKCE JMÉNO ADRESA TELEFON, E-MAIL
 Předseda Josef Němec U Výtopny 5 +420 416 532 829
   Lovosice +420 776 390 133
   410 02 

 Místopředseda  MUDr. Vlastimil Novotný  Dobrovského 7 +420 354 624 517
   Mariánské Lázně +420 354 434 234
   353 01 +420 606 286 819

 Ekonom  Markéta Čápová  Arbesova 1583 +420 608 712 389
   Černošice capova.marketa@seznam.cz
   25228 

 Výcvikář  MVDr. Petr Březina  č.p. 260 +420 602 426 147
   Jistebnice 
   391 33 

 Jednatel  Jana Anderlová  Stodůlecká 13 +420 251 613 328
   Praha 5 jana.and@post.cz
   150 00

 Referent pro výstavy  Ing. Luděk Polák  Panenské Břežany 158 +420 283 970 617
   Odolena Voda +420 777 991 487
   250 70 

 Referent pro informační systém  Roman Sedláček  Uhelná 17 +420 482 720 170
   Hrádek nad Nisou +420 777 011 884
   463 34 sedlacek@hradek.cz

 Předseda KRK  Zbyněk Píbl  Na Vrcholu 34/2471 +420 266 314 574
   Praha 3 +420 416 865 371
   130 00

 Místopředseda KRK  Libor Kunt  Vražkov 65 +420 602 831 561
   Roudnice nad Labem 
   41301

  Člen KRK  Vladimíra Dvořáková  Cholupice 15 +420 602 171 513
   Praha 412 vladka@weber.cz
   143 00

 Člen KRK  Aleš Kučera  Podůlší 50 ala.kucera@tiscali.cz
   Jičín
   506 01

 Člen KRK  Ladislav Šmakal  Chaberská 4 +420 777 963 273
   Praha 8 smakal@wo.cz
   180 00

 Poradce pro chov pointrů  Simona Svatoňová  Jahodová 2888/40 +420 272 652 944
   Praha 10 +420 731 578 559
   106 00 

 Poradce pro chov anglických setrů  František Legát  č.p. 313 +420 381 287 165
   Opařany +420 381 213 280
   391 61 +420 723 885 108

 Poradce pro chov gordonsetrů  Ing. František Šonka  Bratří Veverků III/1536 +420 281 924 585
   Praha 9 sonkafr@volny.cz 
   193 00

 Poradce pro chov irských setrů  Milan Remeš  Řepčická 6 +420 274 867 003
   Praha10 +420 603 254 690
   102 00 z.lesinky@post.cz

 Poradce pro chov irských čb. setrů  Draga Vaňkátová  Mezilesní 20 +420 241 721 928
   Praha 4 
   14200 

Klubový adresář 2004
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Noví členové

Kdo se může stát 
členem klubu?
Členem klubu může být každý,, kdo se 
zajímá o plemena anglických ohařů.

Jak se do ČPSK přihlásit?
•  vyplnit přihlášku
•  odeslat složenkou členský příspěvek 

a zápisné (dohromady 500 Kč) 
na adresu ekonoma klubu:
Markéta Čápová
Arbesova 1583,  252 28 Černošice
Tel.: +420 608 712 389
E-mail: capova.marketa@seznam.cz

A co dál?
Bude Vám oznámeno potvrzení přijetí. Ekom klubu Vám sdělí Vaše identifikační číslo člena klubu.

Poplatky:
Zápisné 200 Kč – jednorázově, členský příspěvek 300 Kč – na rok

Možno platit i bankovním převodem
Účet číslo: 35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)
Variabilní symbol: vaše klubové číslo člena
Konstantní symbol: 0558

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

sami chovat.
•  Členstvím získáte slevy na akcích pořádaných klubem a bude Vám zasílán Klubový zpravodaj.
•  Můžete se také podle svých možností zapojit do klubové činnosti a pomoci připravovat klubové 

akce, které propagaci a chov našich krásných plemen podporují.
•  Jistě si i Vy naleznete v klubu přátele, se kterými si můžete vyměňovat zkušenosti nebo  

eznámíte se se zkušenými chovateli i cvičiteli, kteří Vám mohou v mnohém poradit.

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

Vážení chovatelé
Pomozte nám prosím při získávání nových členů našeho klubu.

Pro klub vykonáte záslužnou činnost, pokud tuto přihlášku „přibalíte“ 
na cestu k novým majitelům svým štěňátkům.
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Přihláška nového člena Český pointer setter klub

 Titul: Jméno: Příjmení: Titul:

 Narozen(a) dne:

 Profese:

 Bydliště – ulice, č. p.:

 Bydliště – obec:

 Bydliště – PSČ:

 Bydliště – okres:

Telefon:

E-mail:

 Jsem držitelem plemene: Od roku:

Jsem chovatelem plemene: Od roku:

Mám chráněný název chovatelské stanice:

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

V (místo): Dne:

Podpis žadatele:

Souhlasím se zveřejňováním uvedených údajů v materiálech Ano Ne
ČPSK (zpravodaj, seznam členů, seznam chovatelských stanic,
webové stránky, atp.) – nehodící se škrtněte
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PŘIHLÁŠKA  ANMELDESCHEIN  APPLICATION
Univerzální přihláška na klubové zkoušky FT a Derby: nezapomeňte vyplnit název soutěže, data startů a hlaste se pouze 

do kategorií, které jsou pro příslušnou akci vypsány. Přihlášky odesílejte na adresu dle propozic.

 FT - Derby

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

 Plemeno/Rasse/Race Pohlaví/Geschlecht/Sex

 Datum narození/Geburtsdatum/Date of birth Číslo zápisu/Eintragsnummer/Pedigree nimber

 Datum narození/Geburtsdatum/Date of birth Číslo zápisu/Eintragsnummer/Pedigree nimber

 Vůdce/Führer/Leader Tel./Ph./Fax/E-mail

 Adresa/Adresse/Adress

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

• Označte křížkem u příslušného data, kteréhno typu soutěže se zúčastníte
• Bezeichen Sie bitte kreuzweise das betreffende Datum, und an weichem Typ des Wettbewerbs nehmen Sie teil
•  Tick all the competitions which your dog will participate in.

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

 Místo, Datum/ Ort, Datum/Place, ate Podpis/Unterschrift/Signature
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Českomoravská kynologická jednota
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, telefon 224 948 472, fax 224 948 470

Přihláška k zápisu vrhu štěňat
Plemenná kniha přiděluje čísla zápisu

Plemeno:
Chovatelská stanice:
Jméno a adresa:
Telefon:

Datum krytí: Datum vrhu: .............. psů/.............. fen

OTEC: jméno Číslo zápisu:

MATKA: jméno Číslo zápisu:

Jméno štěněte Pohlaví Zbarvení Číslo zápisu/tetovací číslo

K přihlášce připojuji:    doporučení ke krytí
Potvrzuji místopřísežně, že všechny údaje jsou pravdivé.
Souhlasím se zveřejněním jména a adresy: ANO - NE

V ................................. dne ..........................     Podpis chovatele ....................................................

Potvrzení o tetování Otetováno: .......psů........ fen

Datum:

podpis a razítko
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G
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Výsledky výstav zpracovala: M

arkéta Čápová, Arbesova 1583, 252 28 Černošice
Výsledky zkoušek zpracoval:  Rom
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