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Slovo úvodem
Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou druhé číslo klubového
zpravodaje Českého Pointer a Setter klubu. V březnu
2006 na výroční členské schůzi v Praze byl stanoven
program oslav 70. výročí založení klubu. Tento článek
vzniká koncem srpna roku 2006 a to již můžeme
bilancovat proběhlé akce našeho klubu. Založení
klubu 1.1.1936 je spojeno se skupinou nadšených
chovatelů a stejně tak i dnes život klubu bez těchto
nadšenců není možný. Od února, díky nadšení
a výborným organizačním schopnostem pana Libora
Maška, probíhal společně trénik a příprava psů na
jarní Field Trial. Ani sněhová kalamita nedokázala
uhasit nadšení vůdců a v Lounech se pravidelně
sjíždělo i 25 psů. Trailová sezóna byla odstartována
dvoudenním národním trailem v honitbě Straškov
a druhý den v Lounech v honitbě Líšťany. Akce ve
Straškově probíhala pod taktovkou našeho výcvikáře
pana Libora Kunta, který stojí i za organizací
klubových akcí dle řádů ČMMJ na okrese Litoměřice.
Sraz byl již tradičně na střelnici ve Vražkově, kde
řada účastníků přespala do druhého dne a večerní
posezení bylo velice příjemné. Druhý den se přejelo
do nedalekých Líšťan u Loun a zde se vedení akce
ujal pan Libor Mašek. I zde byla organizace zkoušek
na vysoké úrovni a pan Ladislav Kůrka se postaral
o překvapení v podobě cen pro vítězné psy. Nebyly to
žádné granule, ale opravdický věnec buřtů. A i takoví
vůdci, jako Vladimíra Dvořáková, měli problémy
s klidem „před buřty“.
V návaznosti na tyto akce pak byl mezinárodní
Field Trial v Žírovicích. Díky široké spolupráci
s mysliveckými sdruženími se podařilo zajistit
vhodné terény, protože zima opustila Chebsko
asi týden před konáním těchto zkoušek. Velice
přínosná byla účast pana Nargaud z Belgie, který
je špičkovým rozhodčím a v roce 2007 bude hlavním
organizátorem mistrovství světa v lovu s ohaři
v Belgii. Jak v Žírovicích, tak za týden v Klapý,
prezentoval na zkouškách výbornou kolekci
Korthalských Grifonů pan Faussurier z Francie
a v Klapý přibyl jeho kolega pan Fusillier
se skvělými NKO.
Již léta jsem slýchával o jarním svodu na
Praze 9, kde je hlavním organizátorem pan
Ing. Šonka. Letošního roku jsem neodolal a jel

se na tuto akci podívat. To, že je tento svod
tradičně dostaveníčkem plemene Gordon setter je
pochopitelné, ale celá akce je pojata ve zcela jiném
duchu než je všeobecně známo. Součástí svodu byla
ukázka práce záchranářů s Gordony a musím
říci, že jsem byl velice příjemně překvapen vysokou
úrovní jejich výcviku a výkonu. Bylo pamatováno
i na loveckou kynologii, kde pan MVDr. Líska měl
ukázku výcviku a přípravy mladé fenky Pointra na
všestranné zkoušky. Je pro nás příslibem, že z této
přípravy vznikne video dokument, který by měl
obohatit naši výroční členskou schůzi v Praze v roce
2007.
Dá se říci, že vyvrcholením oslav 70. výročí
založení klubu byla klubová výstava v Panenských
Břežanech. Se zrodem klubové výstavy jsou spojena
jména Ing. Poláka, paní Jandejskové a pana Kučery.
Díky jejich nadšení byl letos již 10. ročník. Ukázalo
se jako velice správné na tuto výstavu pozvat pouze
zahraniční rozhodčí a tak bylo hodnocení úrovně
exterieru našich psů velice objektivní. Jako přínosná
se ukázala i změna organizace a to v tom směru,
že finálové soutěže se zadáváním klubových vítězů
a BOB u jednotlivých plemen probíhaly v rámci
závěrečné přehlídky.
Celou akci obohatil raut, který organizoval a zajistil
pan Libor Kunt a tak byl důvod k „delšímu“ posezení.
Český pointer a setter klub se kynologické
veřejnosti prezentuje nejen úrovní vůdců a psů,
kteří „září“ na výsledkových listinách zkoušek. Je
zde i nezastupitelná práce lidí, jako je pan Roman
Sedláček, který se stará o naše internetové stránky
a jejich úroveň odráží bohatou klubovou činnost.
Při elektronickém zpracování výsledků zkoušek
mu vydatně pomáhá celý tým lidí jako pan Miketa,
Mgr. Anderlová, p. Dvořáková a další, kteří ochotně
přiloží ruku k dílu. Propagaci klubu dělají i všichni
poctiví vůdci a myslivci, kteří naše plemena
prezentují na všech typech zkoušek a při praktickém
výkonu práva myslivosti. Všem Vám za to patří
srdečný dík!!
Vzhledem k tomu, že zpravodaj vychází před
koncem roku, přeji za celý výbor ČPSK všem členům
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů
v novém roce.
MUDr. Novotný Vlastimil
předseda ČPSK
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Vzpomínáme
21. 7. 2OO6 nás navždy
opustil v požehnaném věku
83 let

pan
Oldřich
PLESKAČ
myslivec a celoživotní
chovatel irských setrů.

Jeho chovná stanice
JESEMAN v sedmdesátých
a osmdesátých letech
minulého století obohatila
naši chovnou základnu,
několika vynikajícími jedinci.
Byl výstavním rozhodčím pro
anglická plemena a rovněž
rozhodčím z výkonu. V těch
létech byl po několik volebních
období členem výboru klubu.
Jeho vždy klidné a uvážlivé
jednání pomohlo řešit v té
době různé rozporné názory.

V posledních létech,
kdy se již nemohl
tak intenzivně věnovat
funkcím a chovu, tak byl
významným sponzorem
našeho klubu.
Čest jeho památce!
Fr. Šonka.
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Narozeniny
Kulatá životní jubilea
Jana Anderlová
Ke kynologii se dostala díky své
feně GS Usure Sonave, kterou
si pořizovala jako „domácího“
psa. Její přirozená zvídavost jí
však donutila získat bližší informace o tomto plemeni. A to byl
začátek její „kynologické“ cesty.
Postupně prošla kynologickým
kursem ČPSK v Dobronicích,
složila zkoušky z myslivosti
a začala se aktivně zúčastňovat
akcí ČPSK. Počáteční přátelství

Prvního setra si mohla přivést
domů s podmínkou, že nejdříve
složí maturitu.
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s chovatelkou její feny GS paní
Evou Noskovou se rozrostlo a to
zejména o paní Vladimíru Dvořákovou, Helenu Dvořákovou a
Evu Strakovou a určilo její další
běh kynologického života. Její
manažérské a jazykové schopnosti nezůstaly dlouho utajené a byla
zvolena jako jednatelka ČPSK.
Intenzivně se zajímá o plemeno
GS, úspěšně odchovala několik
vrhů GS. Díky kontaktům s
předními chovateli plemene GS v
Evropě má výborné znalosti genealogických linii plemene GS. Paní

Mgr. Janu Anderlovou můžeme
potkat jak na mezinárodních
výstavách doma i v zahraničí,
tak na vrcholných akcích jako
je MRK, MKP, mezinárodní FT
nebo Mistrovství světa v lovu s
ohaři.

I po letech si jí a Ima mnoho
lidí nejenom z Liberce vybaví,
protože tak atraktivní dvojici,jakou tvořila se svým prvním
angličanem, potkáte jen málo
kdy.

Im byl divoch stejně jako ona,
a tak není divu, že vedle psů
zvládala sokolničit a létala s
orlem, létala i sama a první let
padákem absolvovala s nohou
v sádře, pracovala v zoo, pro
bezpečnostní agenturu i hlídala
s dravcem letiště. Odskočila si
nachvíli až do Ameriky. Nakonec
se k setrům vrátila.
Dnes patří mezi nejúspěšnější
vůdce. S železným systémem
jejím zamilovaným angličanům vlastním trénuje, vodí a
vyhrává. Doma, v zahraničí i na
mistrovství světa. Psům se věnuje
i v práci. Má psí salón, může se
pyšnit titulem nejlepší stříhačka
ČR. Krásně kreslí, logo klubu
znáte asi všichni. Navíc má nezvladatelnou vášeň všechny své
emoce vykřičet do světa.
Takže jí nemůžete přehlédnout.
Přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a úspěchů!

Výbor ČPSK děkuje
paní Mgr. Janě Anderlové
za její práci a přejeme
do dalších let hodně zdraví,
pohody a kynologických úspěchů.
Výbor ČPSK

Narozeniny
vé kulaté
narozeniny členka KRK našeho
klubu a naše nejúspěšnější reprezentantka, paní Vlaďka Dvořáková, rozená Tichá, chovatelka
a cvičitelka anglických setrů „Vis
Tranquilla“.
Na její kynologické počátky se
my, pamětníci, snadno upamatujeme, ale začínala opravdu
jako velmi mladá, středoškolská
studentka. Tehdy si s maminkou
zakoupila svého prvního setra,
anglického setra z chovatelské
stanice„Hope“ pana Slavíka
z Bystřice. Byl to pozdější
plemeník a především ﬁlmová a
televizní hvězda, pes Attila Hope.
Pro nezasvěcené připomeneme, že
Attila hrál v několika pohádkách
a jeho nejslavnější role byla v
druhé řadě seriálu Arabela. Příprava psa, a to psa loveckého, z
pracovní trialové linie, pro ﬁlm a
televizi jistě není ničím snadným a
už tehdy se projevily mimořádné

schopnosti a především trpělivost
a cílevědomost paní Vlaďky. S
výcvikem Attily pro ﬁlm i pro
pracovní soutěže začínala Vlaďka
pod vedením paní Nadi Duškové.
Attila byl potomkem chorvatských a italských linií a pro
mladou a zdravě ctižádostivou
cvičitelku znamenal ten nejlepší
začátek. Bohužel nebyl v našem
chovu dlouho využíván a snaha
jeho majitelky, aby si po něm
mohla nechat štěňátko, byla
marná. Tehdy se seznámila s
paní Helenou Dvořákovou, která
není mezi ctiteli anglických ohařů
osobou neznámou a dobře znala
původ Attily, neboť pomáhala
panu Slavíkovi získat rodičovský
chovný pár (Archie Dunajské
lesy x Ala od Benčiča). Také
v případě Vlaďky poradila a
pomohla sehnat fenku ze stejného
chovu, ze kterého byla matka
Attily. A tak si Vlaďka přivezla
z Chorvatska slavnou, krásnou a
dobrou Livii od Benčiča. Potomci

70 Let
Ing. Milan Polák

60 Let
Jaroslav Roztočil

Vlastimil Fencl

Jan Macháček

Jiří Maxa

Jaroslav Zelenka

ková

Sušice chovatel POI

Horní Bříza chovatel POI
Litvínov chovatel AS

ze spojení Livie a Attily, zvláště
pes Anquilla, prokázali, že
jsou výjimečně kvalitními setry
a pod vedením Vlaďky dosáhli
vynikajících úspěchů v Česku i na
mezinárodním poli.
Není možné tady vyjmenovávat
všechna vítězství a všechny tituly,
kterých Vlaďka se psy ze svého
odchovu docílila, ale je nutné
jasně říci, že kromě nepochybně
kvalitních psů stojí za jejími
úspěchy obrovská píle, nadšení
a obětavost, se kterou se výcviku
psů věnuje.
Protože „nejen psy živ je člověk“,
stihla se i provdat, a aby „kynologické geny“ byly upevněny,
provdala se za Milana Dvořáka,
takže paní Helena Dvořáková se
stala její tchyní. A malý pokračovatel rodu, dvouletý Lukáš, už
začíná s maminkou cvičit psy….
Přejeme Vlaďce hodně zdaru v
dalších letech, pohodu v rodinném
životě a mnoho úspěchů!
Redakce

Všeruby chovatel IS

Soběslav chovatel IS
Praha chovatel IS

Zdeněk Vaněk
Lužice chovatel AS

štěstí a uspěchů!
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Kalendář akcí
KALENDÁŘ
KLUBOVÝCH AKCÍ
2007
Členská schůze
neděle 4. února 2007
9:00 klub „VARTA“, Praha,
sídliště Horní Měcholupy
Spojení ke klubu Varta je možné
ze stanice metra Skalka (bus 271,
výstupní stanice „Na Vartě“), nebo
ze stanice metra Háje stejnou linkou
a výstupní stanicí v opačném směru.
Upozornění: nezaměnit kulturní
dům VARTA s restaurací nesoucí
název NA VARTĚ, která se nachází
u stanice autobusu.
Prosíme členy klubu o hojnou účast
na členské besedě, na programu je
také volba nového výboru
Výstavy:
Zkoušky:
Straškov
31. března 2007
se zadáním titulu CACT

Klubová výstava Panenské
Břežany - neděle 13. května
- tituly CAC, Klubový vítěz
(o posuzování budou požádáni
zahraniční rozhodčí)

Louny
1. dubna 2007
se zadáním CACT

Speciální výstava
Litoměřice - 20. května
tituly CAC, Vítěz spec. výstavy

Žírovice 2007 –
14. až 16. dubna 2007
tituly - CACT, CACIT, započítává
se do soutěže o Klubového vítěze
Žírovice (u Františkových Lázní)
Klapý
20. až 22. dubna 2007
tituly - CACT, CACIT, započítává
se do soutěže o Klubového vítěze
Klapý (okr. Litoměřice)
Info: Roman Sedláček –
tel.: 777 011 884,
e-mail: sedlacek@hradek.cz
Jarní pohár ČPSK
8. května 2007
tituly - CACT (okr. Litoměřice)
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Kynologický kurz:
5.–7. května 2007
Peruc na Lounsku
Info: Markéta Čápová –
tel.: 608 712 389,
e-mail: capova.marketa@seznam.cz

KALENDÁŘ
MEZINÁRODNÍCH
A NÁRODNÍCH VÝSTAV
V ROCE 2007
navržení rozhodčí:
Mezinárodní výstavy
10.-11.2. Brno – MUDr. V. Novotný
21.-22.4. České Budějovice –
Ing. F. Šonka
28.-29.4. Praha – S.Svatoňová
19.-20.5. Litoměřice
23.-24.6. Brno – Z.Píbl
1.-2.9. Mladá Boleslav – J.Němec
6.-7.10. České Budějovice –
H.Dvořáková
17.-18.11. Praha – S.Svatoňová,
Z.Píbl
Národní výstavy
12.-14.1. Olomouc – J.Němec
14.-15.4. Ostrava – P.Navrátil
21.-22.7. Mladá Boleslav –
MUDr. Novotný
8.-9.9. Brno – Ing.F.Šonka
Oblastní výstavy
9.6. Uherské Hradiště – Buchlovice
16.6. Kunratice

Zprávy z klubu
Zápis ze schůze výboru
ČPSK konané dne
1.5.2006
Přítomni: dle prezenční listiny
Úvod – MUDr. Novotný
ZMĚNY ROZHODČÍCH,
PROŠKOLENÍ ROZHODČÍCH
Z EXTERIÉRU
– zkušební řády FCI a řády ČMMJ
– lovecká upotřebitelnost a terminologie od 16. 5. 2006 platnost
nových zkušebních řádů
KLUBOVÁ VÝSTAVA - sl. Čápová
ředitel výstavy MUDr. Novotný,
vrchní rozhodčí p. Němec
125 přihlášených psů k dnešnímu
datu, diplomy - p.Straková, titulové kartičky Anderlová, stoly,
židle, občerstvení – p. Kunt,
stany, psací stroje 2x p. Šmakal,
1x MUDr.Novotný, 1x náhradní
pí. Svatoňová
propagační předměty a poháry
sl.Čápová, tlumočníci zajištěni.
veterinární prohlídka
MVDr. Sedláčková
9:30 slavnostní zahájení, lovecké
trio (zajistí pí.Svatoňová)
rozhodčí: 47 IS + IČB rozhodčí
pí. Pokorn (Slovinsko) ved. kruhu
pí. Kuntošová
37 AS rozhodčí pí. Konkiel (Polsko)
ved. kruhu pí. Kunfalvi
41 POI + GS rozhodčí pí. Letroye
(Belgie) ved. kruhu pí. Svatoňová
SVOD (pouze do 12 hodin)
Ing. Šonka s p. Píblem
– vyhodnocení NFT a IFT – akce
ziskové.
Straškov – velice zdařilá akce,
dobré zázemí a dobře zazvěřené
terény – zajistil p. Kunt (problém
s termínem)
Louny – zajištěno díky novému členovi klubu p. Maškovi
Žírovice – přítomnost kvalitního

zahraničního rozhodčího p. Nargau, který velice pozitivně hodnotil klub i FT
účast profesionálních vůdců s KO,
podpora MS Žírovice, Háje a Třebeň, prezentace plemene Grifon
Korthal.
Klapý zázemí díky místnímu MS
dobré, problém s krytinami, část
FT převedena do terénu v okolí
Loun (zajistil p. Mašek)
pochvala pí. Dvořákové a Strakové
příspěvek z klubu za nájem honiteb MS
– odvolání paní Johaníkové
ustanovena TISKOVÁ
RADA KZ
– MUDr. Novotný
slovo úvodem + zpráva vrchního rozhodčího zprávy z výcviku
(podílí se i výcvikář)
– pí. Kuntošová
finální vyhotovení KZ sazba a tisk
– sl. Čápová
výsledky z výstav a zajištění zpráv
od poradců chovu
(změna termínu 15.1 zpráva za celý
kalendářní rok)
– p. Sedláček
výsledky zkoušek, výběr z webu
+ foto
– pí. Dvořáková
informace o AS
– pí. Anderlová
Výroční členská schůze 4. 2. 2007
neděle
Termín další výborové schůze
srpen 2006
Uzávěrka příspěvků pro další číslo
KZ - srpen 06.
Zapsala Mgr. Jana Anderlová

Zápis ze schůze výboru
ČPSK konané dne
6.8.2005
Program:
1/Výstavy 2007 - nominace rozhodčích
2/Zkoušky ČSPK 2007
3/Výroční členská schůze 2007
4/Kalendáře 2007
5/Sponzoři
6/Dotace kynologie - poháry
7/Potvrzení chovnosti
8/Klubový zpravodaj
1/Výstavy 2007
Mezinárodní výstavy
10.-11.2. Brno - MUDr. V. Novotný
21.-22.4. České Budějovice Ing.F.Šonka
28.-29.4. Praha - S.Svatoňová
19.-20.5. Litoměřice - H.Kunfalvi
AS,J.Hejda,J.Konkiel(PL)
23.-24.6. Brno - Z.Píbl
1.-2.9. Mladá Boleslav - J.Němec
6.-7.10. České Budějovice H.Dvořáková
17.-18.11. Praha - S.Svatoňová,
Z.Píbl
Národní výstavy
12.-14.1. Olomouc - J.Němec
14.-15.4. Ostrava - P.Navrátil
21.-22.7. Mladá Boleslav - MUDr.
Novotný
8.-9.9. Brno - Ing.F.Šonka
Oblastní výstavy
9.6. Uherské Hradiště - Buchlovice
16.6. Kunratice
20.5. Speciální výstava - Litoměřice
- J.Konkiel(PL),V.Sruk(HR)
13.5. Klubová výstava - Panenské
Břežany
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Zprávy z klubu
2/Zkoušky ČPSK 2007
Národní FT (CACT)
31.3. Straškov - sraz Vražkov
1.4. Louny - Březno
Mezinárodní FT (CACIT,CACT)
14.-16.4. Žírovice
20.-22.4. Klapý, Louny
Jarní pohár ČPSK (CACT) 8.5.
Praha 9
Bude schválen zkušební řád převzatý od Klubu BO pro Memoriál
J.Luxe (vycházející ze zkušebního
řádu pro ZV)
Kynologický kurz ČPSK 5.-7.5.
Peruc(Lounsko)
3/Členská schůze 2007
4.2.2007 - Klub Varta
Program: chovné podmínky
4/Kalendáře 2007
Pro ČPSK nevýhodné.
5/Sponzoři
Nabídka sponzorství fy. First Mate,
pokud chceme spolupracovat s Purinou. Placená inzerce v klubovém
zpravodaji je možná.
6/Dotace na poháry
Dotace od ČMMJ na poháry ve
výši 2500,- bude využita na nákup
pohárů od fy. Bauer.

Obsah: úvodník, kronika, narozeniny, termín akcí, zprávy z Klubových akcí, zprávy poradců chovů,
výsledky chovu, výstav, FT, zápisy
z Výborové schůze
Do tiráže uvést složení redakční
rady.
Žádost o zveřejnění zahraniční
inzerce - ceny inzerce jsou pravidelně zveřejňovány 2500Kč za
stránku, pro zahraničí zájemce
platí stejné ceny.
!!!Změna zkušebního řádu pro
ZV!!!
Hledání - rozděleno na tři kritéria
systém a styl
rychlost
vytrvalost
Do termínu konání členské schůze
se bude pro splnění chovných podmínek vycházet ze známky hledání
- systém a styl.
Plán kynologických akcí do 31/10
– na ČMKJ
Mezinárodní zkoušky do 15/9 - na
ČMKJ
Návrh rozhodčích na výstavy do 15/
8 - na ČMKU
Zápis ze schůze výboru
ČPSK konané dne
3.12.2006

7/Potvrzení chovnosti
Formulář potvrzení o chovnosti
psa, pro případ zahraničního
zájmu o krytí českým psem.
Bude otištěn v Klubovém zpravodaji a zpřístupněn na klubových
stránkách.

Program: 1.MS ohařů 2007
2.Klubový zpravodaj
3.Výroční členská schůze
4.Jarní pohár 2007
5.Jarní FT 2007
6.Klubová výstava 2007

8/Klubový zpravodaj
Uzávěrka do 31.8., plánovaný tisk
začátek října, distribuce do konce
října

1)MS ohařů
Úspěch na Mistrovství světa
ohařů v Itálii 2006 - článek od
Dr. Novotného vyjde v časopise
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Myslivost, Pes přítel člověka
Výbor ČPSK odsouhlasil příspěvek účastníkům MS v Itálii 2006
ve výši 25000,-.
2)Klubový zpravodaj
Zpoždění vydání Klubového zpravodaje, bude poskytnut ke schválení ve středu 6.12.2006.
KZ bude rozeslán do 22.12.2006,
součástí KZ bude složenka typu
C (pro zaplacení členského příspěvku), pí. Čápová, p. Šmakal,
pí. Kuntošová se zavazují, že na
každou složenku napíší variabilní
symbol - číslo člena klubu.
Zprávy poradců chovu do KZ č.
1/2007 odevzdat do konce ledna
2007.
3)Výroční členská schůze
Tato schůze bude volební, termín
4.2.2006. Eventuální pozvánky
na výroční schůzi se projednají na příští výborové schůzi.
Informace o členské schůzi se ke
členům dostane prostřednictvím
Klubového zpravodaje, který bude
rozeslán koncem roku 2006.
4)Jarní pohár
ČPSK byl schválen zkušební řád
Jarního poháru. Poděkování za
spolupráci pí. Kuntošové.
Jarní pohár 2007, bude navazovat na kynologický kurz pořádaný
ČPSK, se bude konat 8.5.2007 na
Litoměřicku. Za akci odpovídá
výcvikář klubu p. Kunt, propozice
budou otištěny v Klubovém zpravodaji 1/2007. Výbor klubu zadává
vytvořit propozice výcvikáři klubu
p. Kuntovi ve spolupráci s paní
Kuntošovou.
5)Jarní FT
Bude připravovat a zajišťovat Dr.
Novotný, p. Kunt, p. Mašek(Louny),
veterinární podmínky ve spolupráci s Ing. Polákem.

Zprávy z klubu
Obecné veterinární podmínky je
třeba schválit na okresech(kraj)
veterinárních stanicích - schválení
zajistí Cheb - Dr. Novotný, Louny p. Mašek, Litoměřice - p. Kunt
6)Klubová výstava
Návrh delegací ČPSK na výstavy v
roce 2007 nebyl doručen na ČMKU,
přestože byl včas řádně odeslán na
ČMKJ. Naše výstavy budou přesto
uvedeny v kalendáři akcí ČMKU.
Rozhodčí na Klubovou výstavu:
předběžně domluvená na IS - Hana
Ahrens (POI, GS), další návrhy připravit na další výborovou schůzi.
Vyžádání nominace pro zahraniční
rozhodčí má na starosti pí. Čápová.
Technické zajištění: přihlášky, ekonomika pí. Čápová, WC-TOI(3ks)
zajistí p. Remeš, trubači pí.
Svatoňová, technické zázemí Ing.
Polák, občerstvení bude zajištěno
jako každý rok.
7)Různé
- Směrnice o hospodaření ČPSK,
předán návrh p. Šmakala všem
členům výboru, připravit verzi ke
schválení členskou základnou na
členské schůzi.
- Informace pí. Anderlové pro
poradce chovu, o nedodržování
podmínky při ponechání ve vrhu
více než osm štěňat, která byla
uveřejněna v KZ č. 2/2002 bylo na
straně 3 uveřejněno, že byla schválena podmínka: Pokud bude ve
vrhu ponecháno více jak 8 štěňat,
nesmí v dalším kalendářním roce
mít tato fena vrh.
Výbor ukládá poradcům chovu
aktivně sledovat chov a zejména
respektovat ustanovení, že pokud
bude ve vrhu ponecháno více jak
8 štěňat, nesmí v dalším kalendářním roce mít tato fena vrh.
Odpovědní za dodržování tohoto
ustanovení jsou chovatelé a jednotliví poradci chovu.

- MSKAO bude od 1.1.2007 také sledovat výsledky RTG DKK.
- Otázka zápisu výsledků DKK a
jiných vyšetření do rodokmenů
potomků - ČPSK by měl dát plemenné knize písemnou žádost o
zápis těchto údajů.
- Nevyhodnocené RTG se hromadí
u Dr. Vomáčky, Ing. Šonka zjistí
počet, plemeno, pravděpodbné
výsledky pro příští výborovou
schůzi.
- Valná hromada ČMKU 30.3.2007 účast zástupce ČPSK nejpravděpodobněji místopředseda.
- Připravit pro web, kroky potřebné
pro uchovnění, pro zápis štěňat
atd., zajistí p. Legát, p. Remeš
- 100let výročí švédského klubu,
září 2007. Klub obdržel oficiální
pozvánku pro národní týmy na třídenní soutěž FT, možnost tréninku
týden předem.
- ČMKJ - ČMKU - F.C.I. problém
s potvrzováním uděleného titulu
C.A.C.I.T..
ČPSK zašle oficiální dopis na předsedu ČMKU a na dozorčí radu
ČMKU ohledně této záležitosti. Do
budoucna budou výsledky zkoušek
se zadáním titulu CACIT, zasílány
na ČMKJ doporučeným dopisem,
resp. osobním předáním při zajištění potvrzení převzetí.
- zkoušky ve spolupráci MS Praha
9 s CACT, ZV začátkem září, polovina září PZ
Příští výborová schůze: termín
21.1.2007 v 10 hodin u Simony,
program členské schůze, návrh
na volby

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

!

Členské příspěvky
a poplatky za chov

!

Členské příspěvky – 300 Kč
na rok 2007 musí být
uhrazeny do 31. 12. 2006.
Poplatek za krytí:
200 Kč platí POUZE majitel feny
Poplatky za štěňata:
7. a 8.
200 Kč/každé z nich.
Každé další štěně nad 8
1000 Kč/každé z nich
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. 11)
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Zprávy z klubu
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)

Kynologický kurz
Klub naváže na tradici pořádání
kynologického kurzu v Dobronicích - v příštím roce se kurz uskuteční od 5. do 7. května 2007
v Peruci na Lounsku.
Cvičit se bude v podobných honitbách, kde se každoročně pořádá
IFT Klapý. Na programu lovecký
výcvik, základy aportu, příprava na
výstavy, možnost úpravy psů, výživa
psů atd. Na kurz naváže Jarní
pohár ČPSK se zadáváním
titulu CACT 8. května 2007.
Zahájení kurzu v sobotu 5. května
obědem, ukončení v pondělí
7. května obědem. V případě zájmu
lze zajistit ubytování z pondělí 7.
na úterý 8. května (v případě účasti
na zkouškách).
Ceny:
účastník kurzu 1500 Kč
doprovod bez psa 1000
/v ceně je ubytování v chatkách,
plná penze, výcvik/
Počet účastníků je omezen
(maximálně 32 vůdců), hlašte se
tedy co nejdříve, nejpozději do
konce března 2007.
Bližší informace a účast
Markéta Čápová, tel.: 608 712 389,
e-mail: capova.marketa@seznam.cz

10

Upozornění

„Irčani” pozor!

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 výsledcích svého psa ve zpravodaji, aby
zasílali materiály ke zpracování
redakci. Výsledky zkoušek zpracovává Roman Sedláček, výsledky
výstav Markéta Čápová. Informovat můžete ostatní ale i o jiných,
například zahraničních akcích.
Stejně tak si prosím zkontrolujte
údaje u svých chovných jedinců
a aktualizaci pro nový seznam
chovných jedinců pro rok 2007
zasílejte pro POI a ČBIS poradkyním chovu, AS Vlaďce Dvořákové,
IS Markétě Čápová a GS Romanu
Sedláčkovi.

Den sv. Patrika
obrátila se na nás paní Vladimíra
Tichá a pan Hägen z irského velvyslanectví, abychom našimi psy
podpořili Den sv. Patrika. V rámci
oslav se pořádá psí pochod Prahou.
Půjdou irští teriéři, irští vlkodavové .... a irští setři (i červenobílí).
Akce se bude konat v březnu
příštího roku. Přesný termín
bude oznámen. Informace na
www.setr.info. Prosím tedy, kdo
by byl svolný tuto akci se svými
pejsky podpořit, zda-li byste
dali vědět, byť i předběžně na
tel.: +420 608 712 389.
Případně samozřejmě dali vědět
všem, kdo vlastní irské setry a šli
by taky.
Občerstvení pro pejsky i majitele
bude zajištěno, jinak je ale akce
dobrovolná bez nároku na honorář.
Pořadatelé mají zajištěnu prezentaci v médiích.
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Pro malý počet došlých příspěvk ů
je soutěž k příležitosti 70. výročí klub
u prod loužena.
Všechny příspěvky budou otištěny v
příštím zpravoda ji.
Prosíme všechny členy, aby otevřeli své archivy a podělili se o své poklady.
Víme, že staré fotografie jsou vzácné. Proto, ti počítačově zdatní, nechť své
vzácnosti oskenují a pošlou elektronickou cestou. Ti normální se nemusí
bát. Pošlete své vzpomínky poštou (i doporučeně) se zpáteční adresou. Vše
opatrně oskenujeme a neohmatané, nepoplivané zašleme zpět.

Ke každé fotografii, prosím, připište alešpoň přibližný rok pořízení a nějakou
informaci např.: jméno psa, osoby na fotografii atd.
Kontakt:
Markéta Kuntošová
Bašť 214
250 65 Líbeznice

e-mail: kuntosova-bast@iol.cz
tel.: 602 391 720

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
chovu 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 vystavení, 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 vystaven,
c) poplatek za 7 a 8 štěně přihlášené k zápisu vrhu
je 200 Kč za každé z nich. Poplatek za každé
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,
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
žádosti o udělení výjimky poradcem chovu,
2. v případě neudělení výjimky klub poplatek členovi 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),

Směrnice klubu
e) za udělení výjimky poradcem chovu při vystavení krycího listu je 1000 Kč
1. poplatek je splatný nejpozději ke dni podání
žádosti o vystavení krycího listu,
2. případě neudělení výjimky klub poplatek členovi
vrátí,
3. poplatek platí držitel chovné feny,
4. platnost krycího listu je jeden rok od jeho vystavení, 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 setter 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 vystavení, poradce může tuto dobu prodloužit,
4. držitelem chovné feny je buď majitel nebo
ten, kdo je majitelem zmocněn používat ji
k chovu,
b) poplatek za 7 a 8 štěně přihlášené k zápisu vrhu
je 200 Kč za každé z nich. Poplatek za každé
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
roku.
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 nezaplacení 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 přihlášky za člena klubu,
ČI.IV
Závěrečné ustanovení
I. Přihláška k zápisu vrhu štěňat musí být potvrzena
ekonomem klubu, že držitel chovné feny má řádně
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.

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.
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Č. 2 – Chovné podmínky
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 jedinců, kteří jsou přínosem pro chov
2)umožnění zapsání vrhu nečlenovi ČPSK (pro plemena, 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 jednom klubu - buď podle podmínek ČPSK nebo
MSKCHAO.

Jarní pohár ČPSK

zkušební řád

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI JARNÍM
POHÁRU ČESKÉHO POINTER A SETTER
KLUBU
Čl. 1
Název a sídlo chovatele pořádajícího svod
(1) Tento řád ochrany zvířat při svodu byl zpracován a je určen pro ČESKÝ POINTER A SETTER
KLUB, IČO 452 49 075 se sídlem: Jungmannova 25,
115 25 Praha 1 CZ
(2) Uvedený klub jako garant chovu psů, určených
pro předvedení na svodu v souladu s ustanoveními
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komise pro ochranu
zvířat tento „ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI JARNÍM
POHÁRU ČESKÉHO POINTER A SETTER KLUBU“
Čl. 2
Účel a cíle řádu
(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat
a pravidla k předvádění zvířat při svodu podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.
Hlavním cílem zkoušky je ověření vrozených vlastností
ohařů (stavěcích psů), což má především chovatelský
význam. Jelikož se jedná o soutěž, jsou stanovená kriteria
hodnocení celkově přísnější a při hodnocení je nutné
respektovat specifické vlastnosti různých plemen ohařů,
jak je definuje pracovní standard toho kterého plemene.
Nemá-li plemeno svůj pracovní standard, má rozhodčí
hodnotit psa podle všeobecných zvyklostí.
(2)
Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro
přípravu a provedení triků, nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním
programu nebo podobném veřejném představení.
(3)
Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky
stanovené právními předpisy, zejména zákonem
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (např. doklad o provedení stanovených
vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Čl. 3
Pořadatel svodu
(1)
Odpovědnou osobou, která jako pořadatel
zodpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých
svodů za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení
ochrany a péče o zvířata, je výborem klubu stanovený organizátor, obvykle předseda klubu. (dále jen
,,pořadatel“).
(2) Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro svod Krajské veterinární
správě místně příslušné podle místa konaných
vystoupení. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu.
(3) Pořadatel při svodu (zkouškách) zvířat může
být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna:
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršení
zdravotního stavu zvířat (psů)
b) zjistit změny v chování zvířat
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné
k zachování zdraví a pohody zvířat
d) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při
pořádání svodu(zkoušek)
Čl. 4
Druh zvířat, která se svodu účastní
(1)
Řád se vztahuje na psy loveckých plemen
skupiny VII podle nomenklatury FCI (ohaři, stavěcí
psi). Maximální počet startujících je stanoven na
24 psů rozdělených nejméně do 3 skupin po 8 psech
v návaznosti na výměru honebních pozemků, které
jsou k provádění akce k dispozici.
(2) Ke svodu lze používat jen psy zdravé a v dobré
kondici.
(3) Aktuální seznam v soutěži startujících psů,
včetně údaje o jejich původu a identifikaci vede
pořadatel a předloží jej na vyžádání orgánům
ochrany zvířat.
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(2) Majitel nebo vůdce psa je povinen:
a) po celou dobu zkoušek nebo svodu mít psa
pod svým dohledem
b) zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení po celou dobu akce
c) podílet se odpovídajícím způsobem na
ochraně svého psa proti utrpení.
(3) Pes je při zkouškách na vodítku, do té doby, než
je vypuštěn k určité disciplíně.
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VŠEOBECNÁ ČÁST
Přehlídka psů
Před zahájením svodu nastoupí všichni přihlášení
psi na přehlídku před sbor rozhodčích a na veterinární prohlídku. Vůdce psa je povinen předložit
průkaz původu předváděného psa a platný veterinární atest, který je kontrolován veterinárním
lékařem spolu s kontrolou klinického stavu. Při
této veterinární kontrole je kontrolován klinický
stav předváděných psů (oční spojivky, stav sliznic),
tělesná kondice, u fen, zda nehárají nebo nejsou ve
vysokém stupni březosti.
Při práci v poli sledují výkony psů rozhodčí a to
z přiměřené vzdálenosti a nesmí připustit žádné
rušivé vlivy blízko se pohybující koronou apod.
Pořadatel a rozhodčí musí dbát, aby se zkoušky
nekonaly na území, která byla krátce předtím
postříkána chemikáliemi nebo hnojivem. Zjistí-li
toto během zkoušek, musí psovi poskytnout
náhradní terén.

počet rozhod.
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1

2

poznámka

vrchní rozhod.

Jarní pohár JP-ČPSK 24
ČPSK

max. počty psů
ve skupině

Počty psů a rozhodčích pro zkoušky loveckých psů:
doporučené
počty psů na
zkouškách

(1) Jarní pohár Českého pointer a setter klubu
nejsou zkoušky lovecké upotřebitelnosti, ale prokazují se na nich vrozené vlohy a slouží ke kontrole
dědičnosti. Tento druh zkoušek mohou absolvovat
pouze plemena ohařů.

(5)
Popisy všech disciplín a charakteristika
činností při svodu – JARNÍM POHÁRU ČESKÉHO
POINTER A SETTER KLUBU“

zkratka

Čl. 5
Způsob manipulace se zvířaty s popisem
a charakteristikou činností prováděných se zvířaty

(4) Soutěž probíhá v přírodních podmínkách na
volně žijící zvěři a proto není žádná zvěř opakovaně
použita. Po vyhledání zvěře psem není tato lovena
a volně odlétá nebo odbíhá do svého přirozeného
krytu.

druh zkoušek
název zkoušek

(4) Podle tohoto řádu se svodu(zkoušek) nezúčastní:
a) štěňata mladší 10ti měsíců v den konání
svodu(zkoušek), feny březí více než 30 dnů,
kojící feny po dobu 3. měsíců po vrhu.
b) feny nebo psi nemocní nebo podezřelí
z onemocnění, které by ovlivnilo jejich
výkon nebo jim působilo bolest, utrpení
nebo poškození jejich zdravotního stavu.
c) pes(fena), který je v léčení. Takto postižený
pes(fena) se může zúčastnit pouze po
vyšetření veterinárním lékařem a s jeho
souhlasem.
d) psi nebo feny agresivní vůči lidem a ostatním psům
e) feny nebo psi se zákrokem provedeným
v rozporu s ustanovením §4 odst.1 písm.g)
zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
zejména psi s kupírovanýma ušima.
f) feny nebo psi pod vlivem zakázaných látek
(doping) nebo kterého účastník (majitel)
odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při
podezření z užití těchto látek požadováno
k jejich zjištění.
g) pes přepravený na veřejné vystoupení nebo
svod(zkoušky) nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek,
které nejsou v souladu s níže uvedeným
ustanovením tohoto řádu.

pro
skupinu

ZKUŠEBNÍ ŘÁD
PRO JARNÍ POHÁR
ČESKÉHO POINTER A SETTER KLUBU
Discipliny:
Vrozená chuť k práci
Po celý čas hledání se hodnotí ochota, s jakou se pes
snaží vyhledat zvěř. Pes musí za každé situace, i za
obtížných povětrnostních podmínek a v obtížném
terénu, vytrvale a s chutí hledat zvěř. Z celkového
chování psa musí být vidět, že pracuje s vrozenou
chutí a radostí.
Chyby: malý zájem o práci, nutné stálé povzbuzování;
Hledání (systém a styl, rychlost, vytrvalost)
Časový limit: 20 minut
Pes má hledat ve stylu plemene, který je stanoven
pracovním standardem. Nemá-li plemeno svůj
pracovní standard, je nutné práci hodnotit podle
všeobecných zvyklostí. Pes má hledat prostorně
a vytrvale, rozsah a rychlost hledání závisí nejen
na plemenném pracovním standardu, ale také na
povětrnostních podmínkách a terénu. Pes má prohledávat přidělený terén tak, aby nevynechal žádné
místo, kde by se mohla ukrývat zvěř. Všichni psi by
měli být zkoušeni ve srovnatelných podmínkách.
Pokud pes nepřijde během zkušební doby na zvěř
(pokud tato není prokazatelně v terénu přítomna),
je jeho běh přerušen a je znovu vypuštěn k hledání
v novém terénu. Ani další kolo nesmí trvat déle než
20 minut.
Chyby: hledání neodpovídá stylu plemene, malý
zájem o prohledání terénu, hledání příliš samostatné, aniž by pes spolupracoval s psovodem;
Vystavování
Každý soutěžící pes musí vystavit alespoň jeden
kus zvěře, aby ve zkoušce obstál. Navětří-li pes
zvěř na větší vzdálenost, může postoupit a potom
pevně vystavit, aby umožnil vůdci dostat se ke
zvěři. Navětří-li pes dýchánek nebo lože, měl by je
jen naznačit. Vystavuje-li však pes dýchánek nebo
lože(označení místa mysliveckou mluvou, kde se
zvěř zdržovala), nepovažuje se to za chybu. Toleruje
se, nevystavuje-li pes srstnatou zvěř.
Chyby: opakované vystavování míst, kde zvěř
nebyla a není (balamucení), zapírání přítomné
zvěře, nedokončené vystavování. Nevystavuje-li
pes pernatou zvěř, i když měl k tomu příležitost,
musí být z této discipliny hodnocen známkou 0;

Postupování
Vystaví-li pes před vůdcem zvěř na delší vzdálenost,
může do její blízkosti volně postupovat, aniž ji
vyrazí. Není chybou, dostane-li pes k postupování
tichý povel. Ubíháli před psem pernatá zvěř, musí
pes postupovat tak, aby s ní byl ve stálém kontaktu(kontaktem se rozumí „nosový kontakt“ - to je,
že pes sleduje pach zvěře nosem a nenechát zvěř
uniknout. Pro ocenění není rozhodující, zvedne-li
pes zvěř, kterou vystavoval, na povel vůdce, či vyrazí-li ji vůdce sám.
Chyby: příliš překotné postupování, které má za
následek vyražení zvěře, nechuť postupovat ani
při pobízení vůdce. Soustavné vyrážení zvěře před
příchodem vůdce je vylučující.
Nos
Při posuzování kvality nosu je třeba si všímat, na
jakou vzdálenost pes zvěř navětřil, při jaké rychlosti, jaké jsou momentální povětrnostní podmínky
(rychlost větru, vlhkost vzduchu, teplota vzduchu,
typ půdy, hustota a výška porostu), jak dlouho již
pes hledá. Jemnost nosu se hodnotí též v závislosti
na druhu zvěře, kterou pes vypracoval. O kvalitě
nosu svědčí i způsob, jakým jej pes během hledání
užívá.
Chyby: pes navětří zvěř na krátkou vzdálenost,
i když má vyhovující podmínky i vítr. Pes
přechází zvěř, která je v terénu prokazatelně
přítomná.
Klid před zvěří
Vyletí-li před psem pernatá zvěř, musí pes klidně
stát a vyčkat na povely vůdce. Skočí-li pes za
zvěří, potom však zůstane klidný, hodnotí se z této
discipliny nejvýše známkou 3. Uvidí-li pes srstnatou
zvěř, má zůstat klidný. Aby vůdce utvrdil jeho klid,
může mu dávat tiché povely. Začne-li pes srstnatou
zvěř pronásledovat, ale na rozkaz se ihned vrátí,
nebo si na rozkaz lehne, může být hodnocen nejvýše
známkou 3. Náhodné chycení jednoho kusu zvěře
nevylučuje psa z dalšího zkoušení. V tomto případě
může být pes klasifikován z této discipliny nejvýše
známkou 1. Nedá-li se pes při opakovaném prohánění vzlétnuté pernaté či ubíhající srstnaté odvolat,
je vyloučen.
Chyby: vyrážení a zaskakování za letící zvěří,
pronásledování zvěře.
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Chování po výstřelu
Při soutěži je vůdce povinen vystřelit na rozkaz
rozhodčího v době, kdy pes neviděl žádnou zvěř
a rovněž tehdy, zvedne-li se před psem vystavovaná
zvěř. Po výstřelu musí pes zůstat klidný, nesmí se
výstřelu bát ani bázlivě pobíhat. Bojí-li se výstřelu
nebo se po výstřelu vzdálí a nedá se přivolat,
dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího zkoušení.
K prokázání chování po výstřelu může vůdce použít
loveckou pušku nebo startovací pistoli velké ráže.
Chyby: bázlivost nebo splašenost po výstřelu,
zaskakování za zvěří, po výstřelu. Pes, který
zůstane po výstřelu u nohy vůdce a ani na jeho
rozkaz nejde znovu hledat, musí být ze zkoušek
vyloučen.
Vodění na řemeni
Pes má jít klidně při levé noze vůdce, nemá ho předbíhat ani za ním zaostávat. Při spatření zvěře nebo
při střelbě se nesmí na řemeni cukat. Disciplina se
zkouší v průběhu celé soutěže, a to i tehdy, když
vůdce neví, že ho rozhodčí pozorují.
Chyby: předbíhání, tahání, takové zaostávání, až
je vodítko napnuté.
Poslušnost
Poslušnost a ovladatelnost jsou nezbytné pro použití
psa v lovecké praxi. Pes musí vždy okamžitě a ochotně
reagovat na povely vůdce. Za základní povely se
považují: dva krátké hvizdy píšťalkou znamená sem
- přes se vrátí k vůdci a posadí se před vůdce nebo
k noze. Jeden krátký hvizd znamená změnu směru
v hledání před vůdcem. Jeden dlouhý hvizd znamená
zastavení psa v pohybu, kdy pes buď zůstane stát
nebo ulehne. Tyto cviky pošlušnosti jsou základní
pro ovládání loveckého psa v terénu. Vůdce by měl
během předvádění používat povely jen v nezbytném
případě a obezřetně. Pes, který z jakýchkoli příčin
neuposlechne svého vůdce a nedá se připoutat na
vodítko, je vyloučen. Rovněž tak pes, který se vzdálí
z vlivu vůdce na dobu delší jak 10 minut, je z dalšího
posuzování vyloučen.
Chyby: časté opakování povelů, příliš hlučné
povely, neochotné plnění povelů.
Čl. 6
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci,
předvádění nebo jinou činnost se zvířaty
Pro manipulaci se zvířaty mají psovodi k dispozici VODÍTKA a OBOJKY, které slouží k upoutání
psa. Pes musí být veden na hladkém obojku, který
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je volně obepnut kolem krku. Je napřípustné vedení
psů na stahovacím, ostnatém obojku.
Je zákázáno během svodu (zkoušek) používat
elektrické obojky a to i jejich makety.
Během svodu a to i pokud není pes právě předváděn, nesmí být pes trestán a při práci s ním nesmí
být použity žádné donucovací prostředky( prut, hůl
a pod.)
Čl. 7
Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí
a prostory k ustájení
Svod se koná v honitbách uznaných v souladu
s platnou legislativou (zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a jeho
prováděcí předpisy). Honitbou se rozumí přírodní
prostředí, ve kterém žije zvěř. Tento svod (zkoušky)
prověřují schopnost loveckých psů skupiny FCI VII stavěcí psi - jejich vrozenou vlohu k vyhledání zvěře
a to zejména pernaté v jejím přirozeném prostředí.
Psi, kteří nejsou zkoušeni, musí být vedeni na
vodítku a jejich majitelé(vůdci) mají za povinnost
zajistit pití a krmení. Jako ochrana před nepohodou
jsou využívány přírodní možnosti (stromy,keře
a pod.) Jako druhá možnost je přepravování psů
v honitbě, kteří nejsou zkoušeni, dopravními
prostředky v souladu s ustanovením zákona č.
246/1992.
Pořadatel zajistí dostatek pitné vody do honitby,
aby si v případě nouze mohl majitel psa vodu doplnit. Zkoušky se konají v jarních měsících - nehrozí
nebezpečí nízkých teplot.
Čl. 8
Přeprava zvířat na veřejná vystoupení
(1) Psi jsou přepravováni k soutěži individuálně,
jejich přepravu zajišťují jejich chovatelé (psovodi
nebo majitelé) v souladu s ustanoveními zákona
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 193/2004
Sb., o ochraně zvířat při přepravě a souvisejících
předpisů. Psi jsou na akci přepravováni většinou
osobním vozem, a to majitelem psa. Psy lze přepravovat jedině tehdy, pokud jejich tělesný stav
plánovanou přepravu dovoluje. To znamená, že je za
účelem svodu zakázáno přepravovat psy nemocné
nebo zraněné.

(2) Zejména je nutno dodržovat následující zásady:
– chovatel musí zajistit dostatek prostoru
k tomu, aby zvířata mohla zaujmout odpovídající přirozenou polohu,
– větrání a objem vzduchu v dopravních prostředcích tak, aby odpovídaly podmínkám
přepravy a byly přiměřené počtu přepravovaných zvířat,
– podání vody a krmiv (je – li to nezbytné)
během přepravy,
– přizpůsobení jízdy tak, aby se zabránilo
nadměrným otřesům nebo naklánění.
(3) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních
prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly
možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly
pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody
a splňovaly technické požadavky a měly stanovené
vybavení.

případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např.
funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší
ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního
prostředku může být považováno za týrání.
Čl. 9
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu
(1)
Majitel nebo psovod, který psa při svodu
vede, je povinen poskytnout pracovníkům dozoru
na ochranu zvířat potřebné doklady, informace,
věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich
činnosti, včetně předvedení psa na požádání na
místo určené pracovníkem provádějícím dozor.
(2)
Dozor na ochranu zvířat jsou oprávněni
vykonávat inspektoři orgánů veterinární správy,
kteří se majiteli nebo psovodovi prokáží služebním
průkazem.

(4) V prostorech přepravních prostředků, v nichž
jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat
s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány
předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit
pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména
látky dráždivé a hořlaviny.

(3) První pomoc a veterinární péče je u akcí s menším počtem zvířat zabezpečena uzavřením smlouvy
s privátním veterinárním lékařem. Tento je buď na
akci trvale přítomen nebo je telefonicky dosažitelný
pro poskytnutí neodkladné veterinární péče.

(5) Během vykládky a předvádění zvířat musí být
se zvířaty zacházeno šetrně.

Čl. 10
Poučení osob o ochraně zvířat

(6)
Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou
poučeny zejména v oblasti manipulace se zvířaty
a osobní ochrany. Poučení proti podpisu je uloženo
u pořadatele.

Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně
zúčastní svodu, o tom jak mají manipulovat se zvířaty a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody
a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.

(7) Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby
mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní
korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve
vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy
není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách
aut bez dostatečného přístupu světla. Při přepravě
musí být psi pod dohledem člověka.
(8)
Přepravní box musí umožňovat psovi, aby
v něm mohl zaujmout jakoukoli přirozenou polohu.
Poznámka: Přepravu v menších boxech (pokud je
prováděna), je nutno časově omezit. Jedná se o boxy
umožňující psovi jen ležení.

Pořadatel zabezpečí zejména aby:
a) se psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a psi
měli zabezpečenou pohodu, nebyli drážděni
nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich
poranění.
b) aby nedošlo ze strany soutěžících (psovodů)
k porušení zákona č. 246/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a tohoto řádu.
c) Aby každý náznak agresivního chování
předváděného psa vůči osobám či jiným psům
byl důvodem k ukončení jeho účasti na svodu.

(9) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka. Toto je povoleno pouze
výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém
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Čl. 11
Důvody k zastavení svodu
Pořadatel je oprávněn a povinen
a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho
konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění
povinností stanovených Řádem a při zjištění
závad je povinen zjednat nápravu,
b) stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují
bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byli
vyřazeni ze svodu
c) zastavit konání svodu: při nepředvedení psa
k veterinární prohlídce, kterou provede pořadatelem stanovený veterinární lékař.
d) vyloučit psa ze svodu v případě, že by se u něj
projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by u něho vedly k utrpení,
e) zastavit konání svodu při náhlém zhoršení klimatických podmínek.
Čl. 12
Platnost a účinnost Řádu
(1) Tento řád je platný pouze ve znění schváleném
Ústřední komisí pro ochranu zvířat, změny tohoto
Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro
ochranu zvířat a být schváleny.
(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem
právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí
na ochranu zvířat.
VŠEOBECNÁ ČÁST
Přehlídka psů
Před zahájením zkoušek nebo soutěže nastoupí
všichni přihlášení psi na přehlídku před sbor rozhodčích a na veterinární prohlídku. Při přehlídce
musí vůdce psa předložit průkaz původu předváděného psa a platný veterinární atest.
Pořadí zkoušených psů
Pořadí, podle kterého budou psi zkoušeni, se určí veřejným losováním. Rozdělení psů do skupin určuje vylosované pořadové číslo. Vůdce, který vede více než jednoho
psa bude losovat jako první. Vrchní rozhodčí jeho dalšího
psa (psy) zařadí do téže skupiny podle vlastní úvahy.
Rozdělení veřejně vyhlásí. Vůdce může během zkoušek
z vážných důvodů odstoupit. V tom případě se účast na
zkouškách nezapisuje do průkazu původu, ale zaznamenává se v soudcovské tabulce, přihlášce a přehledu
výsledků. Totéž platí i pro psa, který neobstál.
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Organizace zkoušek
Pořadatel je povinen zabezpečit organizaci zkoušek
tak, aby jejich průběh byl plynulý a regulérní.
Pořadatel je povinen oznámit konání zkoušek
příslušné veterinární správě. Určí zodpovědného
vedoucího zkoušek a dá mu k dispozici potřebný
počet pomocníků. Vedoucí zkoušek musí zajistit
všechny pokyny vrchního rozhodčího. Jakékoli
zásahy do výkonu rozhodčích, které by mohly ovlivnit výsledek zkoušek, jsou nepřípustné.
Pořadatel (pokud nedeleguje sám) je povinen
poslat nejpozději 3 týdny před konáním zkoušek
delegujícímu orgánu dostatečný počet propozic.
Rozhodčí a čekatelé na zkoušky pořádané spolu
s chovatelským klubem jsou delegováni sekretariátem ČMMJ na návrh příslušného klubu.
Před zahájením zkoušek je pořadatel povinen
odevzdat vrchnímu rozhodčímu trojmo vyplněné
soudcovské tabulky, vyplněnou přihlášku na
zkoušky a dvakrát tiskopis „Přehled výsledků
zkoušek“.
Zjistí-li sbor rozhodčích, že zkoušky nejsou
dostatečně připravené, může vrchní rozhodčí
jejich průběh zastavit. Výsledek takových zkoušek
je neplatný a pořadatel je povinen nést všechny
náklady, včetně nákladů za delegování rozhodčích,
případně i nároky vůdců psů.
Pořadatel zajistí dopravní prostředek pro vrchního rozhodčího a ředitele zkoušek k rychlejšímu
přesunu od jedné skupiny ke druhé. Pořadatel ani
vrchní rozhodčí nesmí překročit nejvyšší počet psů
ve skupině.
Rozhodčí a čekatelé
Na zkoušky mohou být delegováni pouze rozhodčí
a čekatelé, kteří jsou uvedeni v platném seznamu
vydaném ČMMJ pro příslušný rok a mají požadovanou aprobaci pro tyto zkoušky. Platný seznam
rozhodčích a čekatelů musí být v průběhu zkoušek
vrchnímu rozhodčímu k dispozici. Rozhodčí a čekatele pro zkoušky jmenuje a odvolává ČMMJ. V
případě, že rozhodčí (čekatel) poruší ustanovení
zkušebního řádu a případ je v řízení, pozastaví
ČMMJ výkon jeho činnosti do vyřešení případu.
Každý delegovaný rozhodčí a čekatel je povinen
nejpozději do 3 dnů po obdržení delegačního lístku
písemně oznámit delegujícícmu orgánu, zda delegaci přijímá. V opačném případě musí delegujícímu
orgánu oznámit důvody nepřijetí delegace.
Nedostaví-li se rozhodčí nebo čekatel na zkoušky,
je vrchní rozhodčí povinen to oznámit ČMMJ i delegujícímu orgánu v tiskopisu „Přehled výsledků
zkoušek“, aby mohly být z této nedisciplinovanosti
vyvozeny důsledky.

Delegující orgány za rozhodčího, který nepotvrdil
včas přijetí delegace, deleguje náhradníka. Vrchní
rozhodčí je před zahájením zkoušek povinen
ověřit si pravdivost delegačních listů rozhodčích
a čekatelů.
Je nepřípustné, aby si rozhodčí nebo čekatelé
předávali delegační listy mezi sebou. Kromě zmocnění daného vrchnímu rozhodčímu určuje náhradníky jen delegující orgán. Rozhodčí smí posuzovat
v jednom dni pouze na jedněch zkouškách.
Rozhodčí nebo čekatelé, kteří se hrubě chovají,
neznají zkušební řády, při posuzování někoho
úmyslně poškodí, prosazují určité plemeno nebo
nemístnými poznámkami kritizují nebo podceňují
určité plemeno, vystavují se postihu.
Rozhodčí jsou při výkonu své funkce pod ochranou ČMMJ. Každá nevěcná kritika rozhodčího ze
strany vůdce nebo diváků, která by mohla snížit
autoritu rozhodčího nebo význam zkoušek a lovecké
kynologie, musí být vrchním rozhodčím hlášena
ČMMJ, aby z ní mohly být vyvozeny důsledky.
Delegovaným rozhodčím přísluší za výkon funkce
kromě cestovného odměna. Čekatelé se zkoušek
účastní bez nároku na cestovné a odměnu.
Pro každou skupinu psů deleguje příslušný
orgán dva rozhodčí. Čekatelé jsou bráni mimo
stanovený počet rozhodčích. Rozhodčí, kterému je
čekatel přidělen, musí čekateli poskytnout možnost
samostatně posuzovat výkony psů a navrhovat jejich
ohodnocení. Musí čekatele usměrňovat a poradit
mu při výkladu zkušebního řádu. Čekatel nesmí
sám posoudit a ohodnotit psa. Za ohodnocení
výkonu psa zodpovídá výhradně rozhodčí.
Čekatel je povinen odevzdat vrchnímu rozhodčímu tiskopis „Potvrzení o hospitaci“, na kterém
vrchní rozhodčí společně s rozhodčím, kterému
byl čekatel přidělen, zapíší ohodnocení čekatele
a podepíší se.
Rozhodčí a čekatele jmenuje, odvolává, případně
pozastavuje jejich činnost sekretariát ČMMJ.
Vrchní rozhodčí
Delegující orgán musí na všechny druhy zkoušek
delegovat vrchního rozhodčího. Ten zastupuje zároveň ČMMJ, které zodpovídá za regulérnost a úroveň
zkoušek, řeší všechny spory mezi vůdci a rozhodčími. Jeho rozhodnutí je konečné. Vrchní rozhodčí
nesmí být zároveň rozhodčím pro některou skupinu
a nesmí být zároveň ve stejném dni vrchním rozhodčím nebo rozhodčím více než pro jedny zkoušky.
Před zahájením zkoušek svolává poradu rozhodčích a zástupců pořadatelské organizace, na které
určí dvojice rozhodčích.

Nedostaví-li se na zkoušky rozhodčí, který delegaci přijal, určí vrchní rozhodčí z přítomných členů
náhradníka, ale jen takového, který je v ČMMJ
veden jako rozhodčí. Nedostaví-li se na zkoušky
vrchní rozhodčí, ujme se této funkce po dohodě
přítomných delegovaných rozhodčích nejkvalifikovanější z jejich středu, ani ten však nesmí posuzovat
ve skupině.
Vrchní rozhodčí zahajuje zkoušky krátkým projevem. Losuje psy do skupin a rozděluje rozhodčí
pro jednotlivé skupiny a disciplíny a po dohodě
s pořadateli určí průběh zkoušek.
Vrchní rozhodčí při ukončení zkoušek:
1. vyhodnotí a vyhlásí výsledky zkoušek,
2. odevzdá vůdcům:
a) diplom,
b) 1x soudcovskou tabulku,
c) potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu,
d) průkaz původu psa se zapsaným výsledkem
zkoušek,
3. nejpozději do 14 dnů zašle pořadateli zkoušek:
a) 2x přehled výsledků se stručnou zprávou
o průběhu zkoušek se seznamem rozhodčích
a čekatelů, kteří na zkouškách posuzovali,
b) potvrzené hospitační listy čekatelů,
c) 2 kompletní sady soudcovských tabulek a 1
sadu přihlášek.
Pořadatel zašle do 14 dnů po obdržení dokumentace
zkoušek od vrchního rozhodčího:
a) ČMMJ Praha
1x přehled výsledků potvrzený pořadatelem,
hospitační listy,
b) výcvikářům klubů
1x sadu soudcovských tabulek.
Pořadatel si ponechá:
1x sadu soudcovských tabulek,
1x sadu přihlášek,
1x přehled výsledků.
Vrchní rozhodčí zodpovídá za správně vyplněné
a rozhodčími podepsané soudcovské tabulky,
za správnost předepsaných záznamů v průkazu
původu, ve kterém příslušnou rubriku označí svým
razítkem a podpisem.
Podle možnosti sleduje výkon čekatelů na funkci
rozhodčích, po dohodě s rozhodčím, ke kterému
byl čekatel přidělen, zodpovědně zhodnotí výkon
čekatele na „Potvrzení o hospitaci“, které zašle
pořadateli.
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Každé rozhodnutí ve sporu mezi dvojicí rozhodčích, nebo při podaném protestu musí vrchní
rozhodčí zdůvodnit během zkoušek příslušným
ustanovením zkušebního řádu, za jehož přísné
dodržování zodpovídá.
Při výkonu své funkce musí vrchní rozhodčí
zachovat za všech okolností klid a důstojné vystupování.
Způsob posuzování
Psy, zařazené do jednotlivých skupin, posuzuje vždy
dvojice rozhodčích.
Hlavní zásadou při posuzování je správný výklad
zkušebního řádu se zřetelem na použití psa v myslivecké praxi. Posouzení výkonu psa se musí shodovat
se zněním zkušebního řádu.
Po skončení každé disciplíny musí rozhodčí
veřejně oznámit vůdci výsledek posuzování (kromě
disciplín, které se zkoušejí během celých zkoušek).
Takto vyhlášený výsledek se už nesmí měnit, jen když
vůdce podá protest, který byl přijat. Dvojice rozhodčích se proto před vyhlášením výsledků musí ujednotit. Nemohou-li se dohodnout, rozhodne o ocenění
s konečnou platností vrchní rozhodčí, který svoje
rozhodnutí musí řádně zdůvodnit, vyhlásit a zapsat
do soudcovské tabulky. Dvojice rozhodčích se musí
v každém případě chovat taktně a rozvážně.
Rozhodčí musí sledovat výkony psů z přiměřené
vzdálenosti a nesmí připustit žádné rušivé vlivy
blízko se pohybující koronou apod.
Není-li pes v určeném čase z některé disciplíny
vyzkoušen, rozhodčí je povinen veřejně to oznámit
a před ukončením zkoušek umožnit tomuto psovi
dokončení této disciplíny a známky veřejně vyhlásit. Před odchodem z honitby musí být všechny
disciplíny absolvovány a psi z nich musí být ohodnoceni.
Rozhodčí nesmí na zkouškách posuzovat vlastní
psy nebo psy osob mu blízkých.
Povinné záznamy
Dvojice rozhodčích je povinna vést přesný záznam
o průběhu zkoušek a hodnocení jednotlivě u každého psa v soudcovské tabulce (trojmo). Záznamy
v soudcovské tabulce musí být jasné, stručné,
jednoznačné a čitelné.
Kromě stručného popisu výkonu psa uvedou
rozhodčí v tabulce také hodnocení vůdce, aby
bylo zřejmé, jaký podíl měl vůdce na práci psa.
Soudcovskou tabulku musí podepsat vrchní rozhodčí a dvojice rozhodčích, která psa na zkouškách
posuzovala. Tabulka musí být zároveň potvrzena
pořadatelem. Bez výše uvedených náležitostí je
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tabulka neplatná. Vrchní rozhodčí je zodpovědný za
to, aby v průkazu původu byly tyto záznamy: datum
zkoušek, pořádající OMS (okres), druh zkoušek,
výsledné ocenění a počet bodů, známka z nosu,
hlasitost na stopě nebo na viděnou, ustalování
zvěře u ohařů a jedna limitující známka, která
snížila ocenění.
Vrchní rozhodčí potvrdí záznam o výsledku zkoušek v průkazu razítkem svého jména a podpisem.
Trestání psa
Vůdce vede psa na zkouškách na hladkém pracovním obojku a nesmí psa trestat ani během zkoušení,
ani v čase kdy nepředvádí. Ostnatý a elektrický
obojek je zakázán. Zachází-li vůdce se psem během
zkoušení hrubě nebo jej trestá, může rozhodčí takového vůdce ze zkoušek vyloučit. Psi, kteří nejsou
právě zkoušeni, nesmějí volně pobíhat ani jinak
rušit průběh zkoušek.
Neuznání zkoušek
Zkoušky uspořádané bez souhlasu a vědomí ČMMJ,
nebo při kterých došlo k hrubému porušení ustanovení zkušebního řádu, nebudou uznány a jejich
výsledky budou prohlášeny za neplatné. Náhrada
ztrát z takto neuznaných zkoušek bude vymáhána
na pořadatelích, kteří toto zavinili.
Konají-li se zkoušky v nedostatečně zazvěřené
honitbě a výkony psů se nedají ohodnotit, je vrchní
rozhodčí povinen požádat pořádající organizaci
o poskytnutí jiného vhodnějšího úseku honitby.
Známkování a výsledná klasifikace a tituly.
Známky za výkon z jednotlivých předmětů jsou:
4 – výborně, 3 – velmi dobře, 2 – dobře, 1 – dostatečně, 0 – nedostatečně. Důležitost a obtížnost
každé disciplíny je vyjádřena koeficientem, kterým
se udělená známka násobí. Výsledné číslo je počet
bodů, který pes získal z dané disciplíny. Sečtením
bodů ze všech disciplín dostaneme celkový počet
bodů. V tabulce pro Jarní pohár ČPSK je uveden
nejnižší počet bodů, kterého je třeba k dosažení I.,
II. nebo III. ceny.
Kromě toho musí pes v každé ceně získat také
limitní známky z jednotlivých disciplín, které jsou
též uvedeny v tabulce. Psi, kteří získají nejvyšší
počet bodů v I.ceně se mohou ucházet o titul CACT
(čekatelství na národního šampiona práce). Pořadí
psů je určováno „baráží“. Baráž posuzuje vrchní rozhodčí a může si přizvat dva rozhodčí dle vlastního
uvážení. V případě, že kvalita výkonu psů v baráži
neodpovídá úrovni pro zadání titulu CACT, titul
nemusí být zadán.

V případě zadání titulu CACT, získává druhý pes
v pořadí v I. ceně titul Res.CACT, ale jeho výkon
musí tomuto titulu odpovídat. Pořadí psů na dalších
místech je určováno podle počtu bodů. Při stejném
počtu bodů má přednost chovný jedinec před
nechovným, mladší před starším, při stejném věku
ten, jehož vlastní jméno začíná dřívějším písmenem
v abecedě.
Dokladem získaného ocenění pro vůdce psa jsou:
soudcovská tabulka,
potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu,
diplom,
zápis v průkazu původu.
Námitky
Vůdce psa může mít námitky proti ohodnocení
psa jen tehdy, může-li dokázat, že při zkouškách
nebyl dodržen zkušební řád. Námitky musí podat
ihned po oznámení výsledků ocenění z jednotlivých
disciplín a rozhodčí jsou povinni ihned je vyřešit
za účasti vrchního rozhodčího, jehož rozhodnutí
je ve sporných případech konečné. Toto rozhodnutí vyhlásí rozhodčí před vyhlášením výsledků
zkoušek. Vůdce musí při podání námitek složit
kauci 1000,– Kč. V případě, že námitky vůdce jsou
oprávněné, bude mu kauce vrácena, jinak propadá
ve prospěch pořadatele.
Provinění vedoucích psů
Proti vůdcům psů, kteří se dopustí přestupku proti
tomuto zkušebnímu řádu, nebo se snaží různým
způsobem znevážit nebo pozměnit výsledek zkoušek, budou vyvozeny důsledky.
Během zkoušek nesmí vůdci psů používat alkoholické nápoje. Při neuposlechnutí tohoto zákazu
má rozhodčí právo vyloučit je ze zkoušek. Sbor
rozhodčích má právo vyloučit každého, kdo by svým
jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.

Pozastavení výkonu funkce rozhodčího nebo
čekatele pro zkoušky se řeší podle § 17 odst. 4 stanov
ČMMJ.
Všeobecná ustanovení
Vůdce psa musí být myslivecky sportovně ustrojen,
musí mít s sebou lovecký lístek (pokud jej vlastní),
průkaz původu psa, vodítko apod. Pořadatel a rozhodčí musí dbát, aby se zkoušky nekonaly na území,
která byla krátce předtím postříkána chemikáliemi
nebo hnojivem. Zjistí-li toto během zkoušek, musí
psovi poskytnout náhradní terén.
Jarní pohár Českého pointer a setter klubu
předmět
1. Vrozená chuť k práci

I.
II.
III. koefi- maximálcena cena cena cient ní počet
bodů
3
2
2
5
20

2. Hledání – systém a styl

3

3

2

4

16

2.

– rychlost

3

2

2

2

8

2.

– vytrvalost

3

3

2

3

12

3. Vystavování

3

3

2

8

32

4. Postupování

2

1

1

4

16

5. Nos

3

3

2

10

40

6. Klid před zvěří pernatou

2

1

1

3

12

7. Klid před zvěří srstnatou

2

1

1

3

12

8. Chování po výstřelu

2

1

1

3

12

9. Vodění na řemeni

2

2

1

2

8

5

20

10. Poslušnost
Nejnižší počet bodů
pro cenu
Maximální počet bodů

3

2

2

180

135

90
228

Kontrola zkoušek
Kynologické a dozorčí orgány ČMMJ (Kynologická
komise ČMMJ, sekretariát ČMMJ, Kynologická
komise OMS, Dozorčí rada ČMMJ a Dozorčí rada
OMS) jsou oprávněny provádět kontrolu zkoušek na
základě pověření. Při kontrole nesmí zasahovat do
průběhu zkoušek. O kontrolních poznatcích sepíše
kontrolující orgán s pořadatelem zápis.
Okresnímu mysliveckému spolku, který hrubým
a závažným způsobem poruší ustanovení předpisů
pro provádění zkoušek, pozastaví nebo odebere
sekretariát ČMMJ právo dalšího provádění zkoušek.
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Zpráva poradce chovu
Vážení přátelé ,
v úvodu bych rád poděkoval za pozornosti a
gratulace, které jsem obdržel k příležitosti mého
výročí. Rád bych vyslovil podobné přání Vám
všem, kdož si vzpomněli a byli se mnou a zároveň
Vás ubezpečil, že všechna ta přání jsou pro mně
motivujícím faktorem k dalším chovatelským
aktivitám.
Ještě jednou děkuji.
Váš Remeš Milan .
ZPRÁVA O CHOVU IRSKÝCH SETRŮ
ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2006.
K 1.srpnu 2006 je evidováno celkem 89 chovných
irských setrů z toho je 37 chovných psů a 52 chovných fen.
Nově zařazení jedinci do chovu v roce 2006:
Feny
Cilka z Hosteckých vrchů
* 21.7.2002
Inera od Rakovnické brány * 17.1.2002
Betty z Chlumského podlesí * 3.12.2002
Arnica Lucky Girl Nonstop * 11.4.2003
Gabina Bohemis Viktoria
* 12.8.2002
Annie Mahagon Dream
* 30.1.2004
Psi
Jorik od Rakovnické brány
Crowley z Košumberka
Gump Bohemis Victoria
Jury z Humenky
Corranroo Redweed
(uchovněn na výjimku)

* 19.2.2004
* 2.12.2002
* 12.8.2002
* 13.7.2002
* 17.2.2004

Vyžádáno bylo 13 doporučení ke krytí:
Cilka z Hosteckých vrchů – Ussure od Velkého
dubu, Dag z Bolešínské Hůrky, Irish Wonder
Nonstop
Jenny z Humenky – Cit z Hosteckých vrchů, Dag z
Bolešínské Hůrky, Grosby z Lesinky
Wanesa od Velkého dubu – Tarn od Velkého dubu,
Arnica Lucky Girl Nonstop – Silent Adventures,
Admiral Adams (zahraniční krytí)
Bellinda Tojakr – Irr z Lesinky
Gabina Bohemis Victoria – Jim Bean Irsal, Dorian
grey Jenny’s Irsal
Maybelline Jenny’s Irsal – Valmont Jenny’s Irsal
Gabina Bohemis Victoria – Jorik od Rakovnické brány
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Irský setr

Ballatines of Redweed – Satlas Man Oveboard
(zahraniční krytí)
Brigitte Queen Red – Corranroo Redweed
Laura z Brdlen – Cit z Hosteckých vrchů
Deborah Jenny’s Irsal – Corranroo Redweed,
Satlas Man Overboard
Arina z Tešínska – Corranroo Redweed,
Satlas Man Overboard
Narozená štěňata v roce 2006.
Otec/Matka
Datum vrhu
Psi/Feny
Tarn od Velkého dubu/Molli od Klapavce
21.1.2006
6/2
Tarn od Velkého dubu/Lassi od Klapavce
22.1.2006
2/6
Dag z Bolešinské Hůrky/Iara od Rakovnické brány
4.2.2006
3/1
Dag z Bolešinské Hůrky /Tori of Redestate
10.2.2006
3/2
Irr z Lesinky/Bellinda Tojakr
25.4.2006
4/4
Tarn od Velkého dubu/Wanesa od Velkého dubu
12.5.2006
3/7
Grosby z Lesinky/Arka z Hosteckých vrchů
13.5.2006
3/1
Pokud došlo u chovných psů nebo fen k úhynu, je
třeba tyto okolnosti nahlásit poradci chovu !
Seznam je sestaven na základě dodaných podkladů
do 31.7.2006.
Závěrem bych se rád zmínil o té části naší členské
základny, která je tak trochu neprávem opomíjená.
Jsou to především lidé, pro které je náš klubový zpravodaj příliš odborný a profesně zaměřený. Pro tyto
členy, kterým se osudově zúžil okruh příbuzných či
přátel má držení psa poněkud odlišný význam. Mám
na mysli bezdětná manželství, vdovce, lidi s určitým
hendikepem, pro které je irský setr spíše společníkem a mnohdy jediným tvorem, pomáhající překonat deprese, ale také pojítkem k navázání přátelství
s lidmi se stejným koníčkem.
Především jim jsou věnovány mé následující
články.
Prosím majitele nově uchovněných jedinců irských
setrů, aby zaslali fotografie svého psa ke zveřejnění
v katalogu na internetu – www.setr.info

Irský setr - vzhled
Čerpáno z oficiálního
Standardu FCI č. 120/02.04.2001/GB
uveřejněného v KZ 1/2005
Celkový vzhled: Je to pes ušlechtilý a atletický, distingvovaný,
s milým výrazem. Je harmonicky
stavěný, má správné proporce.
Hlava: Je dlouhá a suchá, úzká v oblasti uší. Nosní hřbet a mozkovna
jsou rovnoběžné a stejně dlouhé.
Mozková část:
Mozkovna: Klenutá mezi ušima,
skýtá hodně prostoru pro mozek.
Týlní hrbol je výrazný. Nadočnicové
oblouky jsou zřetelné.
Stop: výrazný.
Obličejová část:
Nos: je zbarven tmavě mahagonově, tmavě oříškově nebo černě.
Nozdry jsou velké.
Čenichová partie: její hloubka
se směrem k nosu zmenšuje, je
hranatě zakončená, odpovídající
délky mezi stopem a koncem nosu.
Pysky jsou suché a přiléhavé.
Čelisti: jsou skoro stejně dlouhé.
Zuby: mají nůžkový skus.
Oči: jsou zbarveny tmavě oříškově
nebo tmavě hnědě.Neměly by být
příliš veliké.
Uši: jsou středně velké, jemné textury, nasazené nízko a poměrně
vzadu. Jsou zavěšené a přímo
u hlavy tvoří zřetelný záhyb.
Krk:
je středně dlouhý, velmi svalnatý,
nepříliš silný, mírně klenutý, bez
náznaku laloku.
Tělo: má správné proporce vzhledem k výšce psa.
Hrudník: je hluboký, dost plochý
ve své přední části; žebra jsou
správně klenutá, což dává hrudníku velkou kapacitu.
Bedra: jsou svalnatá a mírně klenutá.

Špatná hlava: šikmá
hlava a tlama nejsou
vodorovné, volné pysky

Žádoucí hlava:
rovnoběžná a správně
proporciální.

Korektní hlava s dobře vyjádřeným
týlem a správně nízko nasazenýma
ušima

Ocas: je středně dlouhý, ve správném poměru k tělu, je nasazen
spíše nízko, je silný u kořene,
směrem ke špičce zeštíhluje a na
konci je slabý. Nesen je v linii
hřbetu nebo pod ní.
Končetiny:
Hrudní končetiny:
Lopatky: jejich vrcholy jsou jemné,
jsou dlouhé a šikmo uložené.
Lokty: jsou postaveny tak, aby měly
dost prostoru pro pohyb, jsou nízko
a nejsou vybočené ani vbočené.
Přední nohy: rovné, pevné, šlachovité se správnou kostrou.
Pánevní končetiny: zadní končetiny jsou silné a mohutné, nohy
jsou dlouhé a dobře osvalené od
kyčle až po patní kloub, krátké
a silné od patního kloubu k zemi.
Podkolení: mají správné úhlení.
Paty: jsou rovně postavené, nevybočují dovnitř ani ven.
Tlapky: jsou pevné a velmi uzavřené. Prsty jsou silné, klenuté
a sevřené.

Nežádoucí hlava, plochá bez patrně
vyjádřeného týlního hrbolku a uši
jsou nasazeny příliš vysoko.

Chody/pohyb: Pohyb je lehký,
pružný, se správnými impulsy,
vycházejícími ze zádi. Hlava je
nesená vysoko. Přední nohy zabírají prostorně dopředu, ale jejich
pohyb je lehký a nízko při zemi.
Impulsy, vycházející ze zádi, jsou
vyrovnané a razantní.
Není možné uznávat psy, kteří
v chodu překřižují nebo strouhají
zadníma nohama.
Srst: Na hlavě, na přední straně
nohou a na dolní části uší je
jemná a krátká. Na ostatních částech těla a nohou je srst středně
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Pohled shora
a z boku
na podvyživeného
psa

Špatná horní linie: oháňka nasazena příliš nízko.
Pohled shora
a z boku na psa
v ideální váze
v dobré kondici.

Pohled shora
a z boku
na překrmeného
psa

dlouhá, rovná a v největší míře, jak
jen to je možné, prostá jakéhokoli
náznaku zvlnění či zkudrnacení.
Praporce na horní části uší jsou
dlouhé a hedvábné. Praporce na
zadních stranách předních i zadních nohou jsou dlouhé a jemné.
Srst na břiše je dost bohatá
a tvoří praporce, které mohou
dosahovat až na hrudník a hrdlo.
Tlapky jsou dobře osrstěné mezi
prsty. Na ocase je rovněž středně
dlouhá vlajka, která se ke konci
ocasu zkracuje. Všechny zmiňované praporce jsou rovné.
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Korektní mírně se svažující horní linie:
korektní oháňka v nasazení i struktuře.

Zbarvení: Jasně kaštanové bez příměsi černé srsti. Bílá skvrna na
hrudi, na hrdle nebo na prstech
stejně jako malá hvězdička na čele
nebo úzký proužek na nose nejsou
důvodem k vyloučení.

Pěkný pes
z majetku paní
F. C. Hignettové
je š. Bryan
O’Lynn. Byl
vyfotografován
na počátku
20. století.

Výška:
Psi: 58 - 67 cm (23 - 26,5 palce)
Feny: 55 - 62 cm (21,5 - 24,5 palce)

Názory a polemiky
Za svůj život jsem se ještě nesetkal s člověkem, který by neměl
nějakou zálibu, svého koníčka.
Různá moudra říkají, že někdo
má rád holky, někdo vdolky,
někdo sbírá známky, někdo chová
holuby či králíky. Jsou desítky
různých zálib, které zaujmou člověka již od mládí a provázejí ho
celý život.
Jednou takovou zálibou je
vztah člověka ke psu a k živé přírodě jako celku. Myslivost spojená s prací psa, je nutno chápat
jako zásah, který reguluje pouze
stavy zvěře. Lov jako takový musí
být prováděn tak, aby zvěř především netrpěla. Jako takovou je
nutno chápat práci loveckého
psa, ať už ho nazýváme specialistou nebo všestranným.
LOVEČTÍ PSI
Lovecký pes se stal nenahraditelným pomocníkem myslivce.
To, že je přítelem a pomocníkem, věděli již naši předkové
již několik tisíc let před námi.
Proto mi dovolte, citovat z dobových zdrojů, nestory naší myslivosti a kynologie, pány Richarda
Knolla a Josefa Žalmana. Jejich
odkaz je mementem i pro dnešní
dobu.

Josef Žalman (1884–1947)
pozornosti by nemělo ujíti několik následujících důvodů.
Na myslivost nesmí býti
pohlíženo jako na výdělečný
podnik, nýbrž jako na dílo vysokého etického a hospodářského
významu. Je to láska ,které
musíme býti schopni přinášet hmotné oběti, i pokud běží
o péči o psa. Myslivost bez psa
není myslitelná a proto se ne-

smíme lekati věcného nákladu
na držení psa.
I dobrému střelci se přihodí,
že zasáhne srnce místo na
komoru vysoko na přední běh,
neboť někdy i neviditelný proutek mezi střelcem a zvěří dovede
kuli odchýlit. Rychlý ohař všestranný srnce dostihne, strhne
a zadáví nebo staví, aby lovec

Člověk a pes již v dobách
šerého pravěku vytvořili jakési
společenství. Život šel svou cestou dále přes věky, podléhal
tisícerým změnám, ale člověk
a pes se už nerozloučili. A co
říká naše myslivost k tomuto
společenství? Nejen, že popisuje starý zákon přírody, ale jde
dál pravíc, že bez dobrého loveckého psa není řádné myslivosti.
Myslivci není třeba dokazovati
tuto zásadu, neboť je mu samozřejmá. Máme však mnoho začátečníků a lidí neškolených, jichž
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provedl dostřel. Bez psa srnec
často unikne, stává se tak za
živa obětí roje much , načež
někde v bolestech strádá, až
zhasne a stane se kořistí lišek
a hrobaříků.
Kolik zajíců s přestřelenými
běhy bývá na honech ztraceno?
Je-li po ruce dobrý ohař, unikne
málokterý takový.
Křídlovaný bažant nebo
koroptev mají zvláštní nadání
státi se „neviditelnými“ a obratně unikají pěšky s využitím
krytiny k savé ochraně. Bez psa
je každý křídlovaný kohout jistě
ztracen. A což teprve křídlovaná
kachna v rákosí !
Toto jsou služby ohařem
konané pouze při postřelení
zvěře, aniž byla zhodnocena
úspěšná práce jeho nosu při
hledání zvěře. I tyto obdivuhodné výkony, pro myslivost
nezbytné a pro lovce prospěšné,
je nutné stejným měřítkem hodnotit. Pěstitelům anglickým
ohařů proto kladu na srdce, aby
založili již jednou pěstitelský
klub anglických ohařů, který by
velmi přispěl chovu těchto plemen vůbec. Najde-li se čilý jednatel pro tento nový pěstitelský
klub a bude-li třeba a budou-li
si to zájemci tohoto klubu přáti,
sám uvedu tento nový klub
v činnost ,neboť jsem přesvědčen, že prospěje dobré věci.
Myslivosti zdar!
Richard Knoll a Josef Žalman 1930.
IRSKÝ SETR – ČERVENÝ
Irský setr začínal jako lovecký
pes, jehož rezavá postava patřila
k lovu stejně jako let sokola nebo
máchnutí sítě. Původní postup
byl takový, že lovec hodil síť na
pronásledovanou kořist i psa.Úlohou původního setra bylo vleže
na břiše vystavovat. Zatímco
se pes nehnutě tiskl k zemi , vrhl
lovec síť na zvěř, obvykle na sluky.
Trpělivého psa často zasáhlo
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některé závaží, jímž byly zatíženy
okraje sítě. Důsledkem tohoto
nebezpečí bylo, že se dobře cvičený lovecký pes musel naučit zcela nové přikrčené sedací
pozici, která měla jednak chránit
jeho, jednak pomoci lovci. Odtud
název „setter“ (sedací).
Původ červeného a červenobílého setra v Irsku může být
zpětně prokázán do roku 1700.
W.Marr považuje červeného Ira
za nejstarší čistokrevně chované plemeno setrů, protože je
ze všech setrů nejméně podobný
španělovi. Ačkoliv irský setr svou
stavbou těla silně připomíná
pointra, jsou Irové přesvědčeni
o tom, že k přikřížení pointrů
nikdy nedošlo. Podle anglických
kynologických historiků vznik
irského setra je dílem křížení
červeno – bílého setra, zlatého
retrívra a mahagonově červeného vlkodava. Další domněnkou
je, že irčan získal svou červeně
mahagonovou barvu přikřížením
irského vodního španěla nebo
bretaňského ohaře.Úzké příbuzenství s bretaňským dlouhosrs-

tým ohařem považuje Marr za
možné jen z tohoto důvodu, že
rodina de Freyne přišla původně
z Francie do Anglie.Rod lorda
de Freyne se zabýval chovem
irského setra ve French Parku
a od roku 1793 dlouho vedl soukromou chovnou knihu , jak
bylo doloženo správcem psince
Arhurem Frenchem. Podle těchto
záznamů mělo být plemeno zprvu
známé pod názvem „Moder
Rhu“,což znamenalo totéž jako
červený pes.Aristokrat k aristokratovi, což dokazuje ,že irčan
byl pro svou nebývalou ušlechtilost a eleganci držen u významných osobností tehdejší doby.
Poprvé je irský setr výrazně zmiňován přední autoritou na psy
J.M.Tarcy ,kde mimo jiné píše :
Nejlepší lovecký pes kterého jsem
kdy spatřil,byl irský setr.
Ve druhé polovině 19. století nastal velký rozmach chovu
tohoto elegána a vznikalo tak
mnoho vynikajících chovů. Z
takového (Cecila Moora v hrabství Tyrone) se narodil legendární celočervený pes s bílým pla-

Setři. (Podle Sydenhama Edwardce, Cynographia Britannica, 1799)

mínkem na čele, mnohonásobný
šampión a otec mnoha vynikajících potomků – Palmerston.Tento
pes se zasloužil o ustálení typu
Irčana .
V Čechách se irští setři začali
objevovat koncem 19. století
hlavně na dvorech šlechty.V
této době se myslivost podřizuje
lesnímu hospodářství. Snižují
se stavy jelení zvěře, přibývá
srnčí. Bylo zrušeno dominikální
výsadní lovecké právo a právo
myslivosti bylo spojené s vlastnictvím půdy.Vznikají honitby
vlastní (nejméně 200 jiter, tj.115
ha souvislých pozemků) a honitby
společenství (obecné) sdružující pozemky drobných vlastníků půdy jedné obce.Začínají
intenzivní chovy zvláště drobné
zvěře. Provádějí se lovy osamělé
– šoulačka, čekání, hledání (slídění) a lovy společné na drobnou
zvěř.To vše mělo svůj vliv na další
osud a zařazení irského setra
.Stále častěji je vnímán jako ohař
všestranný a ztrácí svůj přívlastek specialisty. Za první republiky působilo u nás nespočet
chovatelských stanic, ze kterých
vzešla řada pracovně vynikajících jedinců.V roce 1937 absolvoval irský setr Boy z Modré hory
memoriál Karla Podhajského
a jako vůbec první anglický ohař
zkoušky úspěšně dokončil.Tomuto trendu byly v té době přizpůsobeny klubové zkoušky
chovné způsobilosti, které byly
na úrovni všestranných zkoušek. Ohař, který splnil na zkouškách chovné způsobilosti všechny
podmínky zkušebního řádu
byl zapsán do knihy všestranných ohařů a mohl se účastnit
Memoriálu Karla Podhajského
,který byl nejvyšší státní soutěží
všech plemen ohařů.
Změna pohledu na anglické
stavěcí psy, potažmo na irské
setry se dostavuje v 80.letech,
kdy „Klub chovatelů anglických

ohařů“ začíná pořádat zkoušku
„Field Trials“ s mezinárodní
účastí. Začíná se prolamovat bariéra mezi našimi a zahraničními
chovateli a naskýtá se tak možnost porovnávat náš chov se zahraniční konkurencí. Field Trials
se tak stává jednou z klíčových
zkoušek pro zařazování psů do
chovu a má pro chovatelské cíle
klubu mimořádný význam. Velké
změny nastávají po roce 1989, kdy
je snahou vedení klubu, aby angličtí stavěcí psi byli opět chápani
pouze jako specialisté pro polní
práci. Začíná se prosazovat názor
oprostit je od všestranného zaměření (přinášení, práce na barvě,
dosled zvěře apod.) s tím, že to
rasu spíše poškozuje.
Pro irské setry se stává tento
návrat během na dlouhou trať.
Téměř půl století byl irský setr
vnímán jako všestranný ohař a do
jisté míry to v něm zanechalo své
stopy. Svoji roli zde sehrála také
jejich krása a určitá noblesa,
která je stále častěji zařazovala
mezi psy společenské a tím se začala vytrácet možnost probouzet
jejich vrozené vlastnosti pro lov.
Kde hledat kompromis? Nutno
dodat (bylo by to nefér nepřiznat), že v řadách našich členů
myslivců, je na toto zařazení
a pojetí irského setra pouze jako
„specialista“, rozdílný názor.
Do budoucna bude nutné hledat
vůdce, kteří budou ochotni vodit
obecně na všech druzích zkoušek, včetně soutěží typu Field
Trials a tak u irčanů propagovat tolik dnes proklamovaný pracovní styl rasy.
Často je mi kladena otázka,
o co ti jde? Vždyť každý má
možnost uplatnit (míněno u nás
v klubu) využívání svého psa
podle svých představ. Ne, určitě
nepotřebujeme
benevolenci
klubu ke svým záměrům. Pouze
chceme, aby nebyla myslivecká
kynologie v našem klubu pou-

hou trpěnou frakcí, ale aby byla
prioritní. Chceme, aby se nadále dodržovaly myslivecké
zvyky a tradice.
Určitým kladem beze sporu je,
že nás spojuje názor na vynikající styl práce a vrozené lovecké
vlastnosti našich plemen, které
je nutno uchovat. To, jaké bude
„motto“ našeho klubu a jakým
směrem se bude klub dále ubírat, může rozhodnout pouze společná vůle a ochota našich chovatelů. Všichni si musíme uvědomit,
že největší propagaci našeho plemene může udělat pouze dobře
vycvičený pes, jehož práce odpovídá požadavkům dnešní myslivosti.
Remeš Milan
chovatel a poradce
pro chov irských setrů
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Kynologické výstavy
Kynologická výstava není jen
pouhá show spojená s dokazováním, zda ten či onen má krásnějšího jedince, ale účelem výstav
je především prezentovat čistokrevné psy a hodnotit jejich exteriér,což je základní požadavek plemenitby. Vzájemné porovnávaní
chovů, dodržování plemenného
standardu a neposlední řadě získávat nové zájemce pro dané plemeno
to jsou hlavní důvody pro pořádání těchto akcí. Každá výstava je
dostaveníčkem nejen chovatelů,
kteří předvádějí své psy, ale také
svátkem milovníků psů a shledání
známých.Začínající chovatelé tak
mohou získat praktické zkušenosti
a první poznatky z kynologie, záro-

veň se jim naskýtá pestrá divácká
zábava.
První přehlídka psů se konala v
Anglii u příležitosti výstavy drůbeže
dne 28. a 29. června 1859 v Newcastle
on Tyne. Bylo předvedeno celkem 61
psů, z toho 27 setrů, 23 pointrů a 10
jiných blíže neoznačených plemen.
Další, již samostatná kynologická
výstava následovala o rok později
v Birminghamu.V Německu byli
sice psi předvedeni na zemědělské
výstavě v Hamburku již roku 1790,
ale samostatná výstava se konala
teprve v roce 1863 a téhož roku byly
obdobné výstavy uspořádány také
ve Francii a Rakousku.
V Čechách byla ve dnech 15. a 16.
května 1899 zemská výstava v Praze
a 26. a 28. května 1901 také první

mezinárodní výstava všech plemen.Uspořádal je Zemský spolek
pro chov ušlechtilých psů.
V České republice jsou nyní
výstavy pořádány pod záštitou
Českomoravské kynologické unie
– buď chovatelskými kluby (klubové a speciální výstavy ), kynologickými organizacemi (oblastní
výstavy) – nebo v zastoupení samou
ČMKU (národní a mezinárodní
výstavy).Všechny výstavy se řídí
pravidly založenými na nařízeních
mezinárodní kynologické organizace FCI, jejímž členem Česká
republika je.Dá se říci ,že kromě
anglicky mluvících zemí je jakýmsi
světovým chovatelským klubem
a zastřešuje kynologickou činnost
na celém světě.

Etické desatero úspěšného vystavovatele
1. Bez shonu a včas
Na výstavu se dostavte v dostatečném časovém předstihu, abyste
si stihli vyzvednout katalog, startovní číslo a hlavně najít si strategické místo u kruhu. Důkladně
si nastudujte, kolik plemen (či psů)
je před Vámi na řadě, abyste byli
schopni včas nastoupit do kruhu
a nemuselo se na Vás čekat! Věřte,
že je zbytečné ještě před posuzováním na sebe negativně upozornit!
2. Nezmatkujte!
Mějte již z domova v tašce připravené věci, které budete po příchodu ke kruhu a před vstupem do
něj potřebovat; tj. misku na vodu
pro psa, podložku pod psa, výstavní
vodítko, kartáče, nůžky a případně
i kosmetické přípravky, spínací
špendlík na připevnění startovního
čísla, pamlsky, či „vrták“na venkovní uchycení psa . V klidu si vše
připravte, psa učešte a načančejte, nasaďte mu výstavní vodítko,
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připevněte si číslo a připravte
si k ruce desky (obvykle s nevyplněným posudkem a diplomem pokud Vám je ve výstavní kanceláři dají) a vyčkejte, až vás vedoucí
kruhu vyzve k posouzení. Většinou
se psi řadí v pořadí, v jakém jsou
uvedení v katalogu, proto se nikam
nehrňte a v klidu nastupte podle
číselné řady do kruhu k posouzení.
3. Výstava je především přehlídka
krásy!
Uvědomte si, že výstava psů jakéhokoli typu je především přehlídka
psí krásy a elegance! Proto mějte
svého psa vždy čistého a upraveného, aby rozhodčí v kruhu nemusel volit vítěze mezi psem upraveným a psem stejných kvalit, psem
neupraveným. Rozhodně nepůsobí dobře, když mezi vystavovanými jedinci vyčnívá nad ostatními
pes neupravený, zacuchaný a zarostlý, mnohdy zanedbaný, který
pod tímto závojem skrývá rela-

tivně pěknou tvář! Krása se musí
umět prodat, je to stejné u lidí i u
psů! Proto s neupraveným a nepřipraveným pejskem snad ani do
kruhu nechoďte. Včas si zjistěte,
zda a jak se Vaše plemeno upravuje
- na poslední chvíli těžko doženete
to, co jste měli udělat týden před
výstavou!
4. Váš pes je krásný ve vašich
očích, ale nemusí tomu tak být
v očích rozhodčího
Toto důležité pravidlo si vryjte
zlatým písmem do paměti. Každý
pejsek je v očích svého majitele
tím nejkrásnějším psím stvořením
na světě, ale rozhodčí může mít
třeba jiný vkus, upřednostňovat
jiný typ a podobně. Výstavní posudek je ryze subjektivní názor pana
rozhodčího, přijměte jej proto, ať
je jakýkoli. Vždy můžete z kruhu
odstoupit, ale rozhodně a za každých okolností platí následující
zásada:

5. Nediskutovat s rozhodčím
a zdržet se nemístných poznámek!
Chcete-li si zachovat dekorum
a výšku svého já, rozhodně s rozhodčím nediskutujte o tom, jak
Vašeho psa posoudil nebo dokonce
posoudit měl (!), nevnucujte rozhodčímu původ a předchozí úspěchy Vašeho psa a už vůbec netrhejte
posudky a neosočujte rozhodčího
ani jiné soupeře nemístnými nebo
vulgárními poznámkami, které
nejen Vás, ale i Vašeho psa vrhnou
do špatného světla do budoucna.
Nikdy nevíte, kdo z přihlížejících
je rozhodčí, který Vás bude třeba
posuzovat na nějaké další výstavě.
6. Chovejte se korektně
Vždy a za každé situace. Ať už
Váš pejsek vyhrál - nepošklebujte
se poraženým; nebo byl poražen neútočte slovně na vítěze! Z kruhu
odcházejte pokorně a nenechte na
sobě znát emoce.
7. Nezapomeňte pogratulovat vítězi!
Toto slušné gesto Vám nic neudělá a u ostatních vzbudí úctu. Není
umění vyhrát, ale umět prohrávat!!!
Jednou i Vy budete stát na stupni
nejvyšším, a ani Vám by nebylo
příjemné, kdyby Vám nikdo ruku
střípky z

nepodal - vždyť by Vás to vítězství
ani potom snad nemohlo těšit?!
8. Rozhodčí není jen pro Vás
Uvědomte si, že Vy jste v kruhu
sotva deset až patnáct minut, ale
rozhodčí, ten musí za den posoudit desítky psů mnohdy i několika
plemen! Proto mu jeho práci neztěžujte: dbejte jeho pokynů a spolupracujte, nejste na výstavě sami
a i ostatní mají právo mít rozhodčího v dobrém rozmaru, jako jste
měli Vy!
9. Mějte na paměti: vystavujete
svého psa nikoli sebe!
Na výstavu se oblékejte slušně,
s přihlédnutím na to, že vystavujete lovecké plemeno, tedy pokud
možno v barvě lesů, která patří
odedávna k mysliveckým tradicím.
Oblečení musí být po dobu vystavování pohodlné, jedná se přeci
o společenskou akci (všimněte si,
že rozhodčí chodí zpravidla v mysliveckém stejnokroji, či kostýmu)
a na Vaše extravagantní oblečení
není nikdo zvědavý. Tím akorát
upoutáte pozornost na sebe, ale vy
přece chcete vystavit svého psa, ne?
Pokud si ke svému psovi sedáte,
volte oblečení tak, aby Váš posed

nepůsobil obscénně. Důležité je,
aby Váš pes byl dokonale upravený
a předvedený a to by nemělo být na
úkor Vašeho oblečení.
10. Není všem výstavám konec
Vyhráli jste? Nezbývá než pogratulovat! Avšak vězte, že i zde platí,
že každé vítězství je třeba obhájit... Teprve poté, co se Vám podaří
obhájit jednotlivá čekatelství,
bude Vašemu čtyřnohému fešáčkovi přiznán ten který šampionát.
Podmínky pro získávání národních šampionátů jsou odlišné
v každé zemi; společné podmínky
pro všechny členské země FCI
má udílení titulu Interchampion
(Mezinárodní šampión krásy).
Neumístili jste se dle Vašich
představ? Nevadí, nezoufejte! Toto
přeci nebyla jediná výstava na
světě! Když se podíváte do termínového kalendáře, zjistíte, že je
spousty jiných výstav: pro všechna
nebo vybraná plemena i různých
úrovní (oblastní, krajské, národní,
klubové, speciální a mezinárodní)
a hlavně - jsou i jiní rozhodčí a těm se třeba Váš miláček zrovna
bude líbit! Takže - naděje umírá
poslední, nenechte se odradit!
Remeš Milan

MRK 2006

Fotografie zaslala
Mgr. Anderlová
Uprostřed vítěz MRK 2006
– POI, Franzini Moris

Slavnostní zahájení MRK 2006
na zámku v Židlochovicích
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Irský červeno-bílý setr
NĚCO Z HISTORIE
Je jen velmi málo ps aných historických dokladů o chovu setra
před koncem 18 století,
Ale je jisté ,že na Irském venkově bylo několik dobrých setřích
psinců (dnes chovatelských stanic).Vůbec první zmínky jsou
v podobě různých vyobrazení.
Na tapiserii z Bayeaux z 11 století jsou dva menší psi dovezení
z Anglie při návštěvě Williama
Normandského.Tito psi byli součástí darů,které si mezi sebou
vyměňovali tehdejší vládci.Tyto
dary se opakovaly po celá staletí
a lze tedy předpokládat, že mezi
chovy loveckých psů stejných
typů byl jistý kontakt a že docházelo k různým výměnám.
Ve Walesu se říká,že Clan
z Ivoru před 10 stoletím přijel ze Španělska do Anglie se
španělskými stavěcími psy a ti
mněli stejné či podobné ohánˇky jako pozdější migrace psů
ze Španělska do Irska.Francouzi
míní že nejstarší plemeno stavěcích psů přišlo z Anglie ve 14
století.Byl to bílý pes s prsními
skvrnami a dlouhým více osrstěným ohonem(prutem).V 19 století bylo toto plemeno obnoveno
a bylo podobné těžší sortě červenobílého Irského setra nacházející se v tu dobu v Irsku.Je
zřejmé,že zprvu nebyla u setrů
vnímána barva jako charakteristická a nebo že mohli mít jakoukoliv barvu. V Dublinu 1698 byli
černí a bílí setři,kteří byli popisováni jako angličtí Španielové.
Obraz-autoportrét Sira Nicholase
Bacona z roku 1625 s jeho stavěcím psem,červenohnědým na
bílém základu,který byl popsán
jako bezpochyby červenobílý setr
a byl uváděn jako irský setr, což
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nebylo míněno jako zemně původu,ale jako druh.

Dalším příkladem je obraz Van
Dycka s loveckým psem z roku
1635.Pes s zářící srstí a bílým
pruhem na čele.

příspěvek poradce chovu
Další pěkný příklad červenobílého setra z roku 1776

Až do počátku 17 století používala šlechta k lovu a honbě
tetřívků jak vyplývá z obrazů
Anglické národní galerie psů,jako byli malí Španielové,jejichž
zbarvení je bíločervené a červenobílé ale i jednobarevné.Tito psi
byli zmiňováni jako „Couchers“
(ležáci), proto, že nejdříve našli
zvěř(koroptve tetřívky apod.) pak
si lehli čímž zvěř označili (vystavili) a leželi tak dlouho než přes
ně přehodili lovci sítě.Toto bylo
vysvětlení proč byli tito psi více
známí jako Setteři nebo stavěcí psi.
Mezi psané záznamy patří
rodinné
záznamy
Mahonů
z Galway a Mayo.Tyto záznamy
pokrývají období okolo roku
1760 až 1840.Uvádějí,že mezi
mnoha loveckými rodinnými psy
,vzácně jednobarevnými a silně
ocasatými i všeobecně většími,
byli i červenobílí. Současný pan
Mahon informoval,že v dávných
dobách byli vzácností psi jednobarevní. Střelba pernaté zvěře
se stala populární v druhé polovině 18 století a vyžadovala
další rychlé psí rasy. Tento sport
(zábava) se stal velmi oblíbený.
V Irsku začalo soustředění na
červenobílého setra a tito psi byli
povýšeni na vrchol dokonalosti

množstvím Irských farmářských
rodin. Říkalo se ,že sportovní
irský gentleman se zaměřil více
na setry než na Pointry a Křepeláky protože se více přizpůsobili
krajině.
Pro příštích 100 -150 let odlišné
druhy Irského setra existují vedle
sebe, irský červenobílý setr,
irský červený setr,každý s vlastnostmi, charakteristickými rysy
a věhlasní pro svou schopnost ve

vyhledávání a vystavování pernaté zvěře a také pro jejich výdrž
v poli .
Pan Benet vévoda z Grange
vzpomíná na první část 19 století.
V roce 1835 vlastnil
světle červenou fenku zvanou
Cora,kterou kryl světle červeným
psem kapitána Vaughana a potomstvo bylo všechno červenobílé
velké a svalnaté. Pan Benet považoval plemeno O’Konor a O’Keefe
za nejvzácnější.Poslední jmenovaný věnoval velkou pozornost udržení čistého plemene.
Preferoval červenobílé více než
jednobarevné a říkal,že jednoba-

Další reference na irské setry
jsou k nalezení v dílech Maxwella
(1833) a Williama Youatta(1847)
který zmiňuje částečně zbarvené
setry jako docela běžné v Irsku od
Roku 1800.Další gentleman který
podporoval chov irských setrů od
roku 1835 až 1865 byl pan John
King z Ballylinu.Zaznamenal
pokusy o první výstavy konané
v Irsku,zmiňoval se hlavně o přehlídkách v Rorunda Gardens
v Dublinu roku 1863, kde mnozí
majitelé vystavovali červenobílé
setry.Je dostačující evidence
důkazů,že původní irský setr byl
červenobílý a že jemná mahagonová červená barva byla vzácnější z obou.V té době chovali lidé
psy všech ras jen pro jejich dobré
lovecké kvality a je odůvodněné
předpokládat ,že majitel který
mněl mimořádně výborného červeného psa a jeho soused stejně
nebo ještě lepší červenobílou
fenu mněli dobrý důvod je spojit.
Pan Cecil Moore vypráví o případu čistě červené feny, která
byla kryta červenobílým Setrem
a vrhla štěňata červenobílého
zbarvení. Uvádí že bílá skvrna
na hrudi, tlapkách nebo vzadu
na krku se často objevuje u nejlepších irských setrů (červených). Pan Moor mněl mnoho
psů včetně slavného Championa
Palmerstown,který mněl tenký
pruh bílé srsti vpředu a u jeho
potomků se opakovalo toto zbarvení. Tento pes zemřel v roce
1880 a jeho preparovaná hlava
se stala majetkem klubu irských
setrů z Ameriky.

V roce 1882 se zformoval klub
Irských červených setrů s tím,že
se zvýší zájem o červené psy a vyloučil z chovu jinak zbarvené.Oba
setři a to červený a červenobílý
jsou dosti odlišní v typu.Červený
setr je velmi elegantní líbivější,rychlejší v poli a červenobílý je
méně temperamentní, pomalejší
a lépe ovladatelnější – lépe se
cvičí. Má větší výdrž a je důslednější. Je na něm vidět, že byl
cíleně vychován pro práci v poli.
Plemeno Irského červenobílého setra je zaznamenáno
v mnoha evropských zemích.
Když byla publikována v roce 1878
první kniha „Američan Kennel
Club Stud Book“ byly tam kategorie pro psy importované z Irska
a jejich potomky. Psi s pochybným původem byli klasifikováni
jako kříženci a ostatní setři. Třetí
výstava ve Spojených Státech
konaná v Chicagské Exposion
Building 26 ledna 1876 měla třídy
pro oba psy“ červeného i červenobílého a i pro tuzemského psa
stejných barev.

revný (červený) je vzácnější,ale
je těžší jej vycvičit než červenobílého psa.
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V ČECHÁCH
Irský červeno-bílý setr byl
vyšlechtěn pravděpodobně koncem 17. století. Mimo území
Irska nebylo toto plemeno příliš známo. Existují dvě varianty
irských setrů. V historii tohoto
plemene významní kynologové
uvádějí, že červeno-bílý irský
setr je předchůdcem Red Irish
Setter, který byl cílevědomou
selekčí vyšlechtěn právě z červeno-bílého irského setra. Existuje
několik verzí, kdo toto plemeno
zachránil zcela před vymřením, byl to údajně farář, kynolog
nebo myslivec? Po roce 1920 bylo
vynaloženo velké úsilí o obnovení
chovu tohoto plemene. V roce
1944 se irský červeno-bílý setr
opět objevuje, byl založen speciální chovatelský klub a toto plemeno se v současné době prezentuje jako samostatné plemeno
na výstavách. Irský červeno-bílý
setr (IRWS) patří do skupiny 7 –
ohaři, země původu je Irsko.
Irský červeno-bílý setr byl
vyšlechtěn se zaměřením na využití při lovu a jeho vrozené pracovní vlohy jsou předností tohoto
plemene, výborný nos, mírnější
přívětivá povaha činí z tohoto psa
výborného pomocníka myslivce
a velmi oblíbeného společníka
rodiny. Je ušlechtilý, elegantní a
náruživý pes pro lov. Je harmonické atletické stavby těla.
V roce 1995 byl dovezen
do Čech první IRWS ICh.
Rushfield Smudge ze Skotska
z chovné stanice Johna Keera.
Z Irska byla dovezena fena Ch.
Lougherne Heather chovatelem panem MVDr. Čestmírem
Šrámkem CSc., o rok později další
fena Ch. Lougherne Fair Lady,
týmž chovatelem. Od roku 1986
se začalo chovat na těchto importovaných jedincích a jsou chovnou základnou červeno-bílých
irských setrů v Čechách.
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V současné době máme 7 chovných stanic:
1. Chovná stanice BOHEMIA
THALSET
(Vojtěch Lněnička, Pošná 42,
395 01 Pacov)
Vanesa Rysi Wykrot
Junior Ch., ChČR, 2xCACIB,
2xrez.CACIB,
import Polsko, ZV I.c., PZ II.c.
Hela Bohemia Thalset
Junior Ch., oblast. vítěz, ZV I.c.
PZ I.c.
Hany Bohemia Thalset
klub. výstava V1 CAC, PZ I.c.
Justbe United Spots
importovaný pes z Itálie,
chovný na vyjímku, 8xvýb.1
CAC, CACIB, 1xrez.CACIB,
BOB-BIS. Byl dovezen panem
chovatelem Lněničkou.

Justbe United Spots
2. Chovná stanice DRAJOVA
(Draga – Josef Vaňkátovi,
Mezilesní 399/20,
142 00 Praha 4-Lhotka)
Multichampion Smudge Rushfield
ICh. ChČR, Slovenska, Polska,
Rakouska, 38xCACIB, 45xBOB,
2xBIG, 2xBIS, 6xnár. vítěz,
5xklub. vítěz ČR, 1xRakouska,
1xNěmecka, 5xnejkrásnější
veterán, 2xpohár KHARA nejúspěšnější pes na výstavách,
2xchampion championů (II.
místo). PZ I.c., NFT.
Miltichampion Hard
z Lukovských Lánů
ICh., Junior Ch., ChČR,
Slovenska, Rakouska,
Německa, 30xCACIB,
28xBOB, 2xBIS, 7xnár. vítěz,
7xklub. vítěz (5xČR, 1xRakousko, 1xNěmecko, Vítěz
Poháru střední a východní
Evropy, Evropský vátěz
EURODOGshow Bratislava
2003. ZV, SZVP, PZ I.c. – vítěz.

Vanesa Rysi Wykrot

Ata Daxena
Ich. Junior Ch., ChČR, Německa,
18xCACIB, 1xrez.CACIB,
16xBOB, 5xklub. vítěz ČR, 1xNěmecko, Vítěz Poháru střední a

východní Evropy BOB, Evropský
vítěz EURODOGshow Bratislava
2003 BOB. ZV, FT Derby

3. Chovná stanice ZE
ŠUMAVSKÉHO KRAJE
(Petr Šimáček, Hradecká 1013,
342 01 Sušice)
Jenny Z Lukovských Lánů
Champ.ČR, 4xCAC, 1xCACIB,
BOB, ZV, PZ I.c
Heron z Šumavského kraje
Junior Ch., ChČR, 4xCACIB, 8xBOB, klub. vítěz, vítěz
Speciální výstavy, ZV–205/
Inka Bohemia Thalset

Smudge Rushfield
7. Chovná stanice BOJANDOLÍ
(Jan Korcian, Horní Bojanovice
80)
Iris Bohemia Thalset
1xCAJC – BOB, 1xCAC CACIB
– BOB, ZV I.c.

Z leva (Hard, Ata, Smudge)
Jenny z Lukovských Lánů
Tito tři jedinci získali na výstavách (mezinárodních, národních, klubových v ČR a zahraničí
126 nejvyšších ocenění (pohárů)

4. Chovná stanice Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ
(MVDr. Čestmír Šrámek, CSc,
Údolní 1,
691 72 Klobouky)
Charlotte z Lukovských Lánů
Ich, Junior Ch., ChČR, klub.
vítěz BOB, 5xCACIB – BOB, PZ
I.c. – 253/4

Chov né feny:
Haidy Bohemia Thalset
Pavel Říháček, K Háji 1032,
676 02 Mor. Budějovice
1xCAJC, 1xCAC, PZ I.c.
Gita z Lukovských Lánů
Dita Boušková, Bratčice 76
CAC,
Chov ný pes :
Gron z Lukovských Lánů
Věra Kalmánová, Hostovice
77,
530 02 Pardubice
VD 1, PZ I.c. 246/4

5. Chovná stanice DAXENA
(Ing. Pavel Broža, Syrovice 233)
Gina z Lukovských Lánů
CAC – CACIB – BOB, JZ I.c.,
PZ I.c.
6. Chovná stanice VLČÍ MÁKY
(Ing. Josef Paroubek, 535 01
Přelouč 1229)
Inka Bohemia Thalset
1xCAJC, Klubová výstava – CAC,
EURODOGshow Bratislava
2003 CAC, rez.CACIB, PZ I.c.,
LZ I.c.
Gron z Lukovských Lánů
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VZHLED
Čerpáno z oficiálního
Standardu FCI č. 330 /25.04.2001 F
uveřejněného v KZ 1/2005
Celkový vzhled:
Silný, harmonicky stavěný, správných proporcí, bez znaků hrubosti
(lymfatičnosti). Je spíše atletický
než elegantní. Červenobílý setr byl
vyšlechtěn především pro práci v
poli a jeho hodnocení na výstavě
musí být prováděno právě z tohoto
úhlu pohledu.
Použití / povaha:
Je to pes aristokratický, temperamentní a čilý. Vyzařuje z něj
půvab a přátelství, ale také rozhodnost, odvaha a pracovní nasazení. Červenobílý setr je lovecký
pes pro lov se střelnou zbraní,
pracuje jemně, jistě a je snadno
voditelný.
Hlava: široká v poměru k tělu.
Mozková část:
Mozkovna: je střechovitě klenutá,
bez výrazného týlního hrbolu, jak ho
vidíme u irského červeného setra.
Stop:stop je patrný.(doslova: dobrý
stop).
Část obličejová:
Nosní partie: hranatá, ostře
řezaná.
Čelisti: jsou stejně dlouhé nebo
téměř stejně dlouhé.
Zuby: správné zuby. Ideální je
nůžkový skus. Klešťový skus je
respektován.
Oči: kulaté, mírně vystouplé, spojivky nejsou vidět. Jsou tmavě oříškové nebo tmavě hnědé.
Uši: jsou zavěšené v linii očí, správně
vzadu, přiléhají v celé délce k hlavě.
Krk: je středně dlouhý, velmi
svalnatý, ale nikoli hrubý, mírně
klenutý, bez jakékoli tendence k
laloku (volné kůži).
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Tělo: silné a svalnaté.
Hřbet: musí být dobře osvalený
a silný.
Hrudník: hluboký, s klenutými
žebry.
Ocas: je středně dlouhý, dosahuje
nejdále k patnímu kloubu. Je silný
u kořene, zeslabuje se směrem ke
špičce, aniž by působil dojmem, že
je málo osrstěný. Je nesen v úrovni
hřbetu, nebo pod ní.
Končetiny: končetiny, které mají
silnou kostru, jsou svalnaté a šlachovité.
Hrudní končetiny:
Lopatky: šikmo uložené.
Lokty: postavené rovně, ani nevybočené, ani nevbočené.
Předloktí: rovné, šlachovité, s
dobře postavenou kostrou.
Záprstí: silné.
Pánevní končetiny:
Široké a silné. Zadní nohy jsou
dlouhé a svalnaté od kyčlí k patnímu kloubu.
Podkolení: správně zaúhlené.
Hlezna: rovná, nevytáčejí se
dovnitř ani ven.
Nadprstí: je středně dlouhé a silné.
Tlapky: prsty jsou dobře sevřené,
porostlé srstí mezi prsty.
Pohyb:
Dlouhý prostorný lehký klus, harmonický a účinný. Hlava je nesená
vysoko. Impulsy, vycházející ze
zádi, jsou pravidelné a mohutné.
Přední nohy se pohybují prostorně
dopředu, ale nízko při zemi. Při
pohledu zepředu i zezadu se končetiny pohybují v jedné ose. Pes
nestrouhá ani nepřekřižuje předníma ani zadníma nohama.
Vzhled:
Srst: je dlouhá a hedvábná (praporce) na zadní straně předních i
zadních nohou a na vnější straně

uší. Srst v rozumné míře začíná na
slabinách, pokračuje na spodní
straně hrudníku až na hrdlo. Tvoří
praporce. Všechny praporce jsou
rovné, nesmí být kudrnaté, lehké
zvlnění je přípustné. Ocas má
správnou vlajku. Na všech ostatních partiích těla musí být srst
krátká, rovná a bez kudrlin.
Zbarvení:
Základ musí být bílý s jasně
ohraničenými červenými plotnami. Bílá a červená mají být
tak živé a výrazné, jak jen je to
možné. Připouští se stříkání, ale
ne promísení srsti červené a bílé
(bělouš) na obličeji, tlapkách,
předních nohou do výše loktů a
zadních nohou do výše hlezen.
Zbarvení bělouše či stříkání na
všech jiných partiích těla je velmi
nežádoucí a je považováno za vylučující chybu.
Výška: žádoucí kohoutková výška
je:
psy: 62 - 66 cm (24,5 - 26 palců)
feny: 57 - 61 cm (22,5 - 24 palců)
NB: Psi musí mít obě normálně
vyvinutá varlata kompletně
sestouplá v šourku.
Chyby: všechny odchylky od tohoto
standardu musí být považovány
za chyby a musí být penalizovány
podle stupně jejich závažnosti.
Hrubé chyby: kohoutková výška
vybočující z hranic standardu
u psů i u fen.

Vylučující chyby:
• Pes jevící známky agresivity
• Pes nemající varlata normálního vzhledu
• Jelikož stříkání je povoleno na
obličeji, tlapkách, předních
nohou do výše loktů a zadních
do výše hlezen, promísená srst
(bělouš) a stříkání na všech
jiných partiích těla jsou velmi
nežádoucí a je to považováno za
vylučující chybu.
Chovní jedinci
Chovní jedinci jsou čistokrevní
psi a feny, kteří mají průkaz
původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou
FCI a byli zařazeni do chovu po
splnění podmínek stanovených
chovatelským klubem.

Průkaz původu psa je dokument
vystavený na formuláři uznaném
FCI a označeném znakem FCI a
ČMKU (Českomoravská kynologická unie).
Průkaz původu má dvě části:
První část musí obsahovat:
1. identifikační údaje o psu-feně
(datum narození, plemeno psa,
pohlaví, jméno psa, číslo zápisu
v plemenné knize)
2. nejméně tři generace předků
Druhá část – příloha – je určena
pro zápisy výsledků výstav, zkoušek, závodů a svodů.

Draga Vaňkátová
poradce chovu pro IRWS

Ztrátu průkazu původu je nutno
hlásit příslušné plemenné knize.
Za poškozený průkaz původu je
možno vystavit přepis. Za zničený

týlní hrbol
nezřetelný
mírně klenutá šíje
oháňka nesena
v rovině hřbetu

nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v časopise Pes nebo dalších kynologických časopisech
vystavit duplikát.
Zápis do rodokmenu smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU
a za správnost údajů odpovídá
svým podpisem ten, kdo zápis
provedl.
Podmínky pro zařazení do chovu
červeno-bílých irských setrů
určuje Český pointer a setter
klub pro psy a feny stejně.

výška v kohoutku
se rovná délce trupu

délka čela se rovná
délce mordy
výratný stop
zakulacené oči
suchý krk bez
volné kůže

hluboký hrudník
a vyvinuté předhrudí
svalnatá dlouhá
stehna
krátké pevné
nárty

pes:
fena:

58–67 cm
55–62 cm

rovné svalnaté
hrudní končetiny
uzavřená tlapka

zářivě bílá hedvábná delší srst se zřetelně
ohraničenými sytě červenými znaky jako ostrůvky
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Hlava pointra
Při hledání podkladů týkajících
se popisu pointra, se mi dostal
do rukou KZ z roku 1975, kde byl
otištěn příspěvek od tehdejšího
hlavního poradce chovu a poradce pointrů MUDr. Kvíze. Velmi
pěkně a podrobně je zde popsána
hlava i ostatní části těla a jsou zde
porovnány různé výklady standardu. Myslím si, že se jedná
o hodnotný článek, který je stále
aktuální a zaslouží si zveřejnění
i po tolika letech.
Jak má vypadat typická hlava
pointra? To je popsáno ve standardu. Je několik standardů a pro
zajímavost několik jich uvádím.
Standard FCI:Lebka středně
široká v poměru k délce části
obličejové. Stop dobře vyjádřený,
hrbol kosti týlní dobře patrný.
Nosní otvory široké, hebké a vlhké.
Morda trochu konkávní, končí v rovině nosních otvorů, dává části
obličejové skoro miskovitý tvar.
Jařmové oblouky nesmí vystupovat. Dobře vyvinutý jemný pysk.
Standard M. W. Arkwrighta:
Hlava má být dlouhá, oči mají
být právě uprostřed vzdálenosti
mezi hrbolem týlním a nosem. Má
dobře vyjádřený stop mezi očima
a příkrý spád od lebky, aby vynikla
zdvižená morda. V místech spojení
mordy s lebkou má býti zřetelné
oddělení. (Přechod mordy v lebku
má být zřetelný). To právě dává
charakteristické vzezření. Když
tato partie je plná (ne dobře oddělená), dává to hlavě podobu, který
se nazývá „Gummy“ – těžkopádná
(jakoby těstem obalená). Lebka
má být široká mezi slechy. Psi,
kteří mají široké a plné spánky,
jsou nejinteligentnější a mají nejlepší nos. Nemají však mít jařmové
oblouky široké nebo vystupující.
Pysky tenké, ač dobře vyvinuté,
nemají viset jako u barváře ani
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se však nemají zmenšovat směrem
k čenichu jako u foxhunda.
Standard
„Kennel
Club“
Londýn: Lebka má být středně
široká, přiměřená k délce mordy.
Stop dobře vyznačen. Výrazný
hrbol kosti týlní. Nozdry široké,
jemné a vlhké. Morda lehce konkávní končí v rovině nosu v pravém úhlu. Oblouky jařmové nevystupují. Pysky jemné a dobře
vyvinuté..
Standard
„Pointer
Club
Francais“: Lebka: kost čelní
vysoká, střední rýha se končí lehkou depresí vpředu mezi oblouky
nadočnicovými. Hrbol záhlavní
dobře vyvinutý, postranní partie lebky plochá, nadočnicové
oblouky vystupující a svažují se
k mordě téměř v pravém úhlu.
Morda dlouhá a rovná. Pysky
jemné, dosti spuštěné tak, aby při
pohledu ze strany dělaly mordu
čtverhrannou. Otvory nosní velmi
otevřené.
Fr. Horák: „Plemenné standardy užitkových psů“: Hlava
suchá, výrazná, ostře řezaných
rysů. Má silnou, nikoliv však těžkou lebku a řadu charakteristických znaků plemene. Délka hlavy,
měřená od špičky nosu k hrbolu
týlnímu, má se k největší šířce
mezi jařmovými oblouky jako 8 : 5.
Lebka je hranatého tvaru s téměř
plochým, podélně i se stran nepatrně klenutým temenem. Jeho
středem jde hluboká rýha. Čelní
sklon je velmi vyznačený. Čenich
je od lebeční části hlavy odsazen
skoro pravým úhlem. Při pohledu
shora má lebka podélně obdélníkový tvar, nikoliv klínovitý. Čelo
při udané formě lebky má být
vždy široké, především v mezioční
prostoře, v níž ostře sestupuje do
čelního sklonu. Dobře klenuté
nadočnicové oblouky jsou vždy
velmi plasticky vyznačeny. Lícní

krajina je vždy suchá, jařmové
oblouky jsou sice znatelné, ale
z lícní roviny nevystupují. Čenich
při pohledu shora i ze strany je
přibližně obdélníkového tvaru.
Nesmí být ani klínovitý, ani kuželovitě se sbíhající. Hřbet čenichu
je mírně prohnutý, s vyzdviženým
nosem neb rovný. Jest souběžný
s rovinou lebky. Klabonos, třeba
jen nepatrný, je vždy hrubou
vadou. Od lebky je čenich nejen
v čelním sklonu, ale i pod očima
zřetelně odsazený.
Ohař – František Houska: Hlava
má poměrně širokou lebku s markantní rýhou, strmý odstup čelní
a nosí linii spíše dolů prohnutou
než rovnou. Morda končí tupě.
Italský standard : dr. Solaro:
Hlava jakoby z mramoru vytesána. Délka celé hlavy = 4/10
kohoutkové výšky, délka mordy
= 1/2 délky celé hlavy. Polovina
délky hlavy = uprostřed spojnice
vnitřních očních koutků. Šířka
jařmových oblouků = menší
než polovina délky hlavy. Index
„cephalico-total“ nemá překročit
číslo 45.(index „c.t.“=šířka hlavy
x 100):délka hlavy). Šířka hlavy
se měří od jednoho jařmového
oblouku ke druhému – mezi jejich
zevními okraji. Délka hlavy: od
špičky mordy k týlnímu výčnělku.
Podélná osa lebky se sbíhá s podélnou osou mordy – jsou mezi
sebou konvergentní. Podélná osa
lebky = rovná čára, jdoucí středem týlní kosti a bode, v němž
se stýká kost čelní s kostí nosní.
Podélná osa mordy = rovná čára,
sledující horní linii mordy při
pohledu ze strany. Hlava nemá
mít nikdy a nikde kožní vrásky
– hlava má být vždy naprosto
suchá. Čenich při pohledu ze
strany zvedá se poněkud nad
horizontální rovinu mordy, aniž
by přečníval přes vertikální čáru

a
b

Osy se sbíhají (správně)
a
b

Podélná osa lebky
Podélná osa mordy

Spojení horních pysků
Přední část mordy jako
v podobě převráceného „V“
malá čtverhranná ploška.
(nesprávně)
Spojení horních pysků v podobě kruhu.

a
b

Osy jsou rovnoběžné (ještě správně)
Správně formovaný pysk,
morda končí tupě.
Koutek níže než okraj pysku.

Větrné pysky –
– koutek je výše než okraj pysku

b
a

Klábonos

pysků – přední plocha čenichu je
ve stejné rovině jako přední strana
mordy. Čenich má být velký, vlhký,
chladný s nosními otvory širokými a pohyblivými, chřípě nemá
být masitá, nýbrž neopak tenká.
Horní a postranní plochy čenichu mají svírat s jeho přední
plochou pravý úhel (nesmí být
zakulacený). Horní linie mordy =
rovná. Šířka mordy: měřená uprostřed její délky má dosahovat 1/5
celé délky hlavy. Pysky a morda:
okraje horních pysků při pohledu
zepředu tam, kde se spojují,
tvoří jakoby půlkruh. Jsou dobře
vyvinuté (bohaté), při pohledu
zepředu jejich přední část má být
široká a má se jevit jako plocha.
Postranní spodní profil s dolním
je tvořen kožní řasou tohoto spojení. Přední a spodní profil mordy
před koutkem ústním prezentuje
se jako polokruh. Při vodorovné

poloze mordy nikdy nesmí být nejnižší bod tohoto polokruhu níže
než ústní koutek. Koutky mají
být dobře patrné a jejich sliznice
dobře viditelná, to znamená, že
sliznice koutku tvořeného záhybem horního a dolního pysku,
nemá být krytá. Umístění koutků
tlamy má být co nejvíce dopředu
– to znamená, že štěrbina tlamy
je krátká. Tlama – otvor ústní,
je tvořen délkou pysků ve směru
předozadním, tzn. Délkou horních a dolních pysků a jejich spojením v pravém a levém koutku.
Pysky mají být jemné, tenké, ne
těžké, ani větrné, ani volné. Výška
(hloubka) mordy, měřená v rovině koutků, má dosahovat 8/10
její délky. Krajina podočnicová:
rozumí se polokruhovitá ploška,
která je pod dolním okrajem
každé očnice (očního důlku). Tato
krajina má být dobře modelována

Málo výrazný stop

(jakoby z kovu vytepána) – tzn., že
má mít různý reliéf nebo výstupky,
který zvedají jemnou a velmi tenkou kůži. Podkožní tkáň zde je
redukována na minimum, svalstvo
velmi krovně vyvinuto. Postranní
stěny mordy jsou mezi sebou
rovnoběžné, a proto přední část
mordy při pohledu zepředu jeví se
jako malá čtyřhranná ploška, tzv.
„carés“. Čelisti nemají dělat dojem
robustnosti. Tělo dolní čelisti má
být dobře vyvinuté vpředu a nikdy
slabé. Čelní sklon – stop: na profilu kosti nosní a horní část horní
čelisti svírají s kostí člní úhel,
který má být dobře vyjádřen. Kost
čelní totiž spadá prudce kolmo ke
kostem nosním a horní čelisti a s
dutinami čelními vyjadřuje stop.
Ten má představovat úhel 90°,
jestliže se díváme ze strany a bereme-li v pozorování dutiny čelní. Ve
střední rýze, která končí jamkou
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na přechodu kosti čelní v nosní,
je úhel 120-130°. Lebka: stejně
dlouhá jako morda, její šířka mezi
jařmovými oblouky má být menší
než polovina celé délky hlavy.
Postranní stěny lebky jsou tudíž
ploché. Zepředu je lebka kulovitá,
ze strany přibližně také, výjimka
mezi úpony slechů, kde je spíše
plochá. V profilu kontura lebky
stoupá vzhůru z deprese nosočelní
(stop) k hřebenu vrcholu kosti
týlní sklonem vyjádřeným tak, aby
horní podélná osa byla sbíhavá
s osou mordy. Dutiny čelní mají
být velmi dobře vyvinuté, jak ve
své výšce, tak napříč i na délku.
Střední čelní šev je patrný, jako
brázda začínající v jamce nocočelní (stop) a jdoucí až do poloviny
lebky. Tato rýha rozděluje dutiny
čelní mezi sebou v pravou a levou.
Hřeben týlní má být zřetelný a bez
přemrštění vystupující, ale dobře
viditelný. Ve směru podélném má
být krátký.
Z uvedeného je patrno, že nejpřesnější popis hlavy pointra je
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uveden v italském standardu. Ve
většině standardů je uvedeno, že
hlava má být „středně široká“,
„široká mezi slechy“, „poměrně
široká“. Všechno to jsou nepřesné
údaje, závislé čistě na posuzovateli. Italský standard uvádí však
přesnou šířku hlavy „o něco menší
než délka mordy“. Index „c.t.“ 45.
I náš Fr. Horák udává přesnou
šířku, a to – délka hlavy : šířce
mezi jařmovými oblouky = 8 : 5.
Čili úzká hlava u pointra je stejnou chybou jako hlava široká. Za
velkou chybu pokládá italský standard rozbíhavost nebo i rovnoběžnost podélné osy lebky a podélné
osy mordy. Dokonce u rozbíhavosti mluví o diskvalifikaci psa
na výstavě. Další vadou je, když
čenich nedosahuje horní linie
mordy, anebo přečnívá přední
plochu pysků. Chybou je i chřípě
nedostatečně otevřená, malý,
zaoblený čenich. Čenich houbovitý. Chybná je krátká morda,
úzká, sbíhající se laterální hrany
mordy (klínovitě), klábonos = dis-

kvalifikace. Chybný je i konkávní
hřbet mordy. Rovněž tak pysky
příliš vyvinuté, nedostatečně
vyvinuté, větrné, tlusté, masité.
Spojení horních pysků v podobě
převráceného písmene „V“ místo
polokruhu.
Z uvedeného je jasné, že nejpřesnější popis hlavy pointra
podává italský standard. Mýlil by
se ale ten, kdo by se domníval, že
existuje pointr s takovou hlavou.
Já sám za 40 roků, co chovám
jenom pointry, jsem nikdy neviděl
hlavu pointra, jaká je popsána ve
standardu. Ve standardu italském
je popsána ideální hlava pointra.
Hlava každého pointra se jenom
blíží k tomuto ideálu – některá
více, jiná méně. Naši chovatelskou snahou je, abychom se pokud
možno nejvíce přiblížili k ideální
hlavě pointra.
Pokračování příště…

Simona Svatoňová
poradce chovu pointrů

citace

Podmínky chovu MUDr. J. Kvíz

Nové podmínky chovnosti AO
platné od 1. 1. 1978 do 31. 12. 1982
MUDr. Josef Kvíz
K otázce výkonu: je ještě řada
našich členů, kteří dosud nepochopili zásady chovu a.o. a doporučují,
aby podmínkou chovnosti u psů byly
VZ. Už mnohokrát jsem o tom psal
v „Klubovém zpravodaji“, ale myslím, že v této otázce dosud není dost
jasno. Proto se pokusím znovu celou
tuto otázku rozebrat.
Žádný ohař se nenarodí jako všestranný! Všestranným se stává
teprve přičiněním svého majitele,
resp. cvičitele, který má schopnosti
a hlavně také možnosti psa vycvičit pro VZ. Všichni ohaři bez rozdílu mají vrozené vlastnosti pro
všestrannou práci! Tyto vlastnosti
nejsou u všech ale stejné, u některých jsou některé vlastnosti „utlumeny“, ale nejsou odstraněny. Např.
vezměmě si třeba dlouhosrstého
ohaře: u něho jsou dobře vyvinuté
vlastnosti pro lesní práci i vodní, pro
polní práci méně. Nikdy nedosahuje

v poli takové virtuozity jako dobrý
angličan. U angličana je tomu naopak, Čili: oba dva se hodí svými vrozenými vlastnostmi pro všestrannou
práci, ale angličan (je-li to opravdu
angličan) musí ukázat špičkovou
práci v poli, naproti tomu dlouhosrstý ohař musí ukázat špičkovou
práci v lese, event. ve vodě. Jistě by
bylo nesmyslem podmiňovat chovnost psa dlouhosrstého ohaře (když
už jsem si ho vzal za příklad) ale platí
to i o jiných) předvedením na speciálních zkouškách pro a.o., tak by
bylo nesmyslem podmiňovat chovnost angličana předvedením na VZ!
Jedna věc je jistá: kdyby nebylo
anglických ohařů, nebylo by ani
dnešních ohařů! A tak si važme
vlastností angličanů, vlastností,
kterých bylo dosaženo dlouholetým chovem a jsem přesvědčen,
že angličan, který vyniká svými
charakteristickými
vlastnostmi,
může být vycvičen a úspěšně předveden na VZ a tam může konkurovat všem ostatním ohařům.

Mýlí se každý, kdo se domnívá, že
KCHAO anebo jeho hlavní poradce
chovu je proti tomu, aby angličani
soutěžili na VZ! Pravý opak je pravdou! My chceme a jsme rádi, když
VZ se zúčastňují naši psi nebo feny,
i ti, kteří jsou chovnými. U chovných
ale předem musíme mít zjištěny vrozené vlastnosti! Jestliže některý angličan absolvuje úspěšně i ty nejvyšší
zkoušky včetně MKP, nemusí to znamenat pro chov vůbec nic, nemáme-li předem zjištěny jeho vrozené
vlastnosti. A proto, kdybychom podmiňovali chovnost psů a.o. absolvováním VZ nebyl by to krok kupředu,
nýbrž hodně dozadu, o čemž jsme
se přesvědčili před více léty, kdy
podmínkou chovnosti pro psy a.o.
byly VZ (s určitými limity) a kam
jsme dospěli – jistě ještě dnes dobře
pamatují ti, kterí se zabývají chovem a.o. delší dobu a tuto skutečnost znají!
zaslala Mgr. Jana Anderlová

Jarní svod v Počernicích
štěňat“, které se zde společně pre-

Pravidelné setkáni chovatelů gordonsetrů proběhlo spolu s jarním svodem 9. 4. 2006 v Horních Počernicích.
Posouzením poradce chovu
Ing. Šonky tak rok co rok prochází

stále větší počet gordoních dorostenců.
A proč se na svod s gordonem
vydat právě do Prahy? Třeba proto,
že zde mimo běžného posouzení
můžete porovnat jednotlivé „rodiny

zentují. Vždycky je tu něco navíc.
V minulých letech například Eva
Straková předváděla úpravu setrů.
I tentokrát jste mohli shlédnout
ukázky záchranářské práce gordonů Šárky Pexové.
Letos tu byli navíc k vidění
gordoni ze Švédska manželů
Spurných, doktor Líska nám ukázal, co všechno už může umět roční
pointer a Václav Spurný s Alenou
Sedláčkovou předvedli s gordonem
a pointrem ukázku dalekého hledání v polích u počernické myslivecké chaty. Pokud jste se letos do
Počernic na jarní svod nedostali,
budete mít šanci zase za rok.
Roman Sedláček
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Jaro 2006
Hned první dubnové dny patřily trialovým soutěžím. Z polí
konečně slezl sníh, sluníčko se
na nás skoro celý víkend smálo
a přály nám i podmínky v obou
honitbách.
Straškov 1.4.2006
Začínalo se v sobotu ve Straškově.
Přiznávám, že jsme měli ze Straškova
trochu strach. Ne proto, že by tu fakt
strašilo, ale proto, že jsme si přáli
přece jenom trochu lepší podmínky,
než jsme tu měli v minulých letech. A
přišlo hned první překvapení. Letos
se nesoutěžilo hned u Vražkovské
střelnice, ale o pár kilometrů dál. Ve
Vražkově jsme jen posnídali. V zápětí
jsme poznali nové plochy, které pro
nás pořadatelé připravili a stálo to
za to. Zvěře bylo dost, příležitost
bodovat měl každý pár. Překvapivá
byla i účast. Sešlo se 29 psů (z toho
dva kontinentální ohaři). Milé pře-

Klubovým vítězem
2006 se stala fena
anglického setra
Bea Vis Tranquilla,
kterou vedla
Vladimíra Dvořáková.
Zisk titulu si zajistila
nejvyšším počtem bodů
dosaženým na
mezinárodních FT
pořádaných naším
klubem
(Žírovice a Klapý).
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kvapení, popularita trialových soutěží bezesporu stoupá. Pokud se nám
bude dařit pro tyto zkoušky nalézat
tak příhodné podmínky, jaké dokázal tentokrát vytvořit Libor Kunt
v honitbě Mysliveckého sdružení
Astur Straškov, přijde si zasoutěžit každý rád. Zápolilo se celý den,
navečer pak přišlo vhod posezení na
Vražkovské střelnici, kde se vyhlašovaly i výsledky. Kdo to neměl domů
blízko, mohl tu přespat do následujícího dne a hned ráno vyrazit
do Loun.
Louny 2.4.2006
Okolí Loun je zcela novou lokalitou, kde se našemu klubu podařilo
získat podporu pro pořádání trialových zkoušek. Nebyli jsme tu letos
poprvé, uskutečnilo se tu i několik
společných nácviků. Stejně jako
při nich byli našimi ochotnými
průvodci pánové Mašek a Kůrka.

V honitbě Myslivecké společnosti
Březno se tak trochu opakovalo
všechno příjemné z předchozího
dne. Velmi slušná účast (25 psů),
výborně zazvěřené terény, přálo
nám počasí. Místní pořadatelé
se o nás bezvadně starali. Věnce
vuřtů, které dostali v samotném závěru vítězní pejskové, jen
dokreslují, že pro nás udělali skutečně daleko víc, než jsme čekali.
Nejúspěšnějším psem, tedy v tomto
případě fenou, celého dvoudenního
klání se stala Bea Vis Tranquilla
Vlaďky Dvořákové.
Moc děkujeme pořadatelům,
na obou místech odvedli skvělou
práci a připravili všem psům možnost pracovat v terénech s pernatou zvěří. Dobře bylo postaráno
o vůdce, rozhodčí i naše technické
zázemí. Ještě jednou díky.
Roman Sedláček

Žírovice 2006
Mezinárodní FT Žírovice
15.-17.4.2006
Trial přilákal pěknou řádku
vůdců. Poprvé jsme v Žírovicích
zaznamenali více jak stovku startů.
Vůdci včetně těch zahraničních už
v loňském roce mohli vyzkoušet,
o jak dobrou lokalitu se jedná.
Doktor Novotný měl před začátkem soutěže obavy, jaká bude situace se zvěří, protože letošní zima
byla nemilosrdná. Plochy ubyly i důsledkem silného podmáčení, jedno
z polí, kde pravidelně hledáme,
navíc těsně před soutěží zemědělci
zorali. Přes to všechno se zvěří ani
s plochami nebyl nakonec problém
a soutěž probíhala hladce bez pořadatelských obtíží.
Na startu se objevili mimo domácích vůdců i nám dobře známé tváře
z Německa, Rakouska, Švýcarska
a Francie. Poprvé se v Čechách
představil pan Bernard Faussurier
z Francie se svými kontinentálními ohaři. Přivezl mimo jiné i jedince u nás téměř neznámého plemene griffon korthal, a slavil s nimi
nemalé úspěchy.
Významným hostem byl pan Jean
Nargaud, usměvavý a velmi zkušený
rozhodčí z Belgie. Další zahraniční
rozhodčí pan Gernard Eins, který
v Čechách posuzuje s železnou pravidelností, vyprávěl o tom, jak na
akce našeho klubu jezdí rád a pokud se mu na stejný datum sejde
více pozvání, vždy zamíří nejraději
do Čech. Pravidelně přiváží i pěkné
ceny, letos to byly broušené číše
s vystavujícím pointrem a českým
nápisem připomínajícím naše klubové kulaté výročí. Ostatně sedmdesátka budila zájem i respekt,
německý pointer klub bude letos
slavit teprve pětadvacítku.
Cenu do soutěže věnovala i Petra Labarre, byla určena nejlepšímu
českému pointrovi. Petra v Čechách

tentokrát prožívala chvíle špatné
i dobré, proto bylo její vystoupení
po pondělním vítězství hodně emotivní. Nejprve se jí zranila její nejlepší fena pointra Hexa a komplikované léčení si vyžádá zřejmě mnoho
měsíců. Rozhodla se proto nestartovat už v Klapý. Když nastupovala
do posledního dne soutěže v Žírovicích, asi netušila, že její fenka Finy
vyhraje Field Trial solo, odnese si
CACIT, CACT i krásné zážitky, když
si Finy poradila se situací, kdy před
ní při vystavování koroptví vyvstal
zajíc, ona na něj jen letmo pohlédla
a koroptve krásně dopracovala.
Stejný den bodovala i její další
fena Esther a Petra byla očividně
šťastná.
Nejúspěšnější v soutěži anglických ohařů byla fena Bea Vis
Tranquilla Vlaďky Dvořákové. Fena
spolehlivě bodovala každý den soutěže v párovém Field Trial.
Získala celkem 43 bodů. Úspěšný
byl i Anquilla Vis Tranquilla, bodoval ve dvou dnech také v párovém
Field Trial, získal 31 bodů a připsal si po jednom CACTu a CACITu. Vlaďka vodila na soutěži

celkem 5 psů a startovala dohromady 15x. Přitom se spolu s Janou
Anderleovou starala ještě o malého
Lukáše a vydatně pomáhala s organizací celé soutěže.
Pěkné vystoupení má za sebou
i Brok Nová Hajnice vedený Alenou
Sedláčkovou.
Po tom, co se ve Straškově zranil o ostnatý drát a skončil předčasně na veterině, vyhrál tentokrát
sobotní párové derby a zážitkem
byl i jeho první nedělní běh v párovém trialu. v něm sice bodoval
starší Paolo Franze Wolfmayera, ale
mladý Brok mu byl velmi důstojným
partnerem a společně se v tomto
běhu opravdu dobře prezentovali.
Především doktor Novotný znovu
připravil výborné podmínky pro
uskutečnění žírovické soutěže.
Zajistil kvalitní honitby i bezvadnou spolupráci místních myslivců,
přivedl domácí i zahraniční rozhodčí a postaral se o spoustu dalších věcí tak, aby si Žírovice dál
budovaly jméno kvalitního mezinárodního trialu.
Roman Sedláček
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PZ a ZV – ČPSK

nástup PZ
Po roce jsme se opět sešli v
honitbě p. Horkého v Praze –
Dubči, kde byly uspořádány OMS
Praha 9 a 10 ve spolupráci s ČPSK
PZ a ZV se zadáním titulu CACT.
Oboje zkoušky se konaly za ideálního počasí ve velmi dobře zazvěřené honitbě, což přispělo k hladkému průběhu zkoušek.
Dne 3.9. se konaly PZ.
Účastnilo se 9 AO (3 P, 2 AO,
1 GS a 3 IS) kteří byli rozlosováni
do dvou samostatných skupin.
Připravenost psů na tyto zkoušky
byla velmi dobrá. Zejména lze
kladně hodnotit vrozené vlastnosti, jako je styl hledání, ovladatelnost a bezvadné vystavování.

vítězka PZ
Malé problémy se vyskytly
jen u některých jedinců s „nedotažením“ aportu teplé zvěře
při vlečkách a na vodě. Přesto
dva AO obstáli s plným počtem
bodů. 7 psů uspělo v I. ceně,
jeden v 2.ceně a jeden AO neobstál. Zvítězila pointra (CACT)
Hera z Dolnic vedena p. Pavlem
Rathouským. Stejně byl ohodnoce (CACT) i anglický setr Draq
Vis Tranqilla, vedený pí. Vlaďkou
Dvořákovou. Na druhé místo jej
odsunul pouze vyšší věk. Třetí
místo (CACT) obsadila fena
irského setra Desiree z Košumberka , vůdce p. Hartl.

nástup ZV
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O 14 dní později jsme se sešli
opět v Praze – Dubči kde byly
OMS Praha 9 a 10 pořádány
ZV a zároveň i soutěž irských
setrů o Putovní pohár pí. Ireny
Rafalské. Počasí bylo pro zkoušky
opět příhodné, zazvěření velmi
dobré. Všichni psi měli možnost
prokázat své kvality.
Vítězem (CACT) se stal 10
měsíční pointr vedený MVDr.
Březinou – Tor, který získal
plný počet bodů. Druhé místo
(CACT) obsadil
gordonsetr
Um z Aklic vedený p. Karlem
Sýkorou, také s plným počtem
bodů, avšak starší než první pes.
Třetí (CACT) byl irský setr Navan

vítěz ZV

účastníci Poháru Ireny Rafalské
American Express z Arislandu,
kterého vedl p. Hartl. Tento pes
získal i putovní pohár pí. Rafalské jako nejlepší irský setr. Pohár
předala sama pí. Rafalská, která
sledovala celou soutěž. Myslím,
že mohla být spokojena s prací

vítěz Poháru Ireny Rafalské
svých oblíbených psů, protože
prokazovali velmi dobré lovecké
vlastnosti i bezvadnou ovladatelnost.
Závěrem bych chtěl poděkovat
pořadatelům z OMS Prahy 9 a 10
za bezvadnou přípravu obojích

zkoušek a Mgr. Jiřímu Havlovi,
který i jako vrchní rozhodčí
těchto zkoušek vše vedl s přehledem.
Zbyněk Píbl – rozhodčí

30. Nationale d‘Elevage
Le Lioran 2006
– francouzská klubová
chovatelská přehlídka GS
Jubilejní 30. speciální výstava
motivovala i nás k účasti. Zajímalo
nás srovnání českého odchovu s
francouzskou populací. S Evou
Strakovou jsme měly divácké zkušenosti z loňska a povšechný přehled o odlišném a náročném systému posuzování. Vybraly jsme dva
naše klubové vítěze, psa a fenu,
jejichž otec, Nemo vom Eixelberg,
je ve Francii zapsaný jako výběrový plemeník (kromě pracovních
a výstavních titulů má hodnocení
DKK 0, sám získal na speciálce
hodnocení EXC, je z rodičů, kteří
nemají oficiální vyhodnocení DKK
horší než B (1), mají pracovní titul
nebo titul šampión krásy a také
sami pocházejí ze stejně kvalitních předků) a poslaly jsme přihlášky včetně oficiálního vyhodnocení DKK, protože v katalogu se
vyhodnocený stupeň uvádí (když

v katalogu toto hodnocení chybí,
buď pes není vyhodnocen nebo je
stupeň jeho DKK horší než C) pro
pozdější zařazování výběrových
plemeníků.
26. května jsme vyrazily do
Auvergne. Výstava se konala pod
širým nebem v horském středisku
v nadmořské výšce 1.200m. Zázemí
poskytoval krytý zimní stadión,
kde jsme si vyzvedly katalog. 140
psů přihlášených celkem, z toho ve
třídě pracovní – psi, kde startoval
Bogey 20 a ve třídě otevřené, kde
startovala Bony 26. Jedno vítězství
jsme měly v kapse. Byly jsme nejvzdálenějšími účastníky. Eva oba
naše adepty profesionálně připravila již měsíc předem, ale poslední
úpravy probíhaly ještě před vstupem do kruhu. Kolem stojící hlouček přihlížel jistým grifům Evy a
jen tiše záviděl. Více než 2 hodiny
posuzování však dává šanci rozhodčím odhalit i sebemenší chybičku, kterou na běžné výstavě v

Le Lioran místo konání 30.
Nationale d’Elevage

krátkém časovém limitu může přehlédnout. Upravený pes s dobrým
sebevědomím však na první pohled
zaujme víc. Její námaha byla oceněna a od všech tří rozhodčích
dostal Bogey výborné hodnocení
(EXC+, EXC, EXC). Celkově EXC
B. Bony dopoledne odpočívala. Po
plánovaném obědě nastoupily do
kruhů feny. První rozhodčí jí udělila EXC +. Druhému rozhodčímu
nepadla moc do oka. Dostala pouze
EXC. Třetí rozhodčí však jí znovu
zadal EXC+ a můj soused v kruhu
mi smutně gratuloval k vítězství ve
skupině. Výsledky během krátké
pauzy zpracovávala kancelář a po
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sečtení všech bodů z hodnocení
následovalo další kolo. Když skutečně volali Bony Jinonický dvůr
bylo jasné že nastupujeme do konkurence vybraných 7 fen o titul.
Mme. Toublanc, expert na exteriér GS, M. Riva a prezident RASG
klubu oba zkušení rozhodčí z exteriéru i z výkonu znovu a znovu feny
nechávali svižně probíhat kruhem.
Když si představíte 20 gordonů
vedle sebe s patřičným rozestupem
dostanete přibližně jednu stranu
kruhu. Při té nadmořské výšce v
kondici nemůže být jenom pes. Eva
zpoza kruhu pozvbuzovala: „Jde o
všechno…….“ a v krátkých chvilkách podávala pití nám oběma.
Hodnocení 4 body, bez hodnocení
a 10 bodů od rozhodčích nakonec
vyneslo úžasné třetí místo. I když
bez titulu, ale s pohárem, přispěly
jsme ke statistice potomků Nema.
Z 22 zúčastněných na této výstavě

jich 16 dostalo hodnocení EXC, z
toho 2 byli z Čech. Druhý významně
zastoupený plemeník Nerac du
Grand Valy měl na výstavě 9 EXC
potomků z 11. Celkově se letos
populace Gordonů jevila jako méně
vyrovnaná. Byly vidět úplně rozdílné typy a dokonce i psi postrádající typ. Pracovní třída měla
velice dobrou a vyrovnanou úroveň a rozhodčí jen neradi penalizovali psy s vadami chrupu. U třídy
otevřené letos zdaleka nebylo vidět
tolik líbivých jedinců. U některých
se snad daly vytknout příliš strmé
postoje, trochu kratší slecha, níž
nasazená oháňka nebo ne příliš suchý krk. Laureáti dne byli v
každém případě vynikající psi blížící se ideálu popsanému ve standardu plemene. Byli to psi s dobrou
psychikou i vynikající fyzické kondice. Na závěr se představily chovatelské a reprodukční skupiny.

Letos Les Pralines d Aubejoux
postoupila vavříny stanici Du Clos
de La Capitainerie. Obě se prezentovaly shodně. 7 jedinců ve skupině
a v každé nejméně jeden vítěz této
prestižní chovatelské přehlídky.
BOB a vítěz celé výstavy však nepatřil ani do jedné z nich. Ověnčený
dřívějšími tituly CHCS a TR má
jméno Robin Hood de 5 a 7.
Náročný den zakončila slavnostní večeře. Většina účastníků
zůstávala do druhého dne, kdy se
konaly klubové volby. Příští rok se
Nationale d Elevage pro GS koná v
La Rochelle. Pro trialery je to, co by
kamenem dohodil.
Děkujeme MUDr. Novotnému za
podporu a za zapůjčení feny Bony.
V oficiální revue RASG je vedle R
elle des Rieux en Valdaine popsána
jako fena s nejlepší stavbou těla.
Mgr. Jana Anderlová

vítěz třídy šampiónů – psi a nejkrásnější pes
výstavy CHCS Robin Hood de 5 a 7 a vítězka třídy
šampiónů – feny CHCS TR Myrto des Pralines
d’Aubejoux
CHT Saphir du Buisson au Cerf – vítěz letošní
trofeje nejkompletnějšího psa

Black’n Tan’s Stylman – vítěz třídy pracovní
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reprodukční skupina Les Pralines d’Aubejoux

MS Itálie
Potřetí druhé!
aneb
další úspěch na MS
v lovu s ohaři
Hostitelskou zemí 28. mistrovství světa v lovu s ohaři byla letošního roku Itálie. Místem konání
byl kopcovitý kraj kolem městečka Pieve St. Stefano ležícího
asi dvě stě kilometrů na severovýchod od Říma. Letošního roku
naše národní družstvo vyrazilo
na MS v plném obsazení - družstvo anglických stavěcích psů Dvořáková Vladimíra, Anquilla
viz Tranquilla (AS), Bea viz
Tranquilla (AS); Straková Eva,
Cheeky z Lodínských luhů (AS),
Seva Achai (AS) a náhradník
Navrátil Pavel - Dior Altium (P).
Družstvo kontinentálních stavěcích psů - Návrátilová Dagmar,
Nora zo Starých Levíc (NKO);
Ing. Jiří Indra, Diansa z Panských
lesů (MOK); Naďa Dušková, Duna
(BO); Petr Zoubek, Zola z Tismenic (MOK). Soutěž Sv. Huberta muži Miroslav Kalík, Or z Kvítele
(NKO); Ing. Jiří Indra, Diansa
z Panských lesů (MOK). Družstvo
žen - Návrátilová Dagmar, Nora
zo Starých Levíc (NKO) a Straková Eva, Cheeky z Lodínských
luhů (AS).

Zahajovací ceremoniál se konal
na historickém náměstí v Pieve
St. Stefano 6. 10. 2006 a vlastní
soutěž MS byla 7. a 9. 10. 2006.
Soutěž Svatého Huberta se běžela
8. 10. 2006. Největší pozornosti se
těšilo naše družstvo anglických
stavěcích psů, které již po dva
roky obsadilo druhé místo. Vlastní
soutěž probíhala ve velice těžkém
a kopcovitém terénu se spoustou
trní, kde měla převážně bažantí
zvěř možnost rychlého ubíhání.
Pes, který neměl dostatek razance
při vedení ke zvěři, neměl velkou
šanci uspět. Po prvním dni soutěže bylo naše družstvo „angličanů“ na prvém místě v celkovém
hodnocení. Vůdcům s kontinentálními ohaři se nepodařilo bodovat.
Na soutěži Svatého Huberta
v kategorii žen bohužel ani
Dagmar Navrátilová, ani Eva
Straková nepřišly na zvěř. V soutěži mužů si velice dobře vedl
Ing. Jiří Indra a za svůj výkon
byl ohodnocen padesáti devíti
body, za které získal druhé místo
ve skupině. Pan Miroslav Kalík
podával rovněž výborný výkon.
Or vypracoval velice těžký bod
na bažantu, ten však ale vzlétl
přímo proti koroně, čímž nebylo
možné vystřelit. Ale i tak se
oba naší mladí vůdci neztratili

– Ing. Jiří Indra byl v celkové klasifikaci na osmém místě a Miroslav Kalík na dvacátém druhém
místě. Jako družstvo se v kategorii mužů umístili na místě sedmém. Je to velký úspěch a patří
jim uznání za vzornou reprezentaci naší myslivecké kynologie.
Do druhého dne nastupovala
paní Dvořáková a Straková jako
favorité a to je vždy trochu svazující. Ale obě jsou zkušené vůdkyně
a nenechaly nikoho na pochybách,
že patří k vůdcovské elitě. I druhý
den dokázaly své svěřence dovést
k bodům a jen díky titulu rec.CACIT se před naše družstvo „angličanů“ dostalo Španělsko. V celém
týmu panovala neskutečná radost,
protože družstvo anglických stavěcích psů obsadilo po třetí rok
druhé místo na MS v lovu s ohaři!
Ve skupině „kontinentálů“ se
ani druhý den nepodařilo žádnému psu bodovat. Je však velice
potěšitelné, že mezi vůdci kontinentálních stavěcích psů se
rekrutuje skupina mladých vůdců,
kteří jsou velkým příslibem do
budoucna. Všem účastníků 28.
mistrovství světa v lovu s ohaři
patří srdečné poděkování za vzornou reprezentaci naší republiky.
MUDr. Vlastimil Novotný
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Výsledky FT 2006
Field Trial a Derby
Straškov 2006
Field Trials
couple pointer-setter 1.4.2006
Skupina: Skupina FT
Rozhodčí: MUDr. Novotný
Vlastimil,
Švec František,
Šnobr Miloslav
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1. CACT
Hledání systematické vyvážené
v konstantním tepmu s výrazně
vyjádřenou touhou najít zvěř
a schopností záběr hledání přizpůsobit terénu. Mechanika pohybu
a držení hlavy jsou excelentní. 2x
přesvědčivý bod na koroptvích
klidná po výstřelu i před pernatou.
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
17 body(ů) výborně (EXC) 2. resCACT
Styl, mechanika pohybu a držení
hlavy výborné. Hledání systematické, vyvážené na hranici FT. 2x
excelentní bod na koroptvích, přesvědčivé a produktivní postupování, klidná před pernatou a po
výstřelu.
Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 3.
Styl a mechanika pohybu typické
pro plemeno, hledání s výbornou
loveckou chytrostí, prokazuje klid
před srstnatou, opakovaně spontánně přiznává. Nesnadný bod na
bažantu. Klidný před pernatou a po
výstřelu.
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Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4.
Styl a mechanika pohybu typické
pro anglického setra, hledání systematické vyvážené, ke konci běhu
mírně polevuje v tempu. 1x staví
bez prokázání zvěře. Výborný bod
na koroptvích, klidná po výstřelu
i před pernatou.
Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 5.
Styl, držení hlavy a mechanika
pohybu typické pro plemeno, hledání systematické prostorné.
Pěkný bod na ubíhajícím bažantu
s typickým postupováním, klidný
před pernatou i po výstřelu. 1x
staví bez prokázání zvěře a 1x tap
na koroptvích.
Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr pes * 6.9.2002
Dvořáková Vlaďka CZ
10 body(ů) dobře (B) 6.
Typický styl a mechanika pohybu.
V prvé minutě respektuje srstnatou s malou podporou vůdce.
Hledání systematické prostorné
s výrazně vyjádřenou touhou najít
zvěř. Bod na pernaté, po vzlétnutí
pernaté a po výstřelu se otáčí směrem k vůdci.
Ida z Pufiho parku
Pointer fena * 6.6.2002
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, držení hlavy a mechanika
pohybu typické pro plemeno. V prvé
minutě se poněkud váže na partnera. Výborný bod na koroptvích,
klidná po výstřelu i před zvěří. V
dalším průběhu z vlivu vůdce.

Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání systematické, vyvážené,
prostorné v konstantním tempu,
mechanika pohybu a držení hlavy
jsou typické pro plemeno. Ke konci
běhu nevyužívá šanci na koroptvích.
Egi Bohemia Šibeník
Pointer fena * 26.11.2002
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V prvé minutě respektuje srstnatou
v dalším průběhu se nechává srhnout a štve zajíce.
Melony z Jehličné
Gordon setr fena * 2.8.2002
Kůrka Vladimír CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu lze
akceptovat, hledání méně vyvážené, spontánně přiznává, nevyužívá šanci na pernaté.
Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Anderlová Jana CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Mechanika pohybu, držení hlavy
typické pro plemeno GS. Hledání
systematické prostorné, vlevo
několikrát točí po větru. Dobrý bod
na koroptvích, klidná před zvěří
i po výstřelu. Ke konci běhu vyráží
bažanta.
Athena Black Sirius
Gordon setr fena * 17.2.2000
Zoubek Petr CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V úvodu prostorné hledání ve stylu
rasy, 1x respektuje srstnatou, dalšího zajíce již štve.

Liuba
Pointer fena * 2.9.2003
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání spíše loveckého typu,
nutná větší podpora vůdce.
Polevuje v tempu.
Baccy Jinonický dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V úvodu hledání systematické,
v dalším průběhu se ztrácí systém,
hledání přerušuje, nevyužívá šanci
na pernaté.
Derby couple pointer-setter
1.4.2006
Skupina: Skupina Derby
Rozhodčí: MUDr. Novotný Vlastimil,
Švec František,
Šnobr Miloslav
Bak Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Orság Lukáš CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1.
Hledání systematické, ale mělo
by být lépe vyvážené, několikrát
se orientuje na partnera. Výborná
mechanika pohybu a držení hlavy.
Těžký bod na koroptvích, klidný po
výstřelu i před pernatou.
Daisy z Kokrd
Anglický setr fena * 26.7.2004
Weinfurtová Dita CZ
8 body(ů) dobře (B) 2.
Styl a mechanika pohybu ve stylu
plemene, držení hlavy by mělo být
vyšší. V úvodu hledání systematické a vyvážené, v dalším průběhu
v důsledku srstnaté zvěře hledá
více vpravo. Bod na koroptvích,
klidná po výstřelu i před pernatou.
Carttago z Dubských lesů
Pointer pes * 18.3.2005
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání prostorné s výrazně vyjá-

dřenou touhou najít zvěř, mělo by
mít více systému. V úvodu staví
koroptve, které po vzlétnutí krátce
sleduje, 1x respektuje srstnatou,
na konci běhu štve zajíce.
Mattias Meškov dvor
Irský setr pes * 4.6.2004
Kaucká Iva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání nemá systém, velmi málo
vyjádřena touha najít zvěř, nevyužívá šanci na pernaté.
Athos od Královské stolice
Anglický setr pes * 27.5.2004
Tůma Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Mechaniku pohybu a držení hlavy
lze akceptovat, hledání by mělo
mít lepší systém, opakovaně točí
po větru. Touha najít zvěř vyjádřena. 1x
krátce štve zajíce, ale nechá se bez
obtíží vůdcem zadržet. Ke konci
běhu značí větření, postupuje a pro
nerozhodnost vůdce nerealizován
bod. Po vzlétnutí pernaté tuto štve.
Hariana Bohemis Victoria
Irský setr fena * 4.5.2003
Dušková Naďa CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání loveckého typu, horší
držení hlavy. Nevyužívá šanci na
koroptvích.
Fatty Blahud
Pointer fena * 29.3.2005
Kůrka Vladimír CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání s menším nasazením, bez
systému, opakovaně přerušuje.

Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Excelentní styl, mechanika pohybu
a držení hlavy. Hledání rychlé prostorné, mělo by mít lepší systém.
Výrazně vyjádřena touha najít
zvěř. Značí koroptve a po vzlétnutí
a výstřelu opouští místo.
China
Gordon setr fena * 1.5.2004
Procházka Jan CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika a držení hlavy ve
stylu plemene, hledání systematické, vyvážené s dobrým kontaktem s vůdcem. Nevyužívá šanci na
Afrodita od Královské stolice
Auvergneský ohař fena * 27.5.2004
Studenovská Zuzana Ing. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Z vlivu vůdce po 1. minutě.
Clea z Dubských lesů
Pointer fena * 18.3.2005
Sekera Vladimír CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání nemá systém, často přerušuje, hledá větření s nízkým nosem.
Touha najít zvěř vyjádřena.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání prostorné, systematické,
ale působí dojmem poněkud zadrženě. 1x staví bez prokázání zvěře.
1x vyráží koroptve.

Brit Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Šabatka Jan CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání prostorné systematické,
vlevo opakovaně točí po větru.
Nevyužívá šanci na pernaté.
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prostorné, 2x bod na koroptvích.
Klidná po výstřelu a před zvěří.

Field Trials couple
pointer-setter 2.4.2006
Skupina: Skupina FT
Rozhodčí: MUDr. Novotný Vlastimil,
Švec František,
Píbl Zbyněk

Athena Black Sirius
Gordon setr fena * 17.2.2000
Zoubek Petr CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání prostorné, v dobrém
tempu. Styl a mechanika pohybu
typické pro plemeno. 1x staví ve
výborném stylu GS srstnatou,
nepřiznává.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
19 body(ů) výborně (EXC) 1. CACT
Hledání ve výborném stylu, prostorné, v konstantním tempu.
Prokazuje výbornou loveckou
chytrost a cit prohledat terén.
Mechanika pohybu a držení hlavy
jsou typické pro AS. Těžký bod
v kraji terénu v typickém manýru
plemene, klidný po výstřelu a před
pernatou.
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 2. resCACT
Hledání systematické s výbornou loveckou chytrostí, typická
mechanika pohybu a držení hlavy.
Excelentní bod na koroptvích
ke konci běhu, ve velice těžkém
terénu. Příkladné vedení ke zvěři.
Klidná po výstřelu i před pernatou.

Egi Bohemia Šibeník
Pointer fena * 26.11.2002
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika jsou typické pro
rasu, vyráží koroptve.
Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr pes * 6.9.2002
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Mechanika pohybu a styl jsou
typické pro plemenou, hledání s výrazně vyjádřenou touhou najít zvěř.
3x staví bez prokázání zvěře.
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu typické
pro plemeno, hledání prostorné,

systematické, ale jeví větší zájem
o větření srstnaté. Přítomnou pernatou na parkuru realizuje partner. Spontánně přiznává.
Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Hledání ve stylu rasy, prostorné,
dobře točí proti větru, opakovaně
staví srstnatou zvěř. Nepřichází na
pernatou ani ve 2. běhu.
Melony z Jehličné
Gordon setr fena * 2.8.2002
Kůrka Vladimír CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání spíše loveckého typu,
chybí systém a nasazení. 2x spontánně přiznává.
Zettertjärns HO Odin
Gordon setr pes * 23.4.2002
Spurný Václav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání rychlé, ale méně vyvážené. 1x staví bez prokázání zvěře.
Spontánně přiznává. Nevyužívá
šanci na pernaté, kterou realizuje
partner.

Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
17 body(ů) výborně (EXC) 3.
Výborný styl s arogantním držením hlavy a bezchybnou mechanikou pohybu. Hledání systematické
s dobrým kontaktem s vůdcem.
1x bod na koroptvích, klidný po
výstřelu a před zvěří.
Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 4.
Mechanika pohybu a styl typické
pro plemeno, hledání systematické,
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Liuba
Pointer fena * 2.9.2003
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání v úvodu systematické,
v dobrém tempu, nižší držení hlavy,
poněkud více se orientuje na srstnatou, polevuje v tempu, vzata vůdcem
Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Anderlová Jana CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika jsou typické pro
rasu, vyráží koroptve.
Klapý 2006
Derby couple pointer-setter
2.4.2006
Skupina: Skupina DERBY
Rozhodčí: MUDr. Novotný Vlastimil,
Švec František, Píbl
Zbyněk
Zettertjärns Tindra
Gordon setr fena * 20.7.2004
Spurná Lenka CZ
17 body(ů) výborně (EXC) 1.
Styl lze akceptovat, výborná mechanika pohybu, hledání prostorné,
vyvážené s výrazně vyjádřenou touhou najít zvěř. Ukazuje příkladnou
loveckou chytrost. Poskytnut druhý
běh, kde opět prokazuje výborné
kvality, opakovaně respektuje srstnatou, ke konci běhu velice obtížný
bod s jistým vedením ke zvěři.
Klidná po výstřelu i před pernatou.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2.
Styl a mechaniku pohybu lze
akceptovat, korektní držení hlavy.
Hledání systematické, nebojí se
zabrat terén. Ke konci běhu mírně
polevuje,
celkově dělá zadržený dojem. Bod
na koroptvích v typickém manýru
AS. Klidný po výstřelu i před pernatou.

Bak Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Orság Lukáš CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3.
Styl a mechanika pohybu typické
pro plemeno, arogantní držení
hlavy, v úvodu se několikrát orientuje na partnera, pak ale hledá
samostatně a realizuje dvakrát bod
na koroptvích. Klidný po výstřelu,
před pernatou nutná určitá podpora vůdce.
Fatty Blahud
Pointer fena * 29.3.2005
Kůrka Vladimír CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Sty, mechanika pohybu nejsou zcela
typické pro plemeno. Hledání dnes
bez většího systému, často točí po
větru a jde za vůdce, spontánně
Brit Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Šabatka Jan CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání systematické, mechaniku
pohybu a držení hlavy lze akceptovat, nepřiznal.
Athos od Královské stolice
Anglický setr pes * 27.5.2004
Tůma Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání bez systému, není kontakt

s vůdcem, vyráží koroptve, které
štve. Naviděnou staví zajíce, kterého vzápětí pronásleduje.
China
Gordon setr fena * 1.5.2004
Procházka Jan CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Styl a mechanika pohybu typické
pro plemeno, hledání systematické,
v pravo několikrát točí po větru.
Několikrát značí větření a poněkud
více se orientuje nízkým nosem. V
doběhu respektuje srstnatou a nevyužívá šanci na pernaté, kterou
realizuje partner.
Hariana Bohemis Victoria
Irský setr fena * 4.5.2003
Dušková Naďa CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání s menším systémem, nízké
nesení hlavy, vyráží koroptve po
stopě.
Daisy z Kokrd
Anglický setr fena * 26.7.2004
Weinfurtová Dita CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Mechanika pohybu typická pro plemeno, hledání systematické s dobrým kontaktem s vůdcem. Nízké
nesení hlavy, často hledá větření s
nízkým nosem, a proto nerealizuje
bod na koroptvích.
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Carttago z Dubských lesů
Pointer pes * 18.3.2005
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Mechanika pohybu a držení hlavy
korektní, hledání systematické
s dobrým pokrytím terénu. Štve
zajíce a jde z vlivu vůdce.
MFT Žírovice 2006
(poi-set)
Field Trials couple
pointer-setter 15.4.2006
Skupina: FT, Derby couple
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný,
Jean Nargaut, Miroslav
Růžička
Rilke
Anglický setr pes * 6.9.2000
Communal Christian F
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1.
Styl lze akceptovat, hledání prostorné, ale mělo by mít lepší systém. Velice přesvědčivý bod ve
stylu rasy na koroptvích, klidný po
výstřelu i před pernatou.
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2.
Styl a mechanika pohybu typické
pro rasu. Běh přerušen. V doběhu
korektní bod na pernaté, klidná po
výstřelu i před zvěří.
Airborne vom Sonnleitenhof
Pointer pes * 23.4.2000
Hartmann Isolde A
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3.
Mechanika a držení hlavy odpovídají rase. V prvém běhu 2x krátce
staví bez prokázání zvěře. Běh pro
chybu partnera přerušen, v doběhu
korektní bod na koroptvích, klidný
po výstřelu i před pernatou.
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Birdfinder’s Buffy
Anglický setr fena * 12.3.2001
Meili Simone CH
11 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4.
Hledání prostorné, systematické,
galop a styl lze akceptovat. Bod na
ubíhajícím bažantu. Korektní chování po výstřelu i před pernatou.
Zettertjärns HO Odin
Gordon setr pes * 23.4.2002
Spurný Václav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu a držení
hlavy jsou typické pro plemeno.
Hledání by mělo mít lepší systém,
nepřiznává.
Néva d’RL
Anglický setr fena * 17.7.1997
Meili Simone CH
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání s menším systémem, polevuje v tempu.
Roxane du Clos des Vickings
Gordon setr fena * 22.9.2000
Communal Christian F
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu a držení hlavy jsou typické pro rasu.
Hledání prostorné, ale s menším
systémem, vyráží pernatou.
Athena Black Sirius
Gordon setr fena * 17.2.2000
Zoubek Petr CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, hledání prostorné, ale opakovaně přerušuje
a hledá větření s nízkým nosem. 2x
staví bez zvěře.
Ben del Zagnis
Anglický setr pes * 26.9.2002
Ludwig Lechler D
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika typické pro rasu.
Hledání by mělo pokrýt větší prostor, nepřiznává.

Zettertjärns HO Panini
Gordon setr pes * 12.1.2003
Spurný Václav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání bez většího systému, 1x
staví bez prokázání zvěře.
Jader del Zagnis
Anglický setr pes * 1.5.2000
Ludwig Lechler D
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl není pro rasu, pohyb málo
energický, hledání bez systému.
Zettertjärns Tindra
Gordon setr fena * 20.7.2004
Spurná Lenka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání systematické, vyvážené,
korektní mechanika pohybu, nízké
držení hlavy. 2x staví bez zvěře.
Egi Bohemia Šibeník
Pointer fena * 26.11.2002
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, dobré držení
hlavy avšak hledání jde příliš do
hloubky a vyráží koroptve.
Ugo Palaziensis
Pointer pes * 6.12.2002
Spurný Václav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a držení hlavy typické, hledání
by mělo mít lepší systém, v pravo
točí opakovaně po větru, nevyužívá
šanci na koroptvi.
Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu a držení
hlavy lze akceptovat, hledání systematické vyvážené prostorné.
1x staví zajíce, poskytnuta druhá
šance, kde nevyužívá možnost bodu
na koroptvích.

Baccy Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu lze akceptovat. Hledání s naznačeným systémem, několikrát krátce přerušuje,
staví a pak pokračuje v hledání.
Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu a držení
hlavy lze akceptovat. Hledání nevyvážené, vynechává pravou stranu
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu typické
pro plemeno, hledání prostorné,
dobře pracuje s měnícím se větrem. Nevyužívá šanci koroptvi.
Paulo Solid Gold’s
Pointer pes * 19.11.2003
Wolfmayr Franz A
0 body(ů) neuspěl (E)
Vzápětí po vypuštění přesvědčivě
vystavuje, vystavení však přerušuje
a pokračuje v hledání, které je systematické v dobrém stylu rasy s korektním držením hlavy. Nepřiznává.
Derby couple pointer-setter
15.4.2006
Skupina: FT, Derby couple
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný,
Jean Nargaut,
Miroslav Růžička
Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláčková Alena CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1.
Hledání od počátku s plným nasazením, ve výborném stylu rasy s výborným držením hlavy. Excelentní
bod na koroptvích, korektní chování před pernatou i po výstřelu.

Hariana Bohemis Victoria
Irský setr fena * 4.5.2003
Dušková Naďa CZ
8 body(ů) dobře (B) 2.
Hledání spíše loveckého typu,
několikrát přerušuje. Ukazuje
dobrou loveckou chytrost a vypracovává pernatou, po vzlétnutí se
nechá zadržet vůdcem, klidná po
výstřelu
Carttago z Dubských lesů
Pointer pes * 18.3.2005
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání prostorné, s nasazením,
dobře využívá přidělený terén,
nepřiznává.
Bak Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Po prvé minutě hlásí.
Field Trials couple
pointer-setter 16.4.2006
Skupina: Skupina A
Rozhodčí: Gerhard Eins,
Otomar Novák,
František Švec
Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
17 body(ů) výborně (EXC) 1.
CACIT, CACT
Výborné hledání ve výborném
stylu, výborný bod na koroptvích,
na konci běhu přichází opět na
koroptve, které ubíhají, daleko
postupuje, po vzlétnutí korektní
chování před zvěří i po výstřelu.

Roxane du Clos des Vickings
Gordon setr fena * 22.9.2000
Communal Christian F
16 body(ů) výborně (EXC) 2.
Výborné hledání ve vynikajícím stylu, daleko od vůdce bod
na koroptvích. Klidná po výstřelu
a před pernatou.
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 5.
Výborné hledání ve stylu rasy,
pěkný bod na koroptvích, klidná po
výstřelu i před zvěří.
Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláčková Alena CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 6.
Výborné hledání ve výborném
stylu rasy, 2x staví bez prokázání
zvěře. Bod na koroptvích, klidný po
výstřelu i před zvěří.
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4.
Pravidelné a dobře vyvážené hledání ve stylu plemene, pěkný bod
na divoké kachně a ještě jeden bod
na koroptvích. Klidná po výstřelu
i před pernatou.
Birdfinder’s Buffy
Anglický setr fena * 12.3.2001
Meili Simone CH
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 7.
Hledání poněkud více do hloubky,
3 korektní body na koroptvích.
Klidná po výstřelu i před pernatou

Paulo Solid Gold’s
Pointer pes * 19.11.2003
Wolfmayr Franz A
16 body(ů) výborně (EXC) 3.
Výborné hledání, ve výborném stylu,
daleko před vůdcem bod na koroptvích, vystavení poněkud v nižší
pozici. Klidný po výstřelu i před

51

Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
7 body(ů) dobře (B) 8.
Hledání právě na okraji požadavku zkoušky, méně pravidelné,
ne dostatečně rozložené do šířky,
těžkopádný pohyb, 2x staví bez
prokázání zvěře. Na konci běhu
korektní bod na koroptvích. Klidný
po výstřelu i před pernatou.
Baccy Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Štve zajíce.
Zettertjärns HO Odin
Gordon setr pes * 23.4.2002
Spurný Václav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání příliš do hloubky, běh přerušen, v doběhu nevyužívá šanci na
koroptvích.

Zettertjärns HO Panini
Gordon setr pes * 12.1.2003
Spurný Václav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Štve koroptve.
Liuba
Pointer fena * 2.9.2003
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavku
zkoušky.
Zettertjärns Tindra
Gordon setr fena * 20.7.2004
Spurná Lenka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Staví koroptve, které po vzlétnutí
štve.
Néva d’RL
Anglický setr fena * 17.7.1997
Meili Simone CH
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Vzata zpět vůdcem.

Ben del Zagnis
Anglický setr pes * 26.9.2002
Ludwig Lechler D
0 body(ů) neuspěl (E)
Nepřiznává.

Jader del Zagnis
Anglický setr pes * 1.5.2000
Ludwig Lechler D
0 body(ů) neuspěl (E)
Krátce staví, po výstřelu štve zvěř.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání s menším systémem, staví
3x bez prokázání zvěře.

Rilke
Anglický setr pes * 6.9.2000
Communal Christian F
0 body(ů) neuspěl (E)
Nepřiznává.

Ugo Palaziensis
Pointer pes * 6.12.2002
Spurný Václav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V úvodu dobré hledání, nepřiznává.

Field Trials couple
pointer-setter 17.4.2006
Skupina: Skupina A
Rozhodčí: Nargaut Jean,
MUDr. Vlastimil Novotný,
Otomar Novák

Airborne vom Sonnleitenhof
Pointer pes * 23.4.2000
Hartmann Isolde A
0 body(ů) neuspěl (E)
Vyráží koroptve.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1.
Styl, mechanika pohybu jsou typické
pro plemeno, dobrá linie hřbetu
v pohybu, hledání systematické pro-
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storné, 2x bod na koroptvích, klidná
před pernatou i po výstřelu.
Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2.
Styl, mechanika pohybu a držení
hlavy korektní, pohyb dnes méně
energický, velmi dobřé pokrývá
přidělený prostor, korektní bod
na koroptvích, klidný po výstřelu
i před pernatou.
Teck du Domaine
de la Půumedoree
Anglický setr pes * 14.8.2002
Communal Christian F
11 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3.
V prvé minutě prohání zajíce, ale v limitu se vrací zpět. V dalším průběhu
hledání spíše loveckého typu, ne zcela
korektní linie hřbetu, nízké držení
hlavy, 2x staví bez prokázání zvěře. Na
konci běhu korektní bod na koroptvích,
klidný po výstřelu i před pernatou.
Liuba
Pointer fena * 2.9.2003
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Nepřiznává, z vlivu vůdce.
Airborne vom Sonnleitenhof
Pointer pes * 23.4.2000
Hartmann Isolde A
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, ale hledání
neodpovídá požadavku zkoušky,
jde příliš do hloubky, bez systému.
2x staví koroptve.
Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, horší dorzální
linie v pohybu, pohyb zádě není
zcela typický pro plemeno, 2x staví
bez prokázání zvěře.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika typické pro plemeno, dobré držení hlavy. 1x staví
bez prokázání zvěře, nevyužívá
šanci na pernaté.
Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu a držení
hlavy typické pro rasu, nevyužívá
šanci na koroptvích.
Roxane du Clos des Vickings
Gordon setr fena * 22.9.2000
Communal Christian F
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání v dobrém stylu, hřbetní linie
poněkud neklidná v pohybu, bod na
koroptvích, klidná po výstřelu i před
pernatou, přechází koroptve.
Baccy Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Z vlivu vůdce, štve zajíce.
Ben del Zagnis
Anglický setr pes * 26.9.2002
Ludwig Lechler D
0 body(ů) neuspěl (E)
Z vlivu vůdce.
Néva d’RL
Anglický setr fena * 17.7.1997
Meili Simone CH
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu nejsou
typické pro plemeno. 1x staví bez
prokázání zvěře.
Birdfinder’s Buffy
Anglický setr fena * 12.3.2001
Meili Simone CH
0 body(ů) neuspěl (E)
V úvodu hledání systematické prostorné, posléze z vlivu vůdce.

Jader del Zagnis
Anglický setr pes * 1.5.2000
Ludwig Lechler D
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu těžkopádná, 2x staví bez prokázání
zvěře, nevyužívá šanci na pernaté.
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu typická pro
plemeno, korektní hřbetní linie v pohybu a dobré nesení hlavy. Hledání
systematické prostorné, 1x spontánně přiznává, přechází koroptve.
Paulo Solid Gold’s
Pointer pes * 19.11.2003
Wolfmayr Franz A
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu a držení
hlavy jsou typické pro rasu, dobrá
hřbetní linie v pohybu, energická
záď, 2x staví bez prokázání zvěře,
nevyužívá šanci na koroptvích.
Field Trials solo pointer-setter
15.4.2006
Skupina: FT, Derby solo
Rozhodčí: František Švec,
Otomar Novák
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1
CACIT, CACT
Prostorné, rychlé hledání zcela
ve stylu plemene. Maximálně využívá daný prostor i směr větru.
v 15. minutě vypracovává koroptve, které
pevně staví a po výstřelu a vzlétnutí koroptví je naprosto klidný.
Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 2
Prostorné hledání ve vysokém
tempu. Zcela ve stylu plemene.
Využívá daný prostor. 2x vystavuje

bez prokázání zvěře. v 9. minutě
vystavuje bažanta. Po výstřelu
i vzlétnutí pernaté klidná.
Tipsy des Landes du Pech
Pointer fena * 4.8.2002
Communal Christian F
12 body(ů) velmi dobře (T.B.)
Hledání prostorné více na pravé
straně, několikrát točí po větru.
Méně systematické. Styl hledání
odpovídá plemeni. 1x vystavuje bez
prokázání zvěře. v 15 minutě vystavuje koroptve, klidný po výstřelu
a před pernatou.
Esther vom Rupertigau
Pointer fena * 29.12.1999
Labarre Petra D
0 body(ů) neuspěl (E)
Sytlové hledání, málo využívá daný
prostor, hledání odpovídající spíš
loveckému způsobu. ve 14. minutě
krátce vystavuje pernatou, která
vzlétá a po výstřelu fena vyráží za
zvěří.Klidná až po hlasitých povelech.
Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr pes * 6.9.2002
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Široké prostorné hledání odpovídající stylu plemene. Maximálně
využívá daný terén. V prvé minutě
vystavuje pernatou. Klidný po
výstřelu i před pernatou. Ve 4.
minutě vystavuje a následně vyráží
pernatou.
Angel Black Sirius
Gordon setr fena * 17.2.2000
Miketa Tomáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání ve stylu plemene s výraznou chutí najít zvěř. Využívá
daného prostoru. V 8. minutě se
dostává z vlivu vůdce.
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Ceyreste Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 21.2.2004
Meili Simone CH
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání ve stylu plemene, systematické. 1x vystavuje bez prokázání zvěře. v 9. minutě vystavuje,
postupuje a vyráží bažantí slepici,
kterou pronásleduje.
Teck du Domaine
de la Půumedoree
Anglický setr pes * 14.8.2002
Communal Christian F
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání odpovídá stylu plemene,
s výraznou snahou najít zvěř. v 7.
minutě vyráží pernatou.
Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Anderlová Jana CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání ve stylu plemene, využívá
daný prostorl. Pevně vystavuje v 9.
minutě koroptve, mírně postoupí
po výstřelu a vzlétnutí pernaté. V
11. minutě opět pevně vystavuje
a po výstelu pronásleduje koroptve
a následně zajíce.
Finy vom Leinetal
Pointer fena * 14.6.1998
Labarre Petra D
0 body(ů) neuspěl (E)
Široké, rychlé hledání s dobře
nasazenou hlavou. Maximálně využívá daný prostor. 3x vystavuje bez
prokázání zvěře.

Field Trials solo pointer-setter
16.4.2006
Skupina: Skupina B
Rozhodčí: Petr Rubeš,
Milan Andrle
Tipsy des Landes du Pech
Pointer fena * 4.8.2002
Communal Christian F
18 body(ů) výborně (EXC) 1.
CACIT, CACT
Prostorné rychlé hledání ve stylu,
s dobrým nesením hlavy. Výborně
využívá daný prostor. Staví koroptve, klidný po výstřelu i před zvěří.
Egi Bohemia Šibeník
Pointer fena * 26.11.2002
Orság Lukáš CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2.
Velice rychlé stylové a prostorné
hledání s výborným nesením hlavy,
ve 2. minutě staví koroptve, které
ubíhají, spontánně za nimi postupuje a zvěř zastavuje. Při vzlétnutí
a po výstřelu klidná. V 5. minutě
staví bez prokázání.
Ceyreste Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 21.2.2004
Meili Simone CH
10 body(ů) dobře (B) 3.
Prostorné hledání ve stylu plemene, částečně jednostranné.
Staví koroptve, postupuje, klidná
před zvěří i po výstřelu.
Esther vom Rupertigau
Pointer fena * 29.12.1999
Labarre Petra D
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání loveckého typu, často
ověřuje stopy, v 10. minutě staví,
dlouho postupuje a vyráží koroptve.
Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr pes * 6.9.2002
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Pes prohledává dokonale svěřený
terén, nevyužívá možnosti získat
bod koroptvích.
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Finy vom Leinetal
Pointer fena * 14.6.1998
Labarre Petra D
0 body(ů) neuspěl (E)
Rychlé prostorné hledání, až moc
hluboké, s dobrým nesením hlavy,
pevné vystavení koroptví, po vzlétnutí za nimi vyráží.
Teck du Domaine
de la Půumedoree
Anglický setr pes * 14.8.2002
Communal Christian F
0 body(ů) neuspěl (E)
Stylové hledání s dobrým nesením hlavy, 3x vystavení bez prokázání zvěře.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Prostorné bezchybné hledání ve
stylu, v 8. minutě vystavuje zajíce.
Dál nepřichází na zvěř. Ve druhém
běhu ve 3. minutě vyráží koroptve.
Angel Black Sirius
Gordon setr fena * 17.2.2000
Miketa Tomáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Výborné hledání ve stylu s dobrým
nasazením a tempem, pes staví
ve druhé minutě koroptve, které
vyráží.
Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Anderlová Jana CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Prostorné rychlé hledání, 2x vystavení bez prokázání zvěře. Ve dvanácté minutě staví koroptve, při
vzlétnutí vyráží za nimi.
Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání prostorné, ve stylu plemene, točí zásadně proti větru.
Vyráží koroptve.

Field Trials solo pointer-setter
17.4.2006
Skupina: Skupina B
Rozhodčí: Petr Rubeš,
Milan Andrle
Finy vom Leinetal
Pointer fena * 14.6.1998
Labarre Petra D
17 body(ů) výborně (EXC) 1
CACIT, CACT
Temperamentní prostorné hle
dání ve stylu s dobrým nesením
hlavy, absolutně klidná pžed zajícem a srnčím, které vystavuje. V
11 minutě staví koroptve, vzápětí
vybíhá zajíc, fena je otočí hlavu
a postupuje dál za koroptvemi, po
vyvstání koroptví zůstává klidná
před výstřelem i
Tipsy des Landes du Pech
Pointer fena * 4.8.2002
Communal Christian F
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2
Prostorné hledání v tempu, ve stylu
v něktrých momentech příliš hluboké, v sedmé minutě staví koroptve, lidná po výstřelu i před zvěří.
Esther vom Rupertigau
Pointer fena * 29.12.1999
Labarre Petra D
7 body(ů) dobře (B)
Hledání loveckého typu, částečně
jednostranné, při vystavování
koroptví zalehává a odmítá postupovat. Postupuje až při důrazném
povzbuzování. Klidná před zvěří
i po výstřelu.
Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena prohledává svěřený prostor
nesystematicky, hodně hluboko,
často usměrňována vůdcem, před
zajícem klidná. 3x staví bez prokázání

Rilke
Anglický setr pes * 6.9.2000
Communal Christian F
0 body(ů) neuspěl (E)
Prostorné hledání, prohledává
terén dostatečně rychle s dobrým
nesením hlavy ve stylu plemene. Ve
třetí minutě staví a postupuje bez
prokázání zvěře. V dalších minutách opět staví bez prokázání
zvěře.
Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Anderlová Jana CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Prostorné, rychlé hledání ve stylu,
v šesté minutě pevně staví koroptve, postupuje, po vzlétnutí zůstává
klidná, po výstřelu je pronásleduje.
Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr pes * 6.9.2002
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Prostorné rychlé hledání ve stylu,
ve třetí minutě staví koroptve a vyráží je.
Ceyreste Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 21.2.2004
Meili Simone CH
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání méně prostorné, nesamostatné, s častým usměrňováním
vůdcem. Staví zajíce, klidná. Staví
bažanta, po jeho vzlétnutí ho pronásleduje.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání prostorné, ve stylu, ve
druhé minutě staví zajíce, klidný.
Ve 4 minutě straví a postupuje
za korotvemi, které nedopracuje
a přechází je. Koroptve následně
vyráží vůdce.

Derby solo pointer-setter
15.4.2006
Skupina: FT, Derby solo
Rozhodčí: František Švec,
Otomar Novák
Field Flyers Ballas
Pointer pes * 5.5.2004
Labarre Petra D
0 body(ů) neuspěl (E)
Prostorné rychlé hledání s výraznou snahou najít zvěř. Zcela ve
stylu plemene. V 1. minutě vyráží
koroptve. v 7. minutě se dostává
z vlivu
Derby solo pointer-setter
16.4.2006
Skupina: Skupna C
Rozhodčí: Nargaut Jean,
MUDr. Vlastimil Novotný,
Miroslav Růžička
Hariana Bohemis Victoria
Irský setr fena * 4.5.2003
Dušková Naďa CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Odvolána vůdcem.
Carttago z Dubských lesů
Pointer pes * 18.3.2005
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Pravidelný pohyb, daleké hledání,
dobře jde do hloubky, dobře točí
proti větru, ukazuje dobrou loveckou chytrost. Hřbetní linie v se
v pohybu mírně vlní.
Bak Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Pravidelný pohyb, hledání s menším systémem, ve skoku příliž
dlouý, hřbetní linie korektní, štve
srnčí zvěř.

55

Field Flyers Ballas
Pointer pes * 5.5.2004
Labarre Petra D
0 body(ů) neuspěl (E)
Špatný kontakt s vůdcem, pes se
dostal z jeho vlivu.
Derby solo pointer-setter
17.4.2006
Skupina: Skupina C
Rozhodčí: Petr Rubeš,
Milan Andrle
Field Flyers Ballas
Pointer pes * 5.5.2004
Labarre Petra D
0 body(ů) neuspěl (E)
Po vypuštění vyráží do terénu,
který nesystematicky prohledává.
2x vyráží koroptve, které krátce
značí a vyráží za nimi. Dostává se
z vlivu
MFT Klapý 2006 (poi-set)
Field Trials couple
pointer-setter 21.4.2006
Skupina: Skupina C
Rozhodčí:Gerhard Eins,
Ing. Luděk Polák,
Miloslav Šnobr
Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Velice dobré hledání, po nepřesvědčivém bodu vůdce nestřílí.
Melony z Jehličné
Gordon setr fena * 2.8.2002
Kůrka Vladimír CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Vyráží bažanta. Hledání příliš
krátké.
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Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Velice dobré hledání, dobrý
styl, občas chodí příliš hluboko.
Vystavuje 3x bez prokázání zvěře.
Paulo Solid Gold’s
Pointer pes * 19.11.2003
Wolfmayr Franz A
0 body(ů) neuspěl (E)
Vynikající hledání, držení hlavy.
Nevyužívá šanci na pernaté.
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Výborné hledání, styl, nevyužívá
šanci na pernaté.
Snow du Mas D’eyraud
Anglický setr pes * 22.6.2001
Balogh Ladislav SK
0 body(ů) neuspěl (E)
Štve zajíce.
Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Vynikající hledání, držení hlavy.
Nevyužívá šanci na pernaté.
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Velice dobré hledání a styl, vyráží
koroptve.

Field Trials solo pointer-setter
21.4.2006
Skupina: Skupina C
Rozhodčí:Gerhard Eins,
Ing. Luděk Polák,
Miloslav Šnobr
Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Anderlová Jana CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Štve zajíce.
Athena Black Sirius
Gordon setr fena * 17.2.2000
Zoubek Petr CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Štve pernatou.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Nevyužívá šanci na pernaté.
Uri de la Ferme de Belou
Pointer pes * 24.5.2003
Tromborg Tonny DK
0 body(ů) neuspěl (E)
Vynikající hledání, vynikající chod
odpovídající stylu rasy, přechází
pernatou.
Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr pes * 6.9.2002
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Velice dobré hledání, v průběhu
běhu akceptuje mnoho zajíců.
Výborný chod a kondice. Při druhé
šanci štve zajíce.
Iris z Pufiho parku
Pointer fena * 6.6.2002
Březina Petr MVDr. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Velice dobrý chod a hledání, dobře
pracuje v točícím se větru, štve
zajíce.

Derby solo pointer-setter
21.4.2006
Skupina: Skupina C
Rozhodčí: Gerhard Eins,
Ing. Luděk Polák,
Miloslav Šnobr
China
Gordon setr fena * 1.5.2004
Procházka Jan CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1.
Vynikající hledání ve výborném
stylu, vynikající držení hlavy
a chod. Těžký bod na bažantovi.
Klidná po výstřelu i před zvěří.
Dansk Dynasty Bine
Pointer fena * 21.10.2005
Tromborg Uffe DK
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavku
zkoušky.
Field Trials couple
pointer-setter 22.4.2006
Skupina: Skupina C
Rozhodčí: MUDr. Novotný Vlastimil,
Herčík ,
Kunt Libor
Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu jsou
typické pro plemeno, hledání systematické, s menším nasazením.
Nevyužívá šanci na pernaté.
Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechaniku pohybu lze
akceptovat, korektní držení hlavy,
vyráží koroptve.
Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, hledání syste-

matické s menším nasazením. 1x
spontánně přiznává, běh přerušen, v doběhu nevyužívá šanci na
pernaté.
Liuba
Pointer fena * 2.9.2003
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, nesení hlavy
v úrovni hřbetu, hledání se systémem, mohlo by být víc vyvážené. 1x
přiznává, štve srnčí.
Uli z Tismenic
Pointer fena * 25.3.2003
Mrázek Jiří CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V úvodu se orientuje na svého partnera, horší systém hledání, ale
dobrá mechanika pohybu a držení
hlavy. Korektní bod na koroptvích v
typické manýru pro plemeno,
posléze štve srnčí.
Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu ve stylu
plemene, hledání méně systematické, prostorné. 2x značí ubíhající
koroptve, které potřetí pevně vystavuje, k lidná před zvěří i po výstřelu,
se svým partnerem štve srnčí.
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Výborný styl a mechanika pohybu,
hledání v úvodu poněkud do
hloubky, nevyužívá šanci na pernaté.
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu typické
pro plemeno. Hledání systematické
v konstatní tempu. Vyráží koroptve.

Paulo Solid Gold’s
Pointer pes * 19.11.2003
Wolfmayr Franz A
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu a držení
hlavy excelentní. Hledání systematické, prostorné, v konstantním tempu, dobře se orientuje na
měnící se vítr. Přechází pernatou.
Field Trials solo pointer-setter
22.4.2006
Skupina: Skupina C
Rozhodčí: MUDr. Novotný
Vlastimil,
Herčík ,
Kunt Libor
Uri de la Ferme de Belou
Pointer pes * 24.5.2003
Tromborg Tonny DK
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu jsou
korektní včetně držení hlavy,
která je nesena v linii hřbetu, hledání s menším systémem, jde příliš do hloubky, v dobrém tempu.
2x respektuje srstnatou, přechází
koroptve.
Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Anderlová Jana CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Systematické hledání, dobře
vyvážené, v konstantním tempu,
korektní držení hlavy. 3x staví
srstnatou, kterou respektuje.
Nevyužívá šanci
na koroptvích, které jí ubíhají a posléze je mine.
Iris z Pufiho parku
Pointer fena * 6.6.2002
Březina Petr MVDr. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, méně vydatná
mechanika pohybu a nasazení.
Nižší nesení hlavy, hledání v úvodu
systematické, vyvážené, ke konci
opakovaně přerušuje, značí větření
a staví 3x bez prokázání zvěře.
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Egi Bohemia Šibeník
Pointer fena * 26.11.2002
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Po prvé minutě vzata vůdcem zpět.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, korektní držení
hlavy, hledání systematické, s menším nasazením, vyráží koroptve.
Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr pes * 6.9.2002
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu jsou
typické pro plemeno, výborné
držení hlavy. Hledání systematické, vyvážené s dobrou loveckou
chytrostí a
touhou najít zvěř, ke konci běhu
značí větření, postupuje, ale nedopracovává pernatou zvěř.
Andariel Bay Davarony
Anglický setr pes * 22.1.2004
Vnuk Lubomír CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechaniku pohybu lze
v úvodu akceptovat. V dalším průběhu polevuje v tempu, nízké držení
hlavy, opakovaně značí větření, 3x
staví bez prokázání zvěře.
Derby solo pointer-setter
22.4.2006
Skupina: Skupina C
Rozhodčí: MUDr. Novotný Vlastimil,
Herčík ,
Kunt Libor
Brit Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Šabatka Jan CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1.
Styl, mechanika pohybu a držení
hlavy jsou korektní, hledání prostorné, dobře vyvážené, v konstatním tempu, výborný kon-
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takt s vůdcem, ke konci běhu bod
na koroptvích s bočním větrem.
Klidný po výstřelu i před zvěří.
Bak Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Orság Lukáš CZ
11 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2.
Styl a mechanika pohybu jsou
typické pro plemeno, vysoké držení
hlavy, hledání prostorné, v konstantním tempu, mohlo by mít
lepší systém 2x staví bez prokázání
zvěře. Ke konci běhu bod na ubíhajícím bažantu, klidný po výstřelu
i před pernatou.
Dansk Dynasty Bine
Pointer fena * 21.10.2005
Tromborg Uffe DK
0 body(ů) neuspěl (E)
První tři minuty excelentní hledání ve výborném stylu, pak polevuje v tempu, opakovaně přerušuje,
přechází koroptve.
Carttago z Dubských lesů
Pointer pes * 18.3.2005
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání s pokrytím velkého prostoru, bez většího systému, v konstantním tempu, jde příliš do
hloubky, 2x nevyužívá šanci na
koroptvích.
China
Gordon setr fena * 1.5.2004
Procházka Jan CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V úvodu hledání systematické v dobrém tempu, styl lze akceptovat, 2x
staví bez prokázání zvěře, hledání
velice zkracuje, je úzkostlivé, hledá
větření s nízkým nosem.
Daisy z Kokrd
Anglický setr fena * 26.7.2004
Weinfurtová Dita CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V úvodu hledání prostorné, v dobrém stylu, pak polevuje v tempu, 3x
staví bez prokázání zvěře.

Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V prvé minutě štve zajíce, pak
svého vůdce.
Field Trials couple
pointer-setter 23.4.2006
Skupina: Skupina C
Rozhodčí: MUDr. Novotný Vlastimil,
Rubeš Petr,
Ing. Polák Luděk
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
19 body(ů) výborně (EXC) 1 CACIT,
CACT
Systematické hledání ve výborném stylu, korektní držení hlavy,
korektní pokrytí terénu. Poskytnuta
druhá šance, kdy realizuje bod
na koroptvích. Klidná po výstřelu
i před zvěří.
Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechaniku pohybu lze
akceptovat, hledání s menším systémem, nepřiznává.
Liuba
Pointer fena * 2.9.2003
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechaniku lze akceptovat,
korektní držení hlavy, hledání
spíše loveckého stylu, nevyužívá
šanci na koroptvích.
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Výborný styl, mechanika pohybu
a držení hlavy, příkladně pracuje
s měnícím se větrem, 2x spontánně
přiznává. Poskytnuta 2. šance:
nevyužívá koroptve, které vystavuje její partner.

Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, hledání s menším pokrytím terénu, staví bez prokázání zvěře.
Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání s menším nasazením, prostorné a systematické, 2x staví bez
prokázání zvěře.
Paulo Solid Gold’s
Pointer pes * 19.11.2003
Wolfmayr Franz A
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání rychlé, prostorné, často se
orientuje na partnera, 1x staví bez
prokázání zvěře, jedenkrát staví
srstnatou.
Field Trials solo pointer-setter
23.4.2006
Skupina: Skupina C
Rozhodčí: MUDr. Novotný Vlastimil,
Rubeš Petr,
Ing. Polák Luděk
Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr fena * 6.9.2002
Anderlová Jana CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1
Styl a mechanika jsou typické pro
plemeno, hledání v konstatním
tempu, pracuje dobře s větrem,
výborně využíví přidělený terén
a prokazuje výbornou loveckou
chytrost. Těžký bod na koroptvích,
korektní postupování, po vzlétnutí pernaté nutná podpora vůdce,
korektní po výstřelu.
Egi Bohemia Šibeník
Pointer fena * 26.11.2002
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V úvodu hledání v dobrém tempu,
staví srstnatou, kterou respektuje,

krátce na to staví bez prokázání
zvěře, polevuje v tempu.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání s menším nasazením, ale
prostorné. Korektní držení hlavy,
2x staví bez prokázání zvěře, ke
konci polevuje v tempu.
Iris z Pufiho parku
Pointer fena * 6.6.2002
Březina Petr MVDr. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Od počátku hldání systematické,
spíše v loveckém stylu, vzata vůdcem zpět.
Uri de la Ferme de Belou
Pointer pes * 24.5.2003
Tromborg Tonny DK
0 body(ů) neuspěl (E)
V úvodu rychlé hledání ve stylu
rasy, chybí však systém, polevuje
v tempu.
Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr pes * 6.9.2002
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu jsou
typické pro plemeno, dobré držení
hlavy, hledání ovlivněno měnícím
se větrem, systematické, s dobrým
pokrytím terénu, příliš se orientuje
na stopy srstnaté.

v úrovni hřbetu. Hledání je prostorné, mělo by mít lepší systém.
v 7 minutě vyráží koroptve, o kterých ví.
Bak Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V úvodu hledání ve stylu rasy, mohl
by mít lepší systém, štve srnčí.
Brit Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Šabatka Jan CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu jsou
korektní, mohlo by být lepší držení
hlavy, nevyužívá šanci na koroptvích.
Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Excelentní styl a mechanika
pohybu, hledání prostorné, systematické, dobře vyvážené ve vysokém tempu, štve zajíce.
China
Gordon setr fena * 1.5.2004
Procházka Jan CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání se systémem v úvodu běhu,
pak jde příliš do hloubky, hledá
větřením s nízkým nosem, jedenkrát staví bez prokázání zvěře.

Derby solo pointer-setter
23.4.2006
Skupina: Skupina C
Rozhodčí: MUDr. Novotný Vlastimil,
Rubeš Petr,
Ing. Polák Luděk

Dansk Dynasty Bine
Pointer fena * 21.10.2005
Tromborg Uffe DK
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika jsou typické,
hledání se systémem, v 6 minutě
výrazně polevuje v tempu.

Carttago z Dubských lesů
Pointer pes * 18.3.2005
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu jsou
typické pro plemeno, držení hlavy

Daisy z Kokrd
Anglický setr fena * 26.7.2004
Weinfurtová Dita CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu jsou
typické pro plemeno, hlava lehce
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pod linií hřbetu. Hledání je systematické, několikrát točí proti
větru. Poskytnuta druhá šance:
nechává se zadržet před srstnatou,
v dalším průběhu nevyužívá šanci
na koroptvích.

Benjamin Leslie Leven
Anglický setr pes * 23.12.2002
Zborník Karel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, ale pohyb příliš zadržený. Hledání s naznačeným systémem.

MFT Mladá Boleslav
(poi-set)

Bret Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Šabatka Jan CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl typický pro plemeno, hledání
by mělo mít lepší systém. V úvodu
se poněkud hůře orientuje na parkuru. Nevyužívá šanci na koroptvích.

Field Trials couple
pointer-setter 2.7.2006
Skupina: Skupina A
Rozhodčí: Anotonio Fernandez,
MUDr. Vlastimil Novotný,
Petr Rubeš
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1.
Styl lze akceptovat, hledání prostorné, dobře točí proti větru.
Korektní bod na koroptvích, klidná
po výstřelu i před pernatou. Ke
konci běhu zkracuje hledání.
Brit Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Šabatka Jan CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu typické
pro plemeno, hledání by mělo mít
lepší systém, přechází koroptve.
Cindy z Čejských lesíků
Gordon setr fena * 30.7.2003
Zahradníček František CZ
0 body(ů)
Daisy z Kokrd
Anglický setr fena * 26.7.2004
Weinfurtová Dita CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a hledání neodpovídá požadavku zkoušky.
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Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání prostorné v dobrém stylu
a konstantním tempu. Nevyužívá
šanci na koroptvi, kterou partner
vyráží.
Lada z Niv Bučovic
Pointer fena * 6.5.2001
Zahradníček František CZ
0 body(ů)
Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat,hledání nemá
systém, vpravo opakovaně točí po
větru a jde za vůdce. Vyráží koroptev.
Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Výborný styl a pohyb, hledání prostorné, ale mělo by mít lepší systém, vynechává příliš mnoho
terénu. Přechází koroptev.

MFT Dubany 2006
(poi-set)
Field Trials GT couple pointer-setter 19.8.2006
Skupina: A
Rozhodčí: MUDr. Novotný,
Marian
Hruš,
Peter Klarič
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1.
CACIT, CACT
Fena hledá ve stylu plemene, hledání je vyvážené, systematické na
velmi těžkém terénu. Dobře využívá terén a pracuje s větrem, 2x
přiznává, vystavuje pernatou zvěř.
Klidná po výstřelu i před zvěří.
Apor splnila.
Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2.
Hledání ve stylu plemene, dobře
se orientuje v těžkém terénu, 2x
vystavuje bez prokázání zvěře 1x v první minutě. Dále vystavuje
bažanta, pomalu postupuje, klidná
po výstřelu i při zvletu zvěře. Aport
splnila.
Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Pes hledá ve stylu plemene, dobře
nese hlavu. Dobře pracuje s měnícím se větrem, dobře pracuje v terénu, nepřichází na zvěř.
Moly z Lodínských luhů
Anglický setr fena * 15.11.2004
Dobrozemský Miroslav CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena zpočátku dobře hledá, pak
ale polevuje v tempu.

Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena hledá ve stylu plemene, zpočátku dobře využívá terén, pak kazí
systém a ověřuje pachy. Otáčí se po
větru, nemá zvěř.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Pes hledá ve stylu plemene, hledání je prostorné a zpočátku systematické, pak polevuje v tempu
a systém hledání se výrazně zhoršuje.
Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Pes hledá ve stylu plemene, dobře
systematicky pracuje v terénu,
nepřichází na zvěř. V dalším běhu
opět vyvážené hledání, vystavuje,
dlouho postupuje, ale zvěř neprokazuje.
Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Pes rychlého hledání, ve stylu plemene, ověřuje pachy, není jistý při
vystavování. Nepřichází na zvěř.
Hariana Bohemis Victoria
Irský setr fena * 4.5.2003
Dušková Naďa CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena zpočátku dobře hledá, pak
ale polevuje v tempu.
Achaia Seva
Anglický setr fena * 15.6.2003
Straková Eva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena hledá ve stylu plemene, na
začátku v dobrém systému, pak
polevuje v tempu a v systému se
horší.

Field Trials GT couple
pointer-setter 20.8.2006
Skupina: A
Rozhodčí: Marian Hruš,
Ing. Eva Pavlíková
Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr fena * 9.11.2001
Straková Eva CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1.
CACIT, CACT
Hledání odpovídá stylu plemene.
Výborná mechanika pohybu. V
doběhu v první otáčce staví ve stylu
plemene bažantí zvěř. Klidná před
pernatou i po výstřelu. Splněn
aport.
Bea Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Styl a mechanika pohybu je typická
pro plemeno, korektní držení hlavy,
hledání systematické, vyvážené a v
konstantním tempu. Nemá zvěř. V
druhém běhu opět nemá zvěř.
Deana Vis Tranquilla
Anglický setr fena * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Výborný styl, mechanika pohybu
a držení hlavy, hledání vyvážené,
systematické v konstantním tempu.
2x vystavuje bez prokázání zvěře.
Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)
Hledání odpovídá stylu plemene,
v obou bězích nepřichází na zvěř.
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 a vyvážené, na konci
běhu polevuje v tempu.

Hariana Bohemis Victoria
Irský setr fena * 4.5.2003
Dušková Naďa CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání odpovídá stylu plemene
ale není dostatečně prostorné a v
průběhu běhu se horší ve stylu
a tempu. Hledá větřením s nízkým
nosem.
Arny z Máteřovských Javorů
Pointer pes * 13.8.2001
Plecháček Jiří CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavkům
zkoušky.
Leo Bojandolí
Irský červenobílý setr pes * 12.11.2004
Jan Korcián CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavkům zk.
Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání odpovídá stylu plemene
v dobré rychlosti, hlava dobře
nesená. V doběhu 2x točí po větru,
na konci běhu z vlivu vůdce.
Fatty Blahud
Pointer fena * 29.3.2005
Kůrka Vladimír CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání neodpovídá požadavku zk.
Draq vis Tranquilla
Anglický setr pes * 15.6.2004
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Vyvážené široké hledání ve stylu plemene, v doběhu 2x staví naprázdno.
Dior Altinum
Pointer pes * 25.6.2000
Navrátil Pavel CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání ve stylu plemene, vysoko nesená
hlava, na začátku dobrá rychlost,
vystavuje 1x naprázdno, postupně pes
polevuje v běhu, vůdce psa odvolává.
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Klubová výstava 2006

Panenské Břežany

Hlavní sponzor
výstavy

V letošním roce uspořádal
Český pointer a setter klub
dne 14. 5. Klubovou výstavu
k 70. výročí založení klubu.
Konala se již podesáté
v krásném prostředí zámeckého
parku v Panenských Břežanech.
Posuzovaly tři zahraniční
rozhodčí - POI a GS paní
Danielle Letroye z Belgie,
AS paní Jadwiga Konkiel
a IS a ISČB paní Alenka
Pokorn ze Slovinska. Výstava
měla slavnostní ráz a byla
zakončena velkým rautem
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pro všechny návštěvníky.
Doufáme, že se výstava všem
vystavovatelům i přihlížejícím
líbila a budeme se snažit
v tomto duchu pořádat
Klubovou výstavu i v příštích
letech.
Děkujeme všem, kteří se na
pořádání výstavy podíleli, ať
už poskytnutím finančních
prostředků či pomocí přímo na
výstavišti.
Především děkujeme
firmě Purina, která poskytla
velmi zajímavé ceny, dále

společnostem Elektro Mahl,
A-Servis a I.T.A.-Intertact.
Velké díky si zaslouží
i sponzorské dary členů klubu:
paní Císařovské, Dvořákové,
Rafalské, Švecové, Štarmanové
a Vaňkátové a pánů Chrobočka,
Kinzela, Legáta, Marčíka,
Nývlta, Paroubka, Ransdorfa
a Remeše.
ekonom klubu
a pořadatel výstavy
Markéta Čápová

Anglický setr
Rozhodčí: Jadwiga Konkiel, Polsko
Psi
tř. mladých
Cabernet z Nebuželského polesí VD3
maj. Nosovský Jaroslav
* 1.4.2005
Campino z Nebuželského polesí V2
maj. Srpová Marie
* 1.4.2005
Charon z Mešinské hájovny V1,CAJC
maj. Drábek Jiří
* 23.6.2005
mezitřída
Artagnan od Královské stolice V2
maj. Kohout Luděk
* 27.5.2004
Athos od Královské stolice V1,CAC
maj. Tůmá Pavel, Ing.
* 27.5.2004
tř.otevřená
Cognack Shahrastani
maj. Kec Jan, Bc
Žak z Krzáku
maj. Legát, Michálek

V1,CAC
* 2.6.2003
VD2
* 8.9.2002

tř.pracovní
Andariel Bay Davaroni
VD4
maj. Vnuk Lubomír
* 22.1.2004
Bad z Nebuželského polesí
V3
maj. Fousek Marcel
* 13.7.2002
Benjamin Leslie Leven
VD5
maj. Novák Tomáš
* 23.12.2002
Dasty z Krzáku
V2,res.CAC
maj. Stejskal Miroslav
* 5.3.2004

Valdy z Průhonické obory V1, CAC
maj. Dvořáček, Masojídková * 1.9.2003

Molly z Lodínských luhů V1,CAC
maj. Dobrozemský Miroslav * 15.11.2004

tř.vítězů
Tuliketun Runo-Ratsu

tř.otevřená
Agila od Královské stolice
VD
maj. Studenovská Zuzana, Ing. * 27.5.2004
Conemara’s Allys
V1,CAC,KV
maj. Marion B. Zimmer * 9.2.2005
Athena od Královské stolice VD5
maj. Bačovská Eda
* 27.5.2004
Cora Shahrastani
V3
maj. Srpová Marie
* 2.6.2003
Dera z Kokrd
V4
maj. Topka Pavel
* 26.7.2004
Cherie Lady Dama Krkonoše V2, res.CAC
maj. Frysová Kateřina, MVDr. * 2.2.2004

maj. Šejvlová Daniela

V1,CAC,
KV,BOB,BIS
* 26.3.2001

Feny
tř.mladých
Afra od Alpské protěže
VD4
maj. Johaníková, Kováčová * 1.7.2005
Ambra od Alpské protěže
VD3
maj. Johaníková, Kováčová * 1.7.2005
Carolain z Nebuželského polesí V1,
CAJC
maj. Fousek Marcel
* 1.4.2005
Christie z Mešinské hájovny V2
maj. Novák Tomáš
* 23.6.2005
mezitřída
Adina od Královské stolice
VD
maj. Madej Jiří, Ing.
* 27.5.2004
Conemara’s Aingeal
V3
maj. Marion B. Zimmer * 9.2.2005
Ambra od Královské stolice VD5
maj. Madej Jiří, Ing.
* 27.5.2004
Daisy z Kokrd
VD
maj. Weinfurtová Dita, Mgr. * 26.7.2004
Etna Vis Tranquilla
V4
maj. Veronika Potměšilová * 6.10.2004
Fiona z Mešinské hájovny V2,res.CAC
maj. Drábek Jiří
* 30.9.2004

tř .mladých CAJC Charon z Mešinské hájovny

tř.pracovní
Afrodita od Královské stolice VD4
maj. Studenovská Zuzana * 27.5.2004
Achaia Seva
V3
maj. Straková Eva
* 15.6.2003
Bowie Leslie Leven
V2,res.CAC
maj. Novák Tomáš
* 23.12.2002
Buggy Shahrastani
V1,CAC
maj. Fousek Marcel
* 1.6.2001
tř.vítězů
Flora z Lodínských luhů V2, res.CAC
maj. Novák Tomáš
* 13.6.1999
Cheeky z Lodínských luhů V1,CAC
maj. Straková Eva
* 9.11.2001

mezitřída CAC Athos od Královské stolice
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tř. otevřená - CAC Cognack Shahrastani

tř. mladých CAJC Carolain z Nebuželského polesí

tř. otevřená CAC, Klub.vítěz Connemara‘s Allys
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tř. pracovní CAC Valdi z Průhonické obory

mezitřída CAC Molly z Lodínských luhů

tř. pracovní CAC Buggy Shahrastani

tř. vítězů CAC Cheeky z Lodinských luhů

Irský červenobílý setr
rozhodčí: Alenka Pokorn
(Slovinsko)
Psi:
tř.mladých
Albert z Vlčích máků
V1,CAJC
Maj: Ing. Paroubek Josef *28.2.05
mezitřída
Leo Bojandolí V1, CAC, Klubový vítěz
Maj: Ing. Svobodová Kamila *12.11.04
tř. vítězů
Hard z Lukovských lánů V1, CAC
Maj: Vaňkátová Draga *15.6.98

tř. mladých CAJC Albert z Vlčích máků

Feny:
tř. mladých
Amálka z Vlčích máků V1, CAJC
Maj: Ing. Paroubek Josef *28.2.05
Rita Bohemia Thalset
VD2
Maj: Kolmanová Věra
*10.1.05
mezitřída
Leňa Bojandolí

V1, CAC,
Klubový vítěz, BOB
Maj: Korcián Jan
*2.11.04

tř. pracovní
Inka Bohemia Thalset V1, CAC
Maj: Ing. Paroubek Josef *1.10.01
tř. vítězů
Ata Daxena
V1, CAC
Maj. Vaňkátová Draga *30.11.99
mezitřída CAC, Klub. vítěz Leo Bojandolí

tř. vítězů CAC Hard z Lukovských lánů

65

tř. mladých CAJC Amálka z Vlčích máků

tř. pracovní - CAC Inka Bohemia Thalset

tř. vítězů CAC Ata Daxena

Irský setr
rozhodčí: Alenka Pokorn
(Slovinsko)
Psi:
tř. mladých
Athos z Kydlinské hůrky
VD3
Maj: Buštová Iva
*23.5.05
Harry z Bolešinské hůrky
V2
Maj: Zelingr Jaroslav
*7.1.05
Hart z Bolešinské hůrky
D4
Maj: Chabová Jaroslava *7.1.05
Quam od Klapavce
V1, CAJC,
Nejlepší mladý pes výstavy
Maj: Hermanová Jiřina *12.3.05
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mezitřída
Aaron Red Joker
VD2
Maj: Beránek Martin
*6.6.04
Akim Red Joker
V1
Maj: MUDr. Čechová Věra 6.6.04
tř. otevřená
Alex Mahagon Dream
V4
Maj: Mgr. Stará Eva
*30.1.04
Atos od Hubertovy studánky V
Maj: Malá Lenka
*14.7.03
Jorik od Rakovnické brány
V3
Maj: Ransdorf Ludvík *19.2.04
Kollin z Lesinky
V
Maj: Zdeněk Petr
*21.11.03

Navan American Express
z Arislandu
V1, CAC
Maj: Čápová Markéta
*30.3.04
Xaro Acro od Velkého dubu V2,
res.CAC
Maj: Vaňous Igor
*11.4.01
tř. pracovní
Crowley z Košumberka
VD3
Maj: Čapský Pavel
*2.12.02
Irr z Lesinky
V1, CAC,
Nejhezčí pracovní pes
Maj: Remeš Milan
*20.4.00
Xanthos od Velkého dubu
V2,
res.CAC
Maj: Příhonský Karel
11.4.01

tř. vítězů
O’Ceallaigh’s You Look At Me V1,
CAC, Klubový vítěz, BOB
Maj: Justinka Ljuba
*23.6.99
tř. veteránů
Dag z Bolešinské hůrky
V3
Maj: Marčík Karel
*17.1.97
Johny Walker Nonstop
V2
Maj: Chabová Jaroslava *16.4.98
Kenneth of Redweed
V1,
Nejhezčí veterán
Maj: Příhonský Karel
*10.1.97
Feny:
tř. dorostu
Emilly z Košumberka
VN
Maj: Ledvinková Blanka *2.11.05
tř. mladých
Kyra od Rakovnické brány
V3
Maj: Ransdorf Ludvík
*17.3.05
Quara od Klapavce
V2
Maj: Sejkora Zdeněk
*12.3.05
Sunshine Jenny’s Irsal V1, CAJC
Maj: Staňková Simona *11.3.05

mezitřída
Aischa Red Joker
V1, CAC
Maj: Houda Martin
*6.6.04
Ambra Red Joker
VD2
Maj: Ing. Rauová Linda *6.6.04
tř. otevřená
Angee Red Joker
V1, CAC
Maj: Pekárková Simona *6.6.04
Annie Mahagon Dream
V3
Maj: Ing. Havlová Lucie *30.1.04
Azahar Mahagon Dream
V4
Maj: MUDr. Benc Jiří
*30.1.04
Desiree z Košumberka V2, res.CAC
Maj: Hartl Martin
*1.5.04
tř. pracovní
Agnes ze Žďárského kopce
V4
Maj: Ing. Marčík Karel *23.7.01
Arnica Lucky Girl Nonstop
VD
Maj: Bušta Pavel
*11.4.03
Country Melody Jenny’s Irsal V
Maj: Kšírová Romana *23.11.03
Gizela Bohemis Victoria
V2,
res.CAC
Maj: Turek Tomáš
*12.8.02

Inera od Rakovnické brány
V3
Maj: MVDr. Vávra Miloš *17.1.02
Ontaria Králův Hrádek
V
Maj: Bezpalec Jiří
*13.12.02
Vicary’s Chantilly
V1, CAC
Maj: Justinka Ljuba
*3.7.03
tř. vítězů
Connemara’s Lorren
V3
Maj: Zimmer B. Marion *6.10.99
Chiara od Rakovnické brány V2,
res.CAC
Maj: Ransdorf Ludvík
*6.10.00
Ivonne z Lesinky
V1, CAC,
Klubový vítěz
Maj: Vintr Antonín
*20.4.00
tř. veteránů
Flér od Rakovnické brány
V1,
Nejhezčí veterán
Maj: Ransdorf Ludvík *15.3.96
Chelsea Nonstop
V2
Maj: Rafalská Irena
*14.4.96

tř. mladých CAJC Quam od Klapavce

tř. otevřená CAC Navan American Express z Arislandu
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tř. pracovní CAC Nejlepší pracovní pes Irr z Lesinky

tř. mladých CAJC Sunshine Jenny‘s Irsal

tř. otevřená CAC Angee Red Joker
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tř. veteránů nejlepší vet. Kenneth of Redweed

mezitřída CAC Aischa Red Joker

tř. pracovní CAC Vicary‘s Chantilly

tř. vítězů CAC Ivona z Lesinky

Gordon setr
rozhodčí: Danielle Letroye, Belgie
Psi:
tř. mladých
Bogey Via Lucis
D
maj. Simona Procházková *4.3.2005
Um z Aklic
D
maj. Karel Sýkora
*15.6.2005
mezitřída
Dreamer Misialinka
maj.Drábek, Surma

VD
*23.9.2004

tř. otevřená
Moris z Podmaršovic
V
maj. Alena Rathouská *2.2.2001
Panini Zettertjarns
D
maj. Spurný, Edh
*12.1.2003

Terry Czech Pamir
D
maj. Monika Vojáčková *1.3.2004
tř. pracovní
Adir Bohemia Setter V2 Res.CAC
maj. MUDr. Miroslav Růžička
*15.3.2002
Athos Apoli Gwen
VD
maj. Alena Poláková *2.9.2003
Bogey Jinonický dvůr
V1 CAC,
KV, BOB
maj. Mgr. Jana Anderlová *6.9.2002
Ho Odin Zettertjarns
D
maj. Václav Spurný
*23.4.2002
Klif z Podmaršovic
VD
maj. Zdeněk Kouba
*20.1.2000

tř. veteránů nejlepší veterán Faro z Prostějovska

tř. veteránů
Aran Moravia Setter
V2
maj. MUDr. Miroslav Růžička *2.5.1998
Faro z Prostějovska
V1,
nejhezčí veterán
maj. Václav Gruber
*20.5.1997
Feny:
mladých
Brita Pexeso
VD
maj. Jitka Žebráková *21.1.2005
tř. otevřená
Anita Minabet
D
maj. Zdeněk Kouba
*21.3.2004
Bony Jinonický dvůr V1 CAC, KV
maj. MUDr. Vlastimil Novotný *6.9.2002
tř. pracovní
Baccy Jinonický dvůr
V1 CAC
maj. Ing. A. a R. Sedláčkovi *6.9.2002
tř. vítězů
Aška Pexeso
maj. Ing. Šárka Peksová
Jara z Podmaršovic
maj. Alena Poláková

V2
*21.8.2001
V1 CAC
*7.7.1999

tř. veteránů
Usure Sonave
V1
maj. Mgr. Jana Anderlová *18.3.1996
Zita z Podmaršovic
VD2
maj. Ing. Šárka Peksová *5.5.1995
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tř. otevřená CAC, Klub. vítěz Bony Jinonický dvůr

tř. pracovní CAC Baccy Jinonický dvůr

tř. vítězů CAC Jara z Podmaršovic

tř. veteránů nejlepší veterán Usure Sonave

Pointr
rozhodčí: Danielle Letroye
Psi:
mezitřída
Brok Nová Hajnice
D
Maj: Sedláčkovi A.aR. *25.11.04
Kord z Mešinské hájovny V1, CAC,
Klubový vítěz, BOB
Maj: Korelus Josef
*8.7.04
tř. otevřená
Cit z Kněžínku
VD1
Maj: Košek Ladislav
*5.1.04
Dak ze Skorotínské hájovny
D
Maj: Uchytil Břetislav
*3.4.03
Sasquehanna Pluto
VD2
Maj: Drábek, Wastiaux *29.8.01
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tř. pracovní
Barry z Hodonského jezu
V3
Maj: Nováček Antonín
27.4.04
Flik z Mešinské hájovny
V2
Maj: Drábek Jiří
*17.1.02
Salik z Cechu
VD
Maj: Rozkošný Josef *12.9.2003
Uro z Fančali
V1, CAC
Maj: Katarína Wendlová *13.5.02
Feny:
tř. mladých
Clea z Dubských les
Maj: Vladimír Sekera

VD
*18.3.05

mezitřída
Kerry z Mešinské hájovny V1, CAC
Maj: Drábek Jiří
*8.7.04

tř. otevřená
Frony z Mešinské hájovny V1, CAC
Maj: Drábek Jiří
*17.1.02
tř. pracovní
Debye Blahud
V2, res. CAC
Maj: Svorník Jakub
*26.5.04
Cindy z Kokrd
V1, CAC,
Klubový vítěz
Maj: Chrápek Libor
*14.4.04
tř. vítězů
Jemima z Mešinské hájovny VD2
Maj: Drábek Jiří
*29.2.04
Ralla Franzini
V1, CAC
Maj: Wendlová Katarina *2.10.03

třída pracovní CAC Uro z Fančali

mezitřída CAC Kerry z Mešinské hájovny

tř. otevřená CAC Frony z Mešinské hájovny

tř. pracovní CAC, KV Cindy z Kokrd

tř. vítězů CAC Ralla Franzini
Soutěže
BIS
Tuliketun Runo-Ratsu
Nejlepší dorost
IS Emilly z Košumberka
Nejlepší mladý pes
IS Quam od Klapavce
Nejlepší mladá fena
AS Carolain z Nebuželského polesí
Nejhezčí veterán
GS Faro z Prostějovska
Nejhezčí pracovní pes
IS Irr z Lesinky
Nejhezčí pár psů
IS Jorik od Rakovnické brány
a Chiara od Rakovnické brány
Nejlepší chovatelská skupina
POI z Mešinské hájovny
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Klubová výstava MSKAO
ANGLICKÝ SETR
PSI
Třída mladých
1. Gitano z Mešinské hájovny • ČLP/AS/5383 •
nar. 26.4.2005 • Otec: CH. Crash z Mešinské hájovny •
Matka: ICH. Tina zo Zrínskej hory • Chovatel: Jiří Drábek
• Majitel: Veronika Barnetová
V2
2. Cherokee z Mešinské hájovny • ČLP/AS/5405
• nar. 23.6.2005 • Otec: CH. Benjamin Leslie Leven •
Matka: ICH. Clarissa Farkažd • Chovatel: Jiří Drábek •
Majitel: Jiří Drábek
VD3
3. Charon z Mešinské hájovny • ČLP/AS/5406
• nar. 23.6.2005 • Otec: CH. Benjamin Leslie Leven •
Matka: ICH. Clarissa Farkažd • Chovatel: Jiří Drábek •
Majitel: Jiří Drábek
V1, CAJC
Třída otevřená
4. 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
V2, res.CAC
5. Lord z Farásku • ČLP/AS/5285 • nar. 7.2.2004 •
Otec: Anquilla vis Tranquilla • Matka: Erika z Lodínských
luhů • Chovatel: Miroslav Vávra • Majitel: Eva Illová V1, CAC

FENY
Třída mladých
10. Christie z Mešinské hájovny • ČLP/AS/5405
• nar. 23.6.2005 • Otec: CH. Benjamin Leslie Leven •
Matka: ICH. Clarissa Farkažd • Chovatel: Jiří Drábek •
Majitel: Tomáš Novák
VD1
Mezitřída
11. Fiona z Mešinské hájovny • ČLP/AS/5342 •
nar. 30.9.2004 • Otec: ICH. Largo z Kunštátských lesů
Matka: ICH. Clarissa Farkažd • Chovatel: Jiří Drábek •
Majitel: Jiří Drábek
V2
12. 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 V1, CAC, KV
Třída otevřená
13. Cherie Lady DAMA Krkonoše - ČLP/AS/
5282 • nar. 2.2.2004 • Otec: Connemara’s Maxwell •
Matka: Epril Lady DAMA Krkonoše • Chovatel: Květuše
Kocúrová • Majitel: MVDr. Kateřina Frysová
V1

Třída pracovní
6. Valdy z Průhonické obory • ČLP/AS/5253/05 •
nar. 1.9.2003 • Otec: Anquilla Vis Tranquilla • Matka:
Suzi z Průhonické obory • Chovatel: Pavel Dvořáček •
Majitel: Pavel Dvořáček + Romana Masojídková
V1, CAC, KV, BOB
7. 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

Třída pracovní
14. Vera z Průhonické obory • ČLP/AS/5255/05 •
nar. 1.9.2003 • Otec: Anquilla Vis Tranquilla • Matka: Suzi
z Průhonické obory • Chovatel: Pavel Dvořáček • Majitel:
Pavel Dvořáček + Romana Masojídková
nedostavila se
15. Alma Trnavské lesy • ČLP/AS/5264/06 • nar.
11.9.2003 • Otec: Rolf z Kunštátských lesů • Matka:
Stela z Krzáku • Chovatel: Karel Růžička • Majitel:
Martin Cahlík
V2, res.CAC
16. Bowie Leslie Leven • ČLP/AS/5190 • nar.
23.12.2002 • Otec: Becker od Benčiča • Matka: CH.Flora
z Lodínských luhů • Chovatel: Tomáš Novák •
Majitel: Tomáš Novák
V1, CAC

Třída vítězů
8. ICH.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.
nedostavil se

Třída vítězů
17. 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 V1, CAC

Třída veteránů
9. 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 Zahradníček
• Majitel: Jiří Drábek
V1, Nejlepší veterán
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GORDONSETR
PSI
Třída štěňat
18. Arow Snappy Áres Šamarkan • ČLP/GS/5745
• nar. 14.12.2005 • Otec: Bogey Jinonický dvůr • Matka:

Frea z Želečky • Chovatel: Marta Ščudlová • Majitel:
Dušan Novotný
VN4
19. Antler Snowy Áres Šamarkan • ČLP/GS/
5748 • nar. 14.12.2005 • Otec: Bogey Jinonický dvůr •
Matka: Frea z Želečky • Chovatel: Marta Ščudlová •
Majitel: pí.Rozprimová
VN3
20. Astral Bead Áres Šamarkan • ČLP/GS/5746
• nar. 14.12.2005 • Otec: Bogey Jinonický dvůr • Matka:
Frea z Želečky • Chovatel: Marta Ščudlová • Majitel:
Libuše Boháčková
VN1
21. Ambassador Luke Áres Šamarkan ČLP/
GS/5743 • nar. 14.12.2005 • Otec: Bogey Jinonický dvůr
• Matka: Frea z Želečky • Chovatel: Marta Ščudlová •
Majitel: Martin Vejmola
VN2

Besi Moravia Setter • Chovatel: Ing.Ivana Růžičková •
Majitel: MUDr.Miroslav Růžička
V2
30. Eros z Želečky • ČLP/GS/5346 • nar. 26.5.2000
• Otec: Tramp from Lady’s Place • Matka: Dixie z Želečky • Chovatel: František Procházka • Majitel: Josef
Petráš
V1, CAC, KV

Třída mladých
22. Oris z Holubické stráně • ČLP/GS/5722 • nar.
6.7.2005 • Otec: Faro z Prostějovska • Matka: Kora z Holubické stráně • Chovatel: Zbyněk Vašíček • Majitel:
Bohdan Žitník
V2
23. Arny Pro Felicitate • ČLP/GS/5701 • nar.
15.4.2005 • Otec: Dastin DAMA Krkonoše • Matka: Aura
Jinonický dvůr • Chovatel: Zdeněk Labohý • Majitel:
Mgr. Jana Cigánová
V1, CAJC

FENY
Třída mladých
32. Ora z Holubické stráně • ČLP/GS/5724 • nar.
6.7.2005 • Otec: Faro z Prostějovska • Matka: Kora z Holubické stráně • Chovatel: Zbyněk Vašíček • Majitel:
Jaroslav Skopal
V2
33. Happy z Želečky • ČLP/GS/5733 • nar. 6.7.2005
• Otec: Bogey Jinonický dvůr • Matka: Elza z Želečky
• Chovatel: František Procházka • Majitel: František
Procházka
V1, CAJC

Mezitřída
24. Dreamer Misialinka • PKR.VII-9285 • nar.
23.9.2004 • Otec: CH. Lourdace Crispin • Matka: ICH.
Allison of Macleod • Chovatel: Rafal Balaga • Majitel:
Jiří Drábek + Jaroslaw Surma
V2, res.CAC
25. Koran Bojandolí • ČLP/GS/5658 • nar. 2.10.2004
• Otec: Grant Bojandolí • Matka: Bessi Bojandolí •
Chovatel: Jan Korcián • Majitel: Jan Korcián V1, CAC
•
Třída otevřená
26. 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
V1, CAC
Třída pracovní
27. Cor z Čejských lesíků • ČLP/GS/5587 • nar.
30.7.2003 • Otec: Ulan Sonave • Matka: Sharon z Kunštátských lesů • Chovatel: Jiří Fojtík • Majitel: Helena
Krebsová
V1, CAC
28. Faro z Želečky • ČLP/GS/5565 • nar. 11.5.2003 •
Otec: Cento Bojandolí • Matka: Elza z Želečky • Chovatel:
František Procházka • Majitel: Iva Parmová
VD2
Třída vítězů
29. CH.Adir Bohemia Setter • ČLP/GS/5467/04
• nar. 15.3.2002 • Otec: ICH.Argo z Myslivny • Matka:

Třída veteránů
31. 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
V1, Nejlepší veterán

Třída otevřená
34. Ina Bojandolí • ČLP/GS/5641 • nar. 29.3.2004
• Otec: Black Devil’s Joshua • Matka: Anita Sandberg
• Chovatel: Jan Korcián • Majitel: Pavel Sršeň
V2, res.CAC
35. Arna od Semenačky • ČLP/GS/5608 • nar.
22.11.2003 • Otec: Agip Jinonický dvůr • Matka: Deisy
Dama Krkonoše • Chovatel: Barbora Pangrácová •
Majitel: Martin Brumlich
VD4
36. Elza z Želečky • ČLP/GS/5350 • nar. 26.5.2000
• Otec: Tramp from Lady’s Place • Matka: Dixie z Želečky • Chovatel: František Procházka • Majitel:
František Procházka
V3
37. 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
V1, CAC, KV, BOB
Třída pracovní
38. 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
V3
39. Darka z Nětčic • ČLP/GS/5575 • nar. 6.6.2003 •
Otec: Eros z Želečky • Matka: Elis ze Skrbeně • Chovatel:
Miroslav Matula • Majitel: Josef Petráš
V2, res.CAC
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40. Frea z Želečky • ČLP/GS/5570/05 • nar.
11.5.2003 • Otec: Cento Bojandolí • Matka: Elza z Želečky • Chovatel: František Procházka • Majitel: Marta
Ščudlová
V1, CAC

49. Teri z Luhové seče • ČLP/IS/14547 • nar.
26.1.2005 • Otec: Windsor od Velkého dubu • Matka:
Ilen z Luhové seče • Chovatel: Arnošt Cahlík • Majitel:
Ondřej Karásek
V2

Třída vítězů
41. 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

Mezitřída
50. Aischa Red Joker • ČLP/IS/14484 • nar.
6.6.2004 • Otec: Fabrizio Juglana • Matka: Andy Dianin
Šíp • Chovatel: Martin Houda • Majitel: Martin Houda
V1, CAC
51. Pegi od Klapavce • ČLP/IS/14502 • nar.
20.6.2004 • Otec: Tarn od Velkého dubu • Matka: Lassi
od Klapavce • Chovatel: Karel Kinzel • Majitel: Karel
Kinzel
V2, res.CAC
52. Pera od Klapavce • ČLP/IS/14501 • nar.
20.6.2004
• Otec: Tarn od Velkého dubu • Matka: Lassi od
Klapavce • Chovatel: Karel Kinzel • Majitel: Lubomír
Kolář
VD
53. Tora z Luhové seče • ČLP/IS/14548 • nar.
26.1.2005 • Otec: Windsor od Velkého dubu • Matka:
Ilen z Luhové seče • Chovatel: Arnošt Cahlík • Majitel:
Ondřej Karásek
VD

IRSKÝ SETR
PSI
Třída mladých
42. Quart od Klapavce • ČLP/IS/14569 • nar.
12.3.2005 • Otec: Tarn od Velkého dubu • Matka: Lassi
od Klapavce • Chovatel: Karel Kinzel • Majitel: Tomáš
Severin
V1, CAJC
43. Steve Jenny’s Irsal • ČLP/IS/14614 • nar.
11.3.2005 • Otec: Satlas Man Overboard • Matka:
Victoria Jenny’s Irsal • Chovatel: Alena Štarmanová •
Majitel: Klára Brabcová
VD2
Třída otevřená
44. Aron ze Šumavských hor • ČLP/IS/14475 •
nar. 20.5.2004 • Otec: Ussure od Velkého dubu • Matka:
Gina ze Šumavského kraje • Chovatel: Roman Šroub •
Majitel: Jan Kočí
VD2
45. 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, CAC
Třída pracovní
46. Windsor od Velkého dubu • ČLP/IS/13845/02
• nar. 19.4.2000 • Otec: Cecile Hexin • Matka: Priscilla
od Velkého dubu • Chovatel: Lenka Rabiňáková •
Majitel: Oldřich Slavotínek
V1, CAC, KV, BOB
Třída vítězů
47. Navan American Express z Arislandu
– ČLP/IS/14522 • nar. 20.3.2004 • Otec: CH. Vicary’s US
Dollar • Matka: Wakacyjna Milosc z Arislandu • Chovatel:
Anna Wymyslowska • Majitel: Markéta Čápová V1, CAC
FENY
Třída mladých
48. Quena od Klapavce • ČLP/IS/14573 • nar.
12.3.2005 • Otec: Tarn od Velkého dubu • Matka: Lassi
od Klapavce • Chovatel: Karel Kinzel • Majitel: Karel
Kinzel
V1, CAJC
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Třída otevřená
54. Angee Red Joker • ČLP/IS/14485 • nar.
6.6.2004 • Otec: Fabrizio Juglana • Matka: Andy
Dianin Šíp • Chovatel: Martin Houda • Majitel: Simona
Pekárková
nebyla posouzena
55. 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
V3
56. Country Melody Redweed • ČLP/IS/14448 •
nar. 17.2.2004 • Otec: Satlas Man Overboard • Matka:
CH. Ballantines of Redweed • Chovatel: Robert Brauner
• Majitel: Alena Štarmanová
V1, CAC
57. Grenada JAY Slovak Base • ČLP/IS/14521 •
nar. 17.8.2003 • Otce: Kris-Wonderstar von der Igalffy-Igaly
Matka: Cinderella JAY Slovak Base • Chovatel: Mgr. Dagmar
Sojková • Majitel: Michal Kováčík
V2, res.CAC
58. Karin z Lesinky • ČLP/IS/14398 • nar. 21.11.2003
• Otec: Valmont Jenny’s Irsal • Matka: Gloria z Lesinky •
Chovatel: Milan Remeš • Majitel: Alois Šigut
V
59. Annie Mahagon Dream • ČLP/IS/14431 •
nar. 30.1.2004 • Otec: Ussure od Velkého dubu • Matka:
Bellinda Tojakr • Chovatel: Irena Švecová • Majitel:
Lucie Havlová
V4
Třída pracovní
60. Country Melody Jenny’s Irsal • ČLP/IS/
14401 • nar. 23.11.2003 • Otec: Dorian Grey Jenny’s
Irsal • Matka: Ruby Jenny’s Irsal • Chovatel: Alena
Štarmanová • Majitel: Romana Kšírová
V1, CAC

61. Rona z Luhové seče • ČLP/IS/14281 • nar.
1.1.2003 • Otec: Ort z Dubské • Matka: Ilen z Luhové
seče • Chovatel: Arnošt Cahlík • Majitel: František
Navrátil
V2, res.CAC
62. Hi-Fi Redweed • ČLP/IS/13927 • nar. 22.9.2000
• Otec: Zeus Zagar of Redweed • Matka: CH. Ballantines
of Redweed • Chovatel: Robert Brauner • Majitel:
Mgr.Martina Dobešová
V3
63. 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
V4
Třída vítězů
64. Moli od Klapavce • ČLP/IS/14140 • nar.
17.4.2002 • Otec: Dunmore of Futures Dream • Matka:
Fatima od Zbraně • Chovatel: Karel Kinzel • Majitel:
Karel Kinzel
V1, CAC, KV
IRSKÝ ČERVENOBÍLÝ SETR
PSI
Třída mladých
65. Bor Ulmi • ČLP/RWS/169 • nar. 9.7.2005 • Otec:
Garon z Lukovských lánů • Matka: Milda Bohemia
Thalset • Chovatel: Milan Ulbrich • Majitel: Milan
Ulbrich
V1, CAJC
Mezitřída
66. Leo Bojandolí • ČLP/RWS/137 • nar. 12.11.2004
• Otec: CH. United Spots Justbe • Matka: Iris Bohemia
Thalset • Chovatel: Jan Korcián • Majitel: Ing. Kamila
Svobodová
V1, CAC, KV, BOB
POINTER
PSI
Třída dorostu
67. Accord z Mešinského hájemství ČLP/
POI/10082 • nar. 2.9.2005 • Otec: CH. Ford z Mešinské
hájovny • Matka: Bára Jedová chýše • Chovatel: Jana
Londinová • Majitel: Michal Kříž
VN1
Třída mladých
68. Ort z Mešinské hájovny • ČLP/POI/10054 •
nar. 10.7.2005 • Otec: CH. Ford z Mešinské hájovny •
Matka: Ina z Lukovských lánů • Chovatel: Jiří Drábek
• Majitel: Jiří Drábek
V2
69. Nord z Mešinské hájovny • ČLP/POI/10025
• nar. 31.5.2005 • Otec: Mäx v.d.Ebershöhe • Matka:

ICH.Citra z Mešinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek •
Majitel: Jiří Drábek
V4
70. Chat od Semiče Staňka • ČLP/POI/10007 •
nar. 30.3.2005 • Otec: Bor Soběšický Kobylín • Matka:
Kia z Niv – Bučovic • Chovatel: MVDr. Jaroslav Staněk •
Majitel: MVDr. Jaroslav Staněk
D
71. Atos z Helmu • ČLP/POI/9972 • nar. 17.2.2005
• Otec: Nord z Cechu • Matka: Kora z Niv – Bučovic •
Chovatel: Ladislav Kuchta • Majitel: Ladislav Kuchta VD
72. Orbit z Mešinské hájovny • SPKP/POI/864
• nar. 10.7.2005 • Otec: CH. Ford z Mešinské hájovny •
Matka: Ina z Lukovských lánů • Chovatel: Jiří Drábek •
Majitel: Ing. Jozef Martinec
V1, CAJC
73. Nard z Mešinské hájovny • ČLP/POI/10026
• nar. 31.5.2005 • Otec: Mäx v.d.Ebershöhe • Matka:
ICH.Citra z Mešinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek •
Majitel: Petr Plachý
V3
Mezitřída
74. Kelt z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9902
• nar. 8.7.2004 • Otec: CH. Flik z Mešinské hájovny •
Matka: CH. Brita Jedová Chýše • Chovatel: Jiří Drábek •
Majitel: Jiří Drábek
V1, CAC
75. Bond Pozořice • ČLP/POI/9993 • nar. 14.2.2005 •
Otec: Flak z Vranovského údolí • Matka: Kera z Niv –Bučovic
• Chovatel: Martin Kříž • Majitel: Tomáš Látal
VD2
Třída otevřená
76. Ford z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9525/04
• nar. 17.1.2002 • Otec: ICH.Iran z Cechu • Matka: Moly
z Kunštátských lesů • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel:
Jiří Drábek
V3
77. Horan z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9655 •
nar. 22.2.2003 • Otec: Flak z Vranovského údolí • Matka:
CH.Aris z Mešinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek •
Majitel: Jiří Drábek
V2, res.CAC
78. Haso Soběšický Kobylín • ČLP/POI/9823
• nar. 23.2.2004 • Otec: Elan Soběšický Kobylín •
Matka: Gita Soběšický Kobylín • Chovatel: Ing. Jindřich
Gottvald • Majitel: Vlastimil Resner
nedostavil se
79. Franzini Moris • ČLP/POI/9922/05 • nar. 4.6.2001
• Otec: Ran del Sole • Matka: Dama del Biondo • Chovatel:
Federico Cazzaniga • Majitel: Jiří Pospíšil
V1, CAC, KV, BOB
Třída pracovní
80. 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
V2, res.CAC
81. 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
V1, CAC
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Třída vítězů
82. CH. Sasquehanna Pluto • PKR/VII/
7762,t.č.A078 nar. 29.8.2001 • Otec: CH. Pipeway
Wings Affyre • Matka: CH. Pipeaway Kreme Dreeme •
Chovatel: Małgorzata Supronowicz • Majitel: Jiří Drábek
+ Thomas Wastiaux
V3
83. Avar z Chřibských lesů • ČLP/POI/9614 • nar.
6.9.2002 • Otec: Brick • Matka: Dora z Katoviny • Chovatel:
V1, CAC
MVDr. Josef Vaněk • Majitel: Petr Zvonař
84. Hard Soběšický Kobylín • ČLP/POI/9825
• nar. 23.2.2004 • Otec: Elan Soběšický Kobylín •
Matka: Gita Soběšický Kobylín • Chovatel: Ing. Jindřich
Gottvald • Majitel: Roman Blažek
V2, res.CAC
FENY
Třída štěňat
85. Qarta z Mešinské hájovny • ČLP/POI/ 10131
• nar. 19.1.2006 • Otec: CH. Avar z Chřibských lesů •
Matka: Fera z Mešinské hájovny • Chovatel: Jiří Drábek
• Majitel: Oto Hrabec
VNŠ1
Třída mladých
86. Odra z Mešinské hájovny • ČLP/POI/10060
• nar. 10.7.2005 • Otec: CH. Ford z Mešinské hájovny •
Matka: Ina z Lukovských lánů • Chovatel: Jiří Drábek
• Majitel: Lubor Dejdar
V3
87. Chyta od Semiče Staňka • ČLP/POI/10011 •
nar. 30.3.2005 • Otec: Bor Soběšický Kobylín • Matka:
Kia z Niv-Bučovic • Chovatel: MVDr. Jaroslav Staněk •
Majitel: Michala Košutová
V1, CAJC
88. Ancha z Člupské rezervace • ČLP/POI/10015
• nar. 3.5.2005 • Otec: Rix z Fančali • Matka: Kony
z Niv-Bučovic • Chovatel: Ing.Vlastimil Krčmář
• Majitel: Martin Kříž
V
89. Brita Pozořice • ČLP/POI/9993 • nar. 14.2.2005 •
Otec: Flak z Vranovského údolí • Matka: Kera z Niv –Bučovic
• Chovatel: Martin Kříž • Majitel: Martin Kříž
V
90. Alma z Helmu • ČLP/POI/9974 • nar. 17.2.2005
• Otec: Nord z Cechu • Matka: Kora z Niv – Bučovic •
Chovatel: Ladislav Kuchta • Majitel: Ladislav Kuchta VD
Mezitřída
91. 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: Jiří Drábek
V2, res.CAC
92. 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
V3
93. Betty z Kunštátských lesů • ČLP/POI/9949
• nar. 1.12.2004 • Otec: ICH. Flik z Mešinské hájovny
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• Matka: Lada z Niv – Bučovic • Chovatel: František
Zahradníček • Majitel: František Srnec
V1, CAC
Třída otevřená
94. Frony z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9527
• nar. 17.1.2002 • Otec: ICH.Iran z Cechu • Matka: Moly
z Kunštátských lesů • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel:
Jiří Drábek
V1, CAC, KV
95. Eki od Semiče Staňka • ČLP/POI/9681/06 •
nar. 2.4.2003 • Otec: Alan od Turka • Matka: Kia z Niv –
Bučovic • Chovatel: MVDr.Jaroslav Staněk • Majitel: Jiří
Pospíšil
V3
96. Hita Soběšický Kobylín • ČLP/POI/9826
• nar. 23.2.2004 • Otec: Elan Soběšický Kobylín •
Matka: Gita Soběšický Kobylín • Chovatel: Ing. Jindřich
Gottvald • Majitel: Josef Poulík
V2, res.CAC
Třída pracovní
97. Fera z Mešinské hájovny • ČLP/POI/9529 •
nar. 17.1.2002 • Otec: ICH.Iran z Cechu • Matka: Moly
z Kunštátských lesů • Chovatel: Jiří Drábek • Majitel:
Jiří Drábek
V2, res.CAC
98. Jessy od Tří kaštanů • ČLP/POI/9901 •
nar. 25.7.2004 • Otec: ICH.Archie z Mešinské hájovny
Matka:Hela od Tří kaštanů • Chovatel:Milan Musil •
Majitel: Milan Musil
V1, CAC
Třída vítězů
99. 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
V1, CAC
VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
Nejkrásnější štěně výstavy
pointer Qarta z Mešinské hájovny
Nejkrásnější dorost výstavy
pointer Accord z Mešinského hájemství
Nejkrásnější mladý pes výstavy
irský setr Quart od Klapavce
Nejkrásnější pracovní pes výstavy
anglický setr Valdy z Průhonické obory
Nejkrásnější veterán výstavy
anglický setr CH.Rall z Kunštátských lesů
Nejkrásnější pár psů
pointeři CH.Ford z Mešinské hájovny
+ Frony z Mešinské hájovny
Nejlepší chovatelská skupina
pointeři „Pozořice“
Nejkrásnější pes výstavy
pointer Franzini Moris
zpracovala Jana Londinová

NABÍZÍM KE KRYTÍ
za dohodnutých výhodných podmínek
dva špičkové

ANGLICKÉ SETRY
– otec a syn –
1. import z Australie:
Evropský výtěz ml.,
Německý a polský šampión, chovné
zkoušky

TEMERAIDE TORRID ZONE,
*09. 03. 2001 – tricolor,
DKK – normal (A),
plnochrupý, test imunity,
Pes je otcem vynikajícího potomstva
Maj.: Hannelore Sauvant,
Weiderichplatz 1,
D-12439 Berlin
Tel.: 0049-306716611

2. syn předchozího psa:
Interšampion, Německý šampion
VDH, Polský šampion, Evropský vítěz
2005, Vítěz Polska,
chovné zkoušky, 19xBOB, 15xCACIB,
1xr.CACIB, 18xCAC (CWC, CACA),
20xV1

SILVANUS MORTIMER,
*13. 12. 2002 – oranž.-bílý,
VYP (chovné zkoušky mladých),
FT-solo,
DKK – normal (A),
plnochrupý, test imunity,
Pes je otcem vynikajícího potomstva
Maj.: Tanja Pankotsch + Hannelore
Sauvant
Kontakt: H. Sauvant,
Weiderichplatz 1, D-12439 Berlin
Tel.: 0049-306716611
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Výsledky výstav 2006
Národní výstava Olomouc
14. ledna 2006
Rozhodčí: Helena Dvořáková
Psi
tř.šampionů
Ch. Bengál Shahrastani V1, CAC,
Národní vítěz, BOB
maj. Procházka Jiří
* 1.6.2001
ICh.Tuliketun Runo-Ratsu
V2, Res.CAC
maj. Šejvlová Daniela
* 26.3.2001
Feny
tř.mladých
Heather z Krzáku
maj. Fabová Soňa

V1, CAJC
* 2.8.2004

Anglický setr

Mezinárodní výstava psů
Praha - 29. dubna 2006
Rozhodčí: MVDr. František Šimek

Ostravská
národní výstava psů
8. dubna 2006
Rozhodčí: Pavel Navrátil
Psi
mezitřída
Lley ton of Meadows Brook
maj: Skórzewska Agnieszka
* 19.7.2004

V1

tř. šampionů
Bengál Shahrastani V2, res.CAC
maj: Procházka Jiří
* 1.6.2001
Tuliketun Runo-Ratsu V1, CAC,
Národní vítěz, BOB
maj: Šejvlová Daniela
* 26.3.2001

Psi
tř. mladých
Belasco Tea Davaroni
V1, CAJC
maj: Jakubík Václav, Ing. * 3.3.2005
tř. otevřená
Bad z Nebuželského polesí
V1,
CAC, res.CACIB
maj: Fousek Marcel
* 13.7.2002
tř. pracovní
Tuliketun Runo-Ratsu
maj: Šejvlová Daniela

tř.pracovní
Cascada z Mešinské hájovny V1,
CAC, Národní vítěz
maj: Pazdera Lumír
* 30.6.2002

Feny
mezitřída
Heather z Krzáku
maj: Fabová Soňa

Mezinárodní výstava Brno
11. února 2006
Rozhodčí: Hana Kunfalvi

Mezinárodní výstava psů
České Budějovice
22. dubna 2006
Rozhodčí: Ing. František Šonka

Psi
dorost
Benjamin od Alpské protěže
nedostavil se
maj. Vrchota Jaromír
* 9.7.2005
tř.šampionů
Ch. Bengál Shahrastani V2, res.CAC
maj. Procházka Jiří
* 1.6.2001
ICh.Tuliketun Runo-Ratsu V1, CAC
maj. Šejvlová Daniela
* 26.3.2001
Feny
dorost
Afra od Alpské protěže
VN
maj. Johaníková Jana
* 1.7.2005
Ambra od Alpské protěže
VN
maj. Kováčová Alena
* 1.7.2005
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Psi
tř. otevřená
Lord z Farásku
maj: Illová Eva
tř. pracovní
Tuliketun Runo Ratsu
maj: Šejvlová Daniela

V1, CAC
* 2.8.2004

V1
* 7.2.2004
V1, CAC,
CACIB, BOB
* 26.3.2001

Feny
mezitřída
Fiona z Mešinské hájovny
V1
maj: Drábek Jiří
* 30.9.2004
tř. otevřená
Alka Platanka
V2, res.CAC
maj: Zíbová Jaroslava
* 27.8.2004
Alma Platanka
V1, CAC, CACIB
maj: Zíbová Jaroslava
* 27.8.2004

V1, CAC,
CACIB, BOB
* 26.3.2001

Feny
mezitřída
Fiona z Mešinské hájovny
V1
maj: Drábek Jiří
* 30.9.2004
Mezinárodní výstava
Litoměřice
20. května 2006
Rozhodčí: Zbyněk Píbl
Psi:
tř. mladých
Campino z Nebuželského polesí V1, CAJC
maj: Prokůpková Marie, Ing. * 1.4.2005
tř. pracovní
Valdy z Průhonické obory V1, CAC,
CACIB, BOB
maj: Dvořákček, Masojídková * 1.9.2003
Feny:
mezitřída
Fiona z Mešinské hájovny V1,CAC
maj: Drábek Jiří
* 30.9.2004
tř. pracovní
Arachné Vis Tranquilla V2,Res.CAC
maj: Dvořáková Helena * 29.1.2001
Vera z Průhonické obory V1,CAC, CACIB
maj: Dvořákček, Masojídková * 1.9.2003

Speciální výstava
Litoměřice
21. května 2006
Rozhodčí: Kaplan František

mezitřída
Molly z Lodínských luhů V1, CAC,
Vítěz klub. výstavy Kunratice
maj. Dobrozemský Miroslav * 15.11.2004

Národní výstava
Mladá Boleslav
22. července 2006
Rozhodčí: Hana Kunfalvi

Psi:
tř. pracovní
Alivio Vis Tranquilla
V1, CAC,
Vítěz speciální výstavy, BOB
maj: Tomíčková Marcela *29.1.2001
Andariel Bay Davaroni
V2
maj: Vnuk Lubomír
*22.1.2004

třída pracovní
Achaia Seva
V1,CAC
maj. Straková Eva
* 15.6.2003
Vera z Průhonické obory V2,res.CAC
maj. Dvořáček Pavel
* 1.9.2003

Psi:
tř. otevřená
Xandor z Krzáku
maj: Goetz Jindřich

Feny:
mezitřída
Fiona z Mešinské hájovny V1,CAC
maj: Drábek Jiří
*30.9.2004
tř. otevřená
Charlotte Lady Dama Krkonoše
maj: Ing. Pospíchal Jiří

V1,
CAC
*2.2.2004

tř. pracovní
Achaia Seva
VD
maj: Straková Eva
*15.6.2003
Venda z Průhonické obory V1, CAC,
Vítěz speciální výstavy
maj: Ing. Slánička Ladislav CSc. *1.9.2003
tř. šampionů
Cheeky z Lodínských luhů V1,CAC
maj: Straková Eva
*9.11.2001
Klubová výstava Kunratice
17.6.2006
Rozhodčí: Zbyněk Píbl

Mezinárodní výstava
v Brně
24. června 2006
Rozhodčí: Pokorný Ladislav
Psi:
tř. pracovní
Tuliketun Runo-Ratsu V1, CAC,
CACIB, BOB, 2. místo BOG
maj: Šejvlová Daniela
*26.3.2001
Feny:
tř. mladých
Christie z Mešinské hájovny V1 CAJC
maj: Matějcová A., Novák T. *23.6.2005
mezitřída
Heather z Krzáku
maj: Fabová Soňa

VD1
*2.8.2004

tř. otevřená
Molly z Lodínských luhů
VD1
maj: Dobrozemský Miroslav *15.11.2004
tř. pracovní
Bowie Leslie Leven
maj: Novák Tomáš

VD1
12.3.2001

tř. pracovní
Bad z Nebuželskéh polesí V1,CAC,NV
maj: Fousek Marcel
* 13.7.2002
Feny:
tř. mladých
Carolain z Nebuželského polesí V1, CAJC
maj: Fousek Marcel
* 1.4.2005
Christie z Mešinské hájovny VD
maj: Novák Tomáš
* 23.6.2005
Collet z Nebuželského polesí VD
maj: Rašínová Hana
* 1.4.2005
mezitřída
Megi z Lodínských luhů
VD1
maj: Goetz Jindřich
* 15.11.2004
tř. otevřená
Cherie Lady Dama Krkonoše V2,
Res.CAC
maj: Frysová Kateřina
* 2.2.2004
Haidi z Krzáku
V1,CAC
maj: Goetz Jindřich
* 2.8.2004
tř. pracovní
Buggy Shahrastani
maj: Fousek Marcel

V1,CAC,NV,BOB
* 1.6.2001

V1, CAC
*23.12.2002

Psi:
třída pracovní
Valdy z Průhonické obory
V1, CAC,
Vítěz klub. výstavy Kunratice
maj. Dvořáček Pavel
* 1.9.2003
Feny:
třída mladých
Afra od Alpské protěže
VD2
maj. Johaníková + Fanta * 1.7.2005
Alma od Alpské protěže
V1
maj. Johaníková + Fanta * 1.7.2005
Klubová výstava Kunratice 2006
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Výsledky výstav 2006
Národní výstava
Olomouc, 14.1.
Dvořáková Helena

Feny:
tř. mladých
Amálka z Vlčích máků V1, CAJC
Maj: Paroubkovi *28.2.05

Psi:
tř. mladých
Leo Bojandolí
V1, CAJC, BOB
Maj: Svobodová Kamila *12.11.04

tř. otevřená
Ina Bohemia Thalset
V1
Maj: Uriankovi J.+S. *1.10.01

Feny:
tř. mladých
Roxy Bohemia Thalset
Maj: Šebela Oldřich *10.1.05

tř. šampionů
Gigi Conquerer of Hidden Irland V1,
CAC, CACIB, BOB
Maj: Mannie Michaela *16.6.02

Mezinárodní výstava
Brno, 11.2.
rozhodčí: Josef Němec
Psi:
tř. mladých
Leo Bojandolí
V1, CAJC, BOB
Maj: Ing. Svobodová Kamila
*12.11.04
Národní výstava
Ostrava, 8.4.
rozhodčí: Pavel Navrátil

V1, CAC,
CACIB, BOB
Maj: Ing. Svobodová Kamila *12.11.04
Feny:
tř. mladých
Amálka z Včích máků
Maj: Paroubkovi

Mezinárodní výstava
České Budějovice,
22. 4.
Rozhodčí: Ing. František Šonka

Mezinárodní výstava
Litoměřice, 20.5.
rozhodčí: Zbyněk Píbl

Psi:
tř. mladých
Albert z Vlčích máků V1, CAJC
Maj: Paroubkovi *28.2.05

V1

mezitřída
Leo Bojandolí

Psi:
mezitřída
Leo Bojandolí
V1, Národní vítěz, BOB
Maj: Ing. Svobodová Kamila *12.11.04

V1, CAJC
*28.2.05

Psi:
tř. mladých
Albert z Vlčích máků V1, CAJC, BOB
Maj: Ing. Paroubek Josef *28.2.05
Feny:
tř. mladých
Amálka z Vlčích máků V1, CAJC
Maj: Ing. Paroubek Josef *28.2.05
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Speciální výstava ČPSK
Litoměřice, 21.5.
rozhodčí: František Kaplan
Psi:
tř. mladých
Albert z Vlčích máků
V1,CAJC
Maj: Ing. Paroubek Josef *28.2.05
mezitřída
Leo Bojandolí
VD
Maj: Ing. Svobodová Kamila *12.11.04
Feny:
tř. mladých
Amálka z Vlčích máků V1, CAJC,
BOB
Maj: Ing. Paroubek Josef *28.2.05

Mezinárodní výstava
Praha, 29.4.
rozhodčí: MVDr. František
Šimek
Psi:
tř. mladých
Albert z Včích máků
Maj: Paroubkovi *28.2.05

Irský červenobílý setr

Klubová výstava
Kunratice, 17. 6.
Neobsazeno
Mezinárodní výstava
Brno, 24.6.
rozhodčí: Ladislav Pokorný
Psi:
mezitřída
Leo Bojandolí

V1, CAC,
CACIB, BOB
Maj: Ing. Svobodová Kamila *12.11.04

Výsledky výstav 2006

Irský setr
Národní výstava
Olomouc, 14.1.
Dvořáková Helena
Psi:
mezitřída
Navan American Express z
Arislandu
V1, CAC,
Národní vítěz, BOB
Maj: Čápová Markéta
*30.3.04
tř. pracovní
Vesuv z Hradiska Rájce
VD1
Maj: Coufal Jaromír
*120.1.01
Feny:
mezitřída
Aischa Red Joker
V1, CAC
Maj: Houda Martin
*6.6.04
Bona Mahagony Rose
V3
Maj: Pavelková Romana *18.5.04
Pera od Klapavce
V2, res.CAC
Maj: Kolář Lubomír
*20.6.04
tř. otevřená
Aida od Pilávky Morava
Maj: Zrnová Julie

VD1
*2.5.03

tř. pracovní
Cira z Těšínska V1, CAC, Národní vítěz
Maj: Vařeka Martin
*20.1.03
Mezinárodní výstava
Brno, 11.2.
rozhodčí: Josef Němec
Psi:
tř. mladých
Argon Antesi od Velkého dubu
neposouzen
Maj: Čejková Věra
*14.10.04
mezitřída
Navan American Express
z Arislandu V1, CAC, res.CACIB
Maj: Čápová Markéta
*30.3.04

tř. otevřená
Armani My Irish Destiny
of Longford
V2, res.Cac
Maj: Csermak Johanna *17.10.03
Garcia jay Slovak Base V1, CAC,
CACIB, BOB
Maj: Sojková Dagmar
*17.8.03
tř. pracovní
Kasztanowy Ksiaze z Arislandu
V1, CAC
Maj. Afengová Krista
*6.4.00
Feny:
mezitřída
Aischa Red Joker
V1, CAC
Maj: Houda Martin
*6.6.04
Brita Mahagony Rose V2, res. CAC
Maj: Pajer Jindřich
*18.5.04
Hannah Jay Slovak Base
V3
Maj: Szuyong Peter
*20.2.04
tř. otevřená
Alice My Irish Destiny
of Longford
V1, CAC, CACIB
Maj: Csermak Johanna *17.10.03
Karin z Lesinky
V2, res.CAC
Maj: Šigut Aloiz
*21.11.03
tř. pracovní
Irish Destiny Nonstop V2, res.CAC
Maj: Mühlová Gita
*25.3.01
Zeta Jaggueline od Velkého dubu
V1, CAC, res.CACIB
Maj: Rabiňáková Lenka *22..4.04
tř. šampionů
Mary Wonderstar v.d. Igaly-Igalfy
V1, Cac
Maj: Csermak Johanna *31.5.99
Národní výstava
Ostrava, 8.4.
rozhodčí: Pavel Navrátil
Psi:
tř. mladých
Laky z Lesinky
Maj: Fiža Milan

V1
*7.6.05

tř. otevřená
Petros z Luhové seče
Maj: Herman Jiří

V1, CAC
*22.5.02

tř. vítězů
Forever z Arislandu
V1, CAC,
Národní vítěz, BOB
Maj: Folvarčná Iveta
*13.11.01
Feny:
tř. mladých
Laura z Lesinky
Maj: Nevrlý Boris

VD
*7.6.05

mezitřída
Aischa Red Joker
Maj: Houda Martin

V1, Cac
6.6.04

tř. otevřená
This Magic Moment z Arislandu
V1, CAC
Maj: Galuska Marta
*24.1.04
tř. pracovní
Corinne z Těšínska

V1, CAC,
Národní vítěz
Maj: Chroboček Petr
*20.1.03
Mezinárodní výstava
České Budějovice, 22. 4.
rozhodčí: Ing. František Šonka

Psi:
mezitřída
Akim Red Joker
V3
Maj: Čechová Věra
*6.6.04
Andy ze Šumavských hor
V4
Maj: Kameník Libor
*20.5.04
Dag z Hosteckých vrchů V1, CAC,
res.CACIB
Maj: Babický Jiří
*25.6.04
Dor z Hosteckých vrchů
V2
Maj: Boček Jiří
*25.3.04
tř. otevřená
Cig od Bohušovské stráně
V3
Maj: Průcha Roman
*23.9.03
Jorik od Rakovnické brány
V2,
res. CAC
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Maj: Randsdorf Ludvík *19.2.04
Navan American Express
z Arislandu
V1, CAC,
CACIB, BOB
Maj: Čápová Markéta
*30.3.04
tř. pracovní
Jack z Humenky
Maj: Kačer Luděk

VD
*13.7.02

tř. veteránů
Grosby z Lesinky
V,
Nejhezčí veterán
Maj: Pražák Roman
*11.5.97
Feny:
tř. mladých
Kyra od Rakovnické brány
Maj: Randsdorf Ludvík

V1
*

mezitřída
Aischa Red Joker
V2, res. Cac
Maj: Houda Martin
6.6.04
Ambra Red Joker
V3
Maj: Rauová Linda
6.6.04
Ara ze Šumavských hor
VD4
Maj: Šimáček Petr
*20.5.04
Brita Mahagony Rose
V1, CAC,
CACIB
Maj: Pajer Jindřich
*18.5.04
tř. otevřená
Angee Red Joker V1, CAC, res.CACIB
Maj: Pekárková Simona *6.6.04
Cilka od Bohušovské stráně V2
Maj: Mayerová Petra
*23.9.03
tř. pracovní
Gracy z Bolešinské hůrky V2, res. CAC
Maj: Marčík Karel
*25.12.03
Irish Destiny Nonstop V1, CAC
Maj: Mühlová Gita
*25.3.01
tř. veteránů
Goay od Rakovnické brány
V,
Nejhezčí veterán
Maj: Pražák Roman
*19.7.96

Mezinárodní výstava
Praha, 29.4.
rozhodčí: MVDr. František Šimek

Mezinárodní výstava
Litoměřice, 20.5.
rozhodčí: Zbyněk Píbl

Psi:
mezitřída
Aaron Red Joker
Maj: Beránek Martin
Akim Red Joker
Maj: Čechová Věra

Psi:
mezitřída
Akim Red Joker V1, CAC, CACIB
Maj: MUDr. Čechová Věra *6.6.04

V2
*6.6.04
V1, CAC
*6.6.04

tř. otevřená
Jorik od Rakovnické brány V1, CAC
Maj: Ransdorf Ludvík *19.2.04
Navan American Express
z Arislandu
V2, res.CAC
Maj: Čápová Markéta
*30.3.04
tř. pracovní
Jury z Humenky
V2
Maj: Zimmel František *13.7.03
Xanthos od Velkého dubu V1, CAC,
CACIB, BOB
Maj: Příhonský Karel
*11.4.01
tř. veteránů
Kenneth of Redweed
V1,
Nejhezčí veterán
Maj: Příhonský Karel
*10.1.07
Feny:
mezitřída
Aischa Red Joker
Maj: Houda Martin

V1, CAC,
CACIB
6.6.04

tř. otevřená
Angee Red Joker
V2, res.CAC
Maj: Pekárková Simona *6.6.04
Annie Mahagon Dream V1, CAC
Maj: Havlová Lucie
*30.1.04
Arianne of Mahagonline
V3
Maj: Rott Vladimír
13.7.04
tř. pracovní
Country Melody Jenny’s Irsal V2
Maj: Kšírová Romana *23.11.03
Gracy z Bolešinské hůrkyV1, CAC,
res.CACIB
Maj: Marčík Karel
*25.12.03

tř. otevřená
Kollin z Lesinky
V3
Maj: Zdeněk Petr
*21.11.03
Navan American Express
z Arislandu V1, CAC, res.CACIB
Maj: Čápová Markéta
*30.3.04
Xaro Acro od Velkého dubu V2,
res.CAC
Maj: Vaňous Igor
*11.4.04
tř. pracovní
Haldir Bohemis Victoria V1, CAC
Maj: manž. Pichovi
*4.5.03
Xanthos od Velkého dubu
V2,
res.CAC
Maj: Příhonský Karel
11.4.01
tř. veteránů
Kenneth of Redweed
V1,
Nejhezčí veterán
Maj: Příhonský Karel
*10.1.97
Feny:
mezitřída
Aischa Red Joker
V1, CAC
Maj: Houda Martin
6.6.04
Asta z Jirouškova dvora
VD2
Maj: Broft Jan
*23.12.03
tř. otevřená
Ashley of Mahagonline V1, CAC,
CACIB, BOB
Maj: Šafránek Ludvík
*13.7.03
tř. pracovní
Desiree z Košumberka
VD2
Maj: Hartl Martin
*1.5.04
Haidé Bohemis Victoria V1, CAC
Maj: Pergler Jan
*4.5.03
tř. šampionů
Red Lady z Arislandu

V1, CAC,
res.CACIB
Maj: Bochanysz Roman *17.7.03
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Speciální výstava ČPSK
Litoměřice, 21.5.
rozhodčí: František Kaplan
Psi:
tř. otevřená
Navan American Express
V1
z Arislandu
Maj: Čápová Markéta
30.3.04
tř. pracovní
Haldir Bohemis Victoria V1, CAC,
Vítěz speciální výstavy, BOB
Maj: manž. Pichovi
*4.5.03

tř. vítězů
Navan American Express
z Arislandu
V1, CAC
Maj: Čápová Markéta
*30.3.04
Feny:
tř. mladých
Kiera od Rakovnické brány VD2
Maj: Rajsová Veronika *17.3.05
Yasminne z Saturnii
V1, CAJC,
BOB
Maj: Kadlecová Dita
*10.8.05

Feny:
Arianne of Mahagonline
VD1
Maj: Rott Vladimír
*13.7.03

tř. otevřená
Angee Red Joker
V2, res.CAC
Maj: Pekárková Simona
6.6.04
Gabina Bohemis Victoria V1, CAC
Maj: Prokešová Kateřina *12.8.02

tř. pracovní
Desiree z Košumberka V1, CAC,
Vítěz speciální výstavy
Maj: Hartl Martin
*1.5.04
Haidé Bohemis Victoria
VD2
Maj: Pergler Jan
*4.5.03

tř. pracovní
Desiree z Košumberka V2, res.CAC
Maj: Hartl Martin
1.5.04
Ontaria Králův Hrádek V1, CAC,
Vítěz klubové výstavy
Maj: Bezpalec Jiří
*13.12.03

Klubová výstava
Kunratice, 17. 6.
rozhodčí: Zbyněk Píbl
Psi:
tř. mladých
Dominic Hunting Winds
VD1
Maj: Čadil František
*11.7.05

tř. vítězů
Aischa Red Joker
Maj: Houda Martin

V1, CAC
*6.6.04

Mezinárodní výstava
Brno, 24.6.
rozhodčí: Ladislav Pokorný
Psi:
tř. otevřená
Cid od Bohušovské stráně V1, CAC,
CACIB
Maj: Průcha Roman
*23.9.03
Garcia Jany Slovak Base V2, res.CAC
Maj: Sojková Dagmar
*17.8.03
Feny:
tř. mladých
Cara od Pilávky Morava
VD2
Maj: Červinka Jiří
*25.2.05
Chardonnay Jay Slovak Base V1,
CAJC
Maj: Sojková Dagmar
*12.5.05
tř. otevřená
Aischa Red Joker
Maj: Houda Martin

V1
*6.6.04

tř. pracovní
Desiree z Košumberka
V2
Maj: Hartl Martin
*1.5.04
Grenada Jay Slovak Base
VD3
Maj: Kováčik Michal
*17.6.03
Zeta Jaggueline od Velkého dubu
V1, CAC, CACIB, BOB
Maj: Rabiňáková Edita *22.4.04

mezitřída
Athos Ariet od Velkého dubu VD3
Maj: Ulrichová Petra
14.10.04
Chán z Bolešinské hůrky V1, CAC,
Vítěz klubové výstavy
Maj: Linhart Josef
*17.1.05
Mars ze Srbeckých luhů
V2,
res.CAC
Maj: Váňa Jiří
1.1.05
tř. otevřená
Akim Red Joker
V1, CAC
Maj: MUDr. Čechová Věra 6.6.04
Athos od Hubertovy studánky V2,
res.CAC
Maj: Malá Lenka
14.7.03
Ashley of Mahagonline
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Výsledky výstav 2006
1. Hanácká národní
výstava psů, Olomouc,
14.1.2006
rozhodčí Helena Dvořáková
Psi:
mezitřída
Prim z Podmaršovic
maj. Blažek Oto
tř. pracovní
Bogey Jinonický dvůr
maj. Anderlová Jana

V1, CAC
*24.3.2004
V1, CAC
*6.9.2002

tř. vítězů
Eros z Želečky V1, CAC, NV, BOB
maj. Petráš Josef
*26.5.2000
Feny:
mezitřída
Karin Bojandolí
V1, CAC
maj. Korcián Jan
*2.10.2004
Pegi z Podmaršovic
VD2
maj. Homolová Markéta *24.3.2004
tř. pracovní
Birdie Jinonický dvůr V1, CAC,
NÁRODNÍ VÍTĚZ
maj. Anderlová Jana *6.9.2002
Darka z Nětčic
V2, Res. CAC
maj. Petráš Josef
*6.6.2003
Lena z Holubické stráně
VD3
maj. Vašíčková Karolína *30.1.2002
Nejkrásnější pár
z 27 zúčastněných:
Bogey a Birdie Jinonický dvůr
MVP Brno 11.2. 2006,
rozhodčí
Ing. Miklos Leventé z Maďarska
Psi:
mezitřída
Koran Bojandoli
VD1
maj. Jan Korcián
* 2.10.2004
Terry Czech Pamir
VD2
maj. Monika Vojáčková * 1.3.2004
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Gordon setr

tř. otevřená
Dar z Nětčic
D
maj. Dušan Matoušek * 8.8.2003
Dorea s Al Capone
V1, CAC
maj.Gini Brand
* 2.4.2000
Gaston z Zelecky
D
maj. Libor Barák
* 28.8.2004
Tar z Aklic
D
maj.Kamila Dokoupilová * 28.7.2003

Psi:
mezitřída
Dreamer Misialinka
maj. Drábek Jiří +
Balaga Rafal

tř. pracovní
Grant Bojandolí
V1
maj. Elfride Tobisch/Balogh
*20.4.2002

tř. pracovní
Arsi z Krátošických
strání
V1 CAC, Res. CACIB
maj.Chval Miroslav * 29.12.2001

tř. šampionů
Ch. Adir Bohemia Setter
VD1
maj. MUDr. Mir. Růžička *15.3.2002
Ch. Eros z Želečky
VD2
maj. Josef Petráš
*28.5.2000

tř. šampiónů
Ch. Adir Bohemia Setter V1, CAC,
CACIB, BOB
maj. Růžička Miroslav *15.3.2002

Feny:
tř. mladých
Dyksi z Krátošických strání VD1
maj. Jiřina Matoušková *17.2.2005
mezitřída
Gwendy z Želečky
D
maj. David Hladký
*28.6.2004
Peggi z Podmaršovic
VD
maj. Markéta Homolová *24.3.2004
tř. otevřená
Bára z Krátošických strání
D
maj. Radek Hrdina
*10.4.2003
Bella Designed BY Wolf
VD1
maj. Susanne Klein *28.8.2002
tř. pracovní
Darka z Nětčic
maj. Josef Petráš

V1
*6.6.2003

MVP - České Budějovice,
22.4.2006
rozhodčí Ing. František Šonka

V,
* 23.9.2004

Feny:
tř. otevřená
Ajša z Levínských humen
V1
maj. Čermák Petr
* 28.3.2003
tř. pracovní
Oxana z Podmaršovic
maj. Tripes Oldřich

V1, CAC,
CACIB
* 20.4.2003

MVP PVA Letňany
29.4.2006
rozhodčí: MVDr. František Šimek
Psi:
mezitřída
Dreamer Misialinka
maj. Drábek Jiří

V1,
* 23.9.2004

Feny:
tř. pracovní
Melony z Jehličné
maj. Kůrka Vladimír

V1
*2.8.2002

MVP Litoměřice 20. 5.
2006,
rozhodčí: Zbyněk Píbl
Psi:
tř. mladých
Ballu Via Lucis
maj. Šimerovi L+K

VD
*4.3.2005

mezitřída
Dreamer Misialinka
maj. Drábek Jiří

VD
*23.9.2004

otevřená
Brit z Polabeckých luk
VD
maj. Korpas Stan.
*7.1.2002
Terry Czech Pamir CAC r.CACIB
maj. Vojáčková Monika * 1.3.2004
tř. pracovní
Athos Apoli Gwen
r. CAC
maj. Poláková Alena *2.9.2003
Bogey Jinonický dvůr
CAC,
CACIB, BOB
maj. Anderlová Jana *6.9.2002
Feny:
mezitřída
Pegi z Podmaršovic CAC, r. CACIB
maj. Homolová Markéta * 24.3.2004
tř. šampionů
Jara z Podmaršovic CAC, CACIB
maj. Poláková Alena
*7.7.1999
Speciální výstava
Litoměřice 21.5.2006
rozhodčí František Kaplan
Psi:
tř. mladých
Ballu Via Lucis
maj. Šimerkovi I+K

VD
*4.3.2005

mezitřída
Dreamer Misialinka
maj. Drábek Jiří

V
*23.9.2004

tř. otevřená
Terry Czech Pamir
V1, CAC
maj. Vojáčková Monika *1.3.2004

tř. pracovní
Athos Apoli Gwen
V, CAC,
vítěz speciální výstavy, BOB
maj. Poláková Alena *2.9.2003

Mezinárodní výstava psů
Brno
24.6.2006
rozhodčí Pokorný Ladislav

Feny:
tř. otevřená
Pegi z Podmaršovic
V, CAC
maj. Homolová Markéta * 24.3.2004

Psi:
tř. dorost
Ambassador Luke
Ares Šamarkan
VN
maj. Vejmola Martin *14. 12. 2005
Antler Snowy Ares Šamarkan VN
maj. Rozprim Milan *14. 12. 2005
Arow Snappy Ares Šamarkan VN2
maj. Novotný Dušan *14. 12. 2005

tř. šampiónů
Jara z Podmaršovic
V, CAC,
vítěz speciální výstavy
* 7.7.1999
Klubová výstava
Kunratice, 17. 6. 2006
rozhodčí Zbyněk Píbl
Psi:
tř. mladých
Um z Aklic
maj. Sýkora Karel

V1, CAJC
*15.8.2005

tř. otevřená
Terry Czech Pamir
VD2,
maj. Vojáčková Monika *1.3.2004
Twain Czech Pamir
VD1,
maj. Kocourek Milan *1.3.2004
tř. pracovní
Athos Apoli Gwen
maj. Poláková Alena
Bogey Jinonický dvůr

V3,
*2.9.2003
V2,
Res. CAC
maj. Anderlová Jana *6.9.2002
Orlan z Poldmaršovic
V1, CAC,
Vítěz klubové výstavy
Kunratice, BOB
maj. Vácha Tomáš
*20,4,2003í

Feny:
tř. pracovní
Baccy Jinonický dvůr
V1, CAC
maj. Sedláček Roman *6.9.2002
tř. vítězů
Jara z Podmaršovic
V1, CAC,
Vítěz klubové výstavy Kunratice
maj. Poláková Alena
*7.7.1999

Astraů Bead Ares Šamarkan VN3
maj. Boháčková Libuše *14. 12. 2005
tř. mladých
Arny Pro Felicitate
V1
maj. Mgr. Cigánová Jana *15. 4. 2005
tř. mezitřída
Koran Bojandolí
maj. Korcián Jan

V1
*2. 10. 2004

Feny:
tř. dorost
Armanda Orris Ares Šamarkan VN
*14. 12. 2005
Interdog Bohemia MVP
2. 9. 2006
rozhodčí Helena Dvořáková
Psi:
mezitřída
Rigo z Podmaršovic
V1 CAC,
CACIB, BOB
maj. Bohumil Pazdera *12.4.2005
tř. otevřená
Fancygun Lexluthor
V1, CAC
maj. Garanzini Fabio *6.11.2003
tř. pracovní
Bonny z Polabeckých luk
VD1
maj. Dušan Kotyk
*7.1.2002
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Feny:
tř. mladých
Fancygun Annaradcliffe V1, CAJC
maj. Garanzini Fabio *8.6.2005,

GS Baccy
Jinonický dvůr
na klubové výstavě
v Kunraticích 2006

mezitřída
Brita Pexeso
nedostavila se
maj. Jitka Žebráková *21.1.2005

Výsledky výstav 2006

Pointr
Národní výstava
Olomouc, 14.1.
Dvořáková Helena
Psi:
tř. mladých
Largo z Mešinské hájovny
VD1
Maj: Sedláková Zuzana *1.11.04
mezitřída
Back z Hodonského jezu V1, CAC
Maj: Růžička Karel
*27.4.04
tř. otevřená
Ceddy Blahud

V1, CAC,
Národní vítěz, BOB
Maj: Vrabec Lubomír
*1.1.04

mezitřída
Back z Hodonského jezu
V2
Maj: Růžička Karel
*27.4.04
Best di Torre Brencola V1, CAC
Maj: Navrátil Pavel
*14.8.04
Largo z Mešinské hájovny VD3
Maj: Sedláková Zuzana *1.11.04
tř. otevřená
Alf Pozořice
V2, res. CAC
Maj: Bazgerová Eva
*7.2.04
Aramis Vipenae V1, CAC, CACIB
Maj: Navrátil Pavel
*28.8.04
Joki od Tří kaštanů
V3
Maj: Musil Milan
*25.7.04
tř. pracovní
Franzini Sultan

V1, CAC,
res. CACIB
*5.10.03

tř. pracovní
Atilla z Rabštejnských lesů V1, CAC
Maj: Krejčí Petr
*2.6.03

Maj: Balac Jovica

Feny:
tř. mladých
Chyta od Semiče Staňka V1, CAJC
Maj: Košutová Michala *30.3.05

Feny:
tř. mladých
Luna z Mešinské hájovny
V2
Maj: Zumr Leon
*1.11.04
Chyta od Semiče Staňka V1, CAJC
Maj: Košutová Michala *30:3.05

Mezinárodní výstava
Brno, 11.2.
rozhodčí: Josef Němec
Psi:
tř. mladých
Bond Pozořice
Maj: Látal Tomáš
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V1, CAJC
*14.2.05

Ralla Franzini

V1, CAC,
CACIB, BOB
Maj: Wendlová Katarina *2.10.03

tř. pracovní
Jessy od Tří kaštanů
Maj: Musil Milan

V1, CAC
*25.7.04

Národní výstava
Ostrava, 8.4.
neobsazeno
Mezinárodní výstava
České Budějovice, 22. 4.
rozhodčí: MVDr. Čestmír Šrámek
Psi:
tř. mladých
Hary z Dolnic
Maj: Korelus Josef

VD
*1.3.05

mezitřída
Kord z Mešinské hájovny
V1, CAC,
res. CACIB
Maj: Korelus Josef
*8.7.04

mezitřída
Dessy Blahud
VD2
Maj: Růžička Karel
*28.5.04
Jemima z Mešinské hájovny V1, CAC
Maj: Drábek Jiří
*29.2.04

tř. pracovní
Avar z Knollovy školy
Maj: Knotek Miloš

tř. otevřená
Cedra Blahud

tř. šampionů
Ford z Mešinské hájovny V1, CAC,
CACIB, BOB
Maj. Drábek Jiří
*17.1.02

V2, res. CAC,
res. CACIB
Maj: Jílek Miroslav
*1.1.04

V1, CAC
*30.3.02

Feny:
tř. mladých
Adra z Děkanských polí
VD1
Maj: Nováková Marcela *13.7.05
Akina z Děkanských polí
VD2
Maj: Rumlerová Soňa
*13.7.05
Axa z Děkanských polí odstoupila
Maj: Mihulová Lucie
*13.7.05
Betty z Kunštátských lesů VD3
Maj: Srnec František
*1.12.04
mezitřída
Inna z Mešinské hájovny V2, res. CAC
Maj: Zumr Leon
*1.11.04
Kerry z Mešinské hájovny V1, CAC,
res. CACIB
Maj: Drábek Jiří
*8.7.04
tř. pracovní
Anky z Machoviny
V3
Maj: Legát František
*9.7.04
Frony z Mešinské hájovny V1, CAC
Maj: Drábek Jiří
*17.1.02
Borka z Chřibských lesů V1, CAC,
CACIB
Maj: Ing. Polák Milan
*9.10.03

tř. pracovní
Fera z Mešinské hájovny V1, Cac
Maj: Drábek Jiří
*17.1.02

Klubová výstava
Kunratice, 17. 6.
rozhodčí: Zbyněk Píbl

Mezinárodní výstava
Litoměřice, 20.5.
rozhodčí: Zbyněk Píbl

Psi:
mezitřída
Brok Nová Hajnice
V1
Maj:. Sedláček Roman *25.11.04

Feny:
tř. mladých
Heda z Dolnice
Maj: Kučera Aleš

V1, CAJC
*1.3.05

mezitřída
Kerry z Mešinské hájovny
V1, CAC,
res. CACIB
Maj: Drábek Jiří
*8.7.04
tř. otevřená
Bora z Dubských lesů V2, res. CAC
Maj: Fencl Martin
*18.5.04
Frony z Mešinské hájovny V1, CAC,
CACIB, BOB
Maj: Drábek Jiří
*17.1.02

Mezinárodní výstava
Praha, 29.4.
rozhodčí: MVDr. František Šimek

Speciální výstava ČPSK
Litoměřice, 21.5.
rozhodčí: František Kaplan

Psi:
tř. pracovní
Barry z Hodonského jezu
V1, CAC, CACIB
Maj: Nováček Antonín *27.4.04

Psi:
mezitřída
Aramis Vipenae
Maj: Navrátil Pavel

Feny:
tř. mladých
Heda z Dolnic
Maj: Kučera Aleš
Hera z Dolnice
Maj: Rathouský Pavel
mezitřída
Debye Blahud
Maj: Svorník Jakub

V1, CAJC
*1.3.05
VD2
*1.3.05
V
*29.5.04

tř. otevřená
Frony z Mešinské hájovny V1, CAC,
CACIB, BOB
Maj: Drábek Jiří
*17.1.02

Feny:
tř. mladých
Heda z Dolnic
Maj: Kučera Aleš

VD
*20.8.04

V1, CAJC
*1.3.05

Feny:
tř.mladých
Heda z Dolnic
V1, CAJC,
Nejlepší mladý jedinec KV
Maj: Kučera Aleš
*1.3.05
mezitřída
Bona Saharo
V1, CAC,
Vítěz klubové výstavy,
BOB, BIS KV
Maj: MVDr. Líska Václav *31.12.04
Mezinárodní výstava
Brno, 24.6.
rozhodčí: Ladislav Pokorný
Psi:
tř. mladých
Accord z Mešinského hájenství V1,
CAJC
Maj: Kříž Michal
*5.9.05
tř. otevřená
Cak Blahud
Maj: Rybář Dalibor

D
*1.1.04

Feny:
tř. mladých
Chyta od Semiče Staňka
V1,
CAJC, BOB
Maj: Košutová Michaela *30.03.05

mezitřída
Kerry z Mešinské hájovny V1, CAC
Maj: Drábek Jiří
*8.7.04
tř. šampionů
Frony z Mešinské hájovny V1, CAC,
Vítěz speciální výstavy, BOB
Maj: Drábek Jiří
*17.1.02
tř. veteránů
Ellis z Košáku
V
Maj: Tomíčková Marcela *27.6.95
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Vrhy 2005
Anglický setr
ze Zápotockého, Macháček Jan, 13.2.2005
o: Argo od Lužnice, m: Wikki z Krzáku
Karr
p
5356
Kevin
p
5357
Kegon
p
5358
Kimm
p
5359
Klark
p
5360
Kazi
f
5361
Kethy
f
5362
Kima
f
5363

čb
čb
čb
čb
tc
čb
tc
čb

Davaroni, Skoupá Lucie, 3.3.2005
o: Crash z Mešinské hájovny, m: Brita od Cihelny
Belasco Tea
p
5364
Batea Belle
f
5365
Bellany Star
f
5366
Bonasia Pearl
f
5367
Zakup Extra, Trčka Stanislav Ing., 17.3.2005
o: Elio dei Laderchi, m: Danka Zakup
Erik
p
5368
Emír
p
5369
Ergo
p
5370
Ela
f
5371
Elza
f
5372

tc
tc
ob
tc
ob

z Nebuželského polesí, Fousek Marcel, 1.4.2005
o: Tuliketun Runo-Ratsu, m: Zona z Kokrd
Campino
p
5373
bč
Cabernet
p
5374
tc
Cid
p
5375
tc
Collet
f
5376
tc
Carolain
f
5377
tc
z Mešinské hájovny, Drábek Jiří, 26.4.2005
o: Crash z Mešinské hájovny, m. Tina zo Zrínskej
hory
Gambit
p
5378
bo
Goldo
p
5379
bo
Gambrinus
p
5380
bo
Galant
p
5381
bo
Grizzly
p
5382
bč
Gitano
p
5383
bč
Grey
p
5384
bč
Grenada
f
5385
bč
Gracie
f
5386
bč
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z Mešinské hájovny, Drábek Jiří, 27.5.2005
o: Crash z Mešinské hájovny, m: Anglia z Mešinské
hájovny
Herold
p
5387
bo
Hunter
p
5388
bo
Hurikán
p
5389
bč
Harley
p
5390
bč
Harwey
p
5391
bč
Harmonie
f
5392
bo
úhyn
od Alpské protěže, Johaníková Jana, 1.7.2005
o: Argo od Lužnice, m: Hava ze Srnína
Apollo
p
5393
tc
Afra
f
5394
tc
Ajrin
f
5395
bč
Akhella
f
5396
tc
Alma
f
5397
tc
Ambra
f
5398
bč
od Alpské protěže, Johaníková Jana, 1.7.2005
o: Argo od Lužnice, m. Tara z Krzáku
Baron
p
5399
tc
Benjamin
p
5400
tc
Babetta
f
5401
tc
Beretta
f
5402
tc
Brella
f
5403
tc
Britta
f
5404
tc
z Mešinské hájovny, Drábek Jiří, 23.6.2005
o: Benjamin Leslie Leven, m: Clarissa Farkažd
Cherokee
p
5405
mb
Charon
p
5406
mb
Chester
p
5407
mb
Cheiron
p
5408
mb
Cheynn
p
5409
mb
Chataran
p
5410
mb
Christie
f
5411
hb
z Podřipské Břízy, Kunt Libor, 1.11.2005
o: Marko z Klenečských lesů, m: Žanda z Krzáku
Janek
p
5413
tc
Jack
p
5414
tc
Jery
p
5415
tc
Jory
p
5416
čb
Jiskra
f
5417
tc
Jesy
f
5418
tc
July
f
5419
čb

Vis Tranquilla, Dvořáková Vladimíra, 30.12.2005
o: Lux od Benčiča, m: Bea Vis Tranquilla
Farao
p
5420
čb
Faust
p
5421
čb
Fino
p
5422
čb
Fee
f
5423
čb
Finta
f
5424
čb
Florin
f
5425
čb

z Podmaršovic, Turek Milan, 12.4.2005
o: Agip Jinonický dvůr, m: Megi z Podmaršovic
Rigo
p
5692
Roky
p
5693
Rony
p
5694
Roxy
p
5695
Ria
f
5696
Riga
f
5697
Roseta
f
5698

Gordonsetr
Pexeso, Pesová Šárka, 21.1.2005
o: Don z Křížové, m: Aška Pexeso
Bond
p
5667
Beatris
f
5668
Brita
f
5669
Via Lucis, Zoubek Petr, 4.3.2005
o: Bogey Jinonický dvůr, m: Athena Black Sirius
Bady
p
5670
Ballu
p
5671
Bogey
p
5672
Book
p
5673
Buck
p
5674
Babet
f
5675
Berni
f
5676
Binny
f
5677
Boggy
f
5678
Bonny
f
5679
Škrbůvky, Klimek Marcel, 4.3.2005
o: Eros z Želečky, m: Cedra z Nětčic
Bad
p
5680
Bessy
f
5681
Bára
f
5682
Brenda
f
5683

Pro Felicitate, Labohý Zdeněk, 15.4.2005
o: Dastin DAMA Krkonoše, m: Aura Jinonický dvůr
Argo
p
5699
Arči
p
5700
Arny
p
5701
Artur
p
5702
Alma
f
5703
Ambra
f
5704
Ara
f
5705
z Křížové, Zvolánek Luděk, 24.4.2005
o: Agip Jinonický dvůr, m: Asta Moravia Setter
Hary
p
5706
Hak
p
5707
Hadži
p
5708
Heidi
f
5709
Hana
f
5710
Hela
f
5711
od Slaného jezera, Kuchař Jan, 4.6.2005
o: Black z Malého Dešova, m: Ajša z Nětčic
Hard
p
5712

úhyn

z Krátošických strání, Strouhal pavel, 17.2.2005
o: Dastin DAMA Krkonoše, m: Elza z Pohnanských
vrchů
Dastin
p
5684
Denny
p
5685
Dyk
p
5686
Don
p
5687
Dasta
f
5688
Dolly
f
5689
Dyksy
f
5690

Z Aklic, Sýkora Karel, 15.6.2005
o: Gin Bohemia Šibeník, m: Penny z Aklic
Um
p
5713
Uran
p
5714
Ula
f
5715
Una
f
5716

z Holubické stráně, Vašíčková Karolína Ing., 21.3.2005
o: Eros z Želečky, m: Leňy z Holubické stráně
Merly
p
5691
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z Černic, Šonka František Ing.,17.6.2005
o: Dastin DAMA Krkonoše, m: Bessy z Čejských
lesíků
Žerik
p
5717
Žery
f
5718
z Holubické stráně, Vašíčková Karolína Ing., 6.7.2005
o: Faro z Prostějovska, m: Kora z Holubické stráně
Or
p
5719
Oran
p
5720
Orin
p
5721
úhyn
Oris
p
5722
Oliva
f
5723
Ora
f
5724
Ori
f
5725
Orka
f
5726
Oxi
f
5727
z Želečky, Procházka František, 6.7.2005
o: Bogey Jinonický dvůr, m: Elza z Želečky
Hary
p
5728
Henry
p
5729
Hero
p
5730
Hajdy
f
5731
Hanny
f
5732
Happy
f
5733
Hennessy
f
5734
Hessie
f
5735
Fransto, Stošek František, 30.10.2005
o: Argo Pexeso, m: Frony z Pohnanských vrchů
Nero
p
5736
Nord
p
5737
Norik
p
5738
Nett
p
5739
Nick
p
5740
Nora
f
5741
Nella
f
5742
Šamarkan, Ščudlová Marta, 14.12.2005
o: Bogey Jinonický dvůr, m: Frea z Želečky
Ambassador Luke p
5743
Amber Black
p
5744
Arow Snappy
p
5745
Astral Bead
p
5746
Archer Acon
p
5747
Antler Snowy
p
5748
Acorn Oak
p
5749
Armanda Orris
f
5750
Aileron Azalea
f
5751
Avalon Queen
f
5752
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Irský setr
ze Srbeckých luhů, Herčík Petr, 1.1.2005
o: Irr z Lesinky, m: Agra von Kínhab
Mars
p
14533
Max
p
14534
Mont
p
14535
Muk
p
14536
Madison
f
14537
Marianne
f
14538
Meggi
f
14539
Mona
f
14540
Mora
f
14541
Myra
f
14542
z Luhové seče, Cahlík Arnošt, 26.1.2005
o: Windsor od Velkého dubu, m: Ilen z Luhové seče
Tor
p
14543
Talia
f
14544
Tara
f
14545
Tera
f
14546
Teri
f
14547
Tora
f
14548
z Bolešinské hůrky, Marčík Karel Ing., 7.1.2005
o: Dag z Bolešinské hůrky, m: Tori of Redestate
Hard
p
14549
Harry
p
14550
Harold
p
14551
Háta
f
14552
Holly
f
14553
z Bolešinské hůrky, Marčík Karel Ing., 17.1.2005
o: Ussure od Velkého dubu, m: Agnes ze Žďárského
kopce
Charon
p
14554
Chán
p
14555
Christ
p
14556
Char
p
14557
Charlie
p
14558
Chara
f
14559
Cherry
f
14560
od Pilávky Morava, Müller Miloslav, 25.2.2005
o: Windsor od Velkého dubu, m: Irma z Hurbánky
Car
p
14561
Cewin
p
14562
Cedrik
p
14563
Cirr
p
14564
Cára
f
14565
Cora
f
14566
Cita
f
14567
Connie
f
14568

od Klapavce, Kinzel Karel, 12.3.2005
o: Tarn od Velkého dubu, m: Lassy od Klapavce
Quart
p
14569
Quido
p
14570
Quaro
p
14571
Quam
p
14572
Quena
f
14573
Quara
f
14574
Quaxa
f
14575
Quana
f
14576
od Tří javorů, Prokop Jan, 12.3.2005
o: Dorian Grey Jenny’s Irsal, m: Hillary Juglana
Argos
p
14577
Atticus
p
14578
Antares
p
14579
Ares
p
14580
Achilles
p
14581
Athena
f
14582
Akéla
f
14583
Anthea
f
14584
Aira
f
14585
Affinity
f
14586
Mahagon Dream, Švecová Irena, 9.3.2005
o: Irr z Lesinky, m: Bellindy Tojakr
Ben
p
14587
Baron
p
14588
Bellinda
f
14589
Bára
f
14590
Barbra
f
14591
Brenda
f
14592
Bessy
f
14593
Beverly
f
14594
Bonnie
f
14595
z Hosteckých vrchů, Drozd Jan, 9.3.2005
o: Grosby z Lesinky, m: Arka z Hosteckých vrchů
Eros
p
14596
Erik
p
14597
Emír
p
14598
Erika
f
14599
Ema
f
14600
Elza
f
14601

Kita
Klea
Kyra

f
f
f

14607
14608
14609

Jenny’s Irsal, Štarmanová Irena, 11.3.2005
o: Satlas Man Overboard, m: Victoria Jenny’s Irsal
Sunny Boy
p
14610
Scatty
p
14611
Sharm
p
14612
Stanley
p
14613
Steve
p
14614
Sandrina
f
14615
Santa Fee
f
14616
Sea Princess
f
14617
Sunshine
f
14618
Vysoký Kamýk, Císařovská Hana, 19.3.2005
o: Grosby z Lesinky, m: Atlanta Chryzokol Romance
Crosby
p
14620
Cesar
p
14621
Car
p
14622
Carolina
f
14623
Carmen
f
14624
Cessy
f
14625
Cora
f
14626
Cleopatra
f
14627
z Kydlinské Hůrky, Sádlík Zdeněk, 23.5.2005
o: Ussure od Velkého dubu, m: Adla ze Žďárského
kopce
Aron
p
14628
Atos
p
14629
Aida
f
14630
Alma
f
14631
Andy
f
14632
Asta
f
14633
z Lesinky, Remeš Milan, 7.6.2005
o: Kris-Wonderstar von Igalffy-Igaly, m: Ivonne z
Lesinky
Laky
p
14634
Largo
p
14635
Lady
f
14636
Laura
f
14637
Lussy
f
14638

od Rakovnické brány, Ransdorf Ludvík MVDr., 17.3.2005
o: Dag z Bolešinské hůrky, m: Chiara od Rakovnické brány
Karo
p
14602
Kirk
p
14603
Kliford
p
14604
Kris
p
14605
Karol
f
14606
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z Vobůrky, Kaisler Petr, 23.7.2005
o: Dag z Bolešinské hůrky, m: Anet z Chlumského
podlesí
Ben
p
14639
úhyn
Bonny
p
14640
Brik
p
14641
Brit
p
14642
Bára
f
14643
Bessi
f
14644
Redweed, Brauner Robert, 7.7.2005
o: Satlas Man Overboard, m: Ballantines of Redweed
Leo
p
14645
Lion
p
14646
Leuwarden
p
14647
Leopoldinne
f
14648
Lectra
f
14649
Lolita
f
14650
Locomotive
f
14651
Lilliana
f
14652
z Košumberka, Thiede Zdena, 2.11.2005
o: Hubertus Zobel von Söhrenberg, m: Georgina z
Dubanského kopce
Enrico
p
14653
Eddy
p
14654
Edmond
p
14655
Eric
p
14656
Enya
f
14657
Éowyn
f
14658
Emilly
f
14659
Elenia
f
14660
Eleanor
f
14661
Eliška
f
14662
ze Žďárských ohrad, Trávníček Zdeněk Ing., 18.11.2005
o: Alan ze Smolníku, m: Amanda z Chlumského
podlesí
Alan
p
14663
Argo
p
14664
Aron
p
14665
Amanda
f
14666
Anita
f
14667
Andy
f
14668
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Irský setr červenobílý
Bohemia Thalset, Lněnička Vojtěch, 10.1.2005
o: United Spots Justbe, m: Hela Bohemia Thalset
Roky
p
144
Rony
p
145
Rita
f
146
Roxy
f
147
Bohemia Thalset, Lněnička Vojtěch, 24.1.2005
o: United Spots Justbe, m: Vanesa Rysi Wykrot
Sam
p
148
Sax
p
149
Sigi
p
150
Sultán
p
151
úhyn
z Vlčích máků, Paroubek Josef Ing., 28.2.2005
o: United Spots Justbe, m: Inka Bohemia Thalset
Albert
p
152
Amis
p
153
Amor
p
154
Arny
p
155
Aron
p
156
Atom
p
157
Aja
f
158
Amálka
f
159
Asara
f
160
Bohemia Thalset, Lněnička Vojtěch, 27.6.2005
o: United Spots Justbe, m: Hany Bohemia Thalset
Tom
p
161
Tytus
p
162
Thálie
f
163
Tifany
f
164
Tina
f
165
Terry
f
166
Ulmi, Ulbrych Milan, 9.7.2005
o: Garon z Lukovských lánů, m: Hilda Bohemia
Thalset
Brit
p
167
Ben
p
168
Bor
p
169
Brita
f
170
Bona
f
171
Bora
f
172
Bety
f
173

Pointer
od Zelenova palouku, Bobek Petr, 13.1.2005
o: Max z Cechu, m: Derry z Mešinské hájovny
Art
p
9964
čb
Agga
f
9965
čb
Ajka
f
9966
čb
Arina
f
9967
čb
Aris
f
9968
čb
Arka
f
9969
čb
z Helmu, Kuchta Ladislav, 17.2.2005
o: Nord z Cechu, m: Kora z Niv-Bučovic
Axis
p
9970
Art
p
9971
Atos
p
9972
Arba
f
9973
Alfa
f
9974

žb
žb
žb
žb
žb

ze Srnína, Květoň Josef, 20.2.2005
o: Max z Cechu, m: Inža ze Srnína
Jasir
p
9975
Jelcin
p
9976
Julek
p
9977
Jasa
f
9978
Java
f
9979
July
f
9980

čb
čb
čb
čb
čb
čb

z Dolnic, Rathouský Pavel, 1.3.2005
o: Brit Black Roze, m: Gela z Dolnic
Hary
p
9981
Hak
p
9982
Has
p
9983
Hek
p
9984
Hyl
p
9985
Hera
f
9986
Hela
f
9987
Heda
f
9988

žb
čb
čb
žb
žb
čb
žb
žb

Pozořice, Kříž Martin, 14.2.2005
o: Flak z Vranovského údolí, m: Kera z Niv-Bučovic
Buger
p
9989
h
úhyn
Brix
p
9990
h
úhyn
Bond
p
9991
ž
Bard
p
9992
ž
úhyn
Brita
f
9993
ž
Bigi
f
9994
žb
úhyn

z Dubských lesů, Ország Lukáš, 18.3.2005
o: Áres z Hajnice, m: Ozy Bohemia Šibeník
Campo
p
9995
Carttago
p
9996
Conie
f
9997
Clea
f
9998

čb
žb
čb
čb

Blahud, Bejček Miroslav, 29.3.2005
o: Brit Black Roze, m: Karin z Tismenic
Fido
p
9999
Flip
p
10000
Fill
p
10001
Folly
f
10002
Fler
f
10003
Fatty
f
10004
Faxy
f
10005

čb
čb
čb
čb
čb
žb
žb

od Semiče Staňka, Staněk Jaroslav MVDr., 30.3.2005
o: Bor Soběšický Kobylín, m: Kia z Niv-Bučovic
Char
p
10006
čb
Chat
p
10007
ž
Chram
p
10008
ž
Chera
f
10009
č
Chyra
f
10010
č
Chyta
f
10011
č
Chytka
f
10012
h
z Člupské rezervace, Krčmář Vlastimil Ing., 3.5.2005
o: Rix z Fančali, m: Kony z Niv-Bučovic
Aron
p
10013
čb
Aton
p
10014
čb
Ancha
f
10015
hb
z Mešinské hájovny, Drábek Jiří, 29.5.2005
o: Char z Beňovské skály, m: Aris z Mešinské
hájovny
Matrix
p
10017
Mig
p
10018
Moira
f
10019
Myrha
f
10020
Melody
f
10021
Merci
f
10022

bo
bč
bo
bo
bč
č
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z Mešinské hájovny, Drábek Jiří, 31.5.2005
o: Mäx von der Ebershöhe, m: Citra z Mešinské
hájovny
Nixon
p
10023
h
Nestor
p
10024
bh
Nord
p
10025
bo
Nard
p
10026
ž
Nazir
p
10027
ž
Nil
p
10028
ž
Naomi
f
10029
h
Nikita
f
10030
bh
Naja
f
10031
ž
z Hýskovy fořtovny, Hýsek Jaroslav, 7.7.2005
o: Bard z Mešinské hájovny, m: Arka z Dříteckých
revírů
Ikar
p
10032
ž
z Děkanských polí, Nováková Marcela, 13.7.2005
o: Omar z Tismenic, m: Cira Jedová chýše
Agar
p
10033
ž
Akim
p
10034
čb
Argo
p
10035
ž
Arnie
p
10036
žb
Aron
p
10037
ž
Atos
p
10038
č
Adra
f
10039
čb
Akima
f
10040
čb
Ambra
f
10041
žb
Attila
f
10042
č
Axa
f
10043
č
z Lišova, Novotný Václav, 30.6.2005
o: Holan z Tismenic, m: Fany z Dolnic
Chagar
p
10044
Chan
p
10045
Char
p
10046
Cherry
f
10047
Chytra
f
10048

č
žb
čb
ž
čb

z Mešinské hájovny, Drábek Jiří, 10.7.2005
o: Ford z Mešinské hájovny, m: Ina z Lukovských
lánů
Onyx
p
10049
h
Orbit
p
10050
č
Orlan
p
10051
č
Oregon
p
10052
bč
Orest
p
10053
bč
Ort
p
10054
bh
Oli
f
10055
h
Ola
f
10056
č
Odra
f
10057
bč
Okra
f
10058
bč
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z Knollovy školy, Knotek Miloš, 28.7.2005
o: Bard z Mešinské hájovny, m: Ivory z Nového remízu
Hak
p
10059
h
Has
p
10060
č
Harys
p
10061
ž
Hubert
p
10062
ž
Hajdy
f
10063
č
Hela
f
10064
h
Hera
f
10065
ž
Hopy
f
10066
ž
z Oklikova, Knytl Lubomír, 28.7.2005
o: Ajax z Knollovy školy, m: Gena Soběšický Kobylín
Hard
p
10067
č
Hak
p
10068
č
Has
p
10069
ž
Hery
p
10070
žb
Hera
f
10071
h
Herta
f
10072
ž
Hyra
f
10073
čb
Hyta
f
10074
čb
z Kubínova hájku, Kubín Josef, 17.8.2005
o: Dak z Dolnic, m: Merry z Košáku
Bak
p
10075
Ben
p
10076
Billa
f
10077

čb
čb
čb

z Mešinského hájemství, Londinová Jana, 5.9.2005
o: Ford z Mešinské hájovny, m: Brita Jedová chýše
Amir
p
10078
bč
Atlas
p
10079
bč
Arcano
p
10080
č
Alegro
p
10081
č
Accord
p
10082
č
Asmar
p
10083
č
Arnica
f
10084
č
Arpa
f
10085
č
z Taroucova panství, Nemerád Leo, 17.11.2005
o: Keepsake z Lukovských lánů, m: Bessy z Kněžíku
Aran
p
10086
bž
Archie
p
10087
bč
Aron
p
10088
bč
Art
p
10089
bž
Arna
f
10090
bč
Bohemia Frony, Svatoňová Simona, 1.11.2005
o: Holan z Tismenic, m: Zora Bohemia Frony
Aron
p
10091
Alka
f
10092
Aida
f
10093
Ambra
f
10094

ž
ž
bč
bž

Blahud, Bejček Miroslav, 16.12.2005
o: Max z Cechu, m: Gora z Dolnic
Gron
p
10096
Gwen
p
10097
Grif
p
10098
Glen
p
10099
Gero
p
10100
Garry
p
10101
Gáby
f
10102
Gama
f
10103
Gita
f
10104
Gela
f
10105

bč
bč
bč
bč
bč
bč
bč
bč
bč
bč

z Hanáckých polí, Kráčmar Petr, 9.12.2005
o: Moris Franzini, m: Cita z Joskor
Adar
p
10110
Andy
p
10111
Avar
p
10112
Aida
f
10113
Ajka
f
10114
Alma
f
10115
Ata
f
10116
Asta
f
10117

čb
čb
bž
čb
čb
čb
čb
bž

zpracovala Jana Londinová

z Dubských lesů, Orság Lukáš, 20.12.2005
o: Benn vom Falknerhaus, m: Egi Bohemia Šibeník
Daxon
p
10106
žb
Dasha
f
10107
čb
Dela
f
10108
žb
Duna
f
10109
žb
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Výsledky jarních svodů
Anglický setr

Gordonsetr

Otec: Elio dei Laderchi
Matka: Danka Zakup, vrh 17.3.2005
Erik Zakup Extra
66
Ergo
62
Ela
61

Otec: Agip Jinonický dvůr
Matka: Asta Moravia setter, vrh 24.4.2005
Heidi z Křížové
60
Hana
58
- P1 d

Matka: Elis z Lodínských luhů, vrh 15.11.2004
Molly z Lodínských luhů
57
+P1 n
Matka: Arachné Vis Tranquilla, vrh 6.10.2004
Esso Vis Tranquilla
61
Otec: Tuliketun Runo Ratsu
Matka: Zona z Kokrd, vrh 1.4.2005
Cabernet z Nebuželského polesí 64
Collet
63
Carolain
61
Otec: Crash z Mešinské hájovny
Matka: Brita od Cihelny, vrh 3.3.2005
Belasco Tea Davaroni
67
Matka: Tina zo Zrínskej hory, vrh 26.4.2005
Gitano z Mešinské hájovny
64
Otec: Largo z Kunštátských lesů
Matka: Tika zo Zrínskej hory, vrh 18.7.2004
Condor z Mešinského hájemství 64
Otec: Argo od Lužnice
Matka: Wikki z Krzáku, vrh 13.2.2005
Karr ze Zápotockého
67
Kegin
62
Kethy
57
- 2 x P3 n
Matka: Tara z Krzáku, vrh 9.7.2005
Baron od Alpské protěže
64
Otec: Benjamin Leslie Leven
Matka: Clarissa Farkažd, vrh 23.6.2005
Chester z Mešinské hájovny
56
Christie
58
slabá kostra

Matka: Megi z Podmaršovic, vrh 17.4.2005
Rigo z Podmaršovic
61
Roseta
63
Ria
61
- P2
Otec: Tar z Černic
Matka: Ebonna z Prostějovska, vrh 7.1.2002
Brit z Polabeckých luk
67,5 + P1
Otec: Dastin DAMA Krkonoše
Matka: Elizabeth z Pohnanských vrchů, vrh 30.10.2004
Gim z Pohnanských vrchů
67
+ P1 n
Gina
63
Matka: Elza z Pohnanských vrchů, vrh 17.2.2005
Dyk z Krátošických strání
65
Dasta
64
Matka: Aura Jinonický dvůr, vrh 15.4.2005
Arny Pro Felicitate
68
Argo
69
- M3 d
Ambra
62
Alma
66
Ara
67
Matka: Bessy z Čejských lesíků, vrh 17.6.2005
Žery z Černic
60
- 2 x P2
Otec: Bogey Jinonický dvůr
Matka: Athena Black Sirius, vrh 4.3.2005
Bogey Via Lucis
65
Ballu
64
Bady
65
Boggy
64
- P1 d
Bonny
61
- P1 d
Baret
60
- P1 d
Binky
60
Matka: Elza z Želečky, vrh 6.7.2005
Henry z Želečky
62
Hennessy
57
Happy
59
Hessie
60
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+ P1 n

Otec: Black z Malého Dešova
Matka: Ajša z Nětčic, vrh 4.6.2005
Hart od Slaného jezera
58
Otec: Gin Bohemia Šibeník
Matka: Penny z Aklic, vrh 15.6.2005
Uran z Aklic
62 nepravidelný skus
Um
63
Ula
59
Otec: Faro z Prostějovska
Matka: Kora z Holubické stráně, vrh 6.7.2005
Or z Holubické stráně
66
Oran
66
Oris
63
Ora
60

Otec: Dag z Bolešinské hůrky
Matka: Chiara od Rakovnické brány, vrh 17.3.2005
Kris od Rakovnické brány
63 slabá kostra
Karol
62
Klea
62
Matka: Anet z Chlumského podlesí, vrh 23.7.2005
Bessi z Vobůrky
59
Matka: Iara od Rakovnické brány, vrh 23.12.2004
Argo z Jirouškova dvora
67
Ajda
62
Asta
62
Ajka
60 slabá kostra

Otec: Glitresjöen’s Syver
Matka: Zettertjärns Wannabee, vrh 11.8.2005
Zettertjärns Vacek
55
Vilda
59
- P3 d

Otec: Grosby z Lesinky
Matka: Arka z Hosteckých vrchů, vrh 9.3.2005
Eros z Hosteckých vrchů
66
+ P1 n
Ema
63
Elza
61
Erika
62

Otec: Don z Křížové
Matka: Aška Pexeso, vrh 21.1.2005
Bond Pexeso
69
Brita
64

Otec: Satlas Man Overboard
Matka : Ballantines of Redweed, vrh 7.7.2005
Lion Redweed
63
Lolita
60

Irský setr
Otec: Ussure od Velkého dubu
Matka: Agnes ze Žďárského kopce, vrh 17.1.2005
Chán z Bolešinské hůrky
65
+ P1 n
Charlie
65
Chara
58

Matka : Ballantines of Redweed, vrh 17.2.2004
Country Melody Redweed
62
Matka: Victoria Jenny’s Irsal, vrh 11.3.2005
Steve Jenny’s Irsal
65
Sunshine
61
Sea Princess
63

Matka: Tori of Redestate, vrh 7.1.2005
Hart z Bolešinské hůrky
67
Harry
66

Otec: Shandwick Topaz
Matka: Melody Jenny’s Irsal, vrh 13.7.2003
Ashley of Mahagonline
65
Ariane
64

Matka: Adla ze Žďárského kopce, vrh 23.5.2005
Atos z Kydlinské hůrky
66
Aida
61

Otec: Stamboek Redweed
Matka: Bela izpod Belsce, vrh 11.7.2005
Hunting Winds Dominic
67

Otec: Tarn od Velkého dubu
Matka: Lassi od Klapavce, vrh 12.3.2005
Quido od Klapavce
67
Quam
66
+ P1
Quara
61
+ 2 x P1 n
Quana
64
Qvaxa
63
+ 2 x P1 n
Quena
62,5
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Otec: Irr z Lesinky
Matka: Agra von Kinhab, vrh 1.1.2005
Muk ze Srbeckých luhů
68
Mars
66
Mont
67
Max
66
Mona
63
předkus
Matka: Bellinda Tojakr, vrh 9.3.2005
Ben Mahagon Dream
68
Bára
Otec: Windsor od Velkého dubu
Matka: Ilen z Luhové seče, vrh 26.1.2005
Teri z Luhové seče
60
Tora
62
Otec: Dorian Grey Jenny’s Irsal
Matka: Hillary Juglana, vrh 12.3.2005
Ares od Tří javorů
69
Achiles
65
Attikus
66
Athena
64
Aira
64

Irský setr červenobílý
Otec: United Spots Justbe
Matka: Inka Bohemia Thalset, vrh 28.2.2005
Amor z Vlčích máků
60
Arnt
62
Amis
60
Albert
65
Aja
57 nepravidelný skus
Amálka
56,5
Matka: Vanesa Rysi Wykrot, vrh 24.1.2005
Sax Bohemia Thalset
65
- P2 d
Matka: Hela Bohemia Thalset, vrh 10.1.2005
Rita Bohemia Thalset
62
+ 2 x P1
Otec: Garon z Lukovských lánů
Matka: Hilda Bohemia Thalset, vrh 9.7.2005
Bor Ulmi
57
Brita
55
Bona
55
Pointer

Otec: Orstone Country Gentleman of Westerhuy
Matka: Oriflame Mahagon Moravia, vrh 1.7.2004
U-Two Redweed
66
Otec: Vicary’s Cobacobana
Matka: Shilla z Saturnii, vrh 10.8.2005
Yasmine z Saturnii
62
Otec: Hubertus Zobel von Söhrenberg
Matka: Georgina z Dubanského kopce, vrh 2.11.2005
Emilly z Košumberka
61

Otec: Max z Cechu
Matka: Ava Soharo, vrh 31.12.2004
Besi Soharo
64 plachá povaha
Bety
63
Matka: Derry z Mešinské hájovny, vrh 13.1.2005
Aris od Zeleného palouku
60
Art
64
Arka
60
Ajka
61 klešťový skus
Matka: Inža ze Srnína, vrh 20.2.2005
Jasa ze Srnína
57
- P1 d
Otec: Bard z Mešinské hájovny
Matka: Ivory z Nového remízu, vrh 28.7.2005
Hak z Knollovy školy
66
Has
63
Hela
56
Otec: Bor Soběšický Kobylín
Matka: Kia z Niv-Bučovic, vrh 10.3.2005
Chram od Semiče Staňka
63
Chat
60
Chera
57
Chyta
59 slabá kostra
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Otec: Ford z Mešinské hájovny
Matka: Ina z Lukovských lánů, vrh 10.7.2005
Oregon z Mešinské hájovny
65
Okra
61
Odra
61
Matka: Bára Jedová chýše, vrh 5.9.2005
Accord z Mešinského hájemství 64
Arpa
58
Otec: Flik z Mešinské hájovny
Matka: Lada z Niv-Bučovic, vrh 1.12.2004
Brita z Kunštátských lesů
64
předkus
Otec: Rix z Fančali
Matka: Kony z Niv-Bučovic, vrh 3.5.2005
Aron z Člupské rezervace
65
Atom
63
Ancha
61
+ M3 d
Otec: Brit Black Roze
Matka: Gela z Dolnic, vrh 1.3.2005
Hek z Dolnic
65
Hyl
62
Hary
63
+ P1 n
Hela
59 nepravidelný skus
Matka: Karin z Tismenic, vrh 29.3.2005
Fatty Blahud
58
Faxy
58 nepravidelný skus
Otec: Nord z Cechu
Matka: Kora z Niv-Bučovic, vrh 17.2.2005
Axis z Helmu
66
Atos
66
Alfa
62

Otec: Brick
Matka: Linda z Niv-Bučovic, vrh 4.11.2004
Ciba z Chřibských lesů
59
Otec: Char z Beňovské skály
Matka: Aris z Mešinské hájovny, vrh 29.5.2005
Matrix z Mešinské hájovny
64
- 2 x P3 n
Mig
64
předkus
Otec: Ares z Hajnice
Matka: Ozi Bohemia Šibeník, vrh 18.3.2005
Clea z Dubských lesů
59
neúplný
Otec: Atila
Matka: Ozi Bohemia Šibeník, vrh 18.5.2004
Bora z Dubských lesů
60
Otec: Mäx von der Ebershöhe
Matka: Citra z Mešinské hájovny, vrh 31.5.2005
Nard z Mešinské hájovny
65
Otec: Holan z Tismenic
Matka: Fany z Dolnic, vrh 30.6.2005
Char z Lišova
66

+ P1 n,
předkus

Otec: Flak z Vranovského údolí
Matka: Kera z Niv-Bučovic, vrh 14.2.2005
Bond Pozořice
64
Brita
58
Otec: Karlo Somola
Matka: Káča z Fančali, vrh 1.6.2005
Cir z Fančali
60

Otec: Omar z Tismenic
Matka: Cira Jedová chýše, vrh 13.7.2005
Attila z Děkanských polí
62
Atos
63
předkus
Otec: Benn vom Falknerhaus
Matka: Karla von der Postschwaige, vrh 25.11.2004
Buk Nová Hajnice
62
předkus
Otec: Dak z Dolnic
Matka: Merry z Košáku, vrh 17.8.2005
Ben z Kubínova hájku
60
+ 2 x P1 n
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Klubový adresář 2006
FUNKCE
Předseda

JMÉNO

ADRESA

TELEFON, E-MAIL

MUDr. Vlastimil Novotný Dobrovského 7
+420 354 624 517, +420 354 434 234
Mariánské Lázně
+420 606 286 819
353 01
mudrnovotnyvlastimil@centrum.cz
Výcvikář
Libor Kunt
Vražkov 65
+420 602 831 562
Místopředseda
Roudnice nad Labem
liborkunt@seznam.cz
413 01
Jednatel
Jana Anderlová
Stodůlecká 13
+420 251 613 328
Praha 5
jana.and@post.cz
150 00
Ekonom
Markéta Čápová
Arbesova 1583
+420 608 712 389
Černošice
capova.marketa@seznam.cz
25228
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
+420 724 941 040
463 34
sedlacek@hradek.cz
Člen
Josef Němec
U Výtopny 5
+420 416 532 829
Lovosice
+420 776 390 133
410 02
Předseda KRK
Zbyněk Píbl
Na Vrcholu 34/2471
+420 266 314 574
Praha 3
+420 416 865 371
130 00
Člen KRK
MVDr. Petr Březina
č.p. 260
+420 602 426 147
Jistebnice
391 33
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
alena.reslova@quick.cz
14200
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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 členaČeský 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
ČPSK (zpravodaj, seznam členů, seznam chovatelských stanic,
webové stránky, atp.) – nehodící se škrtněte
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Ano

Ne

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:
OTEC:

Datum vrhu:

.............. psů/.............. fen

jméno

Číslo zápisu:

MATKA: jméno

Číslo zápisu:
Pohlaví

Zbarvení Číslo zápisu/tetovací číslo

1 000 Kč

200 Kč

Jméno štěněte

K přihlášce připojuji: doporučení ke krytí
Potvrzuji místopřísežně, že všechny údaje jsou pravdivé.
Souhlasím se zveřejněním jména a adresy:
V ................................. dne ..........................
Potvrzení o tetování

ANO - NE

Podpis chovatele ....................................................

Otetováno:

.......psů........ fen

Datum:
podpis a razítko
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Nejlepší mladý pes
Quam od Klapavce
Nejlepší mladá fena
Carolain z Nebuželského polesí

Nejhezčí veterán
Faro z Prostějovska
Nejlepší pracovní pes
Irr z Lesinky

Nejhezčí pár psů
Vítězkou soutěže dítě a pes se stala
sedmiletá Anežka Fousková

Klubový zpravodaj Českého pointer a setter klubu číslo 2/2006

Grafická úprava, sazba: Markéta Kuntošová, Bašť 214, 250 65 Líbeznice,
Tel. 602 391 720, kuntosova-bast@iol.cz
Výsledky výstav zpracovala: Markéta Čápová, Arbesova 1583, 252 28 Černošice
Výsledky zkoušek zpracoval: Roman Sedláček, Uhelná 17, 463 34 Hrádek n. Nisou

Tisková rada klubového zpravodaje:
MUDr. Novotný, pí. Kuntošová, sl. Čápová, p. Sedláček, pí. Dvořáková, pí. Anderlová

