obálka_1_4_2015_2.indd 1

25.11.15 14:36

obálka 2_3_2015_2.indd 1

25.11.15 14:38

Klubový zpravodaj 2/2015
2-3
3
4-5
6
7-9
9-11
12-17
18-19
20
21-38
39-47
47
48-56
57-58
59-60
61
62
63
64-66
67
68
69-70
71
72

Obsah

slovo úvodem
pozvánka na výroční volební členskou schůzi
výročí, vzpomínáme
kalendář klubových akcí pro rok 2016
zprávy z klubu
výborové schůze – zápisy
zprávy poradců chovu
výsledky klubových zkoušek
kynologický kurz
výsledky klubová výstava
výsledky speciální výstava
info ČMKJ
výsledky trialy
jarní svody
MS v lovu s ohaři
Memoriál Richarda Knolla
Memoriál Karla Podhajského
Světová výstava
Evropská výstava
gordonsetři na coursingu
platební směrnice
info nový člen a přihláška
přihláška k zápisu vrhu štěňat
klubový adresář

Na titulní straně – Ing.František Šonka – bývalý poradce chovu gordonsetrů
Výbor ČPSK si dovoluje ještě jednou touto cestou poděkovat za veškerou péči a služby spojené
s prací poradce chovu !

Periodikum je registrováno na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem
- MK ČR E 21952.

Zpravodaj připravili: Libor Kunt, Miriam Huderová, Markéta Šmakalová, Ing.Jana Votrubová,
Mgr.Jana Anderlová, Vladimíra Dvořáková, Martin Kostelník.

Fotografie do zpravodaje poskytli: Věra Klimešová, Marie Varhánková
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Slovo úvodem

.

Vážení přátelé Britských stavěcích psů,
výbor i v letošním roce pracoval na zajištění klubových akcí, ať to byly zkoušky,
výstavy, nebo kynologický kurz. Pro práci jsme nadmíru využívali revír Blevice na okrese Kladno,
kde jsme našli dobré zázemí a přijali jsme podanou ruku od našeho člena, pana Bernáška,
který nám dostatečně vychází vstříc. V tomto revíru proběhly NFT, JP, ZV, FT-GT a soutěž
Sv.Huberta, dále zde bylo umožněno nácvikům v rámci kynologického kurzu. Tento kurz musím
vyhodnotit jako zdařilý, svědčí o tom neopadající zájem frekventantů.
MFT - revír pro tuto zkoušku byl vybrán u Frýdku Místu, ale bohužel v tomto termínu zde nebyl
vhodný terén. Díky zkušenostem a znalostem naší výcvikářky, i ve spolupráci s dalšími příznivci
AO, byl vybrán revír LČR Bažantnice Měnín. Nakonec se ukázalo, že dané místo přivedlo nejen
zahraniční vůdce, ale i zahraniční rozhodčí hlavně ze Slovenska. Musím zde zmínit kvalitního
rozhodčího, a to chorvatského rozhodčího pana Heriho Heraka, který ukázal obrovskou znalost
a zkušenost při posuzování.
Výbor samozřejmě nezapomněl ani na ty, kteří se věnují prezentaci našich plemen na
výstavách. Jako první to byla výstava speciální, která byla součástí výcvikového kurzu a druhá,
stěžejní, to byla výstava klubová. Letos jsme se rozhodli pro prostory Konopiště a musím
konstatovat, že to bylo správné rozhodnutí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě výstavy, a samozřejmě také rozhodčím, v čele s panem Zbyňkem Píblem.
Společné setkání s MSKAO - bylo to první historické setkání, kdy se sešly oba výbory
klubu. Toto setkání proběhlo ve městě Humpolec a neslo se v přátelském duchu, kde jsme si
ujasnili některé otázky týkající se zařazování jedinců do chovu a jiné. Toto setkání jsem inicioval
i na základě mé osobní účasti na výroční členské schůzi klubu MSKAO, a evokoval mě k tomu
postoj některých členů výboru partnerského klubu. Na této výroční členské schůzi bylo velice
emotivně diskutováno na téma, zda Britská stavěcí plemena by měla mít jednu z podmínek
zařazení do chovu i pracovní zkoušku. Pevně věřím, že naše plemena tomuto tlaku budou
odolávat co nejdéle, a jejich výkon zůstane i nadále nedílnou součástí posouzení chovné
hodnoty jedince.
Dále bych se chtěl s našimi členy podělit o několik zážitků. Účastnil jsem se MRK, kde
jsem viděl práci pointra pana Rathauského. Tento černý pes prokazoval ve 40°C teple kvalitní
polní práci, bohužel smůla se panu Rathauskému lepila na paty, protože nemohl ulovit zvěř.
Nebylo to jeho nešikovností, ale nevyzpytatelností dráhy letu zvěře, která si to vždy namířila
směrem na koronu. V jednom případě i tato korona musela ulehnout jako jeden muž k zemi,
ale lovec zachoval chladnou hlavu a z korony neslovil nikoho, bohužel ani tak potřebného
bažanta. Nakonec jednu sekundu před dvanáctou se to podařilo a tento pointer uspěl a jak se
ukázalo, ani pozdější výzva v podobě MKP, nebyla pro tohoto pejska nepřekonatelná překážka.
Další zážitek jsem měl, když fena pointra pana Dudy pracovala na lovu kachen. Ta neskutečná
vitalita a chuť lovit vodní ptactvo byl zážitek nejen pro mne, ale hlavně pro ostatní lovce. Nejen
těmto, ale všem ostatním, kteří pracují s plnokrevníky, děkuji za výbornou reprezentaci.
Zároveň bych chtěl poděkovat našim reprezentantům a vyzdvihnout jejich obrovský úspěch na
“ MS v lovu s ohaři“. Úspěch v podobě druhého místa v družstvech je důkazem toho, že práce
v poli je těmto jedincům vlastní a z chovatelského hlediska neopominutelná.
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Závěrem bych chtěl poděkovat kolegům z výboru, poradcům chovu, ale i dalším
příznivcům, kteří nám pomáhají zajišťovat různé akce, za dobře odvedenou práci v tomto
volebním období. A Vám všem popřát hodně kynologických zážitků v roce 2016 a nakonec tu
správnou volbu nového výboru, který vzejde dne 14.2.2016 na výroční členské schůzi. Doufám,
že tento nový výbor půjde nadále cestou, která bude určovat směr k loveckému rozvoji našich
plemen. Nerad bych se dočkal toho, aby se plemena zastřešená tímto klubem stala módním
trendem gaučového typu.
Předseda: Libor Kunt

Srdečně Vás zveme na
VÝROČNÍ VOLEBNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
V neděli 14. února 2016 10:00 hod. klub „Varta“, Praha 10, sídliště Horní Měcholupy,
Boloňská 310.
Pozvánka a program bude rozeslán všem členům poštou v řádném termínu.
Pokud zvažujete kandidovat či navrhnout kandidáta do výboru/kontrolní komise a kandidát by
nebyl na samotné schůzi účasten, je potřeba mít jeho písemný souhlas s kandidaturou.
Spojení MHD ke klubu Varta (kulturní dům Varta) je možné např.ze stanice metra Skalka,
Černý Most nebo Háje - výstupní stanice "Boloňská". Také vlaková zastávka "Horní
Měcholupy" na trati Praha hl. nádraží - směr Benešov.
Upozornění: nezaměnit kulturní dům VARTA s restaurací nesoucí název "Na Vartě", která se
nachází také v blízkosti.
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Výročí

.

Výbor ČPSK srdečně blahopřeje svým členům k významným životním jubileím v příštím
roce 2016, přejeme do dalších let mnoho sil, životního elánu i dalších chovatelských úspěchů.

80 let – Vlastimil Fencl, Ing.Milan Polák, Zdeněk Vaněk
75 let – Miroslav Vávra
70 let – Karel Kinzel, Josef Kratochvíl, Jan Macháček
65 let - Otto Bernášek, Lubomír Hanuš, Ing.Luděk Polák, Ing.Jiří Pospíchal,
František Prokůpek, Ing.Josef Šístek, Josef Zeman

60 let – Mgr.Jana Anderlová, Ivana Fialová, Petr Herčík, Josef Korelus, Anna Kračmerová,
Ing.Lenka Němečková, Zdeněk Sádlík

V březnu 2016 oslaví významné životní jubileum 85 let dlouholetý člen
našeho klubu pan Zbyněk Píbl. Již více než 55 let se věnuje své
celoživotní lásce, a to chovu pointrů. Z jeho chovné stanice „Bohemia Frony“
byla odchována řada kvalitních jedinců. Mnoho let pracoval v rámci klubu jako
hlavní poradce chovu a poradce chovu pointrů. Dodnes je aktivním rozhodčím
jak z exteriéru, tak i z výkonu. K životnímu jubileu přejeme pevné zdraví a do
dalších let mnoho životního elánu i další chovatelské úspěchy.

Dne 25.2.2016 oslaví své životní jubileum – osmdesát let- dlouholetý člen
našeho klubu pan Josef Hejda. Dlouhá léta působil u plemenářské
služby jako zootechnik, především v chovu prasat. Již dlouhá léta chová
koně, dříve České teplokrevníky a v poslední době Haflingy a Velšské pony.
Také chová drobné zvířectvo, hlavně slepice, holuby plemene Český stavák
a Rakovnický kotrlák. Kynologii a myslivosti se věnuje od svého mládí. Své
psy, anglické ohaře (zejména anglické setry), předváděl na vrcholných
kynologických akcích, jak po stránce pracovní, tak po stránce exteriérové.
Z jeho chovatelské stanice „Z Kokrd“ vzešlo mnoho výborných chovných
jedinců, kteří ovlivňují chov tohoto plemene.

V roce 2016 oslaví významné životní jubileum, 75 let, mnohaletá a čestná členka našeho
klubu, paní Lenka Fialová. Po řadu let pracovala ve výboru klubu. Z její chovatelské
stanice Kamilov vzešlo mnoho irských setrů a pointrů, se kterými jsme se setkávali jak v poli,
tak na výstavách. Vše nejlepší do dalších let, pevné zdraví a radost v osobním životě přeje
výbor ČPSK.
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V příštím roce oslaví svoje významné životní jubileum,
sedmdesátiny, Milan Remeš. Milan bezesporu
patří mezi nejvýznamnější chovatele irských setrů
u nás. Z jeho chovatelské stanice „z Lesinky“ od jejího
vzniku v roce 1980 vzešlo mnoho krásných irčanů,
z nichž mnozí dosáhli nejvyšších ocenění nejen u nás
ale i v zahraničí. Několikrát byla jeho chovatelská stanice
oceněna prestižní cenou MUDr. Jiřího Rejholce jako
nejúspěšnější chovatelská stanice prezentovaná na
českých výstavách. Jeho irčani vždy také splňovali
a splňují požadavky na loveckou upotřebitelnost.
Velký dík patří Milanovi i za jeho mnoholetou práci
poradce chovu irských setrů. Tento úkol přebíral po
paní Ireně Rafalské, již navždy první dámě irských setrů
u nás, což samozřejmě nebylo ani trochu snadným úkolem. Ale i v této roli, kterou vykonával
mnoho let, obstál a mnohým z nás jeho rady a zkušenosti otevřely do té doby skrytá zákoutí
chovu a výcviku irských setrů. Vždy o naše plemeno bojoval a prosazoval třeba i nepopulární
názory, které vycházely z jeho zkušeností a z jeho přesvědčení, jakým směrem se má chov
irských setrů ubírat. Za to vše mu patří velký dík. Vše nejlepší do dalších let, pevné zdraví,
hodně štěstí a radosti s irčany přeje za Český pointer a setter klub Martin Houda.

Vzpomínáme
Se zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 19. 10. 2015
zemřel dlouholetý aktivní člen našeho klubu,

pan Josef Procházka.
Znali jsme ho jako výraznou osobnost, výkonného
člena výboru klubu, rozhodčího pro Field trial i autora
mnoha zasvěcených článků o práci stavěcích psů s vášní
zejména pro anglické pointry.
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Kalendář akcí

.

Kynologický kurz
29.4.-1.5.2016
Stará fara – Chržín u Velvar
přihlášky bude přijímat ekonomka klubu paní Šmakalová

Výstavy
1.5.2016
Speciální výstava
Stará Fara – Chržín u Velvar
- tituly CAC, Vítěz Speciální výstavy, BOB
rozhodčí: Dagmar Sitterová, Ing.František Šonka, Zbyněk Píbl, Josef Hejda
během Speciální výstavy proběhne i Jarní svod psů
5.6.2016
Klubová výstava
Konopiště, Benešov
- tituly CAC, Klubový vítěz, BOB
zahraniční rozhodčí
během Klubové výstavy proběhne i Jarní svod psů
3.4.2016

Jarní svod

Praha – Horní Počernice

Zkoušky
9.-10.4.2016

NFT Blevice (CACT)

16.-17.4.2016

MFT Brno (CACT, CACIT)

bude upřesněno

ZV Kolín (CACT)

8.5.2016

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

24.-25.9.2016

MFT-GT, Pohár Svatého Huberta Blevice (CACT, CACIT)

8.10.2016

PZ Litoměřice (CACT)

22.- 23.10.2016

VZ Litoměřice (CACT)

Propozice k trialům získáte u výcvikáře klubu – paní Dvořákové, u ostatních zkoušek informace
podá pořádající OMS.
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Zprávy z klubu
Inzerce

Důležité adresy

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

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ
JEDNOTA
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 224 948 479, fax: 224 948 470
www.cmkj.info
úřední hodiny:
Po-Čt 8:00-11:00, 12:00-15:00
(průkazy původu, zkoušky, pracovní
certifikáty, plemenná kniha)
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8 - Kobylisy
tel.: 234 221 371, fax: 234 221 371
www.cmku.cz
úřední hodiny:
Út 9:00-12:00, 12:30-17:00
St 7:30-12:00, 12:30-15:00
(mezinárodní a národní tituly,
šampionáty, chovatelské stanice)
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 221 592 961
www.cmmj.cz

!!! Členské příspěvky
a poplatky za chov !!!
Členské příspěvky – 300,- Kč na rok 2016
musí být uhrazeny do 31.12.2015.
Za vystavení krycího listu se neplatí
Zařazení do chovu – 100,- Kč
lze platit bankovním převodem,
případně složenkou typu A na účet
č.: 35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)
variabil.s.: vaše klubové číslo člena
konstantní s.: 0558
adresa majitele účtu:
Český pointer a setter klub
Jungmannova 25, Praha 1, 115 25
nebo složenkou typu C na adresu
ekonoma klubu:
Markéta Šmakalová
Chaberská 6, Praha 8, 182 00
(do zprávy pro adresáta uvádějte vaše
klubové číslo člena)

Klubové informace
Prosím zasílejte aktual.změny:
- chovní jedinci: nově získané tituly,
zkoušky, šampionáty – na adresu
příslušného poradce chovu
- členové klubu: změna adresy, jména,
telefonu, e-mailu, u některých členů není
stále dodáno datum narození - na adresu
ekonomky klubu
- děkujeme za zasílání Vašich aktuálních
emailových adres, kdo tak ještě neučinil,
prosím, pošlete na adresu
ekonoma/matrikáře
- příští rok klub oslaví 80 let, pokud máte
zajímavé materiály z historie klubu,
prosím o předání výboru, samozřejmě
uvítáme i nápady na způsob oslav či
avizování takto významného výročí

Klubový zpravodaj
Prosíme členy klubu, kteří mají zájem
přispívat, aby své články, fotografie,…
zasílali na zpravodaj@pointer-setter.cz
redaktor klubového zpravodaje
Miriam Huderová – tel.: 777 21 83 64.

Schválená podmínka (KZ 2/2002)
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. Odpovědni za dodržování tohoto
ustanovení jsou chovatelé a jednotliví
poradci chovu.
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Zprávy z klubu

.
iv) minimální kohoutková výška
u psa 62cm
v) barva oka - dle standardu
c. v den výstavy musí být posuzovanému
jedinci 12 měsíců
3. Zkoušky
a. Klubové derby, Mezinárodní derby,
Národní Field Trial, Mezinárodní Field Trial,
Field Trial - GT a to typ "couple" (párové
hledání) se ziskem nejméně 6 bodů –
dobře
nebo
b. Ostatní zkoušky podle zkušebních řádů
ČMMJ (ZV, PZ, VZ, Memoriály) nebo FCI,
kde pes může prokázat vrozené vlastnosti
stavěcího psa se splněním limitních
známek (dle řádů ČMMJ), které musí být
splněny pro zařazení do chovu:
Kritérium
Známka
- Hledání
3
- Vystavování
4
- Vrozená chuť k práci 4
- Postupování
3
- Nos
4
- Poslušnost
2
- Klid po výstřelu
3
Na zkouškách dle řádů ČMMJ musí
pes uspět, cena nerozhoduje.

Chcete uchovnit psa nebo fenu ?
Po splnění chovných podmínek je třeba
zaslat příslušnému poradci chovu tyto
podklady:
- originál průkazu původu a jeho kopii
- výstavní posudek, kde musí být
uvedena výška, zuby, barva oka
- kopii tabulky ze zkoušek, která
opravňuje k zařazení do chovu
- výsledek vyšetření DKK
- 2 fotografie ve výstavním postoji
Žadatel o uchovnění psa, feny musí být
členem ČPSK, zaplatit poplatek za
uchovnění ve výši 100,- Kč. U psů je
následně třeba nechat zapsat záznam
o uchovnění do Plemenné knihy. U fen se
tento zápis většinou provádí až při hlášení
prvního vrhu.
Pokud chcete mít u chovného jedince
uvedeny další zkoušky z výkonu a výstavní
ocenění, zašlete kopie dalších posudků
z výstav a kopie zadaných titulů a kopie
tabulek z výkonu poradci chovu
i Plemenné knize na adresu:
Českomoravská kynologická jednota,
plemenná kniha, Lešanská 1176/2a,
141 00 Praha 4 – Chodov.
U zařazených chovných jedinců uvádějte
kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail.

Chcete nakrýt fenu ?
Je třeba požádat příslušného poradce
chovu o vystavení krycího listu.
Po nakrytí feny majitel krycího psa vyplní
na obou paré krycího listu „potvrzení o
krytí feny“. Majitel feny toto potvrzení
z kopie krycího listu odstřihne a tuto část si
ponechá. Zbytek kopie krycího listu je
třeba zaslat do deseti dnů po nakrytí feny
poradci chovu pro další zpracování.

Chovné podmínky ČPSK
1. Rtg na dysplazii kyčelních kloubů
- maximálně stupeň 2/2
2. Exteriér - známka výborná nebo
velmi dobrá
a. získané ocenění na jakékoliv
oficiální výstavě v ČR
b. v posudku a rodokmenu musí být
uveden skus, chrup, výška a barva oka
i) skus nůžkový (ev.klešťový)
ii) chrup – úplný
iii) minimální kohoutková výška
u feny 58cm

Chovatel do deseti dnů od narození štěňat
oznámí vrh poradci chovu.
Chovatel do třiceti dnů po narození štěňat
vyplní „přihlášku vrhu" u prvního vrhu
připojí originál průkazu původu feny, dále
8

originál tiskopisu "doporučení ke krytí",
kopii certifikátu chovatelské stanice a tyto
doklady pošle doporučeně na adresu:
Českomoravská kynologická jednota,
plemenná kniha, Lešanská 1176/2a,
141 00 Praha 4 – Chodov
Plemenná kniha doplní přihlášku vrhu
čísly Člp., která jsou i čísly tetovacími!

provedl, potvrdí jeho správnost na zadní
straně přihlášky! Počet tetovaných štěňat,
datum, razítko a podpis. Současně
posoudí zdravotní stav!
Chovatel ihned po otetování
a potvrzení odešle plemenné knize zpět
přihlášku vrhu a tato dokončí zápis do
plemenné knihy a vydá průkazy původu!

Originál pošle zpět chovateli. Chovatel
předloží ve stáří 6-7 týdnů přihlášku vrhu
k tetování pověřenému pracovníkovi,
příslušnému veterináři a předá pokyny
pro tetování. Pracovník, který tetování

V současnosti je na zvážení každého
chovatele varianta trvalého označení psů
(tetování nebo čip nebo obojí).

Výborová schůze ČPSK
Přítomni: Libor Kunt, Mgr. Jana Anderlová,
Dvořáková Vladimíra, Ing. Luděk Polák,
Markéta Šmakalová, Miriam Huderová,
František Švec, Ing. Ladislav Šmakal, Josef
Korelus, Ing. Jana Votrubová
Poradci chovu: Simona Svatoňová

14. 6. 2015

3/ Nákup zvěře pro pořádání zkoušek –
Koroptve objednány v Litni
4/ Revír Blevice – nadále trvá možnost
pořádání zkoušek a tréninků. Informace
ohledně možností chovného zařízení pro zvěř
a jeho renovace.
5/ Stanovy – Dle zápisu z Členské schůze má
být návrh vypracován do 30.6.2015 a rozeslán
poštou. Výbor apeluje na Komisi pro
vypracování stanov na dodržení tohoto
termínu.
6/ WEB – Mgr. Anderlová osloví pana
Sedláčka ve věci dopracování kartotéky
7/ Poradce chovu pro AS – zůstává beze
změny
8/ Sponzorský dar STROM Sever, p. Hučko –
pí. Šmakalová domluví podrobnosti daru
9/ Rozhodčí MFT-GT 19.-20.9.2015 –
Ing. Votrubová, pí. Sedláčková, Ing. Polák,
pí. Dvořáková, pí. Straková, p. Švec, p. Kůrka,
p. Šnobr, p. Rubeš
10/ KZ – Návrh stanov, výsledky klubových
akcí, termín VČS, její program, termíny akcí
2016, Uzávěrka k 30.11.2015, Titulní stránka
GS + Ing. Šonka
11/ Výročí – 80.let, 20. Klubová výstava
Zjistit možnosti ceny Barevné publikace
Oslovení pamětníků - Historie plemen
AS – p. Hejda (Libor Kunt), POI – p. Píbl
(Simona Svatoňová), GS – p. Šonka

Omluveni: Libor Mašek, Eva Nosková,
Ing. Kamila Drábová, Ing. Martin Houda,
Ing. Marta Kubešová, Ing. Ladislav Šmakal
Program:
1) Zprávy z akcí: MFT, ZV, NFT, JP,
SPEC.VÝSTAVA, KURZ, KLUBOVÁ VÝSTAVA
2) pí. Kocúrová
3) Nákup zvěře
4) Revír v Blevice
5) Stanovy
6) WEB
7) Nový por.chovu pro AS
8) p.Hučko sponzorský dar
9) Rozhodčí na MFT-GT
10) KZ
11) Výročí ČPSK 2016
12) Akce 2016
13) Společná schůze s MSKAO
1/ Zhodnocení letošních akcí
2/ Pí. Kucúrová – informace Libor Kunt
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(pí. Nosková), IS – pí. Rafalská (Martin Houda),
ISČB – p. Šrámek (Kamila Drábová)
Historie klubu – Ing. Polák osloví pana
Procházku + archiv pí. Kuntošová, pan Krátký,
Pazdera, Regner (osloví p. Korelus), pan
Němec (osloví p. Švec)
Upomínkové předměty k výročí – zjistit
možnosti potisku a cen (pí. Šmakalová)
12/ Klubové akce 2016
29.4.-1.5.2016 – Kynologický kurz Stará
Fara - Chržín
NFT – 9.-10.4 2016 Blevice
MFT – 16.-17.4. 2016 Brno
1.5.2016 – Speciální výstava Stará
Fara – Chržín
8.5.2016 – Blevice
ZV – OMS Kolín Termín doplní p. Korelus
(květen)
5.6.2016 – Klubová výstava Konopiště –
zahraniční rozhodčí

MFT-GT, Sv.Hubert – 24.-25.9.2016 Blevice
PZ, VZ – OMS Litoměřice Termín doplní
p. Švec (PZ srpen,září; VZ říjen)
13/ Společná schůzka s MSKAO - Humpolec
21.6.2015
Plnění limitních známek na 1 zkoušce, dle
dohody o jednotných chovných podmínkách
Povolení klubům k zadávání titulů na
zkouškách britských plemen
14/ Žádost klubu KBO o povolení zadávat
tituly pro britské stavěcí psy.
Souhlas souvisí se schůzkou s MSKAO.
V úvahu přichází Memoriál Josefa Luxa, MFT
Konopiště (divoká zvěř)
15/ Termín příští schůze 6.10.2015 v 18,00

Výborová schůze ČPSK

11. 10. 2015

Přítomni: Libor Kunt, Mgr. Jana Anderlová,
Vladimíra Dvořáková, Ing. Luděk Polák,
Markéta Šmakalová, Miriam Huderová,
František Švec, Ing. Ladislav Šmakal, Libor
Mašek, Ing. Jana Votrubová
Poradci chovu: Simona Svatoňová, Ing. Kamila
Drábová, Ing. Martin Houda

9) Publikace k 80. letům ČPSK
10) Návrh stanov
11) Různé

Zapsala: Vladimíra Dvořáková
Ověřovatel zápisu: Mgr. Anderlová, Ing. Luděk
Polák

1/ Splnění úkolů z minulé schůze výboru.
- Pí. Anderlová informovala o sdělení pana
Sedláčka ohledně webových stránek,
kartotéky. – p. Sedláček nebude nadále
vyvíjet v tomto směru žádnou činnost,
veškeré informace již dodal.
- Sponzorský dar STROM Sever, p. Hučko –
pí. Šmakalová, byly domluveny podrobnosti
2/ Zhodnocení podzimního FT-GT, nutno
řešit lepší zazvěřenost terénů. Potřeba
vyhledávat nové terény pro soutěže.
Klubové PZ – účast pouze 3 pointrů, 2 uspěli,
titul nebyl zadán.
Na klubové VZ – přihlášen pouze 1 pointr
Setkání v Humpolci – setkání proběhlo
v meziklubovém přátelském duchu, problém
vznikl s formulací zápisu z tohoto setkání
3/ Volební výroční členská schůze 2016
14.2.2016 Klub Varta 10,00

Omluveni: Eva Nosková, Ing. Marta Kubešová,
Josef Korelus
Program:
1) Kontrola zápisu z poslední výborové schůze
2) Zhodnocení akcí + závěry setkání s MSKAO
v Humpolci
3) Volební výroční členská schůze 2016
4) Jednací řád VČS – složení komisí
+ náhradníci
5) Klubový zpravodaj – návrh stanov, program
VČS
6) Rozhodčí KV + SV na rok 2016
7) KZ – zveřejnění programu VČS
8) Dotace pro účastníky mezinárodních
loveckých akcí
10

,

Volby – nutný souhlas kandidáta, nové
stanovy klubu
Pozvánka na členskou schůzi bude rozeslána
všem členům v řádném termínu poštou.
4/ Jednací řád VČS – připraví do příští
výborové schůze Ing. Jana Votrubová
5/ Klubový zpravodaj – uzávěrka do
31.10.2015, termín tisku do 30.11.2015.
Výročí jubilantů.
6/ Rozhodčí KV + SV
SV – AS Dagmar Sitterová , ostatní plemena
Ing. Šonka, Z. Píbl, J.Hejda
KV – v jednání zahraniční rozhodčí
7/ KZ – zveřejnění programu VČS – bude
rozeslána samostatná pozvánka
8/ Příspěvek pro účastníky mezinárodních
loveckých akcí – bude zapracováno do návrhu
rozpočtu na rok 2016
9/ Publikace k 80. letům ČPSK
Apelace na poradce chovu – zajištění
prezentace jednotlivých plemen, historie –
významní plemeníci, fotografie
Předběžná cena plnobarevného tisku v počtu
500ks á 80 stran je 40.000Kč

Koordinátor pro sestavení publikace Ing. Jana
Votrubová. Předběžný termín zpracování
podkladů do 31.3.2016.
10/ Návrh stanov – Komise se omluvila
z účasti na schůzi výboru.
Komise se neshodla na jednotném postupu
zapracování změn NOZ . Návrh obsahuje příliš
svazující podmínky.
Předseda ČPSK vyzve komisi pro stanovy ke
schůzce ohledně předložení nové verze
stanov se zapracovanými změnami. Komisi
také požádá o zveřejnění připomínek (členů)
ke stanovám na internetu.
11/ Různé
- Sídlo klubu – přislíbeno možnost použití
adresy Lešanská, Praha. Bude nutno platit
zasílání pošty.
- Terény – prověření možnosti nových terénů,
jiné možnosti nakoupení pernaté Martin
Hučko.
Termín příští výborové schůze 5.1.2016 od
17,00
Zapsala: Vladimíra Dvořáková
Ověřovatel zápisu: Libor Kunt, Mgr. Jana
Anderlová

Komise pro přípravu návrhu nových stanov ČPSK
Vážení přátelé kynologové, vážená myslivecká obec, vážení členové klubu,
dovolte abychom Vás jako komise ustavená členskou schůzí dne 01.02.2015 informovali
o průběhu přípravy a finalizaci návrhu nových stanov ČPSK, které budou komisí předloženy ke
schválení na členské schůzi.
Dne 30.09.2015 komise dopracovala druhý draft návrhu spolkových stanov
dle NOZ - zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník. Následně proběhla ještě jedna finalizace za
pomoci z řad odborníků. Komise projednala všechny Vaše příspěvky a připomínky.
Komise za pomoci právníků zapracovala připomínky a příspěvky, které bylo možné do návrhu
zapracovat a byly uznány relevantními a shodnými se zvolenou koncepcí stanov.
Komise obdržela od jednatelky klubu, paní Anderlové, velmi rozsáhlé připomínky, které jsme se
po poradě s právníky rozhodli nabídnout členské schůzi jako protinávrh. Připomínky byly tak
rozsáhlé, že naprosto měnily stanovy a původní záměr komise mít stanovy takové, aby
každému členu naprosto stačily k běžné spolkové činnosti a nemusel studovat NOZ.
Děkujeme všem za Vaše příspěvky, podporu a připomínky.
Děkujeme za Vaši spolupráci.
S pozdravem členové komise
Alice Mojžíšková a Martin Kostelník

KOMPLETNÍ NÁVRH NOVÝCH STANOV BUDE ROZESÍLÁN SAMOSTATNĚ POŠTOU !
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Jednotné základní označení celého vrhu je povinné. V případě tetování,
pokud jeden majitel vyžaduje čip nebo jde o export jednoho štěněte, není
povinné celý vrh tetovat a zároveň čipovat. Stačí k tetování dočipovat
pouze konkrétní štěně. Přečipování / přetetování u nečitelného označení je
možné jen ve spolupráci s klubem a ČMKJ.

anglický setr

Zpráva poradce chovu

Vážení chovatelé a majitelé anglických setrů. Chtěla bych vás krátce informovat
o všem, co se událo v chovu AS v období od počátku roku 2015 do 31.10.2015. Za toto období
byli nově uchovněni 2 psi a 3 feny. Bohužel jedna z nově uchovných fen byla později z chovu
opět vyřazena ze zdravotních důvodů.
Nově uchovnění:
KING MAGENTA-IN-BLUE-Člp.6065, nar. 19.6.2010, 65 cm, "V",CAC,KV,BOB, ZV I.c.214/4,
DKK0/0, o. Tuliketun Runo-Ratsu, m..Valsett Starlite Angel Dust, maj.: Veronika Horváthová,
Nesvačily 22, 257 51 Bystřice
FARON O MLÁZOVICKÉ TVRZE, Člp/6080, nar. 25.9.2013, 62 cm, tricolor,V, CAJC,BOJ, CAC, ZV
I.c 213, JP I.c. 183, o. Faust Vis Tranquilla, m. Fai Leslie Leven, maj. Ing. Jana Votrubová, Na
Ohrádce 186, 507 58 Mláovice
FREYA OD MLÁZOVICKÉ TVRZE, Člp/6084, nar. 25.9.2013, 58 cm, černobílá, "V", CAJC,
NFT-dobře, MJL I.c. 204/4, ZV I.c.219/4, DKK0/0,m. Fai Leslie Leven, maj. Votrubová Jana, Ing.,
Na Ohrádce 186, 507 58 Mlázovice
SOPHIA LOREN MAGENTA-IN-BLUE - Člp/AS/5982, nar. 12.10.2011, 63 cm, "V",
CAC,CACIB,BOB,Český junior šampion, Český šampion, ZV I.c.200/4, oranž.bílá, DKK0/1,
m.: Tichuana Magenta-In-Blue, maj.: Soňa Fabová, Karvinská 347, 735 61 Chotěbuz
V letošním roce bylo do konce října vystaveno 10 krycích listů, 2 feny nezabřezly a
odchováno bylo zatím 5 vrhů. Kompletní statistika vyjde v KZ 1/2016.
Angličtí setři v uplynulé kynologické sezóně dosáhli mnoho krásných úspěchů jak na
výstavách, tak i na zkouškách z výkonu, za což všem děkuji. K nejvýraznějším úspěchům
anglických setrů patří, stejně jako v minulýh letech, velmi úspěšná reprezentace na 37. ročníku
na MS lovu s ohaři v Srbsku. Český tým ve složení Vlaďka Dvořáková, Marie Varhánková a Jana
Votrubová a získal na MS 2. místo v družstvech a Jana Votrubová dosáhla krásného úspěchu
v soutěži Sv. Huberta – všem GRATULUJEME!
Simona Svatoňová, poradce chovu

Meggi od Alpské protěže - Nejkrásnější štěně
Klubové výstavy
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gordonsetr

Zpráva poradce chovu

Vážení chovatelé, majitelé a příznivci gordonsetrů,
předkládám vám zprávu o chovu gordonsetrů za letošní rok, která bude ale velice
krátká. Za celý rok 2015 byly pouze tři vrhy gordonsetrů, ve kterých bylo odchováno celkem 20
štěňat, z toho bylo 10 psíků a 10 fenek. Toto rozdělení pohlaví se může jevit jako nejlepší, ale
byl podstatně větší zájem o fenky a někteří psíci zůstávali chovatelům déle doma.
Vrhy byly po těchto chovných párech:
Arik z Podřipské Břízy x Coleen Neli z Wenytry
3 psi
4 feny
Conall Lovec z Gordonu x Yzi z Podmaršovic
2 psi
3 feny
Diamond Dude Áres Šamarkán x Kaira z Želečky
5 psů
3 feny
Během letošního roku přibyli do chovu tři chovní psi a jedna fena a na příští rok
budou z chovu vyřazeny všechny feny narozené v roce 2007.
Seznam chovných jedinců je průběžně aktualizován na webových stránkách našeho klubu
a bude též otištěn ve Zpravodaji.
Také byli letos dovezeni čtyři jedinci ze zahraničí a to - jeden pes z Německa, jeden pes
z Francie a jeden pes a fena ze Slovenska.
Co se týče RTG vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu, tak bylo letos vyšetřeno 11
gordonsetrů, z toho bylo 10 gordonsetrů negativních, jeden měl výsledek jako hraniční a jeden
gordonsetr byl vyšetřen na dysplazii loketních kloubů, také s negativním výsledkem.
Do příštího roku, který bude i jubilejním rokem pro náš klub, přeji všem chovatelům, majitelům
a příznivcům našich černých krasavců vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a radosti se svými
chlupatými miláčky.
Eva Nosková, poradce chovu

Aron z Čehovských lánů
- BOV, BOS, Nejkrásnější veterán
Klubová výstava
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irský červenobílý setr

Zpráva poradce chovu

Vážení chovatelé, majitelé a příznivci našeho plemene, dovolte mi, seznámit Vás
s aktualitami a statistickým přehledem, který eviduji ke dni uzávěrky, to je 31.10.2015.
Pro nové čtenáře uvádím, že pro plemeno IRWS je jeden poradce chovu pro oba kluby, tudíž
níže je uveden přehled za celou ČR.
Tak, jak jsem již předesílala na výroční členské schůzi, tento rok přinesl zvýšení počtu
chovných jedinců. Nově uchovněných psů a fen je ke dni uzávěrky 9. Toto číslo je dosud
rekordní v historii chovu plemene IRWS v ČR. Osobně z tohoto čísla mám obrovskou radost
a pevně věřím, že ruku v ruce s tímto číslem nastane v příštích letech i zvýšení počtu vrhů
a narozených štěňat. Mnohokrát děkuji všem, kteří se o toto zasloužili a to především paní
Mgr. Renátě Rokůskové a panu MVDr. Čestmíru Šrámkovi.
A nyní již k samotné statistice.
V roce 2015 bylo uchovněno 9 jedinců - 3 psi a 6 fen, jedna fena byla uchovněna na výjimku na
2 vrhy. Z důvodu věku bude k 31.12.2015 vyřazen 1 pes. V seznamu chovných jedinců jsou
ponecháni psi do stáři 10ti let a feny do stáří 8 let. Celkový stav chovné základny k 31.10.2015
činí v MSKAO 4 psi + 5 fen a v ČPSK 3 psi + 5 fen, celkem tedy 17 chovných jedinců, což je tedy
téměř stoprocentní nárůst proti minulému roku.
V roce 2015 byly vystaveny celkem 4 krycí listy – doporučení ke krytí a k 31.10.2015 byly
uskutečněny 4 krytí – 2x MSKAO a 2x ČPSK .
Byly zapsány 3 vrhy štěňat. Celkem tedy bylo v roce 2015 zapsáno 15 štěňat, z toho 4 psi a 11
fen.
Přehled krytí a vrhů v roce 2015
Vyžádaní krycí psi
Matka
Tartan Tullamore
Beatrice Valiant Hunter
Leo Bojandolí
Everlasting Love Reddeer
Bernstein Lohman´s
Dalriach Proud Mary
Can´t Buy Me Love Reddeer Ori z Lukovských lánů

Datum vrhu
01.07.2015
09.07.2015
03.10.2015
nezabřezla

Jedinci zařazení do chovu v roce 2015:
PSI:
NEVERENDING PASSION SHADOW DOG (ČPSK)
ČLP RWS/271, narozen 28.04.2012, maj. Simona Mašková
RONY Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ (MSKAO)
ČLP RWS/274, narozen 18.04.2013, maj. Petra Illová
ROLF Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ (MSKAO)
ČLP RWS/273, narozen 18.04.2013, maj. MVDr. Čestmír Šrámek CSc.
FENY:
BONNY VALIANT HUNTER (ČPSK)
ČLP/RWS/254, narozena 08.04.2011, maj. Markéta Kohoutová
DEBBIE REDMORE (ČPSK)
ČLP/RWS/294, narozena 11.09.2013, maj. Markéta Kohoutová
ROXANA Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ (ČPSK)
ČLP/RWS/277, narozena 18.04.2013, maj. Miroslav Bejček
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psů / fen
1
1
3
6
0
4

BEATRICE VALIANT HUNTER (ČPSK)
ČLP/RWS/253, narozena 08.04.2011, maj. Ing. Kamila Drábová+Jarmila Gürtlerová (fena
uchovněna na výjimku na 2 vrhy)
RONA Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ (MSKAO)
ČLP RWS/276, narozena 18.04.2013, maj. Eva Illová
TUSCANORA CAISPERN (MSKAO)
ČLP RWS/286, narozena 01.03.2013, maj. Mgr. Renáta Rokůsková
Kompletní přehled chovných jedinců bude uveřejněn ve zpravodaji 1/2016.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat všem chovatelům a majitelům za jejich práci
s plemenem IRWS, za jejich propagaci na zkouškách, na výstavách a všech ostatních aktivitách,
při kterých vás vaši kamarádi doprovází. Opravdu děkuji a těším se na setkání při akcích
pořádaných ČPSK v roce 2016.
Ing. Kamila Drábová, poradce chovu

Tuscanora Caispern
- KV, BOS
Klubová výstava

Briseas Eris Artegerd – BOJ
Klubová výstava
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irský setr

Zpráva poradce chovu

Vážení chovatelé, majitelé a přátelé irských setrů,
dovoluji si Vám předložit letošní druhou (stručnou) zprávu o chovu irských setrů v rámci našeho
Klubu. Na úvod bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří reprezentujete naše plemeno a náš Klub
na výstavách, zkouškách a soutěžích všeho druhu. Rád bych na tomto místě zmínil mimořádný
úspěch, kterého dosáhl pes Abandinus Elimar Doubrava Lenky Burešové a Vojty Svobody. Po
mnoha a mnoha letech se irský setr z České republiky stal Světovým vítězem „dospělých“
(červen Milano). Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho Klubu.
Nyní trochu čísel o stavu a vývoji chovné základny. K dnešnímu dni (25.10.2015) čítá chovná
základna Českého pointer a setter klubu celkem 16 chovných psů a 33 chovných fen. V roce 2015
byli uchovněni 2 psi a 4 feny. Ke stejnému datu bylo v letošním roce vydáno celkem 15
doporučení ke krytí, z toho 3 na zahraniční chovné jedince. Úplný přehled počtu narozených
štěňat bohužel poskytnout nemohu, protože údaje, které mám k dispozici, jsou nekompletní.
Formulář Hlášení vrhu majitelé chovných fen ne vždy posílají a to ani po urgencích. Zde apeluji
na všechny ty, kteří jsou liknaví s plněním této své povinnosti, aby tak činili. Neplněním svých
povinností ochuzujete o informace nás všechny. Nekompletní přehled čítá 48 narozených štěňat,
z toho 18 pejsků a 21 feneček (9 štěňat po narození uhynulo v důsledku herpes viru).
Na tomto místě chci nyní zopakovat jednu normu našeho Klubu. Pokud bude ve vrhu ponecháno
více jak 8 štěňat, nesmí v dalším kalendářním roce mít tato fena vrh. Je možné, že někteří
chovatelé si toto pravidlo vykládají po svém. Aby mohli mít vrh i v příštím roce, přihlásí
„povolený“ počet štěňat a další prodají jako štěňata bez PP novým majitelům se „skvělým“
příběhem. Je mi upřímně líto těchto množitelů a sděluji, že pokud se o takovéto skutečnosti
dozvím a tato jejich praxe se prokáže, jejich jména zveřejním a budu postupovat dle platných
regulí v zájmu fen a jejich zdraví, na kterém jejich majitelům evidentně nezáleží.
Přeji Vám všem hodně radosti s pejsky.
Setrům a pointrům zdar a irčanům zvlášť

Martin Houda, poradce chovu

Monty od Rakovnické brány - Nejkrásnější pracovní pes Klubové výstavy
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pointer

Zpráva poradce chovu

Vážení přátelé a příznivci pointrů. Chtěla bych vás informovat o chovu pointrů
za období od 1.1. do 31.10.2015.
Za tuto dobu bylo vystaveno 17 doporučení ke krytí a bylo odchováno 11 vrhů.
4 feny nezabřezly a krytí se budou opakovat. Kompletní statistika chovu za celý rok bude
otištěna v příštím KZ. Dále uvádím, že do konce října byli nově uchovněni 3 psi a 4 feny.
Seznam nově uchovněných v roce 2015:
KORD Z DOLNIC, ČLP/10912/15, nar. 20.7.2012, ž., 62 cm, RTG 0/0, "V", ZV,2xLZ,2xPZ,
2xSZVP,MLH, o. Aron Bohemia Frony, m.Ira z Dolnic, maj. Ing.Lea Tichá, Ledenická 128, Srubec
WAR Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, ČLP/POI/11008, nar. 4.11.2013, žb., 66 cm, RTG0/0, "V", ZV,
o. Hako z Mešínské hájovny, m.: Nela z Lukovských lánů, maj.: Libor Trpák, Dráchov 39, 394 70
Kamenice nad Lipou
ARTEX CABALIA, ČLP/POI/10727/15, 26.7.2010, čb., 63 cm, DKK0/0, "V", CAC,CACIB,KV,BOB,
Český šampion, Derby, JP - CACT, o.: Brok Nová Hajnice, m.: Cami Pozořice, maj.: Hannah
Melcerová, Jirsíkova 31/11, 392 01 Soběslav
BEKY OD ZELENOVA PALOUKU, Člp/POI/10654, nar.19.12.2009, bž.,61 cm, DKK0/0,"V",VT,OV,
PZ,SZVP,LZ,ZV,VZ, o.: Aron Bohemia Frony, m.: Molly z Krzáku, maj.:Karel Šrámek, Dolní 355,
284 01 Kutná Hora,
MAGGIE Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10789,nar. 20.4.2011, 62 cm, ž., DKK0/0, V,CAC,PZ,
o. Cass z Mešínské hájovny, m.: Wanda z Mešínské hájovny, maj. Jiří Drábek, Zalažany 30,
Chroustovice,
SABINA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10933,nar.13.12.2012, ž., 61 cm, DKK0/0, "V", VT, ZV,
KZV-r.CACT, o.: Endy z Hovoran, m.: Gala z Mešínské hájovny, maj.: Jiří Drábek, Zalažany 30,
Chroustovice
RHEIA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/10900, nar.4.4.2012, ž., 62 cm, DKK0/0, "V",
CAC,CACIB,BOS, KZV-r.CACT, o. Ort z Mešínské hájovny, m.: Perla z Knollovy školy, maj.: Jiří
Drábek, Zalažany 30, Chroustovice,
Závěrem bych chtěla poděkovat všem majitelům pointrů, kteří v uplynulé sezóně
úspěšně absolvovali jak výstavy, tak i zkoušky z výkonu. K nejvýraznějším úspěchům bych ráda
pogratulovala panu Liboru Trpákovi, který se svým psem Hakem z Mešínské hájovny úspěšně
absolvoval Memoriál Richarda Knollava pouze kousek štěstí mu chybělo k úspěchu i na MKP.
A především také panu Pavlu Rathouskému s jeho psem Králem z Dolnic. Těm se podařilo
úspěšně dokončit i Memoriál Karla Podhajského a umístili se na krásném 5. místě.

Simona Svatoňová, poradce chovu
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Pohár Ireny Rafalské/Jarní pohár ČPSK 2015

.

8.5. proběhl Jarní pohár. Je dotován tituly CACT, res.CACT a pro nejlepšího irského setra je
navíc připraven putovní pohár Ireny Rafalské. Letošní ročník zůstává opět bez zápisu. Zúčastnil
se pouze jeden IS a ten, bohužel, zůstal bez bodů. Paní Irena Rafalská se zájmem sleduje
pokračování této již tradiční jarní akce a zdraví všechny příznivce speciální jarní klubové
soutěže.
Jarní Pohár ČPSK 8.5.2015-Blevice
1.) AS- Kain Vis Tranquilla, Vlaďka Dvořáková
2.) Poi- Claire Seventeen, Hanah Melcerová
3.) AS- Kata Vis Tranquilla, Marie Varhánková
4.) GS- Clan of Merlin´s Boness, K. Westphal
5.) AS- Faron od Mlazovické Tvrze, Ing.Jana Votrubová
6.) AS- Fibie z Pantikov, Alice Mojžíšková

I.c. 202 b. CACT
I.c. 199 b. R.CACT
I.c. 196 b.
I.c. 194 b.
I.c. 183 b.
II.c. 120 b.

ZV – Blevice, 19.04.2015
1.) Campo Seventeen, POI, vůdce Alena Sedláčková

225 b. CACT

2.) Few od Mlazovické Tvrze AS Vlaďka Dvořáková

221 b.

3.) Neverending Passion Shadow Dog ISČB Simona Mašková

221 b.

4.) Freya od Mlazovické Tvrze AS Ing. Jana Votrubová

219 b.

5.) County Seventeen Poi Jana Valatová

217 b.

6.) Faron od Mlazovické Tvrze AS Ing. Jana Votrubová

213b.
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PZ a VZ Litoměřice
Tak jako každý rok připravuje ČPSK zkoušky lovecké upotřebitelnosti se zadáním titulu CACT.
Tyto zkoušky se konají ve spolupráci s OMS Litoměřice.
PZ se konaly 5.9.2015 v MS Černouček – Ctiněves. Přihlášeno bylo osm kontinentálních ohařů
a tři zástupci Anglických stavěcích psů –pointři. Titul byl vypsán jen pro zástupce Anglických
stavěcích psů. Vrchní rozhodčí, pan Šnobr Miloslav, rozdělil rozhodčí tak, aby v každé skupině
byl jeden zástupce ČPSK. Po vylosování byli všechny tři pointři v jedné skupině, kterou
posuzovali rozhodčí František Švec, Rudolf Pražák a čekatel Pavel Kacl. Společný hon probíhal
v řepě, a protože pan Sekera vedl dva pointry, museli jsme společný hon dělat dvakrát.
Bohužel, hned po pár výstřelech se ukázala nedozrálost jednoho pointra, který přestal hledat
a odmítal plnit povely své vůdkyně. Po skončení společného honu vůdkyně požádala
o odstoupení ze zkoušek. Pointři pana Sekery předváděli celkem pohlednou práci, pevné
vystavení jeden pernaté zvěře a druhý srstnaté zvěře s poměrně dobrými klidy před zvěří, ale
zase se prokázala nedocvičenost a nezkušenost na přinášení teplé zvěře. Oba pointři uspěli na
podzimních zkouškách, umístili se v první ceně, ale titul nebyl zadán.
VZ, které se konaly ve dnech 17. – 18. 10. 2015. Honitbu nám na tyto zkoušky propůjčil MS
Liběšice. Na těchto zkouškách mohl být zadán titul pro KO, ČF a AO.
Na tyto zkoušky se přihlásilo devatenáct ohařů. Největší zastoupení měli MOK 6x, 5 x VOK, 5x
NKO, jeden zástupce VMO a dva zástupci ČPSK – jeden gordonsetr Diamond Dude Áres
Šamarkan,vedený paní Jindrou Štefanovou a jeden pointr Veggie z Mešinské hájovny, vedený
panem Radimem Dudou. Členové MS připravili pro tyto zkoušky celkem dobrý terén
s výskytem drobné zvěře, terén, který plně vyhovoval požadavkům pro VZ. Polní práce
posuzoval Libor Kunt a paní Olga Hrabáková. Na polní práci se nejvíce ukázala připravenost
a vyzrálost ohařů. Asi málokdo má možnost přijít v tak velké míře do prostor, kde se vyskytuje
srnčí zvěř, divoký bažant a zajíc. Nedá se říct, že všichni se s tím dobře vyrovnali. Taky na
velkém poli byla největší úmrtnost. Z devatenácti soutěžících jich nakonec obstálo jen
jedenáct. Osm ohařů neuspělo, šest ohařů odstoupilo z velkého pole, jeden neuspěl na
dohledávce pernaté a jeden na přinášení lišky přes překážku. Vodní práce posuzoval pan Petr
Rubeš a pan Rudolf Krpeš. Vůdci měli celkem obavu, zda jim půjdou ohaři ochotně na práci na
hlubokou vodu. Bylo celkem chladno a mokro, takže obavy byly na místě. Nakonec se ukázalo,
že obavy byly zbytečné a ohaři celkem ochotně vykonávali všechny disciplíny na vodě.
Malé pole posuzoval pan Šnobr Miloslav a pan Malý Lubomír. Dohledávky a vlečky se
prováděly na strništi a v travině. Tady neobstál jeden KO, který s velkou chutí hledal, ale
neprojevil sebemenší náznak o pernatou zvěř, kterou několikrát přeskočil, a po uplynutí času
rozhodčí nemohli nic jiného, než vyhlásit známku 0. Poměrně dobrou a vyrovnanou práci
předváděli na lesních disciplínách, tady neobstál jen jeden ohař a to na ohrádce. Hezkou práci
předvedl pointer na práci na pobarvené stopě spárkaté zvěře, který tuto disciplínu prováděl
jako oznamovač. Vítězem VZ se stala Dixie z Háku MOK vůdce Viktor Veselý, který získal 476
bodů v I. ceně a byl oceněn za nejlepší práci na vodě a na poli. Na druhém místě se umístila
Veggie z Mešinské Hájovny, pointer, který získal 473 bodů I. cena a nejlepší les a barvu, vůdce
Radim Duda. Gordonsetr Diamond Dude Áres Šamarkan, vedený paní Jindrou Štefánovou získal
368 bodů v III. Ceně. Do třetí ceny se dostal za známku z hledání. Žádný ohař nepředvedl
špičkovou práci a proto nebyl titul zadán.
Vrchní rozhodčí, František Švec
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Kynologický kurz 1.-3.5.2015 Stará Fara, Chržín u Velvar
Již 20. ročník kynologického kurzu pořádal ČPSK, věnovaný zejména příznivcům AO,
kteří se chtějí přiučit něco více o těchto plemenech. Místem konání byl letos Chržín, areál
penzionu Stará fara, který zajistil dostatečné zázemí pro frekventanty a jejich psy.
První den kurzu započal Speciální výstavou 1.5.2015, kde posuzovala velmi příjemná
rozhodčí Hana Kunfalvi a jako hlavním rozhodčím byl delegován pan Josef Němec, se kterým
bylo i uspořádáno přátelské posezení k oslavě jeho významného životního jubilea. Celý den se
tak mohli zájemci seznamovat s pravidly a úskalími vystavovaní setrů a pointerů v přátelské
atmosféře i dalších klubových rozhodčích z exteriéru.
Další dva víkendové dny 2.-3.5.2015 byly věnovány praktickému výcviku v poli
v nedaleké honitbě MS Blevice. Účastníci kurzu si mohli vybrat jakým směrem by chtěli svého
psa vést, a tak byli rozděleni do skupin se zaměření na všestrannou práci anebo na Field Trial.
Věnovali se jim rozhodčí z výkonu, kteří mají s anglickými ohaři letité zkušenosti a ochotně
předávali své rady dál. Někteří z frekventantů se následně přihlásili se svými svěřenci i na Jarní
pohár ČPSK pořádaný 8.5.2015, kde mohli předvést, čemu se na kurzu naučili a skutečně i uspěli.
Věříme ale, že se s nimi uvidíme zjara i příští rok a se stejnou dychtivostí se budou
snažit své psy připravit pracovně i výstavně.
Ing.Jana Votrubová
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Klubová výstava 7.6.2015 Konopiště
.
Letošní klubová výstava Českého pointer a setter klubu se konala v neděli 7. června.
Tentokrát se kulisou přehlídky krásy setrů a pointrů stal zámek Konopiště nedaleko Benešova.
Prostorné výstavní kruhy se rozprostíraly v areálu hotelu Nová Myslivna, který poskytoval
účastníkům a návštěvníkům výstavy výborné zázemí.
Po slavnostním zahájení, kterého se ujal ředitel výstavy a předseda klubu pan Libor
Kunt, se ve výstavních kruzích předvedl obdivuhodný počet psů, celkem 123.
Posuzování se ujaly dvě zkušené a uznávané rozhodčí z České republiky. 36 gordonsetrů a 34
irských setrů hodnotila paní Helena Dvořáková. 18 anglických setrů, 9 červenobílých irských
setrů a 26 poitrů posoudila paní Simona Svatoňová. Tyto dvě dámy doplnili v závěrečných
soutěžích pánové ing. František Šonka, který vybral nejkrásnějšího pracovního psa výstavy
a hlavní rozhodčí pan Zbyněk Píbl, který nejprve ocenil roztomilou snahu a odvahu účastníků
v soutěži Dítě a pes a v samotném závěru vybral i vítězku klubové výstavy, které zadal titul BIS.
Posuzování v kruzích mělo spád, vystavovatelé i další přihlížející měli možnost sledovat
vystavované jedince a současně poslouchat zasvěcené výroky rozhodčích. Vyvrcholením výstavy
byla odpolední přehlídka vítězů a závěrečné soutěže. A bylo potěšující jak velký počet
vystavovatelů a diváků se zdržel až do pozdních odpoledních hodin u závěrečného výstavního
kruhu. A to i přesto, že po slunečném a horkém dni zatažená obloha strašila bouřkou. Bouřka
a ani déšť však nepřišly. Celá výstava proběhla ve velmi přátelské a sportovní atmosféře, byla
opět přehlídkou krásných psů a výbornou příležitostí k setkáním a diskusím, jejichž hlavním
tématem byli setři a pointři.
Dík a uznání patří rozhodčím a všem, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zajištění
klubové výstavy. Tradičně především manželům Šmakalovým. Malé dárky všem zúčastněným a
ceny vítězům věnovala společnost Panda Plus s.r.o.. Největší dík však zaslouží především všichni
vystavovatelé, chovatelé, majitelé a obdivovatelé britských stavěcích psů, bez nichž by podobná
akce neměla smysl.
Kompletní výsledky výstavy, včetně posudků a samozřejmě i výsledky závěrečných soutěží,
stejně jako bohatá fotodokumentace a letos nově i krátký film o výstavě jsou zveřejněny na
webových stránkách klubu a klubovém facebookovém profilu.
Zdeněk Hejzlar
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Anglický setr
Psi
třída: štěňat
1 Merlin od Alpské protěže
ČLP/AS/6147 28. 12. 2014
otec: Monty ze Srnína
matka: Elis od Alpské protěže
chovatel: Johaníková Bednářová Jana
majitel: Pertlíková Eva
Známka: velmi nadějný 1
Pětiměsíční hnědobílý pes
s typickou hlavou, dobrou
kostrou. Osrstění odpovídá
věku, správná mechanika
pohybu.

stopem. Volnější kůže pod
krkem. Pevný hřbet, oháňka
správně nesená. Zaúhlení
končetin korektní, mechanika
pohybu správná, osrstění
standardní.

mechanika pohybu, osrstění
standardní.

6 Force Magenta From
Morrison
ČLP/AS/5810/ 25. 4. 2010
otec: Con-Amore Magenta-Intřída: otevřená
Blue matka: Heather z Krzáku
5 Faron od Mlázovické tvrze chovatel: Fabová Soňa
ČLP/AS/6080/ 25. 9. 2013
majitel: Fialová Ivana
otec: Faust Vis Tranquilla
Výška: 66 Chrup: úplný
matka: Fai Leslie Leven
Skus: nůžkový
chovatel: Votrubová Jana
Známka: výborný 1 CAC
majitel: Votrubová Jana
Silný pes, žlutobílé barvy,
Výška: 62 Chrup: úplný samčího výrazu. Hlava
Skus: nůžkový
ušlechtilá, pevný hřbet. Dobrá
Známka: výborný 1 CAC
záď, zaúhlení končetin
Středně silný pes, s ušlechtilou korektní, osrstění bohaté,
třída: dorost
hlavou, samčího výrazu. Pevný mechanika pohybu správná.
2 Kameron z Mešinské
hřbet, oháňka správně
hájovny
nasazená i nesená. Zaúhlení
7 Charlie Morrison
ČLP/AS/6134/ 1. 12. 2014
končetin korektní, osrstění
ČLP/AS/5968/ 14. 2. 2012
otec: Garry Silvermoor`s
standardní.
otec: Garry Silvermoor`s
matka: Aurora z Nížkovic
matka: Beretta Morrison
chovatel: Drábek Jiří
třída: pracovní
chovatel: Fabová Soňa
majitel: Thiel Pavel
4 AL Primo Loridam
majitel: Skálová Jarmila
Známka: velmi nadějný 1
LYMARKOS
Výška: 64 Chrup: úplný
Šestiměsíční pes, barvy
ČLP/AS/6017
17.
6.
2012
Skus: nůžkový
trikolor, s dobře utvářenou
Známka: výborný 2 res.CAC
hlavou. V těle bez zjevné vady, otec: Int. CH Lorien July
Sunburst matka: Int. CH Isis
Středně silný pes, samčího
správná mechanika pohybu.
Lady DAMA Krkonoše
výrazu, černobílé barvy. Hlava
chovatel:Ing.
Kostelník
Martin
typická, správně utvářená.
třída: mladých
majitel: Bc. Černá Barbora
Pevný hřbet, oháňka správně
3 Lord od Alpské protěže
Výška: 62 Chrup: úplný
nasazena i nesena, zaúhlení
ČLP/AS/6114 9. 6. 2014
Skus:
nůžkový
končetin korektní. Osrstění
otec: Iwanhoe Maxwell Dama
Známka:
velmi
dobrý
3
standardní, mechanika
Krkonoše matka: Hátta od
Typický středně silný pes
pohybu elegantní. Pes je ve
Alpské protěže
černobílé barvy, delšího
výživné kondici.
chovatel: Johaníková rámce,
samčího
výrazu.
Hlava
Bednářová Jana
ušlechtilá se správně
třída: vítězů
majitel: Pertlíková Eva
nasazenými slechy, mírně
8 King Magenta - In - Blue
Výška: 66 Chrup: úplný
volnější
kůží
pod
krkem.
Pevný
ČLP/AS/6065 19. 6. 2010
Skus: nůžkový
hřbet,
oháňka
nesena
mírně
otec: Tuliketun RunoZnámka: velmi dobrý 1
nad
úrovní
hřbetu.
Zaúhlení
Ratsu matka: Valsett
11-ti měsíční pes, delšího
Starlite Angel Dust
rámce, samčího výrazu, barvy hrudních končetin správné,
pánevních
strmější.
Dobrá
chovatel: Pawlak Agata
trikolor. Hlava s dostatečným
majitel: Horváthová Veronika
pyskem, ale méně výrazným
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Výška: 66 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1
CAC, KV, BOS
Silný pes žlutobílé barvy,
samčího výrazu. Hlava
ušlechtilá, v těle bez zjevné
vady. Zaúhlení končetin
korektní, osrstění bohaté,
mechanika pohybu elegantní.

Mírně klenutý hřbet, zaúhlení
končetin korektní. Fena
v chudší kondici, hůře se
předvádí.

13 Hátta od Alpské protěže
ČLP/AS/5931/ 1. 10. 2011
otec: Falko od Alpské protěže
matka: Alma od Alpské
protěže
třída: mezitřída
chovatel: Bednářová
11 Fibienne od Mlázovické
Johaníková Jana
tvrze
majitel: Bednářová Johaníková
ČLP/AS/6082/ 25. 9. 2013
Jana
otec: Faust Vis Tranquilla
Výška: 61 Chrup: úplný
matka: Fai Leslie Leven
Skus: nůžkový
Feny
chovatel: Votrubová Jana
Známka: velmi dobrý 2
třída: štěňat
majitel: Poláková Alena
Středně silná fena barvy
9 Meggi od Alpské protěže
Výška: 58 Chrup: úplný
trikolor, samičího výrazu.
ČLP/AS/6148/ 28. 12. 2014 Skus: nůžkový
Hlava by mohla mít výraznější
otec: Monty ze Srnína
Známka: výborný 1 CAC
stop, správně nasazená
matka: Elis od Alpské protěže Typická středně silná fena,
slecha. Pevný hřbet, mírně
chovatel: Bednářová
barvy trikolor, fenčího výrazu. sražená záď, zaúhlení končetin
Johaníková Jana
Hlava ušlechtilá se správně
korektní, osrstění standardní.
majitel: Bednářová
nasazenými slechy, pevný
Johaníková Jana
hřbet. Dostatečně hluboký
třída: pracovní
Chrup: úplný Skus: nůžkový hrudník, zaúhlení končetin
14 Freya od Mlázovické tvrze
Známka: velmi nadějný 1
korektní, mechanika pohybu
ČLP/AS/6084/ 25. 9. 2013
Nejkrásnější štěně
správná, osrstění standardní. otec: Faust Vis Tranquilla
5-ti měsíční fenka, černobílé
matka: Fai Leslie Leven
barvy, veselé povahy. Hlava
třída: otevřená
chovatel: Votrubová Jana
typická, v těle i osrstění
12 Annie Mandygold
majitel: Votrubová Jana
odpovídá věku.
ČLP/AS/6057/ 10. 5. 2013
Výška: 58 Chrup: úplný
otec: Silver Fog Velure
Skus: nůžkový
třída: mladých
matka: Madona Mia Tuliketun Známka: výborný 2 res.CAC
10 Lexie od Alpské protěže
DAMA Krkonoše
Typická fena černobílé barvy,
ČLP/AS/6115 9. 6. 2014
chovatel: Šeda Jaroslav
menšího rámce, samičího
otec: Iwanhoe
majitel: Šeda Jaroslav
výrazu. Hlava ušlechtilá,
Maxwell DAMA Krkonoše
Výška: 59 Chrup: úplný
správně utvářená. Pevný
matka: Hátta od Alpské
Skus: nůžkový
hřbet, oháňka dobře nasazena
protěže
Známka: výborný 1 CAC
i nesena. Dostatečně hluboký
chovatel: Bednářová
Typická středně silná fena
hrudník, zaúhlení končetin
Johaníková Jana
žlutobílé barvy, delšího rámce, korektní, osrstění standardní.
majitel: Šibřinová Kateřina
samičího výrazu. Hlava
Správná mechanika pohybu.
Výška: 60 Chrup: úplný
ušlechtilá, pevný hřbet,
Skus: nůžkový
oháňka dobře nasazena
15 Macarena II de Los
Známka: velmi dobrý 1
i nesena. Dostatečně hluboký Vitorones
Chrup navíc P1PN. 11-ti
hrudník, zaúhlení končetin
ČLP/AS/6085 10. 3. 2013
měsíční fena, středního
správné, osrstění standardní. otec: Friday night live setr
rámce, černobílé barvy,
Mechanika pohybu elegantní. ridge´s matka: Thelma de
samičího výrazu. Hlava typická
los Vitorones
s výše nasazenými slechy.
chovatel: Bango Julia
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majitel: Šeda Jaroslav
Výška: 58 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1
CAC, KV, BOB, BIS
Středně silná fena černobílé
barvy, samičího výrazu. Hlava
ušlechtilá se správně
nasazenými slechy. Pevný
hřbet, oháňka dobře nasazena
i nesena. Zaúhlení končetin
správné. Osrstění standardní,
mechanika pohybu elegantní.
třída: vítězů
16 Fibie z Pántikov
ČLP/AS/5973 22. 1. 2012
otec: Kuzmič ze Srnína
matka: Erda z Pántikov
chovatel: Garajová Marcela,
Ing.
majitel: Mojžíšková Alice
Výška: 60 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 2
Středně silná fena barvy
trikolor, samičího výrazu.
Hlava typická, v těle bez
zjevné vady. Osrstění
odpovídá standardu. Dobrá
mechanika pohybu. Ve
výživné kondici.
17 Ginevra Leslie Leven
ČLP/AS/5882/ 10. 3. 2011
otec: Oreste of Meadow`s
Brook matka: Eglantine
Leslie Leven
chovatel: Novák Tomáš
majitel: Nováková Michaela
Výška: 60 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAC
Chrup navíc P1LN. Typická
fena středního rámce,
žlutobílé barvy, samičího
výrazu. Hlava ušlechtilá se

správně nasazenými slechy.
Pevný hřbet, korektní zaúhlení
končetin. Osrstění bohaté,
elegantní mechanika pohybu.

matka: Bessy-Caira z Dvorku
Čamourku
chovatel: Černoková Agáta
majitel: Stehno Radek
Chrup: úplný Skus: skuz
třída: veteránů
Známka: výborný 3
18 Dirty Shahrastani
9 měsíční pes, silné kostry,
ČLP/AS/5450/10 10. 3. 2006 správného rámce, výborná
otec: Runo - Ratsu
hlava, ucho i krk, hřbetní linie
Tuliketun matka: Best
v pohybu korektní, v postoji
Queen Shahrastani
klenutá - špatné předvedení,
chovatel: Šejvlová Daniela
výborný hrudník, korektní
majitel: Kučerová Šárka
zaúhlení, správný pohyb,
Výška: 60 Chrup: úplný
výborné osrstnění ve
Skus: nůžkový
struktuře, v pálení příměs
Známka: výborný 1 BOV
černé
Devítiletá fena s ušlechtilou
hlavou, v těle bez zjevné vady. 21 Cooper Dolce Manon
Bohaté osrstění, elegantní
Lescaut
mechanika pohybu. Fena na
ČLP/GS/6533/ 2. 6. 2014
svůj věk je ve výborné kondici. otec: Dolce Link Everywhere
Barva žlutobílá.
z Ojcowskiej Doliny matka:
Xsara z Holubické stráně
chovatel: Nedavašková Zuzana
Gordonsetr
majitel: Skálová Jarmila
Psi
Chrup: úplný Skus: nůžkový
třída: dorost
Známka: výborný 1 CAJC BOJ
19 Bear od Zámeckého
1 roční pes, středního rámce,
kopce
ČLP/GS/6571/ 26. 10. 2014 typická mírně jemnější hlava,
výborné ucho, výborný krk a
otec: Back In Time Kilnrae
matka: Amélie od Zámeckého hřbetní linie, spáditější záď
s níže zasazenou oháňkou,
kopce
korektní hrudník, výborné
chovatel: Bártová Zuzana
zaúhlení, správný pohyb,
majitel: Kutílková Pavla
standardní osrstnění ve
Skus: korektní
struktuře i barvě
Známka: velmi nadějný 1
7 měsíční pes, správného
tělesného rámce, typická
samčí hlava, hrudník odpovídá
věku, korektní úhlení,
standardní srstnění ve
struktuře i barvě, dobrý pohyb
třída: mladých
20 Avar of black tan setters
ČLP/GS/6593 28. 8. 2014
otec: Zir z Holubické stráně
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22 Dagonet Lovec z Gordonu
ČLP/GS/6539/ 6. 6. 2014
otec: Zir Holubické stráně
matka: Bellis Lovec z Gordonu
chovatel: Homolová Markéta
majitel: Doležal Jan
Výška: 67 cm Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 2
1 roční mohutný pes, typická

samčí hlava, korektní ucho,
výborný krk, korektní horní
i spodní linie, zaúhlení horních
končetin korektní, pánevních
hraniční, osrstnění standardní
ve struktuře, v pálení příměs
černé

struktuře i barvě, dobrý pohyb chovatel: Kocúrová Květuše
majitel: Vondrys Pavel
třída: otevřená
Skus: korektní
25 Cináed Lovec z Gordonu
Známka: výborný 3
ČLP/GS/6387/ 15. 5. 2012
4 a půl letý pes, korektní
otec: Samson z Podmaršovic
tělesný rámec, hlava typická,
matka: Bellis Lovec z Gordonu velmi bohatým pyskem,
chovatel: Homolová Markéta přecházejícím v kožní řasy na
23 Emil z Wenytry
majitel: Homolová Markéta krku, výborné ucho, mírně
ČLP/GS/6518 11. 3. 2014
Skus: korektní
kratší krk, hřbetní linie mírně
otec: Flash vom Pinnower
Známka: velmi dobrý 1
zaklesnutá za kohoutkem, níže
Moor
3 letý pes mohutný, výrazná
zasazená oháňka, výborný
matka: Anabell z Wenytry
hlava, výborné ucho, suchý
hrudník, výborné zaúhlení
chovatel: Vojáčková Monika
krk, hřbetní linie v bederní
obou párů končetin,
majitel: Vojáčková Monika
partii klenutá, níže nasazená
standartní osrstnění ve
Výška: 64 cm
oháňka, standartní hrudník,
struktuře i barvě, pálení
Chrup: úplný Skus: nůžkový zaúhlení HK korektní, pánevní příměs černé
Známka: velmi dobrý 4
hraniční, v pohybu výrazně
15 měsíční pes, jemnější
klene bedra, standartní
28 Zir z Holubické stráně
kostry, hlava odpovídá síle
osrstnění ve struktuře i barvě ČLP/GS/6286/12 14. 1. 2011
kostry, správné ucho, suchý
otec: Sangerfield Earldom
krk, hřbetní linie za
třída: pracovní
matka: Quina z Holubické
kohoutkem mírně zaklesnutá, 26 Conall Lovec z Gordonu
stráně
hrudník potřeba rozvinout,
ČLP/GS/6385/ 15. 5. 2012
chovatel: Ing. Vašíčková
hraniční úhlení obou párů
otec: Samson z Podmaršovic
Karolína
končetin, korektní mechanika matka: Bellis Lovec z Gordonu majitel: Vránová Olga
pohybu, výborná struktura
chovatel: Homolová Markéta Skus: korektní
osrstnění, ale kratší, výrazné
majitel: Turek Milan
Známka: výborný 2 res.CAC
pálení
Skus: korektní
4 letý pes, správného formátu,
Známka: výborný 1 CAC KV
samčí hlava, výborné ucho,
třída: mezitřída
3 letý pes, správného formátu, správný suchý krk, hřbetní
24 Dean z Wenytry
typická samčí hlava, výborné linie nepatrně zaklesnutá za
ČLP/GS/6505 23. 1. 2014
ucho, mírně kratší krk,
kohoutkem, správně zasazená
otec: Cigam Jinonický dvůr
korektní horní i spodní linie,
oháňka, hluboký prostorný
matka: Berenica z Wenytry
prostorný hrudník, korektní
hrudník, výborné zaúhlení
chovatel: Vojáčková Monika
zaúhlení obou párů končetin, korektní chody, standartní
majitel: Vojáčková Monika
lehce zbíhavé paty PK, dobrý osrstnění ve struktuře i barvě,
Skus: korektní
pohyb, osrstění jemnější
pálení příměs černé
Známka: velmi dobrý 1
struktury, bohaté, pálení s
16 měsíční pes, jemnější
příměsí černé, pes předveden třída: vítězů
kostry, hlava samčí, správné
v blahobytné kondici
29 Alwin z Wenytry
ucho, suchý krk, korektní
ČLP/GS/6174 13. 8. 2009
horní linie, správně nasazená 27 Pet D Scotch DAMA
otec: Terry Czech Pamir
oháňka, hrudník potřeba
Krkonoše
matka: Arwen z Mukuprun
rozvinout, hraniční úhlení
ČLP/GS/6276/ 15. 12. 2010 chovatel: Vojáčková Monika
obou párů končetin,
otec: Dastin DAMA Krkonoše majitel: Vojáčková Monika
standardní osrstnění ve
matka: Erica Sarmando Dream Skus: korektní
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Známka: výborný 1 CAC
5 letý pes, jemnější kostry,
velmý ušlechtilý, výborné
ucho, výborný krk, korektní
horní i spodní linie, korektní
úhlení, standartní osrstnění ve
struktuře, pálení příměs
černé, výborný pohyb,
výborné předvedení

otec: Aron z Čehovských lánů
matka: Crazy Centipede Áres
Šamarkan
chovatel: Filinger Jan
majitel: Vondrys František
Skus: korektní
Známka: velmi nadějný 1
6 měsíční fenka, ušlechtilá,
pěkná fenfí hlava, výborné
ucho, správný krk, hřbet i záď,
třída: veteránů
hrudník potřeba vyvinout,
30 Aron z Čehovských lánů
korektní zaúhlení obou párů
ČLP/GS/5857/10 17. 12. 2006 končetin, elegantní pohyb,
otec: Panini ZETTERTJÄRNS
výborné osrstnění ve
matka: Gipsy z Želečky
struktuře i barvě
chovatel: Nákládal Josef
majitel: Filinger Jan
33 Amazonka z Fílovy smečky
Skus: korektní
ČLP/GS/6578 20. 11. 2014
Známka: výborný 1 BOV, BOS, otec: Aron z Čehovských lánů
9 letý pes, ve výborné kondici, matka: Crazy Centipede Áres
výborná hlava, výborná spodní Šamarkan
a horní linie, správně
chovatel: Filinger Jan
nasazená oháňka, korektní
majitel: Filinger Jan
úhlení, rozbíhavé špičký HK,
Skus: korektní
výborný pohyb, standartní
Známka: velmi nadějný 2
osrstnění ve struktuře,
6 měsíční fenka, ušlechtilá,
v pálení příměs černé
pěkná hlava, výborný krk,
hřbetní linie i záď, hrudník
31 Bogey Jinonický dvůr
potřeba rozvinout, korektní
ČLP/GS/5515/04 6. 9. 2002 zaúhlení obou párů končetin,
otec: Nemo von Eixelberg
lehce zbíhavé paty PK,
matka: Usue Sonave
standartní osrstnění,
chovatel: Anderlová Jana
výrazné pálení
majitel: Anderlová Jana
Známka: výborný 2
34 Aranka z Fílovy smečky
13 letý pes, dosud ve výborné ČLP/GS/6580/ 20. 11. 2014
kondici, pěkná hlava, výborné otec: Aron z Čehovských lánů
ucho, suchý krk, hřbetní linie matka: Crazy Centipede Áres
vzhledem k věku měká,
Šamarkan
výborný hrudník, správný
chovatel: Filinger Jan
pohyb, výborné osrstnění ve
majitel: Kačerovský Karel
stuktuře i barvě,
Skus: korektní
Známka: velmi nadějný 3
Feny
6 měsíční fenka, s jemnou
třída: dorost
hlavou, výborné ucho,
32 Alexandra z Fílovy smečky korektní linie krk-hřbet-záď,
ČLP/GS/6579 20. 11. 2014
hrudník potřeba rozvinout,
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korektní úhlení, správný
pohyb, mírně sbíhavé paty,
standardní osrstnění ve
struktuře i barvě
35 Armína z Fílovy smečky
ČLP/GS/6582/ 20. 11. 2014
otec: Aron Čehovských lánů
matka: Crazy Centipede Áres
Šamarkan
chovatel: Filinger Jan
majitel: Malínský Jaroslav
Skus: korektní
Známka: velmi nadějný 4
6 měsíční fenka, správného
tělesného formátu, hlava
výrazný stop, výše nasazené
ucho, výborný krk hřbet i záď,
hrudník potřeba rozvinout,
korektní zaúhlení, dobrý
pohyb, osrstění na částech
těla ještě štěněcí, fenka se
hůře prezentuje
třída: mladých
36 Dasha Lovec z Gordonu
ČLP/GS/6544 6. 6. 2014
otec: Zir z Holubické stráně
matka: Bellis Lovec z Gordonu
chovatel: Homolová Markéta
majitel: Homolová Markéta
Výška: 64 cm
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: velmi dobrý 4
1 roční fena, střední kostry,
hlava fenčí, výborné ucho,
korektní linie krk-hřbet-záď,
hrudník dosud ve vývinu,
strmnější úhlení obou párů
končetin, standartní osrstnění
ve struktuře, v pálení příměs
černé
37 Debbie Lovec z Gordonu
ČLP/GS/6545 6. 6. 2014
otec: Zir z Holubické stráně
matka: Bellis Lovec z Gordonu

chovatel: Homolová Markéta
majitel: Doležal Jakub
Výška: 64 cm
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: výborný 2
1 roční fena, silnější kostry,
ušlechtilá hlava, korektní
ucho, suchý krk, korektní
horní i spodní linie, korektní
úhlení horních končetin,
pánevních hraniční, standartní
osrstnění, pálení s příměsí
černé,

dobře zavěšené, suchý krk,
pevný hřbet a bedra,
spáditější záď, níže zasazená
oháňka, hrudník dosud ve
vývinu, úhlení HK hraniční
pánevních korektní, standartní
osrstnění ve struktuře v pálení
příměs černé

struktuře v pálení příměs
černé

třída: otevřená
42 Anna Maria Scotch do pole
ČLP/GS/6465/ 18. 3. 2013
otec: Never Say Never Misty
Lake's matka: Maria Matilde
Scotch DAMA Krkonoše
třída: mezitřída
chovatel: Hejzlar Zdeněk
40 Celtic Carpediem Š.
majitel: Lízr Jaroslav
Kochanej
Skus: nůžkový
ČLP/GS/6523 4. 12. 2013
Známka: výborný 1
otec: Fairray Black Back to the Tituly: CAC KV, BOB
38 Eliška z Wenytry
Future matka: Rosalie von 2 letá ušlechtilá fena, bez
ČLP/GS/6519 11. 3. 2014
der Wilden Horde
zjevných exteriérových vad,
otec: Flash vom Pinnower
chovatel: Sklorz Grzegorz
výborná v postoji i pohybu
Moor
majitel: Ščudlová Marta
matka: Anabell z Wenytry
Skus: korektní
43 Coleen Neli z Wenytry
chovatel: Vojáčková Monika
Známka: výborný 1 CAC
ČLP/GS6350 21. 1. 2012
majitel: Vojáčková Monika
18 měsíční fena, výborného
otec: Basco Lovec z Gordonu
Výška: 63 cm
tělesného rámce, fenčí hlava, matka: Anabell z Wenytry
Chrup: úplný Skus: nůžkový lehce kratší, výborné ucho,
chovatel: Vojáčková Monika
Známka: výborný 1 CAJC
bohatý pysk, suchý dlouhý krk, majitel: Vojáčková Monika
15 měsíční fenka, korektního výborná horní i spodní linie,
Skus: nůžkový
formátu, ušlechtilá hlava,
výborné zaúhlení, výborný
Známka: velmi dobrý 3
výborné ucho, suchý krk,
pohyb, mírně rozbýhavé
3 letá fena jemnější kostry,
korektní hrudní linie, hrudník špičky HK, standartní
fenčí hlava, korektní horní i
potřeba rozvinout, hraniční
osrstnění ve struktuře v pálení spodní linie, korektní úhlení
úhlení obou párů končetin,
příměs černé
PK, hraniční HK, korektní
dobrý pohyb, výborná
pohyb, kompletně vylínalá,
struktura osrstnění, pálení
41 Delfi z Dvorku Čamourku
struktura srsti standartní, levá
příměs černé, fena výborně
ČLP/GS/6488 8. 1. 2014
PK po úraze
předvedená
otec: Zoom z Holubické stráně
matka: Bora z Dvorku
44 Girtí Sonave
39 Eysha z Wenytry
Čamourku
ČLP/GS/6459/ 24. 1. 2013
ČLP/GS/6520/ 11. 3. 2014
chovatel: Moravcová Jiřina
otec: Arik z Podřipské Břízy
otec: Flash vom Pinnower
majitel: Měšťanová Michaela matka: Fína Sonave
Moor
Skus: nůžkový
chovatel: Nosková Eva
matka: Anabell z Wenytry
Známka: výborný 2 res.CAC
majitel: Nosková Eva
chovatel: Vojáčková Monika
17 měsíční fena, silnější
Výška: 62 cm
majitel: Huderová Miriam
kostry, s mohutnější hlavou,
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Výška: 62 cm
správné ucho, suchý krk,
Známka: výborný 2 res.CAC
Chrup: úplný Skus: nůžkový výborná horní i spodní linie,
téměř 2 a půl letá fena, silné
Známka: výborný 3
korektní zaúhlení, dobrý
kostry, výborného rámce,
15 měsíční fenka, fena střední pohyb, standartní osrstnění ve ušlechtilá hlava, výborné
kostry, výrazná hlava, ucho
ucho, poněkud kratší krk,
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korektní horní i spodní linie,
korektní zaúhlení obou párů
končetin, dobrý pohyb,
velmy bohaté osrstnění ve
standartní struktuře v pálení
příměs černé

vrškov matka: Cinderella
Carolain Áres Šamarkan
chovatel: Vajdíková Jana
majitel: Vajdíková Jana
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAC
téměř 3 letá fena menšího
třída: pracovní
rámce, elegantní, hezká hlava,
45 Abigail Scotch do pole
výborné ucho, výborná linie
ČLP/GS/6466/ 18. 3. 2013
krk-hřbet-záď, správný
otec: Never Say Never Misty
hrudník, korektní zaúhlení
Lake's matka: Maria Matilde i mechanika pohybu,
Scotch DAMA Krkonoše
standartní osrstnění ve
chovatel: Hejzlar Zdeněk
struktuře v pálení příměs
majitel: Rychlá Romana
černé
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: výborný 4
48 Bellis Lovec z Gordonu
2 letá fena, korektního
ČLP/GS/6013/12 13. 5. 2008
tělesného rámce, fenčí hlava, otec: Flash vom Pinnower
výborný suchý krk, korektní
Moor
horní i spodní linie i nesení
matka: Pegi z Podmaršovic
oháňky, správné úhlení,
chovatel: Homolová Markéta
výborný pohyb
majitel: Homolová Markéta
Chrup: úplný Skus: nůžkový
46 Alice Scotch do pole
Známka: výborný
ČLP/GS/6469/ 18. 3. 2013
7 letá fena, silné kostry,
otec: Never Say Never Misty
většího rámce, ušlechtilá
Lake's matka: Maria Matilde hlava, korektní ucho, suchý
Scotch DAMA Krkonoše
krk, rovný hřbet a bedra,
chovatel: Hejzlar Zdeněk
spáditější záď s níže zasazenou
majitel: Machová Šárka
oháňkou, mohutný hrudník,
Chrup: úplný Skus: nůžkový hraniční zaúhlení obou párů
Známka: výborný 3
končetin, dobrý pohyb,
2 letá fena, silné kostry,
standartní osrstnění ve
výrazná hlava s výrazným
struktuře v pálení příměs
pyskem, výborné ucho,
černé
korektní horní i spodní linie,
i nasazení oháňky, hraniční
49 Bizzarrini Manon Lescaut
úhlení obou párů končetin,
ČLP/GS/6381/ 14. 5. 2012
dobrý pohyb, standartní
otec: Amaretto-Kiss
osrstnění ve struktuře v pálení Sundowner`s matka: Xsara
příměs černé
z Holubické stráně
chovatel: Nedavašková Zuzana
47 Ashley Princess Pearl
majitel: Studenovská Zuzana
Moravia
Chrup: úplný Skus: nůžkový
ČLP/GS/6429 6. 8. 2012
Známka: výborný 2 res.CAC
otec: Atrei z Tomanikových 3 letá fena, menšího formátu,
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ušlechtilá fenčí hlava, výborné
ucho, mírně kratší krk, dobrá
hřbetní linie, spáditější záď,
správně formovaný hrudník,
korektní zaúhlení HK, PK až
přeúhlené, korektní pohyb,
standartní osrstnění ve
struktuře v pálení příměs
černé
50 Cassiopea Cabbi Áres
Šamarkan
ČLP/GS/6080/ 2. 12. 2008
otec: Dreamer Misialinka
matka: Frea z Želečky
chovatel: Ščudlová Marta
majitel: Ščudlová Marta
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: velmi dobrý
téměř 7 letá fena, správného
formátu, fenčí hlava,výborné
ucho, suchý krk, mírně
klenutá bedra, níže nasazená
oháňka, prostorný hrudník,
strmnější úhlení obou párů
končetin, standartní osrstnění
v pálení příměs černé
třída: vítězů
51 Al Berta Scotch do pole
ČLP/GS/6471/ 18. 3. 2013
otec: Never Say Never Misty
Lake's matka: Maria Matilde
Scotch DAMA Krkonoše
chovatel: Hejzlar Zdeněk
majitel: Kimeš Miloš
Skus: nůžkový
Známka: výborný 2 res.CAC
2 letá fena, středního
formátu, ušlechtilá fena,
správná hlava výborný pysk,
správné ucho, mírně kratší
krk, výborný hřbet, správně
formovaný hrudník, korektní
zaúhlení a pohyb, standartní
osrstnění ve struktuře v pálení
příměs černé

52 Cinderella Carolain Áres
Šamarkan
ČLP/GS/6079 2. 12. 2008
otec: Dreamer Misialinka
matka: Frea z Želečky
chovatel: Ščudlová Marta
majitel: Vajdíková Jana
Známka: výborný 3
6 letá fena, korektního
tělesného rámce, ušlechtilá
hlava, mírně výrazný stop,
výborné ucho, korektní krk,
výborná horní i spodní linie,
korektní úhlení i pohyb,
standartní osrstnění
53 Ebony Pearl Áres
Šamarkan
ČLP/GS/6434/ 13. 9. 2012
otec: Legend Laurelhach
matka: Bumble-Bee Áres
Šamarkan
chovatel: Ščudlová Marta
majitel: Ščudlová Marta
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAC
2 a půl letá fena, jemnější
kostry, ušlechtilá, fenčí hlava,
výborný suchý krk, korektní
horní i spodní linie, korektní
úhlení, výborný pohyb,
standartní osrstnění

Červenobílý setr
Psi
třída: mladých
55 Flying without
Wings Simbic's
OHZB/IRWS242 16. 7. 2014
otec: Copyright Ilan Symbic's
Porto-Rio matka: Breath In
The Air For Simbic Do
chovatel: Bichler Alexandra
majitel: Stavinoha Radek
Výška: 61 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: velmi dobrý 1
11-ti měsíční pes delšího
rámce, standardního zbarvení.
Hlava typická, pevný hřbet,
mírně klenutá bedra. Zaúhlení
končetin správné, mechanika
pohybu správná. Pes je plašší
povahy. Vývoj psa ještě není
dokončen.

třída: mezitřída
56 Caesar Valiant Hunter
ČLP/RWS/278 1. 7. 2013
otec: Leo Bojandolí
matka: Redderr Everlasting
Love Redderr
chovatel: Drábová Kamila
majitel: Mašková Simona
Výška: 67 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
třída: veteránů
Známka: velmi dobrý 1
54 Pegi z Podmaršovic
Silný pes samčího výrazu,
ČLP/GS/5620/08 24. 3. 2004 standardního zbarvení,
otec: Agip Jinonický dvůr
s typickou hlavou. Pevný
matka: Megi z Podmaršovic
hřbet, oháňka správně
chovatel: Turek Milan
nasazena i nesena.
majitel: Homolová Markéta
Dostatečně hluboký hrudník,
Známka: výborný 1
zaúhlení hrudních končetin
11letá fena ve výborné
správné, pánevních strmější.
kondici, větší tělesný rámec,
Osrstění standardní.
ušlechtilá hlava, korektní
ucho, výborný krk, hřbet i
třída: pracovní
spodní linie, dosud velmý
57 Rolf z Lukovských lánů
elegantní pohyb
ČLP/IRWS/273 18. 4. 2013
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otec: Lohmannis Bernstein
matka: Dalriacg Proud Mary
chovatel: Šrámek Čestmír
majitel: Šrámek Čestmír
Výška: 63 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAC
Ušlechtilý pes standardního
zbarvení, kvadratického
rámce, samčího výrazu.
Standardní zbarvení, pevný
hřbet, oháňka dobře nasazena
i nesena. Prostorný hrudník,
korektní zaúhlení končetin.
Dobrá mechanika pohybu.
třída: vítězů
58 Neverending
Passion Shadow Dog
ČLP/RWS/271 28. 4. 2012
otec: Leo Bojandoli Bojandoli
matka: Jarda Rysi Wykrot
Rysi Wykrot
chovatel: Gnyp R.,J.,B.
majitel: Mašková Simona
Výška: 63 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAC, KV,
BOB
Silný pes standardního
zbarvení, samčího výrazu.
Hlava typická, ušlechtilá, v těle
bez zjevné vady. Zaúhlení
končetin správné, mechanika
pohybu dobrá. Osrstění
standardní.
Feny
třída: mladých
59 Biara Breeze Artegerd
ČLP/RWS/300/ 17. 4. 2014
otec: Montadale Casafelice
matka: Artemis Bohemia
Thalset
chovatel: Rokůsková Renata
majitel: Rokůsková Renáta
Výška: 57 Chrup: neúplný

Skus: nůžkový
Známka: výborný 2
Chrup chybí dvakrát P2D.
Ušlechtilá fena, 13 měsíců
stará, standardního zbarvení,
plašší povahy. Hlava typická,
pevný hřbet. Zaúhlení
končetin korektní, mechanika
pohybu správná. Fena se hůře
předvádí.
60 Briseas Eris Artegerd
ČLP/RWS/301 17. 4. 2014
otec: Casafelice Montadale
matka: Artemis Bohemia
Thalset
chovatel: Rokůsková Renata
majitel: Černochová Denisa
Výška: 57 Chrup: neúplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAJC, BOJ
Chrup chybí dvakrát P2D.
Ušlechtilá fena, 13 měsíců
stará, samičího výrazu. Hlava
typická se správně
nasazenými slechy. Pevný
hřbet, správné zaúhlení
končetin, mechanika pohybu
dobrá. Zbarvení standardní,
avšak tečkování zasahuje až
do oblasti krku.

odpovídá standardu, pevný
hřbet, oháňka správně
nasazena i nesena.
Dostatečně hluboký hrudník,
správné zaúhlení končetin,
dobrá mechanika pohybu.

Irský setr

Psi
třída: mladých
64 Amore Mio Daisy Rain
ČLP/IS/15993/ 13. 3. 2014
otec: Picasso Cordarragh
matka: Artemis Elimar
třída: otevřená
Doubrava
62 Roxana z Lukovských lánů chovatel: Bočková Hana
ČLP/RWS/277/ 18. 4. 2013
majitel: Halada Vladimír
otec: Bernstein Lohmann`s
Výška: 67 Chrup: úplný
matka: Proud Mary Dalriach
Skus: nůžkový
chovatel: Šrámek Čestmír
Známka: výborný 2
majitel: Bejček Miroslav
15 ti měsíční pes, pes na horní
Výška: 58 Chrup: úplný
hranici kohoutkové výšky,
Skus: nůžkový
ušlechtilý, delšího formátu,
Známka: výborný 1
výrazná samčí hlava, výborné
Středně silná fena,
ucho, suchý krk, výborná
standardního zbarvení,
spodní i horní linie, korektní
fenčího výrazu. Hlava správně zaúhlení i pohyb, standardní
utvářená, pevný hřbet.
osrtstění ve struktuře a barvě,
Oháňka dobře nasazena
správně předveden.
i nesena. Prostorný hrudník,
zaúhlení končetin správné.
65 Andy Warhol Daisy Rain
V postoji mírně vybočený levý ČLP/IS/15994 13. 3. 2014
loket. Osrstění standardní.
otec: Picasso Cordarragh

třída: vítězů
63 Tuscanora Caispern
ČLP/RWS/286 1. 3. 2013
otec: Montadale Casafelice
matka: Maid In Ireland
třída: mezitřída
Caispern
61 Debbie Redmore
chovatel: O'Connor. G.
ČLP/RWS/294 11. 9. 2013
majitel: Rokůsková Renáta
otec: Kearney-Kea Red
Výška: 61 Chrup: úplný
Nokomis Redmore matka:
Skus: nůžkový
Amy Sunny Moments
Známka: výborný 1
Redmore
CAC, KV, BOS
chovatel: Mannie Michaela
Chrup navíc P1LN. Ušlechtilá
majitel: Kohutová Makéta
fena, standardního zbarvení,
Výška: 60 Chrup: úplný
samičího výrazu. Hlava
Skus: nůžkový
odpovídá standardu, v těle
Známka: výborný 1 CAC
bez zjevné vady. Správná
Ušlechtilá fena delšího rámce, mechanika pohybu, osrstění
standardního zbarvení,
standardní.
samičího výrazu. Hlava
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matka: Artemis Elimar
Doubrava
chovatel: Bočková Hana
majitel: Applová Lucie
Výška: 63 cm
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAJC
15 měsíční pes, středního
formátu, jemná hlava, správné
ucho, suchý krk, výborná horní
i spodní linie, korektní
zaúhlení, správný pohyb,
standardní osrstnění
66 Athos od Náplavky
ČLP/IS/16007/ 8. 3. 2014
otec: Lary ze Srbeckých luhů
matka: Brela Apoli Gwen
chovatel: Kerda František
majitel: Vecek Milan
Výška: 65 cm

Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: výborný 3
15 měsíční pes, korektního
rámce, hezká hlava, správný
krk, korektní horní i spodní
linie, korektní zaúhlení obou
párů končetin, standardní
osrstnění, horší předvedení

otec: Hart z Bolešinské
hůrky matka: Nessie
z Bolešinské hůrky
chovatel: Ing. Marčík Karel
majitel: Ing. Marčík Karel
Výška: 65 cm
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: velmi dobrý 4
17 měsíční pes, správného
67 Eddy od Klapavce
formátu, hlava typická,
ČLP/IS/15963/ 24. 2. 2014
správné ucho, suchý krk,
otec: Eddy z Košumberka
rovný hřbet, spáditější záď,
matka: Wanesa od Klapavce
mělčí hrudník, vyznačené
chovatel: Kinzel Karel
předhrudí, strmější úhlení
majitel: Mouchová Petra
HK,PK korektní, standardní
Chrup: úplný Skus: nůžkový osrstnění ve struktuře i barvě
Známka: dobrý
15 měsíční pes, slabší kostry, třída: otevřená
celkově působí dojmem chrta, 70 Dustin Od Rakovské
dlouhá hlava, správně dlouhý tůně
krk, dobrá horní linie, mírně
ČLP/IS/15681 18. 3. 2012
spáditá záď, hrudník dosud ve otec: Atyla Warrior Mahagony
vývinu, úzký postoj horních
Paw matka: Airin od
končetin, úhlení HK strmější, Rakovské tůně
PK korektní
chovatel: Vávra, MVDr. Miloš
majitel: Šístek Josef
68 Perry z Bolešinské Hůrky
Chrup: úplný Skus: nůžkový
ČLP/IS/15950 28. 12. 2013
Známka: výborný 2 res.CAC
otec: Hart z Bolešínské Hůrky 3 letý pes, na horní hranici
matka: Nessie z Bolešínské
kohoutkové výšky, korektní
Hůrky
hlava, přiměřená síle kostry,
chovatel: Marčík Karel
suchý krk, výborná horní
majitel: Chabová Jaroslava
i spodní linie, výborné
Výška: 68 cm
nasazení oháňky, dobré
Chrup: úplný Skus: nůžkový úhlení, korektní mechanika
Známka: velmi dobrý
pohybu, standardní osrstnění
17 měsíční pes, velkého
ve struktuře i barvě
formátu, na horní hranici
výšky, ušlechtilá hlava, suchý 71 Excelent Entertainer
krk, rovný hřbet, spáditá záď, Everdene
hluboký hrudník, vyznačené
ČLP/IS/15808 2. 1. 2013
předhrudí, strmější zaúhlení
otec: Salford Wizard Z
obou párů končetin
Arislandu matka: Arouse
Admiration Neiven
69 Princ z Bolešinské hůrky
chovatel: Hulíková Kateřina
ČLP/IS/15951 28. 12. 2013
majitel: Chlupatá Klára
Chrup: úplný Skus: nůžkový
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Známka: výborný 1
CAC,KV, BOS
2 letý pes, ušlechtilý
představitel plemena, výborná
hlava, výborné ucho, výborný
krk, hřbet, záď i hrudník,
korektní úhlení, pružný pohyb,
standardní osrstnění ve
struktuře i barvě
třída: pracovní
72 Bred z Luhové seče
ČLP/IS/15616 27. 5. 2011
otec: Atyla Warrior Mahagony
Paw matka: Žaksien
z Luhové seče
chovatel: Cahlík Arnošt
majitel: Veselá Ilona
nenastoupil
73 Monty od Rakovnické
brány
ČLP/IS/15046/ 9. 2. 2008
otec: Ussure od Velkého
dubu matka: Kyra od
Rakovnické brány
chovatel: Ransdorf Ludvík
majitel: Janus Vít
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: výborný 1
CAC Nejkrásnější pracovní
7 letý silný pes, výborného
tělesného rámce, výrazná
samčí hlava, suchý krk,
výrazný kohoutek, hřbetní
linie za kohoutkem mírně
zaklesnutá, korektní spodní
linie, správné zaúhlení
obou párů končetin, korektní
pohyb, standardní osrstění ve
struktuře i barvě
74 Nick z Bolešinské hůrky
ČLP/IS/15289 4. 5. 2009
otec: Ussure od Velkého dubu
matka: Agnes ze Žďárského
kopce

chovatel: Ing. Marčík Karel
majitel: Ing. Marčík Karel
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: výborný 2 res.CAC
6 letý pes, správného formátu,
s hezkou hlavou, výborné
ucho, suchý krk, korektní
horní i spodní linie, korektní
zaúhlení, pohyb korektní, v
postoji mírně vybočuje lokty
Feny
třída: štěňat
75 Cassie Apoli Gwen
ČLP/IS/16097/ 22. 12. 2014
otec: Fort Fokker's
matka: Bea Nathea Apoli
Gwen
chovatel: Poláková Alena
majitel: Pifflová Irena
Skus: nůžkový
Známka: velmi nadějný 1
5 mněsíční ušlechtilá fenka,
velmy pěkná tělesná stavba,
vynikající povaha
třída: dorost
76 Amelie Matylda
Mahagony Star
ČLP/IS/16077/ 9. 9. 2014
otec: Old Time Rock'n'Roll
Quinniver`s Paw
matka: Baileys The Original
Mahagony
chovatel: Šmídová Veronika
majitel: Mühlová Gita
Známka: velmi nadějný 1
Nejkrásnější dorost
téměř 9 měsíční fena,
výborného formátu,
s ušlechtilou hlavou, korektní
skuz, výborné ucho, suchý
dlouhý krk, korektní zaúhlení
obou párů končetin, korektní
pohyb, perspektivní fena

třída: mladých
77 Abrakadabra Zannanza
ČLP/IS/15975 1. 3. 2014
otec: Romarne Stevie
Wonder degli Angeli
Rossi matka: Nefertiti
Redweed Redweed
chovatel: Svoboda Pavel
majitel: Schielová Renata
Známka: velmi dobrý
15 měsíční fena, jemné kostry,
hlava odpovídá síle kostry,
tmavé oko, korektní skuz,
suchý krk, pevná horní linie,
hluboký hrudník, korektní
zaúhlení PK, HK strmější
vbočené lokty, rozbíhavé
špičky HK, osrstnění
standardní ve struktuře
i barvě

majitel: Rau Tomáš
Skus: korektní
Známka: výborný 1 CAJC BOJ,
téměř 12 měsíční fena, dobře
stavěná, fenčí hlava, výborné
ucho, výborná horní linie
a nasazení a nesení oháňky,
hrudník odpovídá věku,
korektní zaúhlení výborný
pohyb, standardní osrstnění
ve struktuře i barvě

80 Cindy Red Joker
ČLP/IS/16040 29. 6. 2014
otec: Abandinus Elimar
Doubrava matka: Beauty
Red Joker
chovatel: Houda Martin
majitel: Houda Martin
Skus: korektní
Známka: velmi dobrý
78 Anna's Choice Zannanza
11 měsíční fenka, středního
ČLP/IS/15974 1. 3. 2014
rámce, jemná fenčí hlava,
otec: Romame Stevie Wonder suchý krk, pevná hřbetní linie,
matka: Nefertiti Redweed
spáditá záď s níže zasazenou
chovatel: Svoboda Pavel
oháňkou, korektní hrudník,
majitel: Hanzlíková Pavla
hraniční zaúhlení obou párů
Výška: 61 cm
končetin, standardní osrstnění
Chrup: úplný Skus: nůžkový ve struktuře i barvě
Známka: výborný 4
15 měsíční fena, jemné kostry, 81 Elsa od Klapavce
jemná hlava, dlouhý krk,
ČLP/IS/15967/ 24. 2. 2014
pevná hřbetní linie, hrudník
otec: Eddy z Košumberka
potřeba rozvinout, výborné
matka: Wanesa od Klapavce
zaúhlení pánevních končetin, chovatel: Kinzel Karel
hrudních mírně strmějších,
majitel: Thiede Zdena
standardní osrstnění ve
Skus: nůžkový
struktuře i barvě, kvalitní
Známka: výborný 2
předvedení
15 měsíční fena, výborného
formátu, ušlechtilá hlava,
79 Bamboo Bloom The redsprávné ucho, výborná linie
hot star
krk hřbet záď, výborný
ČLP/IS/16079 13. 6. 2014
hrudník, korektní zaúhlení
otec: Icy Breeze Jay Slovak
obou párů končetin, výborný
Base matka: Irish Toffifee pohyb, standardní osrstnění
Garden Star´s
ve struktuře i barvě
chovatel: Chudý Kristián
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82 Emily od Klapavce
ČLP/IS/15968/ 24. 2. 2014
otec: Eddy z Košumberka
matka: Wanesa od Klapavce
chovatel: Kinzel Karel
majitel: Kekenová Veronika
Skus: korektní
Známka: výborný 3
15 měsíční fena, správného
formátu, hezká fenčí hlava,
výborný krk, rovný hřbet,
správná záď, dostatečně
prostorný hrudník, korektní
úhlení obou párů končetin,
správná pechanika pohybu,
standardní osrstnění

Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAC
2 letá fena, správné tělesné
stavby, středně silná kostra,
ušlechtilá hlava, hřbetní linie,
nepatrně klenutá v bedrech,
níže nasazená oháňka,
korektní hrudník, správné
zaúhlení PK, HK hraniční,
správný pohyb, standardní
osrstnění ve struktuře i barvě

85 Betty Bohemia Tátrum
ČLP/IS/15924/ 4. 7. 2013
otec: Eddy z Košumberka
matka: Dolly z Jirouškova
dvora
třída: otevřená
chovatel: Brůža Miroslav
83 Aira Bohemia Tátrum
majitel: Brůža Miroslav
ČLP/IS/15730 11. 5. 2012
Výška: 65 cm
otec: Candy Mahagon Dream Chrup: úplný Skus: nůžkový
matka: Dolly z Jirouškova
Známka: velmi dobrý
dvora
téměř 2letá fena, silné kostry,
chovatel: Brůža Miroslav
správného formátu, fenčí
majitel: Roubík Miroslav
hlava, kratší ucho, silnější krk,
Výška: 62 cm
výborný hřbet, níže nasazená
Chrup: úplný Skus: nůžkový oháňka, výborný hrudník,
Známka: výborný 4
korektní zaúhlení obou párů
3 letá fena, silné kostry,
končetin, standardní osrstnění
korektního tělesného
formátu, typická fenčí hlava,
86 Cira od Klapavce
korektní skuz, pevná hřbetní
ČLP/IS/15832 18. 2. 2013
linie, mírně spáditá záď,
otec: Dag z Křenovic
výborný hrudník, korektní
matka: Pegi od Klapavce
zaúhlení obou párů končetin, chovatel: Kinzel Karel
korektní pohyb, standardní
majitel: Karel Kinzel
osrstnění ve struktuře i barvě Známka: výborný 3
2letá fena, ušlechtilá, korektní
84 Balestra Happy z Lukavické skuz, správné ucho, suchý krk,
spojky
správný hřbet, níže nasazená
CMKU/IS/208/15 13. 2. 2013 oháňka, výborný hrudník,
otec: Atyla Warrior Mahagony korektní úhlení, správná
Paw matka: Berenica
mechanika pohybu,
Queen Nonstop
standardní osrstnění ve
chovatel: Kasl Josef
struktuře i barvě
majitel: Petrovický Jaroslav
Výška: 62 cm
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87 Cullen-Charlotte od
Rakovské tůně
ČLP/IS/15471 20. 7. 2010
otec: Dor z Hosteckých vrchů
matka: Inera od Rakovnické
brány
chovatel: Vávra Miloš
majitel: Štěchovská Veronika
Výška: 63 cm
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: velmi dobrý
téměř 5 letá fena, silné kostry,
hezká hlava, kratší krk,
správná hřbetní linie, příliš
široký hrudník, standardní
zaúhlení i pohyb, standardní
srst
88 Elaine Lord's Shelter
ČLP/IS/15934/ 24. 9. 2008
otec: Enzo von der Pirsch
matka: Damaris Lord's Shelter
majitel: Thiede Zdena
Výška: 64 cm
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: výborný
6 a půl let, fena, hezká hlava,
pevná hřbetní linie, širší
hrudník, korektní zaúhlení,
standardní osrstnění ve
struktuře i barvě, korektní
mechanika pohybu
89 Hira Červený vítr
ČLP/IS/15725 25. 4. 2012
otec: Hrabia z Orszaku
Chrobrego
matka: Pera od Klapavce
chovatel: KOLÁŘ Lubomír
majitel: Štěchovská Věra
Skus: nůžkový
Známka: výborný 2 res.CAC
3 letá fena, správného
formátu, ušlechtilá hlava,
suchý krk, pevný hřbet,
spáditější záď, výborný
hrudník, zaúhlení HK lehce

strmější, PK až přeúhlené,
dobrý pohyb, standardní
osrstnění

Známka: výborný 1 CAC,
KV,BOB
6 letá fena, fena výborného
tělesného rámce, ušlechtilá
90 Roza Jokran
hlava, správné ucho, suchý
ČLP/IS/15864/ 2. 4. 2013
krk, pevný hřbet, výborný
otec: Atyla Warrior Mahagony hrudník, výborné úhlení,
Paw matka: Endy ze Zajakur výborný pohyb, standardní
chovatel: Kratochvíl Josef
osrstnění
majitel: Prokop František
Výška: 62 cm
93 Berta z Lesa království
Chrup: úplný Skus: nůžkový ČLP/IS/15717/ 10. 5. 2012
Známka: velmi dobrý
otec: Duke z Košumberka
2 letá fenka, správného
matka: Celia Mahogony Rose
formátu, typická fenčí hlava,
chovatel: Vobořilová Štěpánka
suchý krk, správný hřbet i záď, majitel: Vobořilová Štěpánka
korektní hrudník, výborné
Výška: 61,5 cm
zaúhlení, výrazně zbíhavá
Chrup: úplný Skus: nůžkový
hlezna (působí problémy
Známka: výborný
v pohybu), standardní
3 letá fena, správného
osrstnění ve struktuře i barvě formátu, fenčí hlava, suchý
krk, pevný hřbet, mírně
třída: pracovní
spáditá záď, výborný hrudník,
91 Bastilla Elimar Doubrava
výborné úhlení PK, strmější
ČLP/IS/15668/ 3. 3. 2012
HK, dobrý pohyb, standardní
otec: Royal Legend Garden
osrstnění
Star`s matka: Wictoria
Becham z Arislandu
94 Birdy Moon z Lukavické
chovatel: Burešová Lenka
spojky
majitel: Trčka Stanislav
ČLP/IS/15844 13. 2. 2013
Skus: korektní
otec: Atyla Warrior Mahagony
Známka: výborný 3
Paw matka: Berenica
3 letá fena, korektního rámce, Queen Nonstop
správné ucho, správné ucho, chovatel: Kasl Josef
suchý krk, korektní hřbetní
majitel: Kasl Josef
linie, správný hrudník, správné Výška: 65 cm
zaúhlení obou prárů končetin, Chrup: úplný Skus: nůžkový
dobrý pohyb, standardní
Známka: výborný
osrstnění
2 letá fena, většího formátu,
fenčí hlava, korektní ucho,
92 Beauty RED JOKER
suchý krk, výborný hřbet,
ČLP/IS/15252 17. 2. 2009
korektní hrudník, korektní
otec: Man Overboard´s
úhlení, správná mechanika
ATLAS matka: Aischa Red pohybu, standardní osrstnění,
Joker
dobré předvedení
chovatel: Houda Martin
majitel: Houda Martin
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95 Carmen Cristine
Mahagony Paw
ČLP/IS/15849/ 31. 1. 2013
otec: Royal Legend Garden
Star`s matka: Ashley Punk
Mahagony Paw
chovatel:Kšírová Romana
majitel: Kratochvíl Josef
Výška: 62 cm
Chrup: úplný Skus: nůžkový
Známka: výborný 2 res.CAC
2 letá fena, výborného
formátu, korektní hlava,
výborné ucho, suchý krk,
výrazný kohoutek, pevný
hřbet, správný hrudník,
korektní úhlení PK, HK
hraniční, výborný pohyb,
standardní osrstnění
96 Noly od Rakovnické brány
ČLP/IS/15354/ 31. 10. 2009
otec: Ussure od Velkého dubu
matka: Kyra od Rakovnické
brány
chovatel: Ransdorf Ludvík
majitel: Ludvík Ransdorf
Skus: korektní
Známka: výborný 4
5letá fena, výborného
formátu, fenčí hlava, suchý
krk, výborná horní i spodní
linie, oháňka níže zasazena,
výborné úhlení obou párů
končetin, hezký pohyb,
standardní osrstnění, klidná
povaha
třída: vítězů
97 Aenigma Quara Torvitas
ČLP/IS/15382 26. 11. 2009
otec: Corranroo Redweed
matka: Quara od Klapavce
chovatel: Sejkorová Tereza
majitel: Roulová Nikola
Známka: výborný 1 CAC

6 letá fena, delšího formátu,
silné kostry, ušlechtilá hlava,
suchý krk, výborná horní
i spodní linie, korektní úhlení,
prostorný pohyb, osrstění
standardní ve struktuře i
barvě

Pointer
Psi
třída: mladých
98 Arno von Hochenegg
EP914 20. 4. 2014
otec: Argon von Dachsfichten
matka: Bacha von Wierogen
chovatel: Blaickner Theo
majitel: Pavlů Pavel
Výška: 67 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: velmi dobrý 4
Mohutný pes hnědé barvy,
samčího výrazu, avšak
v chudší kondici. Hlava
správně utvářená
s dostatkem pysků. Pevný
hřbet, mírně klenutá bedra.
Prut správně nasazen i nesen.
Zaúhlení končetin správné,
mechanika pohybu dobrá.
99 Atos Trialsport
ČLP/POI/11067/ 25. 7. 2014
otec: Assan Biely kostol
matka: Mole z Mešinské
hájovny
chovatel: Souček Miroslav
majitel: Korelus Josef
Výška: 66 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 3
Chrup navíc P1PN. Středně
silný pes, samčího výrazu,
černobílé barvy. Ušlechtilá
hlava. Pevný hřbet, dobře
nasazený i nesený prut.
Dostatečně hluboký hrudník,

korektní zaúhlení končetin,
správná mechanika pohybu.
100 Ben Bohemia Frony
ČLP/POI/11056/ 28. 5. 2014
otec: Cvik z Tismenic
matka: Frona z Malé sv.Hory
chovatel: Svatoňová Simona
majitel: Šrajbr Zdeněk
Výška: 65 Chrup: úplný
Skus: klešťový
Známka: výborný 1
CAJC, BOJ, BOB
Silný pes černobílé barvy,
samčího výrazu. Hlava
ušlechtilá s dostatkem pysku,
pevný hřbet, správně
nasazený i nesený prut.
Dostatečně hluboký hrudník,
korektní zaúhlení končetin,
dobrá mechanika pohybu.
101 Bix Bohemia Frony
ČLP/POI/11058 28. 5. 2014
otec: Cvik z Tismenic
matka: Frona z Malé sv.Hory
chovatel: Svatoňová Simona
majitel: Březina Petr
Výška: 65 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 2
Hnědobílý pes, silné kostry,
samčího výrazu. Hlava
s dostatkem pysku a správně
nasazenými slechy, pevný
hřbet. Prut dobře nasazen
i nesen. Prostorný hrudník,
správné zaúhlení končetin.
Elegantní mechanika pohybu.
třída: mezitřída
102 Archie z Chvatelských
stádel
ČLP/POI/10979 21. 6. 2013
otec: Aron Bohemia Frony
matka: Jety z Dolnic
chovatel: Beran Ladislav
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majitel: Hetzendorf Karel
Výška: 63 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: velmi dobrý 1
Chrup navíc P1LN. Středně
silný pes žemlové barvy
s náprsenkou, samčího výrazu.
Hlava s méně výrazným
stopem. Pevný hřbet, mírně
klenutá bedra, dostatečně
hluboký hrudník. Zaúhlení
končetin korektní, mechanika
pohybu správná.
103 War z Mešinské hájovny
11008 4. 11. 2013
otec: Hako z Mešinské
hájovny matka: Nela
z Lukovských lánů
chovatel: Drábek Jiří
majitel: Trpák Libor
Výška: 65 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: velmi dobrý 2
Mohutný pes žlutobílé barvy,
samčího výrazu. Hlava
s dlouhou mordou, avšak
méně výrazným stopem.
Pevný hřbet, dobře nasazený
i nesený prut. Prostorný
hrudník, správné zaúhlení
končetin, dobrá mechanika
pohybu.
třída: otevřená
104 Artex Cabalia
ČLP/POI/10727 26. 7. 2010
otec: Brok Nová Hajnice
matka: Cami Pozořice
chovatel: Kaucká Iva
majitel: Melcerová Hannah
Výška: 62 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAC KV
Středně silný pes černobílé
barvy, samčího výrazu. Hlava
typická, správně utvářená,

hřbetní linie odpovídá
standardu. Dostatečně
hluboký hrudník, správné
zaúhlení končetin, dobrá
mechanika pohybu.

chovatel: Drábek Jiří
majitel: Brzák Václav
Výška: 67 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1
Ušlechtilý pes silné kostry,
106 Dio vom Kleebachtal
samčího výrazu, černobílé
ČLP/POI/10941 10. 8. 2010 barvy. Hlava správně utvářena
otec: Picenum Layos
s dostatkem pysku. Pevný
matka: Miss vom Mückenborn hřbet, dostatečně hluboký
chovatel: Borke Luca
hrudník. Zaúhlení hrudních
majitel: Hučko Martin
končetin správné, pánevních
Výška: 62 Chrup: úplný
strmější. Správná mechanika
Skus: nůžkový
pohybu.
Známka: velmi dobrý 2
Středně silný pes černobílé
třída: vítězů
barvy, v chudší kondici. Hlava 108 Scott z Mešinské hájovny
mohutná s mírně kratší
ČLP/POI/10927 13. 12. 2012
mordou, správná hřbetní
otec: Endy z Hovoran
linie. Dobře nasazený i nesený matka: Gala z Mešinské
prut, správné zaúhlení
hájovny
končetin. Dobrá mechanika
chovatel: Drábek Jiří
pohybu.
majitel: Pavlová Jana
Výška: 66 Chrup: úplný
třída: pracovní
Skus: nůžkový
105 Campo Seventeen
Známka: výborný 1 CAC
ČLP/POI/10921/ 13. 8. 2012 Mohutný pes žlutobílé barvy,
otec: Brok Nová Hajnice
samčího výrazu. Hlava typická,
matka: Andy Seventeen
odpovídá standardu. Pevný
chovatel: Sedláček Roman
hřbet, prut v pohybu nesen
majitel: Sedláček Roman
nad úrovní hřbetu. Korektní
Výška: 60 Chrup: úplný
zaúhlení končetin, dobrá
Skus: nůžkový
mechanika pohybu.
Známka: velmi dobrý 2
Žlutobílý pes menšího rámce, Feny
samčího výrazu. Hlava typická třída: mladých
s dostatkem pysku. Pevný
109 Bea z Chvatelských Stádel
hřbet, dostatečně hluboký
ČLP/POI/11075 11. 8. 2014
hrudník, korektní zaúhlení
otec: Oliver ze Štípek
končetin. V pohybu jde občas matka: Jety z Dolnic
mimochodem.
chovatel: BERAN Ladislav
majitel: Beran Ladislav
107 Virt z Mešinské hájovny Výška: 57 Chrup: úplný
ČLP/POI/10967/ 5. 7. 2013
Skus: nůžkový
otec: Assan Biely kostol
Známka: výborný 1 CAJC
matka: Wanda z Mešinské
10-ti měsíční fena žlutobílé
hájovny
barvy, samičího výrazu. Hlava
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typická, mohla by mít
výraznější pysk. Správná
hřbetní linie. Správné zaúhlení
končetin, dobrá mechanika
pohybu. Fena je ještě ve
vývoji.
110 Wivienne Solid Gold's
ČLP/POI/11142 25. 7. 2014
otec: Andrea matka: Betti
chovatel: Jost Werner
majitel: Melcerová Hannah
Výška: 58 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 2
10-ti měsíční fena černobílé
barvy, samičího výrazu. Hlava
ušlechtilá se správně
nasazenými slechy. Pevný
hřbet, dobře nasazený
i nesený prut. Zaúhlení
končetin standardní, dobrá
mechanika pohybu. Fena je
ještě ve vývoji.
111 Xenie z Mešinské hájovny
ČLP/POI/11084/ 22. 7. 2014
otec: Kord Mešinské hájovny
matka: Ila Soběšický Kobylín
chovatel: Drábek Jiří
majitel: Novákova Michaela
Výška: 63 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: velmi dobrý 3
Středně silná fena žlutobílé
barvy, 10-ti měsíční. Hlava
méně typická s nevýrazným
stopem. Správná hřbetní linie,
korektní zaúhlení končetin,
dobrá mechnika pohybu.
třída: otevřená
112 Citra z Vinných tratí
ČLP/POI/10937 30. 12. 2012
otec: Monty Somola
matka: Dorotka z Černých blat
chovatel: Ševčík Aleš

majitel: Zdražil Zbyněk
nedostavil se

Výška: 60 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 2 res.CAC
113 Connie z Vinných tratí
Typická fena žemlové barvy,
ČLP/POI/10935 30. 12. 2012 fenčího výrazu. Hlava správně
otec: Monty Somola
utvářená s dostatkem pysků.
matka: Dorotka z Černých blat Pevný hřbet, prut dobře
chovatel: Ševčík Aleš
nasazený a nesený. Korektní
majitel: Pošva Roman
zaúhlení končetin, dobrá
Výška: 61 Chrup: úplný
mechanika pohybu.
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAC, KV,
třída: pracovní
BOS
116 Alka Seventeen
Středně silná fena černobílé
ČLP/POI/10696/ 15. 6. 2010
barvy, samičího výrazu. Hlava otec: Benn vom Falknerhaus
typická, pevný hřbet, prut
matka: Dara Nová Hajnice
dobře nasazený i nesený.
chovatel: Sedláček Roman
Dostatečně hluboký hrudník, majitel: Sedláček Roman
správné zaúhlení končetin,
Výška: 58 Chrup: úplný
dobrá mechanika pohybu.
Skus: nůžkový
Známka: výborný
114 Queena z Mešinské
Černobílá fena kvadratického
hájovny
rámce, slabší kostry, samičího
ČLP/POI/10875/ 29. 1. 2012 výrazu. Hlava s dostatkem
otec: Nero z Košáku
pysku. Správná hřbetní linie,
matka: Aira z Mešinské
korektní zaúhlení končetin.
hájovny
Dobrá mechanika pohybu,
chovatel: Drábek Jiří
avšak fena se hůře předvádí.
majitel: Hanč Jiří
Výška: 60 Chrup: úplný
117 Cedra z Vinných tratí
Skus: nůžkový
ČLP/POI/10936 30. 12. 2012
Známka: výborný 3
otec: Monty Somola
Chrup navíc P1LN. Typická
matka: Dorotka z Černých blat
žlutobílá fena samičího
chovatel: Ševčík Aleš
výrazu. Hlava odpovídá
majitel: Štěpánková Milena
standardu, správná hřbetní
Výška: 61 Chrup: úplný
linie. Prostorný hrudník,
Skus: nůžkový
korektní zaúhlení končetin.
Známka: výborný 3
Dobrá mechanika pohybu.
Středně silná fena černobílé
barvy, fenčího výrazu. Hlava
115 Rheia z Mešinské hájovny ušlechtilá, pevný hřbet. Prut
ČLP/POI/10900/ 4. 4. 2012
dobře nasazený i nesený.
otec: Ort Mešinské hájovny
V těle bez zjevné vady, dobrá
matka: Perla Knollovy školy
mechanika pohybu.
chovatel: Drábek Jiří
majitel: Drábek Jiří
118 Cila z Žehuňské kovárny
ČLP/POI/10890/ 25. 4. 2012
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otec: Dak z Ouhelí
matka: Bigi z Žehuňské
kovárny
chovatel: Ševčík Lukáš
majitel: Ševčík Lukáš
Výška: 61 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 1 CAC
Chrup navíc P1LD. Typická
fena černobílé barvy, samičího
výrazu. Hlava ušlechtilá,
správná hřbetní linie,
dostatečně hluboký hrudník,
korektní zaúhlení končetin.
Dobrá mechanika pohybu.
119 County Seventeen
ČLP/POI/10924/ 13. 8. 2012
otec: Brok Nová Hajnice
matka: Andy Seventeen
chovatel: Sedláček Roman
majitel: Valatová Jana
Výška: 59 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný 4
Typická středně silná fena,
kvadratického rámce,
černobílé barvy, fenčího
výrazu. Hlava odpovídá
standardu. Správná hřbetní
linie, výrazné předhrudí
a dostatečně hluboký
hrudník. Korektní zaúhlení
končetin, dobrá mechanika
pohybu.
120 Veggie z Mešinské
hájovny
ČLP/POI/10974/ 5. 7. 2013
otec: Assan Biely kostol
matka: Wanda z Mešinské
hájovny
chovatel: Drábek Jiří
majitel: Duda Radim
Výška: 60 Chrup: úplný
Skus: nůžkový

Známka: výborný 2 res.CAC
Ušlechtilá fena černobílé
barvy, samičího výrazu. Hlava
správně utvářena s dostatkem
pysku. V těle bez zjevné vady.
Korektní zaúhlení končetin,
elegantní mechanika pohybu.

122 Chesi z Mešinské hájovny
ČLP/POI/10682/ 6. 3. 2010
otec: Ford Mešinské hájovny
matka: Fatty Blahud
chovatel: Drábek Jiří
majitel: Drábek Jiří
Výška: 60 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
třída: vítězů
Známka: výborný 1 CAC
121 Delta vom Kleebachtal
Fena černé barvy, středně
ČLP/POI/10941/ 10. 8. 2010 silné kostry, samičího výrazu.
otec: Layos Picenum
Hlava správně utvářená,
matka: Miss vom Mückenborn korektní hřbetní linie.
majitel: Hučko Martin
Prostorný hrudník, správné
Výška: 58 Chrup: úplný
zaúhlení končetin. Elegantní
Skus: nůžkový
mechanika pohybu.
Známka: výborný 2 res.CAC
Chrup navíc dvakrát P1PN.
třída: veteránů
Typická fena menšího rámce, 124 Cifra Nová Hajnice
samičího výrazu, černobílé
ČLP/POI/10153 1. 5. 2006
barvy. Hlava odpovídá
otec: Ugo Palaziensis
standardu, správná hřbetní
matka: Karla von der
linie. Korektní zaúhlení
Postschwaige
končetin. Prostorná
chovatel: Novotný Vlastimil
mechanika pohybu.
MUDr. majitel: Kaucká Iva

Známka: výborný 1 BOV
9-ti letá fena, černobílé barvy,
ve výborné kondici. Hlava
ušlechtilá, v těle bez zjevné
vady.
123 Karla von der
Postschwaige
ČLP/POI/9881/0 15. 7. 2001
otec: Faunello von der
Postschwaige matka: Gitte
von der Postschwaige
chovatel: Werchau KlausUlrich
majitel: Sedláček Roman
Známka: výborný 2
14-ti letá fena černobílé
barvy. Na svůj věk v dobré
kondici. V těle bez zjevné
vady. Pohyb odpovídá věku.

Nejkrásnější pár psů - Cináed Lovec z Gordonu
a Bellis Lovec z Gordonu
Nejlepší chovatelská skupina - LOVEC Z GORDONU
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Speciální výstava 1.5.2015 Chržín
rozhodčí: Hana Kunfalvi, zavěrečná soutěž Josef Němec
sponzoři – medaile Alena Mojžíšková

Anglický setr
Psi
třída: štěňat
1 Kameron z Mešinské
hájovny
ČLP/AS/6134, 1. 12. 2014
otec: Garry Silvermoor`s
matka: Aurora z Nížkovic
chovatel: DRÁBEK Jiří
majitel: THIEL Pavel
Známka: velmi
nadějný Pořadí: 1
Nejhezčí štěně
pětiměsíční trikolorní pes,
správného rámce i pohlavního
výrazu, pěkná hlava i ostatní
proporce odpovídají
standardu

desetiměsíční pes, trikolor,
správná hlava, skus nůžkový,
mírně delší rámec, korektní
horní i dolní linie, správné
postavení zaúhlení obou párů
končetin, osrstění odpovídá
věku, správná mechanika
pohybu, veselá pohava

třída: mezitřída
3 Faron od Mlázovické tvrze,
ČLP/AS/6080, 25. 9. 2013
otec: Faust Vis Tranquilla
matka: Fai Leslie Leven
chovatel: VOTRUBOVÁ Jana
Ing. majitel: VOTRUBOVÁ
Jana, Ing.
Skus: nůžkový
Známka: výborný
Pořadí: 1 Tituly: CAC
rok a půl starý pes, trikolor,
třída: mladých
velmi pěkná hlava, skus
2 Lord od Alpské protěže,
nůžkový, suchý krk, korektní
ČLP/AS/6114, 9. 6. 2014
otec: Iwanhoe Maxwell DAMA horní i dolní linie, prostorná
mechanika pohybu, standartní
Krkonoše matka: Hátta od
osrstění
Alpské protěže
chovatel: BEDNÁŘOVÁ
JOHANÍKOVÁ Jana
majitel: PETRLÍKOVÁ Eva
Skus: nůžkový
Známka: výborný
Pořadí: 1 Tituly: CAJC

třída: otevřená
4 Expertise Sylvadog
Shahrastani,
ČLP/AS/5923, 16. 8. 2011
otec: Expertise Fairray
matka: Dirty Shahrastani
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chovatel: ŠEJVLOVÁ Daniela
majitel: LANKOVÁ Sylva
Skus: nůžkový
Známka: výborný
Pořadí: 1 Tituly: CAC Vítěz
speciální výstavy BOB BIS
pes silné kostry, elegantní
typ, klasická hlava, skus
nůžkový, dlouhý suchý krk,
bezchybná horní i dolní linie,
zaúhlení obou párů končetin,
velmi pěkné osrstění,
bezvadné předvedení jak
v pohybu tak i v postoji
5 Jethro Morrison,
ČLP/AS/6058, 20. 4. 2013
otec: Easter Morrison
matka: Kety z Podřipské Břízy
chovatel: FABOVÁ Soňa
majitel: HAŠEK Dominik
Skus: nůžkový
Známka: výborný
Pořadí: 2 Tituly: res.CAC
bílo-oranžový pes středně
silné kostry, správného
pohlavního výrazu, typická
hlava, skus nůžkový, korektní
horní i dolní linie, správné
úhlení obou párů končetin,
osrstění standardní, velmi
pěkné předvedení

třída: vítězů
6 Al Primo Loridam Lymarkos,
ČLP/AS/6017, 17. 6. 2012
otec: July Sunburst Lorien
matka: Isis Lady DAMA
Krkonoše
chovatel: KOSTELNÍK Martin
Ing. majitel: ČERNÁ Barbora
Známka: výborný
Pořadí: 1 Tituly: CAC
tříletý pes, středně silné
kostry, správného pohlavního
výrazu, velmi pěkná hlava,
skus nůžkový, suchý krk,
korektní horní i dolní linie,
správné úhlení, standardní
osrstění, bezvadné
předvedení i mechanika
pohybu

chovatel: VOTRUBOVÁ Jana
Ing. majitel: POLÁKOVÁ
Alena
Výška: 58
Skus: nůžkový
Známka: výborný
Pořadí: 1 Tituly: CAC
skus nůžkový, trikolorní fena,
jemnější kostry na spodní
hranici míry, velmi pěkná
hlava, suchý krk, korektní
horní i dolní linie, standardní
osrstění, velmi pěkné
předvedení zejména v postoji

třída: vítězů
9 Fibie z Pántikov,
ČLP/AS/5973, 22. 1. 2012
otec: Kuzmič ze Srnína
matka: Erda z Pántikov
Feny
chovatel: GARAJOVÁ Marcela
třída: mezitřída
Ing. majitel:
7 Annie Mandygold,
MOJŽÍŠKOVÁ Alice
ČLP/AS/6057, 10. 5. 2013
Známka: výborný
otec: Silver Fog Velure
Pořadí: 1 Tituly: CAC
matka: Madona Mia Tuliketun trikolorní fena, hlava by mohla
DAMA Krkonoše
mít poněkud více pysku, suchý
chovatel: ŠEDA Jaroslav
krk, bezvadná horní i dolní
majitel: HORĆIČKOVÁ Gabriela linie, standardní osrstění,
Známka: výborný
prostorná mechanika pohybu,
Pořadí: 1
temperamentní povaha
Tituly: CAC Vítěz speciální
výstavy
třída: veteránů
elegantní fena, bílo-oranžová, 10 Dirty Shahrastani,
s ušlechtilou hlavou, suchým ČLP/AS/5450, 10. 3. 2006
krkem, bezvadnou horní i
otec: Runo-Ratsu Tuliketun
dolní linií, standardní osrstění, matka: Best Queen
správná mechanika pohybu,
Shahrastani
pěkné předvedení
chovatel: ŠEJVLOVÁ Daniela
majitel: KUČEROVÁ Šárka
třída: otevřená
Známka: výborný Pořadí:
8 Fibienne od Mlázovické
1 Tituly: Nejhezčí veterán
tvrze
devítiletá bílo-oranžová fena,
ČLP/AS/6082, 25. 9. 2013
ve skvělé kondici, ušlechtilá
otec: Faust Vis Tranquilla
hlava, dlouhý suchý krk,
matka: Fai Leslie Leven
ostatní parametry plně
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odpovídají standardu, velmi
pěkné předvedení

Gordonsetr
Psi
třída: mladých
11 Celtic Chivas Kochanej
Emilki,
ČLP/GS/6529, 4. 12. 2013
otec: Fairray Black To the
Future matka: Rosalie von der
Wilden Horde
chovatel: SKLORZ Grzegorz
majitel: ŠČUDLOVÁ Marta
Známka: výborný
Pořadí: 1
Tituly: CAJC Nejhezčí mladý
pes
šestnáctiměsíční ušlechtilý pes
s bezchybnou hlavou, suchý
krk, korektní horní i dolní linie,
správné postavení i zaúhlení
obou párů končetin, velmi
pěkné osrstění, bezvadně
předveden
12 Emil z Wenytry,
ČLP/GS/6518, 11. 3. 2014
otec: Flash vom Pinnower
Moor matka: Anabell z
Wenytry
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika
majitel: VOJÁČKOVÁ Monika
Výška: 67 Skus: nůžkový
Známka: výborný
Pořadí: 2
skus nůžkový, pes středně
silné kostry, velmi pěkné
hlavy, suchý krk, korektní
horní i dolní linie, správné
zaúhlení, osrstění toho času
není ve výstavní kondici,
správná mechanika pohybu,
pěkné předvedení
třída: mezitřída
13 Dean z Wenytry

ČLP/GS/6505, 23. 1. 2014
otec: Cigam Jinonický dvůr
matka: Berenica z Wenytry
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika
majitel: VOJÁČKOVÁ Monika
Výška: 63 Skus: nůžkový
Známka: výborný
Pořadí: 1
patnáct měsíců starý pes,
jemnější kostry, skus nůžkový,
pěkná hlava, suchý krk,
korektní horní i dolní linie,
správné úhlení končetin i
mechanika pohybu, osrstění
úměrné věku

pětiletý pes, bezchybného
výrazu i rámce, elegantní
hlava, suchý krk i ostatní
parametry plně odpovídají
standardu

18 Aranka z Fílovy smečky,
ČLP/GS/6580, 20. 11. 2014
otec: Aron z Čehovských lánů
matka: Crazy Centipede Áres
Šamarkan
chovatel: FILINGER Jan
třída: vítězů
majitel: KAČEROVSKÝ Karel
16 Alwin z Wenytry,
Známka: velmi
ČLP/GS/6174, 13. 8. 2009
nadějný Pořadí: 1
otec: Terry Czech Pamir
pětiměsíční fena, správného
matka: Arwen z Mukuprun
pohlavního výrazu i rámce,
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika ušlechtilá hlava, všechny
majitel: VOJÁČKOVÁ Monika proporce zatím odpovídají
Skus: nůžkový
standardu i věku zvířete,
Známka: výborný
harmonická povaha, pěkné
Pořadí: 2 Tituly: res.CAC
předvedení
třída: otevřená
pět a půl roku starý pes,
14 Diamond Dude Áres
středně silné kostry,
třída: mladých
Šamarkan,
správného výrazu, korektní
19 Eliška z Wenytry,
ČLP/GS/6255, 7. 5. 2010
hlava, skus nůžkový, suchý
ČLP/GS/6519, 11. 3. 2014
otec: Glen z Želečky
krk, bezvadné horní i dolní
otec: Flash vom Pinnower
matka: Bumble-Bee Áres
linie, v pohybu mírně užší
Moor
Šamarkan
chod pánevních končetin,
matka: Anabell z Wenytry
chovatel: ŠČUDLOVÁ Marta
standardní osrstění
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika
majitel: ŠTEFANOVÁ Jindra
majitel: VOJÁČKOVÁ Monika
Známka: velmi dobrý
17 Kairro z Želečky,
Výška: 62 Chrup: úplný
Pořadí: 1
ČLP/GS/6324, 9. 9. 2011
Skus: nůžkový
pětiletý pes, středně silné
otec: Britt z Dvorku Čamourku Známka: výborný Pořadí: 1
kostry, správného výrazu,
matka: Happy z Želečky
Tituly: CAJC Nejhezčí mladá
velmi pěkná hlava, suchý krk, chovatel: PROCHÁZKA
fena
korektní horní i dolní linie,
František majitel: NEMET
skus nůžkový, chrup úplný,
postavení hrudních končetin
Radislav
elegantní mladá fena,
korektní, pánevní končetiny
Známka: výborný
správného pohlavního výrazu
strmější, z toho důvodu pohyb Pořadí: 1 Tituly: CAC
i rámce, ušlechtilá hlava,
nedostatečně vychází z pánve, Vítěz speciální výstavy
dlouhý suchý krk, ostatní
pěkné předvedení
tříletý ušlechtilý pes silnější
parametry odpovídají
kostry, s typickou hlavou,
standardu, osrstění by mohlo
třída: pracovní
dlouhým suchým krkem,
být bohatší, ale je také
15 Britt z Dvorku Čamourku, korektní horní i dolní linií,
úměrné věku, správná
ČLP/GS/6122/11, 14. 6. 2009 správné předhrudí i hrudník,
mechanika pohybu
otec: Zampano of Darkmoor
velmi pěkné osrstění,
Forester`s matka: Dyksi
bezvadné předvedení jak
20 Eysha z Wenytry,
z Krátošických strání
v postoji tak v pohybu
ČLP/GS/6520, 11. 3. 2014
chovatel: MORAVCOVÁ Jiřina
otec: Flash vom Pinnower
majitel: NEMET Radislav
Moor
Známka: výborný
Feny
matka: Anabell z Wenytry
Pořadí: 1 Tituly: CAC
třída: štěňat
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika
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majitel: HUDEROVÁ Miriam
Výška: 61 Chrup: úplný
Skus: nůžkový
Známka: velmi
dobrý Pořadí: 2
třináctiměsíční fena středně
silné kostry, pěkné hlavy,
suchého krku, skus nůžkový,
chrup úplný, předhrudí by
mohlo být více výrazné,
korektní horní i dolní linie,
postavení hrudních končetni
korektní, pánevní končetiny
v pohybu odsouvá pod sebe,
osrstění standardní

fena středně silné kostry,
typické hlavy, suchý krk,
korektní horní i dolní linie,
standardní osrstění, veselá
povaha, temperamentí
mechanika pohybu

25 Kaira z Želečky,
ČLP/GS/6328, 9. 9. 2011
otec: Britt z Dvorku Čamourku
matka: Happy z Želečky
chovatel: PROCHÁZKA
František
majitel: MOTL Josef
třída: pracovní
Skus: nůžkový
23 Coleen Neli z Wenytry,
Známka: výborný
ČLP/GS/6350/14, 21. 1. 2012 Pořadí: 2 Tituly: res.CAC
otec: Basco Lovec z Gordonu čtyřletá fena, slabší kostry,
matka: Anabell z Wenytry
avšak správného pohlavního
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika výrazu, pěkná hlava, skus
majitel: VOJÁČKOVÁ Monika nůžkový, korektní horní i dolní
Skus: nůžkový
linie, správné postavení i
Známka: výborný
zaúhlení obou párů končetin,
třída: mezitřída
Pořadí: 3
pěkné osrstění, klidná povaha
21 Celtic Carpediem
fena středně silné kostry,
Samarkan,
pěkné hlavy, skus nůžkový,
třída: vítězů
ČLP/GS/6523, 4. 12. 2013
suchý krk, hrudník by mohl
26 Abigail Scotch do pole
otec: Fairray Black To the
být mírně hlubší, korektní
ČLP/GS/6466, 18. 3. 2013
Future matka: Rosalie von
horní linie, správné postavení otec: Never Say Never Misty
der Wilden Horde
zaúhlení obou párů končetin, Lake's matka: Maria Matilde
chovatel: SKLORZ Grzegorz
osrstění je úměrné zařazení
Scotch DAMA Krkonoše
majitel: ŠČUDLOVÁ Marta
do pracovní třídy
chovatel: HEJZLAR Zdeněk
Skus: nůžkový
majitel: RYCHLÁ Romana
Známka: výborný
24 Ebony Pearl Áres
nenastoupila
Pořadí: 1 Tituly: CAC
Šamarkan
fena středně silné kostry,
ČLP/GS/6434, 13. 9. 2012
27 Cassiopea Cabbi Áres
správného pohlavního výrazu otec: Legend Laurelhach
Šamarkan,
i rámce, ušlechtilá hlava, skus matka: Bumble-Bee Áres
ČLP/GS/6080, 2.12. 2008
nůžkový, suchý krk, velmi
Šamarkan
otec: Dreamer Misialinka
pěkné předhrudí, korektní
chovatel: ŠČUDLOVÁ Marta
matka: Frea z Želečky
horní i dolní linie, postavení
majitel: ŠČUDLOVÁ Marta
chovatel: ŠČUDLOVÁ Marta
i zaúhlení obou párů končetin Známka: výborný
majitel: ŠČUDLOVÁ Marta
korektní, standardní osrstění, Pořadí: 1
Skus: nůžkový
bezvadné předvedení
Tituly: CAC Vítěz speciální Známka: výborný
výstavy BOB
Pořadí: 1 Tituly: CAC
třída: otevřená
elegantní dvou a půl letá fena, ušlechtilá šest a půl roku stará
22 Aquila z Wenytry,
ušlechtilého výrazu, typická
fena, správného pohlavního
ČLP/GS/6178, 13. 8. 2009
hlava, suchý krk, korektní
i tělesného rámce, ušlechtilá
otec: Terry Czech Pamir
horní i dolní linie i ostatní
hlava, skus nůžkový, korektní
matka: Arwen z Mukuprun
parametry odpovídají
horní i dolní linie i ostatní
chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika standardu, pěkné osrstění,
parametry odpovídají
majitel: MOJŽÍŠKOVÁ Alice
bezchybné předvedení jak
standardu, velmi pěkné
Známka: výborný
v pohybu tak v postoji
osrstění, správná mechanika
Pořadí: 1 Tituly: CAC
pohybu i předvedení
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Červenobílý setr
Feny
třída: mladých
28 Briseas Eris Artegerd,
ČLP/RWS/301, 17. 4. 2014
otec: Montadale Casafelice
matka: Artemis Bohemia
Thalset
chovatel: ROKŮSKOVÁ Renáta
Mgr.
majitel: ČERNOCHOVÁ Denisa
Známka: velmi dobrý
Pořadí: 1 Tituly:
roční fena, jemnější kostry,
správného pohlavního výrazu,
typická hlava, suchý
krk, korektní horní i dolní linie,
správné postavení i zaúhlení
obou párů končetin, osrstění
by mohlo být v lepší výstavní
kondici, fena je bázlivější
povahy, lépe se předvádí
v pohybu než v postoji

matka: Leňa Bojandolí
chovatel: DRÁBOVÁ Kamila
Ing.
majitel: KOHUTOVÁ Markéta
Známka: výborný
Pořadí: 1 Tituly: CAC
fena je středně silné kostry,
ušlechtilé hlavy, dlouhý suchý
krk, korektní horní linie,
předhrudí by mohlo být
výraznější, postavení hrudních
i pánevních končetin správné,
fena je jemnější povahy,
osrstění úměrné zařazení do
pracovní třídy, správná
mechanika pohybu

třída: vítězů
31 Tuscanora Caispern,
ČLP/RWS/286, 1. 3. 2013
otec: Montadale Casafelice
matka: Maid In Ireland
Caispern
chovatel: O'CONNOR G.
majitel: ROKŮSKOVÁ Renáta,
třída: mezitřída
Mgr.
29 Debbie Redmore,
Skus: nůžkový
ČLP/RWS/294, 11. 9. 2013
Známka: výborný Pořadí:
otec: Kearney-Kea Red
Nokomis matka: Amy Sunny 1 Tituly: CAC Vítěz
speciální výstavy BOB
Moments Redmore
elegantní fena, správného
chovatel: MANNIE Michaela
majitel: KOHUTOVÁ Markéta pohlavního výrazu i rámce,
typická hlava, skus
Známka: výborný
nůžkový, všechny ostatní
Pořadí: 1 Tituly: CAC
rok a půl stará fena, elegantní parametry plně odpovídají
standardu, pěkné předvedení
hlava, skus nůžkový, dlouhý
jak v postoji tak v pohybu
suchý krk, korektní horní
i dolní linie, velmi pěkná
Irský setr
kvalita srsti, správné
postavení i zaúhlení obou
Psi
párů končetin, dynamický
třída: štěňat
pohyb
32 Conjay Apoli Gwen,
ČLP/IS/16091, 22.12.2014
třída: pracovní
otec: Fort Fokker's matka:
30 Bonny Valiant Hunter,
Bea Nathea Apoli Gwen
ČLP/RWS/254, 8. 4. 2011
chovatel: POLÁKOVÁ Alena
otec: Celtic Music Chaersiveen majitel: KOUTNÁ Miroslava
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Známka: velmi
nadějný Pořadí: 1
čtyřměsíční pes, s ušlechtilou
hlavou, parametry zatím
odpovídají standardu a věku
zvířete, temperamentí
povaha, pěkné předvedení
zejména v postoji, jedná se
o perspektivního jedince
třída: mladých
33 Eddy od Klapavce,
ČLP/IS/15963, 24. 2. 2014
otec: Eddy z Košumberka
matka: Wanesa od Klapavce
chovatel: KINZEL Karel
majitel: MOUCHOVÁ Petra
Výška: 64 Chrup:
úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný
Pořadí: 1 Tituly: CAJC
skus nůžkovy, chrup úplný,
čtrnáctiměsíční mladý pes,
harmonický vývoj, který dosud
není ukončen, pěkná hlava,
suchý krk, správná horní i
dolní linie, správné zaúhlení
obou párů končetin, osrstění
úměrné věku, dynamická
mechanika pohybu
třída: mezitřída
34 Morris Mini Oakdene,
ČLP/IS/16080, 25. 9. 2013
otec: Thendara Satisfaction
matka: Jonola Wicked Ways
chovatel: LAUWERS Willem
a Alexandra majitel:
KUNTOŠOVÁ Markéta
Výška: 66 Chrup:
úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný Pořadí:
1 Tituly: CAC
skus nůžkový, chrup úplný,
devatenáctiměsíční pes
středně silné kostry, ušlechtilá
hlava, suchý krk, korektní

horní i dolní linie, správné
úhlení obou párů končetin,
standardní osrstění, lépe se
prezentuje v postoji než
v pohybu, temperamentní
povaha
třída: otevřená
35 Dustin od Rakovské tůně,
ČLP/IS/15681, 18. 3. 2012
otec: Atyla Warrior Mahagony
Paw matka: Airin od
Rakovské tůně
chovatel: VÁVRA Miloš MVDr.
majitel: ŠÍSTEK Josef, Ing.
nenastoupil
36 Irish Vito Garden Star`s,
ČLP/IS/15798, 26. 4. 2012
otec: Scones'n'Jam Copper's
matka: Light Joghurt Garden
Star`s
chovatel: TÓTH László
majitel:KUNTOŠOVÁ Markéta
Skus: nůžkový
Známka: výborný
Pořadí: 1 Tituly: CAC
pes středně silné kostry,
správného pohlavního výrazu
i rámce, pěkná typická hlava,
skus nůžkový, suchý krk,
korektní horní i dolní linie,
správné zaúhlení obou párů
končetin, výrazné předhrudí,
osrstění standardní, bezvadné
předvedení v postoji
i v pohybu
37 Oleander Karmino Made,
ČLP/IS/15855, 4. 1. 2013
otec: Bechamel Applegrove
matka: Improvisation Karmino
Made
chovatel: OLŠAUSKAI Kristina
ir Donatas
majitel: BOČKOVÁ Hana
Známka: výborný

Pořadí: 2 Tituly: res.CAC
středně silný pes, správného
pohlavního výrazu i rámce,
suchý krk, předhrudí by mohlo
být výraznější, korektní horní
i dolní linie, bezvadné
osrstění, vysoká kvalita srsti,
bezvadné předvedení jak
v postoji tak v pohybu

odpovídá standardu, skus
nůžkový, správná mechanika
pohybu, pěkné osrstění

Feny
třída: štěňat
40 Cassie Apoli Gwen,
ČLP/IS/16097, 22. 12. 2014
otec: Fort Fokker's
matka: Bea Nathea Apoli
třída: pracovní
Gwen
38 Excelent Entertainer
chovatel: POLÁKOVÁ Alena
Everdene,
majitel: PIFFLOVÁ Irena
ČLP/IS/15808, 2. 1. 2013
Známka: velmi
otec: Salford Wizard z
nadějný Pořadí: 2
Arislandu
matka: Arouse
čtyřměsíční fenka, veselé
Admiration Neiven
temperamentí povahy, pěkná
chovatel: HULÍKOVÁ Kateřina hlava i ostatní proporce zatím
Bc. majitel: CHLUPATÁ Klára plně odpovídají standardu a
Známka: výborný
věku zvířete, skus nůžkový
Pořadí: 1 Tituly: CAC
dvouletý elegantní pes,
41 Colette Wellfare Apoli
středně silné kostry, ušlechtilá Gwen
hlava, dlouhý suchý krk,
ČLP/IS/16096, 22. 12. 2014
korektní horní i dolní linie,
otec: Fort Fokker's
správné postavení i zaúhlení
matka: Bea Nathea Apoli
obou párů končetin, správná Gwen
mechanika pohybu,
chovatel: POLÁKOVÁ Alena
standardní osrstění
majitel: POLÁKOVÁ Alena
Skus: nůžkový
třída: vítězů
Známka: velmi
39 Garden Star´s Red Bull,
nadějný Pořadí: 1
SPKP 1764, 19. 9. 2009
čtyřměsíční fenka s velmi
otec: Sumaric Shadow of Mr. pěknou hlavou, všechny
Jingles matka: Garden
parametry zatím odpovídají
Star´s Light Yoghurt
standardu i věku, průměrné
chovatel: Tóth László
osrstění, veselá povaha, skus
majitel: GLONEKOVÁ
nůžkový
Bronislava
Skus: nůžkový
třída: mladých
Známka: výborný Pořadí:
42 All In One Daisy Rain,
1 Tituly: CAC Vítěz
ČLP/IS/15996, 13. 3. 2014
speciální výstavy BOB
otec: Picasso Cordarragh
velmi elegantní středně silný matka: Artemis Elimar
pes, správného pohlavního
Doubrava
výrazu i rámce, ve
chovatel: BOČKOVÁ Hana
všech proporcích plně
44

majitel: BOČKOVÁ,
MAREČKOVÁ
Známka: velmi dobrý
Pořadí: 2
středně silná fenka, ušlechtilá
hlava, suchý krk, korektní
horní i dolní linie, osrstění v
současné době ještě není ve
výstavní kondici, pěkný postoj,
správné postavení i zaúhlení
hrudních končetin, pánevní
končetina je mírně strmější
43 Glimmer Noblesse Always
the, SPKP, 1855 30. 3. 2014
otec: Garden Star´s Red Bull
matka: Copper´s Magic
Glimmer
chovatel: GLONEKOVÁ
Bronislava majitel:
GLONEKOVÁ Bronislava
Známka: výborný
Pořadí: 1 Tituly: CAJC
rok stará elegantní fena,
s ušlechtilou hlavou, dlouhý
suchý krk, korektní horní i
dolní linie, správné postavení
i zaúhlení končetin, osrstění
úměrné věku, pěkné
předvedení

třída: otevřená
47 Artemis Elimar Doubrava,
ČLP/IS/15446, 15. 6. 2010
otec: Irish-Vagabond Garden
Star`s matka: Wictoria
Becham z Arislandu
chovatel: SVOBODOVÁ Lenka
Mgr.
majitel: BOČKOVÁ Hana
Známka: výborný
Pořadí: 1 Tituly:
CAC Vítěz speciální výstavy
fena silnější kostry, správného
pohlavního výrazu i rámce,
ušlechtilá hlava, korektní
horní i dolní linie, správné
postavení i zaúhlení obou
párů končetin, standardní
osrstění, správná mechanika
pohybu

třída: pracovní
45 Carmen Cristine
Mahagony Paw,
ČLP/IS/15849, 31. 1. 2013
otec: Royal Legend Garden
Star`s matka: Ashley Punk
Mahagony Paw
chovatel: KŠÍROVÁ Romana
majitel: KRATOCHVÍL Josef
třída: mezitřída
Známka: výborný
44 Copper´s Snowkiddin´,
Pořadí: 1 Tituly: CAC
SE 13123, 3. 12. 2013
středně silná elegantní fena,
otec: Avacet Snowdrift
s typickou hlavou, suchý krk,
matka: Copper´s Sockerkringla korektní horní i dolní linie,
chovatel: Camilla Ostman
správné postavení hrudních
majitel: GLONEKOVÁ
i pánevních končetin,
Bronislava
standardní osrstění, správná
Známka: výborný
mechanika pohybu, výborné
Pořadí: 1 Tituly: CAC
předvedení
rok a půl stará elegantní fena
s ušlechtilou hlavou, suchý
třída: vítězů
krk, korektní postavení
46 Aenigma Quara Torvitas,
i zaúhlení obou párů končetin, ČLP/IS/15382, 26. 11. 2009
osrstění standardní, výborná otec: Corranroo Redweed
mechanika pohybu
matka: Quara od Klapavce
45

chovatel: SEJKOROVÁ Tereza
majitel: ROULOVÁ Nikola
odstoupila
48 Copper´s Magic Glimmer,
SPKP 1849, 30. 7. 2011
otec: Copper´s Magiska
Under matka: Lynwood
Kiss´N´ Tell Coppers
chovatel: Camilla Ostman
majitel: GLONEKOVÁ
Bronislava
Známka: výborný
Pořadí: 1
středně silná fena, elegantní
hlava, korektní horní i dolní
linie, správné postavení i
zaúhlení obou párů končetin,
správná kvalita srsti, osrstění
tohoto času není ve výstavní
kondici

Pointer
Psi
třída: pracovní
49 Artex Cabalia,
ČLP/POI/10727, 26. 7. 2010
otec: Brok Nová Hajnice
matka: Cami Pozořice
chovatel: KAUCKÁ Iva
majitel: MELCEROVÁ Hannah,
DiS.
Známka: velmi
dobrý Pořadí: 2
pes jemnější kostry, typická
hlava, suchý krk, korektní
horní i dolní linie,
správné postavení i zaúhlení
obou párů končetin,
standardní osrstění,
dynamický mechanika
pohybu
50 Virt z Mešinské hájovny,
ČLP/POI/10967, 5. 7. 2013
otec: Assan Biely kostol

matka: Wanda z Mešinské
hájovny
chovatel: DRÁBEK Jiří
majitel: BRZÁK Václav
Známka: výborný Pořadí: 1
Tituly: CAC Vítěz speciální
výstavy BOB
téměř dvvouletá čenobílý pes,
krásná ušlechtilá hlava, suchý
krk, korektní horní i dolní linie,
správné postavení i zaúhlení
obou párů končetin, pěkná
kvalita srsti, hramonická
povaha

s pěknou hlavou, dlouhým
krkem, korektní horní linie,
v pohybu mírně klenutá
bedra, správné postavení
zaúhlení obou párů končetin,
vývoj jedince dosud není
ukončen

53 Artemis Trialsport,
ČLP/POI/11069, 25. 7. 2014
otec: Assan Biely kostol
matka: Mole z Mešinské
hájovny
chovatel: SOUČEK Miroslav
majitel: SOUČEK Miroslav, Ing.
třída: vítězů
Známka: velmi
51 Scott z Mešinské hájovny, dobrý Pořadí: 3
ČLP/POI/10927, 13. 12. 2012 devítiměsíční fena, delšího
otec: Endy z Hovoran matka: rámce, pěkná hlava, hrudník
Gala z Mešinské hájovny
by měl být hlubší, postavení
chovatel: DRÁBEK Jiří
i zaúhlení obou párů končetin
majitel: PAVLOVÁ Jana, PhDr., korektní a úměrné věku,
Ph.D.
osrstění standardní
Známka: výborný Pořadí: 1
Tituly: CAC
54 Solid Gold's Wivienne,
Středně silný elegantní pes,
ČLP/POI/11142, 26. 6. 2014
typická hlava, dlouhý suchý
otec: Andrea
krk, korektní horní i dolní linie, matka: Betti
správné postavení i zaúhlení
chovatel: WERNER Jost
obou párů končetin, pěkná
majitel: MELCEROVÁ Hannah,
kvalita srsti, dynamická
DiS.
mechanika pohybu, pěkné
Známka: výborný Pořadí: 2
předvedení
devět měsíců stará fena,
s ušlechtilou hlavou, u feny
Feny
dosud není dokončený vývoj,
třída: mladých
korektní horní i dolní linie,
52 Aida Bohemia Wavy,
správná mechanika pohybu,
ČLP/POI/11052, 9. 6. 2014
velmi pěkné předvedení
otec: Art z Žehuňské
zejména v postoji
kovárny matka: Aura od
Panských sadů
třída: otevřená
chovatel: SEKEROVÁ Vlasta
55 Citra z Vinných tratí,
majitel: MACHOVÁ Jana
ČLP/POI/10937, 30. 12. 2012
Známka: výborný Pořadí: 1 otec: Monty Somola
jedenáctiměsíční mladá fena, matka: Dorotka z Černých blat
správného pohlavního výrazu, chovatel: ŠEVČÍK Aleš
majitel: ZDRAŽIL Zbyněk
46

Známka: velmi
dobrý Pořadí: 3
černobílá fena, jemnější
kostry, správné hlavy, mírně
klenutá bedra, spodní linie
korektní, standardní osrstění,
fena by se měla lépe
prezentovat
56 Queena z Mešinské
hájovny,
ČLP/POI/10875, 29. 1. 2012
otec: Nero z Košáku matka:
Aira z Mešinské hájovny
chovatel: DRÁBEK Jiří
majitel: HANĆ Jiří
Známka: výborný Pořadí: 1
Tituly: CAC
středně silná fena, správného
pohlavního výrazu i rámce,
pěkná hlava, dlouhý suchý krk,
korektní horní i dolní linie,
standardní osrstění, pěkné
předvedení zejména v postoji
57 Rheia z Mešinské hájovny,
ČLP/POI/10900, 4. 4. 2012
otec: Ort z Mešinské hájovny
matka: Perla z Knollovy školy
chovatel: DRÁBEK Jiří
majitel: DRÁBEK Jiří
Známka: výborný Pořadí: 2
Tituly: res.CAC
tříletá fena, správného
pohlavního rámce i výrazu,
hlava by mohla být delší v
čenichové partii, dlouhý suchý
krk, výrazné předhrudí,
korektní horní i dolní linie,
taktéž postavení i zaúhlení
končetin, správná mechanika
pohybu
třída: pracovní
58 Cila z Žehuňské kovárny,
ČLP/POI/10890 , 25.4.2012
otec: Dak z Ouhelí

matka: Bigi z Žehuňské
kovárny
chovatel: ŠEVČÍK Lukáš
majitel: ŠEVČÍK Lukáš
Výška: 56 Chrup:
úplný
Skus: nůžkový
Známka: výborný Pořadí: 1
Tituly: CAC
chrup úplný, skus nůžkový,
černobílá temperamentní fena
s pěknou hlavou, dlouhým
suchým krkem, korektní horní

a dolní linií, správné zaúhlení
obou párů končetin, lépe se
prezentuje v postoji, osrstění
standardní

Známka: výborný Pořadí: 1
Tituly: CAC Vítěz speciální
výstavy
středně silná elegantní fena,
správného pohlavního výrazu
třída: vítězů
i rámce, suchý krk, korektní
59 Chesi z Mešinské hájovny, horní i dolní linie, ostatní
ČLP/POI/10682, 6. 3. 2010
parametry odpovídají
otec: Ford z Mešinské hájovny standardu, výborné
matka: Fatty Blahud
předvedení
chovatel: DRÁBEK Jiří
majitel: DRÁBEK Jiří

DŮLEŽITÁ INFORMACE ČMKJ
Předsednictvo Českomoravské kynologické jednoty (dále jen „ČMKJ“) upozorňuje všechny
chovatelské kluby, zejména pak kluby chovatelů loveckých psů – kolektivní členy ČMKJ, na
možné následky, pokud se člen takového klubu dostaví se psem na akci (výstava, soutěž nebo
zkouška loveckého psa z výkonu) organizovanou právnickou osobou (dále jen „mimosmluvní
pořadatel“), která není smluvně propojena se členským subjektem FCI za Českou republiku.
Smluvním propojením se rozumí uzavření příslušné smlouvy s nechovatelským klubem psů
loveckých plemen nebo jiným nechovatelským subjektem (dále jen „smlouva“), kterou je
oprávněna uzavírat výlučně ČMKJ.
V současné době příslušné smlouvy s ČMKJ uzavřely jen Českomoravská myslivecká jednota,
z.s. a Asociace myslivosti ČR.
1.
2.
3.

Mimosmluvní pořadatel není oprávněn zapisovat výsledky dosažené na jím organizované akci
do průkazů původu FCI.
Zápisem mimosmluvního pořadatele do průkazu původu psa (dále jen „PP“) účastníka akce
bude tento PP znehodnocen (za vystavení přepisu PP se účtuje poplatek ve výši 450,-Kč.).
Výsledky dosažené psem na akci pořádané mimosmluvním pořadatelem nelze použít:
k vystavení certifikátu,
k vystavení šampiona ČR, k uznání chovnosti psa (feny).
Dalším negativním důsledkem účasti na akci organizované mimosmluvním pořadatelem je
postih každého rozhodčího ( z exteriéru, z výkonu), jenž na takové akci bude posuzovat.
Rozhodčí, který poruší vnitřní předpisy FCI, ČMKU i ČMKJ, bude postižen příslušnými sankcemi
podle cit. předpisů.
Z výše uvedených důvodů předsednictvo ČMKJ doporučuje všem rozhodčím, chovatelům,
vlastníkům i vůdcům psů, čerpat informace o akcích pořádaných v souladu s předpisy FCI
výlučně na webových stránkách ČMKJ (www.cmkj.eu) nebo ČMKU (www.cmku.cz).
V Praze dne 31. března 2015
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Field Trials couple pointer-setter 11.4.2015
rozhodčí: Luboš Knapp, Libor Kunt, p. Měšťánek
Delta vom Kleebachtal - Hučko Martin - fena 10.08.10 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Fena ukazuje hledání ve stylu plemene, je příliš ovlivňována vůdcem, 1x staví bez prokázání zvěře. Pro
přiznávku partnerovi je nutná podpora vůdce.
Canidia Seva - Varhánková Marie - fena 26.06.09 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání ve stylu plemene s dobrým pohybem a nasazením. V 8.minutě vystavuje, z vystavení odchází, poté
se vrací a vyráží bažantího kohouta.
Bella Aragaj - Weinfurtová Dita - fena 18.12.10 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Ve třetí minutě polevujev v tempu.
Jessica Gigi Scandiaca - Hazuchová Anna - fena 09.12.10 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání postrádá větší nasazení a samostatnou práci s ohledem na terén. V doběhu času také neukazuje
styl a nasazení.
Aireen Cabalia - Madleňáková Naďa - fena 26.07.10 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání postrádá větší nasazení, nižší držení hlavy. Ne zcela typický styl plemene. V 7.minutě vyráží
pernatou.
Afra Richard Slovakia - Rédey Ivan - fena 28.11.09 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Typické hledání ve stylu plemene. Často však točí po větru, nevyužívá šanci na pernaté.
Bonny Valiant Hunter - Kohutová M. - fena 08.04.11 - Irský červenobílý setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
V počátku běhu dobré nasazení, avšak s nutnou podporou vůdce. V polovině běhu výrazně polevuje
v tempu. Hledání nesystematické a příliš do hloubky.
Artex Cabalia - Melcerová Hannah - pes 26.07.10 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání systematické, prostorné, vytrvalé a v dobrém tempu. 2x respektuje srstnatou. Přiznává partnerovi.
Ke konci běhu vystavuje, postupuje za zvěří a krátce ji pronásleduje.
Alex - Dvořáková Vlaďka - pes 01.03.11 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání systematické a prostorné, ve stylu plemene. Výborné nasazení. Ke konci běhu 2x točí po větru.
V druhém běhu 1x vystavuje bez prokázání zvěře.
Biondo della Torre Antica - Dvořáková Vlaďka - pes 05.09.11 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání systematické, prostorné ve stylu plemene. Vyráží koroptev, kterou krátce pronásleduje.
Arakain del Gimmi - Dvořáková Vlaďka - pes 23.03.11 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Typické hledání s dobrým nasazením a dostatečným pohybem. Systematicky prohledává daný prostor,
2x staví bez prokázání zvěře.
Eros vom Kleebachtal - Orság Lukáš - pes 10.04.11 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Výborný styl, dobré držení hlavy. Daleké hledání, více vlevo avšak v kontaktu s vůdcem. V doběhu z vlivu
vůdce.
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Derby couple pointer-setter 11.4.2015
rozhodčí: Luboš Knapp, Libor Kunt, p. Měšťánek
Kain Vis Tranquilla - Dvořáková Vlaďka - pes 04.01.13 - Anglický setr
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 1. Body: 15
V prvním běhu ukazuje výborné hledání ve stylu plemene s dobrým držením hlavy. Nepřichází na zvěř.
V druhém běhu prokazuje výborné nasazení, v závěru vystavuje bažantí slepici, po vzletu zvěře opouští
místo vystavení. Po výstřelu klidný.
Fibienne od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - fena 25.09.13 - Anglický setr
Hodnocení: dobře (B) Pořadí:2 Body: 8
Hledání s dobrým nasazením avšak s nižším držením hlavy. Dostatečně využívá přidělený prostor, v 6.
minutě nejistě vystavuje pernatou, za kterou krátce vyráží. Po výstřelu klidná.
Mini Sweet Nala Scandiaca - Zattovicz Roman - fena 06.06.14 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Mladá fena s dobrým nasazením, prostorné hledání s výborně vyjádřenou touhou najít zvěř. V 2. běhu ve
vyšším krytině, fena neprokazuje dostatečné hledání. Nevyužívá šanci na pernaté.
Little Choco-Ellie Scandiaca - Zattovicz Roman - fena 01.06.14 - Pointer
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) Pořadí: Body: 0
Mladá fena s excelentním stylem a obrovským záběrem do stran. 1x vystavuje zající, kterého krátce
pronásleduje. Další dva respektuje. Nepřichází na pernatou. V 2. běhu nepřichází na zvěř.
Freya od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - fena 25.09.13 - Anglický setr
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) Pořadí: Body: 0
Hledání v dobrém tempu, prostorné a vyvážené. V 1. běhu několikrát respektuje zajíce. Ve 2. běhu opět
výborné hledání, nepřichází na zvěř.
Faron od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - pes 25.09.13 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání ve výborném stylu, s dobrým nasazením. V 2. polovině běhu projevuje velký zájem o srstnatou,
dostává se z vlivu vůdce.
Claire Seventeen - Melcerová Hannah - fena 13.08.12 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body:
Výborný styl a výborné nasazení. V prvním běhu při otočce po větru vyráží koroptev. Dále prokazuje daleké
a systematické hledání. Poskytnutý 2. běh, při otočce na levé straně vyráží bažanta.
Horea de la Maletiere - Weinfurtová Dita - fena 09.09.12 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body:
Fena ukazuje dobré nasazení s dostatečným záběrem do stran, nepřichází na zvěř. V 2. běhu se vyšší
krytině dobře neprezentuje, nepřichází na zvěř.
Maggie Bird Hunter Scandiaca - Svrčková Veronika - fena 06.06.14 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body:
Mladá fena prokazuje výborné lovecké vlastnosti, styl odpovídá plemeni. Držení hlavy by mohlo být vyšší.
Vystavuje na viděnou srstnatou, prokazuje klid. Nevyužívá šanci na pernaté.

Field Trials couple pointer-setter 12.4.2015
rozhodčí: Hari Herak, Libor Kunt, Josef Slavík, čekatel Mgr. Jana Anderlová
Arakain del Gimmi - Dvořáková Vlaďka - pes 23.03.11 - Anglický setr
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 18
Dobrá mechanika pohybu, výborné držení hlavy. Výborně zabírá terén. Výborný bod na koroptvích, klidný
při vzletu zvěře i po výstřelu. V doběhu 1x vystavení bez prokázání zvěře avšak v terénu bylo přítomno
velké množství srstnaté.
Titul: CACIT, CACT
Biondo della Torre Antica - Dvořáková Vlaďka - pes 05.09.11 - Anglický setr
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí:2 Body: 14
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Výborné nasazení a systém. 1x vystavuje bez prokázání zvěře. Běh přerušen pro chybu partnera. V doběhu
ukazuje opět dobrou mentalitu a temperament. Poskytnuta druhá šanci, velmi dobrý bod na kachně.
Nutná podpora vůdce ke klidu při vzletu zvěře.
Jessica Gigi Scandiaca - Hazuchová Anna - fena 09.12.10 - Pointer
Hodnocení: Pořadí: Body: 0
Hledání nezcela typické pro plemeno, chybí systém. Prokazuje přiznávku partnerovi.
Canidia Seva - Varhánková Marie - fena 26.06.09 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
V první minutě vyráží a chytá koroptev. Hledání často ovlivňováno vůdkyní. K přiznávce nutná podpora
vůdce. Po dalším vypuštění zachází za vůdce a jde z vlivu.
Delta vom Kleebachtal - Hučko Martin - fena 10.08.10 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Dobré nesení hlavy a mechanika pohybu. Točí po větru, 1x značí kachny. Z vlivu vůdce.
Aireen Cabalia - Madleňáková Naďa - fena 26.07.10 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání chybí systém, nepracuje dobře s větrem. Prokazuje klidy za zajícem.
Bonny Valiant Hunter - Kohutová M. - fena 08.04.11 - Irský červenobílý setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání nevyrovnané, chybí systém. Běh přerušen pro chybu partnera. V doběhu minut točí po větru
a nepřiznává partnerovi.
Ashley Princess Pearl Moravia - Vajdíková Jana - fena 06.08.12 - Gordon setr
neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky, nevyužívá terén, přiliš ovlivňována vůdcem, chybí systém.
Afra Richard Slovakia - Rédey Ivan - fena 28.11.09 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Nesystematické hledání, nevyužívá dobře terén. Má nasazení, ale chybí styl.
Artex Cabalia - Melcerová Hannah - pes 26.07.10 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Energický běh, chybí systém, opakovaně točí po větru na levé straně. Netypický v tempu.
Alex - Dvořáková Vlaďka - pes 01.03.11 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Výborný styl a mechanika pohybu. Hledání systematické, 1x vystavuje bez prokázání zvěře. V doběhu
minut opět ukazuje daleké systematické hledání, výborně značí zvěř, ale její přítomnost neprokazuje.
Prokazuje klidy u srstnaté. Poskytnuta druhá šance, avšak hledání zkracuje a je nutná podpora vůdce, točí
větru.
Archie Princ Pearl Moravia - Korvas Ivo - pes 06.08.12 - Gordon setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky, opakově točí po větru a chybí systém. Zadržen vůdcem na
přiznání, následně opouští místo přiznávky.

Derby couple pointer-setter 12.4.2015
rozhodčí: Hari Herak, Libor Kunt, Josef Slavík, čekatel Mgr. Jana Anderlová
Kain Vis Tranquilla - Dvořáková Vlaďka - pes 04.01.13 - Anglický setr
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 16
Výborná mentalita, korektní nesení hlavy, výborný pohyb. Dobře se přizpůsobuje terénu, hledání energické
a daleké. V doběhu minut vystavuje koroptev, rušen druhým vůdcem opouští vystavení. Následně se vrací
a opět vystavuje a postupuje za koroptví, která je daleko. Při výstřelu klidný.
Fibienne od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - fena 25.09.13 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Ve 2. druhé minutě pro chybu partnera běh přerušen. V doběhu minut dobře zabírá terén, nepřiznává
a přechází koroptev.
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Horea de la Maletiere - Weinfurtová Dita - fena 09.09.12 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání neodpovídá typu a požadavku zkoušky.
Claire Seventeen - Melcerová Hannah - fena 13.08.12 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Výborný styl a mechanika pohybu. Výborně se staví na terén, hledání systematické a prostorné v dobrém
kontaktu s vůdcem.
Maggie Bird Hunter Scandiaca - Svrčková Veronika - fena 06.06.14 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Postrádá styl a mechaniku pohyb. Hledání je nepřesvědčivé.
Freya od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - fena 25.09.13 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
V první minutě chytá koroptev. Hledání s velkým nasazením, výborně pokrývá terén, dobrý kontakt
s vůdkyní. Dobrý styl plemene.
Little Choco-Ellie Scandiaca - Zattovicz Roman - fena 01.06.14 - Pointer
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Výborně pokrývá terén, styl plemene lze akceptovat. Výborná mentalita, na konci terénu odchází za
zajícem, ale nechá se odvolat. V doběhu minut opět výborně zabírá terén, nepřichází na pernatou, opět
pronásleduje zajíce.
Faron od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - pes 25.09.13 - Anglický setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Zpočátku dobrý běh, postupně ztrácí koncentraci, nepřiznává partnerovi. V pohybu těžkopádný, nemá styl
AS.

Field Trials couple pointer-setter 18.4.2015
rozhodčí: Libor Kunt, František Švec, Eva Straková
Cifra Nová Hajnice - Kaucká Iva – fena - 01.05.06 – Pointer - Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání systematické, prostorné. 2x pevně vystavuje bez prokázání zvěře. Hledání později ztrácí systém.
Canidia Seva - Varhánková Marie – fena - 26.06.09 - Anglický setr - Hodnocení:neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Terén zabírá výborně ve stylu AS, hledání vyvážené, krátce opakovaně značí bez prokázání zvěře. V doběhu
minut nevyužívá šance na pernaté.
Bonny Valiant Hunter - Kohutová M. – fena - 08.04.11 - Irský červenobílý setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Hledání daleké, poněkud nesystematické, několikrát točí povětru. S dobrým větrem vyráží koroptev.
Cira Nová Hajnice - Sedláčková Alena – fena - 01.05.06 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E) Pořadí:Body:0
Vyvážené daleké hledání, několikrát točí po větru. V 10.minutě krátce vystavuje bez prokázání zvěře. Ke
konci druhého běhu polevuje v tempu, 2x vystavuje bez prokázání zvěře. Na konci běhu prokazuje
přiznávku partnerovi.
Andy Seventeen - Sedláčková Alena – fena - 15.06.10 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Nesystematické a nesoustředěné hledání, které často přerušuje. Je nutná častá podpora vůdce, opakovaně
točí po větru.
Arakain del Gimmi - Dvořáková Vlaďka – pes - 23.03.11 - Anglický setr - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí:
Body:0
Výborný styl, systém a rychlost. Hledání prostorné a daleké. 1x vystavuje bez prokázání zvěře. Vystavuje,
postupuje obtížně kvůli partnerovi, který mu přiznává ve směru postupování, zvěř neprokazuje. Nevyužívá
šanci na pernaté.
Biondo della Torre Antica - Dvořáková Vlaďka – pes - 05.09.11 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Daleké systematické hledání, výborný styl a konstantní tempo po celou dobu běhu. Ani v druhém běhu
nepřichází na zvěř. 1x přiznává partnerovi. Ke konci 2.běhu mírně polevuje v tempu, vystavuje bez
prokázání zvěře.
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Artex Cabalia - Melcerová Hannah – pes - 26.07.10 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E) Pořadí: Body:0
Výborný styl, rychlost, vyvážené, daleké a prostorné hledání. 1x vystavuje bez prokázání zvěře, v 10.minutě
běhu vyráží koroptev.
Alex - Dvořáková Vlaďka – pes - 01.03.11 - Anglický setr - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí:Body:0
Hledání ve stylu AS, ve výborném tempu systematicky prohledává terén. V 9.minutě běh přerušen.
V doběhu minut opět vyvážené hledání. Vyráží koroptev.
Erny od Mlázovické tvrze - Fadrhonc M. – pes - 28.03.11 - Anglický setr - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí:
Body: 0
Hledání daleké, systematické, s vyjádřenou touhou najít zvěř. Poněkud těžší pohyb. 1x vystavuje bez
prokázání zvěře. Nepřiznává.

Derby couple pointer-setter 18.4.2015
rozhodčí: Libor Kunt, František Švec, Eva Straková
Claire Seventeen - Melcerová Hannah – fena - 13.08.12 – Pointer - Hodnocení:velmi dobře (T.B.)
Pořadí: 1 Body: 13
Hledání samostatné v dobrém kontaktu s vůdcem. Velkorysé využítí terénu, dobrá práce s větrem.
Výborně vyjádřená touha najít zvěř. Ve 4. minutě vystavuje pernatou, kterou krátce následuje, po výstřelu
klidná. V 9. minutě s dobrým větrem nedopracovává přelétlou koroptev.
Freya od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana – fena - 25.09.13 - Anglický setr - Hodnocení: dobře (B)
Pořadí: 2 Body: 9
Rychlá chuťová práce, dobře pracuje s větrem, výborný kontakt s vůdcem. V 9. minutě se orientuje na
zpěvné ptactvo - vlaštovky. Běh přerušen. V doběhu opět výborné hledání, v těžkém terénu vystavuje
bažanta, který ubíhá, krátce postupuje po stopě. Při vzletu zvěře nutná podpora vůdce, po výstřelu klidná.
Fibienne od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana – fena - 25.09.13 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Široce zabírá terén, zpočátku více vlevo. V 5.minutě polevuje v tempu, k hledání je nutná podpora vůdce.
County Seventeen - Valatová Jana – fena - 13.08.12 – Pointer - Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
V 1.minutě vystavuje bez prokázání zvěře. Hledání postrádá systém, často točí po větru. Hledání
nesamostatné a nevyvážené. Často se orientuje na zpěvné ptactvo a přerušeje hledání. V doběhu minut
nevyužívá šanci na pernaté.
Debbie Redmore - Kohutová M. – fena - 11.09.13 - Irský červenobílý setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Hledání samostatné, méně vyvážené. Chvílemi polevuje v tempu. Hledání neodpovídá požadavku zkoušky,
nepřichází na zvěř.
Kiwi Vis Tranquilla - Fadrhonc M. – fena - 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Fena široce zabírá terén, ukazuje poněkud nevyvážené hledání, více vlevo. V pravo točí 1x po větru.
Výborné konstantní tempo. V doběhu minut opět výborně a systematicky zabírá terén, krátce vystavuje
zvěř, vůdce nestřílí. Dostává se zvlivu.
Kata Vis Tranquilla - Varhánková Marie – fena - 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení:neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
V 1. minutě prokazuje spontánní přiznávku. Po vypuštění zabírá terén dobře do šířky, systém hledání je
naznačen avšak využívá více levou stranu. V doběhu minut ukazuje více systematické hledání, krátce
vystavuje bažanta, vůdce však nestřílí.
Faron od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana – pes - 25.09.13 - Anglický setr - Hodnocení:
neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání s nasazením, poněkud těžší ve stylu. Systematické hledání, dobře pracuje s větrem. Na krátkou
vzdálenost přiznává partnerovi. Na konci běhu nevyužívá šanci na pernaté
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Field Trials couple pointer-setter 19.4.2015
rozhodčí: František Švec, Vladimír Kůrka, Eva Straková
Alex - Dvořáková Vlaďka – pes - 01.03.11 - Anglický setr - Hodnocení:výborně (EXC)Pořadí:1 Body: 18
Hledání prostorné, systematické, vyvážené s výrazně vyjádřenou touhou najít zvěř. Ve 3.minutě běh
přerušen pro chybu partnera. V doběhu minut v 9. minutě vystavuje pernatou ve stylu plemene, při vzletu
zvěře i po výstřelu klidný.
Titul: CACT
Canidia Seva - Varhánková Marie – fena - 26.06.09 - Anglický setr - Hodnocení:velmi dobře (T.B.)
Pořadí: 2 Body: 12
V 1.minutě krátce vystavuje koroptev, která samovolně vzlétá. Ve 2.minutě opět vystavuje po vzlétnutí
koroptve a po výstřelu nutná podpora vůdce. Hledání prostorné rychlé, méně vyvážené.
Kiwi Vis Tranquilla - Fadrhonc M. – fena - 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)Pořadí:Body:0
Rychlé, stylové, daleké hledání avšak v poněkud horším systému. V 10. minutě nepřiznává partnerovi
a předchází ho.
Kata Vis Tranquilla - Varhánková Marie – fena - 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí:
Body: 0
Prostorné rychlé hledání, zpočátku zcela ve stylu plemene. Opakovaně točí na pravé straně po větru, občas
se orientuje na partnera. V doběhu se váže na partnera, nepřichází na zvěř.
Cifra Nová Hajnice - Kaucká Iva – fena - 01.05.06 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí:Body:0
Hledání rychlé a daleké avšak poněku více do hloubky. Na levé straně točí opakovaně po větru. V 6. minutě
vystavuje, partner ji nepřiznává, předchází ji a zvěř vyráží. Fena opouští místo vystavení a pronásleduje
pernatou.
Bonny Valiant Hunter - Kohutová M. – fena - 08.04.11 - Irský červenobílý setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Prostorné, rychlé, daleké hledání, avšak horší systém. V 8. minutě vyráží koroptev.
Dara Nová Hajnice - Sedláčková Alena – fena - 09.01.08 – Pointer - Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí:Body:0
Hledání systematické, méně vyvážené, ve stylu plemene. V 5.minutě běh přerušen pro chybu partnera.
V doběhu minut nevyužívá šanci na pernaté.
Cira Nová Hajnice - Sedláčková Alena – fena - 01.05.06 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání rychlé a daleké ve stylu plemene, zachází poněkud výše do hloubky. Nepřiznává partnerovi, zvěř
vyráží a štve.
Kain Vis Tranquilla - Dvořáková Vlaďka – pes - 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí:
Body: 0
Výborný styl, systém a rychlost, výborně využívá terén. V doběhu minut opět výborný systém a styl.
V druhém běhu nevyužívá šanci na pernaté.
Erny od Mlázovické tvrze - Fadrhonc M. – pes - 28.03.11 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Prostorné méně vyvážené hledání, poněkud těžší v pohybu. V 7.minutě běh přerušen. V doběhu polevuje
v tempu a často přerušuje hledání.
Biondo della Torre Antica - Dvořáková Vlaďka – pes - 05.09.11 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Prostorné rychlé hledání ve stylu plemene, maximálně využívá přidělený terén. Ukazuje loveckou chytrost.
V doběhu minut vyráží pernatou, kterou krátce štve.
Arakain del Gimmi - Dvořáková Vlaďka – pes - 23.03.11 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Hledání ve výborném stylu AS, ukazuje výborný systém, vytrvalost a prostor. V 10.minutě vystavuje,
postupuje, neprokazuje zvěř. Během běhu přiznává partnerovi. Nevyužívá šanci na pernaté, kterou
vystavuje partner.
Artex Cabalia - Melcerová Hannah – pes - 26.07.10 – Pointer Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí:Body:0
Ve 2.minutě vyráží a štve chudinku koroptvičku, kterou živou přináší smutné vůdkyni
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Field Trials GT couple pointer-setter 19.9.2015
rozhodčí: František Švec, Eva Straková
Arakain del Gimmi - Dvořáková Vlaďka - pes 23.03.11 - Anglický setr - Hodnocení:velmi dobře (T.B.)
Pořadí: 1 Body: 15
Systematické, rychlé hledání. Dobře pracuje s větrem. 1x vystavuje bez prokázání zvěře. Na konci běhu
realizuje bod na pernaté zvěři. Při vzletu zvěře a po výstřelu klidný. Aport splnil.
Canidia Seva- Varhánková Marie - fena 26.06.09 - Anglický setr - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí: Body:0
Hledání méně vyvážené, nutné usměrňování vůdcem, ale s výrazně vyjádřenou touhou najít zvěř. V 7.
minutě polevuje v tempu.
Delta vom Kleebachtal - Hučko Martin - fena 10.08.10 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí:Body:0
Méně systematické hledání s nutnou podporou vůdce, výborný styl plemene. V 6. minutě polevuje
v tempu.
Eimee od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - fena 28.03.11 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Ve 2. minutě nevyužívá šanci na pernaté.
Bonny Valiant Hunter - Kohutová M. - fena 08.04.11 - Irský červenobílý setr
Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Zpočátku hledání nesystematické a nevyvážené, později se fena zlepšuje v systému a pokrytí terénu.
V 8. minutě polevuje v tempu.
Citra z Vinných tratí - Zdražil Zbyněk - fena 30.12.12 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Ve 2. minutě nevyužívá šanci na pernaté.
Claire Seventeen - Melcerová Hannah - fena 13.08.12 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E) Pořadí:Body:0
Hledání rychlé, daleké. V 10. minutě běh přerušen. V doběhu hledání méně systematické, polevuje v
tempu.
Cifra Nová Hajnice - Kaucká Iva - fena 01.05.06 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E) Pořadí:Body:0
Rychlé systematické a daleké hledání, vystavuje bez prokázání zvěře. V 7. minutě běh přerušen. V doběhu
2x vystavuje bez prokázání zvěře.
Kiwi Vis Tranquilla - Fadrhonc Martin - fena 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí:Body:0
Rychlé systematické, výrazně vyjádřená touha najít zvěř. Běh přerušen. V doběhu se horší systém
a polevuje v tempu.
Artex Cabalia - Melcerová Hannah - pes 26.07.10 – Pointer - Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Rychlé systematické a daleké hledání, přiznává partnerovi. V 7. minutě běh přerušen. V doběhu hledání
s horším systémem, příliš do hloubky.
Erny od Mlázovické tvrze - Fadrhonc Martin - pes 28.03.11 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Méně systematické hledání, často točí po větru, nevyužívá ideálně přidělený terén. V 7. minutě polevuje
v tempu.
Kain Vis Tranquilla - Dvořáková Vlaďka - pes 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení:neklasifikován (N.C.)
Pořadí: Body: 0
Rychlé systematické hledání, v 2. minutě přiznává partnerovi. V 8. minutě běh přerušen pro chybu
partnera. V doběhu opět prokazuje bezchybné hledání, nepřichází na zvěř.
Biondo della Torre Antica - Dvořáková Vlaďka - pes 05.09.11 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Hledání vyvážené, rychlé, výborná práce s větrem. V 6. minutě polevuje v tempu.
Alex - Dvořáková Vlaďka - pes 01.03.11 - Anglický setr - Hodnocení:neklasifikován (N.C.)Pořadí:Body:0
Hledání výborné, rychlé, dobrá práce s měnícím se větrem. Nepřichází na zvěř.
Dio vom Kleebachtal - Hučko Martin - pes 10.08.10 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí:Body:0
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky.
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Derby couple pointer-setter 19.9.2015
rozhodčí: František Švec, Eva Straková
Kler Vis Tranquilla - Kohutová M. - fena 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení:neklasifikován (N.C.)
Pořadí: Body: 0
Hledání rychlé, daleké, prostorné s příkladnou spoluprací s vůdcem. Výborná práce s větrem. Běh
přerušen. V doběhu opět předvádí výbornou práci ve stylu plemene. Nepřichází na zvěř.
Freya od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - fena 25.09.13 - Anglický setr Hodnocení: neklasifikován
(N.C.) Pořadí: Body: 0
Hledání rychlé, k dobrému systému je nutná podpora vůdce. Běh přerušen. V doběhu opět prokazuje
rychlé a prostorné hledání, ale nepřichází na zvěř.
Fibienne od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - fena 25.09.13 - Anglický setr - Hodnocení:
neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání s poněkud horším systémem, často ověřuje pachy. V 8.minutě z vlivu vůdce.
Wivienne Solid Gold ́s - Melcerová Hannah - fena 25.07.14 – Pointer - Hodnocení:neklasifikován (N.C.)
Pořadí: Body: 0
Rychlé daleké hledání s výborným pokrytím terénu, v 8.minutě běh přerušen. V doběhu hledání poněkud
více do hloubky, ale opět rychlé a dobrém stylu. Nepřichází na zvěř.
Kata Vis Tranquilla - Varhánková Marie - fena 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Hledání daleké, rychlé, s poněkud horším systémem. V 8.minutě z vlivu vůdce.
Faron od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - pes 25.09.13 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Pes těžší v typu, hledání kratší, méně systematické. Ve 4. minutě polevuje v tempu a hledání neopovídá
typu zkoušky.

Field Trials GT couple pointer-setter 20.9.2015
rozhodčí: František Švec, Eva Straková
Delta vom Kleebachtal - Hučko Martin - fena 10.08.10 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí: Body: 0
Hledání rychlé, prostorné, zpočátku s poněkud horším systémem. Výborné držení hlavy. Konstantní vysoké
tempo, ke konci běhu 3x vystavuje bez prokázání zvěře.
Claire Seventeen - Melcerová Hannah - fena 13.08.12 – Pointer - Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí: Body: 0
Rychlé daleké hledání s dobrým systémem. Ke konci poněkud zvolňuje v tempu. Nepřichází na zvěř.
Cifra Nová Hajnice - Kaucká Iva - fena 01.05.06 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání rychlé, samostatné, výborná práce s větrem. Ke konci běhu hledá pouze v pravo. Nepřichází na
zvěř.
Canidia Seva - Varhánková Marie - fena 26.06.09 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání poněkud pomalejší, ale v konstantním tempu s dobrým systémem. Dobře pracuje s větrem a snaží
se využít přidělený terén. V polovině běhu polevuje v tempu, krátce přiznává na partnera. Na koci běhu
realizuje bod na pernaté avšek po vzletu a výstřelu odbíhá a na povel se vrací.
Bella Aragaj - Weinfurtová Dita - fena 18.12.10 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)Pořadí:Body:0
Hledání rychlé, prostorné. Výborný systém, dobrá práce s větrem, ideální pokrytí terénu. 2x krátce
vystavuje, ke konci vystavuje v ideálním stylu plemene, avšak zvěř neprokazuje.
Kler Vis Tranquilla - Kohutová M. - fena 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení:neklasifikován (N.C.)
Pořadí: Body: 0
Rychlé, stylové hledání s výborným systémem. Výrazná touha najít zvěř, ideální využití přiděleného terénu.
V 6. minutě běh přerušen, po opětovném vypuštění 2x přiznává na partnera. Opět předvádí výborné
hledání. Poskytnuta druhá šance, ale nepřichází na zvěř.
Kiwi Vis Tranquilla - Fadrhonc Martin - fena 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
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Rychlé, stylové hledání v konstantním tempu, s poněkud horším systémem. Nepřiznává.
Erny od Mlázovické tvrze - Fadrhonc Martin - pes 28.03.11 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Zpočátku výrazná orientace na partnera. Hledání s horším systémem, opakovaně točí po větru, nepřichází
na zvěř.
Artex Cabalia - Melcerová Hannah - pes 26.07.10 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí: Body: 0
Hledání rychlé, prostorné, dobře pracuje s větrem. Výborné pokrytí terénu. 2x vystavuje, avšak
neprokazuje zvěř. Na konci běhu přiznává partnerovi. Nevyužívá šanci na pernaté.
Dio vom Kleebachtal - Hučko Martin - pes 10.08.10 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E)Pořadí: Body: 0
Rychlé a daleké hledání v konstantním tempu, velkorysé pokrytí terénu. V 6 min. běh přerušen. Po
vypuštění 2x vystavuje bez prokázání zvěře a hledá daleko v prostoru na hranici ovladatelnosti.

Derby couple pointer-setter 20.9.2015
rozhodčí: František Švec, Eva Straková
Citra z Vinných tratí - Zdražil Zbyněk - fena 30.12.12 – Pointer - Hodnocení:neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání kratší, často točí po větru, zabíhá za vůdce a odbíhá k autům, hledání neodpovídá typu zk.
Freya od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - fena 25.09.13 - Anglický setr - Hodnocení: neklasifikován
(N.C.) Pořadí: Body: 0
Hledání daleké, rychlé, s poměrně dobrým systémem. Styl není ideální, nepřichází na zvěř.
Wivienne Solid Gold ́s - Melcerová Hannah - fena 25.07.14 – Pointer - Hodnocení:neklasifikován (N.C.)
Pořadí: Body: 0
Velmi rychlé a velmi daleké hledání s horším systémem, opakovaně točí po větru. V doběhu opět předvádí
velmi rychlé a daleké hledání avšak nepřichází na zvěř.
Kata Vis Tranquilla - Varhánková Marie - fena 04.01.13 - Anglický setr - Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí: Body: 0
Hledání rychlé v konstantní tempu, ale s horším systémem. Maximální využití přiděleného terénu. Ve 13
min. na obzoru nachází pernatou, kerou honí a chytá, přechází křepelku.
Fibienne od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - fena 25.09.13 - Anglický setr - Hodnocení:
neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání rychlé a velmi daleké s poněkud horším systémem. Více prohledává levou stranu, 2x vystavuje bez
prokázání zvěře. Přechází křepelku.
Faron od Mlázovické tvrze - Votrubová Jana - pes 25.09.13 - Anglický setr - Hodnocení:
neuspěl (E) Pořadí: Body: 0
Hledání s poněkud horším systémem avšak dostatečně prostorné, s konstantní rychlostí. Běh přerušen pro
chybu partnera. Po vypuštění nenasazuje rychlost, hledá nakrátko a ke konci zvolňuje tempo. Dobrá
spolupráce s vůdcem.

Blevice 20.9.2015 Sv.Hubert Kladno 2015
muži
Miroslav Kalík - Jill v.d. Kreppelse heide - Člp/DO/8705 DO ČR
Petr Zoubek - King V.D. Kreppelse Heide - NHSB-2772852 DO ČR
Gimmi Manganello - Aurora del Gimmi - Člp/AS/5888 AS ČR
Mgr. Rudolf Zbořil - Saggio Ross Cynopolis - Člp/SPI/7 SPI ČR
Juraj Lihosit - Etoil de la fay de Boisel - Člp/SGO/4 SGO SK
Jiří Hanč - Queena z Mešínské hájovny - Člp/POI/10875 POI ČR
Mgr. Rudolf Zbořil – Armanda - Člp/SPI/56 SPI ČR
Juraj Lihosit - Babér Cinkei - SPKP 3103 MOK SK

Vůdce Pes Zvěř Celkem Pořadí
48-28-10 - 86
1.
32-22-5 – 59
2.
30-18-0 – 48
3.
29-14-0 – 43
4.
25-17-0 – 42
5.
20-16-0 – 36
6.
7.
8.

ženy
Vůdce Pes Zvěř Celkem Pořadí
Ing. Jana Votrubová - Eimee od Mlázovické tvrze - Člp/AS/5896/12 AS ČR
38-20-0 – 58
1.
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jméno psa

zbarvení

vícebar.
vícebar.
vícebar.
vícebar.
vícebar.

skus

chrup

kostra

pohlaví

ČLP/GS

57
klidná

CHS: Z HOLUBICKÉ STRÁNĚ
Otec: Glen z Želečky - ČLP/GS/5649/09
Chovatel: ing. Karolina Vybíralová
Matka: Zira z Holubické stráně - ČLP/GS/6292/12
Bret z Holubické stráně
6483 pes typický vícebar. silná
úplný
nůžkový standardní klidná

CHS: DAMA KRKONOŠE
Otec: Zir z Holubické stráně - ČLP/GS/6286/12
Chovatel: Květuše Kocúrová
Matka: Sarmando Dream Erica - ČLP/GS/5865/08
Scot Z Scotch DAMA Krkonoše 6525 pes typický vícebar. silná
úplný
nůžkový průměrná

Z PODMARŠOVIC
Otec: Athos Apoli Gwen - ČLP/GS/5598/08
Milan Turek
Matka: Yzi z Podmaršovic - ČLP/GS/6266/12
6561 pes typický vícebar. střední
úplný
nůžkový průměrná klidná
6562 pes typický vícebar. střední
úplný +P1 vlevo nůžkový standardní temper.
6566 fena typický vícebar. střední
úplný
nůžkový průměrná klidná

klidná
klidná
temper.
temper.
klidná
klidná

CHS:
Chovatel:
Athos z Podmaršovic
Art z Podmaršovic
Aura z Podmaršovic

vícebar.
vícebar.
vícebar.
vícebar.
vícebar.
vícebar.

Otec: Zir z Holubické stráně - ČLP/GS/6286/12
Matka: Belis Lovec z Gordonu - ČLP/GS/6013/12
střední
úplný
nůžkový standardní
střední
úplný
nůžkový standardní
silná
úplný
nůžkový standardní
střední
úplný
nůžkový standardní
střední neúplný -P1 oboustr. nůžkový standardní
střední
úplný
nůžkový standardní

LOVEC Z GORDONU
Markéta Homolová
6545 fena typický
6544 fena typický
6539 pes typický
6541 pes typický
6546 fena typický
6540 pes typický

klidná

Otec: Flash vom Pinnover Moor - VDH/DPSZ305/04
Matka: Anabell z Wenytry - ČLP/GS/6177/12
střední
úplný
nůžkový průměrná klidná
střední
úplný
nůžkový standardní klidná
střední
úplný
nůžkový průměrná klidná
střední
úplný
nůžkový průměrná klidná
střední
úplný
nůžkový nadprům. klidná

povaha

CHS:
Chovatel:
Debbie Lovec z Gordonu
Dasha Lovec z Gordonu
Dagonet Lovec z Gordonu
Donnel Lovec z Gordonu
Doireann Lovec z Gordonu
Darco Lovec z Gordonu

Dean z Wenytry

typ

Z WENYTRY
Monika Vojáčková
6521 fena typický
6520 fena typický
6519 fena typický
6518 pes typický
6516 pes typický

srst

CHS: Z WENYTRY
Otec: Cigam Jinonický Dvůr - ČLP/GS/5826/08
Chovatel: Monika Vojáčková
Matka: Berenica z Wenytry - ČLP/GS/6232/14
6505 pes typický vícebar. střední neúplný -P3 oboustr. nůžkový průměrná

CHS:
Chovatel:
Eglantine z Wenytry
Eysha z Wenytry
Eliška z Wenytry
Emil z Wenytry
Evald z Wenytry

ucho

výška
tmavé
tmavé
tmavé
tmavé
tmavé

normální
normální
normální
normální
normální

tmavé

normální
normální
normální

normální

70

70

tmavé

normální

Datum vrhu: 9.11.2013

tmavé

9.5.2014

Datum vrhu:

tmavé
hnědé
tmavé

66
65
62

normální
normální
normální
normální
normální
normální
1.7.2014

tmavé
tmavé
tmavé
tmavé
tmavé
tmavé

6.6.2014

normální

Datum vrhu:

65
65
69
68
65
65

Datum vrhu:

64

Datum vrhu: 23.1.2014

64
63
64
66
67

Datum vrhu: 11.3.2014

oko

JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ - OMS PRAHA 9 - 29.3.2015 - HORNÍ POČERNICE - GORDONSETŘI - ING. FRANTIŠEK ŠONKA
čenich
normální

normální

normální
normální
normální

normální
normální
normální
normální
normální
normální

normální

normální
normální
normální
normální
normální

hrubé vady
--

--

----

-------

--

------

majitel
Hana Matoušková, Radonice

Květuše Kocúrová, Kounice

Romana Masojídková, Průhonice
Marcela Hričinová, Kláštěrec n.Ohří
Miroslav Procházka, Praha

Jakub Doležal, Praha
Markéta Homolová, Městec nad Dědinou
Jan Doležal, Sedloňov
František Bednář, Dobrá Voda
Lenka Štrossová, Praha
Olga Šedová, Praha

Monika Cíglerová, Louňovice

pan Rott, Psáry
Miriam Huderová, Husí Lhota
Monika Vojáčková, Obříství
Monika Vojáčková, Obříství
Josef Trešek, Mariánské Lázně

.
Jarní svody

Jarní svody

.

gordonsetr
otec: Glen z Želečky
matka: Zira z Holubické stráně - vrh 9.11.2013
Best z Holubické stráně - ČLP/GS/6482 - 70 cm
otec: Zoom z Holubické stráně
matka: Bora z Dvorku Čamourku - vrh 8.1.2014
Datchi z Dvorku Čamourku - ČLP/GS/6491 - 62 cm
Dakota
- ČLP/GS/6492 - 62 cm
Daya
- ČLP/GS/6493 - 66 cm
otec: Cigam Jinonický dvůr
matka: Berenica z Wenytry - vrh 23.1.2014
Darwin z Wenytry - ČLP/GS/6504 - 62 cm

otec: Arwood Blackmoor´s Shadow
matka: Arya Blackmoor´s Shadow
vrh 12.7.2014
Brienne Blackmoor´s Shadow
- ČLP/GS/6568 58 cm slabá kostra

otec: Kilnrae Back Intime
matka: Amélie od Zámeckého kopce
vrh 26.10.2014
Bear od Zámeckého kopce
- ČLP/GS/6571 60 cm

otec: Flash v.Pinnower Moor
matka: Anabell z Wenytry - vrh 11.3.2014
Edgar z Wenytry - ČLP/GS/6515 - 65 cm

pointer
otec: Aron z Čehovských lánů
matka: Barcelona Esperanza Futura - vrh 29.1.2014
Asta od Tří pánů - ČLP/GS/6499 - 65 cm - chybí P3
Arka
- ČLP/GS/6500 - 62 cm

otec: Andrea
matka: Betti
vrh 25.7.2014
Solid Gold´s Wivienne
- ČLP/POI/11142 58 cm

otec: Dolce Link Everywhwre z Ojcowskej Doliny
matka: Xara z Holubické stráně - vrh 2.6.2014
Cooper Dolee Manon Lescaut - ČLP/GS/6533 - 63 cm
Carisma
- ČLP/GS/6537 - 58 cm
Café Racer
- ČLP/GS/6536 - 60 cm
Castagna
- ČLP/GS/6538 - 59 cm

otec: Kord z Mešínské hájovny
matka: Orka z Krzáku
vrh 29.8.2014
Astra z Bukovinského vršku
- ČLP/POI/11095 61 cm
otec: Cvik z Tismenic
matka: Frona z Malé Sv.Hory
vrh 28.5.2014
Bára Bohemia Frony
- ČLP/POI/11059 60 cm

otec: Zir z Holubické stráně
matka: Bellis Lovec z Gordonu - vrh 6.6.2014
Dallis Lovec z Gordonu - ČLP/GS/6543 - 66 cm
Donnetha
- ČLP/GS/6548 - 65 cm
otec: Athos Apoli Gwen
matka: Yzi z Podmaršovic - vrh 1.7.2014
Andra z Podmaršovic - ČLP/GS/6564 - 61 cm
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37. Mistrovství světa v lovu s ohaři
.
Pod patronací FCI, národních loveckých a kynologických organizací jednotlivých
účastníků a švýcarskou taktovkou se ve dnech 24. - 26. 10. 2015 konalo v Srbsku
37. Mistrovství světa v lovu s ohaři a Mistrovství světa Sv. Hubert. Členové našeho klubu,
Miroslav Kalík, Petr Zoubek, Vladimíra Dvořáková, Marie Varhánková a Ing. Jana Votrubová
nasbírali se svými psy během roku cenné body při FT a FT-GT v Čechách i v zahraničí a splnili
kvalifikační podmínky účastí v nominačních soutěžích. Zkušenosti psů zúročily především jejich
vůdkyně skvělým druhým místem na světě v týmech. Gratulace patří Vladimíře Dvořákové a
jejím anglickým setrům Aex, Biondo della Torre Antica, Arakain del Gimmi, Marii Varhánkové s
AS Canidia Seva a Ing. Janě Votrubové s Eimee od Mlázovické tvrze (AS). Vůdkyně posledně
jmenovaná získala ve druhé baterii MS Sv. Huberta osamocené 3. místo, protože tým žen se
nepodařilo sestavit. Muži tentokrát cenné trofeje nepřivezli, ale
i jejich umístění opět zviditelnilo českou nejen loveckou kynologii.
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Světová výstava 2015
C.I.E., World Winner ABANDINUS Elimar Doubrava
Letošní světovou výstavu psů hostilo italské Miláno. Sedmé skupině FCI a tedy
našemu želízku v ohni patřil čtvrtek. Velkou výzvou pro nás bylo třináct soupeřů zvučných jmen
ze třídy šampionů - Nick Jonas Degli Angeli Rossi – V2, Cordarragh Picasso V3, Aly Di Casa
Bertolini, Applegrove Bechamel, Eastwood Of Magic Fields, Ebony-Sett Flashing, Fergal Finlay
De La Cour Saint Florent Flamenco, Gioele Di Monte Cimarone, Herr Werner Vom
Gebirgsjägerhof, Original Lilla Gubben, Quinniver's Old Time Rock 'N' Roll, Riverwood
Kaamelott, Thendara Mastercard. Dykouškovo vítězství ve třídě bylo pro mne velikou
odměnou a nepopsatelnou radostí. Titulu Světový vítěz si nesmírně vážím, je to pro mě pocta,
jsem pyšná nejen na to, že je pes v našem majetku, ale zejména na to, že nese jméno Elimar
Doubrava. Čtyři dny po světovce oslavil páté narozeniny, je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Není
to tak dlouho, co se deset rezatých kuliček batolilo na dvorku.
Nakonec bych chtěla poděkovat svému synovi za výborné předvedení na výstavě
i za jeho pomoc s péčí o všechny naše pejsky doma.
Výstavní úspěchy jsou jako vánek a jak říká jeden rozhodčí „ve středu už nikdo neví,
že byla nějaká výstava“.
Lenka Burešová

63

Evropská výstava 2015

.

Rozhodnutí o tom, zda budeme naše psy hlásit na výstavu do 2 tisíce km vzdáleného
norského města Oslo, padlo začátkem letošního roku. Pak už jen bylo potřeba najít někoho, kdo
ví, jak to na severu Evropy chodí. Spřízněnou duši jsem našla v chovatelce flatů Lence Smutné CHS Black Brianta.
Ač se samotná Evropská výstava v letošním roce konala až začátkem měsíce září, první
uzávěrka byla začátkem února tohoto roku. Když už jsme měli přihlášeno, začalo plánování
a doplňování našeho týmu. Celá logistika plánování cesty byla na Lence, která na severu Evropy
již několikrát byla a zná místní poměry.
Konečný stav naší výpravy se zastavil na čísle 9 psů, 7 lidí a 2 auta. Cesta tam byla
rozplánovaná do dvou dnů s noclehem v Dánsku. Díky tomu jsme tak měli možnost prohlédnout
si pro nás neznámé severské země během dne. A za sebe můžu říct, že se opravdu bylo na co
dívat. Z každé země mi v paměti utkvělo něco jiného.
Dánsko – pěkné upravené domy se zahradou. Nádherný kemp u jezera, kde
převažovali hlavně rybáři a kde náš příjezd po třiadvacáté hodině nebyl žádný problém.
Švédsko – dešťová průtrž ihned po přejezdu mostů z Dánska do Švédska, úžasná
odpočívadla podél dálnice plná zeleně a laviček, které přímo vybízely k odpočinku.
Norsko – velké množství fjordů, mostů a nádherná příroda.
Všechny tři země spojovala jedna věc, a to národní hrdost obyvatel. Stožáry s národními vlajkami
byly vidět pomalu u každého domu, což je věc, kterou u nás neuvidíte.
Příjezd do norského kempu Utvika jsme měli ve večerních hodinách a opět to nebyl
žádný problém. Chaty, ve kterých jsme byli ubytováni, byly v příjemném prostředí na břehu
jednoho z mnoha norských fjordů. V kempu bylo stále velké množství obytných přívěsů, které
byly obsazeny svými majiteli. Kemp Utvika má ve své historii bohužel jedno temné místo. V jeho
blízkosti se nachází ostrov Utoya, kde se v roce 2011 odehrála tragédie, která tehdy otřásla nejen
celým Norskem, ale dá se říct celým světem. Tragédii samotnou připomíná pomníček na molu
v přístavišti.
Samotná výstava se konala v městečku Lillström, vzdáleného od Osla cca 15 km. Cesta
na výstaviště byla dobře značená a i navigace nás dovedla přesně. Příjezd na parkoviště byl
plynulý bez zbytečných front. Pomohlo tomu také to, že se parkovné platilo prostřednictvím
parkovacích automatů rozmístěných na parkovišti.
Jakmile jsme se dostali do výstavní haly, pořadatelé dělili vystavovatele na „domácí“
a na „přespolní“, kdy se samotná přejímka lišila ve veterinárních požadavcích a zahraniční psi
byli podrobeni důkladnější kontrole. Namátkově proběhla kontrola čipů. Jakmile jsme za sebou
měli veterinární kontrolu, pořadatelé nás nasměrovali do haly, kde byl umístěn náš kruh.
Díky pořadatelům, kteří majitelům přihlášených psů v průběhu celého roku zasílali
průběžné aktuality na email, jsme měli přesné informace co, kde a jak najdeme a kde si můžeme
postavit kenelky se psy a kde již je prostor určený pro diváky. Tyto prostory zde byly označeny
barevnou lepicí páskou na zemi.
Po ubytování obou našich gordonek v kenelce jsem tak konečně měla čas prohlédnout
si katalog a zjistit, kdo vše na tuto výstavu psy přihlásil a jaké je složení jednotlivých tříd.
Pořadatel tuto informaci dopředu nezveřejnil. Uvedl pouze počty psů jednotlivých plemen.
Gordonsetrů bylo přihlášeno 27 z toho psů 11 a fen 16
Naše „Kofi“ Caffé Racer Manon Lescaut byla přihlášena do třídy mladých a „Sunny“ Xsara
z Holubické stráně do třídy pracovní. Pohled do katalogu mi prozradil, že jsem měla „šťastnou
ruku“ a fenky přihlásila do nejpočetněji obsazených tříd. V každé byly přihlášeny 4 fenky.
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V plemeni byli zastoupeni psi jak chovatelských stanic preferující pracovní GS, tak jména
chovatelských stanic zaměřených převážně na výstavy. Jméno švédské rozhodčí Ann Carlström
pro nás bylo naprosto neznámé.
Čas, který nám zbýval do začátku posuzování GS, jsem si krátila sledováním
posuzováním pointrů. Paní rozhodčí byla při posuzování velice pečlivá a neuteklo jí opravdu nic.
Několikrát byla zadána také známka velmi dobrá. Vítězem plemene se stal krásný pes Weimpoint
Seasyde No Autographs Pls belgické majitelky. Posouzení pointrů proběhlo velice rychle a měla
jsem nejvyšší čas připravit obě naše fenky na posuzování.
Posuzování psů GS jsem tak bohužel neměla možnost sledovat celé. Viděla jsem až
třídu vítězů. Posouzení v této třídě bohužel nestihla ukrajinská majitelka psa Goango Black Full
of life, kterého známe z našich výstav. Rozhodčí se snažila vyjít majitelce vstříc a posuzování
pozdržela o cca 10 minut, ale vzhledem k tomu, že časový plán byl stanoven pevně, nebylo již
možné čekat déle. Titul CACIB a Evropský vítěz mezi psy získal mladý pes Storskogens Amor
Jake's A Winner přihlášený do mezitřídy.
Následovalo posouzení fenečky ve třídě dorostu a pak už do kruhu nastoupily fenky ze
třídy mladých. Naše Kofi byla ve třídě jako poslední. Fenky byly typově velice rozdílné a tomu
odpovídaly i známky 1xdobrá, 1xvelmi dobrá, 2xvýborná. Naše Kofi se paní rozhodčí líbila
a získala známku výborná. Po posouzení všech fen si je paní rozhodčí nechala ještě jednou
proběhnout v kruhu a učinila poslední rozhodnutí. S kokardou pro evropského vítěze mladých
se vydala naším směrem. Při pózování pro fotografy jsem Kofi stihla ještě pošeptat do ucha, že
je lepší než její matka Sunny, která na evropské výstavě v roce 2010 získala ve třídě mladých
ocenění V2. Z kruhu jsem vyplula na růžovém obláčku s úsměvem na rtech. Kofi jsem vrazila do
ruky manželovi a rychle se přesunula ke kenelce se Sunny.
V rychlosti jsem ji přečesala a vrátila se zpět k výstavnímu kruhu. Přišla jsem právě
v čas. Paní rozhodčí zadávala pořadí ve třídě otevřené a tak jsme vzápětí nastupovaly do kruhu.
Tentokrát jsme byly na řadě jako první. Sunny se předvedla v tom nejlepším světle a od paní
rozhodčí získala ocenění výborná. V porovnání s fenou ruské majitelky, ji následně zadala také
první pořadí.
Následovalo zadávání titulu CERT – obdoba našeho CAC. V Norsku o tento titul
nastupují jedinci z třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů a veteránů. Udělení
CERT má dvě podmínky 1) pes musí mít vystaven pracovní certifikát 2) nesmí být šampiónem
Norska. V případě, že vítěz třídy tyto podmínky nesplňuje, nastoupí druhý pes ze třídy. Steward
– vedoucí kruhu si nechal nastoupit všechny vítěze tříd a zjišťoval, zda dané podmínky splňuje
nebo ne. Naše Kofi, vítězky z mezitřídy a třídy otevřené tyto podmínky nesplňovaly a tak o CERT
soutěžily pouze Sunny – vítězka třídy pracovní a veteránka. Titul CERT získala Sunny. Nestačila
jsem se ani vydýchat a hned jsme nastupovaly o titul CACIB podle pravidel FCI. Opět porovnání
s vítězkami jednotlivých tříd a já se usmívala jako měsíček. Sunny získala také titul CACIB a
evropský vítěz. Následovalo posouzení o nejlepší fenu v plemeni, kde proti sobě nastoupily
Sunny a její dcera Kofi. Ocenění nejlepší fena získala Sunny. Titul nejlepší junior v plemeni – BOJ
získala Kofi. Sunny ještě nastoupila se psem o titul BOB. Paní rozhodčí si psy ještě jednou
prohlédla a nechala je oběhnout několik koleček. Následně se k nám vydala s kokardami pro BOS
a BOB. To, že máme kokardu s BOB, mi došlo až po pár okamžicích.
Následovalo ještě nezbytné fotografování s paní rozhodčí, gratulace majitelce vítězného psa
a pak už jen nevěřícné zírání na kokardy. V rukou jsem držela dvě kokardy evropského vítěze,
kokardu za CACIB a kokardu pro Šampiona Norska. Díky přátelům jsem v rychlosti zvládla
oficiální focení BOB, vyřízení šampionátu a ostatní formality. Následovalo čekání na závěrečné
soutěže.
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Závěrečné soutěže probíhaly v krásně připravené hale, kde bylo dostatek místa pro
diváky. Pro účastníky, psy a jejich majitele to však bylo zdlouhavé. Přípravný kruh byl dostatečně
velký a prostorný, posouzení rozhodčím důkladné. Pak ale následovalo dlouhé čekání v zákulisí.
Pro mě to znamenalo čekání ve tmě v zákulisí Main ringu, pro jiné v průchodu mezi halami. Po
proběhnutí s Kofi následoval úprk a nástup do přípravného kruhu se Sunny a opět čekání.
Místa v pořadí byla pouze 4 a plemen 27, a i když jsme se v závěrečných soutěžích
neprosadily, byl to pro mne nezapomenutelný zážitek. Náš úspěch jsme oslavili s přáteli a popřáli
jsme jim hodně štěstí k jejich nedělní účasti na Evropské výstavě.
Večer jsme si užili nádherný západ slunce nad fjordem. My jsme před sebou měli
nedělní výlet k fjordu a do okolních lesů.
Zpáteční cestu domů jsme si opět užili. Foťák byl neustále v pohotovosti, aby zachytil
krásné přírodní scenérie a jiné atrakce. Opět jsme využili nádherná odpočívadla ve všech třech
severských zemích. Nejúžasnější jsme objevili ve Švédsku. Součástí jednoho byl vstup do přírodní
rezervace s vyznačenou naučnou stezkou. Druhé bylo plné zeleně, kterou doplňovaly ostrůvky
se zralými ostružinami. Největší překvapení nás však čekalo na benzínce v Německu. Tady nás
překvapila kolonie divokých králíků. Nejvíc překvapeni museli být naši psi. Cca 50 volně
pobíhajících a celkem krotkých králíku hned tak zase neuvidí. Zpátečních 2 tisíce kilometrů jsme
zvládli za 23,5 hodiny.
Co říci závěrem? Mým přáním bylo získat ocenění výborná u obou fen. Obě naše feny
potvrdily, že český chov gordonsetrů snese srovnání s ostatními zeměmi starého kontinentu. A
že směr, kterým se ubíráme, je ten správný. Obě feny jsou příkladem toho, že jde skloubit
exteriér a práci. Obě jsou využívány v honitbách a poplatkových honech v bažantnici. O jejich
exteriérových kvalitách svědčí krásná ocenění z několika zemí Evropy. Naše „Sunny“ Xsara
z Holubické stráně je „odchovánkem“ v současnosti nejlepší CHS gordonsetrů u nás. Můj velký
dík tak patří její chovatelce Karolině Vybíralové a jejímu otci, který před dvaceti lety s chovem
gordonsetrů začal. Sunny je pro mne tou osudovou fenou a Kofi je velkým příslibem do
budoucna. To, zda se v chovu prosadí stejně jako její matka, uvidíme až za pár let.
Zuzana Nedavašková

Xsara z Holubické stráně
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Gordonsetři na coursingu
.

Jak se píše v preambuli Coursingového řádu klubu Český pes: „Coursing je moderní
kynologický sport určený pro psy všech plemen a velikostí, založený na přirozené touze psa
lovit a pronásledovat kořist“. Coursing lze brát jako rekreační záležitost i vrcholný profesionální
sport, jako jednu z alternativ spokojeného psího soužití. Já jsem se o tomto psím sportu poprvé
dozvěděla v roce 2011 díky studiím v moravské metropoli Brně. Nevěřila jsem, že by loveckého
psa mohl bavit lov plastového střapce (tzv. lure coursing). Světe div se, obě mé feny coursing
baví, možná právě proto, že se účastníme velmi nízkého počtu závodů ročně.
Grace, Arry z Dvorku Čamourku, se za 4 závodní sezóny zúčastnila 9 oficiálních
závodů. V roce 2012 se v celkovém hodnocení kategorie fen nad 45 cm s PP umístila na
3. místě. Její dcera Lotka, Alotria Neverending Grace, do coursingu nakukuje první sezónu.
Zatím neodešla poražena – 2 závody, 2 vítězství.
Naše poslední coursingová akce bylo Mistrovství Čech v Ptýrově u Mladé Boleslavi.
Závod byl jako vždy dvoukolový. Hodnocení měli na starosti 2 rozhodčí, kteří bodují 5 kritérií
(obratnost, rychlost, vytrvalost, úsilí a inteligence) s maximálním ohodnocením 20 bodů za
každé. První trať byla technická, druhá více na rychlost. Lotka prokázala své ostré lokty dravého
mládí a především ve 2. kole strčila svoji matku „do kapsy“. Pro Grace to byl kvůli věkovému
limitu 8 let poslední závod. Vybojovala 321 bodů a 3. místo v FCI skupině VII. Lotka ulovila 346
bodů, 1. místo v FCI skupině VII a právem si zasloužila vystoupat na stupeň nejvyšší a odnést si
titul Mistr Čech.
Coursingu se věnují psi různých plemen. Nyní platí, že po dovršení 15 měsíců věku
může pes začít plnit tréninkové běhy (3 sólové a 3 párové). Následují licenční běhy (2 sólové
a 2 párové) a teprve po jejich zdárném doběhnutí může majitel zažádat o vydání licenčního
certifikátu, který psa opravňuje ke startu na oficiálních závodech.
Setři jsou opravdu univerzální, při správné motivaci se uplatní v různých odvětvích.
Stále ale platí, že jejich vlohy jim primárně umožňují excelentní práci na poli. Vím, jak se tvářily
moje feny, když při vyhlašování vítězů proběhly kolem srnky. V tu chvíli by je střapec opravdu
nezajímal! Coursing je vhodná doplňková zábava, jak „unavit“ setří elán i zaměstnat hlavu.
Všem tento sport doporučuji.
MVDr. Darja Musilová, CHS Neverending Grace
foto Markéta Sousedíková

67

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

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Čl. I
Poplatky spojené s chovem
Poplatky placené členy Českého pointer a setter klubu, z.s.:
a) poplatek za zařazení psa či feny do chovu je 100 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 kontrolu vrhu poradcem chovu je 300 Kč,
1) poplatek je splatný nejpozději v den konání kontroly,
2) poplatek platí chovatel, jehož vrh je předmětem kontroly,
c)
poplatek za udělení výjimky poradcem chovu pro zařazení psa či feny do chovu, ať již dočasné
nebo trvalé, je 1000 Kč
1) poplatek je splatný nejpozději ke dni podání žádosti o udělení výjimky poradcem chovu,
2) v případě neudělení výjimky spolek poplatek členovi vrátí,
3) poplatek platí majitel psa či feny,
4) bez zaplacení nebude pes či fena do chovu zařazen,
5) od člena spolku nebude vybírán poplatek dle Čl.I odst. 1) písmena a).
Poplatky placené nečleny Českého pointer a setter klubu, z.s.:
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 kontrolu vrhu poradcem chovu je 300 Kč,
1) poplatek je splatný nejpozději v den konání kontroly,
2) poplatek platí chovatel jehož vrh je předmětem kontroly.
Čl.II
Členské příspěvky
Členské příspěvky za členství v Českém pointer a setter klubu, z.s., jsou 300 Kč na kalendářní rok a
jsou splatné nejpozději do 31.12. předcházejícího roku.
Členské příspěvky nových členů zaplacené v roce vzniku jejich členství jsou placeny na kalendářní rok,
kdy jejich členství vzniklo.
Čl.III
Ostatní poplatky
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.
Zápisné spolku je 200 Kč.
a) zápisné je splatné nejpozději při podání přihlášky za člena spolku.
Čl.IV
Závěrečné ustanovení
Přihláška k zápisu vrhu štěňat musí být potvrzena ekonomem spolku, že držitel chovné feny má řádně
uhrazeny všechny poplatky, případně členské příspěvky. Bez tohoto potvrzení nebudou vydány
rodokmeny.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení Členskou schůzí, tj. 1.2.2015.
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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 přihlášku e-mailem nebo poštou na adresu ekonoma klubu
- obratem obdržíte Vaše "identifikační číslo člena klubu", které slouží jako VS
pro platby na účet nebo složenkou

Související poplatky:
Zápisné - 200 Kč jednorázově
Členský příspěvek - 300 Kč na rok
A co dál?
Obdržíte členskou kartu, na které je uvedeno Vaše klubové číslo spolu s PIN.
Tyto údaje opravňují k přístupu k některým částem a službám našeho webu
www.pointer-setter.cz
Možno platit i bankovním převodem
účet číslo: 35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)
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
poznatky nebo se seznámíte se zkušenými chovateli i cvičiteli, kteří Vám
mohou v mnohém poradit.
Další informace o klubu na - www.pointer-setter.cz

Vážení chovatelé
Pomozte nám, prosím, při získávání nových členů našeho klubu. Pro klub vykonáte
záslužnou činnost, pokud tuto přihlášku „přibalíte“ na cestu
k novým majitelům svým štěňátkům.
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Přihláška nového člena

Český pointer a setter klub
Jméno:

Příjmení:

Titul:

Narozen(a) dne:
Profese:
Bydliště

- ulice, č.p.:
- obec:
- PSČ:
- 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.
Ano
Ne
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Českomoravská kynologická jednota
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov, tel. 224 948 479, fax 224 948 470

Přihláška k zápisu vrhu štěňat
Plemenná kniha přiděluje čísla zápisu
Plemeno:
Chovatelská stanice:
Jméno a adresa:
Telefon:
Datum krytí:
Otec:
Matka:
Jméno štěněte

Datum vrhu:

Pohlaví

Zbarvení

………..psů / …………fen
Číslo zápisu:
Číslo zápisu:
Číslo zápisu / Tetovací číslo / Čip

K přihlášce připojuji: doporučení ke krytí
Potvrzuji místopřísežně, že všechny údaje jsou pravdivé.
Souhlasím se zveřejněním jména a adresy: ANO – NE
V………………………………. dne………………………….. Podpis chovatele…………………………..
Potvrzení o tetování
Otetováno:
………………..psů ………………….fen
Datum:
………………………………………………
podpis a razítko
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Klubový adresář

Předseda

Libor Kunt

Jednatel

Mgr.Jana Anderlová

Ekonom

Markéta Šmakalová

Výcvikář

Vladimíra Dvořáková

Redaktor klub.
zpravodaje
Člen

Miriam Huderová

Člen

Libor Mašek

Člen

Josef Korelus

Člen

Ing.Jana Votrubová

Předseda KRK

František Švec

Člen KRK

Ing.Ladislav Šmakal

Člen KRK

Ing.Marta Kubešová
Ph.D.
Simona Svatoňová

Poradce pro chov
pointrů
anglických setrů

Ing.Luděk Polák

Vražkov 65
Roudnice n.L., 413 01
Stodůlecká 13
Praha 5, 158 00
Chaberská 6
Praha 8, 180 00
Cholupice 15
Praha 412, 143 00
Husí Lhota 61
294 06
Hlavní 144
Bořanovice, 250 65
5.května 1460
Louny, 440 01
L.Janáčka 344,
Kolín II, 280 02
Na Ohrádce 186
Mlázovice, 507 58
Kleneč 91
413 01
Chaberská 4
Praha 8, 180 00
Ředhošť 27
Mšené-lázně, 411 20
Jahodová 2888/40
Praha 10, 106 00

Poradce pro chov
gordonsetrů

Eva Nosková

Bratří Mrštíků 60/22
Klobouky u Brna, 691 72

Poradce pro chov
irských setrů
Poradce pro chov
irských čb setrů

Ing.Martin Houda

Lojovická 364 /61
Praha 4, 142 00
Veletín 18
Sedlec-Prčice, 257 91

Ing.Kamila Drábová

www.pointer-setter.cz

+420 602 831 562
president@pointer-setter.cz
+420 251 613 328
info@pointer-setter.cz
+420 773 227 700
ekonom@pointer-setter.cz
+420 602 171 513
vycvikar@pointer-setter.cz
+420 777 218 364
zpravodaj@pointer-setter.cz
+420 777 991 847
polak.ludek@seznam.cz
+420 737 272 866
masek.libor@seznam.cz
+420 723 927 108
uhas@uhas.cz
+420 737 609 483
jvotrubw@zas-me.cz
+420 736 276 224
revizni.komise@pointer-setter.cz
+420 776 222 211
ladislav.smakal@seznam.cz
+420 720 633 732
kubesova.marta@seznam.cz
+420 272 652 944
+420 731 578 559
poradce.poi@pointer-setter.cz
poradce.as@pointer-setter.cz
+420 728 067 617
+420 519 326 922
poradce.gs@pointer-setter.cz
+420 602 482 873
poradce.is@pointer-setter.cz
+420 725 353 770
poradce.icbs@pointer-setter.cz

č.účtu: 35-340 490 237 / 0100 KB Praha
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