
Zpráva poradce chovu za rok 2006 
Vážení chovatelé a přátelé AS. V období od 1.1. 2006 do 31.12.2006 bylo vystaveno 11 krycích listů a 
uskutečnilo se 9 krytí. Bylo odchováno 32 pejsků a 17 fen, celkem tedy 49 štěňat.  
  
Na chovu se podíleli tito psi a feny: 
Astra x Amor         7 psů 1 fena 
Baghira z Mešin. hájovny x Valdy z Průhonické obory    3 psi 3 feny 
Best Queen Shahrastani  x  Tuliketun Runo-Ratsu    6 psů 2 feny 
Brela z Mešínského hájemství x Žalko z Krzáku     4 psi 2 feny 
Elis z Lodínských luhů x Anquilla vis Tranguilla     4 psi 3 feny 
Epril Lady Dama Krkonoše x Connemara´s Maxwell    1 pes 5 fen 
Evita Lady Dama Krkonoše x Žalko z Krzáku     4 psi 
Livia od Benčiča  x Astro del Tirso      3 psi 1 fena 
 
1 fena nezabřezla 
Tara z Krzáku x Marko z Klenečských lesů. 
 
Počet odchovaných štěňat stačí  pokrýt zájem nových majitelů. Někdy se štěňata prodávala ve vyšším 
věku od chovatelů. V roce 2006 byl větší zájem o fenky, ale to se každý rok mění. 
Změny v kartotéce chovných jedinců 
 
Vyřazeni z chovu 
Psi:                              Nero ze Staré aleje r. 1995 
Feny-rok narození 1998: Elsa z Lodínských luhů 
                                    Elis  z Lodínských luhů 
                                    Erika z Lodínských luhů 
                                    Zona z Kokrd 
                                    Brenda z Nalžovic 
Zařazeni do chovu 
Feny: Molly z Lodínských luhů    2004           
         Merry z Lodínských luhů           2004 
         Lady Diana z Podřipských polí   2003 
         Afrodita od Královské stolice 2004 
         Hakira Lawerack   2002 
 
Nyní máme v chovu 23 psů a 27 fen. 
 
Je škoda (z mého pohledu), že nejsou využívány v chovu některé feny, zvláště pak bych chtěl 
upozornit na fenu Amy od Lužnice a Emmi Lady Dama Krkonoše, které jsem viděl přímo v praxi na 
honech a byly úžasné. Vysoce byly hodnoceny i ostatními účastníky honu a to mě přimělo se o nich 
zmínit. U obou fen je dědou vynikající předek Print z Kokrd. Samozřejmě, že k nim patří i Cheeky z 
Lodínských luhů. Pochopitelně je pouze na zvážení a možnostech majitelů, zda je využijí v chovu. 
 
3.1.2007 byl vystaven 1 krycí list a nakryta Merry z Lodínských luhů x Bengál Shahrastani 
V zájmu všech správných informací o Vašem chovném jedinci nezapomínejte posílat výsledky zkoušek 
a nově přiznaných titulů. Vím, že někteří majitelé chovných jedinců složili další zkoušky, ale už mi 
zapomněli poslat kopii soudcovských tabulek pro doplnění. Je to pak škoda, když u chovných jedinců 
chybí zkoušky či tituly z výstav. Takže kopii ze zkoušek zasílejte na plemennou knihu, aby u rodičů 
štěňat bylo vše uvedeno v PP. 
Veškeré informace při změně majitele nebo změny adresy či úhynu psa nebo feny je třeba hlásit co 



nejdříve. 
Chov  AS se i při tak malé základně drží na vysoké úrovni. Nechci se rozepisovat  o výsledcích na MS (3 
roky po sobě 2. místo), ale i výstavní úspěchy doma i v zahraničí. Také nechci opomenout výborné 
výsledky na zkouškách lovecké upotřebitelnosti. 
Všem lidem, kteří chovají AS skládám velký dík za udržení anglického setra v ČR, protože odbyt štěňat 
všech ohařů je velice špatný. Musíme doufat, že se celá situace časem změní. 

 
Poradce chovu anglických setrů 
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