Zpráva poradce chovu anglických setrů a pointrů za rok 2018
Vážení přátelé,
opět po roce bych chtěla zhodnotit chovy anglických setrů a pointrů za rok 2018.
Musím konstatovat, že loňský rok byl úspěšnou výstavní i zkouškovou sezónou. K nejvěším
pracovním úspěchům se bezesportu řadí krásné umístění anglického setra Ama z Vlčích hor,
vedeného panem Josefem Korelusem, kdy tento anglický setr prošel těžkým sítem
Kvalifikace na MRK, MRK a na MKP se umístil na krásném 6. místě. Zároveň bych chtěla
vyzdvihnout i úspěchy našich členů na zkouškách trialového typu. Vynikajících výsledků
dosáhli s pointry Martin Hučko, Lukáš Orság, Hannah Melzerová, s anglickými setry pak
Vlaďka Dvořáková a Markéta Kohoutová.
A ve výstavních kruzích nás úžasně reprezentovala Veronika Horváthová se svým anglickým
setrem Princem William from Morrison, který získal na Světové výstavě 2018 v Amsterdamu
Nejkrásnějšího pracovního psa plemen a také Nejkrásnějšího pracovního psa výstavního dne.
A dále paní Irena Maroszczyková se pointrem Solivia's Well Well Well, který na stejné
výstavě získali titul BOB a 3. místo v VII. skupině FCI.
Všem
jmenovaným, ale i těm, kteří úspěšně absolvovali zkoušky nebo získali krásná ocenění na
výstavách upřímně gratuluji.
A nyní trochu statistiky:
Stav chovné základny anglických setrů je následující: evidujeme 14 chovných psů a 16
chovných fen. Nově uchovněn byl v loňském roce bohužel jen 1 pes. Vystavila jsem 15
krycích listů, nakryto bylo 12 fen a z toho 4 feny nezabřezly. Odchováno tedy bylo 9 vrhů.
Narodilo se celkem 52 štěňat, z toho 23 psů a 29 fen.
U pointrů je v evidenci 30 chovných psů a 33 chovných fen. Vystavila jsem 13 krycích listů.
Nakryto bylo 10 fen, z toho 2 nezabřezly. Jena fena byla kryta na výjimku. Odchováno bylo 8
vrhů, narodilo se 65 štěňat, z toho 44 psů a 21 fen.
Výsledky RTG jsou-u anglických setrů z 5ti vyhodnocení je 4 s výsledkem 0, 1 s výsledkem 3,
u pointrů ze 16ti vyhodnocení je 15 s výsledkem 0 a 1 s výsledkem 2.
A ještě jednu poznámku - vzhledem k tomu, že se v blízké době chystá spuštění nového
webu, chtěla bych vás tímto požádat o spolupráci, respektive pomoc při převádění dat.
Budeme potřebovat jednak aktualizaci výstav a zkoušek, které by se měly doplnit od doby,
kdy byli psi a feny uchovněny a případně doplnění fotografií. Kdo by mohl pomoci, prosím o
kontakt. Na konkrétní způsobu pomoci bych se domluvila s každým osobně dle vašich
možností. Počítám, že budu kontaktovat každého majitele chovného jedince, aby toto
doplnil nebo se mi můžete ozývat sami. Cílem je samozřejmě důstojná a podrobná
prezentace našich chovných jedinců i celého klubu.
Závěrem mé zprávy mi dovolte, abych tímto poděkovala panu Karlu Regnerovi. Za jeho velké
pomoci se podařilo zaktualizovat a zařadit nově uchovněné psy do genealogických linií
pointrů. Je pravda, že při tak malé chovné základně to pro chov není zas až tak zavazující, ale

myslím si, že je velmi zajímavé zjistit, jaké předky měli naši psi. Podrobně to vše také bude
zveřejněno na novém webu.
Děkuji za pozornost a do letošní sezóny přeji mnoho úspěchů.

