Zpráva poradce chovu 2012
Vážení přátelé, než se vrhnu do samotné statistiky chovu IS za rok 2012, při které budu vycházet
z podkladů předaných od pana Remeše, chtěla bych mu tímto ještě jednou poděkovat za vše, co pro toto
nádherné plemeno vykonal. Budu se maximálně snažit abych vzhledem k pověření vykonávání funkce
poradce chovu nezklamala a byla zodpovědným nástupcem. Taktéž děkuji výboru za projevenou důvěru.
V roce 2012 bylo uchovněno 6 jedinců, z toho 4 feny a 2 psi. Z důvodu věku bylo na konci roku 2012
vyřazeno 9 fen – všechny feny narozeny v roce 2004 a 5 psů – všichni psi narozeni v roce 2002 –
v seznamu chovných psů jsou ponecháni jedinci do stáři deseti let. Celkový stav chovné základny
k 31.1.2013 činí 18 psů a 33 fen, celkem tedy 51 chovných jedinců, což je oproti předchozím rokům pokles.
V roce 2012 bylo vystaveno celkem 18 krycích listů – doporučení ke krytí a k 31.12.2012 bylo uskutečněno
19 krytí, z toho 3 zahraniční (použity některé doporučení ještě z roku 2011).
Celkem bylo zapsáno 12 vrhů štěňat, podotýkám, že krycí listy z roku 2012, které nebyly využity, mohou
majitelé chovných fen uplatnit i v roce 2013 za předpokladu využití uvedeného doporučeného psa. Celkem
tedy bylo v roce 2012 zapsáno 85 štěňat, z toho 46 psů a 39 fen – viz přehled níže.
V letošním roce 2013 ke dni 17.2. bylo vystaveno již 5 doporučení ke krytí, z toho jedno zahraniční.
Seznam jedinců uchovaněných v roce 2012:
Psi:
FRED Z JIROUŠKOVA DVORA , maj.: Jiří Jiroušek, Jesenice 15, Sedlčany 264 01, e-mail.:
jirousekjesenice@seznam.c, tel.: 606 825 877
COLT JELENÍ ZÁŘE , maj.: Roman Čarek, Čížová 20, 398 31 - Čížová
Feny:
IRISH QUEEN RED JENNY´S IRSAL maj: Alena Štarmanová, Přímětická 1193/26, Praha 4 - 140 00, tel.:
737716336, mail : irsal@seznam.cz, www.jennysirsal.estranky.cz
POLLY ZE SRBECKÝCH LUHŮ , maj.: Irena Švecová, Hamerská 16, Březová , Karlovy Vary 360 01, tel.:
774 181 192, 353 235 857, e-mail : irenasvecova@seznam.cz
BEA NATHEA APOLI GWEN , maj.: Alena Poláková, Vinohrady 13, Kleneč 41 301, e-mail:
alenka.polakova@centrum.cz
ASHLEY PUNK MAHAGONY PAW, maj: Romana Kšírová, Za Hřbitovem 14, Praha 10 - Dubeč, tel.: 603
410 711, e-mail: romana.ksirova@skanska.cz

Přehled Krytí 2011/2012 a vrhů v roce 2012/2013
Vyžádaní krycí psy

Matka

Datum vrhu

psů / fen

Atyla Warior Mahagony Paw
Cliff Happy Nonstop
Dag z Křenovic – MSKAO
Garden Star´s Royal Legend
Atyla Warior Mahagony Paw
Benjamin Bingo Nonstop
Cliff Happy Nonstop
Pad ze Srbeckých luhů
Dor z Hosteckých vrchů

Endy ze Zajkur

21.01.2012

5/3

Wictoria Becham z Arislandu
Airin od Rakovské tůně

03.03.2012
18.03.2012

7/4
4/4

Werona z Luhové seče

27.03.2012

6/3

Chán z Bolešinské hůrky
Eddy z Košumberka
Duke z Košumberka
Pad ze Srbeckých luhů
Benjamin Bingo Nonstop
Dor z Hosteckých vrchů
Dor z Hosteckých vrchů
Eddy z Košumberka
Dag z Křenovic – MSKAO
Duke z Košumberka
Pad ze Srbeckých luhů
Candy Mahagon Dream
Dag z Křenovic – MSKAO
Duke z Košumberka
Harry z Bolešínské hůrky
Harry z Bolešínské hůrky
Cliff Happy Nonstop
Luky z Bolešínské hůrky
Candy Mahagon Dream
Dag z Křenovic – MSKAO
Cliff Happy Nonstop
Atyla Warior Mahagony Paw
Eddy z Košumberka
Cliff Happy Nonstop
Eddy z Košumberka
Pad ze Srbeckých luhů

Lexa ze Srbeckých luhů

01.04.2012

3/5

Ara ze Šumavských hor

07.04.2012

0/1

Baronesa Kitty Nonstop

10.04.2012

2/5

Celia Mahagony Rose

10.05.2012

4/5

Dolly z Jirouškova dvora
Elza ze Zajkur

11.05.2012
17.05.2012

2/2
3/2

Ambra z Vltavotýnských brodů 10.07.2012

6/4

Polly ze Srbeckých luhů

04.11.2012

4/1

Elza ze Zajkur

05.02.2013

4/0

Wanesa od Klapavce

03.02.2013

4/4

Závěrem mi dovolte zmínit se a vyzvednout některé z počinů našich členů, jež se výrazným způsobem
zasloužili o zviditelnění plemene IS.
V první řadě bych chtěla vyzdvihnout vynikající výsledky fenkyJiřího Jirouška Berety Apoli Gwen na poli
pracovním. Je vidět, že všechno je možné s našim i plemeny dosáhnout, pokud člověk chce. Podrobnosti viz
minulý zpravodaj 2/2012. Přeji hodně štěstí a držím palce ať se vše vydaří i v letošním roce.
Dále bych chtěla poděkovat paní Mgr. Lence Svobodové a jejímu synovi Vojtovi za úžasnou
reprezentaci plemene a zároveň klubu ČPSK na poli výstavním. Pes Abandinus Elimar Doubrava, který je
navíc z jejich chovu, dosahuje i přes velkou konkurenci obrovských výstavních úspěchů u nás i v zahraničí.
Podrobnosti viz samostatný článek.
V neposlední řadě bych chtěla upozornit na počinpaní Lucie Havlové, která se rozhodla svou chovnou fenu
Adelaide z Břevnovského vrchu nakrýt ve významné chovatelské stanici v Belgii. Získávání cizí krve je pro
rozvoj plemene velmi důležitý, ba přímo nepostradatelný a v současné nelehké ekonomické situaci si zaslouží
dík.
Samozřejmě velký dík si zaslouží i všichni členové – chovatelé, kteří již měli nebo plánují v letošním roce
štěňátka. V současnosti je to obrovská zodpovědnost a nemalé vynaložené náklady. Každý z nich je
v podstatě hrdina.
Přeji všem krásné jaro, které už určitě všichni vyhlížíme, a těším se na viděnou.
Ing. Kamila Drábová – poradce chovu

