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Návštěvu pražské chovatelské stanice Red Joker 
jsme plánovali dlouho. Stálé odkládání z důvodu 
omezených časových možností a zejména 
kvůli „aprílovému“ letnímu počasí se nám ale 
nakonec vyplatilo. Zářijové odpoledne bylo 
plné slunce, setří holky pobíhaly po zahrádce 
u řadového rodinného domku s takovou 
energií, že jsme jen tiše záviděli, a chovatel 
Martin Houda se ochotně rozpovídal.
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C estu do světa irských setrů nám 

odstartovala v roce 2000 malá 

setří slečna Andy. Do té chvíle 

nás ani ve snu nenapadlo, že se stane-

me jeho neoddělitelnou součástí. Když 

se nás chovatelé Andy ptali, zda s ní bu-

deme chodit na výstavy, skládat zkouš-

ky a absolvovat kynologické akce, ří-

kali jsme jim, 

že chceme 

psa jako par-

ťáka, člena ro-

diny, kterému 

poskytneme 

veškerou péči 

a lásku. Vý-

stavy, zkouš-

ky a podob-

né „nesmysly“ 

že nejsou důvo-

dem, proč si ji 

pořizujeme.

Ale Andy, ten typický ir-

ský setr, temperamentní aris-

tokratka, oddaná a milující 

rošťanda, veselý a bezstarost-

ný šašek, spontánní a zvědavá 

přítelkyně, způsobila, že nás 

setří virus zasáhl silou pande-

mie a všechno to, čeho jsme se 

zříkali a o čem jsme chovate-

lům Andy tvrdili, že nepřichází 

v úvahu, se stalo součástí našeho ži-

vota, a to nakonec velmi vítanou. 

Po několikaletém soužití s Andy 

jsme se rozhodli, že jí dopřejeme, 

aby naplnila svůj život a měla štěňata. 

Za ženicha jsme vybrali impozantního 

psa Fabrizio Juglana a z jejich spojení se na-

rodilo devět setříků. Jednu fenečku jsme si 

ponechali, a náš osud tak byl už defi ni-

tivně zpečetěn. Aischa dostala do vín-

ku báječnou povahu, mimořádné 

vlohy typické pro anglické oha-

ře, eleganci a noblesu, za niž si vy-

sloužila mnoho výstavních titulů 

ze šampionátů doma i v zahraničí, 

včetně titulu interšampiona.

A protože jsme samozřejmě 

museli naplnit život i naší Aischi, 

narodila se nám druhá genera-

ce setříků ze spojení s anglic-

kým psem Satlas Man Overbo-

ard. Urputnost setřího viru se 

opět prokázala a z dvanác-

ti krásných mahagonových štěňátek zůstala 

doma Beauty, která vyrůstá po boku zakla-

datelky našeho chovu babičky Andy a bá-

ječné mámy Aischi. Pevně doufáme, že 

prostřednictvím Beauty bude naše redj-

okerovská dynastie pokračovat. Tzv. se-

tří virus zřejmě neporazí ani ty nejlep-

ší léky!

Máme radost z úspěchu každého 

z našich odchovanců, ale především 

jsme rádi, že naši setříci mají krásné do-

movy a jsou svými majiteli milováni. 

Život s irskými setry je radost 

a životní styl, který dává našemu 

životu další smysl.“ 

Nezbývá než Houdovým 

popřát mnoho dalších krás-

ných setřích generací.

www.redjoker.cz [�]
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