Zpráva poradce chovu 2017.

Nejprve bych chtěla poděkovat za spolupráci všem majitelům psů a chovatelům
klubu grifonků a brabantíků.
Vystavování KL a uchovňování grifonků probíhá celkem bez větších problémů,
největší nedostatek bych viděla v tom, že chovatelé neposílají kompletní podklady a
tím vzniká prodleva vyřízení jejich žádostí a také se v posledním roce rozmohl
nešvar, kdy chovatelé žádají o KL na poslední chvíli, kdy už jim fena hárá. Pokud se
toto stane několika chovatelům najednou, je pak problém vše vyřizovat tak rychle, jak
bych si přála. Proto na této schůzi navrhuji zjednodušení vydávání KL, což by
vyřešilo tuto situaci. Viz návrh. Dále jsem se rozhodla, že bych chtěla obsadit místo
regionálního poradce chovu nebo jak to nazvat, který by převzal část agendy a to
uchovňování jedinců. Stále mám určitá zdravotní omezení a také budu ráda, když
některé problémy budu moci s někým konzultovat. Navrhla jsem si paní Vokounovou,
má již nějaké zkušenosti a něco odchováno a věřím, že by to mohlo fungovat.
V roce 2016 se řešila chovatelská stanice Dog-Lome. Velmi mě mrzí, že jsme jako
klub v této věci málo angažovali. Bohužel jsem ze zdravotních a pracovních důvodů
nemohla osobně posoudit situaci na místě a zaujmout k tomu stanovisko.
Někteří členové využili tuto situaci a odvezli si od paní Krsové psy. Někteří již byli
použiti v chovu a s některými se potkáváme na výstavách. Bohužel se také dost
jedinců dostalo i mezi tzv. chovatele psů bez PP, což není pro naše grifonky moc
dobré, ale dalo se to čekat.
Po poslední výborové schůzi rozpoutala diskuze o doporučení, že na psech DogLome by se nemělo chovat. Bohužel jsem se nemohla zúčastnit schůze, ale chtěla
bych se k tomu vyjádřit aspoň teď, jak to vidím já osobně. Bylo to vyřčeno dost
dlouho po tom, co tato aféra proběhla, a myslím, že to nebylo úplně šťastné. Můj
názor je ten, že je lepší, když se na těchto psech budou odchovávat štěňata s PP,
než bez PP. Bylo mezi nimi spousta pěkných jedinců a řešit chovatele kteří tuto
situaci využili a vzali si štěňata nebo i chovné jedince už je myslím pozdě.
Další záležitost, kterou jsme jako výbor řešili je ze začátku tohoto roku, kdy se začal
řešit vrh paní Jílkové, kdy se od rodičů, dvou brabantíků, narodili dva bruselští
grifonci, což není geneticky možné. Tato kauza není stále dořešena. Nebyly
dodrženy podmínky pro zjištění DNA pravděpodobných rodičů štěňat, viz. zpráva
pana Dufka, který se na postup odběru informoval přímo u veterináře, který toto
prováděl. Štěňatům bylo pozastaveno vydání PP a p. Jílkové, do doby dořešení
tohoto případu, je pozastřeno vydávání KL.
A teď trochu v číslech
Za rok 2015 bylo vydáno 137 krycích listů, narodilo se 101 vrhů.

Z toho 178 psů, 169 fen, nahlášeno bylo 49 úhynů.
V průměru se rodí cca 2,5 štěněte na 1 vrh.
Za rok 2016 nejsou data v tabulce ještě uzavřena, ale pro informaci, bylo vystaveno
140 krycích listů, což je přibližně stejně jako předešlý rok.
V roce 2015 bylo uchovněno 66 jedinců, 20 psů a 46 fen.
V roce 2016 bylo uchovněno 73 jedinců, z toho 28 psů a 45 fen.
Děkuji za pozornost

