Vážení a milý členové klubu grifonků a brabantíků,
Nejdříve bych chtěla všem poděkovat za spolupráci v loňském roce a poté vás informovat, co se
v našem klubu za loňský rok událo a co nás čeká letos.
Takže nejprve trochu statistiky.
1. Štěňata a vrhy.
Za rok 2017 bylo vystaveno nebo staženo 113KL/hlášení krytí, 59 KL z roku 2017 bylo použito.
Za rok 2017 bylo zapsáno 280 štěňat z toho 143 psů 137 fen.
2 štěňata /feny/ narozená 26.10. 2017 chov. st. Bogy Soft, nebyla zapsaná, protože nemají
do této chvíle zažádáno o zápisová čísla. Tuto situaci řeší výbor klubu.
2. Uchovnění jedinci.
Za rok 2017 bylo uchovněno 64 jedinců z toho 17 psů, 47 fen.

V loňském roce se začal provádět odběr krve pro genetický profil už u všech psů a fen, což by
mělo být ku prospěchu plemene a věřím, že do budoucna se nám to v chovu určitě vyplatí.
Přešlo se z původní laboratoře GENREX, u které byly časté problémy při příjmu a
vyhodnocování krevních vzorků, k laboratoři Genomia, kde všechno výborně funguje a
členové klubu jsou spokojení, že vše probíhá bez problémů.
Bohužel máme jeden nedořešený problém u sporného vrhu z 10.10.2017 v chov. st.
Z Krchova vrchu, kdy se dvěma jedincům plemene brabantík narodila dvě štěňata plemene
bruselský grifonek, což není geneticky možné a nikdy se v historii chovu nestalo. Abych to
zrekapitulovala: chovatelka byla požádána klubem o provedení paternity, kterou provedla,
bohužel se ukázalo, že při odběru vzorků, nebyla ověřena totožnost odebíraných jedinců
přímo při odběrech, o kterou si později žádala sama pracovnice laboratoře, která nám to
osobně potvrdila, čímž testy nebyli platné. Chovatelka byla požádána o nové testy za
přítomnosti některého člena výboru. Bohužel do této chvíle paternita provedena nebyla
provedena a štěňata nemají vstavené průkazy původu. Nebyly dodány ani adresy majitelů
štěňat s vyjádřením chovatelky, že neví komu štěňata prodala. Chovatelka se odmítá v této
záležitosti s klubem spolupracovat. Výbor se touto záležitostí bude nadále zabývat, protože
došlo k závažnému porušení zápisního řádu.
Další případ, jak už jsem uvedla je vrh chov. stanice Bogy Soft, kde není zažádáno o zápisová
čísla u vrhu z 27.10.2017 a u vrhu z 1.1.2018 plemenná kniha odmítá bez vyjádření klubu,
vystavit zápisová čísla. Bohužel to není první prohřešek u této chov. stanice, výbor klubu tuto
záležitost řeší.
A abychom nemluvili jen o problémech, tak v loňském roce také došlo ke zjednodušení
vydávání krycích listů /stažení ze stránek klubu a změna názvu na „hlášení krytí“ a „hlášení
vrhu“, což se ukázalo jako přínosné a letos bude ještě další krok a po dohodě s plemennou
knihou máme umožněno, že žádanka o zápisová čísla bude ke stažení na stránkách klubu. Na
žádance bude místo razítka a podpisu PCH, logo klubu. Věřím, že toto zjednodušení bude ve

prospěch chovatelů a půjde vše ještě pružněji než doposud. Všechny informace o změnách
budou uveřejněné na stránkách KCHGB.
Další změna bude, že se ruší funkce regionálního poradce chov. Tato funkce byla ve
zkušebním provozu a její přínos nebyl takový jako se očekávalo, takže znovu celou agendu
bude vést poradce chovu jako tomu bylo dříve. Tímto chci paní Vokounové poděkovat za
spolupráci.
Informace a datum změny budou na stránkách klubu.
Děkuji za pozornost a přeji hodně radosti a úspěchů s našimi úžasnými grifonky a brabantíky.

