
Zpráva poradce chovu za rok 2022 

Rok 2022 byl velmi úspěšný v odchovu štěňat oproti minulým rokům. Celkem 

jsem vystavila 12 krycích listů. Odchováno bylo 9 vrhů.Celkem se narodilo 60 

štěňat / 27 psů a 33 fen/. Z toho 22 štěňat bylo vyvezeno mimo Českou 

republiku. 

Modrý kaňon – Quartermaster Modrý kaňon x Borgia Modrý kaňon Kabrimo 

                             4 ( 3/1) export 1 

Modrý kaňon – Pennylane Aretha Franklin x Reata’s Vector Space 

                             2 ( 0/2) 

DEMABO – Q Mona Lisa a.d.Urstromtal x Rock Me Amadeus a.d. Urstromtal 

                             7 ( 5/2) export 3 

Agel Moravia – Macoes Elastyna x Shaggy Beauty Dance The Night 

                              9 ( 4/5) export 3 

Angel sof Destiny – Takoda Kyona Looks Like A Lady x Admiral Bears of Prague 

                              9 ( 4/5) export 2 

z Trnkového království – Henrietta od Chmelového štoku x Claudius Karina 

             Bohemia    7( 1/6) export 4 

Bahandi Bobs – Rosa Gallica Modrý kaňon x Quentin Tarantino Modrý kaňon  

                                 8 ( 3/5) export 3 

Chlupatý méďa – Amálka Chlupatý méďa x Reata’s Winter 

                                 6 ( 2/4) export 3 

Gratitude for Love – Ammelia x Claudius Karina Bohemia 

                                 8 ( 5/3) export 3 



Od Prosecké skály – Quendolina Modrý kaňon x Niedersachsen’s Pride Just 

Remember         fena nezabřezla 

Bears of Prague – krycí list nebyl využit 

Angels of Destiny – High Heels vom Rangsdorfer See x Claudius Karina Bohemia 

                              fena zabřezla, očekává vrh 

Chtěla bych upozornit chovatele, když obdrží PP, musí je podepsat, než je 

odešlou novým majitelům. Bez podpisu chovatele je PP neplatný! 

Rovněž je nutné, podle ZŘ BC, mi hlásit všechny exporty, včetně adresy nových 

majitelů v zahraničí, a to nejen při žádosti o PP štěňat, ale i dodatečně, pokud je 

vývoz uskutečněn později! 

Dále  bych chtěla apelovat na chovatele, aby informovali nové majitele štěňat, 

pokud chtějí být členy BC, aby se se svou žádostí obrátili přímo  na jednatelku 

klubu. 

Měla jsem radost, když jsem viděla na klubové výstavě nové odchovy. 

Chovatelé by si ale měli uvědomit, že chovatelská práce nekončí prodejem 

štěňat. Měli by být alespoň první rok nápomocni novým majitelům radou 

ohledně výživy a česání. Nerada vidím, když již půlroční štěně musí být 

ostříháno, a to proto, že  noví majitelé nezvládají péči o srst. 

V tomto roce se nám po chovatelské stránce dařilo. A doufám, že i v budoucnu 

bude. Chovatelé by se ale měli nad svým chovem  zamyslet. Chov není jen o 

daném okamžiku. Kvalitní chovatelé mají vždy vizi, kam chtějí chov posunout. 

Náš klub se snaží do chovu zařazovat jedince, kteří budou v chovu přínosem. 

Dáváme důraz nejen na fyzické a genetické zdraví, ale i psychické. 

Vzhledem k tomu, že naše chovatelská základna není příliš velká, je jedním 

z úkolů klubu vytvoření co nejvíce krevních linií, aby se v budoucnu daly 

kombinovat. Na to by měli chovatelé pamatovat při výběru chovného páru.Není 

účelem, aby chovatelé kryli  stále stejnými psy, třeba jen proto, že mají tituly a 

ocenění. Není vždy pravidlem, že takoví jedinci jsou do chovu  Ti nejlepší. Je 

velmi důležité, aby se na sebe vybraný rodičovský pár hodil jak exteriérem, tak 

po stránce zdravotní a genetické. V případě jakýchkoliv dotazů, mě v této 

otázce, můžete kdykoliv kontaktovat.   



Těším se, že se zase setkáme na klubových akcích v Chržíně a ve Valticích. 

Přeji všem chovatelům hodně úspěchů s odchovy a novým majitelům pouze 

radost s jejich novými chlupatými kamarády.  

                                                                             Danuše Horáková, poradce chovu 

 

 

                                

 

 

 

 


