Chov
Krátká souhrnná zpráva, bohužel bez podkladů z PK, které přijdou pravděpodobně až v červnu.
V číslech proto nejsou zahrnuty vrhy odchované pod KCHMPP a chybí i statistika importovaných fen a
psů.
V minulém roce bylo naším klubem vydáno 208 (186) KL a nakrylo celkem 151 (175) fen.
30 (30) fen nezabřezlo, narodilo se tedy 121 (143) vrhů a v nich 739 (811) narozených štěňat, živě
narozených 705 (v průměru 6,1 štěněte na vrh, živě 5,8). Dochovalo se 690 (793) štěňat (5,7).
Celkem 3. vrhy se řešily jako nechtěné (krytí bez potřebných dokumentů, popř. neplánované krytí).
PP byly štěňatům přiznány.
Ke krytí bylo použito celkem 104 různých psů, z toho 32 chovatelů vyjelo za krycím psem do
zahraničí. Importovaní psi byli ke krytí použiti celkem 41x (21 různých psů).
2. psi kryli celkem 5x, 4 psi 4x, 3x 5psů, dalších 16 psů pak krylo 2x.
Zbarvení narozených štěňat
406 ČB; 89 trc, 53 HB, 51 Bl. Merle, 16 ee red (+2 ee red merle?), 15 HB tan, 12 MB, 10 sable, 9 Red
merle, 4 Seal a 4 lila, 2 red merle tan a 2 blue merle tan, po jednom MB tan, 1 bílé s černou, 1 seal
merle.
Bonitace
Vloni byly uspořádány celkově 3 bonitace – v lednu v Praze (Krinke), v květnu v Lovosicích (Krinke – p.
Márová) a v září ve Svojanově (Grygarová).
Uchovněno bylo celkem 162 (2014-148, 2013-123) BOC, jedna fena uchovněna nebyla (70/92 + 1),
Praha 56 (25/31), Lovosice 46 (17/29), Svojanov 61 (28/33).
Každá bonitace je zpracována a výsledky jsou zaznamenány v databázi. K dispozici je z každé bonitace
i fotografická dokumentace.
Databáze, zdraví
Nadále výborně fungují obě klubové databáze pod vedením Ilony Morávkové a Veroniky Tvrdé.
Spolupráce k KCHMPP bohužel i nadále selhává.
I vloni proběhla akce Genomie pro náš klub při výstavě v Litoměřicích, kde mohli - nejen členové
našeho klubu - využít příjemné slevy na všechny testy.
A stále také pokračuje spolupráce s klubem, kdy naši členi mají stálou slevu 10% na všechny testy.

