
Zpráva poradce chovu za rok 2015 
 
Vážení přátelé, dovolte mi informovat vás o chovu pointrů za rok 2015.  
  
Tento rok bych chovatelsky poměrně úspěšný. Vystavila jsem 21 doporučení ke krytí a nakryto bylo 18 
fen.  Z toho ale 4 feny nezabřezly a krytí se budou opakovat.  Odchováno bylo 13 vrhů, jedna fena byla 
nakryta koncem roku a štěňata se teprve narodí. V loňském roce se narodilo 79  štěňat, z toho bylo 35 psů a 
44 fen.  I tento poměr narozených štěňat je pozitivní pro další chov. Zároveň ale musím konstatovat, že se 
čím dál, tím častěji setkávám s případy, kdy buď fena po nakrytí nezabřezne nebo se ji vůbec nepodaří nakrýt. 
A ani z daleka to není vždy vinou feny a špatného načasování termínu krytí. Nevím důvod, ale bohužel 
civilizační problémy se asi projevují i u psů. 
 
Co se týká chovných jedinců, v roce 2015 byli nově uchovněni 3 psi a 5 fen.   
Byli to: 
Virt z Mešínské hájovny, majitel Václav Brzák 
Kord z Dolnic, majitelka Ing. Lea Tichá 
War z Mešínské hájovny, majitel Libor Trpák 
Veggie z Mešínské hájovny, majitel Radim Duda 
Beky od Zelenova palouku, majitel Karel Šrámek 
Rheia z Mešínské hájovny, majitel Jiří Drábek 
Sabina z Mešínské hájovny, majitel Jiří Drábek 
Maggie z Mešínské hájovny, majitel MVDr. Václav Líska 
 
Ke konci roku 2015 jsem měla v evidenci chovných jedinců 24 psů a 42 fen. 
 
Aktuální seznamy chovných jedinců jsou uvedeny na našich stránkách. Bohužel v současné době není možné 
vkládat k jednotlivým chovným jedincům fotky, které zasíláte při uchovnění. Jsou založené v chovných 
kartách a pokud by někdo měl zájem, není problém je poslat např. emailem. 
Závěrem mé zprávy bych ráda vyzdvihla největší pracovní úspěchy, kterých u nás dosáhli v loňském roce dva 
pointři, a to Hako z Mešínské hájovny, majitel Libor Trpák a Král z Dolnic se svým majitelem Pavlem 
Rathouským. Oba psi úspěšně obstáli jak v kvalifikaci na MRK, tak i v samotném Memoriálu Richarda Knola. 
Na Memoriálu Karla Podhájského pak měl o něco více toho potřebného štěstí Král z Dolnic. Úroveň letošního 
MKP byla vysoká, a tak i s vynikajícími známkami skončil na krásném 5. místě.  Oběma vůdcům gratuluji. 
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