Forjana 25. výročí
Pár slov k výročí chovatelské stanice Forjana a jejích nástupců. Dne 15.12.1993 se narodil první vrh
v chovatelské stanici Forjana. Jako chovatelka jsem nebyla už nejmladší a začátky byly těžké. Ale postupně jsem
se snažila učit. Obětovala jsem svému koníčku hodně lásky, času, nervů a peněz. V roce 1995 jsem se seznámila
s chovateli Heřmanem a Bohunkou Hořínkových. Oba vedli moji chovatelskou cestu. Zejména Bohunka mě
posunula dál jejími úžasnými radami. Co se týká genetiky neměla konkurenci, hodně věcí bylo odzkoušeno jejich
praxí. Bohunce, která bohužel už není mezi námi moc děkuji a samozřejmě i Heřmanovi, i když se chovu už
nevěnuje.
Do roku 2011 jsem chovala na svoji Forjanu, po nedorozumění nejen s výborem klubu, tak s člověkem, který mi
byl blízký a měl v chovu svůj zájem a nezachoval se ke mně dobře, jsem se obrátila na Slovensko. Můj přítel
založil chovatelskou stanici Forjana Slovakia a chov se odehrával na Slovensku s mojí pomocí.
V letech 2011-2017 se ve Forjaně Slovakii odchovalo dost vrhů, přičemž tam bylo spousty vrhů od spolumajitelů
fen v CZ. Takže jsem nebyla jediným chovatelem, který pod Forjanou Slovakii choval, bylo více vrhů pod jedním
jménem.
Můj přítel na Slovensku už nebyl nejmladší a bylo potřeba založit novou chovatelskou stanici. V roce 2016 založil
kamarád chovatelskou stanici Grand Forjana a udělil mi generální plnou moc v záležitostech chovu. Tím jsem
začala řídit chovatelskou stanici Grand Forjana. V roce 2018 chovatel, zakladatel Grand Forjany převedl název
na současného chovatele, který se aktivně věnuje chovu a snaží se učit všechny záležitosti nejen kolem chovu,
ale i kolem formálností týkající se chovu.
Za dobu 25 let jsem koupila celkem cizí 4 feny a 3 psy. Zbytek chovných fen a psů byl odchován ve Forjaně,
Forjaně Slovakii, a Grand Forjaně. Ve Forjaně se krylo čtyřmi cizími psy ( Akalaski CZ ), ( 2x Polární expres CZ ), (
Big Food Maďarsko ). Zbytek krycích psů byli buď moji, které jsem koupila, nebo byli našimi odchovy.
Chovatelská stanice Forjana Slovakia 2011-2017 nechala krýt feny 7 x v zahraničí pěti kvalitními psy. Chovatelské
stanice : 2x Bosniak´s ( Bosna a Hercegovina ), Koobear´s ( Jihoafrická Republika ), 2x Eskimoski domek ( Polsko ),
Settler´s Bay ( Francie ) Kráska Vysočiny ( CZ ). Všechny fenky, které měly ve Forjaně Slovakii vrhy pocházely
z našich chovatelských stanic.
Chovatelská stanice Grand Forjana od roku 2016 v zahraničí nechala krýt jen jednou cizím psem ( Husky
Ostrowya Polsko ) a koupila jednu cizí fenu ( Future is Ours Polsko )
Chovem na těchto psech a fenách jsme vytvořili několik chovných linií. Můžu odpovědně napsat, že chov je
zdravý, úspěšný na výstavách a pár psů i se věnuje sportu. Spousta našich odchovů je v rodinách, jako kamarádi,
rodinní psi. Vyšetření našich odchovů jsou bez nálezu jak DKK, tak vyšetření očí, které děláme, přesto, že není
v chovu na Slovensku povinné. Pouze v jednom případě se objevila u odchovu idiopatická epilepsie potvrzená
neurologem, což je z počtu odchovů velmi zanedbatelné číslo. Náš chov je zdravý, povahově stabilní a
bezproblémový. Jako chovatelka můžu po 25 letech předat zkušenosti mladým chovatelům, nejen o chovu, ale i
o administrativě i to jak pracovat s majiteli odchovů, což považuji za jednu z nejdůležitějších prací kolem chovu.
Ne jen feny a psy v pořádku bonitovat, vyšetřit, ale správně naplánovat vrhy, kvalitně odchovat vrhy, řádně
udělat vše, co se týká zdraví feny a štěňat, ale hlavně co nejlépe vybrat majitele odchovů a pomáhat jim s další
výchovou a vývojem štěněte.

První fenka Betty Igarka *1989 nedochovala se fotografie, po ní doma nezůstal žádný odchov.
Ani po prvním psovi Bossob Dortýn nezůstal doma žádny odchov.

Century Beneton * 1995

Bossob Dortýn * 1994

Nikol Polární expres *2001

Kesan Polární expres * 1997

Pamela Polární expres * 2004

Ch. Petroff Polární expres * 2004

