Stanovisko
Mops klubu české republiky, z. s. k posledním událostem

Vážení členové klubu, příznivci plemene mops,
v posledním období je vystupňována mediální kampaň v souvislosti s chovem
psů v chovatelské stanice Dog-Lome.
Z vašich ohlasů zveřejněných na FB, i sdělovaných telefonicky členům výboru,
Mops klubu České republiky, z. s. (MK ČR), vyplývají obavy, že výbor klubu
zanedbal informační povinnost k této kauze. Ujišťujeme vás, že to není
z důvodu snahy „zamést případ pod koberec“. Snažíme se získat co nejvíc
objektivních informací k tomu, abychom mohli přijmout takové stanovisko,
které bude odolné jakémukoliv právnímu útoku. Je vždy velice jednoduché dělat
rychlá rozhodnutí typu „seberte jí psy“, „zakažte jí chovat“ apod., a to jsme
vybrali ty nejmírnější požadavky. V některých případech se jedná i o přímou
výzvu na fyzickou likvidaci chovatelky. Výbor MK ČR apeluje na rozvážnost
svých členů. Žádáme vás, abyste se nedopouštěli podobných útoků, které nejsou
důstojné slušných lidí, za které považujeme většinu chovatelů mopsíků.
Nyní k dosud provedeným opatření výboru MK ČR.
Dne 29. 9. 2016 byla provedena kontrola chovatelského zařízení Dog-Lome
prezidentem MK ČR a hlavní poradkyní chovu. Je zpracována zpráva o této
kontrole. Považujeme za korektní nejprve seznámit s výsledkem kontroly
majitelku chovatelské stanice a vyžádat si její stanovisko. Obojí bude poté
zveřejněno na našich webových stránkách a stane se jedním z podkladových
materiálů dalšího postupu.
Do současné doby jsme se sešli na dvou mimořádných výborových schůzích,
kde byla projednávána různá navržená opatření v celé šíři problému. Výbor MK
ČR musí při realizaci opatření k situaci v chovatelské stanici Dog-Lome
vycházet z konkrétních faktů. Nestačí pouhé výlevy řady účastníků na
facebooku. K dnešnímu dni jsme dospěli k návrhu zatímního opatření, a to
zaslání žádosti předsednictvu ČMKU o pozastavení zápisu štěňat plemene
mops z chovatelské stanice Dog-Lome až do odvolání.
Tato žádost byla projednávána ve spolupráci s Moravskoslezským bulldog mops
klubem (MSBMK). Očekávali jsme jejich vyjádření, případně vytištěnou

a podepsanou žádost. Situace se však radikálně změnila. Podle posledních
neověřených zpráv, paní Krsová dne 4. 10. 2016 vystoupila z tohoto klubu. Tím
údajně ztratil MSBMK oprávnění provádět aktivní opatření vůči chovatelské
stanici Dog-Lome a je na nás, jaký postup dále zvolíme.
Další informace, která se bezprostředně netýká výše popisovaného případu.
Výbor MK ČR vedle oficiálních webových klubových stránek, zřídil na FB
oficiální stránky MKČR-Mops klub České republiky, které budou využívány
k operativní informaci členů klubu i široké veřejnosti. Výbor je přesvědčen, že
svým postojem k případu chovatelské stanice Dog-Lome i k dalším záležitostem
Mops klub ČR dokáže všem, že vzniklé problémy jsou zodpovědně řešeny.
Zároveň věří, že tento profil nebude zneužit k vyřizování osobních účtů
a nevhodných emocionálních výlevů.
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