
Doberman je temperamentné a krásne zviera s úžasnou pova-
hou. Počas posledných 20-tych rokov sa toto plemeno stalo
vermi populárne. Popularita síce priniesla zvýšenie počtu
zápisov narodených šteniat, odzrkadlilo sa to však na výraznom
znížení kvality. Aby sa uchránilo plemeno od tzv. "chovateľov",
ktorí vdaka popularite dobermanov "špekulovali" a pokúšali sa
chovať bez zretera na kvalitu, vyvinuli odborníci pre toto ple-
meno v Európe a následne aj u nás určité testy. Ide o správne
určenie povahových aj exteriérových znakov na bonitácii,
zdravotné testy - RTG bedrových kíbov na dyspláziu, dalej testy
výstavné a zákonodárne. Je nám všetkým známe, že ani jeden
z testov nemôže byť absolútne dokonalý, napriek tomu v rámci
možností umožr'\uje posúdiť požadované vlastnosti typické pre
plemeno. Systém týchto testov zabezpečuje bezchybný stav
plemena vo všeobecnosti a udržuje kvalitu genotypu. Je vyvi-
nutý nie len pre posúdenie exteriérových znakov, ale súčasne
pre posúdenie pracovných schopností plemena. Pravý cho-
vater dobermanov sa musí zamerať v prvom rade na chov
zdravých, geneticky nezaťažených a anatomicky dobre sta-
vaných jedincov so správnou silou charakteru a výraznou odva-
hou. Štandard predstavuje "IDEÁL", avšak problémom cho-
vateľa je, že má možnosť využiť len dostupný chovný materiál,
ktorý nie je ideálny.
Neverte v existenciu perfektného dobermana. Umenie chovu
je dlhodobo pracovať s láskou a oddanosťou, hradať najlepšie
možné spojenia, aby sa eliminovali nežiadúce znaky v dalších
generáciách, aby sme sa priblížili čo najviac k štandardu a pos-
tupne sa dopracovali k "ideálu dobermana".

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Predstavujeme Vám zo zahraničných plemenníkov

ORSON v. ROVELlNE

nar. 1.5.1990, o: FELA v. Franckenhorst, m: LEMA v. Roveline
Tento hnedý pes sa narodil v Belgicku. Obaja rodičia majú
absolvovaný ANGEKäRT (doživotnú chovnosť) a sú pred-
staviteľmi krvných línií s pevnými povahovými základmi.
ORSON má ohnivý a ostrý temperament a rád sa presadzuje
počas predvádzania na výstavách a pri výcviku. Jeho charakter
je pevný s vermi dobre rozvinutými ochrannými schopnosťami .
Tak ako rodičia aj Orson má absolvovaný Angekäh, ZTP V 1A a
SchH II.
V stavbe tela je Orson mohutný, stredne veľký pes. Má dobrú,
silnú hlavu, tmavé oko. Jeho telo je krátke a kompaktné, srsť
výbornej tmavohnedej farby. Má korektné uhlenie končatfn a
správny postoj. Mechanika pohybu je dobrá, hoci niekedy ju je
dosť ťažko posúdiť z dôvodu správaniu sa psa v kruhu. Napriek
tomu je Orson IDC juniorsieger, DV-, IDC- a Bundessieger,

Champion
Winner.
Orson bezpochyby predstavuje pevnú dedičnú silu a v budúc-
nosti určite uvidíme na výstavách jeho vynikajúce potomstvo.
K jeho najúspešnejším potomkom v súčasnosti patrí IOABI-
ABES del Littorie, ktorý má rovnaký temperament a povahu
ako Orson.

ZOZNÁMTE SA S NAŠiMI ŠAMPiÓNMI

Ako prvú Vám predstavíme bohužiaľ už len ako spomienku
sučku Ch. INA Hobart, ktorej výstavnú a chovnú kariéru pre-
rušil predčasný tragický úhyn.
Narodila sa 24.3.1993, zo spojenia otec Aros Kavé, matka Anni
Mir-Sva. Otec je predstaviteľom povahovo vyrovnanej línie,
ktorú vedie AROS Chora a matka sa v chove osvedčila viace-
rými výbornými potomkami.
Jej úspešná výstavná kariéra sa začala na Národnej výstave
mladých v Leviciach, kde zvíťazila medzi sučkami. Na NV v
Bratislave vo veku 16 mesiacov obdržala svojho prvého CAC.
Nasledovali dalšie úspechy: Národ. víť. ČR, Klubová víť. SR,
Champ. SR, Champ. ČR, 3x CACIB, 2x R. CACIB, V2 na
Klubovej výstave DK u p. Kriningera, CACA v rakúskom

.Stockarau a dalšie.
Sučka vynikala výbornou kvadratickou stavbou tela s typickou,
vermi pekne tvarovanou hlavou so svetlejším okom, dobre
nasadeným krkom, širokým a priestranným hrudníkom s vermi
dobre vyznačeným predhrudím, výborným uhlením hrudných
aj panvových končatín. V mechanike pohybu bola vermi ele-
gantná a vždy sa výborne predvádzala.
Vzhľadom k exteriérovým kvalitám tejto sučky bol predpoklad
jej prínosu v našom chove. D.M.
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