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" V4 - Judifax Geronimo (Quinto van
Neerlands Stam, Judifax Beau Kanji/J
Trieda mladých - psi hnedf: V1 - Lester
vom Fischbechi (Jagor Royal Beli,
Jashna vom Fischbechi) " V2 - Beryl del
Citone (Gamon di Campovalano, Zulia
Zema del Citone) " V3 - LIauro du Pia des .
Horts (Gyver du Pia des Horts, Firinga
des Landrys) " V4 - Joram Julek van
Diaspora (Randy van 't Saabatsveld, Dina
Delila van Diaspora)
Trieda otvorená - psi hnedf: V1 - Jairo
vom Druidenstein (Hertog Conan v.
Manensheide, Flicka vom Druidenstein)
" V2 - Sultan van de Donauhoeve (Orson
van Roveline, Nascha van de
Donauhoeve) " V3 - Jabaďeroye de la
Cour de la Fauconniere (Eroye'erton de
la Taniere ďor, Gwendoline Dona de la
Cour) " V4 - Hadz Ceiz Imidz (Cegres
Lais, lozefina)
Trieda pracovná - psi hnedf: V1, IDC víťaz
- Icaro di Villacastelli (Antheus v.d.
Araceli, Cesareus Bora Bora) " V2 -
Hadar Hosea v. Diaspora (Paco v.
Franckenhorst, Dina Delilla v. Diaspora) "

D.M.

Pokračovaniev budúcom čísle

chota, atď.). V porovnaní s ostatnými plemena mi je doberman stále
zdravý pes. Prezídium IDC pod vedením pána Hanza Wiblishausera v
skutočnosti vie o ďalších problémoch a sú si vedomí ich hrozby na
naše plemeno. IDC už začala podporovat vedecký výskum vrodených
defektov. Bezpochyby v budúcnosti vytvorí skupinu, ktorá sa bude
touto problematikou zaoberať. Výskum samozrejme nepomôže len
chovatefom, ale bude slúžit tiež ako ochrana kupujúcich. Bonitácie a
regulácie sú nevyhnutné aby sa zistilo, že neštandardní psy, ktorí sú
vadní v stavbe tela, povahe, alebo zdravotne, nebudú zahrnutí do cho-
vatefského programu. Skutočný chovatef má vefmi kritický pohfad na
svoju sučku skôr, ako ju spári so psom. Čo sú klady? Čo sú zápory? Je
príliš jednoduché vidiet chyby na psoch iných rudí a prehliadnut tie na
Vašom psovi. Nie je dobré byt "slepý" a pokiar si človek neuvedomí
chyby na vlastnom zvierati a neodhádne ich dôležitost, nemôže
správne určit vhodného psa na krytie. Zásadou chovu je, že nikdy
nesmiete párit zvieratá s rovnakými chybami, pretože tieto chyby poz-
načia Vašu líniu a bude vefmi tažké odstránit ich z budúcich generácií.
Vefmi starý a slávny chovatef Mr. Kloppel radil nikdy nechovat na psoch
so zlou hlavou a vadami pohybového aparátu, pretože bude trvať 10
generácií, kým sa týchto vád chov zbaví.

SADE du Glos des Grognards

Peupliers, Aida v't Nordse Veld) " V2 -
Faltor del Montaldo (Erby del Montaldo,
Dorisday del Montaldo) " V3 - Sandokan
des Vigilants du Val (Floydt v.h.
Savelsbos, Pherry des Vigilants du Val) "
V4 - Paco v. ťSneulveen (Hertog Conan
v. Manensheide, Natascha vom Norden
Stamm)

Trieda pracovná - psi čierni: V1 - Szultan
van 't Sabbatsveld (Judifax Fanthomas,
Orana van 't Sabbatsveld) " V2 - Over
Drive di Casa Coppo (Kaiser Mark di
Casa Coppo, Anaiis Retraction) " V3 -
Firefox (Orson van Roveline, Daron) " V4
- Socrate du Clos des Grognards (Graaf
Quirinus van Neerlands Stam, Puncky de
L 'Abbaye de Sable)
Trieda šampiónov - psi čierni: V1, IDC
víťaz - Randy van 't Sabbatsveld (Machico
van Les Deux Peupliers, Peche ven 't
Sabbatsveld) " V2 - Tiger delle Rocce
Ardenti (Kaiser Mark di Casa Coppo,
Tifany dei Nobili Nati) " V3 - Ugor di Villa
Conte ( Gamon di Campovalano, Nanci)

Pokračovanie
Každý majitef chovnej sučky musí mat, ešte predtým ako začne
chovat, jasnú predstavu správneho typu dobermana. Je potrebné
sústredit sa na udržanie zdravej rovnováhy medzi exteriérom a pova-
hovými vlohami. Krvné línie je potrebné pozorne preštudovať. Štúdium
povahových aj exteriérových znakov predkov oboch plánovaných jed-
incov posilní Váš výber, alebo Vás donúti všetko znovu zvážiť. Dôležitá
vec, ktorú si treba vždy pamätat je konzultácia párenia s poradcom
chovu a chovatefom. Mr. J. KolIenberger tvrdí, že "psa nikdy nerobí
meno chovatefskej stanice, ale jeho gény". Musíte vždy hfadat
najlepšie zviera, dostupné pre vašu sučku.
V minulej časti sme spomínali testy a podmienky, ktoré je potrebné
splnit, aby mohlo byt zviera zaradené do chovu. Niektoré krajiny patria-
ce pod IDC ako Belgicko, Holandsko, Francúzsko a ďalšie, rozvinuli
svoje vlastné testy. Každý pes týchto krajín, ktorý splnil podmienky
šampionátu a spravil testy (ZTP) na excellen!, musí ešte absolvovat
testy na domácej pôde. Ideálne by bolo, keby existoval jednotný test
pre celú Európu. Najlepším základom pre takýto test by bolo ZTP.
Tento test sa vyvíjal vefa rokov v krajine pôvodu dobermana. Je naj-
starší a najvyváženejší zo všetkých, požaduje krásu, typickú povahu a
zdravie. Samozrejme, že sú kritiky na tento test. najčastejšia kritika je,
že psi sú testovaní len na HD (dysplázia bedrových kíbov) a nepožadujú
sa testy na očné vyšetrenie PHTVL a ďalšie defekty (srdečné vady, hlu-

TAIGHER delle Rocce Ardenti

Na f8nto vellcý .v;atok, nazvanf ••DNI
DOBERMANA" •• tella vletcl cho-
vatelia a maJlte"a dobermanov na
celom .vete. V tomto roleu•• leonal v
dňoch 8 a~ B .sptsmbra vo
francdz.leom St",.boulflu za dlúJ."
vy.tavovateTov z 25 IeraJfn.
Prlhllf_nfch 428 dobennanov po.u6-
zovali fundovanf rozhodcovia: p. M.
FI.chsr, Dr. Cherr;sr,Dr. Pszzano, p.
M. Bonnlv.au, Dr. Schulsr, mme
Wellesr, p. M. Furlanl.
Víťazi jednotlivých tried:
Trieda mladých - psi čierni: V1 - Lord
Lorki vom Heckendorf (Judifax
Geronimo, Hanah happy vom
Heskendorf) " V2 - Dominguin for
Regent Blue (Graaf Quirinus v. Neerlans
Stam, Anaiis Actraction) " V3 - Luther
des Landrys (Graaf Quirinus v. Neerlans
Stam, Havila Tara des Landrys) " V4 -
Tsjoesef van de Donauhoeve (Randy
van 't Saabatsveld, Nikki van de
Donauhoeve)
Trieda otvorená - psi čierni: V1 - Danyo
v't Nodse Veld (Machico v. les Deux
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