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Pokračovanie v budúcom čísle

triedy pracovnej NERO z Tomkya naj-
krajšia mladá sutka PETRA z Tomky.
Národnou vítazkou a vítazkou plemena
BOB na Bratislavskej národnej výstave,
kde posudzoval pán Dr. Stanko z ČR sa
stala LUKRÉCIA z Tomky. Na Medzi-
národnej výstave v Nitre, kde posudzo-
val madarský rozhodca pán Ing. Pettkó
Csaba zvífazila NINA z Tomky v triede
pracovnej so zadaním CAG.
Inda Nera z Tomky získala v Českých
Budejoviciach titul CACIB už tretí v
poradi. tím splnila podmienky pre udele-
nie titulu Interšampión. Posudzoval pán
MUDr. Viktor Beneš. Na Špeciálnej výs-
tave dobermanov v Čechách získal
NORBO CAC v triede otvorenej. NINA R.
CAC v triede pracovnej a LAURA R. CAC
v triede šampiónov. Na Medzinárodnej
výstave v Brne. kde posudzoval Dr.
Stanko získala LAURA z Tomky CAC v
triede pracovnej.
Titul Šampión Slovenska v roku '96 bolo
udelený sutkám: LAURA a LUKRÉCIA z
Tomky.
Titul Šampión Slovenska mladých bol
udelený NORBOVI, NICKOVI a NINE z
Tomky.
Vefkým úspechom chovatefskej stanice
v roku 1996 bolo umiestnenie na
Svetovej výstave, kde z 5B psov v triede
mladých ako výborný piaty v poradí
skonÓI NICK z Tomkyaako výborný
desiaty NORBO z Tomky.
Majster Slovenska vo výkone dober-
manov v kategórií IPOI sa pre rok '96
stala LAURA z Tomky. JACK z Tomky sa
nominoval na Majstrovstvá sveta vo
výkone - 6. WDC '96 v kategórii IP03 vo
ŠvajÓarskom Sempachu.
Uchovnené sutky v roku '96: LAURA z
Tomky - základná 5A1A2. LUKRÉCIA -
základná 5A1B2, MONY z Tomky - zák-
ladná 5A1AI, výberová 5A1a-1.
Pani MVDr. Gabriele Ridartíkovej
srdetne blahoželáme ku krásnym úspe-
chom jej odchovu. V dalšej chovatefskej
práci jej prajeme, aby aj nadalej
prispievala ku skvalitneniu nášho chovu
povahovo a exteriérovo kvalitnými jedin-
cami plemena doberman.

D.M.

ANDY von Eichenhaina Bundessiegerom. Pes
mal zlú hlavu a slabú spodnú čeľust. Kvôli jeho
titulom ho vera chovateľov použilo a ešte stále
môžete vidiet jeho zlý vplyv na chov."
Nepochybne nie sú regulácie, ako rieš it prob-
lémy tohto druhu. Odpoveďou by mohol byt zoz-
nam plemenných psov, alebo chovateľský certi-
fikát ako u koní.
V chove dobermanov je vhodné sledovat cho-
vateľské stanice, u ktorých sa dá vidiet potom-
stvo určitého psa a vytvorit si ideu, čo sa dá od
tohoto psa očakávať. Chovater musi pamätat na
to, že typ psa, ktorý odchováva musí byt vhodný
pre potreby nových majiteľov a prispôsobivý
súčasným podmienkam.

posudzoval pán František Strhlík,
vítazom plemena BOB a vífazom triedy
pracovnej CAC sa stala LUKRÉCIA z
Tomky. najkrajší mladý pes NORBO.
najkrajšia mladá sutka NINA z Tomky, v
triede otvorenej zvífazila MONY z Tomky
so zadaním CAC. vífazom triedy
šampiónov CAC sa stala LAURA z
Tomky. Na Národnej výstave v Banskej
Bystrici. kde posudzoval pán Dušan

Zelenka titul Národný vítaz,
vífaz plemena BOB. CAC získal
NORBO z Tomky, Národná
vífazka, CAC sa stala NINA z
Tomkyazískala CAC, najkrajší
mladý pes sa stal NICK z
Tomky. Vífazom plemena BOB
a Vážskym vífazom na Vážskej
národnej výstave v Seredi, kde
posudzoval pán MVDr. Juraj
Frey, aj vífazom II. skupiny FCI
sa stal NICK z Tomky, v triede
pracovnej zvífazil NERO z
Tomkyazískal CAC, v triede
pracovnej vyhrala NINA z
Tomky so zadaním CAC. v
triede otvorenej MONY získala
R. CAC a v triede otvorenej bol
NORBO ocenený tiež R. CAG.
Celkovým vífazom Medziná-
rodnej výstavy v Bratislave sa
stala Ch. LAURA z Tomky.
Dobermanov posudzoval ra-
kúsky rozhodca pán Helmut
Supan a o udelení titulu najkraj-
ší pes výstavy Best in show -
BIS rozhodla pani Bryjmans-
Schalenberg z Holandska.
LAURA zvífazila vo všetkých
sútažiach a získala tituly
CACIB, vífaz plemena BOB,
vífaz II. skupiny FCI - BIG. V
triede pracovnej zvífazila NINA
z Tomkyazískala CAC.
Klubovým vífazom '96 na
Klubovej výstave v Bratislave,
vítazom plemena BOB, CAC sa
stala LUKRÉCIA z Tomky,
Klubovým vífazom '96 u psov
sa stal NORBO z Tomky, v
triede pracovnej získala CAC
NINA z Tomky, vítazom v triede
otvorenej sa stala MONY. vífaz

chyby, prípadne chyby línie ktorú vedie, je prinaj-
menšom smiešne. Hoci použitie takého šampió-
na znamená, že šteniatka sa rýchlo predajú, nez-
namená to však v žiadnom prípade, že Vaše šte-
niatka budú zlepšením ich rodičov - a to je práve
to, o čo by ste sa mali snažit. Účelom chovu je
odchovat lepších jedincov ako sú samotní
rodičia. Za používanie nevhodných psov nie sú
zodpovední len chovatelia, ale aj majitelia
šampiónov, ktorí neraz pripustia z rôznych
dôvodov svojho psa na hocijakú sučku a nezaují-
ma ich zlepšenie kvality chovu. Je to vždy
pokušenie použit pre chov šampióna. litul však
nezaručuje, že potomstvo bude vrcholovej kvali-
ty. Vera v minulosti používaných šampiónov na
chov priniesli veľmi vážne chyby na potomstvo.
Napríklad v knihe Mr. O. Voyela "Chova šport s
dobermanom" sa píše: "Bolo chybou urobit

pracovnej CAC LAURA z Tomky. Ďalšia
výstava bola bola Dunajská národná, kde
posudzoval pán Dušan Zelenka. Titul
vítaza plemena BOB a Dunajský vífaz
získal NICK z Tomky, Dunajský vítaz a
CAC u suÓek získala LAURA z Tomky.
LUKRÉCIA bola ocenená ako CAC v
triede otvorenej a vífazom mladých sa
stala NINA z Tomky. Vífazom špeciálnej
výstavy dobermanov '96 v Lutenci. kde

Vminulom roku sme sa na všetkých výs-
tavách stretávali s kvalitným odchovom
chovatefskej stanice "Z TOMKY" cho-
vatefky pani MVDr. Gabriely
Ridartíkovej. Najvyššie tituly na
všetkých typoch výstav získali psi a
sutky z jej chovu. Prvá výstava bola
medzinárodná v Trentíne. kde vítaza ple-
mena BOB získala NINA z Tomky, vítaz
mladých sa stal NORBO a vítaz triedy

Pokračovanie
Každý majiteľ pracovného psa ako je doberman
musí mat na pamäti, že tento pes bol vyšrachte-
ný aby bol schopný plnit všetky požiadavky na
neho kladené. Jeho kostra musí byt silná, schop-
ná prekonávat rozličný terén a prekážky a ak je
nutné, tak aj vo verkej rýchlosti. Preto exteriéro-
vo nesprávne stavaný pes je vážne handicapo-
vaný pre tento účel. Rovné (strmé) uhlenie hrud-
níkových končatín a nesprávne uhlenie pan-
vových končatín oslabuje jeho slobodu pohybu.
Predtým, než sa rozhodnete chovat pamätajte
na staré príslovie: "Iba najlepší dobermani sú
dost dobrí pre chovné účely" . To neznamená, že
vo výbere chovných zvierat by ste mali používat
výlučne zvieratá s titulmi. Využívanie určitého
plemenníka v chove len pre to, že má množstvo
titulov z najvyšších výstavanebrat ohľad na jeho
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