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Stamm, napr. DON DIEGO v.ť
Sweko, NEMESIS Gadis. U nás
bol FABIAN využitý v spojení s
Ourinusou dcérou ISABEL z

dia, výcviku a podobne. Dospelá suka, ktorá je
nevyrovnaná z akejkoľvek príčiny, nebude dobrá
matka pre svoje šteňatá a šteňatá sa nevyvinú s
prijateľnými povahovými črtami. Toto je hlavná
príčina, prečo sú tieto suky právom vyradené z
chovu. Ak zosumarizujeme "správneho cho-
vateľa dobermanov", musí byť nekompromisný
v hodnoteni svojho chovu po stránke exterié-
rovej, správnej stavbe tela, povahovej, pevný a
odvážny charakter a hlavne po stránke odchovu
výlučne zdravých jedincov. Musí sa starať o
všetky problémy, ktoré môžu vzniknúť pri chove
a odchove. Musí presne ovládať štandard dober-
mana, musí niečo vedieť o genetike, dedičných
defektoch, problémoch vo ,všeobecnej
starostlivosti. Musí si byť vedomý chýb a
nedostatkov svojich psov. ale aj ich silných
stránok. Musí byť pripravený učiť sa a získavať čo
najviac skúseností okolo plemena, najlepšie
niekorko rokov skôr, ako sa rozhodne chovať.

Pokračovanie v budúcom čísle.

V minulom čísle sme hovorili o chove dober- tým ochranným inštinktom a silou charakteru.
manov, ktorí by mali zodpovedať potrebám Tento vývoj nastal ako priamy dôsledok systému
dnešných podmienok. Pes, ktorého šľachtil pán chovu v Európe. Citát dobre známeho Mr.
Doberman pre svoju potrebu by určite dnes GrOniga: "vývoj dobermana je výlučne výsled-
nebol prijateľný. Pôvodní dobermani boli divokí, kom chovu, nikdy nie výsledkom tréningu,
prudkí pracovní psi, vytvorení výlučne pre splne- výcviku, alebo výchovy". Povaha suky je vermi
nie úlohy- stráženie a ochranu. Väčšina dôležitá, ak uvažujete na nej chovať. Nikdy
dnešných dobermanov žije ako spoločníci a pria- nechovajte na suke, ktorá je nervózna, alebo
telia v rodinnom prostredi, aj ked sú samozrejme bojaziivá. Musí mať vyrovnaný a pevný charakter.
niektorí ešte stále využívani ako psi strážni. Neklamte sami seba myšlienkou, že suka so
Vývojom sa dobermani zmenili aj stavbou tela, aj slabou a bojaziivou povahou nakrytá so psom, čo
charakterom. Pôvodní dobermani, ktorí žili vonku má vynikajúci charakter a odvahu dá šteňatá s
a pracovali v každom počasí mali nutne prispô- dobrým a vyrovnaným temperamentom, je mi
sobenú srsť. ktorá sa stala drsnou so žltou pod- ľúto, ale takto to nefunguje. Toto je hlavný
sadou a odolnou každému počasiu. Moderný dôvod, prečo sa v Európe robí najprv bonitácia
doberman, žijúci prevažne vnútri má tenšiu, predtým, než je pes alebo suka pripustený do
kratšiu srsť bez podsady. Podobne temperament chovu. Druh psov, ktorí neuspejú sú tí, ktorí
prudký a útočiaci na všetko, čo sa pohne nie je počas testu majú naježenú srsť. hystericky
prijateľný a ani žiadaný u dnešného dobermana. štekajú, cúvajú, prejavujú známky strachu a
Požiadavka dneška je pes, ktorý môže žiť ako podobne. Je pomerne ťažké úplne správne
sporahlivý člen rodiny, s vyrovnanou a odhadnúť. koľko zo správania sa psa je zdedená
dôverčivou povahou, ale stále s vysoko rozvinu- a koľko je výsledkom vplyvu životného prostre-- - - .--
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V tejto časti vám predstavíme FABIAN je pes s vyrovnanou Vo svete sa výborne uplatnilo
predstaviteľa línie svetového povahou, o čom svedčí aj skúš- spojenie krvi BARON BRYAN
víťaza BARON BRYAN von ka z výkonu IPO 2 a bonitácia Harr'S Berg s krvou GRAFF
Harro'S Berg - psa Interšampió- 5A1A2. OUIRINUS v. Neerlands
na aMultišampióna FABIAN
FENRIS v. Diaspora z holand- I l.'ského chovu FAB IAN FENRIS
v. Diaspora z holandského cho-
vu, ktorý bol importovaný na
Slovensko. Narodil sa 20 sep-
tembra 1993 zo spojenia otec:
ZVOTEK ZEPHANJA v. Dias-
pora a matka THAMAR TARA v.
Diaspora. V preukaze o p6vode
tohto psa nachádzame mnoho
vynikajúcich jedincov ako
BARON CEZAR v. Rensloo,
VITESE vom Franckenhorst,
BJORN v. Stokebrand, FABIA-
NA FUSCASIA v. Diaspora a
iných.
FABIAN patrí ku psom s výraz-
ným temperamentom, rád sa
presadzuje počas predvádzania
na výstavách aj pri výcviku.
Posudok: Elegantný pes s veľ-
mi pekne modelovanou, mo-
hutnou hlavou s tmavým okom,
dobre nasadený krk, krátky,
pevný chrbát s dobre vyznače-
ným kohútikom, dobrý zadok,
hrudník dostatočne hlboký a
široký, korektné uhlenie kon-
čatín, dobrá mechaniku pohy-
bu, živý temperament.
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