
Polutovanie vyjadruje nad skonaním ARNlho aj naša
redakcia. Tento jedinečný a vermi šikovný a úspešný pes
poctil svojou účastou všetky tri ročníky pretekov o pohár
Kynologickej revue.

-- ..

MVDr.Gabriela Ridarčíková
Predsedkyňa Doberman klubu SR

• Majstrovstvá Švajčiarska - 255 b - 16.
miesto
• Majstrovstvá Slovenska - 245 b - 4. mies-
to
• Preteky o pohár Kynologickej revue
GAGIT Vrbové - 233 b. - 9. miesto
• Majstrovstvá Českej republiky 233 b. - 5.
miesto

Doberman sa vyznacuJe vysokou mierou snahy o
prenasledovanie, plným, silným zákusom, vysokou
mierou bojovnosti a dostatočnou zlosťou. Po bOji sa
má pes vrátiť do pokojného stavu, zlosť zmizne. V
siedmej časti sa posudzuje reakcía psa na strel'bu.
Vyžaduje sa aby bol pes I"ahostajný. Bojazlívé, ner-
vózne, panické správanie alebo vyhýbanie sa je
chybné. Zlaknutie sa s vel"mi rýchlym obnovením
správania sa zhoduje s temperamentom psa, ale nie
je ideálne. Najviac sa oceňuje nemenné alebo pre-
svedčivo zvedavé chovanie.
Počas celého testu dôležitú úlohu prí klasifikácii psa,
popri jednotlivých častiach hrá aj jeho celkový
dojem.
Správanie sa DOBERMANA podľa DGT má byť seba-
isté, vyrovnané, smelé a stabilné, bez nervozity, ale
s dostatočným množstvom temperamentu, bez priliš
agresívneho správania, ale s presvedčivou priprave-
nosťou naozaj chcieť ochrániť svojho pána. Tento
pes je ideálnym športovým, služobným a domácim
psom, ak dostane správnu výživu a výchovu. Faktom
ale je, že nie každý človek dokáže s takýmto psom
zaobchádzať, táto schopnosť sa ani nedá kúpiť, člo-
vek by to mal akceptovať z rešpektu k plemenu
DOBERMAN. Prispôsobením obranného pudu sa z
dobermana naozaj nestane strážny alebo ochranný
peL DM

pokračovanie

ARNI Tibeta
výborný " VT,ZM, IPO "
IP02, IPO 3, SW " SW
2, SchH 3

Absolvoval vyše 30 prete-
kov - najlepšie umiestnenia:
1993
• Želiezovce (IPO 1) - 258 b.
4. miesto
1994

MS dobermanov
Slovinsko (lPO 3j - 239 b. -
26. miesto
• Majstrovstvá Slovenska
dobermanov Piešfany - 241
b. - 2. miesto

Preteky o pOhár
Kynologickej revue Vrbové -
216 b - 8. miesto
• Maistrovstvá Maďarska
251 b - 2. miesto
1995
• Pohár mesta Komárno -
272 b - 2. miesto

Majstrovstvá sveta
Rakúsko - 245 b - 18. mies-
to
• Majstrovstvá Maďarska -
254 b - 2. miesto
• Majstrovstvá Slovenska B. Bystrica - 256
b - 2. miesto
• Preteky o pohár Kynologickej revue
GAGIT Vrbové - 242 b. - 12. miesto
1996
• Pohár mesta Komárno - 266 b - ,. mies-
to
• Majstrovstvá Rakúska - 265 b. - 4 miesto
• Majstrovstvá Maďarska - 275 b - 2. mies-
to

otáčanie a ohliadanie sa. Vel"mi sa oceňuje príatel"-
ské, spontánne, presvedčivé správanie bez strachu
alebo vyhýbavosti. Vo štvrtej častí sa sleduje správa-
nie psa v prítomnosti podozrívej osoby. Vyžaduje sa
aby bol pes pozorný, vyrovnaný.
Môže preukazovať trochu zlosti, ale tá by mala ihneď
opadnúf, ako náhle sa ukáže, že osoba nezaujíma
žiadnu hrozíacu pozíciu.
Nežiadúce je neisté, agresivne alebo bojazlivé cho-
vanie.
V piatej časti je to hrozba útoku na psovoda.
Vyžaduje sa aby bol pes presvedčivý, smelý s
ostrosťou a bojovnosťou, s prirodzeným obranným
pudom. Bojazlivé správanie, vyhýbanie sa, chovanie
s nejasnou formou zlosti, hryzenie zo strachu je ne-
žíadúce. Nemenná alebo priatelská a hravá reakcia
nie je pre obranného psa ako je DOBERMAN ideál-
na. Obranná pozicia, s očividným podráždením, bez
náchylnosti k ústupu, so strážnou agresiou, bez
toho, aby pes naozaj pOhrýzol je v poriadku.
Rezolútny, presvedčivý obranca s plným, silným
zákusom a dostatočnou dávkou zlosti a bOjovnosti sa
vel"mi oceňuje. V šiestej časti sa sleduje správanie
psa pri úteku útočníka. Vyžaduje sa aby bol pes tem-
peramentný, bojovný so smelou povahou.
Neschval"ujesa bOjazlivéváhavé chovanie, vyhýbanie
sa alebo neistá zlosť a hryzenie zo strachu. Nie je
ideálne ani nemenné, príatel"ské, hravé správanie.

Tento rok prezídium WDG umožnilo
Doberman klubu SR usporiadať 6.
ročnfk majstrovstiev sveta vo výkone
dobermanov v kategórii IP03. Arni
už pretekať nebude.
Štartoval na troch ročníkoch WDG,
po prvý krát v Maribore'94,
( 70,79,90) , druhý krát v Rakúsku a
minulý rok vo švajčiarskom
Sempachu, kde skončil na 16.mieste
72, 94, 89 . Štartoval na všetkých
pretekoch poriadaných Doberman
klubom, na majstrovstvách
Slovenska, na majstrovstvách
Madarska, na GAGITe a mnohých
iných vrcholových pretekoch.
Všetci kynológovia, ktorí pripravujú
psov pre vrcholový výkon vedia,
kofko hodín, dnf a vlastne rokov trvá,
kým pes dosiahne výsledky na prete-
koch. Pre nás všetkých je strata
tohoto psa bolestná. Bol milý, vyrov-
naný, mal dobrú povahu, stabilný
výkon a je vefká škoda, že musel
takto kruto a nezmyselne uhynút:

Pokračovanie
V minulom čísle sme vám približili Nemecký povaho-
vý test ZAP, dnes Vám priblížime, čo vyžadujú od svo-
jich dobermanov vynikajúci holandskí chovatelia v
Holandskom povahovom teste DGT.
Tento test pozostáva zo siedmych častí. V prvej časti
sa posudzuje správanie psa pri zoznámení sa s cu-
dzími osobami. Pes by mal byť nezaujatý, pozorný,
temperamentný. Môže byť zdržanlivý voči okolitým
osobám. Vylakané, nervózne, bojazlivé, podradené,
alebo agresívne chovanie sa považuje za nežiadúce.
Vel"misa oceňuje spontánne, príatel"ské, zvedavé a
entuziastické chovaníe.
V druhej časti sa posudzuje správaníe psa na ulicí.
Pes by mal byť nezaujatý a pozorný. Môže sa preja-
vovať nezmenene, ale nie podradene alebo hladajú-
ci oporu u psovoda. Najviac sa oceňuje zvedavé,
presvedčivé chovanie. Vylakanie pOdnietené vízuál-
nymí alebo akustickými sígnálmi nepatrí k vel"mínevý-
hodnému správaníu, ak je reakcia v zhode s tempe-
ramentom psa a správanie sa rýchlo, okamžite obno-
ví. Za nežiadúce sa považuje vyhýbanie sa, snaha o
odskočeníe, silné reakcie strachu so slabým obno-
vením správania sa. Tretia časť je najťažšía. Tu sa sle-
duje správanie psa v kruhu.
Za nežiadúce sa považuje bojazlivé, neísté, vyhýba-
vé chovanie, pokusy o útek alebo schovávanie sa za
psovoda a očivídné hl"adanieopory, ako aj nervózne

Zazvonil telefón a keď som ho zdvih-
la, ozval sa môj priatef Karol Scholtz
a povedal vefmi krátko "Gabi, uhynul
mi Arni." Nevedela som, čo mu mám
v tom momente povedat; bolo mi
chvílu divne a zovrelo mi v hrdle.
Zmohla som sa asi na niečo také
ako "Je mi to rúto, mala som ho
rada, bol to dobrý pes ..." Je to dosť
ťažké, keď sa lúčime s priatefmi a
keď zdielame ich bolest: Uhynul
dobrý pes, uhynul úplne zbytočne -
niekto ho otrávil. Predstava, že člo-
vek dokáže vykonať čosi tak nelud-
ské, je priam desivá. Zabili len tak
psa. Všetci dobermankári a tiež pre-
tekári so psami iných plemien aj v
zahraničí ho dobre poznajú. Bude
nám určite chýbat:
Arni Tibeta - mal šesť rokov, pochá-
dzal zo spojenia Baron Bryan
Haros'berg svetový víťaz,
Interchampión, IP03 a po matke
Betty Dunaxa, Ghampión, 2x GAGIB,
IP03.
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