Špeciálna výstava Klubu tibetskej dogy na Slovensku 11. september 2022.
Pred vypuknutím COVID pandémie som dostal pozvanie posudzovať Špeciálnu výstavu Klubu
tibetskej dogy na Slovensku, ale vzhľadom na obmedzenia nebolo možné prísť skôr. Konečne v roku
2022 sa posudzovanie mohlo stať realitou a bolo to moje vôbec prvé posudzovanie na Slovensku. 10.
septembra som teda odcestoval letecky z Holandska do Viedne odkiaľ som cestoval 2 hodiny autom
na miesto konania výstavy do Pružiny. Po privítaní a ubytovaní v hoteli som sa dobre navečeral.
Na druhý deň sa výstava začala niečo po 10tej hodine. Bolo prihlásených 31 tibetských dôg (10 psov
a 21 sučiek) a tiež 3 páry a 4 chovateľské skupiny. Po výstave sa bonitovali tri tibetské dogy, všetky tri
boli zbonitované. Výstavu otvorila pani Linda Voláriková a začali sme triedou dorastu psy.
Bol som veľmi potešený a šťastný z kvality, ktorú som na špeciálnej výstave videl. Veľmi typické,
pravé tibetské dogy :o).
Chcel by som spomenúť aspoň pár tibetských dôg, ktoré na mňa veľmi zapôsobili:
- Azar Sirius Gangkar, mladý pes vysokej kvality, napísal som, že už má všetky kvality, potrebuje len
dospieť. Môžem dať majiteľovi jednu radu – byť hrdý a dobre sa o neho starať, lebo je to naozaj veľmi
kvalitná tibetská doga.
- Khyunglung Ngulkar’s Ekram Mani, môj najlepší pes dňa, tak typický vo všetkom a neskôr sa stal aj
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia.
- Soulshine Mahatma La, pekná mladá sučka, ktorá tiež ukazuje veľa kvalít. Mladá slečna, na ktorú
treba byť hrdý.
- Cassie Vládce noci, bola moja najlepšia sučka zo siedmych sučiek šampióniek, je tak veľmi typická
a vyrovnaná. Neskôr získala aj titul BOB – najlepší jedinec plemena.
Chcem pogratulovať aj všetkým ostatným vystavovateľom a ich tibetským dogám, samozrejme keď
idete na výstavu máte očakávania, ktoré sa niekedy naplnia. Ale rozhodca môže mať niekedy iný
názor o vašom psíkovi. Na tom ale nezáleží, vaša tibetská doga je stále vaším najlepším priateľom.
Vždy na to myslite.
Ako rozhodcovia sme anjeli strážni plemena a musíme hľadať pravý typ tibetskej dogy, nie tých
extrémnych psov, ktorých nemôžem považovať za tibetské dogy.
Chcel by som poďakovať aj mojej skvelej vedúcej kruhu pani Linde Volárikovej za všetku jej úžasnú
prácu a tiež celému organizačnému tímu za ich pohostinnosť a vynikajúcu organizáciu.
Prajem vám všetko najlepšie a dúfam, že sa raz opäť niekde uvidíme.
Objímte za mňa vašich tibeťákov, oni si to zaslúžia!
So srdečným pozdravom z Schiedamu (Holandsko),
Rob Douma.

