Okénko do myslivecké kynologie
Ve 4. čísle Kozojedských novin ročníku 2015 jste si přečetli, jak smutné a těžké je loučení myslivce
se svým čtyřnohým pomocníkem a kamarádem. Myslivec bez psa je však poloviční myslivec – tvrdí
zkušení myslivečtí kynologové. A tak na místa starých, dosloužilých psíků nastupují noví, mladí
adepti loveckého umění. A myslivec znovu věnuje desítky a stovky hodin výchově a výcviku svého
nového loveckého pomocníka a společníka tak, aby mohl být jak přepisy a řády určují „lovecky
upotřebitelný“. A věřte, že není vůbec jednoduché tohoto cíle dosáhnout. Exterierově dobře
vybavení jedinci pak po absolvování výstavy mohou být zařazeni mezi chovné jedince.
Mezi myslivce našeho spolku, kteří se v současnosti věnují výchově, a výcviku psa pro lovecké
účely patří také Marek Peterka. Ten si za svého pomocníka pro výkon práva myslivosti vybral fenku
Německého křepeláka.

CIRA z Křivoklátských lesů,
chovatel Jiří Pour, Podmokly.

Narozena 17. dubna 2014
Jarní svod – 21. 3. 2015 v Manětíně.
Podzimní zkoušky loveckých slídičů – Líně 24. 10. 2015 – I. cena.
Německý křepelák je poměrně mladé psí plemeno vyšlechtěné v Německu kolem roku 1890,
určené především k lovu zajíců a lišek. Je řazen mezi slídiče, živé a vášnivé lovce. Velice rád
však aportuje také z vody. V České republice je toto plemeno poměrně málo známé a
rozšířené.
Německý křepelák je klidný, přítulný pes. Není nervózní ani agresivní. Je velice aktivní,
poddajný, přizpůsobivý a inteligentní. Dobře chápe, co se od něj očekává a čemu se má
naučit. Vůči svému majiteli a jeho rodině je oddaný. Je také velmi dobrým hlídačem. Velmi
dobrý vztah má i k dětem, ke kterým je přátelský a dobře je snáší. Přátelsky se chová také
k jiným psům. Pro své schopnosti a inteligenci se hodí také pro psí sporty, jako je agility. Pro
svoji mírumilovnou povahu se používá také pro canisterapii.
Od svého pána pak tento pes vyžaduje dostatek pohybu, vlídné zacházení a také důslednou
výchovu a výcvik.
Mladé fence Německého křepeláka Marka Peterky jsou tedy dva roky. Je to teprve
malinko odrostlé štěně. Již při podzimních naháňkách však měla CIRA z Křivoklátských lesů
možnost prokázat své lovecké vlohy a schopnosti. A vedla si více než úspěšně. Prokázala svůj
temperament, vytrvalost, obrovský akční radius a při střetu s černou zvěří také nebojácnost a
hlasitost při oznamování kontaktu s touto zvěří. Přispěla tak velkou měrou k dobrým
loveckým výsledkům naháněk a svému pánovi, vůdci, ale i kamarádovi připravila hodně
radosti. Přejeme oběma ještě hodně krásných společných loveckých zážitků.
S pozdravem „myslivecké kynologii zdar “!
Václav Troch
místopředseda MS

Marek Peterka a fenka Německého křepeláka CIRA z Křivoklátských lesů.

