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Masaža psov in pasja
prehrana

Finale pokala VOMAR
Pasma: Bauceron

Osnovna šola

Uvodnik

L

eto 2019 se je na kinološkem področju pričelo z velikimi spremembami.
Kinološko zvezo po agoniji zadnjih
let od maja dalje vodi g. Štefan Šinko, ki
mu želimo, da bi mu uspelo sanirati slabo finančno stanje in izboljšati delovanje
in ugled kinološke zveze.
Tudi v našem društvu imamo novo
predsednico Anjo Jug, ki je že zavihala
rokave in uvedla nekaj dobrodošlih sprememb in upam, da ji bo v novem letu zaupan poln mandat.
V tokratni številki revije imamo
množico različnih člankov. V rednih temah Eva opisuje dogodke iz agility druščine in tekmo za državno prvenstvo, ki
je že tradicionalno v maju.
Tekmovanje v klasiki za pokal Vomar opisuje Sašo. Tu velja omeniti še
uspeh Branka Šulerja, ki je bil najbolje
uvrščen slovenski reprezentant na svetovnem prvenstvu za belgijske ovčarje v
Pišku na Češkem, uvrstil pa se je tudi v
državno reprezentanco za FCI svetovno
prvenstvo, ki bo septembra na Dunaju.
Prikupen članek o malošolčkih,
ki so bili letos še posebej živahni je pripravila Minca. Že dolgo se tečajniki niso
tako dolgo zadržali na zaključni prireditvi, zato predvidevam, da so v druženju
in delu uživali. Upam, da se jih jeseni čim
več vrne v osnovno šolo.
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Marjan GUMZEJ

Osnovna šola je bila to pomlad v
rokah Alenke, ki je najpogumnejša (kje
ste fantje) dekleta pripeljala na izpit. Vse,
ki so zbrale pogum, so bile uspešne. Izpit
so uspešno opravile še tri naše članice, ki
pridno trenirajo ob pomoči Nuške.
Redne teme zaključuje opis pasme
Francoski ovčar, ki jo je pripravil Primož.
Po dolgem času smo zopet gostili učence
OŠ Milke Namestnik Sonje, ki so nam na
novo poslikali revirje. Avtorica prispevka
je Viktorija.
Organizirali smo tudi predavanje
na temo masaže psov, prispevek je napisala Anja.
V tokratni množici člankov je izostal prispevek o delovni akciji oz. akcijah.
A o tem več govorijo rezultati, ki jih vidite
na in ob poligonu.
Čas objave te številke velja za pasje
dneve, kar lahko vzamemo kot dobro.
Upajmo,da ste se v njih vsi oddahnili in
bomo ustrezno spočiti začeli jesenski
del. Pred nami je nova sezona in prvi izziv
je jesensko šolanje.
Z vpisi pričnemo v nedeljo, 25. avgusta in 1. septembra v času odprtih vrat
med 9. in 11. uro. Sledi uvodni sestanek v
torek, 3. septembra ob 18. uri.

Masaža psov in pasjaprehrana

Anja JUG

Ker se zavedamo, da pes ni samo žival in orodje za
varovanje naše lastnine ampak naš spremljevalec in
družinski član, ponujamo našim tečajnikov še kaj več
kot samo tečaj poslušnosti.

V

okviru pasje šole poleg praktične
vadbe na poligonu, socializacije
v mestu in prenašanja teoretičnih
znanj v prakso, ponujamo našim tečajnikom dodatne možnosti, da poglobijo
svoja znanja o potrebah svojih štirinožnih spremljevalcev.
V okviru spomladanskega tečaja
šolanja smo konec meseca aprila izvedli
Tečaj masaže psov pod vodstvom Brede
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Kralj. Zbrali smo se v soboto 27.4.2019
ob 14.00 uri v prostorih društva. Skupina
10 ljudi in naših psov smo preživeli zanimivo popoldne. Skupaj s svojim psom
smo spoznali osnovne elemente masaže
psa in načine dela z rokami, naučili smo
se kako lahko z masažo poživimo ali umirimo psa, strokovnih prijemov za hitre,
starejše pse in za mladiče, spoznali tehnike za učinkovito spremembo obnašanja
psov in še mnogo drugih podrobnosti.

V Bredini družbi je popoldan vse
prehitro minil, razšli pa smo se polni novih znanj ter sklenili kakšno novo prijateljstvo. Breda je na sploh zelo pozitivna
in prisrčna oseba, z zlatimi rokami katerim so se naši psi z veseljem predali.
Ker pa je zdravje našega psa na
prvem mestu smo za konec tečajev
13.7.2019 organizirali še Predavanje o
pasji prehrani v sodelovanju s podjetjem
DJ Plus. Le ti so pod vodstvom svoje veterinarke podali celovito sliko o sestavi
pasjih briketov in mokre hrane. Veterinarka Vesna je jasno in nadzorno, s pomočjo video projekcije, predstavila na
kaj moramo biti potrošniki pri nakupu
in izbiri hrane za našega psa še posebej
previdni. Seveda ne sme biti cena edino
vodilo pri nakupu. Potrebno se je poza-

nimati o sestavinah, ki so v posameznih
hranah ter predvsem v kakšnem razmerju in na katerem mestu se v hrani pojavljajo. Najboljši odraz pravilne izbire kakovostne hrane pa je seveda naš kuža. Če
je naša izbira pravilna bo naš pes aktiven,
dobro se bo počutil, imel bo močno, sijočo dlako. Iztrebki bodo majhni, kar je
zelo pomemben pokazatelj o izkoriščenosti hrane, ki jo naš kuža zaužije. Ne bo
imel prebavnih motenj in tudi alergije se
ne bodo pojavile. Le celosten pristop in
razumevanje potreb našega psa bo pripeljalo do tega, da z nami uspešno in
kakovostno sobiva zdrav in zadovoljen
kuža. Za vas se bom na voljo tudi v jesenskem terminu.
Lepo vabljeni!
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Aktivni smo bili tudi agilitaši

Eva VELER

Čeprav novih tečajnikov v začetnem tečaju agility-ja to
pomlad nismo imeli, smo ostali agilitaši vseeno pridno
trenirali, se družili in se uspešno udeleževali tekem.

N

ajuspešnejša je bila že kar prva
tekma v sezoni, ki se je odvila na
KD Zreče.

Udeležili sva se je Nika Hadner s
Shayo in jaz s svojo Neli, prvič pa sem na
tekmi nastopila tudi s Cassy, katere lastnik je Damjan Lorenčič. Shaya in Cassy
sta tekmovali v kategoriji A1 large in kar
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obe končali na stopničkah za 1. oz. 3. mesto. Na isti tekmi pa sva prvič v kategoriji
A3 small na stopničke za 1. mesto stopili
tudi midve z Neli. Uspešni sva bili tudi na
hrvaški tekmi v Varaždinu, kjer sva osvojili 3. mesto. Nika je to sezono s Shayo
osvojila tudi vse pogoje za prestop v zahtevnejšo kategorijo A2, kjer ju že čakajo
novi izzivi!

Maja je kot vsako leto napočil čas,
da agility tekmo gostimo tudi na našem
poligonu. Tako smo 11. maja organizirali
1. tekmo za državno prvenstvo Slovenije
2019. Udeležilo se je je več kot 100 tekmovalcev iz 4 držav. Dogodek je potekal
v sproščenem vzdušju, saj smo vsi člani
in ostali prostovoljci, ki so bili pripravljeni pomagat pri izvedbi tekme, tudi tokrat zelo lepo sodelovali. Prvič smo letos
organizirali tudi srečelov, na katerem so
lahko tekmovalci in ostali obiskovalci z
malo sreče zadeli bogate nagrade. Za te
smo izjemno hvaležni vsem podjetjem,
ki so nam bila pripravljena donirati nekaj
svojih izdelkov, storitev ali denarja in so
vsekakor nepogrešljivi del pri organizaciji takšnega dogodka. Od domačih tekmovalcev je najuspešneje nastopila Nika

s Shayo, ki je z odličnim 4. mestom v svoji
kategoriji za las zgrešila stopničke.
V začetku junija smo agility predstavili otrokom v Vrtcu Fram, ki so se lahko tudi sami preizkusili v vodenju psa čez
ovire in tako spoznali, da aktivno delo
s psom sicer zahteva precej znanja in
vztrajnosti, a je hkrati zelo zabavno in kot
tako odličen način za preživljanje prostega časa.
S poletno vročino se tudi kinološke
aktivnosti nekoliko umirijo. Ob večernih
treningih in druženjih na našem poligonu v zavetju osvežujočega gozdnega
zraka, tako že pričakujemo jesensko sezono in vse, kar bo ta prinesla s seboj.
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Pisana skupina malošolčkov

Minca MALE

Letos spomladi se je male šole udeležila super skupina
pasemsko izredno različnih psov. Ponovila se je le ena
pasma.

V

si psi in vsi vodniki so odlično sodelovali v parih in med sabo, skupaj smo se spodbujali, si svetovali
in se veliko smejali.
Šolarji so osvojili vse potrebno kar
mora znati dobro socializiran pes, od
osnovnih ukazov, obnašanja v različnih
okoljih (v skupini, na ulici, v mestnem
parku, v gozdu, na različnih ovirah, podlagah in med različnimi motnjami na poligonu in verjamem, da tudi doma).
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Kljub karakternim in velikostnim
razlikam med psi in karakternim in starostnim razlikam med vodniki so se čisto
vsi odlično odrezali in na koncu tečaja so
v svet zakorakali odlično sodelujoči pari,
ki se med sabo spoštujejo ter se hkrati
znajo primerno obnašati tudi v okolici.
Tako kot po vsakem tečaju sem ponosna na vas moji šolarji in upam, da se
odločite nadaljevati kinološko pot.

Alenka KOTAR

Tečaj osnovne šole, izpiti in piknik

Pasja šola se v prvi vrsti osredotoča na vzgojo psa , ob
tem pa vključuje tudi vaje poslušnosti. Namen tečaja
je da smo pse in njihove vodnike naučili prijetnega,
skupnega sobivanja.

T

ečaj OŠ smo namenili predvsem
vzgoji psa , socializaciji- vse kar je
potrebno , da pes v okolju v katerem živi ne ogroža sebe in drugih, vzpostavitvi čim boljše povezave med vodnikom in psom.
Opravili smo več vaj v urbanem
okolju, kjer vodnik in pes ob predvidljivih ali nepredvidljivih situacijah ravnata
pravilno, brez strahu in stresa.

Veliko časa smo posvečali vaji odpoklica, pravilnemu odnosu vodnika do
psa. Imeli smo tudi predavanje o pasji
prehrani. Tečaj je potekal na kinološkem
poligonu in v mestu. Psi in vodniki so se
na poligonu dobro počutili in so zelo dobro sodelovali. Nekateri vodniki z psmi so
bili prvič v urbanem okolju- mestu, a je
trening potekal brez problemov. Na tečaj
osnovne šole se je vpisalo 13 tečajnikov.
Razdelili smo se v dve skupini, začetniki
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in psi, ki že imajo tečaj male šole. Vodniki
in psi so bili zelo prizadevni in že po prvem mesecu so vsi kazali velik napredek.
10 tečajnikov je uspešno opravilo tečaj,
dva od teh pa sta se odločila da pristopita na izpit BH/VT (BB-H) in ga zelo uspešno, korektno opravila.
Izpite so poleg tečajnikov opravljali še trije drugi člani društva. Trije vodniki
so delali izpit za psa spremljevalca – BH/
VT ( BBH), dva vodnika pa sta opravljala
višji izpit ( tekmovalni) IBGH-1 .Izpit BH/
VT je sestavljen iz treh delov: pisni izpit za vodnika psa spremljevalca, izpit z
psom na vadbišču ter preizkus obnašanja
psa v urbanem okolju. Izpit IBGH-1 sodi v
tekmovalni program in se dela samo na
poligonu, pes pa mora že imeti izpit BH/
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VT ( BBH). Vsi izpitniki so bili uspešni in
izpite pozitivno opravili.
Po zaključenem formalnem delu
je sledil piknik, ki je bil tokrat, na veselje
vseh, ki na društvu delamo in se zanj trudimo, množično obiskan. Poleg pogostitve smo za vse pripravili še zanimive igre.
Vse vaje je moral vodnik izpeljati skupaj s
psom. Najboljši tekmovalec je bil nagrajen z odličnimi praktičnimi nagradami.
Prav tako smo podelili tolažilno nagrado
najbolj počasnemu tekmovalcu.
Čestitam še enkrat vodnikom in
njihovim psom za uspešno opravljene
tečaje in aktivno druženje s psom tudi v
bodoče!

Dan zemlje

Viktorija JAVORNIK

Na čudovit sončen dan, smo se prijetno družili z Učenci
OŠ Minka Namestnik Sonja in skupaj obeležili Dan zemlje.

O

troci so z svojo spretnostjo pod
vodstvom likovne vzgojiteljice
prijetno presenetili in s čudovito
poslikavo vadbenih panojev (revirjev)
popestrili naš vadbeni poligon.
Zelo smo veseli, da so se odzvali
našemu vabilu, kar smo izkoristili tudi za
druženje in medsebojno spoznavanje.
Po opravljenem delu smo jim predstavili
kratek program našega dela s psi, kratka
predstavitev agilitya in klasike. Tudi mi

smo zavihali rokave in opravili pošteno
čiščenje zunanjih površin in ožje okolice
društva.
Upamo, da bo tako druženje postalo stalnica, ki prinaša obojestransko
veselje in raznolikost!
Iskrena hvala vodstvu OŠ Minke
Namestnik, da so se odzvali našemu vabilu in svoj dan v naravi delili z nami!
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Pokal VOMAR

Sašo KOTAR

Regijska tekma Odprt turnir šolanih psov za pokal VOMAR je namenjen vsem ljubiteljem tovrstnih tekmovanj
in njihovim štirinožcem, da se izkažejo ...
... v vajah poslušnosti, obrambe in sledenja, ter v dobri družbi izmenjajo svoje
izkušnje, ter s tem pripomorejo k prepoznavnosti dela kinoloških društev, vzgoji
in šolanju psov ter njihovih lastnikov.
V preteklih letih se je tekmovanja
udeležilo več članov - tekmovalcev našega kluba, kateri so v različnih disciplinah
in kategorijah dosegli odlične rezultate
tako kot posamezniki kakor tudi ekipa.
V letu 2019 smo se prav tako udeležili
turnirja za POKAL VOMAR 2019, katerega pa zaradi okrnjenosti ekipe prenehanja nastopanja, ter šolanja mladih psov
zastopa le Sašo Kotar.
Nastopil je na tekmi v
Ajdovščini, Celju, Zagorju in Trbovljah, kjer
je dosegel dvakrat 1.
mesto, eno 2. in 3. mesto.
Spomladanski
del tekmovanj je tako
končal na vrhu razpredelnice v svoji kategoriji (IPS-A), ter s tem dosegel dober rezultat.
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Jesenski del se prične v mesecu
septembru s tekmo na KD Ljutomeru,
nadaljuje na KD Pluton, KD Celeje in KD
Ptuj, ter v novembra zaključi na domačem poligonu KD Slovenska Bistrica, kjer
bodo razglašeni rezultati v vseh disciplinah (IPS-A, TPA1, Bgh1, Bgh2, Bgh3, IGP1,
IGP2, IGP3).
Članice in člane, kateri bi se rabi
pomerili na tekmi, pridobili izkušnje, vabimo da se nam pridružite. Vse ostale ljubitelje in zainteresirane pa vabimo, da si
zaključni turnir ogledate na poligonu KD
Slov. Bistrica dne 09.11.2019.

Bauceron - francoski ovčar

Primož MACUH

Odličen čuvaj, zvesti član družine z izredno dobrim
občutkom za otroke in starejše ljudi. To je francoski
ovčar ali beauceron.

B

eauceron je največji med francoskimi ovčarskimi psi. Gre tudi za
eno najstarejših pasem, ki se je zelo
malo spreminjala skozi leta. Pasma je stara že dobrih sto let, zato so tudi francoski
kinologi trdili, da je beauceron oče dobermanov. Pasma ima dve francoski imeni berger de beauce (ovčar iz pokrajine
Beauce) ali bas rouge (rdeča novavica).
Je v tesnem sorodstvu s svojim dolgodlakim bratrancem briardom ali berger
de briem (ovčar iz pokrajine Brie). Bea-

uceron je atletski pes, ki daje vtis moči
Uporabljali so ga za zganjanje in zaščito
ovac ter varovanje lastnika in njegovega
imetja.
Uspešno se uporabljajo v iskalnih
in reševalnih akcijah, kakor tudi v iskanju
drog, kot psi pomočniki in terapevtski
psi pa so za marsikoga preprosto nepogrešljivi. Uspešni so tudi v sledenju, športni kinologiji, poslušnosti in tudi agilityu.
Kot uspešni so se pokazali tudi v skijor-
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gingu in flyballu, kljub temu, da je bila
njihova prvotna funkcija varovanje čred
ovac in goveda. Tudi danes se beauceron
uporablja v vojski in policiji.
Znani so po svoji inteligenci in
odličnem spominu. Močno se navežejo
na lastnika in njegovo družino, kar kažejo s svojo zvestobo in ugajanjem. Imajo izjemno sposobnost prepoznavanja
počutja svojega lastnika. So zelo ljubeči
in zaščitniški do otrok. Takšni so tudi do
drugih članov družine, saj
njih in njihovo lastnino odločno čuvajo. Do tujcev so
na svojem teritoriju nepopustljivi.
Mene predvsem navdušuje tako zunanjost kot
njegov močan značaj. So
zelo stabilni in nimajo navade da se izpostavljajo,
razen takrat, ko čutijo kakšne neobičajne dražljaje
iz okolice. Lastnik beaucerona sem že dobro leto
in pol in lahko trdim, da ta
pasma psa ni za vsakogar,
kajti je zelo aktiven in delaven, kar pomeni, da potrebujemo zanj zelo veliko
časa, da mu lahko zagotovimo kvalitetno življenj. S
socializacijo je potrebno
začeti zgodaj. Pri učenju
potrebuje zelo vztrajnega,
odločnega in doslednega
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vodnika, zato ker so v zgodnji fazi zelo
igrivi in aktivni, zato ga je potrebno znati osredotočiti na delo pri učenju. Imajo
odličen spomin, njihove osnovne vrline
so poslušnost, mirnost, pogum, potrpežljivost, odpornost, budnost.
Beauceron kaže ekstremen čut za
zvestobo in ugajanje svojemu gospodarju. So senzibilni psi in kažejo veliko
sposobnost prepoznavati razpoloženje
in voljo svojega gospodarja.

So zelo prilagodljivi, zato lahko živijo tudi v stanovanju, vendar pa potrebujejo veliko gibanja. So zelo športni psi,
ki lahko pretečejo ogromne razdalje. Pazljivost pa ne bo odveč pri mladičkih, ko
je potrebno napore in aktivnost omejiti,
da ne bo težav, ko Beauceron odraste.
To se zgodi šele okrog 3 - 4 leta starosti.
Drugače so pa vzdržljivi psi, ki so odporni
na ekstremne vremenske razmere. Imajo
celo vodoodporno dlako. Potrebuje bližino lastnika in aktiven čas z njim.
Edinstvena karakteristika te pasme
so sledniki na zadnjih nogah. Velikokrat
me ljudje sprašujejo zakaj ima beauceron slednike. Nekako je to francoska tradicija, da imajo njihovi ovčarji slednike.
Nekateri pravijo, da seže to že v same
začetke vzreje te pasme. Najboljši ovčarski psi naj bi imeli slednike, skozi vzrejo
naj bi se ohranili le tisti psi z dvojnimi
sledniki. Danes je to značilnost pravega
beaucerona. Sama nega dlake ni zahtevna. Pes nima posebnega vonja. Dlaka je
svetleča, gladka, čvrsta, ki zahteva občasno krtačenje, da odstranimo odmrlo
dlako. Beauceroni so na pogled zelo veliki psi, kompaktni, vzdržljivi, močni dobro grajeni in mišičasti, niso pretežki, so
okretni in odzivni. Je značajsko zelo zanesljiv, čuječ in neustrašen v vsakdanjih
situacijah. Največja višina za samca je 6570 cm, samice pa 61-68 cm. Teža samca
je nekje od 32-45 kg samica pa je težka
med 30-35 kg. Uhlja sta visoko nastavljena, spuščena sta ravna in dokaj kratka,
ne smeta biti prilepljena na lice. Vrat je

mišičast, ustrezne dolžine, harmonično
združen z rameni. Prednje okončine so
spredaj ravne in paralelne. Sledniki so
po tradiciji ovčarske pasme, ti oblikujejo dobro ločen palec z nohti, postavljen
bolj k šapam. Glava je dobro oblikovana
s harmoničnimi linijami. Gledano s profila sta zgornja linija lobanje in linija gobca približno vzporedni. Ugriz je škarjast
z močnim zobovjem. Oči so vodoravne,
rahlo ovalne, šarenica je temno rjava, za
harlekine so dovoljene oči v dveh barvah
– eno oko modro in drugo rjavo. Gobec
ni ozek in ne koničast. Prstni koš je globok, sega do višine komolcev. Poudariti
je potrebno, da je pasma še zmeraj zelo
zdrava. Klju¬b vsemu so kot predstavniki večjih pasem psov nagnjeni k težavam
s kolki, komolci in hrbtenico, a jih v kakovostni vzreji le težko zasledimo. V zrelejših letih so nagnjeni k zasuku želodca.
Kakšnih posebnih genetskih bolezni,
kroničnih alergij in podobnega beauceron nima.
Beauceron je vsestranski francoz
velikega srca. Zaradi njegovega močnega značaja zahteva tudi enakovrednega
vodnika. Sam sem zelo vesel, da sem se
odločil prav za beaucerona, kajti ima dobre lastnosti, predvsem je zelo zaščitniški in odlični čuvaj. Prednost predvsem
vidim v tem, da glede na to, da ta pasma
potrebuje veliko gibanja imaš kot vodnik
to možnost, da si veliko aktiven in v stalnem pogonu, kar pozitivno vpliva na življenjski slog.
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Kinološko društvo
Slovenska Bistrica VABI
na tecaje šolanja psov!
V

Vpisi:
25.8 in 1.9.2019
med 9.00 in 11.00 uro
Uvodni sestanek: 3.9.2019 ob
18.00
rih
Vpisi bodo potekali v prosto
društva, na kuglu.
www.kinolosko-drustvo.com

VEC
INFO NA:
V

Zgornja
Bistrica 13,
2310 Slovenska
Bistrica

041 946 271

