Kontinentál si ukousne ocas

Drazí kynologové a milovníci kontinentálních ohařů!
Chci s Vámi sdílet jednu moji úvahu.. Přichází vzápětí..
Tedy - jsem morálně zklamán našimi kynologickými institucemi,
ale především orgánem mezinárodním, nejdůležitějším, a to je
F.C.I.!
Tato instituce, což je, jak všichni víte, kynologický orgán, musí
ochraňovat a zaštiťovat plemena psů na světové úrovni a
rozhodně respektovat standard plemene. Avšak v tomto bodě
se ve mne zrodily vážné, hluboké pochyby o výkonnosti,
působnosti tohoto institutu.., a proto bych přešel k jádru otázky
a v této souvislosti chci upozornit na skutečnost, že v rámci
svých pravomocí udělují právo přidělovat C.A.C.I.B. i zemím,
kde není povoleno vystavovat kupírované psy, jak ostatně jejich
zákon ustanovuje. Vyjadřuji se v souvislosti evropského
vybočeni, přelomového zvratu ve Švýcarsku, kde.. zdá se.. byli
prezentováni 2 nebo 3 italští ohaři a přirozeně také jiná
plemena, jejichž zastoupení bylo jen zábleskem původních
počtů. Samozřejmě všichni byli prezentováni s dlouhým,
nekupírovaným ocasem, (tedy ne ve standardní formě, jak by to
mělo být podle mého názoru).
Ptám se - jaké chovatelské důsledky bude mít ono snížení
počtu účastníků?
Vidím, že aktuálně žijeme v mravně nízké vichřici, kde jsou
všichni lhostejni k záležitostem ostatních. Měli bychom dělat
nátlak na F.C.I. a ptát se: jak je možné povolit přidělování
C.A.C.I.B. zemím, kde je omezena svoboda vystavovatelů
skoro rasisticky?
Přirozeně toto stanovisko by mělo byt podporováno specialisty,
odbornou společnosti všech zemí, zatáhněme celý svět
příznivců kontinentálních ohařů a zkusme zakročit s přímou
otevřeností, protože jde o záchranu našich plemen!
Italský ohař, bretaňský ohař, německý krátkosrstý ohař s
dlouhým prutem nereprezentují již více plemeno podle znění
standardu. Získali bychom plemena podobná, ale již ne ta
původní, tím bychom popřeli výsledky desetiletí, ba století
chovatelské selekce, původní typ těchto ohařů by vyhynul.

V tomto bode je moje smýšlení jasné. Zastávám názor, že
bychom neměli ustupovat požadavkům na zákaz kupírování
(není v souladu se standardem), neměli bychom se v této
plemenné kauze podřizovat a trvat na tom, že morfologie je
v přímé spojitosti se stylem práce. ..kontinentál nemůže
respektovat pracovní standard, pokud má za sebou nepřirozený
přívěsek, o kterém neví kde ho vzal!
Právě ztrácíme vše a jediné řešeni je, že si kontinentál sám
ukousne ten nestandardni ocas.
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