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27.8 – 28.8. 2022 byl v Německém Belmicke, Bergneustadt víkend ve znamení cane corso. 
Klub Cane Corso Italiano EV v neděli pořádal klubovou výstavu, které přecházel sobotní 
seminář s komentářem ke standardu cane corso, kde přednášel dlouholetý chovatel a 
odborník na plemeno Felice Pugliese. Tam by neměl chybět žádný nadšenec, který má 
zájem se v problematice plemene vzdělávat, tak jsme vyrazili! 
 
V sobotu jsme se v duchu přátelské atmosféry přivítali se všemi známými i novými tvářemi 
a seminář započal. Pan Pugliese samozřejmě nemluvil pouze o standardu plemene, jak ho 
známe v psané podobě, spíše vyzdvihoval některé podstatné části, které mají v dnešní době 
rozhodčí problém posoudit, nebo u kterých se trend neubírá směrem vhodným pro 
plemeno. Všechny tyto poznatky nám demonstroval obrázky se správnými, ale i špatnými 
příklady. Zároveň, pro lepší představu, důležité věci ukazoval na přítomném živém 
exempláři. Podle mě byla určitě velmi přínosná část o osách a liniích hlavy, protože v této 
oblasti spousta chovatelů i rozhodčích stále tápe. Jako další věc bych ráda vyzdvihla jeho 
poučku u důležitosti výrazu cane corso a nutnosti z něj vycházet při posuzování exteriéru. 
Podle Felice totiž, pokud rozhodčí začíná od konstrukce těla, zatímco hlava není v typu, 
jedná se o posuzování molosovitého psa s korektním tělem, nikoli o posouzení cane corso. 
V rámci semináře nám pan Pugliese udělil několik cenných rad ohledně výběru 
potencionálního štěněte, či krycího psa. Pes, který je úspěšný na výstavách nemusí pokaždé 
být úspěšným plemeníkem. Seminář byl velmi přínosný a vřele všem doporučuji účast na 
některém z jeho dalších projektů. 
 
Po semináři následovala diskuse, kde měl každý možnost své poznatky ohledně plemene 
doplnit a rozvinout. 
 
Přátelská atmosféra vydržela i v neděli, ačkoli šlo o výstavní den. Jako rozhodčí nastoupil 
Massimo Inzoli, v současnosti jeden z nejuznávanějších odborníků na plemeno. Něměcký 
klub čekal 2 roky, než si pan rozhodčí vyhradil pro tuto akci místo v diáři. I proto se výstavy  
zúčastnili chovatelé z Německa, Belgie, Holandska, Itálie a České republiky. Bylo přihlášeno 
21 psů a 36 fen. V katalogu zněla zvučná jména.  Pan rozhodčí pískal přísně, ale spravedlivě. 
Každý obdržel důkladný posudek svého psa/feny. Jak to tak bývá u prestižních klubových 
výstav, které soudcují odborníci na plemeno ze země původu, tituly Výborná dostalo jen pár 
vybraných jedinců a VD (i na pořadí) vystavující přijímali s hrdostí. 
 
Kromě standardních výstavních kategorií zde byly i soutěže o nejlepší hlavu, nejlepší pohyb, 
nejlepší předvedení v kruhu – spolupráci psa a handlera, na které rozhodčí rozdával 
nominace v průběhu posuzování a finalisté se pak utkali o vítězství před závěrečnými 
soutěžemi. 
 
Velká poklona patří klubu a jeho výboru za skvělou organizaci. Všichni dostali pěkné 
sponzorské dary, mj. hrníček potištěný logem klubu, vítězové na pořadí dostávali krásné 
železné plakety s logem kubu, vyrobené speciálně pro tuto příležitost. 
 



 
 
Jako vždy byla pro nás tato společenská událost příležitostí k příjemně strávenému času s 
přáteli a navazování nových kontaktů s chovateli z Evropské scény. Naše chovatelská stanice 
Atison/ Atison´s Legacy zde předvedla 4 své odchovy a všichni se ve svých třídách umístili 
na 1. nebo 2. místě. Je to pro nás velké zadostiučinění a motor pro další práci s cane corso. 


