
fa Marer, Salón pre psov Nely – manželia Bahnovci Krupina, fa Solmo - Ing. Vladimír Strmeň, 
Zak Metal-Zdeno Križian, Salaš Zbojská, Kúpele Dudince a.s, 

Mesto Brezno, ležiace v rozsiahlej kotline na Horehroní pod južnými svahmi Níz-
kych Tatier, sa stalo dejiskom Hlavnej špeciálnej výstavy nemeckých ovčiakov. Na 
túto najvýznamnejšiu chovateľskú akciu SÚCHNO bolo nahlásených 154 jedincov 
z piatich krajín. Posudzovali SV rozhodcovia Hans-Jürgen Begier a Joachim Stiegler. 
Usporiadateľský tím na čele s p. Mariánom Petrekom sa postaral o udržanie dobre 
úrovne tejto akcie.
Výstava začala v sobotu ráno skúškou povahy, kde hneď po skúšobnom psovi roz-
hodca p. Begier prestal rešpektovať propozície výstavy a zmenil priebeh skúšky 
povahy. Nepomohli intervencie riaditeľa výstavy, figurantov a ani členovia Pred-
sedníctva SÚCHNO nedokázali zmeniť toto rozhodnutie. Doplatilo na to niekoľko 
jedincov, ktoré sa nedokázali orientovať medzi dvomi figurantmi. Po skúške povahy 
nasledovalo slávnostné zahájenie výstavy a posudzovanie tried dorastu. Víťazstvo 
v „jednotkách“ si odniesli potomkovia Garpa z Lintichu – Queen z Lintichu a Ollym-
pa z Lintichu. V „dvojkách“ triumfovala Bella Mia Imatorino po Sonym z Lintichu 
a Faustoo Dlhá Roveň – syn Rema v. Fichtenschlag.
Sobotňajší program pokračoval posudzovaním ďalších tried v statike a bodku za 
ním dal spoločenský večer, ktorý sa konal v hoteli Biela medvedica.
Nedeľa začala posudzovaním tried mladých, ktoré boli veľmi dobre obsadené. V su-
kách vyhrala Dixia z Lintichu pred Azirou vom Zoxan, ktorá sa na toto miesto pre-
bojovala zo stredu štartovného poľa a tretie priečka patrila Buggie Schreidon. Pán 
Stiegler sa o triede mladých psov vyjadroval s uznaním a pokladal ju za najlepšiu 
triedu psov. Víťazom sa stal syn Haribala Qstionn – Berryy z Lintichu pred Ironom 
z Lintichu a Chezopom z Lintichu.
V dospievajúcich sukách víťazstvo patrilo Porke Dlhá Roveň – po Arexovi v.d. Wil-
helmswarte pred Felicity Avax Hof a Theeou z Lintichu. V psoch sa postupne na 
prvú priečku prepracoval Porkin brat Padro Dlhá Roveň. Druhý skončil Madox z Lin-
tichu a tretí Unzo vom Streek.
V dospelých sukách bola VA trieda udelená 2x. Víťazkou a VA1 sa stala V26 z BSZS 
Axi Dlhá Roveň pred VA2 Harryou z Lintichu.
V psoch dominoval VA1 Xedos Schreidon a o druhú priečku zviedli súboj VA2 Xan-
tos z Agíru Bohemia a VA3 Nando v. Haus Galli.
Víťazstvo v chovateľských staniciach patrilo CHS z Lintichu I. pred CHS Dlhá Roveň 
a CHS z Lintichu II.
V súťaži odchovných skupín svoje odchovy predviedli Kansses z Lintichu a Garp 
z Lintichu – obaja synovia Cansesa vom Suentelstein. Rozhodcovia rozhodli o víťaz-
stve odchovu po Kanssesovi z Lintichu.
Spestrením HŠV NO boli aj ukážky činnosti kynológov Policajného zboru, konkrétne 
príslušníkov KR PZ Banská Bystrica a to npor. Mateja Paulenku so služobným psom 
Penzo Polícia, npráp. Radomíra Liptáka so služobným psom Omarom a figuranta 
práp. Karola Puškára, ktorí predviedli so svojimi služobnými psami okrem iného aj 
obranné práce ako vytiahnutie páchateľa z vozidla, zadržanie ozbrojeného pácha-
teľa a iné. Naše poďakovanie teda patrí aj plk. Mgr. Miroslavovi Bitalovi – riaditeľovi 
KR PZ Banská Bystrica, ktorý umožnil vykonanie ukážok a taktiež Mgr. Ivanovi Čip-
kovi – referentovi špecialistovi odboru poriadkovej polície KR PZ Banská Bystrica, 
zodpovednému za úsek služobnej kynológie, ktorý na celú akciu dohliadal. Taktiež 
patrí naše veľké poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí sa na tejto akcii podieľali. 
Srdečná vďaka!

HlaVNá špecIálNa VýStaVa 
nemeckých ovčiakov 
BreZNo 17. – 18. 9. 2011

MUDr. eva Wolframová optika Brezno
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Hlavná	špeciálna	výstava	

Trieda	dospelýcH	psi

V-a1 XeDoS Schreidon
cMKU/DS/73418, nar. 11. 4. 2009

Veľký, stredne silný, korektné proporcie, výrazná hlava, veľmi pev-
ný, výrazný kohútik, rovný chrbát, dobre uložené kríže, obojstran-
ne veľmi dobre zauhlený, výdatný pohyb s dobrým nášľapom.
Skúška povahy: Výrazný, púšťa

roZHoDca:  joacHIM StIegler

prihlásených: 19 jedincov
Nastúpilo: 11 jedincov

chov.: Martin Čirž, Hněvošice, ČR
Maj.: chovateľ + Jozef Šulík, Šurany

KWANTUM 
vom 

Klostermoor
SZ:2172355

Zamp v. Thermodos
Quantum v. Arminius
Ute v. Thermodos

Hanni v.d. Waldgraben

Larus v. Batu

Giela v. Fiemereck

HOLLY
Schreidon

CMKU/DS/52767

Janos v.d. Noriswand
Yasko v. Farbenspiel
Rimona v.d. Noriswand

Jenny Dany květ CS
Vando v. Moorbeck

Karina z Gentu

Xantos z Agíru Bohemia Xantos z Agíru Bohemia



V-a2 XaNtoS z agíru Bohemia
cMKU/DS/58912, nar. 12. 11. 2005

Veľký, stredne silný, veľmi dobré proporcie, 
veľmi dobrá pevnosť tela, výrazný kohútik, 
rovný chrbát, korektné uhlenie končatín, 
veľmi dobré priestranné chody.
Skúška povahy: Výrazný, púšťa

PAKROS
d´Ulmental
SZ:2138739

Bax v.d. Luisenstraße
Odin v. Hirschel
Beaury v. Huis Kirura

Karma v. Ochsentor
Wasko d´Ulmental

Feli v. Ochsentor

KESSY
z Agíru Bohemia
CMKU/DS/44202

Wallace aus Agrigento
Scott v. Deodatus
Gusta aus Agrigento

Alice Aranyvölgyi-Örség
Esko v. Dänischen Hof
Sába Aranyvölgyi-
Örség

chov.: Michal Sasák, Uherský Brod, ČR
Maj.: chovateľ + Petra Bartošová, Rychnov nad Kněžnou, ČR

�

	 Brezno,	�7.–�8.	9.	20��

V-a3 NaNDo v. Haus galli
55358, nar. 10. 5. 2007

Viac ako stredne veľký, stredne silný, vý-
razný, silná výrazná hlava, veľmi dobre 
pigmentovaný, výrazný kohútik, chrbát 
by mal byť o niečo pevnejší, dobre ulože-
né kríže, dobré proporcie, priamy front, 
obojstranne korektne zauhlený, dobrý 
silný posun.
Skúška povahy: Výrazný, púšťa

DUX
De Cuatro Flores

SZ:2127932

Hill v. Farbenspiel
Huppy v. Arlett
Dasti v. Farbenspiel

Lina v. Arminius
Jango v. Fürstenberg
Kelly v. Arminius

FRIDA 
v. Haus Galli

45269

Ghandi v. Arlett
Ursus v. Batu
Wendrina v.d.Kahler 
Heide

Dyxy v. Haus Galli
Pascha v.d. Jahnhöhe
Kalen z Galli

chov.: Ondrej Jesenský, Košice
Maj.: Ondrej Jesenský, Košice



�

Hlavná	špeciálna	výstava	

VýBorNý

1 Sagar z lintichu
56577, nar. 2. 12. 2007

o: Canses vom Suentelstein
M: Xovia z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: František Ptačin, Námestovo
Veľký, silný, korektné proporcie hrudníka, 
dobrá pevnosť stavby tela, silná výrazná 
hlava, harmonická vrchná aj spodná lí-
nia, priamy front, obojstranne korektne 
zauhlený, silný posun.
Skúška povahy: Výrazný, púšťa

2 raaNK v. Haus galli
56750, nar. 9. 1. 2008

o: Irlo von der Holzheimer Linde
M: Vanda Sorex
chov.: Ondrej Jesenský, Košice
Maj.: Tomáš Adamy, Košice
Veľký, silný, korektné pomery stavby tela, 
dobrý front, dobrá hlava, dobrý výraz, 
harmonická vrchná aj spodná línia, v po-
stoji otvorené prsty, korektne zauhlený, 
silný priestranný pohyb.
Skúška povahy: Výrazný, púšťa

3 SoNY z lintichu
56579, nar. 2. 12. 2007
o: Canses vom Suentelstein
M: Xovia z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Ing. Aleš Miketa, Žádlovice, ČR
Viac ako stredne veľký, silný, dostatočné 
pomery stavby tela, dlhší rámec, harmo-
nická vrchná aj spodná línia, dobrý front, 
vzadu dobre zauhlený, priamo našľapu-
júci, silný priestranný pohyb s dobrými 
chodmi.
Skúška povahy: Dostatočný, púšťa

4 MarKUS ant-Mir
57708, nar. 7. 7. 2008

o: Idol Riwal Hof
M: Jasmin Ant-Mir
chov.: Miroslav Antal, Holíč
Maj.: Miroslav Antal Holíč
Veľký, stredne silný, dobré proporcie 
hrudníka, dobre pigmentovaný, dobrá 
hlava, trochu svetlejšie oko, výrazný ko-
hútik, pevný chrbát, mierne kratšie kríže, 
priamy front, normálne proporcie hrud-
níka, korektné uhlenie končatín, dobý 
posun s dobrou dĺžkou krokov.
Skúška povahy: Výrazný, púšťa

5 rIcHI riwal Hof
cMKU/DS/72062, nar. 17. 11. 2008

o: Yoker vom Leithawald
M: Iska Riwal Hof
chov.: Ivan Žíla, Otrokovice, ČR
Maj.: Ivan Žíla, Otrokovice, ČR
Stredne veľký, stredne silný, veľmi dobrá 
pevnosť tela, výrazný hlava, výrazný ko-
hútik, kríže dostatočnej dĺžky, dobre ulo-
žené, vpredu dobre, vzadu veľmi dobre 
zauhlený, priamy front, temperamentný 
dobrý posun s veľmi dobrými priestran-
nými chodmi.
Skúška povahy: Výrazný púšťa

6 SWaN perunius Bohemia
cMKU/DS/67281, nar. 23. 10. 2007

o: Robuk dei Monti della Laga
M: Hena Hartis Bohemia
chov.: Mgr. Zdeněk Grombiřík, Hodo-
nín, ČR
Maj.: Hana Najmanová, Česká Třebová, 
ČR
Stredne veľký, stredne silný, výrazná silná 
hlava, normálny kohútik, chrbát by mal 
byť pevnejší, dobre uložené kríže, priamy 
front, dobré proporcie hrudníka, priamy 
sled krokov, výdatný nášľap, výkrok by 
mal byť výdatnejší.
Skúška povahy: Výrazný púšťa
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7 QUINto z agíru Bohemia
cMKU/DS/72326, nar. 19. 1. 2009

o: Floro degli Achei
M: Xini z Agíru Bohemia
chov.: Michal Sasák, Uherský Brod, ČR
Maj.: Stanislav Divinec, Hlohovec
Veľký, silný, dobrý pomer stavby tela, 
rovný chrbát, dobré kríže, rovný front, 
správne proporcie hrudníka, vpredu ko-
rektne zauhlený, vzadu strmé uhlenie 
končatín, nie celkom pevné sponky, dob-
rý priestranný pohyb.
Skúška povahy: Výrazný, púšťa

1 Zolo Vác-Vágvölgyi
neuvedené, nar. 12.3.2008

o: Jeck di Casa Massarelli
M: Hanach z Lintichu
chov.: Zsolt Truszka, Vác, H
Maj.: Zsolt Truszka, Vác, H
Skúška povahy: Dostatočný, púšťa
Na ďalšie posúdenie nenastúpil.

NeDoStatoČNý

Pracovní psi ceny



Hlavná	špeciálna	výstava	

�

Trieda	dospelýcH	suky

V-a1 aXI Dlhá roveň
56389, nar. 25. 3. 2008

VEGAS
du Haut 
Mansard

SZ:2164725

Pakros d´Ulmental Bax v.d. Luisenstraße
Karma v. Ochsentor

Rangoon du Haut 
Mansard

Owen du Fosse de Norva

Jalna du Haut Mansard

THALIA
Dlhá Roveň

SÚCHNO:44795

Hill v. Farbenspiel
Huppy v. Arlett
Dasti v. Farbenspiel

Esther Dlhá Roveň
Zycco v. Arminius

Iska Dlhá Roveň CS

chov.: Albín Majsniar, Vyhne
Maj.: Erich Bösl, Schwandorf, D

Veľká, stredne silná, suchá a pevná, veľmi 
dobrý pomer dĺžky k výške, veľmi dobrá 
spodná aj vrchná línia, veľmi dobrý typ 
a výraz, veľmi dobrá hlava, veľmi dobrý 
kohútik, pri dobrej polohy by mali byť krí-
že dlhšie, obojstranne veľmi dobre zauh-
lená, rovný front a sled krokov, priestran-
ná plynulá chôdza, výdatný nášľap, 
veľmi dobrý výkrok.
Skúška povahy: Výrazná, púšťa

roZHoDca:  HaNS-jürgeN BegIer

prihlásených: 19 jedincov
Nastúpilo: 11 jedincov
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V-a2 HarrYa z lintichu
57846, nar. 10. 7. 2008

CANSES
v. Suentelstein

SZ:2161577

Nicos v. Leithawald Yasko v. Farbenspiel
Rita v. Leithawald

Rimini v. Suentelstein Viktor Freiheit Westerholt

Isa v. Suentelstein

HARRYA
Almett

CMKU/DS/48213

Xadro v. Bad-Boll
Ghandi v. Arlett
Seinara v. Bad-Boll

Roxy z Lintichu CS
Baru v. Haus Yü

Ultra z Lintichu CS

chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bystrica
Maj.: chovateľ + Hana Ulmanová, Kladníky, ČR

Veľká, stredne silná, suchá a pevná, veľmi 
dobrý typ a výraz, veľmi dobrá hlava, veľmi 
dobrý kohútik, mierne klenutý chrbát, dob-
re kríže, obojstranne veľmi dobre zauhlená, 
výrazné proporcie hrudníka, rovný front 
a sled krokov, veľmi dobré chody, výdatný 
nášľap, veľmi dobrý výkrok.
Skúška povahy: Výrazná, púšťa

VýBorNá

1 FaXINa Dlhá roveň
58968, nar. 21. 2. 2009

o: Yoker vom Leithawald
M: Thera Dlhá Roveň
chov.: Albín Majsniar, Vyhne
Maj.: Martin Hudec, Banská Štiavnica
Veľká, silná, suchá a pevná, dobrý výraz, 
dobrá hlava, dobrý kohútik, kríže kratšie, 
mierne zrazené, strmé uhlenie hrudných 
končatín, vzadu veľmi dobre zauhlená, 
vyrovnané proporcie hrudníka, rovný 
front a sled krokov, veľmi dobré chody, 
výdatný nášľap, dobrý nášľap.
Skúška povahy: Výrazná, púšťa

2 UNKa Schneider
63463, nar. 28. 4. 2009

o: Quantas vom Fichtenschlag
M: Dakota z Lintichu
chov.: Tamásné Szabó, H
Maj.: Zoltán Izsák, Strekov
Veľká, stredne silná, suchá a pevná, dlh-
ší rámec tela, dobrý výraz, dobrá hlava, 
dobrý kohútik, krátke kríže, vpredu dob-
re, vzadu veľmi dobre zauhlená, rovný 
front a sled krokov, dobré chody, výdatný 
nášľap, výkrok by mohol byť voľnejší.
Skúška povahy: Výrazná, púšťa

3 gapa z lintichu
60300, nar. 3. 9. 2009

o: Garp z Lintichu
M: Hena z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bystri-
ca
Veľká, stredne silná, suchá a pevná, dlhší 
rámec tela, veľmi dobrý typ a výraz, veľmi 
dobrá hlava, dobrý kohútik, kríže krátke, 
mierne zrazené, rovný front a sled kro-
kov, veľmi dobré chody, výdatný nášľap, 
dobrý výkrok.
Skúška povahy: Výrazná, púšťa
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1 HIjaM Qstionn
52563, nar. 1. 3. 2006

o: Olympus Endrefalva
M: Baxi Qstionn
chov.: Jaroslav Ďuriš, Prievidza
Maj.: Zoltán Izsák, Strekov + Tamásné 
Szabó, H
Skúška povahy: Dostatočná, púšťa
Na ďalšie posúdenie nenastúpila.

2 QaZZY z lintichu
56427, nar. 30. 10. 2007

o: Canses vom Suentelstein
M: Azzy Dlhá Roveň
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bystri-
ca
Skúška povahy: Dostatočná, púšťa
Na ďalšie posúdenie nenastúpila.

3 IFaNY z lintichu
60314, nar. 3. 9. 2009

o: Rocky vom Feuermelder
M: Hedda z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Hana Ulmanová, Kladníky, ČR
Skúška povahy: Dostatočná, púšťa
Na ďalšie posúdenie nenastúpila.

4 HUXY z lintichu
60309, nar. 3. 9. 2009

o: Daymon Akia nawa
M: Fanny Bohemia Jites
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: chovateľ + p. Vančo
Skúška povahy: Nedostatočná

NeDoStatoČNý

4 toMIra Dlhá roveň
58077, nar. 22. 9. 2008

o: Sapeur vom Gollerweiher
M: Wexi Dlhá Roveň
chov.: Albín Majsniar, Vyhne
Maj.: chovateľ + Miroslav Lešňovský, 
Zubrohlava
Veľká, stredne silná, suchá a pevná, dlhší 
rámec tela, dobrý typ a výraz, veľmi dob-
rý kohútik, dobrá hlava, kríže by mohli 
byť dlhšie, strmšie uhlenie hrudných 
končatín, vyrovnané proporcie hrudní-
ka, rovný front a sled krokov, veľmi dobré 
chody, výdatný nášľap a výkrok.
Skúška povahy: Výrazná, púšťa

5 cHaNtal astina
54123, nar. 15. 10. 2006

o: Excel Schreidon
M: Ketty v.d. Holzheimer Linde
chov.: Martin Foriška, Radimov
Maj.: Martin Foriška, Radimov
Veľká, stredne silná, dlhší rámec tela, 
veľmi dobrý typ a výraz, veľmi dobrá hla-
va, dobrý kohútik, voľný chrbát, kríže by 
mohli byť dlhšie, obojstranne veľmi dob-
re zauhlená, nie celkom pevné sponky, 
vpredu otvorené prsty, priamy sled kro-
kov, veľmi dobré chody, výdatný nášľap, 
dobrý výkrok.
Skúška povahy: Výrazná púšťa
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VeĽMI DoBrý

1 paDro Dlhá roveň
60776, nar. 3. 1. 2010

o: Arex von der Wilhelmswarte
M: Olla Dlhá Roveň
chov.: Albín Majsniar, Vyhne
Maj.: Borislav Slavov, Sofia, BLG
Veľký, stredne silný, dobre pigmentova-
ný, korektné pomery stavby tela, výraz-
ná hlava, výrazný kohútik, kríže krátke, 
dobre položené, obojstranne dobre za-
uhlený, priamy nášľap končatín, silné 
priestranné chody.

2 MaDoX z lintichu
60726, nar. 14. 11. 2009
o: Kansses z Lintichu
M: Xovia z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: chovateľ + Peter Pacík, Žilinská 
Lehota
Viac ako stredne veľký, stredne silný, 
dobré proporcie, výrazná hlava, výrazný 
kohútik, pevný chrbát, dobre uložené 
kríže, priamy front, obojstranne korektne 
zauhlený, veľmi dobrý posun.

3 UNZo von Streek
neuvedené, nar. 29. 1. 2010
o: Shicco v.d. Freiheit Westerholt
M: Jessica vom Streek
chov.: Leo Behrens, D
Maj.: Zsolt Truszka, Vác, H
Viac ako stredne veľký, stredne silný, ko-
rektné proporcie hrudníka, silná výrazná 
hlava, harmonická vrchná aj spodná 
línia, korektný front, o niečo širší posun, 
veľmi dobre zauhlený, silné výrazné cho-
dy.

4 WIDo v. Haus galli
neuvedené, nar. 29.12.2009
O: Haribal Qstionn
M: Ima z Adamovho dvora
Chov.: Ondrej Jesenský, Košice
Maj.: Ondrej Jesenský, Košice
Viac ako stredne veľký, viac ako stred-
ne silný, výrazný kohútik, rovný chrbát, 
o niečo kratšie kríže, korektné uhlenie 
končatín, výrazná hlava, pevné dobré 
chody, lakte by mali byť pevnejšie.

5 QUel z arnultovic
neuvedené, nar. neuvedené

o: Joker v. Eichenplatz
M: Demira z Arnultovic
Chov.: manž. Janatoví, Nový Bor, ČR
Maj.: manž. Janatoví, Nový Bor, ČR
Veľký, silný, strmý, mal by mať tmavšiu 
masku, dobrý kohútik, pevný chrbát, 
dobre uložené kríže, dobrý posun.

6 SparoW jacK provocativo
cMKU/DS/76368, nar. 3. 1. 2010

o: Rocky vom Feuermelder
M: Chocolate Geischa Provocativo
chov.: Barbora Zahradníková, Tábor, 
ČR
Maj.: Markéta Pošvová, ČR
Veľký, stredne silný, veľmi dobrý pigment, 
sánka by mala byť o niečo širšia, výrazný 
kohútik, nie úplne pevný chrbát, dob-
ré kríže, normálne proporcie hrudníka, 
dobré chody.

Trieda	dospievajúcicH	psi
roZHoDca:  joacHIM StIegler

prihlásených: 14 jedincov
Nastúpilo: 10 jedincov



DoBrý

Padro Dlhá Roveň
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Hlavná	špeciálna	výstava	

7 tHooBY z lintichu
61071, nar. 12.2.2010

o: Garp z Lintichu
M: Joyce vom Suentelstein
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: chovateľ + Igor Salva, Lúčky 
Viac ako stredne veľký, stredne silný, veľ-
mi dobre pigmentovaný, veľmi dobrá 
hlava, dobrý kohútik, dobre položené 
kríže, priamy front, vpredu dobre, vzadu 
veľmi dobre zauhlený, chody s dobrým 
posunom.

8 alFa vom Haus tiridzi
reg13083, nar. 13.3.2010

o: Garp z Lintichu
M: Csókási Betti
chov.: Péter Horváth, Mátraderecske, 
H
Maj.: István Kiss, Mátraderecske, H
Dosť veľký, stredne silný, dobrý pigment, 
dobrá hlava, trochu širšie položené uši, 
dobrá sila tela, výrazný kohútik, dobre 
uložené kríže, normálne proporcie hrud-
níka, priamy front, priamy posun, korekt-
ne zauhlený, dobré chody.

1 BaggIo Maserau
60817, nar. 30.11.2009

o: Geck di Casa Nobili
M: Roxi Maserau
chov.: Ľuboš Matuškovič, Kysucké 
Nové Mesto
Maj.: chovateľ + Miroslav Židek, Belá
Viac ako stredne veľký, stredne silný, dob-
ré proporcie hrudníka, výrazný kohútik, 
rovný chrbát, dobre uložené kríže, pria-
my front, priame kroky, vpredu dobre, 
vzadu veľmi dobre zauhlený, posun by 
mal byť dynamickejší.

2 jeroN z lintichu
60385, nar. 22.9.2009

o: Ilbo v. Holtkämper See
M: Olympia Avax Hof
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Andrej Szabo, Šintava
Veľký, stredne silný, strmé uhlenie hrud-
ných končatín, normálny výraz, dobrý 
kohútik, dobre uložené kríže, proporcie 
hrudníka b mali byť lepšie, vzadu korekt-
ne zauhlený, o niečo horšie chody, dobrý 
výkrok.
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Trieda	dospievajúcicH	suky

VeĽMI DoBrá

1 porKa Dlhá roveň
60782, nar. 3. 1. 2010

o: Arex v.d. Wilhelmswarte
M: Olla Dlhá Roveň
chov.: Albín Majsniar, Vyhne
Maj.: chovateľ + Peter Hozdek, Súľov
Veľká, stredne silná, suchá a pevná, dob-
rý typ a výraz, dobrá hlava, dobrý ko-
hútik, dobré kríže, veľmi dobré uhlenie 
končatín, vyrovnané pomery hrudníka, 
priestranné chody, výdatný nášľap, veľmi 
dobrý výkrok.

2 FelIcItY avax Hof
52440, nar. 24. 10. 2009

o: Joker vom Eichenplatz
M: Dion Avax Hof
chov.: Jiří Zavadilík, Blazice, ČR
Maj.: Ondřej Michek, Pardubice, ČR
Veľká, silná, dlhší rámec tela, voľnejší 
chrbát, veľmi dobrý typ a výraz, silná hla-
va, dobrý kohútik, mierne zrazené kríže, 
vpredu dobre, vzadu veľmi dobre zauhle-
ná, vyrovnané proporcie hrudníka, vpre-
du v postoji roztiahnuté prsty, priamy 
sled krokov, veľmi dobré chody, výdatný 
nášľap, dobrý výkrok.

3 tHeea z lintichu
61074, nar. 12. 2. 2010

o: Garp z Lintichu
M: Joyce vom Suentelstein
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, B. Bystrica
Maj.: chovateľ + Janka Gregušová, Lip-
tovská Teplá
Veľká, stredne silná, suchá a pevná, dlhší 
rámec tela, veľmi dobrý typ a výraz, silná 
hlava, veľmi dobrý kohútik, kríže krátke, 
zrazené, obojstranne dobre zauhlená, 
vyrovnané pomery hrudníka, rovný front 
a sled krokov, veľmi dobré chody, výdat-
ný nášľap, výborný výkrok.

4 tara riwal Hof
cMKU/DS/77376, nar. 8. 3. 2010

o: Vegas du Haut Mansard
M: Lara Riwal Hof
chov.: Ivan Žíla, Otrokovice, ČR
Maj.: Ivan Žíla, Otrokovice, ČR
Veľká, stredne silná, suchá a pevná, veľ-
mi dobrý typ a výraz, veľmi dobrá hlava, 
veľmi dobrý kohútik, krátke kríže, vpredu 
dobre, vzadu veľmi dobre zauhlená, rov-
ný front a sled krokov, veľmi dobré chody, 
výdatný nášľap, dobrý výkrok.

5 SaMBa provocativo
cMKU/DS/76370, nar. 3. 1. 2010

o: Rocky vom Feuermelder
M: Chocolate Geischa Provocativo
chov.: Barbora Zahradníková, Tábor, ČR
Maj.: Ing. Petra Bursíková, ČR
Veľká, suchá a pevná, dlhý rámec tela, 
veľmi dobrý výraz, veľmi dobrá hlava, 
veľmi dobrý kohútik, kríže kratšie, mierne 
zrazené, vpredu dobre, vzadu veľmi dobre 
zauhlená, vyrovnané pomery hrudníka, 
priamy front a sled krokov, veľmi dobré 
chody, výdatný nášľap, výborný výkrok.

roZHoDca:  HaNS-jürgeN BegIer

prihlásených: 11 jedincov
Nastúpilo: 9 jedincov



Hlavná	špeciálna	výstava	
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7 lIle z lintichu
60666, nar. 13. 10. 2009

o: Kansses z Lintichu
M: Unsa z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: chovateľ + Igor Salva, Lúčky
Veľká, stredne silná, suchá a pevná, veľ-
mi dobrý typ a výraz, veľmi dobrá hla-
va, dobrý kohútik, kratšie kríže, strmšie 
uhlenie hrudných končatín, vzadu veľmi 
dobre zauhlená, vyrovnané proporcie 
hrudníka, vpredu otvorené prsty, vzadu 
priamo našľapujúca, výdatný nášľap, vý-
krok by mal byť voľnejší.

8 UNatta z lintichu
61079, nar. 2. 3. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Hedda z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Martin Busek, Příbor, ČR
Veľká, stredne silná, suchá a pevná, dob-
rý typ a výraz, dobrá hlava, dobrý kohú-
tik, kríže kratšie, mierne zrazené, strmšie 
uhlenie hrudných končatín, rovný front 
a sled krokov, dobré chody, výdatný 
nášľap, výkrok by mal byť voľnejší.

9 aYDa vom Haus tiridzi
reg13086, nar. 13. 3. 2010

o: Garp z Lintichu
M: Betti Csókási
chov.: Péter Horváth, Mátraderecske, 
H
Maj.: Péter Horváth, Mátraderecske, H
Veľká, stredne silná, suchá a pevná, dlhší 
rámec tela, veľmi dobrý typ a výraz, dob-
rý kohútik, kríže kratšie, zrazené, strmšie 
uhlenie hrudných končatín, vzadu veľmi 
dobre zauhlená, vyrovnané proporcie 
hrudníka, vpredu v postoji mierne otvore-
né prsty, priamy sled krokov, veľmi dobré 
chody, výdatný nášľap, dobrý výkrok.

6 aIScHa Maserau
60814, nar. 30. 11. 2009

o: Paer v. Hasenborn
M: Foxi Maserau
chov.: Ľuboš Matuškovič, Kysucké 
Nové Mesto
Maj.: chovateľ + Miroslav Židek, Belá
Veľká, dobrého vzrastu, stredne silná 
a suchá, pevná, dlhší rámec tela, veľmi 
dobrý typ a výraz, veľmi dobrá hlava, 
dobrý kohútik, kríže kratšie, zrazené, 
vpredu dobre, vzadu veľmi dobre zauhle-
ná, veľmi dobré predhrudie, kratšia spod-
ná časť hrudníka, rovný front a sled kro-
kov, veľmi dobré chody, výdatný nášľap, 
dobrý výkrok.

Felicity Avax Hof

Trieda dospievajucich

Porka Dlhá Roven Theea z Lintichu



Ibleck z Lintichu

	

��

	 Brezno,	�7.–�8.	9.	20��

Trieda	mladýcH	psi

VeĽMI DoBrý

1 BerrYY z lintichu
61960, nar. 29. 6. 2010

o: Haribal Qstionn
M: Xovia z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Iveta Ridzoňová, Brezno
Viac ako stredne veľký, stredne silný, veľ-
mi dobre pigmentovaný, výrazná hlava, 
tmavá maska, výrazný kohútik, dobre 
položené kríže, korektné uhlenie, priame 
chody s veľmi dobrým posunom.

2 IroN z lintichu
62269, nar. 23. 8. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Daewa z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: chovateľ + Richard Šovčík, Ráz-
točno
Veľký, stredne silný, dobrý typ, suchý 
a pevný, dobrý pigment, silná výrazná 
hlava, dobrý kohútik, pevný chrbát, veľ-
mi dobrá stavba tela, obojstranne ko-
rektne zauhlený, silný posun.

3 cHeZop z lintichu
62260, nar. 20. 8. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Tarra z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Ladislav Markech + Ľuboš Kopún, 
Kočovce
Veľký, stredne silný, silná výrazná hlava, 
výrazný kohútik, dobre položené kríže, 
dobré proporcie hrudníka, priamy front, 
korektne zauhlený, silný posun, dobrý 
výkrok.

roZHoDca:  joacHIM StIegler

Prihlásených: 17 jedincov
Nastúpilo: 14 jedincov

4 BrIX z pardubiček
cMKU/DS/77478, nar. 8. 4. 2010

o: Haribal Qstionn
M: Xandra Ka-bron Silesia
chov.: Ondřej Michek, Pardubice, ČR
Maj.: Ondřej Michek, Pardubice, ČR
Stredne veľký, stredne silný, dobrá hlava, 
výrazný kohútik, pevný chrbát, dobre po-
ložené kríže, normálna stavba hrudníka, 
vpredu dobre, vzadu veľmi dobre zauh-
lený.

5 cHrIS z lintichu
62261, nar. 20. 8. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Tarra z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Ľuboš Kopún, Kočovce
Veľký, stredne silný, dobre pigmentovaný, 
dobrá hlava, svetlé oko, výrazný kohútik, 
zrazené kríže, správna stavba hrudníka, 
kratšie rameno, vzadu dobre zauhlený, 
silný posun.

6 caSper z lintichu
61994, nar. 2. 7. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Caessie z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: MVDr. Martin Šmiček, Liptovský 
Mikuláš
Veľký, stredne silný, dobré proporcie 
hrudníka, silná výrazná hlava, svetlé 
oko, vysoký kohútik, pevný chrbát, kríže 
by mali byť o niečo dlhšie, priamy front, 
korektné uhlenie končatín, dobrý výkrok.



chybny
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Hlavná	špeciálna	výstava	

7 arYS z agíru Bohemia
cMKU/DS/77676, nar. 20. 4. 2010

o: Remo vom Fichtenschlag
M: Xaba z Agíru Bohemia
chov.: Michal Sasák, Uherský Brod, ČR
Maj.: chovateľ + Jaroslav Simon, Svita-
vy, ČR 
Veľký, silný, korektná stavba hrudníka, 
silná výrazná hlava, výrazný kohútik, 
pevný chrbát, dobrá dĺžka krížov, priamy 
front, korektné uhlenie končatín, výrazný 
výkrok.

8 ZIco trebortin
pKr.I-67271, nar. 19. 8. 2010

o: Alex Alexander The Great
M: Quina z Kojca Elbikame
chov.: Robert Filipowiak, Witaszyce, PL
Maj.: Robert Filipowiak, Witaszyce, PL
Veľký, stredne silný, veľmi dobrý pigment, 
dobrá hlava, svetlejšie oko, výrazný ko-
hútik, o niečo kratšie kríže, priame cho-
dy, korektné uhlenie hrudných končatín, 
vpredu otvorené prsty, dobré chody, dob-
rý sled krokov.

9 MIKY Džako
61444, nar. 22. 4. 2010

o: Drug vom Zellwaldrand
M: Hasel Džako
chov.: Marián Žanony, Stropkov
Maj.: Juraj Slota, Svidník
Stredne veľký, stredne silný, dobrý pig-
ment, dobrá stavba, dobre položené 
kríže, kratšia spodná časť hrudníka, vpre-
du dobre, vzadu veľmi dobre zauhlený, 
pri úzkom slede krokov výdatný nášľap 
s dobrým výkrokom.

10 IrrK z lintichu
62268, nar. 23. 8. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Daewa z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: chovateľ + Roman Čulík, Vinodol
Veľký, stredne silný, veľmi dobre pigmen-
tovaný, výrazná hlava, výrazný kohútik, 
pevný chrbát, o niečo vyššie uložené krí-
že, rameno by malo byť o niečo dlhšie, 
vzadu dobre zauhlený, dobrý rámec tela 
s dobrým posunom.

11 DeXter z lintichu
61996, nar. 11. 7. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Xovia z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Stanislav Dubec, Považská Bystri-
ca
Veľký, stredne silný, výrazná hlava, pevný 
chrbát, dobre položené kríže, normálna 
stavba hrudníka, vpredu dobre, vzadu 
veľmi dobre zauhlený, priamy sled kro-
kov, posun by mal byť o niečo silnejší.

12 gaSS z leutschau
61809, nar. 13.6.2010

o: Garos d´Ulmental
M: Xini z Agíru Bohemia
chov.: Vladimír Balúch, Kátov
Maj.: Vladimír Balúch, Kátov
Stredne veľký, stredne silný, veľmi dobrý 
pigment, silná výrazná hlava, silná stav-
ba tela, výrazný kohútik, dobre položené 
kríže, normálna stavba hrudníka, priamy 
front, korektne zauhlený, dobrý výkrok 
a posun.

13 jaSKo Schwarzov dvor Bo-
hemia
61468, nar. 15. 4. 2010

o: Raul Dlhá Roveň
M: Quina Schwarzov dvor Bohemia
chov.: manž. Schwarzovci, Dolná Žda-
ňa
Maj.: František Tajnai, Žiar n/Hronom
Veľký, stredne silný, dobrý rámec tela, 
dobrá silná výrazná hlava, výrazný ko-
hútik, dobrá dĺžka krížov, vpredu dobre, 
vzadu veľmi dobre zauhlený, pohyb by 
mal byť silnejší a dynamickejší.

14 larS astina
62181, nar. 15. 8. 2010

o: Quantas vom Fichtenschlag
M: Orsie von der Holzheimer Linde
chov.: Martin Foriška, Radimov
Maj.: Peter Čarnoký, Levoča
Stredne veľký, stredne silný, dobrá hlava, 
široko nasadené uši, dobrý pevný chr-
bát, kratšie kríže, nie korektne zauhlené 
hrudné končatiny, vzadu veľmi dobre za-
uhlený, dobrý posun, výkrok by mal byť 
voľnejší..
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Trieda	mladýcH	suky

VeĽMI DoBrá

1 DIXIa z lintichu
62000, nar. 11. 7. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Jeeta z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: chovateľ + Peter Pacík, Žilinská 
Lehota
Veľká, výborný celkový dojem, stredne sil-
ná, suchá, pevná, veľmi dobrý pomer dĺž-
ky k výške, veľmi dobrá vrchná aj spodná 
línia, veľmi dobrá hlava, vysoký kohútik, 
dobré kríže, obojstranne veľmi dobre za-
uhlená, vyrovnané proporcie hrudníka, 
rovný front a sled krokov, priestranné 
chody, výdatný nášľap s výdatným vý-
krokom.

2 aZIra vom Zoxan
62138, nar. 16. 8. 2010

o: Iceman vom Amur
M: Hijam Qstionn
chov.: Zoltán Izsák, Strekov
Maj.: Zoltán Izsák, Strekov
Veľká, stredne silná, suchá, pevná, veľmi 
dobrý typ a výraz, veľmi dobrá hlava, 
veľmi dobrý kohútik, dobré kríže, vpredu 
dobre, vzadu veľmi dobre zauhlená, vy-
rovnané proporcie hrudníka, vpredu roz-
tiahnuté prsty, zbiehavý postoj hrudných 
končatín, vzadu priamy nášľap končatín, 
dobrý výkrok.

3 BUggIe Schreidon
58781, nar. 11. 8. 2010

o: Noell vom Suentelstein
M: Pantea Schreidon
chov.: Martin Čirž, Hněvošice, ČR
Maj.: Petr Tyll, Orlová Lutyně, ČR
Stredne veľká, dobrého vzrastu, stredne 
silná, suchá, pevná, veľmi dobré propor-
cie hrudníka, veľmi dobrý typ a výraz, veľ-
mi dobrý kohútik, dobré kríže, obojstran-
ne veľmi dobre zauhlená, rovný front, 
priamy sled krokov, priestranné chody 
s dobrým nášľapom.

roZHoDca:  HaNS-jürgeN BegIer

prihlásených: 27 jedincov
Nastúpilo: 16 jedincov

Dixia z Lintichu Azira vom Zoxan



Hlavná	špeciálna	výstava	

��

4 elI Free Heaven
61701, nar. 5. 6. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Baxa Free Heaven
chov.: Janka Gregušová, Liptovská 
Teplá
Maj.: Ľuboš Matej, Ružomberok
Veľká, dobrého vzrastu, suchá, pevná, 
veľmi dobrá hlava, veľmi dobrý kohú-
tik, mierne zrazené kríže, vpredu dobre, 
vzadu veľmi dobre zauhlená, vyrovnané 
proporcie hrudníka, rovný front, priamy 
sled krokov, veľmi dobré chody, výdatný 
nášľap, výdatný výkrok.

5 MollY Džako
61448, nar. 22. 4. 2010

o: Drug vom Zellwaldrand
M: Hasel Džako
chov.: Marian Žanony, Stropkov
Maj.: Marian Žanony, Stropkov
Veľká, stredne silná, suchá, pevná, veľmi 
dobrý typ, dobrý kohútik, kratšie kríže, 
obojstranne dobre zauhlená, rovný front 
a sled krokov, veľmi dobré chody, výbor-
ný nášľap.

6 aNgIe Imatorino
cMKU/DS/78578, nar. 27. 6. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Nikky Irluka
chov.: Ing. Aleš Miketa, Mohelnice, ČR
Maj.: Ing. Aleš Miketa, Mohelnice, ČR
Veľká, dobrého vzrastu, stredne silná, su-
chá a pevná, dlhší rámec tela, veľmi dob-
rý výraz, veľmi dobrý kohútik, obojstran-
ne dobre zauhlená, vyrovnané proporcie 
hrudníka, rovný front a sled krokov, veľmi 
dobré chody, silný nášľap, dobrý výkrok.

7 MoNY Džako
61449, nar. 22. 4. 2010

o: Drug vom Zellwaldrand
M: Hasel Džako
chov.: Marián Žanony, Stropkov
Maj.: Marián Žanony, Stropkov
Stredne veľká, stredne silná, suchá, pev-
ná, dlhší rámec tela, veľmi dobrý typ 
a výraz, dobrá hlava, obojstranne dobre 
zauhlená, rovný front a sled krokov, voľ-
nejšie sponky, veľmi dobré chody, výdat-
ný nášľap, veľmi dobrý výkrok

8 HeXa Mil-Drag
61625, nar. 13. 5. 2010

o: Nelson vom Frankengold
M: Centa mil-Drag
chov.: Milan Dragan, Záriečie
Maj.: Milan Dragan, Záriečie
Veľká, dobrého vzrastu, stredne silná, su-
chá a pevná, dlhší rámec tela, dobrý typ 
a výraz, veľmi dobrá hlava, dobrý kohú-
tik, kratšie kríže, vpredu dobre, vzadu veľ-
mi dobre zauhlená, vyrovnané pomery 
hrudníka, výdatný nášľap.

9 roSSe z arnultovic
neuvedené, nar. neuvedené

o: Sultan v.d. Jahnhöhe
M: Demira z Arnultovic
chov.: manž. Janatoví, Nový Bor, ČR
Maj.: manž. Janatoví, Nový Bor, ČR
Veľká, silná, suchá a pevná, dobrý vzrast, 
veľmi dobrý typ a výraz, veľmi dobrá hla-
va, dobrý kohútik, kratšie kríže, vpredu 
dobre, vzadu veľmi dobre zauhlená, rov-
ný front a sled krokov, veľmi dobré chody, 
výdatný nášľap, dobrý výkrok.
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10 DaISY z lintichu
61998, nar. 11. 7. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Jeeta z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Rastislav Šramko
Stredne veľká, stredne silná, dobrý cel-
kový dojem, suchá a pevná, veľmi dobrý 
výraz, veľmi dobrá hlava, dobrý kohútik, 
dobré kríže, vpredu dobre, vzadu veľmi 
dobre zauhlená, vyrovnané proporcie 
hrudníka, rovný front a sled krokov, veľmi 
dobré chody, výdatný nášľap, veľmi dob-
rý výkrok, v pohybe vybočený chvost.

11 ZUMa Dlhá roveň
61791, nar. 1. 7. 2010

o: Raul Dlhá Roveň
M: Hera Dlhá Roveň
chov.: Albín Majsniar, Vyhne
Maj.: Bernadeta Tuhá, Uzovská Panica
Veľká, dobrý vzrast, stredne silná, suchá, 
dobrý výraz, veľmi dobrá hlava, dobrý 
kohútik, krátke kríže, vpredu dobre, vza-
du veľmi dobre zauhlená, priamy pohyb 
a sled krokov, veľmi dobré chody, dobrý 
výkrok, ľahko napáda na predné konča-
tiny.

12 DUraNa z lintichu
62002, nar. 11. 7. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Jeeta z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Mário Ondo-Eštok, Bracovce
Veľká, dobrý vzrast, stredne silná, suchá, 
dlhší rámec tela, dobrý výraz, dobrá hla-
va, dobrý kohútik, kratšie, mierne zrazené 
kríže, strmšie uhlenie hrudných končatín, 
vzadu dobre zauhlená, dobré proporcie 
hrudníka, vpredu vzadu roztvorené prsty, 
dobré chody, nášľap by mohol byť výdat-
nejší, voľný výkrok.

13 FIoNa z leutschau
61524, nar. 10. 5. 2010

o: Tyson vom Köttersbusch
M: Quincy Perunius Bohemia
chov.: Vladimír Balúch, Kátov
Maj.: Vladimír Balúch, Kátov
Veľká, dobrého vzrastu, stredne silná, 
suchá, pevná, dobrý výraz, dobrá hlava, 
veľmi dobrý kohútik, dlhšie kríže, strmšie 
uhlenie hrudných končatín, vzadu veľmi 
dobre zauhelná, dobré proporcie hrud-
níka, vpredu priame chody, vzadu úzky 
nášľap končatín, výkrok by mohol byť 
voľnejší.

14 NeSta Framato rolau
neuvedené, nar. 27. 3. 2010

o: Queno Framato Rolau
M: Vatty Framato Rolau
chov.: František Matouš, Karlovy Vary, 
ČR
Maj.: chovateľ + Ľudovít Sobinovský, 
Spišská Nová Ves
Veľká, dobrého vzrastu, stredne silná, 
voľnejší chrbát, dobrý výraz, veľmi dobrá 
hlava, dobrý kohútik, mierne dlhšie krí-
že, strmšie uhlenie hrudných končatín, 
dobré predhrudie, mierne kratšia hĺbka 
hrudníka, vzadu veľmi dobre zauhlená, 
priamy front a sled krokov, dobré chody, 
výdatný nášľap, dobrý výkrok.

1 QUINtIpa Mineo
cMKU/DS/78222, nar. 4. 6. 2010

o: Vigo Framato Rolau
M: Leri Vitaxis
chov.: Nikola Kozáková, Jablonec nad 
Nisou, ČR
Maj.: Pavol Manduch, Topoľčany
Veľká, dobrého vzrastu, stredne silná, 
chrbtové väzy nie pevné, slabšia spodná 
čeľusť, dobrý kohútik, kríže kratšie, mier-
ne zrazené, rameno a lopatka by mohli 
byť šikmejšie položené, obojstranne dob-
re zauhlená, rovný front a sled krokov, 
dobré chody, dobrý nášľap, výkrok by 
mal byť voľnejší.

DoBrá

Eli Free Heaven
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2 Ultra z eurosportu
61400, nar. 1. 5. 2010

o: Anouc-Lar Leomegy
M: Thalia z Eurosportu
chov.: Josef Mravík, Žitavany
Maj.: Miroslav Fleško, Turčianske Kľa-
čany
Veľká, dobrého vzrastu, stredne silná, 
dlhší rámec tela, voľnejší chrbát, dobrý 
výraz, veľmi dobrá hlava, dobrý kohú-
tik, mierna jamka za kohútikom, strmé 
uhlenie hrudných končatín, vzadu dobre 
zauhlená, priamy front a sled krokov, do-
statočné chody.

NeDoStatoČNá

1 FeloN z lintichu
62245, nar. 29. 7. 2010

o: Yorrdan z Lintichu
M: Qazzy z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bystri-
ca
Stredne veľká, dobrého vzrastu, stredne 
silná, suchá, pevná, veľmi dobrý výraz, 
veľmi dobrá hlava, veľmi dobrý kohútik, 
dlhšie kríže, vpredu dobre, vzadu veľmi 
dobre zauhlená, vyrovnané proporcie 
hrudníka, priamy front a sled krokov, veľ-
mi dobré chody, výdatný nášľap, dobré 
kroky.
Odstúpila bez veterinárneho potvrde-
nia

DoBrá

Súťaž chovateľSkých Staníc

3. miesto z lintichu II.
Sony z Lintichu V3 trieda dospelých psi
Iron z Lintichu VD2 trieda mladých psi
Sagar z Lintichu V1 trieda dospelých psi
Lóora z Lintichu VN4 trieda dorastu II.suky
Queen z Lintichu VN1 trieda dorastu I.suky
Chezop z Lintichu VD3 trieda mladých psi

1. miesto z lintichu I.
Harry z Lintichu VA2 trieda dospelých suky
Berryy z Lntichu VD1 trieda mladých psi
Madox z Lintichu VD2 trieda dospievajúcich psi
Dixia z Lintichu VD1 trieda mladých suky
Gapa z Lintichu V3 trieda dospelých suky
Theea z Lintichu VD3 trieda dospievajúcich suky

2. miesto Dlhá roveň
Axi Dlhá Roveň VA1 trieda dospelých suky
Faxina Dlhá Roveň V1 trieda dospelých suky
Tomira Dlhá Roveň V4 trieda dospelých suky
Padro Dlhá Roveň VD1 trieda dospievajúcich psi
Faustoo Dlhá Roveň VN1 trieda dorastu II.psi
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Trieda	dorasTu	ii.	psi

VeĽMI NáDejNý

1 FaUStoo Dlhá roveň
62537, nar. 1. 11. 2010

o: Remo v. Fichtenschlag
M: Axi Dlhá Roveň
chov.: Albín Majsniar, Vyhne
Maj.: Albín Majsniar, Vyhne
Viac ako stredne veľký, stredne silný, dob-
rého vzrastu, silné proporcie tela, silná 
výrazná hlava, výrazný kohútik, pevný 
chrbát, kratšie kríže, dobré proporcie 
hrudníka, silné vyrovnané chody, oboj-
stranne veľmi dobre zauhlený, priamy 
nášľap končatín.

2 SaNDoKaN z arnultovic
neuvedené, nar. neuvedené

o: Furbo degli Achei
M: Magie z Arnultovic
chov.: manž. Janatoví, Nový Bor, ČR
Maj.: manž. Janatoví, Nový Bor, ČR
Viac ako stredne veľký, stredne silný, veľ-
mi dobre pigmentovaný, silná výrazná 
hlava, výrazný kohútik, rovný chrbát, 
dobré kríže, správnej dĺžky, rovný front, 
obojstranne dobre zauhlený, tempera-
mentné chody, výkrok by mohol byť voľ-
nejší.

3 oSKar Qstionn
62682, nar. 21. 11. 2010

o: Zoran v.d. Zenteiche
M: Yodie Redox
chov.: Jaroslav Ďuriš, Prievidza
Maj.: Martin Foriška, Radimov
Veľký, silný, dobrý výraz, výrazný kohú-
tik, dobre položené kríže, správnej dĺž-
ky, obojstranne korektne zauhlený, silné 
priestranné chody.

roZHoDca:  joacHIM StIegler

Prihlásených: 11 jedincov
Nastúpilo: 9 jedincov

Fausto Dlhá Roveň Dorast 2. psi
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7 carBoN trebortim
pKr.I-67946

o: Nelson vom Frankengold
M: Vivian z Ostrowskiej Sfory
chov.: Robert Filipowiak, Witaszyce, PL
Maj.: Robert Filipowiak, Witaszyce, PL 
Stredne veľký, stredne silný, dobré pome-
ry stavby tela, silná hlava, svetlejšie oko, 
voľnejší chrbát, kríže kratšie, dobre polo-
žené, obojstranne dostatočne zauhlený, 
priamy nášľap končatín, výkrok by mal 
byť voľnejší.

8 NaNDo Džako
62735, nar. 26. 11. 2010

o: Uri v. Haus Galli
M: Castra Džako
chov.: Marian Žanony, Stropkov
Maj.: Juraj Slota, Svidník
Stredne veľký, silný, dobrého vzrastu, 
dobre pigmentovaný, silná výrazná hla-
va, výrazný kohútik, rovný chrbát, kríže 
dobre položené, správnej dĺžky, rovný 
front, dobré chody. 9 Daroo Dlhá roveň

62322, nar. 2. 10. 2010

o: Raul Dlhá Roveň
M: Fiana Dlhá Roveň
chov.: Albín Majsniar, Vyhne
Maj.: Miroslav Chrobák, Stará Kremnič-
ka
Veľký, stredne silný, dlhší rámec tela, 
veľmi dobre pigmentovaný, dostatočne 
pevný, silná hlava, dobre položené kríže, 
správne proporcie hrudníka, obojstranne 
dobre zauhlený, dobré chody.

4 atlaSZ Békási-Híres
neuvedené, nar. 23. 10. 2010

o: Inter v. Arlett
M: Larissa van Contra
chov.: Lajos Horváth, Pilisvörösvár, H
Maj.: Ján Rebroš + Gabriel Tlčina, Nové 
Zámky
Veľký, stredne silný, veľmi dobre pigmen-
tovaný, výrazná hlava, výrazný kohútik, 
pevný chrbát, dobrá poloha a dĺžka krí-
žov, vpredu roztvorené prsty.

5 KeNtaUr z lintichu
62629, nar. 15. 10. 2010

o: Kansses z Lintichu
M: Garrya z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: chovateľ + Hana Ulmanová, Klad-
níky, ČR
Viac ako stredne veľký, stredne silný, ko-
rektný pomer stavby tela, dostatočne 
samčí výraz, správne uložené kríže, rov-
ný front, mierne otvorené prsty, výrazné 
priestranné chody, mal by sa lepšie pred-
vádzať v kruhu.

6 caNDY z agíru Bohemia
cMKU/DS/80332, nar. 12. 12. 2010

o: Tony v.d. Reiser Perle
M: Lexi z Agíru Bohemia
chov.: Michal Sasák, Uherský Brod, ČR
Maj.: chovateľ + Martin Prauzek, Ko-
přivnice, ČR
Viac ako stredne veľký, dlhší rámec tela, 
výrazný kohútik, dostatočne pevný chr-
bát, kríže kratšie, dobre položené, korekt-
né uhlenie končatín, dobré chody.



	 Brezno,	�7.–�8.	9.	20��

Zara Perunius BohemiaBella Mia imatorino
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Trieda	dorasTu	ii.	suky

VeĽMI NáDejNá

1 Bella MIa Imatorino
cMKU/DS/80263, nar. 27. 11. 2010

o: Sony z Lintichu
M: Ulkana Irluka
chov.: Ing. Aleš Miketa, Mohelnice, ČR
Maj.: Ing. Aleš Miketa, Mohelnice, ČR
Veľká, stredne silná, chudá, dlhší rámec 
tela, veľmi dobrá hlava, dobrý kohútik, 
krátke kríže, vpredu dobre, vzadu veľmi 
dobre zauhlená, rovný front a sled kro-
kov, veľmi dobré chody.

2 FaraH Dlhá roveň
62541, nar. 1. 11. 2010

o: Remo v. Fichtenchlag
Maxi Dlhá Roveň
chov.: Albín Majsniar, Vyhne
Maj.: Veronika Hudecová, Vyhne
Veľká, stredne silná, pevná, suchá, dob-
rý typ a výraz, veľmi dobrá hlava, veľmi 
dobrý kohútik, dobré kríže, obojstranne 
veľmi dobre zauhlená, vpredu mierne 
roztvorená, priamy sled krokov, veľmi 
dobré chody.

3 Zara perunius Bohemia
cMKU/DS/80027, nar. 7. 10. 2010

o: Garp z Lintichu
M: Tampa Perunius Bohemia
chov.: Mgr. Zdeněk Grombiřík, Hodo-
nín, ČR
Maj.: chovateľ + Eva Heisingová, ČR
Viac ako stredne veľká, stredne silná, 
suchá, pevná, dlhší rámec, veľmi dobrý 
typ a výraz, veľmi dobrá hlava, dobrý 
kohútik, kríže krátke, mierne zrazené, 
obojstranne dobre zauhlená, rovný front 
a sled krokov.

roZHoDca:  HaNS-jürgeN BegIer

prihlásených: 13 jedincov
Nastúpilo: 8 jedincov
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7 MIScHa jacentus
pKr.1508/XXXIX, nar. 26. 9. 2010

o: Wegas v. Fichtenschlag
M: Heksa Dlhá Roveň
chov.: Jacek Zydzik, Strzyzov, PL
Maj.: Jacek Zydzik, Strzyzov, PL
Viac ako stredne veľká, stredne silná, su-
chá a pevná, dobrý typ a výraz, dobrá 
hlava, veľmi dobrý kohútik, mierne vy-
klenutý chrbát, krátke kríže, vpredu dob-
re, vzadu veľmi dobre zauhlená, členky 
by mohli byť pevnejšie, vpredu roztvore-
né prsty, vpredu a vzadu priamy nášľap, 
dobré chody.

8 era Koz-Mar
62366, nar. 19. 9. 2010

o: Icon v. Bad-Boll
M: Cora z Joz-Dunu
chov.: Martin Kozárek, Závod
Maj.: Martin Kozárek, Závod
Veľká, stredne silná, voľný chrbát, veľmi 
dobrý typ a výraz, veľmi dobrá hlava, 
veľmi dobrý kohútik, kratšie kríže, vpre-
du dobre, vzadu veľmi dobre zauhlená, 
vpredu otvorené prsty, vpredu priame 
chody, vzadu úzky nášľap končatín, dob-
ré chody.

4 lÓora z lintichu
62632, nar. 20. 10. 2010

o: Garp z Lintichu
M: Fanny Bohemia Jites
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Jana Kucková, Oravce
Veľká, stredne silná, suchá, pevná, veľmi 
dobrý typ a výraz, veľmi dobrá hlava, 
zbiehavé uši, veľmi dobrý kohútik, dobré 
kríže, obojstrane veľmi dobre zauhlená, 
rovný front a sled krokov, veľmi dobré 
chody.

5 lYla z lintichu
62633, nar. 20. 10. 2010

o: Garp z Lintichu
M: Fanny Bohemia Jites
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Jana Kucková, Oravce
Veľká, dobrý vzrast, stredne silná, suchá, 
pevná, veľmi dobrý typ a výraz, veľmi 
dobrá hlava, ľavé ucho nie dostatočne 
pevné, veľmi dobrý kohútik, mierne vy-
klenutý chrbát, obojstranne veľmi dobre 
zauhlená, vpredu mierne otvorené prsty, 
vpredu priamy nášľap končatín, veľmi 
dobré chody, nie celkom pevné sponky.

6 eroNI Dlhá roveň
62330, nar. 3. 10. 2010

o: Yumo v. Finkenschlag
M: Inny Dlhá Roveň
chov.: Albín Majsniar, Vyhne
Maj.: Jozef Hrnčiar, Hrabičov
Veľká, dobrého vzrastu, stredne silná, su-
chá a pevná, veľmi dobré proporcie, veľ-
mi dobrý výraz, veľmi dobrá hlava, veľmi 
dobrý kohútik, kratšie kríže, mierne zra-
zené, vpredu veľmi dobre, vzadu dobre 
zauhlená, rovný front a sled krokov, nie 
celkom pevné sponky.

Farah Dlhá Roveň

Eroni Dlhá Roveň
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	Trieda	dorasTu	i.	psi

VeĽMI NáDejNý

1 ollYMp z lintichu 
63023, nar. 31. 1. 2011

o: Garp z Lintichu
M: Caessie z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bystrica
Stredne veľký, stredne silný, veľmi dob-
rý typ a výraz, dobrý pomer stavby tela, 
výrazný kohútik, dobre položené kríže, 
rovný front, korektné uhlenie hrudných 
končatín, dostatočné uhlenie panvových 
končatín, výrazné chody.

2 cHaroN von Haus Iv-re 
62976, nar. 20. 1. 2011

o: Gio vom Frankengold
M: Randie Riwal Hof
chov.: Dušan Rehák, Senica
Maj.: Vladimír Súkopa, Čáčov
Viac ako stredne veľký, silný, korektné 
pomery stavby tela, silná výrazná hlava, 
oko by malo byť tmavšie, výrazný kohú-
tik, rovný chrbát, dobre položené kríže, 
korektné uhlenie predných aj zadných 
končatín, silné dynamické chody.

3 oreSt z lintichu 
63025, nar. 31. 1. 2011

o: Garp z Lintichu
M: Caessie z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: p. Pribilinec, Brezno
Veľký, silný, dobrého vzrastu, dostatočne 
pevný, silná hlava, svetlejšie oko, krátke, 
mierne zrazené kríže, normálny front, 
obojstranne dobre zauhlený, dostatočne 
výrazné chody.

4 WINNer provocativo 
cMKU/DS/81024, nar. 6. 1. 2011

o: Ober v. Bad-Boll
M: Chocolate Geischa Provocativo
chov.: Barbora Zahradníková, Tábor, 
ČR
Maj.: Barbora Zahradníková, Tábor, ČR
Viac ako stredne veľký, silný, silná výraz-
ná hlava, dobre pigmentovaný, široko 
nasadené, nie celkom pevné uši, výrazný 
kohútik, rovný chrbát, kríže krátke, dob-
re položené, vpredu dobre, vzadu veľmi 
dobre zauhlený, dobré chody.

1 FrIgo Stěžovská zahrada 
63023, nar. 31. 1. 2011

o: Illan v. Kirschental
M: Christa Hartis Bohemia
chov.: Miluše Melicharová, Milín, ČR
Maj.: Dušan Lupták, Tvrdošín
Veľký, silný, silná výrazná hlava, plochý 
kohútik, chrbát voľnejší, rovný front, lo-
patka strmšie uložená, vzadu dobre za-
uhlený, ešte voľnejšie sponky, chody by 
mali byť výraznejšie.

roZHoDca:  joacHIM StIegler

Prihlásených: 9 jedincov
Nastúpilo: 6 jedincov

2 NIcoS z lintichu 
63020, nar. 30. 1. 2011

o: Kansses z Lintichu
M: Xovia z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: chovateľ + Pavol Kutlík, Dolný 
Kubín
Veľký, stredne silný, dobre pigmentovaný, 
pekná hlava, svetlé oko, užší výraz, dobre 
položené kríže, rovný front, vpredu dob-
re, vzadu veľmi dobre zauhlený, dobré 
chody, v povahe by mal byť silnejší.

NáDejNý
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1 QUeeN z lintichu
63214, nar. 15. 2. 2011

o: Garp z Lintichu
M: Harrya z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, B. Bystrica
Maj.: chovateľ + Žaneta Šramková
Veľká, dobrého vzrastu, stredne silná, 
suchá a pevná, veľmi dobrý typ, veľmi 
dobrá hlava, veľmi dobrý kohútik, dobré 
kríže, vpredu dobre, vzadu veľmi dobre 
zauhlená, rovný front a sled krokov, veľ-
mi dobré chody.

Trieda	dorasTu	i.	suky

VeĽMI NáDejNá

2 cHelSea von Haus Iv-re
62981, nar. 20. 12. 2011

o: Gio vom Frankengold
M: Randie Riwal Hof
chov.: Dušan Rehák, Senica
Maj.: Lenka Reháková, Senica
Veľká, dobrého vzrastu, silná, pevná, veľ-
mi dobrý typ a výraz, veľmi dobrá hlava, 
veľmi dobrý kohútik, mierne zrazené krí-
že, vpredu dobre, vzadu veľmi dobre za-
uhlená, rovný front a sled krokov, veľmi 
dobré chody.

3 carrera za III mostami
63029, nar. 27. 1. 2011

o: Garp z Lintichu
M: Diana v.d. kleinen Birke
chov.: Gabriel Tlčina, Nové Zámky
Maj.: Jozef Štanga, Liešťany
Veľká, dobrého vzrastu, stredne silná, 
suchá a pevná, dlhší rámec, veľmi dobrý 
typ a výraz, veľmi dobrá hlava, dobrý ko-
hútik, zrazené kríže, vpredu dobre, vzadu 
veľmi dobre zauhlená, rovný front a sled 
krokov, veľmi dobré chody.

4 WHY Not provocativo
cMKU/DS/81030/11, nar. 6. 1. 2011

o: Ober v. Bad-Boll
M: Chocolate Geischa Provocativo
chov.: Barbora Zahradníková, Tábor, 
ČR
Maj.: Barbora Zahradníková, Tábor, ČR
Veľká, dobrá maska, silná, suchá a pev-
ná, veľmi dobrý typ a výraz, veľmi dobrá 
hlava, dobrý kohútik, kríže kratšie, mier-
ne zrazené, vpredu dobre, vzadu veľmi 
dobre zauhlená, normálny front a sled 
krokov, veľmi dobrý pohyb.

5 Maša turčianka
62815, nar. 19. 12. 2010

o: Kully Turčianka
M: Zalla Maserau
chov.: Pavol Rosinec, Žilina
Maj.: Pavol Rosinec, Žilina
Veľká, dobrá maska, silná, suchá a pev-
ná, veľmi dobrý typ a výraz, veľmi dobrá 
hlava, dobrý kohútik, kríže kratšie, mier-
ne zrazené, vpredu dobre, vzadu veľmi 
dobre zauhlená, normálny front a sled 
krokov, veľmi dobrý pohyb.

6 cHarlotte von Haus Iv-re
62980, nar. 20. 12. 2011

o: Gio vom Frankengold
M: Randie Riwal Hof
chov.: Dušan Rehák, Senica
Maj.: Bernard Kucej, Brodské
Veľká, dobrá maska, silná, dlhší rámec 
tela, veľmi dobrý chrbát, veľmi dobrý typ 
a výraz, veľmi dobrá hlava, dobrý kohú-
tik, normálne kríže, vpredu dobre, vzadu 
veľmi dobre zauhlená, normálny front 
a sled krokov, veľmi dobré chody.

roZHoDca:  HaNS-jürgeN BegIer

prihlásených: 14 jedincov
Nastúpilo: 11 jedincov
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7 YoDIe vom eichenplatz
SZ:2263576

o: Remo vom Fichtenschalg
M: Grit von Trafalga
chov.: Lutz Wischalla, Wimmelburg, D
Maj.: Kerstin Rabe, Ichtershausen, D
Veľká, dobrého vzrastu, veľmi dobrý typ, 
veľmi dobrá hlava, dlhší rámec, veľmi 
dobrý kohútik, kratšie kríže, obojstran-
ne veľmi dobre zauhlená, priame kroky, 
dobré chody.

8 VIVa Vác-Vágvölgyi
neuvedené, nar. 19. 1. 2011

o: Sultan v.d. Jahnhöhe
M: Eny Vác-Vágvölgyi
chov.: Zsolt Truszka, Vác, H
Maj.: Zsolt Truszka, Vác, H
Veľká, dobrá maska, strdne silná, pevná, 
dlhší rámec, dobrý kohútik, kratšie kríže, 
vpredu dobre, vzadu veľmi dobre zauhle-
ná, vpredu rozbiehavé prsty, priame cho-
dy, veľmi dobrý pohyb.

9 NaNa z lintichu
63022, nar. 30. 12. 2011

o: Kansses z Lintichu
M: Xovia z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Klaudia Kočajdová, Banská Bys-
trica
Veľká, dobrého vzrastu, silná, suchá, pev-
ná, veľmi dobrý typ a výraz, veľmi dobrá 
hlava, dlhší rámec tela, veľmi dobrý ko-
hútik, dobré kríže, vpredu dobre, vzadu 
veľmi dobre zauhlená, rovný front a kro-
ky, dobrý pohyb.

10 NaaYa z lintichu
63021, nar. 30. 1. 2011

o: Kansses z Lintichu
M: Xovia z Lintichu
chov.: Mgr. Ivan Kočajda, Banská Bys-
trica
Maj.: Florka Kočajdová, Banská Bystri-
ca
Veľká, dobrého vzrastu, silná, pevná, veľ-
mi dobrý výraz a kohútik, kratšie kríže, 
vpredu dobre, vzadu veľmi dobre zauhle-
ná, rovný front a sled krokov.

11 joaNNa Slezin lovan
cMKU/DS/80829/11, nar. 16. 1. 2011

o: Percy v. Streek
M: Waša Slezin Lovan
chov.: Ivana Walková, Dolní Lištná, ČR
Maj.: Peter Martinkovič, Teplička nad 
Váhom
Veľká, dobrý vzrast, silná, nie celkom 
pevná v krížoch, veľmi dobrá hlava, 
mierne svetlé oko, dobrý kohútik, mierne 
zrazené kríže, vpredu dobre, vzadu veľmi 
dobre zauhlená, normálny front a sled 
krokov, dobrá kondícia.
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odchovy po plemenníkoch

KaNSSeS z lintichu

Druhá odchovná skupina po Kanssesovi s otcom v čele bola vyrovnaná, s dobrou diferenciáciou pohlaví. Jedince sú na hornej 
hranici výšky, v dobrom type a výraze, veľmi dobre pigmentované, veľmi dobrej anatomickej stavby. V skupine je veľa vysoko 
umiestnených jedincov.

Madox z Lintichu VD2 trieda dospievajúcich psi
Lile z Lintichu VD7 trieda dospievajúcich suky
Unatta z Lintichu VD8 trieda dospievajúcich suky
Iron z Lintichu VD2 trieda mladých psi
Chezop z Lintichu VD3 trieda mladých psi
Chris z Lintichu VD5 trieda mladých psi
Casper z Lintichu VD6 trieda mladých psi
Irrk z Lintichu VD10 trieda mladých psi
Dexter z Lintichu VD11 trieda mladých psi
Dixia z Lintichu VD1 trieda mladých suky
Eli Free Heaven VD4 trieda mladých suky
Angie Imatorino VD6 trieda mladých suky
Daisy z Lintichu VD10 trieda mladých suky
Durana z Lintichu VD12 trieda mladých suky
Kentaur z Lintichu VN5 trieda dorastu II.psi
Nicos z Lintichu N2 trieda dorastu I.psi
Nana z Lintichu VN9 trieda dorastu I.suky
Naaya z Lintichu VN10 trieda dorastu I.suky

garp z lintichu

Takisto druhá odchovná skupina dvojnásobného klubového víťaza s otcom v čele je vyrovnaná, veľmi dobrého typu a výrazu, 
dobrej pigmentácie, veľmi dobrej anatomickej stavby tela, v jednotlivých prípadoch obmedzenia v dĺžke a polohe krížov. V sku-
pine sú aj vysoko hodnotené jedince

Gapa z Lintichu V3 trieda dospelých suky
Thooby z Lintichu VD7 trieda dospievajúcich psi
Alfa vom Haus Tiridzi VD8 trieda dospievajúcich psi
Theea z Lintichu VD3 trieda dospievajúcich suky
Ayda vom Haus Tiridzi VD9 trieda dospievajúcich suky
Zara Perunius Bohemia VN3 trieda dorastu II.suky
Lóora z Lintichu VN4 trieda dorastu II.suky
Lyla z Lintichu VN5 trieda dorastu II.suky
Ollymp z Lintichu VN1 trieda dorastu I.psi
Orest z Lintichu VN3 trieda dorastu I.psi
Queen z Lintichu VN1 trieda dorastu I.suky
Carrera za III mostami VN3 trieda dorastu I.suky

odchovy po plemenníkoch


