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2011
Na přelomu ledna a února očekáváme narození malých mopsíčků ze spojení
Grandšampion Etti Perali Moravia X Šampion Gracie Perali Moravia

12.11.2011 jsme
navštívili klubovou
výstavu pro
neuznaná plemena
v Mladé Boleslavi a
tímto jsme pro
letošní rok
zakončili výstavní sezónu, která byla velice zajímavá a pro naše odchovance úspěšná. Na této
výstavě se prezentovala naše amer. buldočka Lebora Tenesco Snug ve třídě mladých a získala
známku - výborná 1, CAJC a BOJ a i její otec ve třídě veteránů Gch. Gideon Tenesco Neraka (ve
stáří 8,5 roku) získal překrásné ocenění, viz. foto, moc gratulujeme.
Na výstavě nás navštívil i bratr Leborky, Lukas, který se příští rok také předvede ve výstavním
kruhu, těšíme se.
6.11.2011 jsme se zůčastnili Mezinárodní výstavy v Praze s našimi
odchovanci Kettynkou a Leborkou.
Perro de Presa Mallorquin - Kettyn Snug, výborná 1, CAC, res. CACIB - touto
výstavou Kettyn splnila a dosáhla na titul Junior šampion ČR
Americký buldok - Lebora Snug (věk 9měsíců) - výborná 1, CAJC, BOJ

Mezinár. výstava České Budějovice /sudí: p. Ovesná/, tak jsme se
tentokrát vypravili do Budějic. Je to sice dálka, ale naše psí slečny nám
udělaly radost .
Darka Niziolek, výborná 1, CAC, CACIB, BOB
A naše juniorka Kettyn Snug, výborná 1, CAJC, BOJ
...tentokrát se i soupeřilo, takže výsledek je o to více potěšující. Myslím,
že všichni vystavující odjeli spokojeni, jak s posouzením, tak se svými
výstav. výsledky.
17.-18.9.2011 Národní výstavy Brno a naše krásné
výsledky.
Barbara Snug, staford.bulteriérka, Výborná 3
Lebora Snug, Amer. buldok, Velmi nadějná 1
první výstavní zkušenost
Darka Niziolek, Mallorská doga, Výborná 1, CAC,
Nár.víť., BOB
Jossua Snug, Mallorská doga, Výborný 1, CAC, Nár.víť.
10.9.2011 Speciální výstava Moloss Clubu v Nezamyslicích a naše úspěchy:
Americký buldok - odchovanci Kolben Tenesco Snug - tř. mladých, výborný1, CAJC,
vítěz. spec. výstavy ml., BOB ... veliká gratulace od Mazáků
a fenečka Kaira Tenesco Snug , výborná 1, CAJC, vítěz spec. výstavy ml.
... též gratulujeme

Mallorská doga, Perro de Presa Mallorquin:
Darka Niziolek ... výborná 1, CAC
Kettyn Snug ... výborná 1, CAJC, vítěz spec. výstavy ml.
Jossua Snug ... výborný 1
Jessica Snug ... VD 3, zdála se panu rozhodčímu příliš vysoká
Chynora Snug ... výborná 1, CAC ... gratulace od Mazáků

28.8.11 Mezinárodní výstava Ml.Boleslav - Kettyn
Snug ve tř.mladých, výborná 1.

22.8.11 se u nás narodila štěňátka opět Mallorské dogy. Více ve stati
štěňata.

21.8.11 od nás odešlo k novým majitelům poslední štěňátko Mallorského
buldoka, fota s novými páníčky.

17.7.2011 Národní výstava Ml.Boleslav - Mallorký buldok Josua
Snug na své první výstavě získal Výborný 1, CAC a Národní
vítěz
Mopsík-Ela Graciela Snug získala v silné konkurenci Výborná 2

Pozdravy od našich odchovanců Heidy
Snug - mallorčí holka a pejsek Largo Snug
- amer. buldok

V červenci k nám do našíchov. stanice přibyla nová fenečka Amerického
buldoka. Snad nám bude přát štěstí a vyroste z ní hezká holka Abigail
"Gábinka".

26.6.2011 Intercanis Brno.
Mallorčí slečna Jessica Snug, tř. mladých, Výborná 1, CAJC a mopsička Ela
Graciela Snug, tř. mladých, Výborná 4

12.6.2011 Krajská výstava Lanškroun a zase Barbara Snug-Vítěz tř. mladých
a mallorka Jessica Snug -Vítěz tř. a Krajský vítěz.

11.6.2011 se stafbulka Barbara Snug ukázala na klubové výstavě v
Kolesách. Mezi 217 stafíky získala od angl. rozhodčího tento posudek:
"Velice atraktivní dobře stavěná fena, krásný tvar hlavy, tm. oko, velmi
dobrý skus, správná délka mordy, dobře osvalená, správné zaúhlení...atd.,
přesto byla známka VD, ale nám to nevadí, je to pouze bod pro její
uchovnění. Barunko jsi pro nás ta nejkrásnější, my to víme!!!
10.6.2011 se u nás narodila očekávaná mallorčí mimina Astartě a Djabovi.

2.- 4.6.2011 proběhlo u nás spojení stafbulíků PEPPER Snug X BARBIE Bone-Ju.
Zhruba okolo 27.6. budeme vědět, zda IRISka /Barbie/ bude naposledy mamina.

29.5.2011 jsme se zůčastnili Krajské výstavy na Vysokém Poli u Svitav. Stafí
slečna Barbara Snug a mallorčí holka Kettyn Snug získaly Vítěz tř. mladých a
BOJ (nejlepší mladý jedinec).

15.5.2011 MVP Bratislava - sprigduodanube se zůčastnila naše 17měs.
Jessica Snug (rodiče Dougy Snug X Scherra Snug). Posuzoval p. Pocas Joao
Vasco, PT a naše Jessica získala krásný posudek a tituly Výborná 1, CAC,
CACIB a BOB a udělala nám velkou radost i přes nepřízeň počasí, které nám
v neděli rozhodně nepřálo a celá výstava propršela.

9.5.2011 ultrazvukovým vyšetřením potvrzena březost u Ch.Astarty
(Perro Dogo Mallorquin)

...obdrželi jsme krásnou zprávu...
ASTON Snug /CH.Abadon Garlin X Barbie Bone-Ju/ jeho úspěchy na
výstavách MVP BRNO ..výborný 4
Klubová Ml.Boleslav ..výborný 3 /vše získáno ve velmi silné
konkurenci/,děkujeme majitelům za prezentaci a moc gratulujeme.

12.4.2011 Perro de Presa Mallorquin, Ca De Bou, Mallorská
doga....oznamujeme krytí
Ch.ČR Astarta s Ostrova Crim /import UK/ X Ch.ČR DJAB NOKAUT Kollekciya
Zolotoy Lisi /import Rusko /

12.4.2011 se Merry Snug X Pepper Snug narodila čtyři krásná štěňátka v
barvě zlaté a zlatě žíhané s bílými znaky/1kluk a 3slečny/.

Představujeme nové majitele našich jarních štěňátek a
děkujeme za příkladnou péči o ně. Štěňátkům krásné
štěněcí dětství.

10.4.2011 Národní výstava Ostrava - Perro Dogo Mallorquin ,Jessica Snug
získala na své první výstavě toto ocenění:
Výborná 1, CAJC, BOJ a BOB.

Mops fenečka Ela Graciela Snug na své první výstavě získala známku VD 1,
přesto gratulujeme, je to přeci první prezentace.

3.3.2011 jsme obdrželi pozdrav od rodiny
Němcových z Nasavrk, kteří nám
představili svého téměř 15ti letého
fantastického stafíka Dicka
Snug /Snukyho/. Děkujeme za
připomenutí a krásná fota a hlavně za tu
"spokojenost se Snukym".

♥♥♥

22.2.2011 ...pozdrav na rozloučenou se stafím klukem Gregem Snug, který odešel ve svých 12,5
letech. Majitelům manž. Chouňovým z celého srdce děkujeme za příkladnou péči a za to, že Grego
měl možnost prožít plnohodnotný, aktivní a veselý život v přírodě, provázený velkou láskou svých
lidiček Děkujeme.
21.2.2011 ...dostali jsme další
pozdrav od Nikity Snug /7 let/,
stafbulka v rodině manželů
Řehánkových. Děkujeme za milý
telefonický a emailový pozdrav
plný chvály a spokojenosti s Niki
a díky za krásný vztah ke psí
společnici.
18.2.2011 byla nakryta fena Stafordšír. bullteriéra...
Merry Snug X Pepper Snug

15.2.2011 jsme dostali pozdrav
od majitelů stafího kluka Vaska
Snug. Je vidět i z fotek, jaký je
to šťastný pejsek. Majitelům
manž. Soukupovým děkujeme
za jeho péči.
21.1.2011 se u nás narodila štěňátka amerických
buldoků.
1 fenečka a 3 pejsci.
24.1.2011 se narodila štěňátka mopsíčků.
2 slečny.

V podobném termínu očekáváme narození štěňátek mopsíků ze spojení
našich jedinců Grandšamp. Etti Perali Moravia X Ch. Gracie Perali Moravia.

Ke konci ledna očekáváme narození štěňátek američánků z opakovaného
spojení GCh. Gaze Snug X GCh. Gideon Tenesco Neraka.
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