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2012
V roce 2013 plánujeme :
- dokončení titulů Český šampion - Leborce Snug (amer.buldok) a Kettynce Snug (mallorka)
- dokončení titulu Slovenský šapm.krásy pro Kettyn Snug (mallorka)
- dokončení titulu Šampion ČMKU pro Leboru Snug (amer.buldok)
- zahájíme výstavní sezónu pro kontibuldočku Pickwick Quinju (import Švýcarsko)
- plánujeme i štěňátka - mallorské dogy a stafíčků

fena Jch.Kettyn Snug kompletně vložena na stránky
(rodokmen, výstavní výsledky, fotogalerie od narození)

... s vánočním přáním přišlo i pár fotopozdravů z našeho posledního staffbulího hnízdečka...

V neděli 9.12. 2012 odešlo poslední štěńátko ke svému novému
páníčkovi.
Všem novým majitelům našich prcků děkujeme za starostlivost a
péči o svůj nový přírůstek. Přejeme hodně krásných zážitků se
stafbulíčkama - Dennym, Derrym, Donečkou, Debruškou a
Deisynkou....krásné Vánoce.

V letošním roce jsme zakončili Prahou výstavní sezónu všech našich jedinců a
naše Mallorquinky dosáhly celkově těchto výsledků ..
Ch.Dark Side of Love Niziolek /imp.PL/
odchovala 8 krásných štěňátek a ještě stihla pár výstav s těmito výsledky:
Výborná 1 - 4x, CAC - 4x, R. CACIB - 1x,
přidělen titul Český šampion

Jch.Kettyn Snug
Výborná 1 - 11x, CAC - 7x, CAC ČMKU - 3x, CACIB - 3x, R. CACIB - 1x,
BOB - 2x
Slovensko: CAC - 3x, CACIB, R. CACIB , BOB
Tituly: Český junior šampion, Krajský vítěz, Klubový vítěz,
Vítěz spec. výstavy, 2. místo BIS (nejlepší pes výstavy)

Obě feny nám dělají velkou radost a těšíme se na rok příští, kdy by Kettyn Snug měla lehce
dosáhnout na titul Česká šampionka.
Zahájíme výstavní kariéru s naší novou slečnou Pickwick Quinja - kontibulldog.
4.11.2012 Mezinárodní výstava Praha. Poslední letošní výstava pro naše
mallorquiny a náš další krásný úspěch.
Jch.Kettyn Snug ... výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB a BOB
Nakume Snug ... velmi nadějný1 ... gratulace mladému dorostenci

22.10.2012 se loučíme s Beatricií ze Smiřické zahrady a děkujeme našim
přátelům za poskytnutí domova a naplnění zbytku života Bettynky...

20.10.2012 pozdrav na rozloučenou se stafí holkou Merry Snug, kdy
nás opustila zcela nečekaně do psího nebe. Kamarádce Báře děkujeme
za příkladnou péči a lásku k Merrynce.

14.10.2012 Mezinárodní výst. České Budějovice,
byla to dlouhá a ne zcela příjemná cesta,
ale výsledky nás potěšily. Na výstavu jely
mallorqinky Darka a Kettynka a dovezly si.
Ch. Dark of Love Niziolek - výborná 1, CAC,
res. CACIB a
Jch.Kettyn Snug - výborná 1, CAC, CAC ČMKU,
CACIB a BOB
9.10.2012 se Barbaře Snug X Pepper Snug narodilo
5 štěňátek (3 fenečky a 2pejsci)

26.9.2012 byl přidělen naší mladé američance titul "Klubový
šampion" od Moloss clubu. Pro letošní rok jsme tímto zakončili
výstavní sezónu Leborky, neboť dosáhla na spoustu krásných ocenění a
k dosažení Českého šampiona (dospělých) musíme načít druhou
výstavní sezónu a tím je rok příští, tak zase na jaře hurá do práce.
V letošnímn roce Jch. Lebora Tenesco Snug (Gch. Gideon Tenesco
Neraka X Gch.Gaze Snug) dosáhla těchto výstavních výsledků : 7 x
Výborná 1
1 x CAJC
6 x CAC
2 x CAC ČMKU
1 x BOJ , 7 x BOB
a tituly : Klubový vítěz, 2 x Vítěz speciální výstavy
Český junior šampion, Národní vítěz 2012
Klubový šampion - Moloss clubu
Leborky si velice vážíme, těšíme se z jejich výstav. výsledků a
doufáme, že příští rok nám přinese opět další krásná výstavní překvapení a možná i štěňátka.

29. a 30.9.2012 proběhla
Moravskoslezská národní výstava v
Brně, účastnili jsme se po oba dny výstavy
a opět naše feny posbíraly spoustu
povzbuzujících ocenění.
Jch. Lebora Snug (americký buldok) výborná 1, CAC, CAC ČMKU, Národní
vítěz, BOB
Mallorquini - Jch. Kettyn Snug - výborná 1, CAC a Ch. Dark of Love Niziolek - výborná 2,
res. CAC a mladík Laggy Snug - výborná 1, CAJC - Laggy splnil touto výstavou nárok na
přidělení titulu "Junior šampion ČR", manž. Pencovým gratulujeme.
22.9.2012 Mladá Boleslav - Výstava
neuznaných plemen. Na výstavu vyjela naše
američanka Lebora a náš malý prcek (4měsíce)
Kontinentální buldok Quinja. Obě holky byly
velice úspěšné, výstava proběhla v přátelském
duchu a výsledky?
Jch. Lebora Tenesco Snug - tř. vítězů,
výborná 1, CAC, BOB ...Leborka touto výstavou splnila podmínky pro udělení "Moloss šampion",
ve věku 19 měsíců ... super výsledky. Leborka nám dělá jenom potěšení.
Pickwick Quinja (import Švýcarsko) - tř. štěňat a naše první výstava, VN1, 2. Nejlepší
štěně!!!
Quinja měla na výstavě i kamaráda ve svém plemeni "Bosca" (dorostenec p. Lipenského) viz. foto.
I Bosco měl krásný výsledek ve třídě dorostu VN1 - gratulace.
10.9.2012 malá Meggy Tenesco Snug má již své
majitele i malou kamarádku a nás opustilo
poslední Gejzijčino štěňátko a naše skvělá
američanka s mnoha tituly Gaze Snug odchází
do zaslouženého důchodu.

8.9.2012 Speciální výstava Moloss Clubu CZ v Nezamyslicích. Naše plemena Americký buldok a
Presa Mallorquin posuzoval zkušený sudí p. Polgár. K vystavujícím hovořil a vždy své rozhodnutí
zdůvodnil. Velice nás jeho přístup a na závěr po rozhovoru s ním i přehled v plemenu Mallorský
buldok překvapil a zároveň potěšil.
.... a naše skvělé výsledky...
Amer. buldok, Jch. Lebora Tenesco Snug, výborná 1, CAC, Vítěz spec. výstavy, BOB
Perro de Presa Mallorquin, Jch. Kettyn Snug, výborná 1, CAC, Vítěz spec. výstavy - feny
Ch. Dark Side of Love Niziolek, tř. vítězů, výborná 1, CAC (Darka porazila ve své třídě dvě
Interšampionky a udělala nám velkou radost)
Laggy Snug, tř. mladých, výborný 1, CAJC, Víť. spec. výstavy mladých - opravdu krásná hlava,
manž. Pencovým gratulace.
Celkové vítězství v Mallorkách BOB byl udělen Gch. Djabovi manž. Formanových, čímž jim
gratulujeme a těšíme se na setkání u jarního krytí v r. 2013.
Nesmíme zapomenout ani na naši budoucnost, zúčastnili se výstavy už i Nacume a Nancy Snug
(Darka X Jossua) a byly moc pochváleni rozhodčím známkou VN1 a Nacume v závěru stál i na
stupínku vítězů. 2. místo - štěňata, štěňátkům gratulujeme.

6.9.2012 všechna štěňátka Perro de Presa
Mallorquin /Mallorská doga/ jsou u svých nových
rodin. Všem majitelům štěňátek děkujeme za péči o
naše malé odchovance a zůstaneme s každým velice
rádi v kontaktu.

3.9.2012 byla potvrzena ultrazvukovým vyšetřením březost naší
Barbary Snug X Pepper Snug.
Narození maličkých očekáváme okolo 10.10.2012.

19.7.2012 se přeci jen Gch.
Gaze Snug (Americký buldok)
narodila ultrazvukem nezjištěné
štěňátko-fenečka, krásná
Meggy Tenesco Snug,
Gejzinčina poslední mateřská
povinost, také si ji skvěle užívá
a za malou by dala život. Gejza je a vždy byla velice zodpovědnou matkou.
26.8.2012 Mezinár. výst. Interdog Bohemia v Mladé
Boleslavi, naše účast s mladou fenou mallorkého
buldoka Jch.Kettyn Snug, posuzoval polský rozhodčí
p. Mrowiec. Účastnilo se celkem 6 jedinců. My jsme
obdrželi krásný posudek s popisem...velmi dobrý typ i
kostra, typická hlava, korekt. skus, hluboký a široký
hrudník, dobře zaúhlená, velmi dobrá horní linie... jen
celkové vítězství dal p. sudí polskému psovi, bohužel ne zcela tak krásnému jedinci a náš
výsledek ..výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB
28.7.2012 a náš "Velký den". Vyjíždím po téměř
ročním snažení se svoji kamarádkou Ivetou pro naši
novou psí kamarádku do Švýcarska k pí. Imeldě
Angehrn /zakladatelce a stvořitelce toho krásného
buldočího plemene/ pro štěně, fenečku Pickwick Quinju
- Continental bulldog. Doufáme, že nám přinese
mnoho radostí a nejen na výstavách a že přispějeme k
rozvoji tohoto životaschopného bully plemene zde v Čechách.
18. a 19.8.2012 Mezinárodní výstava Bratislava
"Duodanube"
Vyjeli jsme s naší mallorquinkou Jch.Kettyn Snug na
Slovensko na dvoudenní výstavu a doplnili pár krásných
výstavních výsledků.
sobota: posuzoval p. Havelka a to velice precizně a hlavně s
doplňujícím výkladem, proč a za co zadává tato ocenění. Což
jistě každý přivítá, neboť i každá výstava je poučením pro chovatele. Naše sobotní výsledky...
výborná 1, CAC, CACIB a BOB
neděle: posuzovala p. Oleynikova /UA/ a ta bohužel posuzovala bez mluveného slova k
vystavujícím, prostě němá, vystavující nemá šanci se něco dozvědět.
Naše nedělní výsledky ...výborná 1, CAC, res. CACIB
celkové hodnocení: jsme spokojeni, máme už jenom malý krůček ve dvou letech Kettyn ke
slovenskému šampionátu. Kettyn nikdy nebyla hůře hodnocena než "Výborná", takže nám dělá

jenom radost...
6.7.2012 ..všechna štěňátka Mallorquinů z dubnového "N" vrhu mají již své rodiny a páníčky,
děkujeme novým majitelům našich štěňátek za příkladnou péči o své nové společníky ...

23.a 24.6. 2012 Mezinár. výstava Intercanic Brno
v sobotu jela na výlet naše mladá 17-ti měsíční
američanka Jch. Lebora Tenesco Snug a získala
překrásné ocenění - výborná 1, CAC a BOB
(posuzovala p.Dolejšová) a v neděli jsme vyrazili s
Mallorquinkou Jch. Kettyn Snug a opět krásný
výsledek - výborná 1, CAC, rez. CACIB (posuzoval
p.Vondrouš). Zúčastnili se i dva psi z našeho chovu Josua Snug a Laggy Snug, oba získali pěkné
posudky a známku V2, bohužel všichni nemohou být první, děkujeme za prezentaci obou pejsků,
jsou krásnými představiteli tohoto plemene, byť pan rozhodčí to viděl svým okem jinak.
3.6.2012 Klubová výst.Rychety (Moloss Club)
... je docela krásný den a my jsme vyrazili se
třemi psy na Klubovku a jak jsme dopadli?
Americký buldok - Gch.Gaze Snug,
tř.veteránů - výborná 1
Jch.Lebora Snug, mezitřída - výborná 1 , CAC, Klubový vítěz, BOB
Perro de Presa Mallorquin - Jch. Kettyn Snug - výborná 1, CAC, Klubový vítěz
Kettynka nám udělala radost. Stále se ve vystavování zlepšuje, byť je hodně temperamentní a
dokázala na této výstavě porazit ve svém věku 22 měsíců i dvě Interšampionky. Tohoto ocenění si
velice vážíme, neboť posuzoval sudí z Holandska s velkými zkušenostmi v posuzování molossů pan
Bas Bosch.
30.5.2012 se Jessice Snug X Gch.Djab Nokaut (Perro de Presa Mallorquin)
narodila krásná štěňátka zlatá a zlatě žíhaná.
5 holek a 1 kluk.
Jsou zdravá a dravě se mají k světu - připravujeme stránku

Mallorská doga, Perro Dogo Mallorquin, 27.4.12 byla
potvrzena ultrazvukem březost Jessicy
Snug X Gch. Djab Nokaut. Očekáváme štěňátka převážně ve
zlaté barvě na konci května.

5.5.2012 Mezinárodní výstava Praha. Krásný den a my vyrážíme s naší
američankou poprvé vystavovat do dospělých a výsledek ? Lebora Tenesco
Snug: výborná 1, CAC, CAC-ČMKU a BOB, odjíždíme zmoženy teplem, ale
spokojeni i se dvěmi medailemi (no, pražáci se tedy nepředali!!)

27.4.2012 se u nás narodila štěňátka Mallorquinů.
4 holky a 4 kluci.
Více info připravujeme, v případě zájmu volejte nebo
pište na mail. Vítáme opravdové příznivce tohoto
báječného plemena.

28.4.2012 jsme se zúčastnili Krajské výstavy v našem blízkém okolí v nádherném prostředí na
Vysokém Poli u Dětřichova. Pořádal ji klub málopočetných plemen a tato výstava má vždy
vysokou úroveň. Posuzovalo se ve čtyřech kruzích a rozhodčími byli uznávaní sudí ... p. Hořák, p.
MVDr. Šimek, pí. Potůčková ... My jsme se účastnili se stafbulkou Barbara Snug -výborná 1, vítěz
tř., Krajský vítěz a s Mallorskou dogou Kettyn Snug - výborná 1, vítěz tř., Krajský vítěz, Vítěz
Dětřichova. Vítězové Dětřichova nastupovali do závěrečného defilé, kde naše Kettyn Snug mezi
ostaními cca 45 vítězi byla vybrána jako nejlepší 2. pes výstavy (2.místo BIS), byl to nádherný
pocit, málokdy je právě Mallorquin vybrán na místo BIS, ale Kettyn velice okouzlila pana
rozhodčího a tak slízla smetánku !!!
Z našeho odchovu se také dojeli prezentovat dvě mopsičky, které si odvezli nádherná ocenění,
Krajského vítěze a Vítěze Dětřichova. Majitelům děkujeme za prezentaci a holkám gratulujeme!!!

Národní výstava Ostrava 15.4.2012. Zúčastnil se náš mladý odchovanec Mallorské
dogy
Laggy Snug "Baddy" a získal v 10 měsících krásné ocenění. Výborný 1, CAJC, BOJ a
BOB.
Majitelům manž. Pencovým i Baddymu gratulujeme a děkujeme za prezentaci.
5.2.2012 Mezinárodní výstava Brno, Mallorský buldok Kettyn Snug-výborná 2, Darka Niziolek - výborná 1,
CAC
Americký buldok, a naše 12,5 měsíční Lebora Tenesco
Snug získala ve tř. mladých - výborná 1, CAJC, BOJ a
BOB a zasoutěžila si i s fenou z Ruska a s fenou ze třídy
otevřené a získala absolutní prvenství. Máme z Leborky
velkou radost.
5.2.2012 bylo uděleny našim psům tyto tituly :
Český junior šampion - Kettyn Snug - Perro de Presa Mallorquin
Český šampion - Dark of Love Niziolek - Perro de Presa Mallorquin
Český junior šampion - Lebora Tenesco Snug - Americký buldok

29.1.2012 Mezinár. výstava Trenčín a naše Mallorská holka Kettyn Snug
získala známku Výborná 1, CAC.

27.1.2012 se nám narodilo jedno mopsí mimino,
pejsek Gucci Snug ze spojení
Gch.Etti Perali Moravia X Ch.Gracie Perali Moravia

11.1.2012 proběhlo opakované krytí Gch.Gideon Tenesco
Neraka X Gch. Gaze Snug, o průběhu březosti budeme včas
informovat.

8.1.2012 proběhla Národní výstava Olomouc s
konáním v Brně, kde se z naší chov. stanice účastnilo
6 Mallorquinů a celkovou vítězkou se stala Jessica
Snug ...výborná 1, CAC, Národní vítěz a BOB. Ostatní
jedinci s výborným hodnocením, Darka-V1, CAC,
Kettyn-V1,
Josua-V1, Laggy a Medyn-VN1.

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