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spodnou čerustou, vornejším chrbtom, s vermi
dobrým uhlením predných končatín, s mohutným
hrudníkom s výrazným predhrudím, dobrým uhle-
ním vzadu a dobrým pohybom.
Tituly: Ruský šampión
Irinus má zložené ZTP V 1A. francúzsku bonitáciu
TAN, SchH /l
Tento pes pôsobí ako plemenník hlavne v Rusku a
Francúzsku.
V r. 1996 bol dočasne prepožičaný na krytie v
Nemecku.
Jeho potomstvo je ešte vermi mladé, na výstavách
sa prezentujú: Mister Maximo v. Heckendorf,
Hertog Handel de Va/lverde.

Získala tituly: Champión SR, Národný
víťaz '96, Klub. víťaz '96, 7x CAC, 4x
víťaz plemena BOB, víťaz /l. skupiny
FCI-BOG, víťaz výstavy - Best in show.
Z tohto spojenia sú vermi kvalitní tiež
súrodenci Lukrécii a to Leonard, víťaz
mladých R.CAC a Champ. Laura z
Tomky, ktorú Vám predstavíme v bu-
dúcom čísle.

V tomto čísle Vám predstavíme ďal-
šiu vermi úspešnú predstaviterku
známej línie Hertog Alpha v. Le
Dobry sučku - šampiónku LUKRÉ-
eIu z Tomky. Narodila sa 2Z se~
tem bra 1993 zo spojenia otec
Interchamp. Questo Valdimora a
matka Champión Haike z Tomky.
Preukaz o pôvode tejto sučky je vy-
tvorený z množstva kvalitných jedin-
cov známych chovatelských staníc
ako Gamor Hermansjomaik - syn Her-
tog Alpha, Lana Leona v. Roveline -
vnučka Hertog Alpha cez Heru
v.Roveline, Kazou- Kher v. Roveline,
Flash v. Amtmannsgarten a iných.
LUKRÉCIA je elegantná suka výbor-
ného rámca, typická hlava s tmavým
okom, dlhý, dobre nasadený krk,
krátky a pevný chrbát s dobre vyzna-
čeným kohútikom, hlboký a prie-
stranný hrudník s výrazným predhru-
dím, výborné uhlenie končatín, dobrý
postoj, elegantná mechanika pohy-
bu.
LUKRÉCIA je sučka s dobrým tem-
peramentom, má zloženú skúšku
SW1 a bonitáciu 5A1B2.

nej dižky, paralelné línie, silná
spodná čerust; oko tmavé.
Krátky a pevný chrbát s dobre
vyznačeným kohútikom, výbor-
ne tvarovaná zadná partia a
správne nasadený chvost.
Hrudník dobrej hjbky s výraz-
ným predhrudím. Uhlenie kon-
čatín výborné, silná konštitú-
cia, správny postoj a vorná,
energická mechanika pohybu.
Tituly: Interšampión, Luxem-
burgský a Francúzsky šam-
pión.
Má vyrovnanú, temperament-
nú povahu, skúšku z výkonu
IPO 1 a francúzsku bonitáciu
TAN 20/20.
K jeho najznámejším potom-
kom vo svete patria: I.D.C.
Champ. mladých '96 Lord
Lorki vom Heckendorf, sveto-
vý víťaz mladých'96 Lord
Lauder vom Heckendorf, sve-
tová víťazka mladých Iyenka
Gildas v. Heckendorf, Lobo du

Cheroge, Lares des Cezalies, Lena Lacken vom
Heckendorf.
V našom chove sú momentálne po GERONIMO VI
šteňatá v chovateiskej stanici " z Tomky " po
sučke Champ. LUKRÉCIA z Tomky.

I,inus de Fe,ignis
Tento ~ierny kvadratický mOhutný pes sa narodil
26. 1. 1993 vo Francúzsku a exportovaný bol do
Ruska.
V jeho preukaze pôvodu figurujú viacerí excelent-
ní jedinci. Otcom je Graaf Quirinus v. Neerlands
Stamm. Matkou je Alina v. t Groneland, dcéra
Barona Bryana v. Harro sberg a Kaliny v. Norden
Stamm.
Irinus je pes so správnou, silnou hlavou, silnou

Judifax Ge,onimo
Tento elegantný čierny pes sa narodil 12. 5. 1991
v Holandsku. Bol exportovaný do Francúzska maji-
telom chovateiskej stanice" v. Heckendorf ".
Je držitelom mnohých najvyšších ocenení a vzni-
kol príbuzenskou plemenitbou spojením dvoch
najuznávanejších krvných línií v Holandsku a to
línie Hertog Alpha v. Ie Dobry a línie Salvator v.
Franckenhorst cez syna Arrow vom Harro's berg.
Jeho otcom je Graaf Quinto v. Neerlands Stam,
/Hertog Alpha v. Le Dobry a Dea Dolores
v.Franckenhost, dcéra Arrowa v. Harro ' sberg/.
Matkou je Judifax Beau Kantjil, dcéra Arrowa v.
Harro'sberg.
Geronimo je stredne vysoký harmonický pes s
výbornou stavbou tela, typická samčia hlava správ-
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