Milí vystavovatelia,
srdečne Vás vítame na špeciálnej výstave Slovenského beauceron klubu
a v prvom rade sa Vám chceme poďakovať za Vašu priazeň. Nie je tajomstvom,
že usporiadanie klubových akcií je uskutočniteľné len vtedy, ak k nemu
priložia ruky viacerí. Týmto sa chceme hneď na úvod poďakovať všetkým
našim sponzorom, bez ktorých by usporiadanie tejto akcie nebolo možné, ako
aj celému tímu, ktorý sa na organizácii tejto špeciálnej výstavy podieľal.
Dúfame, že táto špeciálna výstava bude pre Vás príjemným zážitkom a že sa
rozhodnete akcií organizovaných klubom zúčastniť aj v budúcnosti. Našim
prvoradým cieľom je zvýšiť počet akcií, na ktoré budeme všetci radi spomínať.
Prajeme Vám príjemný a úspešný výstavný deň!
Výbor Slovenského beauceron klubu

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Anna Rolková
Martin Vavro
Ines Karlovská

OZNAMY A UPOZORNENIA
Výsledky, ako aj fotky z výstavy budú zverejnené na internetovej stránke klubu
www.beauceronclub.sk.
Vystavovateľov žiadame, aby sa voči ostatným správali zodpovedne. Každý
zodpovedá za svojho psa a za prípadné škody, ktoré pes spôsobí. Vystavovateľov
žiadame, aby psov venčili len na vyhradených miestach a na vodítkach.
Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu. O zmene programu budú
účastníci výstavy riadne informovaní.

KOMISIA PRE PROTESTY
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať
protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia
posudzovania v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50
EUR. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka
v prospech usporiadateľa.
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USMERNENIA ORGANIZÁTORA – PANDÉMIA COVID - 19
Žiadame vystavovateľov, aby v deň konania výstavy dodržiavali aktuálne platné hygienické
opatrenia (rúška, odstupy, dezinfekcia a pod.). Vstup návštevníkom, a iným nepozvaným
osobám nemusí byť z dôvodu limitu počtu účastníkov povolený.

POZNÁMKY
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PROPOZÍCIE
TRIEDY

REGULATIONS
CLASSES

Šteniat od 3 do 6 mesiacov
Dorastu od 6 do 9 mesiacov
Mladých od 9 do 18 mesiacov
Stredná od 15 do 25 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov
(priložiť pracovný certifikát)
Šampiónov od 15 mesiacov
(priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná pre psy a suky s titulom
interšampión, šampión, národný víťaz,
klubový víťaz; bez možnosti získania titulu
CAC (priložiť kópiu dokladu)

Minor puppy from 3 up to 6 months
Puppy from 6 up to 9 months
Junior from 9 up to 18 months
Intermediate from 15 up to 24 months
Open 15 months and over
Working 15 months and over
(working certificate compulsory)
Champion 15 months and over
(championship certificate compulsory)
Veteran from 8 years and over
Honorary for dogs and bitches with titles
Interchampion, Champion, National winner,
Club winner; CAC not awarded (title
certificate compulsory)

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

TITLES AND CERTIFICATES

CAJC čakateľstvo na Slovenského šampióna
krásy mladých môžu získať pes a suka
ocenené známkou výborný 1 v triede
mladých
CAC čakateľstvo na Slovenského šampióna
krásy môžu získať pes a suka ocenené
známkou výborný 1 v triede strednej,
otvorenej, pracovnej a šampiónov
Res. CAC môžu získať pes a suka ocenené
známkou výborný 2 v triede strednej,
otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v
danej triede udelený CAC

CAJC the certificate for the Slovak Junior
Champion title can be awarded to dog and
bitch that is excellent 1st in junior class

CAC the certificate for the Slovak Champion
title can be awarded to a dog and a bitch that
is excellent 1st in intermediate, open,
working and champion class
Reserve CAC can be awarded to a dog and a
bitch that is excellent 2nd in intermediate,
open, working and champion class providing
that the CAC has been also awarded to the
first placed in that class
Junior Víťaz (BOJ) môže získať pes alebo Best of Junior in breed (BOJ) awarded to dog
suka, ktorí získali CAJC
or bitch, that was awarded with CAJC
Víťaz plemena (BOB) môže získať pes alebo Best of breed (BOB) awarded to the best dog
suka. Víťaz Špeciálnej výstavy, Víťaz or bitch. Special show Junior winner, Special
Špeciálnej výstavy mladých, alebo Víťaz
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Špeciálnej výstavy Veteránov
BOS najlepší z opačného pohlavia
BOV najlepší veterán

show winner, or Veteran Special show
winner compete for BOB
BOS Best of Opposite Sex
BOV Best of veterans

TITULY

TITLES

Víťaz špeciálnej výstavy šteniat môžu získať Special show Minor Puppy winner awarded
pes a suka ocenené VN1. Udelenie titulu nie to dog and bitch that is VP1 in minor puppy
je viazané na členstvo v SBK.
class. This title is awarded also to nonmembers of SBC.
Víťaz špeciálnej výstavy dorast môžu získať Special show Puppy winner awarded to dog
pes a suka ocenené VN1 v triede dorastu. and bitch that is VP1 in puppy class. This title
Udelenie titulu nie je viazané na členstvo is awarded also to non-members of SBC.
v SBK.
Víťaz špeciálnej výstavy mladých môžu Special show Junior winner awarded to the
získať pes a suka ocenené CAJC v triede best dog and bitch that is CAJC in junior class.
mladých. Udelenie titulu nie je viazané na This title is awarded also to non-members of
členstvo v SBK.
SBC.
Víťaz špeciálnej výstavy môže získať pes a Special show winner dogs and bitches that
suka ocenené CAC v triede strednej, received a CAC in intermediate, open,
otvorenej, pracovnej a v triede šampiónov. working and champion class, compete for
Udelenie titulu nie je viazané na členstvo this title. This title is awarded also to nonv SBK.
members of SBC.
Víťaz špeciálnej výstavy veteránov môže Special show Veteran winner awarded to the
získať pes a suka ocenené titulom V1 best dog and bitch that is excellent 1st in
v triede veteránov. Udelenie titulu nie je veteran class. This title is awarded also to
viazané na členstvo v SBK.
non-members of SBC.

SÚŤAŽE

COMPETITIONS

Najkrajší pár psov pre psa a suku rovnakého
plemena jedného majiteľa.
Najkrajší harlekýn pre psov a suky sfarbenia
harlekýn
Chovateľská skupina najmenej tri jedince
pochádzajúce z jednej chovateľskej stanice,
najmenej z dvoch rôznych spojení.

Best brace one owner can enter his/her dog
and bitch of the same breed.
Best harlequin all harlequin dogs and bitches
Best kennel minimum 3 dogs of the same
breed from one kennel, from at least two
different sires or dams.
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

GENERAL PROVISIONS

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného
poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude
potvrdené e-mailom. Na výstave sa môžu
zúčastniť len jedince zapísané v plemenných
knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa
zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v
prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek
dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava
neuskutoční z dôvodov nezavinených
usporiadateľom, výstavné poplatky sa
použijú na úhradu vzniknutých nákladov.
Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu
neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ
nezodpovedá za škody spôsobené psom či
psovi.
U plemien, u ktorých nie je štandardom
povolená kupirácia, môže rozhodca
rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre
podozrenie na operácie určené na korekciu
pôvodného stavu alebo črty (napr.
kupírované ucho). Dôvod, prečo bolo
zadané hodnotenie „NEMOŽNO POSÚDIŤ“
musí byť uvedený v posudku.

The show is held under the FCI and SKJ show
regulations. The application will be
confirmed by e-mail. Only dogs registered
with the stud books recognized by the FCI
can enter the show. The exhibitor must pay
the exhibition fees even if he does not attend
the exhibition for any reason. If the
exhibition does not take place for reasons
not caused by the organizer, the exhibition
fees will be used to cover the costs incurred.
The organizer has the right not to accept a
dog for an exhibition without giving a reason.
The organizer is not responsible for damages
caused by the dog or to the dog.

VETERINÁRNE PREDPISY

VETERINARY REGULATIONS

Každý pes musí mať veterinárny preukaz –
PET PASSPORT s platnými očkovaniami
proti besnote, psinke, parvoviróze a
hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ
predložiť k veterinárnej kontrole.

Every dog must have valid PET PASSPORT in
which it will be clearly stated that the dog
has valid vaccination against rabies,
distemper, parvovirus and hepatitis Pet
Passport must the owner have present to vet
control.

In breeds where the standard does not allow
docking/cropping, it is upon the decision of
the judge not to judge a dog, if there is an
indication of an operation being done with a
purpose of correcting the natural state of the
body feature (e.g. cropped ears). The reason
why a “CANNOT BE JUDGED” mark was given
must be clearly stated in the critique.
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OBSADENIE TRIED
PSY/MALES
TRIEDA ŠTENIAT
1.

LUCKY z Babanovho vŕška, 04.04.2020, SPKP
1970
Sokrates Melodia Szczurolapa x DITA z Babanovho
vŕška
Majiteľ: Ivan Čapek
Chovateľ: Viera Mozolová
Posudok: 5 mesačný pes, primeranej veľkosti
a substancie k veku, nožnicový zhryz, veľmi pekná,
výborne modelovaná hlava, primeraná línia so
správnym pomerom temennej časti, svetlejšie oko,
výborná spodný a vrchná línia, korektné zauhlenie,
správna štruktúra srsti a farba, dobre nasadený
a nesený chvost
Známky, tituly: VN2

2.

MERRIC z Babanovho vŕška, 05.04.2020, SPKP
1973
MOCCA du Dragon Noir x FAY z Babanovho vŕška
Majiteľ: Viera Mozolová
Chovateľ: Viera Mozolová
Posudok: 5 mesačný pes, kostrou a substanciou
primeraný veku, tmavé oko, paralelná nosová
a temenná línia, korektné proporcie, korektná
vrchná a spodná línia, trošku strmšie predné
končatiny – vzhľadom na vek, korektné zadné
končatiny
Známky, tituly: VN1, VŠV šteniat
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TRIEDA DORASTU
3.

Rambo Blue des Bergers Noirs du Jedi,
28.02.2020, LOF-2020006368-2020-1
Mambo des Bergers Noirs du Jedi x Leelou
Argentée du Mont des Croisettes
Majiteľ: Silvia Sulíková
Chovateľ: Héléne Maurel
Posudok: 6 mesačný pes, vo vývoji,
zodpovedajúceho
formátu,
korektnej
substancie, dobre modelovaná hlava, menej
výrazný stop, správny pomer nosovej
a temennej časti, oko ešte korektné, výborná
vrchná a spodná línia, korektné zauhlenie
predných a zadných končatín, zodpovedajúca
farba a štruktúra srsti, dobrá mechanika
pohybu, v pohybe mierne užší chod predných
končatín, plnochrupý, správny zhryz
Známky, tituly: VN1, VŠV dorast

TRIEDA OTVORENÁ
4.

Austin Gitigaro, 12.03.2017, SPKP 1974
Choisi z Husovy Tvrze x Alex from Sahara
dreams
Majiteľ: Peter Kacvinský
Chovateľ: Gabriela Bezoušková
Posudok: 3 ročný pes, zodp. formátu, výbornej
substancie a typu, veľmi pekná hlava, správny
pomer nosovej a temennej časti, korektne
dobre uložené oko, výborný vrchná línia,
výrazný kohútik, správne uložené bedrá
a kríže, výborná spodná línia, výborné
zauhlenie predných aj zadných končatín,
správne nasadený a nesený chvost, výborný,
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avšak v pohybe mierne nesený nad úrovňou
chrbta – ešte únosne, výborná mechanika
pohybu, nožnicový zhryz, plnochrupý
Známky, tituly: V1, CAC, VŠV, BOB

5.

Leonidas le Coeur Pur, 05.01.2019, SPKP
1964
Hadrian z Ajysyt x Urepel de Subeltz
Beaucerones
Majiteľ: Ján Orth
Chovateľ: Lucie Ameigbereta Tančevová
Posudok: 19 mesačný pes, strednej veľkosti,
korektného formátu, trochu ľahší, VD
modelovaná hlava, mierne zaguľatené temeno,
vynikajúce tmavé oko, správne nasadené
a nesené ucho, výborná vrchná línia, hlboký
hrudník ale vtiahnuté brucho, výborné
zauhlenie predných a zadných končatín,
výborná farba a štruktúra srsti, výborná
mechanika
pohybu,
elegantný
pohyb,
nožnicový zhryz, v pohybe chvost nesený nad
úrovňou chrbta
Známky, tituly: V2, r. CAC

11

TRIEDA PRACOVNÁ
6.

Ame magnanime GARDIEN
27.03.2015, SPKP 1871

Icarios,

Ikar Warrior Soul x Ame magnanime
BERNADETTE Bleu
Majiteľ: Alica Stopková
Chovateľ: Mgr. Ivana Kužmová
Skúška z výkonu: IGP 1
Posudok: 5 ročný pes, výborného formátu
a substancie, zodpovedajúceho plemenného
typu, dobre modelovaná hlava, správny
pomer temennej a nosovej časti, tmavé oko,
dobre nasadené a nesené ucho, výrazný
kohútik, dobré vrchné línie avšak výrazne
ustupujúce kríže, korektné zauhlenie
predných aj zadných končatín, výborná
štruktúra a veľmi dobrá farba srsti, správne
nasadený chvost, výborná mechanika pohybu
Známky, tituly: V1, CAC

7.

Mars d’Artemisrouge, 03.11.2013, SPKP
1852
Eminem de la Noe d’Orient x Hestia du Bois
Tourbeux
Majiteľ: Peter Kacvinský
Chovateľ: Dirk & Tamara Testelmans Hensbroek
Skúška z výkonu: SVV2
Posudok: 6,5 ročný pes, výborného formátu
avšak ľahší, veľmi dobre modelovaná avšak
jemnejšia / samičia hlava, správny pomer
temennej a nosovej časti, z profilu pekne
modelovaná,
oko
správne
uložené,
zodpovedajúcej farby, strmšie zauhlenie
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predných končatín, korektné zauhlenie
zadných končatín, správne nesený a nasadený
chvost, výborná mechanika pohybu
Známky, tituly: VD

TRIEDA ŠAMPIÓNOV
8.

Ame magnanime HANNIBAL
01.03.2016, SPKP 1900

Barkas,

DAGASSE z Dorky x Ame magnanime
CATHERINE la Grande
Majiteľ: Ing. Ines Tokárová
Chovateľ: Mgr. Ivana Kužmová
Šampionát: Slovenský šampión krásy
Posudok: 4 ročný pes, výborného typu, kostry
a formátu, výborne modelovaná hlava,
korektné oko, správny pomer nosovej
a temennej časti a paralelná línia hlavy, zodp.
vrchná línia, mierne ustupujúce kríže,
korektné uhlenie predných končatín, výborné
uhlenie zadných končatín, správne nasadený
chvost, zodp. štruktúra a farba srsti, korektná
mechanika pohybu
Známky, tituly: V1, CAC

TRIEDA ČESTNÁ
9.

Astherix Canis Mayrau, 21.02.2015, SPKP 1876
Shedar Teo x Heroine des Gardiens aux Coeurs Tendres
Majiteľ: Danka Šťastná
Chovateľ: Ing. Kateřina Vokatá
Titul: Interšampión
Posudok: nenastúpil
Známky, tituly: nenastúpil
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10. Bias Canis Mayrau, 23.01.2016, SPKP 1904
A’Yago du Murier de Sordeille x Heroine des
Gardiens aux Coeurs Tendres
Majiteľ: Danka Šťastná
Chovateľ: Ing. Kateřina Vokatá
Titul: Interšampión
Posudok: 4,5 ročný pes, výborný plemenný typ,
výborný formát kostry, výborne modelovaná
dostatočne samčia aj potrebne ušľachtilá
elegantná hlava, výborný pomer nosovej
a temennej časti s paralelnými líniami, výborná
horná línia, správne uložené bedrá, kríže
prechádzajú do správne nasadeného a neseného
chvosta, výborná spodná línia, korektné
zauhlenie predných aj zadných končatín, výborná
mechanika pohybu
Známky, tituly: V1

14

SUKY/FEMALES
TRIEDA ŠTENIAT
11. Juki Warrior
5988/20

Soul,

01.06.2020,

CMKU

Horus Warrior Soul x Tamagotchi Warrior Soul
Majiteľ: Daniela Šteinerová
Chovateľ: Laila Ooms
Posudok: 3 mesačná suka, vyvinutá primerane
k veku, nožnicový zhryz, krásne tmavé oko,
temperamentná, vnímavá, odvážna
Známky, tituly: VN1, VŠV šteniat

TRIEDA STREDNÁ
12. Amélie zo Solné Lhoty, 17.01.2019, SPKP
1965
Car Fanneli x ELURIA z Babanovho vŕška
Majiteľ: Martina Túšová
Chovateľ: Jiří Hanko
Posudok: 20 mesačná suka, zodpovedajúceho
typu a formátu avšak ľahšia, VD modelovaná
hlava, svetlejšie, správne uložené oko, VD
chrbtová línia s výrazne ustupujúcimi krížami,
strmšie uhlenie predných aj zadných končatín,
korektná štruktúra srsti, svetlejšie pálenie, VD
mechanika pohybu
Známky, tituly: VD
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TRIEDA OTVORENÁ
13. Enixa Canis Mayrau, 04.07.2018, SPKP 1967
Choisi z Husovy Tvrze x Heroine des Gardiens
aux Coeurs Tendres
Majiteľ: Anna Rolková
Chovateľ: Ing. Kateřina Vokatá
Posudok: 2 ročná suka, typ. predstaviteľ
plemena s charakteristickým výrazom, mierne
dlhšieho formátu, dlhšia v bedrách, výborne
modelovaná hlava, správne pomery nosovej
a temennej časti a paralelná línia, výborne
nasadené a nesené ucho, krásne tmavé oko,
výborne uložené oko, výborná vrchná línia,
výborná spodná línia, výborné uhlenie predných
a zadných končatín, výborný štruktúra a farba
srsti, výborne nasadený a nesený chvost,
výborná mechanika pohybu
Známky, tituly: V1, CAC, VŠV, BOS

14. INKA z Babanovho vŕška, 15.05.2018, SPKP
1948
Astherix Canis Mayrau x DITA z Babanovho
vŕška
Majiteľ: Daniela Šteinerová
Chovateľ: Viera Mozolová
Posudok: 2 ročná suka, výborného typu,
konštitúcie a formátu, s pekne modelovanou
hlavou, paralelné línie, korektné oko, správne
nasadené a nesené ucho, výborná vrchná línia,
výborná spodná línia, korektné zauhlenie
predných, výborné zauhlenie zadných končatín,
výborná mechanika pohybu, v prejave povahy
opatrná a rezervovaná, štruktúra srsti korektná,
farba korektná
Známky, tituly: V2, r. CAC
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15. JEWEL z Babanovho vŕška, 02.07.2018, SPKP
1951
DAGASSE z Dorky x BRIANA z Babanovho vŕška
Majiteľ: Daniela Malovcová
Chovateľ: Viera Mozolová
Posudok: 2 ročná suka, zodpovedajúca
plemennému typu, korektného formátu, výb.
substancie, výb. modelovaná hlava, korektné
oko, korektná línia hlavy, VD vrchná línia,
s mierne voľnejším chrbtom, strmšie uhlenie
predných končatín, korektné uhlenie zadných
končatín, výborná mechanika pohybu, výborná
farba a štruktúra srsti
Známky, tituly: V3

TRIEDA ŠAMPIÓNOV
16. AISHA Esprit de la Croix Double, 07.11.2016,
SPKP 1926
Choisi z Husovy Tvrze x ABILENE z Odasu
Majiteľ: Jozef Žigray
Chovateľ: Jozef Žigray
Šampionát: Slovenský šampión krásy
Posudok: 3,5 ročná suka, výborného typu,
konštitúcie a formátu, veľmi dobrá vrchná línia,
ustupujúce kríže, výborná spodná línia, výborné
zauhlenie predných a zadných končatín, pekná
hlava správnej proporcie, nožnicový skus,
plnochrupá, výborná mechanika pohybu
Známky, tituly: V2, r. CAC

17

17. Ame
magnanime
FADETTE
Deesse,
27.03.2015, SPKP 1866
EVEREST Warrior Soul x ADONNÉ z Modrej
zeme
Majiteľ: Katarína Lenická
Chovateľ: Mgr. Ivana Kužmová
Šampionát: Slovenský šampión krásy
Posudok: 5 ročná suka, výborný typ,
charakteristická pre plemeno, výborná
hlava, paralelná línia, tmavé oko, správne
nasadené a nesené ucho, korektná štruktúra
a farba srsti, korektné predné a výborné
zadné uhlenie končatín, výborná mechanika
pohybu
Známky, tituly: V1, CAC

TRIEDA VETERÁNOV
18. Ame Magnanime CATHERINE la Grande,
04.04.2012, SPKP 1811
Cartier l’Ami Noir x ADONNÉ z Modrej zeme
Majiteľ: Stanislav Krupa
Chovateľ: Mgr. Ivana Kužmová
Posudok: 8,5 ročná suka, veľmi pekná
predstaviteľka plemena, výborného typu
a telesnej konštrukcie, lepšia výživová forma,
výborne modelovaná hlava, výborný pomer
nosovej a temennej časti, korektné uhlenie
predných končatín, výborné uhlenie zadných
končatín, výborná mechanika pohybu, korektne
sfarbené oko a výborne uložené, vzhľadom na
vek výborná kondícia
Známky, tituly: V1, VŠV veteránov, BOV
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SÚŤAŽE / COMPETITIONS
NAJKRAJŠÍ HARLEKÝN
1.

2.

3.

Rambo Blue des Bergers Noirs du Jedi, 28.08.2020, LOF-2020006368-2020-1
Mambo des Bergers Noirs du Jedi x Leelou Argentée du Mont des Croisettes
Majiteľ: Silvia Sulíková
Chovateľ: Héléne Maurel
Ame Magnanime HANNIBAL Barkas, 01.03.2016, SPKP 1900
DAGASSE z Dorky x Ame magnanime CATHERINE la Grande
Majiteľ: Ing. Ines Tokárová
Chovateľ: Mgr. Ivana Kužmová
JEWEL z Babanovho vŕška, 02.07.2018, SPKP 1951
DAGASSE z Dorky x BRIANA z Babanovho vŕška
Majiteľ: Daniela Malovcová
Chovateľ: Viera Mozolová

Najkrajší harlekýn JEWEL z Babanovho vŕška
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NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
1.

Z Babanovho vŕška
Chovateľ: Viera Mozolová

Najlepšia chovateľská skupina z Babanovho vŕška
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ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
1.

Čapek Ivan

2.

Mozolová Viera

3.

Sulíková Silvia

4.

Kacvinský Peter

5.

Orth Ján

6.

Stopková Alica

7.

Tokárová Ines

8.

Šťastná Danka

9.

Šteinerová Daniela

10. Túšová Martina
11. Žigray Jozef
12. Lenická Katarína
13. Malovcová Daniela
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VÝSLEDKY AKO AJ FOTKY Z VÝSTAVY BUDÚ ZVEREJNENÉ NA NOVEJ
INTERNETOVEJ STRÁNKE NÁŠHO KLUBU

WWW.BEAUCERONCLUB.SK

Na internetovej stránke klubu nájdete:
 Aktuálne informácie o klubom organizovaných podujatiach
(výstavy, tréningy, výcvikové semináre, členské schôdze a iné)
 Aktuálne informácie o našom plemene
 Informácie o chovateľských staniciach, plánovaných či aktuálnych
vrhoch
 Informácie o chovných psoch a chovných sukách
 Informácie o úspechoch členov Slovenského beauceron klubu

 A veľa ďalších informácií
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SPONZORI
Srdečne sa chceme poďakovať našim sponzorom, bez ktorých by sme túto
špeciálnu výstavu nemohli uskutočniť. Na tomto mieste si vám ich dovoľujeme
predstaviť.
www.lioncar.sk, www.bmw-bb.sk
Sponzorovi LION CAR, s.r.o. srdečne ďakujeme za poskytnutie finančného
príspevku na organizáciu tejto špeciálnej výstavy!

www.agrotimshop.sk
Sponzorovi AGROTIM Shop srdečne ďakujeme za poskytnutie vecných cien pre
vystavovateľov!

https://www.bucina-ddd.sk/
Sponzorovi Kronospan, s.r.o. srdečne ďakujeme za poskytnutie vecných cien pre
vystavovateľov!
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www.farady.sk
Sponzorovi FARADY s.r.o. srdečne ďakujeme za poskytnutie finančného
príspevku na organizáciu špeciálnej výstavy!

https://www.megaubytovanie.sk/chata-holanka
Sponzorovi Chata Holanka srdečne ďakujeme za poskytnutie zázemia
a priestorov pre organizáciu špeciálnej výstavy!
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Sponzorovi BEWIDOG srdečne ďakujeme za poskytnutie vecných cien pre
vystavovateľov!

Za štedré sponzorské dary ako aj za pomoc s organizovaním špeciálnej výstavy
ďakujeme členom nášho klubu!
http://www.gera-beauceron.wbl.sk/
Sponzorovi Viere Mozolovej a celému tímu chovateľskej stanice z Babanovho vŕška
srdečne ďakujeme za poskytnutie finančného príspevku na organizáciu tejto
špeciálnej výstavy!
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Sponzorom Danke Šťastnej
a Pavlovi Šťastnému
ďakujeme za poskytnutie
vecných cien na organizáciu
tejto špeciálnej výstavy!

Sponzorovi Ines Tokárovej
ďakujeme za poskytnutie
vecných cien na organizáciu
tejto špeciálnej výstavy!

Sponzorovi Anne Rolkovej
ďakujeme za poskytnutie
vecných cien na organizáciu
tejto špeciálnej výstavy!

26

Sponzorovi Kataríne Lenickej
ďakujeme za poskytnutie
vecných cien na organizáciu
tejto špeciálnej výstavy!

Sponzorovi Alici Stopkovej
ďakujeme za poskytnutie
vecných cien na organizáciu
tejto špeciálnej výstavy!
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