
Klubové správy

I. miesto – argentínska doga
PRISCA DEL TOLKEYEN, dátum narodenia – 30. 4. 2002
Chovateľ: Stefano Chiatti, Taliansko
Majiteľka: Mgr. Eva Pastuchová, Bratislava

Moloss roka 2003
Klub molossov Slovenska vyhodnotil celoročnú súťaž 
o najlepšieho jedinca klubu. Čím ťažšie je ocenenie získať, tým 
je hodnotnejšie. Moloss roka je titul vskutku hodnotný. O jeho 
získanie sa uchádzali naše výstavné psie špičky. A ja vám ich 
teraz s radosťou predstavujem slovami ich majiteľov.

Výber šteniatka z vrhu: bolo to veľmi ťažké rozhodovanie, pretože to 
bol exteriérovo veľmi vyrovnaný, kvalitný a pekný vrh. Šteniatko som 
vyberala takmer 4 hodiny. Snažila som sa vyberať nielen rozumom, 
ale aj srdcom. Tak sa k nám dostala Prisca.
Prisca a jej povaha: veľmi priateľská, milá, spoločenská, trošku tvr-
dohlavá, ale aj hravá, zvedavá, ale zároveň ostražitá, je to vynikajúci 
strážca.
Prisca a jej budúcnosť: pobehať ešte nejaké výstavy, dotiahnuť čaka-
teľstvá na šampionáty. Ďalej nasledujúci rok vybrať na krytie nejakého 
špičkového psa. No a dúfam, že v budúcnosti sa nám po Prisce narodí 
aspoň taký kvalitný vrh, z akého je aj ona sama.
Prisca a jej doterajšie tituly: junior šampión Slovenska, Českej repub-
liky, Rakúska, 3×klubový víťaz mladých, šampión Slovenska, derby 
víťaz, 3. miesto BIG.

II. miesto – anglický mastif 
LILIEN FADÉ ČERNÝ LEVHART, dátum narodenia – 2. 2. 2001
Chovateľ: p. Čermáková, Česká republika
Majiteľ: MVDr. Mikuláš Polievka, Zemplínska Široká

Tituly: slovenský šampión krásy, slovenský grand šampión, európsky 
víťaz 2003, víťaz strednej a východnej Európy 2003, splnené pod-
mienky na interšampióna, svetová výstava 2003 výborná 4 – tr. šam-
pión, víťaz Slovenska 2002, klubový víťaz 2002, 2003, CAJC, 17×CAC, 
10×CACIB 9×BOB 17×výborný 1.

III. miesto – tibetská doga
ALINA GANGKAR, dátum narodenia: 14. 8. 2000
Chovateľka a majiteľka: Martina Hudcovičová,

Zľava: ICH. ORINE DU JARDIN DES KHYI DES TROIS ROIS,
JCH. ASIA GANGKAR, JCH. ALINA GANGKAR

Výber šteniatka z vrhu: vo vrhu sa narodili tri psíky a jedna sučka. Vý-
ber bol jednoduchý. Oslovila ma p. Čermáková. Vraj má peknú sučku, 
ale má zlé predné nohy. Veterinárni lekári si s tým nevedeli dať rady 
a tak ma požiadala, či sa na to ešte nepozriem ja. Lilly sa mi zapáčila 
na prvý pohľad. Riskol som. Problémy s nohami boli do 5.–6. me-
siaca. Zvládli sme to. Teraz sú špičkové, bez chýb.
Povaha: Lilien je sebavedomý pes, rešpektujúci len jedného pána, 
dominantná povaha, nie veľmi vhodná do svorky. Pes, ktorý nepozná 
strach, ale pritom veľký maznáčik, ktorý chce byť sústavne v centre 
pozornosti. Ak si niečo zaumieni, s istotou môžem tvrdiť, že to do-
stane. Lilien má viac-menej ukončenú výstavnú kariéru a chystá sa na 
materské povinnosti.

Výber šteniatka z vrhu: Alinu si vybrala naša mama ako darček k šesť-
desiatke a výber bol veľmi profesionálny. Alina ju ako prvá zo všet-
kých šteniatok pocikala, a bolo rozhodnuté!
Naša Alina je zádumčivý introvert, samotár, ale zároveň výborná a sta-
rostlivá mama. Je to náš perfektný kamarát. (Najradšej je v mami-
nej posteli.)
Ako vidím Alininu budúcnosť? Verím, že ešte hlavne veľa krásnych 
a šťastných rokov v našej rodine, potešil by ešte jeden vrh rovnako 
krásnych šteniatok, ako je ona sama.
Alinine doterajšie tituly: medzinárodný šampión, šampión Sloven-
ska, šampión Slovenska mladých, klubový víťaz.

Každý z nich si šteniatka vyberal ináč, ale u každého bola zjavne 
intuícia a od začiatku vrelý vzťah. Bez toho to pri veľkých  pleme-
nách k úspechu nevedie. Kiež by ich  starostlivosť a láska k vlast-
nému psovi bola príkladom pre veľa ďalších chovateľov.
Chov a výstavníctvo si vyžadujú veľa úsilia. Pri molossoch to platí 
dvojnásobne. O to väčšia úcta patrí chovateľom a majiteľom za od-
chovanie a vychovanie takéhoto zdravého a pekného  jedinca.
Gratulácia a veľká vďaka za Klub molossov Slovenska 

Mgr. Viera Staviarska, predsedkyňa klubu

Klub molossov 
pokračuje 
v pozitívne 
prijímanej tradícii 
aj v roku 2004. 
Pravidlá súťaže, 
bodovací systém 
a prihlasovacia 
karta sú 
v spravodajcovi  
klubu a na 
www.molossklub.sk
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