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XXVII. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR 
so zadávaním titulov  

CAC, CAJC, klubový CAC, 
Víťaz špeciálnej výstavy 

Víťaz mladých špeciálnej výstavy 
BOB, BOS, BOV, BOJ, Best baby, Best puppy 

 

 
 

 
17.09.2022 

Petrov Grunt - Košúty 
 
 

Posudzovateľ: Vanessa Moyano Gonzalvez (ES) - kennel Molema Mua Rôo  

  
 
Počet prihlásených jedincov:   82 
 

 
Program:  
8:30– 9:30  Prezentácia, veterinárna kontrola 
9:45       Otvorenie výstavy 
10:00  Začiatok posudzovania 
 
po ukončení posudzovania sa budú konať súťaže 
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SÚŤAŽE 
 
Najkrajší pes zo slovenského chovu 
Najkrajšia suka zo slovenského chovu 
 
Mladý vystavovateľ 
Najkrajšia mladá hlava pes 
Najkrajšia mladá hlava suka  
Najkrajšia hlava pes 
Najkrajšia hlava suka 
Najkrajší ridge 
Najkrajší pohyb 
Najkrajší pár psov 
Najlepšia chovateľská skupina  
Najlepší plemenník 
 
Do súťaží môžu byť prihlásené iba psy, ktoré boli na špeciálnej výstave posúdené. Prihlásiť sa a zaplatiť je 
možné aj priamo na výstave do 12:00 hod. vo výstavnej kancelárii. Výška poplatku je ako v termíne 3.uzávierky 
(člen 5 €, nečlen 10 €). 
 
 
VÝSTAVNÝ VÝBOR 
 
Riaditeľ výstavy:  Eva Štangelová   
Vedúci kruhu:    Eli Rosívalová        
Zapisovateľ:    Ema Maťašová   
Výstavná kancelária:   Zuzana Krajčírová        
Foto:   Adel Cori   
 
KOMISIA PRE PROTESTY 
 
Vanessa Moyano Gonzalvez, Eva Štangelová, Dana Müllerová 
 
VETERINÁRNA SLUŽBA  
 
MVDr. Ľubomír Szabo 

 

 

 

ZOZNAM	  VYSTAVOVANÝCH	  PLEMIEN	  /	  BREEDS	  IN	  EXHIBITION	  
Plemeno	  	   	   Kruh	  	   	   Počet	  	  	   	   Katalógové	  číslo	  
Breed	  	   	   Ring	  	   	   Count	  	   	   Catalog	  Nr.	  
RHODESIAN	  RIDGEBACK	   	   1	   	   82	   	   1	  -‐	  82	  
	   RODÉZSKY	  RIDŽBEK	  
POČET	  PLEMIEN/NUMBER	  OF	  BREEDS:	  1	   	  POČET	  PSOV/NUMBER	  OF	  DOGS:	  	   82	  
	  	  
ROZDELENIE	  KRUHOV	  /	  LIST	  OF	  RINGS	  
Kruh/Ring	  	  1	  	  Rozhodca/Judge:	  VANESSA	  MOYANO	  GONZALVEZ	  (ES)	  
RHODESIAN	  RIDGEBACK	   	   82	   	   1	  -‐	  82	  
Spolu	  /	  Total 
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ZADÁVANÉ TITULY A ČAKATEĽSTVÁ 
Tituly nie sú nárokovateľné. Rozhodca musí vylúčiť a neposúdiť psa, ktorý je agresívny. 

 

CAC/res. CAC - čakateľstvá šampionátu Slovenska 

CAJC - čakateľstvo šampionátu mladých Slovenska 

Klub. CAC/Klub. res. CAC – čakateľstvá na Šampióna SKCHR len pre jedince, ktorých majiteľ je členom 

SKCHR 

BEST BABY - Najkrajší mladší dorast – titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy mladší 

dorast z konkurencie veľmi nádejných 1 

BEST PUPPY - Najkrajší dorast - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy dorast z 

konkurencie veľmi nádejných 1  

BOB - Víťaz plemena - do súťaže nastupujú všetci jedinci, ktorí získali titul Víťaz mladých ŠV, Víťaz ŠV a 

víťazi triedy veteránov ocenení známkou výborný 1 

BOS - Najkrajší z opačného pohlavia - do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako je víťaz 

plemena. 

BOV - Najkrajší veterán - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy veteránov z konkurencie 

výborných 1. 

BOJ - Najkrajší mladý jedinec - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke z triedy juniorov z 

konkurencie výborných 1 CAJC. 

Víťaz mladých špeciálnej výstavy - titul môže byť zadaný najlepšiemu mladému psovi a suke z triedy 

mladých z konkurencie výborných 1 CAJC 

Víťaz špeciálnej výstavy - titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi a suke z triedy strednej, otvorenej, 

pracovnej a šampiónov z konkurencie výborných 1 CAC 

 

VETERINÁRNE PREDPISY  
Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo pas s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze 
a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.  
 
PROTESTY 
Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa nie je prípustný. Protest je možné podať iba z formálnych dôvodov a to 
písomne počas konania výstavy po zložení istiny 30 € u riaditeľa výstavy. 
 
RUČENIE 
a) Usporiadateľ a výstavný výbor nezodpovedá za prípadné ochorenie psov, úhyn alebo stratu psa 
a nezodpovedá za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. 
b) Za škody spôsobené psom je zodpovedný vystavovateľ, spravidla majiteľ psa, ktorý nesie objektívnu 
zodpovednosť za plnenie povinností podľa výstavného poriadku SKJ a/alebo zodpovednosť za škody 
spôsobené prihláseným psom. Osobitnú zodpovednosť nesie osoba poverená majiteľom na predvedenie psa 
na výstave 
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Vanessa Moyano Gonzalvez  

I have had dogs since I was a child but they weren’t 
purebred. I loved dogs and I used to buy a lot of 
magazines, books and encyclopedias about dogs. I saw 
a Ridgeback in a magazine and I fell in love with that 
breed but I was only a little girl and my parents weren’t 
very interested in looking for where to buy a Ridgeback. 

Years later, I started to look for my dreamed breed. My 
first Rhodesian Ridgeback came into my live in 1999, 
and it was with that puppy that I started to go to dog 
shows. With the years the number of Ridgebacks at 
home have increased, being 7 the maximum number 
that I have had at the same time. 

I have shown my dogs around Europe to their 
championships, which are more than 60 since I started 
to go to dog shows in the year 2000 till today, 2021. 

My kennel name is “Molema Mua Rôo” and I have bred 19 litters from 2003 till 2021. From where some 
puppies have been exported to France, Italy, Finland, Estonia, Portugal, Croatia, Romania, Norway, 
USA, Sierra Leona, Ghana, Morocco, Colombia, Mexico, Cuba and Chile and they have become 
champions of their country, stud dogs or brood bitches or just beloved pets. 

In 2006 I became steward. I attended lot of shows as steward in Spain and I still do it but with less 
frequency. 
In 2009 I did my exam to become judge. I was judge in practice during 2 years. In 2011 I did the breeds 
exam and I became National judge of Rhodesian Ridgeback, Beagle, Dalmatian, Labrador and Golden 
Retriever, but since then the number of breeds that I am able to judge has increased gradually. It was 
also in 2011 that I became member of the committee of the regional kennel club of Catalonia (ACUCC) 
till 2015. In 2014 I became International judge. 

I have attended 2 Rhodesian Ridgeback World Congress (Ireland 2008 and Scandinavia 2016) so far. 

I have been judging in: 

Rhodesian Ridgebacks Club Shows or Specialties (CAC) 
Switzerland 2012, France 2012, Norway 2014, Germany 2015 (ELSA Club Show + Specialty), Czech 
Republic 2016, Great Britain (InterClub Challenge Match 2016), Sweden 2017, Netherlands 2017, 
Denmark 2018, Austria 2018, Great Britain RR Championship Club Show 2019.  
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AKÉ SÚ PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATEĽA 

 
Vystavovateľ má právo: 

ü aby bol jeho pes uvedený v katalógu (po splnení podmienok) 
ü aby bol jeho pes posúdený 
ü aby dostal výstavný posudok s opisom psa 
ü aby bolo výstavné ocenenie zapísané do preukazu o pôvode 

 
Vystavovateľ je povinný: 

ü pri prezentácii sa preukázať návratkou 
ü predložiť preukaz o pôvode a petpasport alebo iný doklad s platnými očkovaniami podľa pokynu 

usporiadateľa 
ü viditeľne označiť seba prideleným katalógovým číslom  
ü nastúpiť so psom včas do výstavného kruhu 
ü predviesť psa tak, aby mohol byť čo najlepšie posúdený rozhodcom 
ü dbať na pokyny rozhodcu 
ü nenechať voľne pobehovať psa v priestore výstaviska 
ü nenarušiť svojim správaním a nevhodným konaním priebeh výstavy 

 
Je zakázané: 

ü používanie sprayov, púdrov a iných prostriedkov na úpravu srsti 
ü hlasité povzbudzovanie psov spoza kruhu (double handling) 
ü výmena vystavovateľa iným vystavovateľom počas posudzovania 
ü stavať psa proti psovi 
ü vystavovať psa situáciám, ktoré ho môžu ohroziť na živote, zdraví alebo byť pre neho nepohodlné 
ü ponechanie psa v aute za horúceho alebo chladného počasia 
ü nevhodné alebo kruté zaobchádzanie so psom 

 
Vystavovateľ zodpovedá za: 

ü zaistenie pohodlia a dobrých podmienok pre psa 
ü bezpečnosť psa 
ü zdravie psa 

 
 
 

PRAJEME VŠETKÝM PRÍJEMNE STRÁVENÝ DEŇ, VEĽA VYSTAVOVATEĽSKÉHO ŠŤASTIA A 
VÝSTAVNÝCH ÚSPECHOV! 
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skupina/group	  FCI	  -‐	  6	  
RHODESIAN	  RIDGEBACK	  -‐	  RODÉZSKY	  RIDŽBEK	  

Rozhodca/Judge	  	  VANESSA	  MOYANO	  GONZALVEZ	  (ES)	  	  	  -‐	  	  	  	  Kruh/Ring	  1 
 
 

PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkov VN  
 

1	   DIAMOND	  ARES	  ZULULAND,	  SPKP	  2758,	  05.04.2022	  	  
	   O:	  MANZILI	  MALIIK	  SLUNCE	  ŽIVOTA	  M:	  TUSANI	  WINNING	  WINNIE	  
	   CH:	  KRAJČÍROVÁ	  ZUZANA	  MAJ:	  NAGY	  RICHÁRD	  +	  NAGY	  RICHÁRD	    
2	   DIAMOND	  DAFFY	  ZULULAND,	  SPKP	  2760,	  05.04.2022	  	  
	   O:	  MANZILI	  MALIIK	  SLUNCE	  ŽIVOTA	  M:	  TUSANI	  WINNING	  WINNIE	  
	   CH:	  KRAJČÍROVÁ	  ZUZANA	  MAJ:	  GAŠPIERIKOVÁ	  ZUZANA	  	    
3	   SHABANI'S	  PRIDE	  BAHATI,	  SPKP	  2813,	  27.04.2022	  	  
	   O:	  DEGAS	  SILESIAN	  HARTA	  M:	  CHARISSE	  JOY	  OF	  AFRICA	  
	   CH:	  BENČIČOVÁ	  ADRIANA	  MAJ:	  BENČIČOVÁ	  ADRIANA	   
4	   ZIKOMO	  LAKOTA	  LÖWENSCHWANZ,	  SPKP	  2766,	  30.03.2022	  	  
	   O:	  MANZILI	  MALIIK	  SLUNCE	  ŽIVOTA	  M:	  RHIANNA	  LAKOTA	  LÖWENSCHWANZ	  
	   CH:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA	  MAJ:	  FESZTY	  KATARINA 
 
PSY/MALE – TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou VN 
 

5	   BRILLIANT	  HARRY	  OF	  RHODESIAN	  SHINE,	  CLP/RR/11581,	  25.01.2022	  	  
	   O:	  MAANHAAR	  PRIMO-‐CREATUS	  FATEFUL	  BENJAMIN	  M:	  BELLA	  HOPE	  LEGEND	  OF	  AFRICA	  
	   CH:	  MORAVCOVÁ	  JANA	  MAJ:	  ČAVOJSKÝ	  JÁN	  	    
6	   BRILLIANT	  LEONARD	  OF	  RHODESIAN	  SHINE,	  CLP/RR/11582,	  25.01.2022	  	  
	   O:	  MAANHAAR	  PRIMO-‐CREATUS	  FATEFUL	  BENJAMIN	  M:	  BELLA	  HOPE	  LEGEND	  OF	  AFRICA	  
	   CH:	  MORAVCOVÁ	  JANA	  MAJ:	  HŘÍCH	  VÁCLAV	  +	  HŘÍCHOVÁ	  BARBORA	    
7	   GELUK	  BLACK	  RIVER	  KINGDOM,	  SPKP	  2743,	  22.02.2022	  	  
	   O:	  ZALIWA	  NDOTO	  PURPLE	  RAIN	  M:	  DIVA	  CARAMEL	  BY	  BLACK	  RIVER	  KINGDOM	  
	   CH:	  ALBERT	  ADELA	  MAJ:	  PAPÁNKOVÁ	  VIERA	  +	  MODROVSKÝ	  BRANISLAV 
8	   KITAKAZE	  KAGA	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2750,	  03.02.2022	  	  
	   O:	  JITU	  AYABA	  M:	  BELL´S-‐JOY	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  VRŠANSKÁ	  OHRABLOVÁ	  KARIN	   
9	   KUMASAI	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2749,	  03.02.2022	  	  
	   O:	  JITU	  AYABA	  M:	  BELL´S	  JOY	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  MATEJKOVÁ	  ZUZANA	   
10	   LION	  S	  PRIDE	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2790,	  14.03.2022	  	  
	   O:	  AVE	  CAESAR	  YOUR	  FAME	  AND	  FORTUNE	  M:	  COCO	  CHANEL	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVOVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  SZALAY	  INGRID	  	    
11	   TUSANI	  JUNIOR	  KEY	  TO	  COURAGE,	  MET.RHOD.R.419/22,	  22.02.2022	  	  
	   O:	  TUSANI	  X-‐CALIBUR	  RR	  M:	  TUSANI	  AWESOME	  VIVIEN	  
	    CH:	  TUSAN	  RICHARD	  MAJ:	  JAŠŠOVÁ	  SIMONA	  +	  JAŠŠO	  RUDOLF 
 
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V,VD.  
Zadáva sa titul CAJC a tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2= res. klub. CAC 
 

12	   BRAVE	  CHARLES	  BANIAS	  WATERFALL,	  SPKP	  2662,	  01.06.2021	  	  
	   O:	  MAX	  Z	  TIKOVICKÉHO	  VRŠKU	  M:	  MEMA	  LAKOTA	  LOWENSCHWANZ	  
	   CH:	  BLAŠKOVÁ	  ŽELMÍRA	  MAJ:	  BLAŠKOVÁ	  ŽELMÍRA	   
13	   CASPER	  BRAVE	  HEART	  KENTANI,	  SPKP	  2694,	  11.07.2021	  	  
	   O:	  MAX	  Z	  TIKOVICKÉHO	  VRŠKU	  M:	  ASHLEY	  THE	  QUEEN	  OF	  KENTANI	  
	   CH:	  GABRIELOVÁ	  MARIE	  MAJ:	  JAKABOVIČOVÁ	  IVANA	  +	  GABRIELOVÁ	  MARIE	    
14	   HARLEY	  PERLA	  AFRIKY,	  SPKP	  2640,	  26.05.2021	  	  
	   O:	  MAANHAAR	  PRIMO-‐CREATUS	  FATEFUL	  BENJAMIN	  M:	  GORGEOUS	  ELLIE	  OF	  PERLA	  AFRIKY	  
	   CH:	  ŠTEFUŇ	  JURAJ	  MAJ:	  HABÁNIK	  IGOR	   
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15	   NIDOS	  GALIUM	  AUKSINIS	  FENIKSAS,	  SPKP	  2738,	  23.11.2021	  	  
	   O:	  GENS	  JULIA	  MUST	  HAVE	  M:	  ISLAND	  BORA	  BORA	  AUKSINIS	  FENIKSAS	  
	    CH:	  KAIRYTÉ	  ŠARUNÉ	  MAJ:	  PÁDIVÁ	  ALEXANDRA 
 

VÍŤAZ MLADÝCH ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY  
titul môže byť zadaný psovi so známkou V1 CAJC 
 

 
 
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V,VD.  
Zadávajú sa tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2= res. klub. CAC. 
Víťaz ocenený známkou V1 CAC postupuje do výberu o titul Víťaz Špeciálnej výstavy  
 

16	   HARRIS	  PERLA	  AFRIKY,	  SPKP	  2637,	  26.05.2021	  	  
	   O:	  MAANHAAR	  PRIMO-‐CREATUS	  FATEFUL	  BRENJAMIN	  M:	  GORGEOUS	  ELLIE	  OF	  PERLA	  AFRIKY	  
	   CH:	  ŠTEFUŇ	  JURAJ	  MAJ:	  HOLBIČKOVÁ	  JANKA	  	    
17	   IDOL	  BILLY	  ANUNNAKI,	  CMKU/RR/10951/20,	  01.12.2020	  	  
	   O:	  ULWAZI´S	  BORN	  TO	  RUN	  BOWIE	  M:	  PODAROK	  IZ	  AFRIKI	  ERNA	  BARUTI	  
	   CH:	  ŠTUSÁKOVÁ	  ŠÁRKA	  MAJ:	  MAREK	  PETER	  	    
18	   JASPER´S	  HEART	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2567,	  13.11.2020	  	  
	   O:	  MAANHAAR	  PRIMO-‐CREATUS	  FATEFUL	  BENJAMIN	  M:	  BELL´S	  JOY	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVOVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  ŠKUBLOVÁ	  MÁRIA	   
19	   JONAS	  THE	  KING	  OF	  LUANDA,	  SPKP	  2573,	  13.01.2021	  	  
	   O:	  KANGELANI´S	  SADIKI	  BY	  RED	  M:	  HENNESSEY	  SUNRISE	  BY	  LUANDA	  
	   CH:	  KRCHŇAVÁ	  MILADA	  MAJ:	  KRCHŇAVÁ	  MILADA	  +	  KRUTEKOVÁ	  KATARÍNA 
 
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V,VD.  
Zadávajú sa tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2= res. klub. CAC  
Víťaz ocenený známkou V1 CAC postupuje do výberu o titul Víťaz Špeciálnej výstavy 
 

20	   ALTAIT	  THE	  HOPEFUL	  STAR,	  MET.RHOD.R.279/20.,	  02.10.2019	  	  
	   O:	  MAWANDA	  MOON	  BROSS	  ZION	  M:	  CAMISHA	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  FÜLÖP	  ORSOLYA	  KITTI	  MAJ:	  BAKÓ	  KRISZTINA	  	    
21	   BENJAMIN	  MR	  BAHATI	  KHALASARI,	  SPKP	  2528,	  24.05.2020	  	  
	   O:	  HOT'N	  WILD	  BY	  LUANDA	  M:	  PURE	  ELLEN	  RIPLEY	  HELYA	  RIDGE	  
	   CH:	  BOMBAROVÁ	  NAĎA	  MAJ:	  BERGMANN	  RENÉ	  	    
22	   FLYING	  MAXIMUS	  BY	  BLACK	  RIVER	  KINGDOM,	  SPKP	  2438,	  27.09.2019	  	  
	   O:	  HOOK	  KAMAKANA	  Z	  VALDŠTEJNSKÝCH	  LIP	  M:	  DIVA	  CARAMEL	  BY	  BLACK	  RIVER	  KINGDOM	  
	   CH:	  ALBERT	  ADELA	  MAJ:	  ŠTEFANKOVÁ	  MICHAELA	  +	  ALBERT	  ADELA	    
23	   INATHI	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2512,	  19.03.2020	  	  
	   O:	  GIACOBBE	  AKONO	  Z	  VALDŠTEJNSKÝCH	  LIP	  M:	  BEAUTIFLY	  LOLA	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  SEMANČÍK	  MICHAL	  	    
24	   NEALL	  SZAFRANOWA	  POLANA,	  SPKP	  2234,	  10.08.2017	  	  
	   O:	  SRDCE	  AFRIKY	  AMIGO	  SUNSHINE	  M:	  ETOSHA	  SZAFRANOWA	  POLANA	  
	   CH:	  PISULA	  IZABELA	  MAJ:	  LABA	  IVAN	  	    
25	   ORPHEUS	  LAKOTA	  LÖWENSCHWANZ,	  SPKP	  2173,	  18.08.2017	  	  
	   O:	  KANGELANI	  ‘S	  PERFECT	  CHOISE	  M:	  KABISA	  PERLA	  AFRIKY	  LÖWENSCHWANZ	  
	   CH:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA	  MAJ:	  ŠTEMPELOVÁ	  LUCIA	   
26	   PURIRIKNOLL	  HIGH	  HOPES,	  CMKU/RR/11030/-‐21/20,	  23.05.2020	  	  
	   O:	  CH	  ELANGENI	  PINK	  FLOYD	  M:	  CH	  PURIRIKNOLL	  MIDNITE	  SPECIAL	  
	   CH:	  JOHNSTON	  DEBBIE	  MAJ:	  JÁROVÁ	  BRYCHTOVÁ	  KATEŘINA 
 
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V,VD.  
Zadávajú sa tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2=res. klub. CAC. 
Víťaz ocenený známkou V1 CAC postupuje do výberu o titul Víťaz Špeciálnej výstavy 
 

27	   ADJATAY	  RAMESSES	  RIDGELOVE,	  SPKP	  2590,	  18.03.2021	  	  
	   O:	  AVE	  CAESAR	  GREAT	  GALAXY	  M:	  GRACEFUL	  G.GEISHA	  TATRANSKÁ	  AFRIKA	  
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	   CH:	  SZABOVÁ	  HENRIETA	  MAJ:	  HOLIČKOVÁ	  ZUZANA	  	    
28	   AZIZI	  ZEUS	  ZULULAND,	  MET.RHOD.R.253/H/19,	  29.03.2018	  	  
	   O:	  TUSANI	  X-‐CALIBUR	  RR	  M:	  TUSANI	  WINNING	  WINNIE	  
	   CH:	  KRAJČÍROVÁ	  ZUZANA	  MAJ:	  MÁRTON	  MIKLÓS	  CSONGOR	  	    
29	   EL	  ROY	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2331,	  27.01.2019	  	  
	   O:	  KANGELANI´S	  SADIKI	  BY	  RED	  M:	  BELL´S-‐JOY	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  LUKAČÍN	  MILAN	  	    
30	   EREBOS	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2332,	  27.01.2019	  	  
	   O:	  KANGELANI´S	  SADIKI	  BY	  RED	  M:	  BELL´S-‐JOY	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  VRŠANSKÁ	  OHRABLOVÁ	  KARIN	  	    
31	   HUNTER´S	  PRIDE	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2499,	  29.02.2020	  	  
	   O:	  KANGELANI´S	  SADIKI	  BY	  RED	  M:	  COCO	  CHANEL	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  KRAJNÝ	  DANIEL	   
32	   MANZILI	  MALIIK	  SLUNCE	  ŽIVOTA,	  SPKP	  2538,	  27.01.2020	  	  
	   O:	  IRIGO	  FIFTH	  ELEMENT	  QWANDOYA	  M:	  KINYEMI	  AT	  INKIRU	  VALLEY´S	  INDIANA	  
	   CH:	  KLÁPOVÁ	  IVETA	  MAJ:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA	  	    
33	   RIDGEBACK´S	  HIARI	  JOEY,	  SPKP	  2000,	  07.03.2016	  	  
	   O:	  SELRIDGE	  AUSSIE	  REBEL	  M:	  RIDGEBACK´S	  HIARI	  CHANYA	  
	   CH:	  MACHO	  JOZEF	  MAJ:	  SLANINOVÁ	  SIMONA	  	    
34	   SOCRATES	  LAKOTA	  LÖWENSCHWANZ,	  SPKP	  2400,	  16.05.2019	  	  
	   O:	  CH	  GIACOBBE	  AKONO	  Z	  VALDŠTEJNSKÝCH	  LIP	  M:	  CH	  CORCA	  HABEEBAH	  OF	  SHINGAMONGA	  
	   CH:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA	  MAJ:	  HNÁTKO	  MILAN	  +	  MÜLLEROVÁ	  DANA 
 

 
VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY  
nastupujú psy z triedy strednej, otvorenej a šampiónov s ocenením V1 CAC 

 
 
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V,VD. 
Zadávajú sa tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2=res. klub. CAC 
 

35	   MAWANDA	  MOON	  BROSS	  ZION,	  MET.RHOD.R.7/16,	  23.05.2016	  	  
	   O:	  MKANQAWI	  AKIIKI	  ALVIN	  M:	  BULAWAYO	  BAOBAB	  FANA	  
	   CH:	  KOBZOS	  GÁBOR	  MAJ:	  ORCZI	  VIRÁG	  	   	  
36	   RAMI	  LAKOTA	  LÖWENSCHWANZ,	  SPKP	  2311,	  13.12.2018	  	  
	   O:	  CHILOLO	  IMK	  MIRROR	  IMAGE	  M:	  KABISA	  PERLA	  AFRIKY	  LÖWENSCHWANZ	  
	   CH:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA	  MAJ:	  FESZTY	  KATARINA	  	   	  
37	   ZALIWA	  NDOTO	  PURPLE	  RAIN,	  SPKP	  2414,	  05.03.2018	  	  
	   O:	  SHAYELA	  KIMONI	  NGWANI	  RAVIRA	  M:	  NDOTO	  AILA	  ADHAMA	  OFF	  
	   CH:	  DIRKS	  H.	  A.	  MAJ:	  PAPÁNKOVÁ	  VIERA	  +	  MODROVSKÝ	  BRANISLAV 
 
PSY/MALE - TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V, VD.  
Zadávajú sa tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2=res. klub. CAC 
 

38	   ABSOLUT	  LENNISTER	  MASASI,	  SPKP	  1585,	  23.07.2011	  	  
	   O:	  CHIMALSI	  BALDA	  LÖWENSCHWANZ	  M:	  AMELI	  LIMPOPO	  
	   CH:	  MILETICHOVÁ	  IVONA	  MAJ:	  ČIŽMÁRIK	  BORIS	  	   	  
39	   SRDCE	  AFRIKY	  AMIGO	  SUNSHINE,	  SPKP	  1563,	  31.03.2011	  	  
	   O:	  MASHAMA	  MAZI	  RUS	  DHURIYA	  DANDY	  M:	  CALA	  LIVINGSTON	  RHODESIAN	  
	   CH:	  FEČKEOVÁ	  DRAHOMÍRA	  MAJ:	  LABA	  IVAN	  +	  SOTÁKOVÁ	  IVANA 
 
PSY a SUKY/ MALE & FEMALE - TRIEDA PET / PET CLASS  
Zadáva sa poradie 4 jedincov  
 

81	   GAIA	  BLACK	  RIVER	  KINGDOM,	  SPKP	  2745,	  22.02.2022	  	  
	   O:	  ZALIWA	  NDOTO	  PURPLE	  RAIN	  M:	  DIVA	  CARAMEL	  BY	  BLACK	  RIVER	  KINGDOM	  
	   CH:	  ALBERT	  ADELA	  MAJ:	  MANINOVÁ	  KATARÍNA	  	   	  
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82	   LILLY	  ROSE	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2799,	  14.03.2022	  	  
	   O:	  AVE	  CAESAR	  YOUR	  FAME	  AND	  FORTUNE	  M:	  COCO	  CHANEL	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  ŠKUBLOVÁ	  MÁRIA	  +	  ŠKUBLA	  ANTON 
  
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS	  
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou VN 
 

40	   DIAMOND	  DALILA	  ZULULAND,	  SPKP	  2764,	  05.04.2022	  	  
	   O:	  MANZILI	  MALIIK	  SLUNCE	  ŽIVOTA	  M:	  TUSANI	  WINNING	  WINNIE	  
	   CH:	  KRAJČÍROVÁ	  ZUZANA	  MAJ:	  LENHARDTOVÁ	  ERIKA	  	   	  
41	   DIAMOND	  DOROTHEA	  ZULULAND,	  SPKP	  2763,	  05.04.2022	  	  
	   O:	  MANZILI	  MALIIK	  SLUNCE	  ŽIVOTA	  M:	  TUSANI	  WINNING	  WINNIE	  
	   CH:	  KRAJČÍROVÁ	  ZUZANA	  MAJ:	  KRAJČÍROVÁ	  ZUZANA	  	   	  
42	   DIAMOND	  KYRA	  ZULULAND,	  SPKP	  2762,	  05.04.2022	  	  
	   O:	  MANZILI	  MALIIK	  SLUNCE	  ŽIVOTA	  M:	  TUSANI	  WINNING	  WINNIE	  
	   CH:	  KRAJČÍROVÁ	  ZUZANA	  MAJ:	  ŠERKI	  VOJTECH	  	    
43	   JULIANNE	  ANUNNAKI,	  CMKU/RR/11714/22,	  10.04.2022	  	  
	   O:	  GODSENT	  MUSE	  DELIGHTFUL	  DELANI	  M:	  HELENE	  ANUNNAKI	  
	   CH:	  ŠTUSÁKOVÁ	  ŠÁRKA	  MAJ:	  BAGAROVÁ	  JANA	  	   	  
44	   KILIMANJARO	  RAIN	  OF	  LUANDA,	  SPKP	  2806,	  15.04.2022	  	  
	   O:	  GENS	  JULIA	  MUST	  HAVE	  M:	  HENNESSEY	  SUNRISE	  BY	  LUANDA	  
	   CH:	  KRCHŇAVÁ	  MILADA	  MAJ:	  KRCHŇAVÁ	  MILADA	  	   	  
45	   REDYLAND	  CHEEKY	  LEMON	  DROP,	  SPKP	  2787,	  07.04.2022	  	  
	   O:	  VILLAGEDOGS	  SOME	  LIKE	  IT	  HOT	  M:	  REDYLAND	  ALWAYS	  READY	  
	   CH:	  IURTAEVA	  VALERIIA	  MAJ:	  IURTAEVA	  VALERIIA	  	   	  
46	   ZAMZAM	  LAKOTA	  LÖWENSCHWANZ,	  SPKP	  2768,	  30.03.2022	  	  
	   O:	  MANZILI	  MALIIK	  SLUNCE	  ŽIVOTA	  M:	  RHIANNA	  LAKOTA	  LÖWENSCHWANZ	  
	    CH:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA	  MAJ:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA 
 
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou VN 
 

47	   GALAXI	  BLACK	  RIVER	  KINGDOM,	  SPKP	  2746,	  22.02.2022	  	  
	   O:	  ZALIWA	  NDOTO	  PURPLE	  RAIN	  M:	  DIVA	  CARAMEL	  BY	  BLACK	  RIVER	  KINGDOM	  
	   CH:	  ALBERT	  ADELA	  MAJ:	  BUJNOVÁ	  MIRIAM	  	    
48	   GLAMIRA	  BLACK	  RIVER	  KINGDOM,	  SPKP	  2748,	  22.02.2022	  	  
	   O:	  ZALIWA	  NDOTO	  PURPLE	  RAIN	  M:	  DIVA	  CARAMEL	  BY	  BLACK	  RIVER	  KINGDOM	  
	   CH:	  ALBERT	  ADELA	  MAJ:	  MIŤKO	  PAVOL	  +	  MIŤKO	  PAVOL	    
49	   LOULOU	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2793,	  14.03.2022	  	  
	   O:	  AVE	  CAESAR	  YOUR	  FAME	  AND	  FORTUNE	  M:	  COCO	  CHANEL	  ARTE	  CASSARI	  
	    CH:	  LIKIEROVÁ	  ZUZANA	  MAJ:	  LIKIEROVÁ	  ZUZANA 
 
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V,VD.  
Zadáva sa titul CAJC a tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2=res. klub. CAC 
 

50	   AYLEEN	  ASALLY	  OF	  RIDGELOVE,	  SPKP	  2595,	  18.03.2021	  	  
	   O:	  AVE	  CAESAR	  GREAT	  GALAXY	  M:	  GRACEFUL	  G.	  GEISHA	  TATRANSKÁ	  AFRIKA	  
	   CH:	  SZABOVÁ	  HENRIETA	  MAJ:	  FAJLEROVÁ	  IVANA	  	    
51	   CHANIYA	  AALIYAH	  NALA	  KENTANI,	  SPKP	  2699,	  11.07.2021	  	  
	   O:	  MAX	  Z	  TIKOVICKÉHO	  VRŠKU	  M:	  ASHLEY	  THE	  QUEEN	  OF	  KENTANI	  
	   CH:	  GABRIELOVÁ	  MARIE	  MAJ:	  DOBRANSKÁ	  OLÍVIA	   
52	   HABIBI	  PERLA	  AFRIKY,	  	  SPKP	  2644,	  26.05.2021	  	  
	   O:	  MAANHAAR	  PRIMO-‐CREATUS	  FATEFUL	  BENJAMIN	  M:	  GORGEOUS	  ELLIE	  OF	  PERLA	  AFRIKY	  
	   CH:	  ŠTEFUŇ	  JURAJ	  MAJ:	  CHOVANCOVÍ	  MARIKA	  A	  LUKAŠ	  	    
53	   INDIANA	  IN	  LOVE	  TATRANSKÁ	  AFRIKA,	  SPKP	  2603,	  01.04.2021	  	  
	   O:	  IRIGO	  FIFTH	  ELEMENT	  QWANDOYA	  M:	  ES	  ELISHA	  TATRANSKÁ	  AFRIKA	  
	   CH:	  HANDZUŠOVCI	  JÁN&ESTER	  MAJ:	  HANDZUŠOVÁ	  ESTER	  +	  REICH	  RÓBERT 
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54	   LAETITIA	  DESERT	  MARVEL,	  LV-‐52740/21,	  08.06.2021	  	  
	   O:	  KITOKO	  AUKSINIS	  FENIKSAS	  M:	  JAROMA	  HIGHRIDGE	  LETS	  GET	  IT	  ON	  
	   CH:	  SERŽANTE	  VERONIKA	  MAJ:	  KOLLÁROVÁ	  MONIKA	  	    
55	   TUSANI	  HAPPY	  DALILA,	  SPKP	  2690,	  14.08.2021	  	  
	   O:	  COJOCHRIPA	  EREVU	  RAFIKI	  M:	  TUSANI	  RED	  ROSE	  
	    CH:	  TUŠANOVÁ	  MONIKA	  MAJ:	  RAŠIČ	  ERIK 
 

 
VÍŤAZ MLADÝCH ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY  
titul môže byť zadaný suke so známkou V1 CAJC 
 

 
 
SUKY/FEMALE	  -‐	  TRIEDA	  STREDNÁ/INTERMEDIATE	  CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V,VD.  
Zadávajú sa tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2= res. klub. CAC. 
Víťaz ocenený známkou V1 CAC postupuje do výberu o titul Víťaz Špeciálnej výstavy  
 

56	   AYRA	  AIYANNA	  OF	  RIDGELOVE,	  SPKP	  2596,	  18.03.2021	  	  
	   O:	  AVE	  CAESAR	  GREAT	  GALAXY	  M:	  GRACEFUL	  G.	  GEISHA	  TATRANSKÁ	  AFRIKA	  
	   CH:	  SZABOVÁ	  HENRIETA	  MAJ:	  SZABOVÁ	  HENRIETA	  	    
57	   BERICA	  SALLY	  RHODENNY,	  CMKU/RR/10903/20,	  13.10.2020	  	  
	   O:	  BAYO	  KENDI	  KAWERIA	  M:	  ENNY	  JOY	  OF	  ASHANTI	  SOUTH	  MORAVIA	  
	   CH:	  PODEŠVOVÁ	  ALENA	  MAJ:	  CHUDÍKOVÁ	  MONIKA	  	    
58	   BIZZETE	  CHARLIE	  RHODENNY,	  CKMU/RR/10904/20,	  13.10.2020	  	  
	   O:	  BAYO	  KENDI	  KAWERIA	  M:	  ENNY	  JOY	  OF	  ASHANTI	  SOUTH	  MORAVIA	  
	   CH:	  PODEŠVOVÁ	  ALENA	  MAJ:	  PODEŠVOVÁ	  ALENA	   
59	   CHARMING	  TOP´S	  ZIWA	  LOOWYONS,	  SPKP	  2619,	  30.05.2021	  	  
	   O:	  AFRIKAN	  MAKWANGWALA	  ABUBAKAR	  JELANI	  TO	  M:	  ANGEL	  NALLA	  MUNGU	  
	   CH:	  KOLLÁROVÁ	  LENKA	  MAJ:	  KOLLÁROVÁ	  LENKA	  	    
60	   INARA	  IN	  LOVE	  TATRANSKÁ	  AFRIKA,	  SPKP	  2602,	  01.04.2021	  	  
	   O:	  IRIGO	  FIFTH	  ELEMENT	  QVANDOYA	  M:	  ES	  ELISHA	  TATRANSKÁ	  AFRIKA	  
	   CH:	  HANDZUŠOVCI	  JÁN	  A	  ESTER	  MAJ:	  KORFANTOVÁ	  JANA	  +	  KORFANTOVÁ	  BIANKA	    
61	   JUST	  LIKE	  A	  DREAM	  OF	  LUANDA,	  SPKP	  2578,	  13.01.2021	  	  
	   O:	  KANGELANI´S	  SADIKI	  BY	  RED	  M:	  HENNESSEY	  SUNRISE	  BY	  LUANDA	  
	   CH:	  KRCHŇAVÁ	  MILADA	  MAJ:	  KRCHŇAVÁ	  MILADA	  	    
62	   TUSANI	  JUNIOR	  IN	  LOVE	  MIA,	  MET.RHOD.R.377/21,	  18.03.2021	  	  
	   O:	  TUSANI	  X-‐CALIBUR	  RR	  M:	  TUSANI	  AWESOME	  VIVIEN	  
	   CH:	  TUŠAN	  RICHARD	  MAJ:	  ŠTEFANKOVÁ	  MICHAELA	  +	  TUŠAN	  RICHARD 
 
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V,VD.  
Zadávajú sa tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2=res. klub. CAC. 
Víťaz ocenený  V1 CAC postupuje do výberu o titul Víťaz Špeciálnej výstavy 
 

63	   BEAUTIFUL	  BIBIEN	  ZULULAND,	  SPKP	  2498,	  10.04.2020	  	  
	   O:	  TUSANI	  X-‐CALIBUR	  RR	  M:	  TUSANI	  WINNING	  WINNIE	  
	   CH:	  KRAJČÍROVÁ	  ZUZANA	  MAJ:	  MACHÁČKOVÁ	  JANA	   
64	   BEAUTIFUL	  BURUNDI	  ZULULAND,	  SPKP	  2496,	  10.04.2020	  	  
	   O:	  TUSANI	  X-‐CALIBUR	  RR	  M:	  TUSANI	  WINNING	  WINNIE	  
	   CH:	  KRAJČÍROVÁ	  ZUZANA	  MAJ:	  KURTIŠOVÁ	  MÁRIA	  	    
65	   HABIBI	  HAILEY	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2506,	  29.02.2020	  	  
	   O:	  KANGELANI´S	  SADIKI	  BY	  RED	  M:	  COCO	  CHANEL	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  PROCHÁZKOVÁ	  IVANA	  +	  LIKIER	  MARTIN	    
66	   JASSMYN	  JUNO	  ARTE	  CASSARI,	  SPKP	  2570,	  13.11.2020	  	  
	   O:	  MAANHAAR	  PRIMO-‐CREATUS	  FATEFUL	  BENJAMIN	  M:	  BELL´S-‐JOY	  ARTE	  CASSARI	  
	   CH:	  LIKIEROVCI	  ZUZANA	  A	  MARTIN	  MAJ:	  LUKAČÍN	  MILAN	   
67	   RHIANNA	  LAKOTA	  LÖWENSCHWANZ,	  SPKP	  2316,	  13.12.2018	   
	   O:	  CHILOLO	  IMK	  MIRROR	  IMAGE	  M:	  KABISA	  PERLA	  AFRIKY	  LÖWENSCHWANZ	  
	   CH:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA	  MAJ:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA	  	    
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68	   SAMANI	  LAKOTA	  LÖWENSCHWANZ,	  SPKP	  2406,	  16.05.2019	  	  
	   O:	  GIACOBBE	  AKONO	  Z	  VALDŠTEJNSKÝCH	  LIP	  M:	  CORCA	  "HABEEBAH"	  OF	  SHINGAMONGA	  
	   CH:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA	  MAJ:	  DOROŠOVÁ	  SOŇA	  	    
69	   SHABANI´S	  PRIDE	  AISHA	  SHANAYA,	  SPKP	  2611,	  11.02.2021	  	  
	   O:	  GIACOBBE	  AKONO	  Z	  VALDŠTEJNSKÝCH	  LIP	  M:	  CHARISSE	  JOY	  OF	  AFRICA	  
	   CH:	  BENČIČOVÁ	  ADRIANA	  MAJ:	  BENČIČOVÁ	  ADRIANA	  	    
70	   TUSANI	  JUNIOR	  FAMOUS	  VIVI,	  MET.RHOD.R.305/20,	  18.03.2020	  	  
	   O:	  TUSANI	  X-‐CALIBUR	  RR	  M:	  TUSANI	  AWESOME	  VIVIEN	  
	    CH:	  TUSAN	  RICHARD	  MAJ:	  ZACIK	  PIOVARCIOVA	  LAURA 
 
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V,VD.  
Zadávajú sa tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2=res. klub. CAC. 
Víťaz ocenený  V1 CAC postupuje do výberu o titul Víťaz Špeciálnej výstavy 
 

71	   ASTRID	  THE	  JOYFULL	  LEARRINA,	  SPKP	  2412,	  05.06.2019	  	  
	   O:	  AKIN	  STŘÍBRNÝ	  VRCH	  KŘEMEŠNÍK	  M:	  A´ONE	  ALECIA	  BETH	  MALAWI	  WAY	  
	   CH:	  KOLLÁROVÁ	  KATARÍNA	  MAJ:	  KOLLÁROVÁ	  KATARÍNA	  	    
72	   AVE	  EVITA	  MONAMIDOG,	  SPKP	  2470,	  07.01.2020	  	  
	   O:	  MAANHAAR	  PRIMO-‐CREATUS	  FATEFUL	  BENJAMIN	  M:	  O'HARA	  SCARLETT	  OD	  CYKASU	  
	   CH:	  KOZICOVÁ	  IVANA	  MAJ:	  KOZICOVÁ	  IVANA	  	    
73	   BEATRIS	  THE	  BRAVE	  KENTANI,	  SPKP	  2481,	  19.01.2020	  	  
	   O:	  ADDY	  JONAS	  NYAMBE	  M:	  FOLLOW	  MY	  HEART	  BY	  LUANDA	  
	   CH:	  GABRIELOVÁ	  MARIE	  MAJ:	  ASTALOŠOVÁ	  LENKA	   
74	   GORGEOUS	  ELLIE	  OF	  PERLA	  AFRIKY,	  SPKP	  2278,	  20.06.2018	  	  
	   O:	  FAUZI	  KIJANI	  UZURI	  RIDGE	  M:	  KEYAH	  PERLA	  AFRIKY	  LÖWENSCHWANZ	  
	   CH:	  ŠTEFUŇ	  JURAJ	  MAJ:	  ŠTEFUŇOVÁ	  GABRIELA	  	    
75	   GRACEFUL	  G.	  GEISHA	  TATRANSKÁ	  AFRIKA,	  SPKP	  2210,	  05.10.2017	  	  
	   O:	  LUKSUS	  Z	  WERWA	  M:	  ES	  ELISHA	  TATRANSKÁ	  AFRIKA	  
	   CH:	  HANDZUŠOVCI	  JÁN	  A	  ESTER	  MAJ:	  SZABOVÁ	  HENRIETA	  	    
76	   INCREDIBLE	  ART	  ELDER	  FLOWER,	  MET.RHOD.R.359/H/21,	  09.09.2020	  	  
	   O:	  RR'SHUFFLING	  MOTION	  SHALYAPIN	  M:	  SAN	  VERA	  ANASTEISHA	  
	    CH:	  TARASOVA	  ARINA	  MAJ:	  ORCZI	  VIRÁG 
 

 
VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY 
nastupujú suky z triedy strednej, otvorenej a šampiónov s ocenením V1 CAC 

 
 
SUKY/FEMALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V,VD. 
Zadávajú sa tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2=res. klub. CAC 
 

77	   A'ONE	  ALECIA	  BETH	  MALAWI	  WAY,	  SPKP	  1934,	  26.08.2015	  	  
	   O:	  B'LOWER	  LEO	  OF	  TAILOR	  MADE	  M:	  TUSANI	  MISS	  MALAWI	  
	   CH:	  KOCHAN	  MAREK	  MAJ:	  KOLLÁROVÁ	  KATARÍNA	  	    
78	   ASHLEY	  THE	  QUEEN	  OF	  KENTANI,	  SPKP	  2274,	  02.06.2018	  	  
	   O:	  MAANHAAR	  PRIMO-‐CREATUS	  FATEFUL	  BENJAMIN	  M:	  FOLLOW	  MY	  HEART	  BY	  LUANDA	  
	   CH:	  GABRIELOVÁ	  MARIE	  MAJ:	  GABRIELOVÁ	  MARIE 
 
SUKY/FEMALE - TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS 
Zadáva sa poradie 4 jedincov ocenených známkou V, VD.  
Zadávajú sa tituly pre členov SKCHR V1=klub. CAC, V2=res. klub. CAC, 
 

79	   ES	  ELISHA	  TATRANSKÁ	  AFRIKA,	  SPKP	  1865,	  19.06.2014	  	  
	   O:	  A'LUCAS	  STAR	  FOX	  GRAPE	  M:	  BLUE	  BERRY	  TATRANSKÁ	  AFRIKA	  
	   CH:	  HANDZUŠOVCI	  JÁN	  A	  ESTER	  MAJ:	  HANDZUŠOVÁ	  ESTER	  	    
80	   KABISA	  PERLA	  AFRIKY	  LÖWENSCHWANZ,	  SPKP	  1550,	  02.02.2011	  	  
	   O:	  CHAYTON	  PERLA	  AFRIKY	  M:	  ASÍLIA	  LÖWENSCHWANZ	  
	    CH:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA	  MAJ:	  LAKOTOVÁ	  LÍVIA 
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Best in show 
 

 
 

BEST BABY  
nastupujú víťazi triedy mladší dorast pes a suka s ocenením VN1 
 

  
 
BEST PUPPY 
nastupujú víťazi triedy dorast pes a suka s ocenenim VN1 
 

 
 
BOB – Víťaz plemena 
nastupujú všetky jedince, ktoré získali titul Víťaz mladých špeciálnej výstavy, Víťaz špeciálnej výstavy a víťazi 
triedy veteránov s ocenením výborný 1 
 
 
BOS – Najkrajší z opačného pohlavia  
nastupujú víťazné jedince opačného pohlavia ako je víťaz plemena BOB 

 
  

 
BOV – Najkrajší veterán  
nastupujú víťazi triedy veteránov pes a suka s ocenením výborný 1 
 

  
 
BOJ – Najkrajší mladý jedinec 
nastupujú víťazi triedy mladých pes a suka s ocenením výborný 1 CAJC 
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SÚŤAŽE 
 
NAJKRAJŠÍ PES ZO SLOVENSKÉHO CHOVU 
titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi z triedy mladých z konkurencie V1 CAJC, triedy strednej, otvorenej, 
pracovnej a šampiónov z konkurencie V1 CAC a z triedy čestnej a veteránov z konkurencie V1 pochádzajúcich 
z chovateľských staníc registrovaných na Slovensku. 
  
NAJKRAJŠIA SUKA ZO SLOVENSKÉHO CHOVU  
titul môže byť zadaný najlepšiemu suke z triedy mladých z konkurencie V1 CAJC, triedy strednej, otvorenej, 
pracovnej a šampiónov z konkurencie V1 CAC a z triedy čestnej a veteránov z konkurencie V1 pochádzajúcich 
z chovateľských staníc registrovaných na Slovensku. 
 
MLADÝ VYSTAVOVATEĽ  
Prihlásiť sa môžu deti do 17 rokov. Hodnotí sa súhra dieťaťa so psom, prístup a predvádzanie. Kvalita psa nie 
je rozhodujúca. 
 
1 FAJLEROVA NIKOLA 
2 KURTIŠ KRIŠTOF 
3  ZACIKOVA  ISABEL 
4  PROCHAZKA MATUS 
5 ASTALOŠOVÁ NATÁLIA 
 
NAJKRAJŠIA  MLADÁ HLAVA PES / BEST YOUNG HEAD MALE 
Do 18 mesiacov veku psa, hodnotí sa hlava v sede 
 
5               BRILLIANT HARRY OF RHODESIAN SHINE 
6 BRILLIANT LEONARD OF RHODESIAN SHINE 
9 KUMASAI ARTE CASSARI  
10 LION S PRIDE ARTE CASSARI 
14 HARLEY PERLA AFRIKY 
  
NAJKRAJŠIA MLADÁ HLAVA SUKA/BEST YOUNG HEAD FEMALE 
Do 18 mesiacov veku suky. Hodnotí sa hlava psa v sede. 

52 HABIBI PERLA AFRIKY 
55 TUSANI HAPPY DALILA 
 
NAJKRAJŠIA HLAVA PES / BEST ADULT HEAD MALE 
Od 15 mesiacov veku psa. Hodnotí sa hlava psa v sede. 

31 HUNTER´S PRIDE ARTE CASSARI 

NAJKRAJŠIA HLAVA SUKA / BEST ADULT HEAD FEMALE 
Od 15 mesiacov veku suky. Hodnotí sa hlava psa v sede. 

50 AYLEEN ASALLY OF RIDGELOVE  
65 HABIBI HAILEY ARTE CASSARI 
70 TUSANI JUNIOR FAMOUS VIVI 
71 ASTRID THE JOYFULL LEARRINA 
74 GORGEOUS ELLIE OF PERLA AFRIKY 
 
NAJKRAJŠÍ RIDGE / BEST RIDGE 
Nastupujú psy a suky spolu. Hodnotí sa ridge psa v sede. 
 
5 BRILLIANT HARRY OF RHODESIAN SHINE 
6  BRILLIANT LEONARD OF RHODESIAN SHINE  
14 HARLEY PERLA AFRIKY 
42  DIAMOND KYRA ZULULAND 
52 HABIBI PERLA AFRIKY  
74 GORGEOUS ELLIE OF PERLA AFRIKY  
77 A'ONE ALECIA BETH MALAWI WAY   
  
NAJKRAJŠÍ POHYB / BEST MOVEMENT 
Nastupujú psy a suky spolu. Hodnotí sa kvalita, elegancia a dynamika pohybu s dôrazom na správnu mechaniku.  

6  BRILLIANT LEONARD OF RHODESIAN SHINE 
14  HARLEY PERLA AFRIKY 

31  HUNTER´S PRIDE ARTE CASSARI   

65   HABIBI HAILEY ARTE CASSARI 
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NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV 
do súťaže nastupuje pes a suka, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, nie spolumajiteľa. Majiteľ musí byť 
uvedený v preukaze o pôvode 
 
NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ SKUPINA / BEST BREEDERS GROUP 
do súťaže môže chovateľ prihlásiť min. 3 a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od 
dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa. 
 
1.  TATRANSKÁ AFRIKA  
 
NAJLEPŠÍ PLEMENNÍK 
do súťaže nastupuje plemenník s najmenej 5 potomkami, ktorí boli na výstave 
posúdení. Hodnotí sa typ a kvalita odchovu. Plemenník musí byť na výstave posúdený. 
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POZNÁMKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
	  

ZOZNAM MAJITEĽOV / LIST OF OWNERS 
 
ASTALOŠOVÁ	  LENKA,	  73	  
 	  
BAGAROVÁ	  JANA,	  43	  
BAKÓ	  KRISZTINA,	  20	  
BENČIČOVÁ	  ADRIANA,	  3,	  69	  
BERGMANN	  RENÉ,	  21	  
BLAŠKOVÁ	  ŽELMÍRA,	  12	  
BUJNOVÁ	  MIRIAM,	  47	  
 	  
CHOVANCOVÍ	  MARIKA	  A	  LUKAŠ,	  52	  
CHUDÍKOVÁ	  MONIKA,	  57	  
 	  
ČAVOJSKÝ	  JÁN,	  5	  
ČIŽMÁRIK	  BORIS,	  38	  
 	  
DOBRANSKÁ	  OLÍVIA,	  51	  
DOROŠOVÁ	  SOŇA,	  68	  
 	  
FAJLEROVÁ	  IVANA,	  50	  
FESZTY	  KATARINA,	  4,	  36	  
 	  
GABRIELOVÁ	  MARIE,	  78	  
GAŠPIERIKOVÁ	  ZUZANA,	  2	  
 	  
HABÁNIK	  IGOR,	  14	  
HANDZUŠOVÁ	  ESTER,	  53,	  79	  
HNÁTKO	  MILAN,	  34	  
HOLBIČKOVÁ	  JANKA,	  16	  
HOLIČKOVÁ	  ZUZANA,	  27	  
HŘÍCH	  VÁCLAV,	  6	  
 	  
IURTAEVA	  VALERIIA,	  45	  
 	  
JAKABOVIČOVÁ	  IVANA,	  13	  
JÁROVÁ	  BRYCHTOVÁ	  KATEŘINA,	  26	  
JAŠŠOVÁ	  SIMONA,	  11	  
 	  
KOLLÁROVÁ	  KATARÍNA,	  71,	  77	  
KOLLÁROVÁ	  LENKA,	  59	  
KOLLÁROVÁ	  MONIKA,	  54	  
KORFANTOVÁ	  JANA,	  60	  
KOZICOVÁ	  IVANA,	  72	  
KRAJČÍROVÁ	  ZUZANA,	  41	  
KRAJNÝ	  DANIEL,	  31	  

KRCHŇAVÁ	  MILADA,	  19,	  44,	  61	  
KURTIŠOVÁ	  MÁRIA,	  64	  
 	  
LABA	  IVAN,	  24,	  39	  
LAKOTOVÁ	  LÍVIA,	  32,	  46,	  67,	  80	  
LENHARDTOVÁ	  ERIKA,	  40	  
LIKIEROVÁ	  ZUZANA,	  49	  
LUKAČÍN	  MILAN,	  29,	  66	  
 	  
MACHÁČKOVÁ	  JANA,	  63	  
MANINOVÁ	  KATARÍNA,	  81	  
MAREK	  PETER,	  17	  
MÁRTON	  MIKLÓS	  CSONGOR,	  28	  
MATEJKOVÁ	  ZUZANA,	  9	  
MIŤKO	  PAVOL,	  48	  
 	  
NAGY	  RICHÁRD,	  1	  
 	  
ORCZI	  VIRÁG,	  35,	  76	  
 	  
PÁDIVÁ	  ALEXANDRA,	  15	  
PAPÁNKOVÁ	  VIERA,	  7,	  37	  
PODEŠVOVÁ	  ALENA,	  58	  
PROCHÁZKOVÁ	  IVANA,	  65	  
 	  
RAŠIČ	  ERIK,	  55	  
 	  
SEMANČÍK	  MICHAL,	  23	  
SLANINOVÁ	  SIMONA,	  33	  
SZABOVÁ	  HENRIETA,	  56,	  75	  
SZALAY	  INGRID,	  10	  
 	  
ŠERKI	  VOJTECH,	  42	  
ŠKUBLOVÁ	  MÁRIA,	  18,	  82	  
ŠTEFANKOVÁ	  MICHAELA,	  22,	  62	  
ŠTEFUŇOVÁ	  GABRIELA,	  74	  
ŠTEMPELOVÁ	  LUCIA,	  25	  
 	  
VRŠANSKÁ	  OHRABLOVÁ	  KARIN,	  8,	  30	  
 	  
ZACIK	  PIOVARCIOVA	  LAURA,	  70	  
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HLAVNÝ PARTNER VÝSTAVY 

firma Weber – Mlyn 
výhradný dovozca krmiva Orijen a Acana 

 

 
 
 

Darčeky pre našich ridgebackov a vystavovateĺov pripravili a venovali: 
 
 

Slovenský klub chovateľov ridgebackov 
Lívia Lakotová – ChS Löwenschwanz 

Feszty Katarína 
Zuzana Krajčírová – ChS Zululand 

Mgr. Milan Lukačín 
 
 

Katalóg spracovala: Feszty Katarína 
Online verzia: Jašková Veronika 

 

 
 
 

 

·  
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Srdečne vás pozývame na výstavy organizované SKCHR 
v roku 2023. 

 
 
 

 

 

05/2023 
Klubová výstava 

so zadávaním titulov CAC, CAJC, klub. CAC, 
Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých, BOB, BOS, BOV, BOJ 

 
09/2023 

Špeciálna výstava 
so zadávaním titulov CAC, CAJC, klub. CAC,  

Víťaz špeciálnej výstavy, Víťaz mladých špeciálnej výstavy, BOB, BOS, BOV, BOJ 
 

 


