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st.reg. , AAA 763 i^ano .HALCO RED z aaxčzC 30KuŠ,ěís1o: 217406034 cz d,at.nar. :r2.Q2.2O2r chovate1 : šebelka Milan, sz, Raněice země púv.:čRpohlaví : Plenenný býk genotlřp; sNP 21378o8M tnajitel : NATURA! / spol . s r.o.

AÁ
chip:956000012927695

oTEc : AAA 192
jméno : FALco RED IKAR ý{T/IÝT
ěísloPK: 460OOOO93249034 oddílPK:
ušní ěíslo: 93249034 Cz
chovat'el :

zítek .raroslaw, Pechowa Lhoťa
maj itěl :

STATEK loMNIcE / spo1 . s r.o.
plemeno : AA 100
narozen:06.03.2019
krevní rozbor ě.:
genotlT) prot- ě.: sNP 191?1],2M
země půwodu: Česká republika

oo ;PAA 864
jméno :MEWII BLACK STAR 45D
ěísloPK :44800097 264203l oddílPK: A
chovate1 : Vráb].ík Miroslav,Ing. / Tr}tové svnajite1 : zítek .faloslav, Pechova Lhota
narozen :L3 .72.2015
zerně původu; Česká republika

ooo: ZAA 848
HF EL TIGRE 28U
l469322

MOO: 2'l67L993L CZ
MEÝíIl QUEEN 27T
o4500027 67].993L

Mo : 578568931 czjnéno :RUBENA IKAR
ěísloPK :460000578568931 oddílPK: A
chovaťel : zítek ,Jaroslav. Pecttova Lhotanajitel : zítek .raroslav, Pechova Lhota
narozena: 20 . 02 -20L5
zerně původu: Česká republika

oMo: zAA 895
MEIťIL IrNIvERsAL ll2z
045000760658031

MMO: 42990393! CZ
ME!ÝIL RI,BY 58x
045000429903931

45403L93L cz
jrnéno : tttARY nso z nan{Črc
ěisloPK: 3260oo454o31931
c}rovatel :

ŠeFelka Mi]an, SZ, Raírěice
maj!.tel;
Šebelka Milan, sz, Rančice

p].emeno : AA 100
narozena: 15 . 03 . 2011
krevní rozbor č.:
genoťlP proť. č.; IDNA 1159/15
země půwodu: Česká repubJ,ika

oM :zAA 726
jméno :RIBEL RED zDB
čísloPK :035000629088031 oddílPK: A
chovatel: zD Brloh
nr6i it"r : Ing. Artna Tůmová
narozen :l7 .02.2OO8
země původu: ěeská republika

ooM: zAA 453
xnnuíN RED 16M ET
035282053009

MOM: 57938242 CZ
KARoLÍNA RED zDB 28M
035000057938242

MM : 282495g3t czjméno : MARY z neNČrc zzr
ěísloPK :326000282495931 oddílPK: A
chovatel : Šebelka Milan, SZ , Raněice
rna j itet : ŠebeJ.ka Štěpán,rng. Rančice
narozena:10.03.2007
zeně původu: Česká republika

oMM: zAA 519
MILDA RED Z PĚČÍWn
268000049652031

MMM: L479762OL CZ 'l'

326000147 97 62OL ] ],-,r rr-ký .]err
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