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W t'Ntlttentrá knihn Afuerrlťe[} Angrrs ěís,PK:106000714686062 odd: A

st.řég. , AAA 875 i^ano ,HEROS RED MZL|]
uŠ.ČÍslo: 7t46a5962 CZ dat.nar. :2O-Q2.202r c}rovaťel :Mendelova univérzita Brno-ŠzP Žaběice země půw.:ČR
pohlaví :Plemenný býk genot}T): sNP 2137999M majitel :NATUR;AL, spo1 . s r ". *:íi;:T.fií.Ťi*;§i.

AÁ

oTEc I z!.I 442
jméno : BosToN nso z pĚČÍNa
ěísloPK: 26aOOO931962031 oddílPK:
ušní číslo: 93796203]- CZ
chovatel :

],epša Vladimir , Pěěín
majite1 :

Natural spo1 s . r. o. Hradištko

pleméno : AA 100
narozen : L4.04.2OL5
krewní rozbor ě.:
genotlT) prot. ě.: IDNA 0118/16
zerně půwodu: Česká repuJolika

oo : zAI 065
jméno ;zrP P€D z pĚČÍna
ěísloPK :268000817430031 oddílPK: A
chovatel : Lepša Vladinír , Pěěín
majitel : Lepša Vladinír , Pěěín
narozéll :t2.02.20L3
země původu: Česká republika

ooo: zAA 847
RED LAZY MC COWBOY CUT 25U
L4ALL40

Moo: t9796t93l cz

268000197961931

Mo : 33665793L cz
jméno : RED
ěísloPK :268000336657931 oddílPK: A
chovatel :IePša vladimír. Pěěin
najitel :Iepša Vladinír, Pěčín
narozena : 18.02.2009
zerně půwodu: Česká republika

oMo: AAP 709
PIAYBOY RED Z PĚČÍNA
2680005536?1031

MMo: 2684LL'7 cz
RED sILvERvIEÝí 45 sToRMr 506E
a40667

MATKA: 25934!962 cz
jnéno: ctARIsA RED MZLU
čístoPK: 106000259341962 oddí'9"K: A
c}tovate1 :

Mendelova univerzita srno-šzp žabčlce
majite].:
i4endelova univerzíta Brno-šzP žaběice

plemeno : AA 10O
narozctna: 29.04.2Ot6
krevní rozbor ě.:
genoť}T) prot. ě.: SNP 2137996M
zerně původu: Česká repulrlika

oM :zAA 768
jméno - :STAR RED TEGRo
ěísloPK : 133000 6666070 61 §ddí].PK: A
chovatel:TEGRo s . r. o. , Těšénov
najitel : TEGRO spol. s r.o.
narozen :23.0L,2OO9
země původu: Česká republika

ooM: zAA 630
OLŠE RED POLFIN
339000521333072 ť
MoM: 50625961 cz
MARIKA BLACK nr lE6Ro
133oooo50625961

ltrú
jnéno
čísJ-oPK
chovatel: LePša Vladimír, Pěěín
rnajitel : MendeJ-ova univérzita srno-Šzp Ž
narozena: 03 . 02 . 2006
zeně původu: Česká republika
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oMM; zAA 461
KUNA RED
26a2a1.l,L7342
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