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uš - čís1o: 589815041 CZ dat.nar. :04.02-2OL6 chowate1 : Ctrlupáěkowá Hana. Ing. . Ležnice
pohlaví :PIemenný býk genotyp: IDNA ].257l]-6 majitse]- :Natural, spol . s.r.o.
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chovate1 :

Dufka Jiří ír'g.,zadni chodov
maj ite]- :

valenta Petr, Budyně

plemeno ; MS 1O0
narozen l L5.02.2011
krevní rozbor ě.:
génoť}T) prot- č-: IDNA 0921/],1
země původu: Česká repubJ-ika

OO zZSI 599
jrnéno : REJNoK oD BÍLÉHo DoMU P
ěísloPK :164000540733032 oddílPK:
ctrovatel : Zatloukal Jan.Vélké Dvorce
majite1 ; zatloukal Jan,velké Dvorce
narozen :22.0!.2008
země půwodu: Česká reprĎtika
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: t753O4932 CZ
jméno : P
ěísloPK :164000175304932 oddílPK: A
chovatel : zatloukal Jan
majite]. :Dufka .Tiří ing.,Zadní chodov
nalozena; 01 . 04 .2006
země původu: Česká rep6Plikaa !
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maj itel :

chlupáčková Hana, íng. , Ležnice

plemeno : MS 100
narozena ] 05.02.2010
krewní rozbor ě.:
génotlp prot. ě.: SDNA 0868/11
zeně původu: Česká repubJ.íka
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cnovaEel ! lJaItcunanq r\. rJyltJ<elJElarq A!'qerÉtoll, .' .
majital :Bartoň Erantišeky|ežnicé .?1 f
narozen l14.01.2005
země půwodu: Dánsko
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IJYKKE RONJA
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MM : 1302603485 DE
jméno :PoRITA P
čísloPK .:13.026 03485 oddí.LPK: A
ctlovatél : EngeJ, GbR, Landlristschaf tsbetrie
najiťe] : Bartoň Flantišék, í.éžnice
narozena:05.05.2005
země púvodu: Německo
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