O nás

Chovateľská stanica von Sáranszký
K chovu maltézskych psíkov sme sa dostali úplne náhodou, mne sa veľmi páčil malý,biely
a chlpatý predstaviteľ tohto plemena a tak som dostala darom od môjho manžela krásnu
chlpatú guličku s podmanivým pohľado

m a vznešeným menom Biba Pompadour ( 1993-2007). Bibinka ale volali sme ju aj Bubu a
mufky-pufky bola neoceniteľne dobrý spoločník na dobré aj zlé dni. Absolvovali sme s ňou
jednu výstavu na medzinárodnej výstave v Bratislave s ohodnotením VD a po bonitácii sme ju
hneď ostrihali, nemali sme s ňou v pláne behať po výstavách, ale chceli sme aby mala šteniatka
s rodokmeňom. Našli sme jej primeraného partnera a z tohto spojenia sa jej narodili tri krásne
princezničky Airin, Arktis a Alba, ktorú sme si aj nechali. Bibinka na staré kolená ešte
absolvovala pár výstav a stala sa veterán šampiónkou , na európskej výstave v Bratislave sa
dokonca umiestnila ako Výborná 2. Šteniatka už viac krát nemala a tak sme sa začali venovať
našej druhej sučke ( Bibinej dcére ) Albe von Paka ( pod názvom našej prvej chovateľskej
stanice ). Alba nami volaná Isinka je princeznička celou svojou dušou, rozhodli sme sa s ňou
absolvovať niekoľko výstav a aj keď je menšieho vzrastu 20cm ukončila svoju kariéru dosť
úspešne, veľmi rada sa predvádzala a fotografovala.Zo 14 výstav na,
ktorých sa zúčastnila
skončila výborná 1 desať krát a stala sa šampiónkou slovenska, klubovou šampiónkou,viťazkou
klubovej výstavy,víťazkou špeciálnej klubovej výstavy ,národnou víťazkou a i.Šteniatka nikdy
nemala lebo sme k nej nenašli žiadneho primerane malého psíka.Naša tretia sučka sa volá
oficiálnym menom Arinka von Sáranszký doma prezývaná Lolita, narodila sa Isinkinej sestre
Arktis von Paka a domov sme si ju priniesli keď mala dva mesiace.Veľmi temperamentná ,
mladá sučka nám veľmi pripomínala jej babičku Bibiku,s ktorou si aj výborne dobre
rozumela.Lolita tak ako aj jej teta malaveľmi dobré predpoklady pra výstavnú kariéru
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spomeniem pár najúspešnejších :junior šampiónka slovenska, šampiónka slovenska,klubová
šampiónka ,víťazka slovenska ,
na európskej výstavev Bratislave bola výborná a
i.Lolinka sa osvedčila aj ako výborná mamina v jej štyroch vrhoch prevládali síce psíkovia,bolo
ich dokopy 9 a 1 sučka ale stáli zato. Zatiaľ poslednú našu sučku Jasmin pri starej hrádzi sme
si priniesli nepríbuzenskú k našej chovateľskej línii. Je to bláznivá ale zato veľmi pekná mladá
sučka,ktorá si u nás veľmi rýchlo zvykla. Začala jej výborná kariéra a po troch absolvovaných
výstavách mala ocenenia : 3x CAJC a stala sa junior šampiónkou slovenska, klubovou víťazkou
mladých a víťazkou plemena. Bohužiaľ o narodení našeho druhého dieťaťa sme sa rozhodli na
čas prestať s výstavami a venovať sa rodine.
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