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Fantastickým úspěchem skončil pro české chovatelství francouzský šampionát 
plemene limousine na pařížské výstavě Simagena konané v rámci veletrhu Sima. 

Čtyři želízka v ohni měla Česká republika a z nich dokázala vytěžit úžasná dvě 3. 
místa! První bronz vybojoval Josef Papáček ml. se svým býkem Borec z Kaliště, 
který se s dalším českým zástupcem Bertranem z Todně utkali v soutěži mladých 
býků. 
Borec zaujal britského rozhodčího svým osvalením natolik, že jej nominoval i do 
speciální soutěže o nejlépe osvalenou záď. 
Vzápětí bodoval i Bláha ze sv. Kateřiny z farmy rodiny Loosových, který ve své 
kategorii získal další bronz! Bezrohá jalovice Micka z Kaliště se v ostré konkurenci 
bohužel neprosadila. 
To však nikterak nepokazilo dojem z vynikajícího úspěchu, který se do historie 
českého chovu masného skotu zapíše zlatým písmem! 
Třešničkou na dortu pak byl prodej Borce v odpolední elitní aukci.

 3. místo – bronz vybojoval:

BÝK BLÁHA z Hory svaté Kateřiny z farmy rodiny Kateřiny a Adolfa Loosových

býk Bláha je narozen 1. 1. 2015
otec: Gigolo 
otec matky: inseminační býk Malibu 
Pozn. Bláha ze sv. Kateřiny je absolutní šampion výstavy Jihočeská limousine show České 
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 další 3. místo vybojoval: 

býk BOREC z Kaliště 
narozen 30.11.2015
otec: inseminační plemeník Bavardage 
otec matky: Cacao, dovezený z Francie, působil v přirozené plemenitbě
chovatel a majitel: Farma Kaliště, s.r.o. České Libchavy

GRATULUJEME
Českým chovatelům plemene limousine, kteří vzorně reprezentovali 
Mostecko, Ústecký kraj a Českou republiku.
Je to velký úspěch a chovatelům těchto vítězných býků přejeme 
mnoho chovatelských úspěchů a ať se jim v jejich práci daří.

Manželé Kateřina a Adolf Loosovi jsou členy OAK Most a hospodaří 
v těžkých horských podmínkách na Hoře svaté Kateřiny na 
Mostecku v Krušných horách

DĚKUJEME!
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