
PARLINGTON PERCY 

Při přípravě článku o Parlington Pimpernellovi jsme z osobní korespondence 
s paní Dianou Johnston i z jiných zdrojů získaly docela dost zajímavých 
informací o dalším parlingtonském plemeníkovi. Byla by škoda se o ně 
nepodělit s českými chovateli, a proto jsme se rozhodly připravit tento článek o 
hřebci Parlington Percy, jeho potomcích a jejich vlivu na chov SHP nejen 
v Evropě. I on bez problémů zapadne do našeho seriálu o legendách 90. let 
minulého století.  

Parlington Percy jako vítěz Breed Show 1999 

 

Percy si naši pozornost určitě zaslouží, neboť ho můžeme označit za jeden 
z pilířů tohoto slavného chovu, kde se nejen v roce 1986 narodil, ale kde také od 
svých tří let až do současnosti působí stále jako plemeník.  

Musíme ovšem podoktnout, že zásluhy o jeho zplození nemůžeme přičíst 
chovatelskému umu paní Barbary Johnston (maminky současné majitelky 
hřebčína paní Diany), protože spojení hřebce Ebony Goldflake a klisny Barclay 
Arms Golden Rose (rodičů Percyho) vymyslel a zrealizoval jiný chovatel. Byl 
jím pan Paul Dawson z hřebčína Deneside, který matku Percyho v roce 1985 
vlastnil a výše uvedeným hřebcem ji připustil. 

Barclay Arms Golden Rose si paní Barbara poprvé všimla ve výstavním kruhu, 
když ji předváděl její chovatel Paul Dawson. Elegantní, malá a souměrná játrová 
ryzečka jí ihned padla do oka. Proto se s chovatelem dala do řeči a zjistila, že 



klisna je připuštěná hřebcem Ebony Goldflake. Tuto krev paní Barbara dobře 
znala, protože již vlastnila jeho polosestru z matčiny strany Ebony Goldilocks 
(Florio x Gleam of Houlland). Goldilocks vybojovala pro Parlington četná 
vítězství. Měla srdce showmana a zbožňovala pozornost a aplaus. Ve výstavním 
kruhu se cítila jako ryba ve vodě, každé předvedení si užívala. (Ebony 
Goldilocks byla také babičkou Parlington Pimpernella.) Dobrá zkušenost 
s Goldilocks a krásný exteriér a typ a také skvělý původ  B.A.Golden Rose 
přivedly paní Barbaru na myšlenku tuto klisnu zakoupit pro svůj chov. Doufala, 
že by se jí z tohoto spojení mohl narodit kvalitní hřebec, kterého by pak mohla 
v Parlingtonu používat na potomstvo Picklese a Coffeeho. Toto přání se jí 
narozením Percyho splnilo. Slovo dalo slovo a tak se také stalo. B.A.Golden 
Rose se přestěhovala do Parlingtonu. Když si pro ni na podzim roku 1985 paní 
Barbara s dcerou jela, bylo Dianě 11 let. Na návštěvu hřebčína Ebony velmi 
ráda vzpomíná. Pan Greaves vyráběl malé sošky všech jejich poníků a Diana od 
něj tenkrát dostala sošku Percyho babičky - Gleam of Houlland, protože tuto 
klisnu velmi obdivovala. 

Paní Barbara Johnston založila svůj chov na dvou vynikajících hřebcích: 
Sedgehill Pickles a Coffee of Runnymede a jejich potomstvu. Samozřejmě 
občas použila i jiné hřebce, ale stopa těchto dvou plemeníků je v Parlingtonu 
jednoznačně nejvýraznější. V určitou chvíli ale nastal čas pro použití nové krve. 
Tu přináší právě Percy. Jeho volba nebyla náhodná.  Výborně totiž na oba 
předešlé hřebce navázal, o čemž svědčí nejen četné úspěchy potomstva, ale také 
jeho rozšíření do mnoha zemí na kontinentu i v zámoří. U potomstva hřebce 
Sedgehill Pickles navazuje Percy na krevní linie hřebčína Houlland, u potomstva 
hřebce Coffee of Runnymede zase na slavnou linii hřebce Fairy Light a navíc 
díky matce přináší krev prestižní linie hřebce Fireball of Marshwood. 

Po celou tu dobu Percy připouštěl pouze v hřebčíně Parlington, převážně zde 
odchované klisny, výjimečně připustil klisnu jiného chovatele. 

Percyho hříbata se vždy velmi dobře prodávala a to jak na Reading Sale, tak 
i přímo z hřebčína. Byla vyvezena do Holandska, Švédska, Finska i Švýcarska. 
V roce 1993 na Reading Sale hřebčín Parlington zaznamenal velký úspěch. 
Percyho syn Parlington Didymus (vraník) byl nejlépe prodaným dospělým 
jedincem celé dražby (3.100 guineí), Percyho dcera Parlington Glimmer 
(vranka) byla nejlépe prodanou klisničkou pod matkou (2.000 guineí) a půlroční 
hřebeček Percyho syn Parlington Giles (vraník) zase nejlépe prodaným 
hřebečkem pod matkou (500 guineí). Všichni tenkrát odcestovali s novou 
majitelkou paní Jannie Ringdahl do Švédska (hřebčín Northstar). Ačkoliv Diana 
inklinuje spíše k barevným poníkům, než k černým, slíbila tenkrát své matce, že 
si již nebude stěžovat, když se jim narodí černé hříbě.  

 



Parlington Percy ve věku 29 let: 

 

 

PŮVOD: 

 

 

 



Percyho otec Ebony Goldflake byl černý strakoš, který měřil 77,5 cm 
v kohoutku. Dá se říci, že jeho původ je do třetí generace, co se KVH týče, 
pěkně konzistentní, protože tam má většinu předků v typu mini a několik 
malých standartů, s KVH nepřesahující 91 cm. Jeho otec Bar of Gold je 
produktem spojení polovičních sourozenců s prochováním  na hřebce Fairy 
Light. Mateřská strana je čistá Houlland krev. Najdeme zde silnou koncentraci 
krve standartního červeného strakoše Viking of Houlland  a také skvělou klisnu 
Nutkin. 

Z otcovy strany je tedy Percy ve 4. generaci prochován na hřebce Fairy Light. 
O něm jsme se již zmiňovaly v článku, který byl věnován hřebci Vorden 
Buddleia. Protože na něj ale budeme narážet u mnoha českých poníků, pojďme 
si o něm říci něco více. Začneme tím, že alespoň v kostce představíme jeho 
rodný hřebčín, protože patří k nejstarším registrovaným chovům shetlandských 
poníků ve Velké Británii. Založily ho sestry Lady Estella a Lady Dorethea Hope 
v roce 1870. Nejdříve chovaly bez prefixu, teprve později si zaregistrovaly 
prefix South Park, což byl název jednoho z jejich panství. Jejich první poníci 
jsou zapsáni v prvním svazku SPSB. Ačkoliv dnes již vede hřebčín 3. generace 
chovatelů, u všech jejich poníků lze původ dohledat až k zakládajícím klisnám 
a hřebcům do konce 19. století, což z dnešních chovatelů může říci jen 
málokterý. Lady Estella Hope v roce 1901 zastávala funkci viceprezidentky 
SPSBS a o rok později byla dokonce zvolena prezidentkou SPSBS. Po její smrti 
zdědila chov její praneteř Lady Joan Gore Langton, která si zaregistrovala prefix 
Fairy a po její smrti chov převzala a do dnešních dnů vede hraběnka Anne De 
La Warr, která se provdala za synovce Lady Joan. Ta se snaží pokračovat 
v koncepci chovu a udržování historických linií a sedmi základních rodin. 
Hraběnka Anne De La Warr je i současnou prezidentkou SPSBS. (Prefix Fairy 
u některých rodin používala již Lady Estella Hope, ale oficiálně ho do 
Centrálního registru prefixů zanesla až Lady Joan Gore Langton, která se 
rozhodla takto označovat všechny mini shp odchované v South Parku. 
Shetlandští poníci v mini typu jsou možná známější, ale sestry Hopeovy chovaly 
i standarty). 

Fairy Light patří k rodině „F“ hřebčína South Park. Tuto rodinu založila klisna 
Fylgia, nar. 1888, 91 cm vysoká tmavá hnědka, kterou sestry Hopeovy koupily 
od významného chovatele Markýze z Londonderry, stejně jako několik dalších 
poníků. Fairy Light je jejím prapravnukem. Jinak je Fairy Light 4 x prochován 
do 5. generace na zakládajícího hřebce hřebčína South Park - Odina (vraník, 
KVH 96,5 cm, nar. 1880). Odin byl zakoupen na dražbě v Londonderry už jako 
19 letý osvědčený hřebec, kterého odchoval a do té doby ve svém chovu 
používal právě Markýz z Londonderry. Současně s Odinem sestry Hopeovy 
zakoupily i jeho dceru - jedenáctiletou klisnu Bretta (vranka, KVH 89cm). 
Z jejich krve pak vzešla většina chovných linií hřebčína South Park. Odin v roce 



1886 získal první cenu na Highland and Agricultural Society Show v Dumfries. 
Fairy Light je tedy vlastně pokračovatelem Odinovy linie. 

ODIN - zakládající hřebec chovu sester Hopeových: 

 

 

 

 

 

 

 

Fairy Light je ale také 4 x do páté generace prochován na další významný 
produkt z chovu Markýze z Londonderry - hřebce Lord of the Isles. Tento 91 
cm vysoký vraník byl ve své době poměrně úspěšný ve výstavních kruzích. 
Získal několik zajímavých ocenění na Highland and Agricultural Society Show: 
medaili v Edinburghu 1884, 1. místo v Aberdeenu 1885 a rovněž 1. místo 
v Melrose 1889. Jak Odin, tak i Lord of the Isles jsou přitom synové hřebce 
Jack. Toho také odchoval Markýz z Londonderry a spolu s dalším hřebečkem 
(Jill) prodal právě sestrám Hopeovým. Jack a Jill byli úplně první shetlandští 
poníci, které si sestry Hopeovy pořídily. Jill  byl oceněn zlatou medailí na Royal 
Agricultural Society Show v Islingtonu v roce 1871 a o 14 let později zvítězil na 
West Lothian Show v Linlithgow. 

Fairy Light a jeho pravý bratr Fairy Lamp (KVH 91 cm) byli výstavně 
nejúspěšnější poníci hřebčína South Park své doby, možná i historicky vůbec. 
Další zajímavé informace o historii hřebčína South Park můžete najít na 
stránkách hřebčína Aslan. (http://www.aslan.estranky.cz/clanky/historie-
plemene-shp/south-park.html) 

Z matčiny strany je Percy ve 4 . generaci prochován na slavného minihřebce 
Fireball of Marshwood. Percyho matka Barclay Arms Golden Rose tak v sobě 
nese díky svým předkům krev slavné ryzí linie hřebčína Marshwood. Je vlastně 
dvojnásobnou pravnučkou samotného zakladatele linie hřebce Fireball of 
Marshwood, elegantního tmavého ryzáka, který měřil 85 cm KVH. Fireball je 
synem modrého bělouše Firebirda, který se narodil u Lady Estelly Hope 
(hřebčín South Park). Firebirda v 50. letech minulého století zakoupila paní 
Coxová (hřebčín Marshwood), aby do svého barevně poměrně uniformního 
chovu přinesla více barvy. V té době totiž výrazně stoupla poptávka po 



shetlandských ponících jiné barvy než černé. Tuto svou úlohu Firebird 
v Marshwoodu splnil na jedničku. Zplodil velmi zajímavé potomstvo 
s požadovanou barvou, ale bohužel  pro Marshwood povětšinou malé KVH.  
O rozvoj této linie se pak zasloužili zejména dva Fireballovi synové:  Gletness 
Rockall (ryzák, KVH 97 cm) a Gletness Fireman (ryzák). Percy sám tedy patří 
k Fireballově linii, ovšem k větvím dvou dalších Fireballových synů:  Gletness 
Rocket (ryzák, 1966, KVH 89 cm) a Rob Roy of Buness (ryzák), které už 
neměly tak velký vliv na udržení barvy, jako jejich dva výše jmenovaní 
poloviční sourozenci. 

Firebird: (1937, KVH 86 cm) 

Fireball of Marshwood (vlevo), Gletness Fireman (vpravo) Firebrand of 
Marshwood (uprostřed) - otec, syn a vnuk, posloupnost v jedné ze dvou 
hlavních větví ryzé marshwoodské linie. 

 

 

 

 

 

 

 



Přesto i v Rocketově větvi se ryzá barva drží celkem dobře až do dnešních dnů. 
Důkazem toho je nejen Percy sám, ale i např. Rocketův pravnuk, britský 
šampion Starfire Firecracker (červený strakoš s Kerswell krví, nar. 2002, 
KVH 84 cm), 

 

 

 

 

 

 

 

 

nebo dánská šampionka ze stáje Lille Rosendal -  Clivocast Irenie (rovněž 
pravnučka Rocketa, nar. 2001,  KVH 97 cm) 

 

 

  



PERCYHO VÝSTAVNÍ KARIÉRA: 

Percy byl poprvé vystaven na Breed Show jako roček v roce 1987. Tehdy se 
skupinka odstavených parlingtonských hřebečků, kam Percy patřil, pásla 
společně s kozami. Bohužel se před výstavou stalo to, že mu jedna z koz 
okousala jak hřívu, tak i ohon, proto se paní Barbara rozhodovala, jestli ho tam 
vůbec vezme. Myslela si, že s tímto „outfitem“ nemá šanci uspět. Nakonec 
Percy na Breed Show přece jen odcestoval a i přes svůj handicap vyhrál svou 
třídu a stal se také juniorským vicešampionem. 

V mládí nebyl vystavován na velkých výstavách, protože v té době připouštěl 
hodně klisen, se kterými pobýval volně na pastvinách. Jeho kondice tehdy byla 
spíše sportovní, než výstavní. Přesto se ale účastnil lokálních výstav v okolí 
hřebčína, odkud si domů přivezl mnoho šampionských titulů. Ty se totiž konaly 
v srpnu a září, což už bylo po připouštěcím období a Percy se vždy stačil 
v krátké době pěkně vypást. 

Do ringu velkých výstav se Percy vrátil až jako dvanáctiletý. Toho roku 
absolvoval Breed Show společně se svými dcerami Parlington Elsa, Dot a 
Hannah. Percy vybojoval 2. místo ve třídě, Elsa a Dot ve svých třídách zvítězily 
a Hannah obsadila 2. místo za Dot. Dot se tehdy stala nejúspěšnější 
reprezentantkou parlingtonské ekipy na Breed Show, protože získala ještě titul 
minišampionky, overall šampionky chovných klisen a také ocenění pro 
nejlepšího ponyho vystavovaného chovatelem (Best Exhibitor bred pony). 
Všichni společně pak zabodovali ve třídě rodin, kde obsadili 2. místo. 

O rok později, opět na Breed Show Percy svou třídu vyhrál, Dot obhájila titul 
minišampionky a overall šampionky chovných klisen a její hříbě (Parlington 
Maria) získalo titul overall šampiona hříbat. 

POTOMSTVO - VELKÁ BRITÁNIE: 

Percy má ve SPSB zaregistrováno 124 potomků z toho je 25 plemeníků. Jsou to: 

1. Parlington Trigger 

2. Parlington Sammy 

3. Parlington Pickles (vyhrál svou třídu na Breed Show 2003) 

4. Parlington Navaho (pravý bratr Mavericka) 

5. Parlington Nico (pravý bratr Gucciho a Indiga - všichni mimořádně 

   charakterní hřebci) 



6. Parlington Maverick, nar. 1999, červený strakoš, KVH 83 cm,  

    m: Swarthoull Sweetie po Tic-Tac, připouští v rodném hřebčíně.  

    Na International Show v Balenu v Belgii 2004 zvítězil ve své třídě.  

    V roce 2003 jako nejlepší mini hřebec SHP získal také cenu  

    „National in hand award“. Tato větev pokračuje dále ve Švédsku  

    i v Rakousku. Ve švédské PK má Maverick zapsáno 5 potomků  

    (2 hřebce a 3 klisny), všechno importy s prefixem Parlington.  

    Nejúspěšnější z této pětice je klisna Parlington Saffron (žlutá  

    straka, KVH 84 cm,  prochovaná na Percyho ve 2. a 3. generaci), 

    která během roku 2012 získala 2 bronzové a 2 stříbrné plakety.  

    V Rakousku tato větev pokračuje prostřednictvím Maverickových  

    dcer Parlington Vienna (žlutá straka, nar. 2008, KVH 83 cm,  

    registrovaná ve SPSB) a Parlington Sophie (hnědka, nar. 2005,  

    KVH 82 cm registrovaná v SPSB), které byly začleněny  

    do chovného stáda hřebčína Dragonstone. Maverickova matka  

    Swarthoull Sweetie odchovala po Percym několik špičkových  

     kobylek i hřebečků. Čtyři z jejích synů se stali plemeníky. Patří  

     k nim i Maverick. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Parlington Kingsley (hřebčín Quarryhill, VB) 

8. Parlington Kieran 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Parlington Joost - nar. 2002, isabel, KVH 80 cm, pronajat 

    do hřebčína Snelsmore (Velká Británie), kde působí od doby, 

    kdy byl zařazen do chovu. Průběžně s ním své klisny připouští  

    i paní Diana. (m: Tyros Goldspray po Arlingtonshoecroft Deane).  

    Tato odnož Percyho linie se dále rozvíjí i ve Švédsku v hřebčíně 

    Kronblad prostřednictvím Joostových vnuček a vnuků. V tomto  

    hřebčíně mimo jiných působí i Almnäs Hi-Fi, syn Parlington  

    Pimpernella a několik vnuků a pravnuků hřebce Vorden  Buddleia. 

 

      Tato větev dále také pokračuje v Rakousku, kde v hřebčíně  

       El Saraja působí jako jeden z plemeníků Joostův syn Parlington  

      Versage,79 cm vysoký plavák, prémiovaný hřebec, reservní  

      šampion všech plemen na rakouském körungu 2012. Licentován  

      v Rakousku i Velké Británii. 



      Parlington Versage: 

 

10. Parlington James 

11. Parlington Jeremy (vyvezen do Holandska) 

 

       

 

 

 

 

 

 



12. Parlington Ivan  

13. Parlington Indigo - nar. 1995, vraník, KVH 81 cm, m: Parlington  

      Belinda po Parlington Peregrine (Belinda je vnučka Sedgehill  

      Picklese a pravnučka Coffee of Runnymede). Připouštěl i klisny  

      hřebčína Lostford. Pravý bratr Gucciho a Nica. 

       

 

 

 

 

 

 

 

14. Parlington Isaac  

15. Parlington Henry (Ve svých chovech ho použily hřebčíny: Castle,  

      Sunant a Hawsker). 

16. Parlington Gucci - nar. 1993, vraník, KVH 83 cm,  

      m. Parlington Belinda (vnučka Sedgehill Picklese a pravnučka  

      Coffee of Runnymede). Vítěz své třídy na North of England 1995, 

      kde společně s Dot a Hannah vyhráli i třídu rodin.  Potomstvo  

      z této větve najdeme také v Holandsku. Mezi jeho vynikající syny 

      řadíme třeba hřebec Pinto v.d. Olde Maten, 89 cm vysoký černý  

      strakoš, který v roce 2012 získal doživotní holandskou licenci,  

      a jehož potomek byl loni vyhodnocen jako nejlepší hříbě shetland  

      pony odchované v Holandsku. 



      Parlington Gucci ( 2 x foto) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinto v.d. Olde Maten (foto) 

 

 

 

 

 

 



      Gucciho vnučku najdeme také v rakouském hřebčíně El Saraja.    

      Jmenuje se Trixy D.M., je to prémiovaná klisna a mezinárodní  

      šampionka. 

17. Parlington Gregory (pravý bratr Navaha a Mavericka, připouštěl  

      klisny hřebčína Rugpit.) 

18. Parlington Giles (exportován do Švédska, hřebčín Northstar) 

19. Parlington Gerald (vyvezen do Holandska) 

20. Parlington Felix - nar. 1992, bělouš, m: Parlington Carmen po  

      Coffee of Runnymede. Felix má ve švédské PK vedeny 2  

      potomky - klisnu Parlington Nicole a jejího pravého bratra hřebce  

      Parlington Midge. Ani jeden z nich však nemá ve Švédsku žádné  

      zaregistrované potomstvo, takže tato odnož Percyho linie zde  

      nepokračuje. Midge ve Švédsku strávil pouze 1 rok (2011).  

      Z Dánska ho přivezl hřebčín Jäboruder. I když byl pro Švédskou  

      PK licentován, bohužel zde nepřipustil žádnou klisnu. V Dánsku 

      po něm několik hříbat zůstalo. V prosinci 2011 se pak přesunul  

      do hřebčína Ivysen v ČR. U nás se mu letos narodil první  

      potomek, a sice hřebeček Ivysen Merlin z klisny  Morgenster van  

      de Gathe (hřebčín Ivysen).  

Parlington Felix: 

 



 

      Parlington Midge: 

 

Ivysen Merlin:  

 



21. Parlington Frankie (vyvezen do Holandska, m:Parlington Alice.   

     Jeho dcera Lady van Stal den Bogerd byla prodána do Francie  

     a zapsána do francouzské PK - Stud Book Francias Du Poney  

     Shetland). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Parlington Farmer (jeho potomstvo najdeme v Holandsku 

      a v Německu) 

23. Parlington Euan 

      na International Show Ermelo 1994 vybojoval 2. místo ve třídě  

      tříletých hřebců (jeho polosestra Parlington Elsa zde obsadila  

      3. místo ve třídě tříletých klisen, Percy se umístil jako třetí ve  

      třídě hřebců, kterou tehdy vyhrál Parlington Pimpernell a získal  

      i titul celkového minišampiona.) 

24. Parlington Didymus (otec hřebce Liscombepark Pegasus) 

25. Parlington Chester (Tato větev dnes díky Chesterově dceři 



      Meggy v.d. Poorterweg pokračuje ve Švédsku). 

Některé další úspěšné dcery, vnuci i pravnuci Percyho: 

1. Parlington Carly - Percyho dcera, vranka, nar. 1989, 

    KVH 81 cm. M: Parlington Pamela po Parlington Prince.  

    Na Reading Sale si ji za velmi dobrou cenu zakoupil holandský  

    chovatel pan Scheiberlich. V Holandsku pak byla prémiována  

    a získala i titul Kroon Preferent. Působila v hřebčíně Bangaerde,  

    kde odchovala dva skvělé syny: Kameleon van Bangaerde  

    po Parlington Angus a Gentleman van Bangaerde po Adam  

    van Spuitjesdom. Díky nim tato rodina stále existuje v Holandsku,  

    a protože Kameleon byl mezi lety 2006 -2010 pronajat  

    do švédského hřebčína Stall Mjälkärr, tak i v Švédsku. Zde byl  

    také vystavován a během pěti let získal 4 x titul šampiona  

    mini hřebců, 1 x BIS (Best in Show) a 1 x reserve BIS. Byl 

    oceněn pěti zlatými plaketami a na dvou výstavách dostal  

    maximální možnou známku za typ. V chovném stádě tohoto  

    švédského hřebčína najdeme i několik Kameleonových dcer  

    a také několik klisen s krví Parlington Pimpernella. 

    Pravá sestra Carly - Parlington Holly obsadila na International  

    Show 1996 3. místo ve třídě. 

    (Matka Carly - Parlington Pamela odchovala po Percym 19hříbat!!  

    Čtyři z jejích synů se stali plemeníky. Její poslední hříbě  

    po Percym - Parlington Valerie našla nový domov v Terregles  

    Stud u pana Dougie Robertsona. Tomu letos na jaře z Red Rose  

    Show přinesla domů titul mini šampionky.) 



 

2. Parlington Portia - dcera Percyho, nar. 2002, † 2010, vranka,  

    KVH 77,5 cm. M: Parlington Pamela po Parlington Prince (v jejím  

    původu najdeme jak Sedgehill Picklese, tak i Coffeeho of  

    Runnymede). Pravá sestra Parlington Carly. Její nová finská  

    majitelka paní Susanna Kettunen (suffix of Brookland) s ní  

    procestovala takřka celou Evropu. Z žádné z výstav neodjela bez  

    ocenění. V Německu na International Show Portia vyhrála svou  

    třídu a zároveň byla vyhodnocena i jako nejlepší mini klisna bez  

    hříběte. Její dcera Alyshia of Brookland se umístila v bohatě  

    obsazené třídě ročních klisen jak třetí. (Alyshia do půl roku věku  

    získala 3 tituly šampiona mini hříbat SHP a později vybojovala  

    i titul šampionky dospělých klisen. Je hodně podobná své matce jen  

    o trochu větší. Měří 82 cm KVH. Své první hříbě odchovala v roce  

    2014. Je to hřebeček Fabiano of Brookland, po hřebci Yum Yum  

    van de Parkant. Je to vnuk Parlington Carly a nese v sobě krev  

    všech tří nejdůležitějších plemeníků hřebčína Parlington: Sedgehill  

    Pickles, Coffee of Runnymede a Parlington Percy.) Portia byla do  

    finské PK zapsána jako pětiletá s 1. prémií. Byla historicky vůbec 

    prvním minishetlandem, která ve Finsku získal 1. prémii.  

    Od té doby se to pak podařilo pouze jednomu dalšímu. Bohužel  

    Portia uhynula v roce 2010 při porodu. Pro paní Susannu to byla  

    velká ztráta. 
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Alyshia of 
Brookland 

 

 

3. Parlington Dot - Percyho dcera, nar. 1990, vranka, KVH 84 cm.  

    Její matka - Parlington Charlotte je prochována na Coffeho of 

    Runnymede. Charlotte patří k nejstarším a nejlepším   

    parlingtonským klisnám. Sama se stala mini šampionkou na Breed  

    Show 1986, kde zároveň vybojovala i titul reservního supreme  

    šampiona. Dot se vydala ve stopách své matky a v letech 1998  



    a 1999 na stejné výstavě i ona získala titul mini šampionky a  

    přidala k tomu ještě i titul overall šampionky chovných klisen.  

    Dot zůstává dodnes v rodném hřebčíně. Ze stejného spojení jako 

    byla Dot ( Parlington Percy x Parlington Charlotte) se narodilo 

    několik dalších vynikajících poníků např. Parlington Hannah  

    (juniorská vicešampionka na North of England Show 1995 a na 

    International Show 1996), nebo Parlington Ilse, vítězka třídy ročků 

    na International Show 1996. Tyto tři pravé sestry často vyhrávaly  

    třídu rodin. Sama Dot, která se International Show také účastnila, 

    byla druhá ve třídě a její dcera Parlington Jazz zde třídu hříbat  

    vyhrála. Otcem Jazz je malý bílý hřebec Rod of Berry, nositel  

    prověřených krevních linií hřebčína Berry, kterého paní Barbara  

    zakoupila na Reading Sale. Plánovala, že ho použije na Percyho  

    potomstvo, ale ukázalo se, že jeho odchovy byly příliš velké,  

    a proto ho nakonec prodala. Nový domov našel u pana Ernsta  

    Termeera v Holandsku, stejně jako Jazz. Tu má paní Willeke  

    Termeer dodnes. Už z ní nechová, ale děti její sestry ji využívají  

    k ježdění. Kolekci těchto tří uhlově černých pravých sester (Dot,  

    Hannah, Ilse) doplňoval jejich blízký příbuzný Parlington Gucci  

     - syn Percyho z matky Parlington Belinda (P. Charlotte x P.  

     Peregrine) a v tomto složení bývali ve třídách rodin neporazitelní. 

     Svoje kvality v této třídě prokázali i na North of England Show v roce 1995. 
Několik let po sobě toto černé „komando“ ovládlo výsledkové listiny North of 
England. 

 



Parlington Dot 

4. Parlington Dollybird - Percyho dcera, ryzka,  KVH 83 cm. 

    M: Parlington Posy po Parlington Prince. Dollybird byla vyvezena  

    do Holandska, kde pravděpodobně uhynula v roce 2004. Zde byla 

    prémiována a získala i titul Kroon. Působila v hřebčíně Twente.  

    Její syn Narco oet Twente (nar,1998, ryzák se sv.hřívou  a  

    ohonem, KVH 86 cm), získal 1. prémii a byl licentován. Je  

    produktem propojení dvou slavných parlingtonských linií: Percyho  

    a Pimpernella. Působí v holandském hřebčíně „ Stal Multanhof“.  

    Je považován za producenta vynikajících dcer. Dlouhá léta ho  

    vlastnil a využíval hřebčín Wegdam, což samo o sobě svědčí  

    o jeho kvalitách. Má 2 licentované syny, jednoho v Holandsku 

    (Temperament van Wegdam) a jednoho v Německu.  

    Tím německým je hřebec Xander v.d.Bekke. Jeho majitelem je  

    hřebčín Schalenburg, ale v letošní sezóně tam Xander nepřipouští,  



    protože byl pronajat. Xander je vítěz německého körungu 2009,  

    skupinový vítěz na otevřeném německém šampionátu hřebců 2010 

    a reservním německým šampionem hřebců z roku 2012. 

 

 

        Narco oet Twente (foto) 

 

 

 

 

 

 Xander v.d.Bekke (foto) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   (Parlington Posy odchovala po Percym 12 špičkových hříbat, 

    z toho bylo 8 klisniček, převážně ryzáků se světlou hřívou  

    a ohonem. Její potomci: Parlington Chester, Dollybird, Fairy Flax, 

    Georgia, James, Louise a Mellisa byli prodáni do Holandska, další  



    z jejích dcer Parlington Katrina zase do Švýcarska.) 

 

5. Parlington Spike - Percyho vnuk, nar. 2005, ryzák. Jedná se o  

    spojení více jak polovičních sourozenců, neboť oba Spikeho rodiče  

    jsou potomci Percyho. (Parlington Nico x Parlington Hanneke).  

    Navíc obě Spikeho babičky jsou vnučkami hřebců Sedgehill Pickles 

    a Parlington Claude. Chovatelem Spikeho je přítel paní Diany pan  

    Richard Plews, protože matku Spikeho od paní Diany odkoupil. 

    Spike vybojoval titul šampiona na Wolsingham Show 2012, a také  

    se stal reserve šampionem na  North of England Show 2012 (foto). 

 

      

 

6. Parlington Queen Bee - Percyho vnučka, nar. 2003, KVH 82 cm.  

   Jedná se o spojení více jak polovičních sourozenců, neboť oba její  

    rodiče jsou potomci Percyho. (Parlington Indigo x Parlington  



    Holly). Navíc obě její babičky jsou vnučkami hřebců Sedgehill  

    Pickles a Parlington Claude. Její původ je velmi podobný původu  

    hřebce Parlington Spike. Působí v rodném hřebčíně. Vítězka své  

    třídy na International show v Belgii 2004. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

7. Parlington Quinto - vnučka Percyho,  nar. 2003, černá straka, 

    KVH 84 cm, o: Liscombepark Pegasus, m: Parlington Dot. 

    Na International Show v Belgii 2004 vyhrála třídu ročních klisen.  

    Tato fotografie je z Westmorland County Show, kde se stala  

    juniorskou overall šampionkou. 

 

     

 

 

 

 



8. Parlington Q - vnuk Percyho, hnědý strakoš, KVH 85 cm, 

    nar. 2003. O: Liscombepark Pegasus, m: Parlington Fay po Percy.  

    Působí ve švédském hřebčíně North Star, kde je jedním ze tří  

    plemeníků. Jeho potomstvo dosahuje velmi pěkných úspěchů na  

    švédských výstavách. Majitelé hřebčína Jannie a Carl Ringdahlovi  

    z Parlingtonu přivezli do Švédska hned několik poníků.  Dnes  

    v jejich chovném stádě najdeme tohoto plemeníka a donedávna i   

    Percyho dceru Parlington Henrietta. Tato krásná ryzečka se  

    světlou hřívou a ohonem byla do Švédska přivezena jako odstávče. 

    Je Percyho dcerou a pro hřebčín North Star odchovala tři krásná  

    hříbata, ale v únoru letošního roku byla prodána. Kromě mnoha  

    dalších cen vybojovala i titul SUCH - „Swedish Show Champion“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Parlington Ulrik - vnuk Percyho, nar. 2007, hnědák, (Parlington  

    Elsa x Parlington Quentin). Zvítězil ve třídě ročků na  International  

    Show v Německu 2008. Jako dvouletek získal titul overall junior  

    šampiona na Westmorland County Show, stal se juniorským  

    minišampionem a zároveň overall vicešampionem na Bowes Show  

    a také juniorským minišampionem na North of England Show. 

    Ve třech letech pak vybojoval titul juniorského minišampiona  

    a juniorského overall šampiona na Yorkshire Group Spring Show. 

    Jeho matka vyhrála mnoho šampionských titulů. Už jako hříbě  

    vyhrála svou třídu na Breed Show 1991 a stala se jiniorským  

    vicešampionem. Vítězství ve třídě na Breed Show pak obhájila jako  

   sedmiletá a výborně se umístila i na první International Show  

   v Ermelu 1994, kde obsadila 3. místo. 

 

     

 



10. Parlington Maria - vnučka Percyho, nar. 1999, hnědka,  

      KVH 84 cm. O: Parlington Alastair, m: Parlington Dot po  

      Parlington Percy.  Na Breed Show 1999 vybojovala titul overall  

      šampiona hříbat a pak se stala  2 x reservní šampionkou National  

      Breed Show, a sice v roce 2005 v Aberdeenu a v roce 2007  

      ve Walesu. 

 

         

 

 

 

 

 

 

Fotografie byla pořízena na Shetland Pony Breed Show 2005 

      v Aberdeenu. 

 

11. Parlington Rosamund - oboustranná vnučka Percyho, nar. 2004, 

      o: Parlington Maverick, m: Parlington Hannah, oba po Percy.  

      V roce 2006 se účastnila European Shetland Games v Halmstadu  

      (Švédsko), kde obdržela stříbrnou plaketu. Jako tříletá se stala  

      overall šampionkou Breed Show ve Walesu a po několika letech 

      National Breed Show opanovala 3 roky po sobě. Bylo to v roce 



      2011 ve Falkirku, 2012 v Bakewellu a 2013 v Harrogate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Parlington Quentin - Percyho pravnuk, nar. 2003, hnědý strakoš,  

      KVH 83 cm. O: Liscombepark Pegasus, m: Parlington Maria  

      po Parlington Alastair. V roce 2004 na International Show v Belgii  

      vyhrál svoji třídu, ale již předchozí rok vybojoval vítězství  

      v hříbatech na National Breed Show. Svůj úspěch zde zopakoval i  

      jako dvouletek a tříletek, kdy v roce 2006 přidal k vítězství  

      ve třídě i titul overall supreme šampiona. Cenu mu tenkrát 

      předávala vévodkyně z Devonshire. Tímto titulem byl znovu  

      odměněn i v roce 2009. Na European Shetland Games  

      v Halmstadu v roce 2006 obdržel zlatou plaketu. Toto je jen malá 

      čast z ocenění, která získal. Jeho potomstvo je úspěšné  

      na domácích kolbištích i v zahraničí.  

      Liscombepark Pegasus byl do Parlingtonu zapůjčen  

      od chovatelky Hazel Larcombe. Diana si totiž velmi přála 



      odchovat pěkného strakatého poníka. Toto přání se jí díky 

      Pegasovi splnilo hned několikanásobně. Narodil se jí jedinečný  

      Quentin, který měl vše, po čem toužila: dobrou kostru, korektní  

      stavbu těla, excelentní pohyb, typickou parlingtonovskou hlavu  

      a jako bonus vytoužené zbarvení.  

      Dalším strakatým pokladem, kterého se toho roku dočkala, byla  

      klisna Parlington Quinto nebo hřebec Parlington Q. Pegase si  

      vybrala nejen kvůli zbarvení (černý strakoš), ale také proto, že to  

      byl Percyho vnuk. Jeho  použitím na dcery a vnučky Percyho se jí  

      podařilo do svého chovu přinést požadovanou barvu a zároveň  

      udržet typický parlingtonský „look“.  

     Tato větev dále pokračuje v Rakousku v hřebčíně Dragonstone, 

      kam byla exportována Quentinova dcera Parlington Yvette  

      (světlá hnědka s hvězdou na čele, nar. 2011, KVH 82 cm,  

      registrovaná ve SPSB. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Parlington Viking - pravnuk Percyho - licentován pro finskou  

      PK. Nar. 2008, hnědák, KVH 80 cm. Jeho matka Parlington Iola je  

      Percyho vnučkou a také dcerou klisny Parlington Elsa. Tu rovněž  

      od paní Diany odkoupil její přítel pan R. Plews. Otcem je  

      Parlington Quentin. V současné době je Viking v majetku paní  

      Virve Aalto,  která chová se suffixem „of Goblin“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

14: Parlington Ike: (hnědý bělouš, nar. 1995, Parlington Prince x  

      Parlington Chloe) licentován pro švédskou PK. První potomstvo  

      zde má zaregistrováno v roce 2004. K jeho nejúspěšnějším  

      potomkům patří klisna Bøgegaardens Syringa (2 stříbrné  

     a 1 zlatá plaketa). 

      

        Parlington Ike                                   Bøgegaardens Syringa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOLANDSKO: 

 

Percyho krevní linii nalézáme také v Holandsku. To je především zásluha pana 
Ernsta Termeera a jeho rodiny, který na této linii úspěšně chová již více než 20 
let. Do Holandska importoval přes desítku poníků s tímto prefixem. Na jednom 
místě najdeme pohromadě hned 4 hřebčíny, neboť každý z členů rodiny, který se 
pustil do chovu shetlandských poníků v mini typu, chová pod vlastním 
prefixem.  

 

a) Stal De Parkant - tento prefix patří přímo panu Ernstu Termeerovi, který je i 
bývalým předsedou (prezidentem) holandského chovatelského svazu. Jeho chov 
vznikl v roce 1988, kdy zakoupil vůbec prvního shetlandského poníka -  klisnu 
Cindy van t Eiland, se kterou začal chovat. Její dceru Iris van de Waalkant má 
dodnes. Velká změna nastala v roce 1992, kdy na Reading Sale zakoupil prvního 
poníka z Parlingtonu. Byla jím klisna Parlington Fifi. Hned v následujících 
dvou sezónách se stala juniorskou mini šampionkou v Ammerzoden a pak 
vybojovala i 1. místo ve třídě na International Show v Ermelu. Jako tříletá 
získala první prémii a stala se také celkovou mini šampionkou výstavy. Pak 
během následujících pěti let obdržela pětkrát titul šampiona dospělých. Na 
základě úspěchů této klisny se pan Termeer rozhodl ve svém chovu orientovat 
právě na osvědčenou parlingtonskou krev a zakoupil tam i další klisny. Některé 
později prodal, ale většina jich v hřebčíně zůstává dodnes. Jeho dnešní chovné 
stádo čítá 20 klisen a 4 hřebce. 15 z nich nese krev Parlington Percyho. Jsou to 
nejen jeho dcery, ale i další generace jeho potomstva. 

Parlington Fifi: dcera Percyho z matky Parlington Christina 

 

 

 

 

 

 

 



Parlington Fifi je také babičkou mladého licentovaného hřebce Easy Dream 
van de Parkant. V letošním roce byla zjištěna březí po mladém perspektivním 
plemeníkovi Atent van Wegdam (ryzák se světlou hřívou a ohonem, KVH 84 
cm, nese v sobě krev velikánů Parlington Pimpernella a Vorden Buddleiy), který 
byl letos i pro následující připouštěcí sezónu pronajat rodině Termeer. 

Parlington Octavia: dcera Percyho z matky Parlington Pamela. Je to typická 
parlingtonská klisna, protože v kombinaci s černým hřebcem dala játrovou 
ryzečku se světlou hřívou a ohonem.  Parlington Molly a Parlington Carly 
jsou jejími pravými sestrami. Na International Show v Belgii 2004 byla druhá ve 
své třídě. Je to v Holandsku prémiovaná klisna, která získala i titul Kroon. 
V letošním roce zjištěna březí po Easy Dream van de Parkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parlington Molly: dcera Percyho z matky Parlington Pamela. Na International 
Show v Belgii vybojovala, stejně jako Octavia, druhé místo ve své třídě. O rok 
později se stala minišampionkou v Ammerzoden. Do soutěže tenkrát proti ní 
nastoupilo 6 klisen, všechny s 1. prémií, přesto je Molly dokázala porazit. I ona 
v Holandsku získala titul Kroon. Její syn Diesel v.d. Parkant byl prodán do 
Švýcarska, zde byl prémiován a uchovněn. V letošním roce zjištěna březí po 
Burgemeester of Riverdance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlington Miranda: dcera Percyho z matky Parlington Pepsi. Je to pravá 
sestra Parlington Heather. Má titul Kroon. Její 
dcera Willeke van de Parkant je prémiovaná, 
mimořádně výstavně úspěšná klisna, která na 
ESPG (European Shetland Pony Games) 2006 
ve Švédsku obsadila 2. místo ve své třídě. 

 

 

 

 



Parlington Ria: dcera Percyho z matky Parlington Belinda. Belinda je pravou 
sestrou úspěšného plemeníka Parlington Angus, který byl vyvezen do 
Holandska, kde jako 16ti-letý zde uhynul. Tato rodina má trochu smůlu. Dvě 
pravé sestry Riy, které obě byly prémiovány jako hříbata, bohužel neodchovaly 
žádné potomstvo. Parlington Freckle po těžkém prvním porodu a nezbytném 
lékařském zákroku již nemůže dávat hříbata. Parlington Maisie zase prohrála 
boj se zauzlením střev ve dvou letech. Proto je pan Termeer velmi rád, že mu 
Ria odchovala 4 krásné potomky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Stal Riverdance - tento prefix patří dceři pana Termeera paní Willeke 
Termeer. Začala chovat v roce 1994 s černou klisnou Parlington Heather, která 
sklízela výstavní úspěchy od svého mládí, až do dospělosti a mimo jiné získala i 
ocenění Kroon a Preferent. Všichni licentovaní hřebci s prefixem Riverdance 
jsou buď synové, nebo vnuci této klisny. Chovné stádo paní Willeke tvoří 11 
klisen, 4 plemeníci a 6 mladých v odchovu. 12 z 15 dospělých chovných kusů 
nese Percyho krev. 

 

Parlington Heather: dcera Percyho, z matky Parlington Pepsi. Heather je 
důkazem toho, že mimořádná klisna může plodit mimořádné potomstvo. Ona 
sama byla zakoupena jako hříbě na Reading Sale. Odchovala již 9 potomků. 
Všichna její hříbata jsou prémiována. Dvě z jejích dcer již také získaly predikát 



Kroon Preferent. Její syn Skye of Riverdance obdržel v Holandsku doživotní 
licenci. Další z jejích synů Be There of Riverdance byl vyvezen do Švédska, 
tam licentován a působí v hřebčíně Stall Mjälkärr paní Ellinor Johanssonové. Na 
dvou výstavách získal absolutní známku (10) za mimořádný pohyb v klusu. 
Kromě toho dva tituly šampiona minihřebců a zlatou plaketu. Úspěšně soutěží 
ve výstavních  zápřahových třídách a speciálních klusáckých dostizích pro SHP.  
(Na straně jeho otce Ulster van Stal de Noorderkempen se propojují linie hřebců 
Parlington Pimpernell a Vorden Buddleia.) Její nejmladší syn hřebec Cheers of 
Riverdance se stal národním šampionem hříbat mini shetland pony pro rok 
2009 v Luteren. Dnes působí jako prémiovaný plemeník ve Švýcarsku. Vlastní 
ho chovatelky shireských koní paní R. Schori a T. Jautz z Kaiseraugstu. K této 
mimořádné rodině patří i dcery Heather: Orlanda van de Parkant (Kroon, 
Preferent, matka dvou licentovaných hřebců: Wild Indigo a Burgemeester of 
Riverdance, který vybojoval titul Evropského overall šampiona hřebců) a Topaz 
of Riverdance (Kroon, Preferent, matka úspěšného plemeníka Copyright of 
Riverdance, prochována na Parlington Pimpernella). V letošním roce byla 
Heather připuštěna hřebcem Easy Dream van de Parkant. Tato klisna je 
prokazatelně nejúspěšnější chovnou klisnou ze všech parlingtonských klisen, 
vyvezených do Holandska. 

Parlington Heather + Cheers of Riverdance (foto) 



 

Parlington Ophelia - dcera Percyho z matky Parlington Pepsi. (Pepsi 
odchovala 12 hříbat po Percym.) Zakoupena v roce 2011, plná sestra Heather a 
Mirandy. 2014 prodána. V hřebčíně po ní zůstala její dvouletá dcera Flair of 
Riverdance po Kameleon Bangaerde. Pravá sestra Ophelie - Parlington Dulcie 
se stala šampionkou mini hříbat na Centenery Show 1990 v Edinburghu. Pravý 
bratr Ophelie - Parlington Pickles vyhrál třídu ročků na Breed Show 2003. 

 

c) Stal Riverside - tento prefix patří druhé dceři pana Termeera paní Ilse 
Termeer. Zakladatelkou tohoto chovu byla 77 cm vysoká hnědá klisna 
Parlington Iris. Nemá za sebou žádnou velkou výstavní kariéru, ale mimořádně 
se osvědčila jako chovná klisna. Svému potomstvu předává nejen vynikající 
charakter, ale hlavně malou KVH a souladnost exteriéru. V současné době má 
hřebčín Riverside k dispozici 8 chovných klisen, z nichž 6 patří k Percyho linii, 
Vlastního plemeníka nemá žádného, využívá služeb hřebců ostatních členů 
rodiny. 

 



Parlington Iris - dcera Percyho z matky Parlington Alice. Nebyla často 
vystavována a získala jen druhou prémii, ale o jejích kvalitách vypovídají 
úspěchy jejího potomstva. Dává souladná, velmi malá a barevně zajímavá 
hříbátka, kterým také předává přátelskou povahu. Je to pravá sestra hřebce 
Parlington Frankie, který byl nejdříve vyvezen do Holandska a posléze 
reimportován zpět do Parlingtonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Stal Dilewinne - tento prefix patří Tonnymu a José Vivven, kteří jsou strýcem 
a tetou Willeke a Ilse. Od pana Ernsta zakoupili pravnučku Percyho klisnu 
Symphonie van de Parkant, ze které již odchovali dva velmi úspěšné potomky. 

 

Potomci v ČR, kteří nesou krev hřebce Parlington Percy: 

1. hřebčín Javrkos, Zehuby 

    - plemenný hřebec 1813 Locksley Permoník - prapravnuk Percyho,  

      rodina klisny Parlington Carly (zároveň prochován na hřebce  

      Vorden Buddleia a Parlington Pimpernell) 

2. hřebčín Ivysen, Konětopy 

    - plemenný hřebec 1781 Parlington Midge - vnuk Percyho, 



      větev hřebce Parlington Felix. Midge byl v lednu 2011 importován  

      z Dánska do Švédska, v prosinci 2011 pak z Švédska do ČR. 

 

3. hřebčín Viklan, Kadov 

    - klisna Veerle v.d. Woudhoeve - oboustranně prochována  

      na Percyho ve 3. generaci, propojení větve hřebce Parlington  

     Gucci a rodiny klisny Parlington Dot. 

 

4. Karel Niebauer st., Bor u Tachova 

    - klisna Viola oet Twente - pravnučka Percyho - rodina klisny 

      Parlington Dollybird, (Viola je oboustranně prochována také na  

      Parlington Pimpernella). 

 

5. Václav Máček, Zelená (PK minihorse) 

    - plemenný hřebec 1710 Geurtje v.d. Ijsselhof - pravnuk Percyho, 

      rodina klisny Parlington Carly. 

 

6. Tomáš Říha, Merklín u Přeštic 

    - plemenný hřebec 1932 Casper v. Stal Poldervreugd - má Percyho 

      až v 6. generaci z matčiny strany, patří k rodině klisny Parlington  

      Carly (jeho dědeček Peer v.d.Raven je polovičním bratrem po otci  

      našeho šampiona Locksley Permoníka, jinak v Casperově původu  

      najdeme další slavné hřebce jako: Parlington Pimpernell a Vorden 

      Buddleia). 

    - klisna Twix v.d. Ysselhof - pravnučka Percyho - rodina klisny  



       Parlington Carly (rovněž pravnučka hřebce Vorden Buddleia). 

 

7. Ludmila Ondřejová, Zubří 

    - Cindy v.d. Riethoeve - prapravnučka Percyho - rodina klisny 

      Parlington Carly, (ve 4. generaci má také hřebce Vorden Buddleia 

      a Parlington Pimpernell) 

 

 

Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, 8/2014 


