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Stuart & Andrea Livesey
založili chovatelskou 

Livanda před více než

lety. Z prvního vrhu
slavném CH. Micklee ROC'S 
RU AGO se narodil jejich první 
výstavní pes Livanda JUMPING 
JACK FLASH. Měl v UK super 
výstavní kariéru. Tím zač
jejich celoživotní vášeň a 
k pekinézům. 

 

 

 
 
 
 

Odchovali mnoho anglických šampion
v začátcích například Livanda MICKLEE MATAHO 
& Livanda MICKLEE GINOLA. V roce 2002
narodil Santana. 
 

Livanda 
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30.th Aniversary Club Founding 

Andrea Livesey 
založili chovatelskou stanici 

před více než 40 

lety. Z prvního vrhu po 
CH. Micklee ROC'S 

se narodil jejich první 
Livanda JUMPING 

Měl v UK super 
ím začala 

jejich celoživotní vášeň a láska 

ampionů, 
MATAHO 

roce 2002 se 



Speciality 2022 – 30.th Aniversary Club Founding

Pekinéz klub, z.s. 

Santana měl neskutečně úspěšnou výstavní 
kariéru, své první CC získal již ve třídě mladých
Získal celkem 17 CC's v obrovské konkurenci, 
v době kdy bývalo na výstavách přihlášeno až 100 
psů (samců). Byl a stále je pro Andreu její “srdeční 
záležitostí“.  Byl velmi výjimečný jak ve výstavním 
kruhu, tak i mimo něj. Byl nejúspěšnějším 
plemeníkem v letech 2005-2012 v plemeni 
pekinéz, v roce 2007 dokonce celé toy skupiny a 
tím tak i nejúspěšnějším plemeníkem vůbec

Vládnoucí korunu nejúspěšnějšího plemeníka v 
UK uvolnil pouze pro svého syna Maludu, který ji 
pro chovatelskou stanici Livanda udržel ještě 
dalších pár let. CH. Livanda MALUDA 
vítězem plemene na Cruft`s 2011 a
vítězstvím ten den splnil i podmínky udělení titu
Champion UK. Maludova výstavní kariéra byla 
v porovnání se Santanou krátká, jelikož na 
výstavní pole nastoupili jeho synové Faberge & 
Lukka.  

 
       Livanda LUKKA            Livanda MALUDA
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Faberge měl výjimečnou výstavní kariéru jak v
tak i celosvětově. Stal se Světovým vítězem FCI
2015 & 2016. Jeho přímý bratr CH. Livanda 
LUKKA, ačkoliv byl výstavně aktivní jen krátce
otcem Nejúspěšnějšího psa toy skupiny 2021 
v Americe - CH. Livanda  DEL PORTO 'aka Harry'.
Světový vítěz FCI Faberge uvolnil cestu pro 
Livanda KASHMIR, který ho v jeho šlépějích 
neméně úspěšně následoval, mnohonásobný 
držitel titulů Best in Show získal titul Světový vítěz 
FCI 2017, 2018 a přidal i titul Evropský vítěz FCI
2018. 

 

 

 

 

 

          

 

         Livanda FABERGE
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     Livanda KASHMIR

 

 

Celkem vzato  měli „kluci z Livandy“ celosvětově
ohromný úspěch.  

Andrea se svými pekinézi, kteří se opodstatněně
řadili k těm nejúspěšnějším na světě, zažila 
ve výstavním kruhu až neuvěřitelnou kariéru. 
psi dominovali a stále dominují v rodokmenech 
těch nejlepších pekinézů. Andrea má za sebou i 
velmi úspěšnou kariéru respektované rozhodčí
která měla mj. i tu čest posuzovat plemeno pekinéz 
na Cruft`s v roce 2016. Její tehdejší BOB - V
plemene poté získal i vítězství (BIG) v celé toy 
skupině. Santana je stále držitelem rekordu 
nejúspěšnějšího plemeníka všech dob. A tento titul 
v současnosti i po tolika letech drží a obhajuje jeho 
potomek Yakee Aah Ooh Cantona. 
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