Popisná přehlídka a povahový test Pňov - Předhradí, 10.10.2010
Exteriéry posuzovala: Eva Hájková
Povahové testy posuzovala tříčlenná komise pod vedením Simony Hurábové
Figurant: Robert Niedermirtl
Povahový test:
Povinné cviky:
1. chování psa při měření (max. 10)
2. chování psa v kruhu (max. 10)
3. odolnost proti střelbě (max. 20)
4. a) průchod skupinkou osob (max. 5)
b) kontakt s cizí osobou (max. 10)
5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15) - vylosováno: deštník, kanystr s kamínky, cizí pes
6. setkání s cizí osobou (max. 10)
7. přivolání do skupiny osob (max. 10)
8. vlohy pro aportování (max. 10)
Nepovinné cviky:
1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu
b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků
2. netradiční aport (kokos, smetáček, ytong)
Zisk z akce: 2.111 Kč
Uplatněná sleva na zdravotní program: 1x (BOT)

AUSTRALSKÝ OVČÁK
pes AUSSIE ATREY Srdcové eso – nar.08.02.2009, CMKU/AUO/442/09
černý s bílými znaky a hnědým pálením (červená vloha)
DKK 0/0 (MVDr.Decker / CZ), DLK 0/0 (MVDr.Decker / CZ), DOV prostý 27.6.2010 (MVDr.Beránek / CZ),
JCh. ČR, SR, Nejlepší mladý plemene, Klubový vítěz mladých (KCHMPP), 2x BOB, 2x CACIB, CAC (ČR, SR),
zkoušky: ZOP, ZZO
o: Shorelands Smart Hobbit Willie, HD A
m: Tanmark’s Asian Rice Ice, HD A
chov. Hodová Zuzana
maj. Řehák Radek Ing., Velíkovská 329, 763 14 Zlín 12, tel. 776 633 091, platuska@seznam.cz
Chovný pes, výška 59 cm, hlava kratší čenichová partie, čelo mírně ustupující, nepatrně širší v lících, ucho
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně
uloţeno, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný,
rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny – postoj korektní, za
pohybu vybočené lokty a kříţí tlapky, lopatka správně uloţená, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení
předních končetin korektní, pánevní končetiny – postoj rozbíhavý, tlapka lehce vytáčená, hlezna krátká, úhlení
korektní, ocas dlouhý/ kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá
barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika vázaná vzadu, méně
dynamický vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní,
celkový vzhled vyváţený, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Reakce na střelbu: slabá.
Doplňující poznámky: pro feny střední síly kostry a stavby těla.
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 98 bodů/ A.
pes CARIBIC BLUE PIRATE Svěží vítr – nar.26.05.2008, CMKU/AUO/313/08
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením (červená vloha)
DKK 0/0 (MVDr.Pepřík / CZ), DOV prostý 14.9.2010 (MVDr.Staňa / CZ)
o: Elite Sunshine Chemin Cathares, HD A
m: Laverton Bilitis, HD A1
chov. Šarochová Ivana
maj. Malochová Petra, Rošického 1077/12, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 608 717 649, napirai@email.cz
Chovný pes, výška 58 cm, hlava kratší čenichová partie, čelo ustupující, široké, širší v lících, ucho poměrně
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, pravé

oko modré, levé oko hnědé s modrou skvrnou, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník
prostorný, mělčí, hřbet rovný, silný a vodorovný, měkký, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní
končetiny – vybočené lokty, lopatka správně uloţená, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních
končetin strmější, pánevní končetiny – tlapka vytáčená, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení korektní,
ocas dlouhý/ kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti,
víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika sbíhavá, vázaná vpředu, v pohybu vtáčí
tlapky předních končetin, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice
výstavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá,
pozorná. Reakce na střelbu: ţádná.
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 9 = 96 bodů/ A.
fena EXTRA ELLITE Svěží vítr – nar.18.06.2008, CMKU/ZReg/AUO/387/08
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením (červená vloha)
DKK 0/0 (MVDr.Pepřík / CZ), DOV prostá 14.9.2010 (MVDr.Staňa / CZ)
o: Elite Sunshine Chemin Cathares, HD A
m: Baby Boom Puella Fera, HD B (1/1)
chov. Šarochová Ivana
maj. Malochová Petra, Rošického 1077/12, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 608 717 649, napirai@email.cz
Chovná fena, výška 54 cm, hlava typická, čelo ustupující, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené,
správného tvaru a střední velikosti, levé ucho bílá špička, zbytek dilute, oko mandlové, správně uloţeno, obě
oči hnědé, levé oko s modrou skvrnou, chrup úplný, skus nůţkový - těsné levé I1, I2, krk dle standardu, hrudník
hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, měkký, záď lehce spáditá, břicho volné, hrudní končetiny –
postoj široký, vybočené lokty, lopatka správně uloţená, správné délky, končetina rovná, silná, měkká záprstí,
tlapka za pohybu silně vtáčená, úhlení předních končetin korektní, pánevní končetiny – postoj korektní, tlapka
vytáčená, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení korektní, ocas přirozeně krátký/ kupírovaný, srst otevřená,
lehce zvlněná, barva dle standardu, silně dilute, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka a pysky plně
pigmentované, nosní houba depigmentována méně neţ 25%, místy zředěný pigment, pohybová mechanika
volná, plynulá, vyváţená, dlouhý krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výţivná, celkový vzhled
vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Reakce na střelbu:
ţádná.
Mimořádné přednosti: dlouhý krok
Doplňující poznámky: fena není v kondici ke krytí – silná nadváha
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů.

GROENENDAEL
fena CATHY od Talašova mlýna – nar.01.06.2007, CMKU/BOG/1258/07
o: Arny Eden Severu, HD A
m: Bonnie od Talašova mlýna, HD B
chov. Večeřa František
maj. Sodomka Petr, Mořina 212, 267 17 Mořina, tel. 724 903 660, skolamorina@seznam.cz
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max.2/2, 60/59 cm – hlava kratší a širší,
s delší čelní partií, ustupující čelo, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné
velikosti, mírně kolmá vnitřní hrana, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované,
chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní
linie pevná a rovná, bedra klenutá, záď lehce přestavěná, břicho dle standardu, volné lokty, vybočené za
pohybu, měkká záprstí, úhlení hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmé,
ocas korektně nasazen i nesen, kratší o 1 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, lehce prolínání hnědé barvy na
límci a ve slabinách, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika krátká vzadu, kříţí tlapky,
typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní,
povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 15 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 94 bodů. Přátelská.
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 21.10.2010
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Lukáš Duchek / ČR)
Chovná fena, 60/59 cm
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fena QUAK Deabei – nar.23.05.2008, CMKU/BOG/1332/08
DKK 0/0 (MVDr.Decker / CZ), JCh.ČR, res.CACIB, CAC, ČKŠ, Nejlepší fena
o: s.r. pE Ch. Quinto-Rival de Bruine Buck, HD A
m: s. T.s. Ch. Ysel Comme Un Reve Noir, HD A
chov. Štýbrová Beata Ing.
maj. Dlouhá Andrea, Ţabovřesky 10, 256 01 Benešov, tel. 604 655 734, adlouha@seznam.cz
Chovná fena, 60/60 cm – typická hlava, stop úplně nevýrazný, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené
i nesené, poměrné velikosti, vytočené špičky ven, oko lehce mandlové dle standardu, menší, správně uloţeno,
sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk kratší, hrudník prostorný, mělčí, nedostatečně
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie klenutější, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, vybočené lokty za pohybu i ve statice, vytáčená tlapka hrudních
končetin, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, při
kontaktu pod břichem, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, prolínání hnědé barvy na límci, praporcích
a kalhotkách, ztráta pigmentace v koutcích a 1x drápek na levé zadní pacce, jinak sytá, pohybová mechanika
lehká, pruţná, prostorná, akcent vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, nedůvěřivá, její nepříjemný kontakt.
Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: typ
Povahový test: 1 – 5 – 20 – 4 – 9 – 12 – 8 – 10 – 0 = 69 bodů. Nervozní.
fena QUIKI Deabei – nar.23.05.2008, CMKU/BOG/1334/08
DKK 2/1 (MVDr.Ekr / CZ), DLK 0/0 (MVDr. Ekr / CZ)
o: s.r. pE Ch. Quinto-Rival de Bruine Buck, HD A
m: s. T.s. Ch. Ysel Comme Un Reve Noir, HD A
chov. Štýbrová Beata Ing.
maj. Eva Kellerová, Komenského 693, 375 01 Týn nad Vltavou, tel. 608 521 774, ek.kellerova@gmail.com
Chovná fena, 59/61 cm – hlava s ustupujícím čelem, nevýrazným stopem, náznakem římského nosu, úzká
v mozkovně, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, mírně vytočené špičky ven, oko menší,
šikmější, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník, hluboký, méně prostorný,
nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie rovná, volnější, bedra rovná, korektní, záď silně spáditá a krátká,
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty ve statice i za pohybu, zaječí tlapka,
úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, standardní délky,
srst dlouhá, bohatá, uzavřená, prolínání hnědé lehce na ocase, prolínání šedé silně celkově – límec, uši, na
kalhotkách aţ bílá, ocas, plece a stehna, pigmentace sytá, pohybová lehká, pruţná a prostorná, typ standardní,
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 3 – 10 = 90 bodů.

MALINOIS
pes BASTY od Zlaté hlavičky – nar. 18.6.2008, CMKU/BOM/4005/08
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
zkouška ZM
o: Int.Ch.Candy od Klapského potoka, HD B
m: Ara od Zlaté hlavičky, HD A
chov.: Dáša Navrátilová
maj.: Alena Kolíčková, Kostelní 26, 170 00 Praha 7, tel: 608 982 203
Chovný pes, 64/62 cm – typická hlava s klenutějším čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, špičaté a
poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový se středními
řezáky v kleštích, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní
linie pevná a rovná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, za pohybu klenutá, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu pádluje lokty,
pánevní končetiny se správným postojem, strmé úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, malý
bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, vzadu vázaná,
typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový
vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha hravá, temperamentní, vrčí při kontaktu. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: kompaktnost
Povahový test: 3 – 5 – 17 – 5 – 7 – 14 – 10 – 10 – 10 = 81/O3,3/P bodů
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pes BELPHEGOR – nar. 2.3.2006, CMKU/BOM/4922/-10/06, LOF 1BBM 65760
RTG DKK 0/0 – HD A (HU)
Junior Champion HU, 9xCAC, CWC, CAJC, 5xHPJ, 3xCACIB, Klubový vítěz mladých, Derby vítěz, Národní
vítěz, 13xBOB, zkoušky ZOP, BH, IPO-V, ZPU1, povah.test HU
o: Urex, HD ?
m: Utha du Royaume d´Inuit, HD ?
chov.: Nathalie Bussiere, Francie
maj.: Zuzana Mrňáková, Na pískovně 647, 460 14 Liberec 14, tel: 604 814 815, e-mail: kwanah@seznam.cz
Doplnění (oprava) povahového testu – nepovinný cvik obrana – splnil O1,1/P
pes IVO z Labského přívozu – nar. 9.7.2004, CMKU/BOM/2773/04
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
Výborný, 5x Krajský vítěz, 5x Vítěz třídy, zkoušky ZM, ZVV1, ZPO1, OPT2, ZPU1, FPr1
o: Ch.Ax z Labského přívozu, HD A
m: Abigail Mirava, HD A
chov.: Kamila Filipová
maj.: Eliška Hořejší, Střednice 41, 277 24 Vysoká, tel. 721 979 201, e-mail: eliska.horejsi@seznam.cz
Chovný pes, 63/66 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené,
správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná,
za pohybu pronesená, bedra rovná a korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho
dle standardu. Hrudní končetiny se sbíhavým postojem, správné úhlení, pánevní končetiny se správným
postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve
výrazný teplý tón, rudé, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, velký bílý znak na hrudi a čtyřech tlapkách,
úplná maska, černé čelo, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní,
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled méně
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, přátelská, temperamentní. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: prostorný pohyb
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 9 – 10 – 8 = 96 bodů
pes YAGUS de Alphaville Bohemia – nar. 9.6.2006, CMKU/BOM/3303/06
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
zkoušky ZVV1, FPr2, IPO3
o: Adar Boveja, HD A
m: Syrah van de Markhoeve, HD A
chov.: Jitka Pospíchalová
maj. Vlasta Kočanová, Straškov – Vodochody 65, 411 84 Straškov, tel: 720 210 740, e-mail: vlastakocanova@seznam.cz
Chovný pes, 65/68 cm – těţší a široká hlava, více vyplněné líce, v čelní partii mezioční rýha, ucho široko
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup
úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu, kůţe na hrdle tvoří lalok. Hrudník hluboký, prostorný, se správně
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu,
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu pádluje lokty, pánevní
končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, delší o 5 cm. Srst správné délky,
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, tmavá hruď, úplná
maska, černé čelo, pigmentace sytá, ztráta na drápech. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ
standardní aţ těţší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní,
celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, přátelská, temperamentní.
Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: pohyb, pevný hřbet, typ srsti
Povahový test: 10 – 10 –18 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A/O1,1/P bodů
fena ALLY Haneli – nar. 24.7.2007, CMKU/BOM/3666/07
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
Výborná, Krajský vítěz, zkouška ZZO, ZOP
o: Master de Alphaville Bohemia, HD A
m: Abby Brayley, HD A, ED 0/0
chov.: Jan Štěpánek
maj.: Jana Golková, Hochmannova 4, 628 00 Brno, tel. 604 878 048, e-mail: golkova.jana@centrum.cz
Chovná fena, 61/66 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, v čelní partii mezioční rýha, ucho šířeji nasazené
i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko kulatější, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná
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a rovná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu. Hrudní končetiny s volnými lokty, vytáčená tlapka, strmé nadprstí, strmé úhlení, pánevní končetiny
se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, fauve
výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, černá hruď a nohy, velmi malý bílý
znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní,
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha
temperamentní, hravá, vyrovnaná, přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: pigment, černé ucho, maska
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A/O1,1/N bodů
fena BOWLE BENNET Štíhlouš – nar. 16.5.2008, CMKU/BOM/3944/08
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (MVDr.Decker, ČR)
o: Master de Alphaville Bohemia, HD A
m: Kl.Ch.práce Aška Fany Eciloten, HD A
chov.: František Zimek
maj.: Dušan Skula, Řepínská 2409, 276 01 Mělník, tel. 604 642 047, e-mail: psiskolamimi@seznam.cz
Chovná fena, 62/67 cm – hlava, na které stop tvoří pouze nadočnice, ucho vysoko nasazené i nesené, velké a
dlouhé. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup neúplný – chybí P1 vlevo nahoře, skus nůţkový,
krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná,
pronesená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu.
Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, v pohybu volné lokty, pánevní končetiny se správným
postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 4 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný
teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, černá hruď, tmavé nohy, střední a
dlouhý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně
elegantní, povaha temperamentní, hravá, vyrovnaná, přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: povaha, síla kostry
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů
fena BRANDY BLUE Štíhlouš – nar. 16.5.2008, CMKU/BOM/3945/08
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (MVDr.Decker, ČR)
o: Master de Alphaville Bohemia, HD A
m: Kl.Ch.práce Aška Fany Eciloten, HD A
chov.: František Zimek
maj.: Dušan Skula, Řepínská 2409, 276 01 Mělník, tel. 604 642 047, e-mail: psiskolamimi@seznam.cz
Chovná fena, 62/67 cm – hlava s nevýrazným stopem, který tvoří pouze nadočnice, ucho vysoko nasazené,
šířeji nesené, správného tvaru, delší. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná,
pronesená za kohoutkem, bedra s mírně vystouplými pánevními kostmi, záď lehce spáditá dle standardu,
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, zaječí a vytáčená tlapka, pánevní
končetiny se širokým a rozbíhavým postojem, zaječí tlapka, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen,
kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná dle
standardu středně, černá hruď, tmavé nohy, téměř úplná maska, černé čelo, pigmentace sytá. Pohybová
mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, vyrovnaná,
přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: kondice, pohyb, pevnost hřbetu
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů
fena CASSIE Monami Tenaj – nar. 10.8.2008, CMKU/BOM/4765-/10/08, SPKP 2249
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
o: Ender van de Duvetorre, HD A
m: Acita Malinstar, HD A
chov. Ţaneta Zoubková, Slovensko
maj.: Kateřina Matějašková, Tolstého 937/4, 736 01 Havířov, tel: 732 601 991
Chovná fena, 60/64 cm – hlava s nevýrazným stopem, který tvoří pouze nadočnice, ustupující čelo, náznak
římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, delší. Oko lehce mandlové, správně
uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým
předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, volné lokty, pánevní
končetiny s rozbíhavým postojem, delší stehenní kost, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné
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délky, stáčen špičkou vlevo, ve statice vtahován pod břicho. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón,
oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi a čtyřech tlapkách, téměř úplná maska,
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně
vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní,
nervózní, nedůvěřivá. Reakce na střelbu ţádná.
Povahový test: 8 – 3 – 20 – 5 – 8 – 14 – 8 – 10 – 10 = 86 bodů
fena DAJKA Bohemia Labín – nar. 8.5.2007, CMKU/BOM/3599/07
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
Výborná, zkoušky ZZO, ZM, BH, ZOP, ZPU1, OB-Z
o: Ch.Duco od Skalických stopařů, HD A
m: Ch.Agi Bohemia Labín, HD C
chov.: Ing.Jiří Krejza
maj.: Lenka Nová, Mikoláše Alše 478/3, 250 02 Stará Boleslav, tel: 773 650 161, e-mail: lenka.novanej@seznam.cz
Chovná fena, 58/61 cm – typická hlava, těţší na fenu, v čelní partii mezioční rýha, ucho vysoko nesené, šířeji
nasazené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný,
skus nůţkový, kratší krk nízko nasazen i nesen. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, za pohybu mírně klenutá, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu volné lokty,
pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst správné
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, ţlutooranţová, charbonáţ zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi,
průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní
výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha
temperamentní, hravá. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: typ srsti
Povahový test: 10 – 7 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 96/A bodů
fena LEXA z Labského přívozu – nar. 22.4.2007, CMKU/BOM/3567/07
RTG DKK 0/0 – HD A(MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
Výborná, zkoušky VPG-A, IPO2
o: Asko Foxly Bohemia, HD A
m: Axa z Labského přívozu, HD C
chov.+maj. Kamila Filipová, Dohnalova 665, 411 08 Štětí, tel: 602 676 602
Chovná fena, 56/59 cm – hlava s mírně ustupujícím čelem, náznak římského nosu, v čelní partii mezioční
rýha, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně
uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí a prostorný se
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra dlouhá, rovná, záď lehce
spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, vybočené lokty, správné
úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem a správným úhlením, ocas správně nasazen, za pohybu vysoko
nesen, silně tvoří háček, delší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, na hřbetě lehce zvlněná, fauve výrazný
teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, pigmentace sytá.
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice
pracovní, celkový vzhled elegantní a méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská.
Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: výraz, barva, oko
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 9 = 98/A/O1,1/P bodů
fena NELA Korzár – nar. 7.5.2006, CMKU/BOM/3714/-07/06, SPKP 1414
RTG DKK 0/0 – HD A(MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
Zkoušky ZM, ZVV1, IPO1, FPr1
o: Ysoi van de Duvetorre, HD B
m: Kathy Korzár, HD A
chov.: Bohuslav Krivošík, Slovensko
maj.: Marta Němcová, Okrajová 294, 530 09 Pardubice, tel, 777 031 228, e-mail: marta.naty@seznam.cz
Chovná fena, 57/61 cm – hlava se širším a klenutým čelem, méně vyplněné líce, v čelní partii mezioční rýha,
ucho široko nasazené i nesené, velké a dlouhé, měkčí. Oko kulaté, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a sudovitý se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a
pronesená, bedra dlouhá, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu.
Hrudní končetiny se širším postojem a správným úhlením, volné lokty, pánevní končetiny s rozbíhavým
postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, delší o 4 cm. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný
teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová
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mechanika lehká, prostorná, často mimochodní, vpředu akcent, typ standardní, pohlavní výraz správně
vyjádřen. Kondice pracovní - kostnatá, celkový vzhled méně elegantní a nekompaktní, povaha temperamentní,
přátelská, lehce nervózní. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: nůţkový skus
Doplňující poznámky: špatně čitelné tetování
Povahový test: 9 – 8 – 17 – 4/9 – 12 – 9 – 9 – 9 = 86/O1,1/P bodů

TERVUEREN
fena ALICIA ANN z JBonda – nar. 21.02.2009, CMKU/BOT/3443/09
o: Int.Ch. Zealous Juvell z Kovárny, HD A, ED 0/0
m: Kl.Ch. Nathalia Mia Sixty Six, HD A
chov.: Monika Tihelková
maj.: Petr Kuchař
PT ukončen - nepřivolána
fena AMY PENELOPÉ Callistopeia – nar. 21.03.2009, CMKU/BOT/3449/09
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jahoda, ČR)
res.CAC
o: Ch.Quai Xcalibur Sixty Six, HD A
m: s.Penelopé Hellene Sixty Six, HD A
chov.: Dana Přikrylová
maj.: Milan Bábor, Senetářov 163, 679 06 Jedovnice, tel. 602 786 023, alena.baborova@seznam.cz
Chovná fena s omezením, 53/53 cm – typická hlava s ustupujícím čelem a výraznými nadočnicovými oblouky,
ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, konvexní s kolmou vnitřní hranou. Oko kulatější, správně
uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělký a úzký, s nedostatečně
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu,
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu vybočené lokty, pánevní
končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, delší o 1cm. Srst dlouhá, bohatá a
uzavřená, nevýrazný teplý tón – stříbrné, proţloutlé aţ do rezava, charbonáţ zvýrazněná dle standardu
středně, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, vysoký akcent
vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled
kompaktní a elegantní, povaha vyrvonaná, temperamentní, hravá a přátelská, se slabou reakcí na střelbu.
Mimořádné přednosti: typ
Doplňující poznámky: krycí pes musí být střední výšky, schválený poradcem chovu
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 9 – 13 – 9 – 10 – 10 = 95 bodů
fena DIXI Těchlovice – nar. 28.10.2007, CMKU/BOT/3330/07
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr, ČR), DOV prostý (6/2008)
Champion PL, Junior Champion PL, BOB, CACIB, Národní vítěz
o: s.Int.Ch. Chewy Dog Arabat, HD A
m: Ch. Princess Vega z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov.+maj. Ing.Marcela Červená, 503 27 Těchlovice 116, tel. 607 173 186, jmc@seznam.cz
Chovná fena, 62/64 cm – typická hlava s ustupujícím čelem a volnějšími pysky, ucho šířeji nasazené, vysoko
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, hnědé,
chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, uţší, s nedostatečně vyvinutým předhrudím,
hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra s vystouplými pánevními kostmi, záď lehce spáditá
dle standardu, břicho dle standardu. Postoj a úhlení obou párů končetin korektní, volné lokty, ocas správně
nasazen i nesen, kratší o 1cm. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve - výrazný teplý tón – sytý oranţ,
charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá.
Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, krásně pravidelná a volná, typ standardní, pohlavní výraz
správně vyjádřen. Kondice pracovní aţ kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha
temperamentní, hravá a přátelská, se střední reakcí na střelbu.
Mimořádné přednosti: pohyb
Povahový test: 8 – 10 – 12 – 4 – 8 – 10 – 10 – 9 – 9 = 85 bodů
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pes TWEED Deabei – nar. 29.05.2009, CMKU/BOT/3479/09
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr, ČR), DOV prostý (8/2009)
BOB, Nejl.mladý, CAJC
o: Tanguy du Domaine de Turnago Villares, HD A
m: s.r. s. Int.Ch. Delphine Erlander, HD A
chov.+maj. Ing.Beata Štýbrová, Štěpánov 48, 418 04 Bílina 4, tel. 608 179 996, deabei@deabei.com
Posouzení odloženo - nezměřen
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