Popisná přehlídka a povahový test Sadská, 03.04.2011
Exteriéry posuzovala: Eva Hájková a Hana Pisarčíková (psi označení *)
Povahové testy posuzovala tříčlenná komise pod vedením Simony Hurábové
Figurant: Pavel Číţek
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: berle, deštník, láhev s kamínky
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)
Příjmy AO: 1 200 Kč
Příjmy BO: 9 750 Kč
Příjmy HO: 600 Kč
Příjmy celkem: 11 550 Kč
Výdaje celkem: 7 729 Kč
Zisk z akce: 3 821 Kč
Uplatněná sleva na zdravotní program: 3 500 Kč
Uplatněná sleva na odběr DNA profilu: 7 200 Kč

AUSTRALSKÝ OVČÁK
pes ARMANI G. Tender Flash – nar. 29.09.2008, CMKU/AUO/422/08
blue-merle s bíl.znaky a hn.pál.
CAC, ČKŠ
o: Ch. Shallow Rivers' Vvahpeeh Catawba, HD ?
m: Ch. Be Sunny Flash Bohemia Acro, HD A
chov.: Kateřina Dědičová
maj.: Markéta Košinová
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ A DKK V SOULADU S CHŘ, výška 56 cm, hlava
typická, ustupujicí čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti,
oko mandlové, správně uloţeno, pravé oko převaţuje modrá s hnědým klínem, levé oko převaţuje hnědá
s modrým klínem, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté
předhrudí, vystouplá páteř, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky
správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních
končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, srst střední
textury, v línání, barva dle standardu, bílé znaky na levém ušním boltci, pigmentace odpovídá barvě srsti,
víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená,
sbíhavá, vysoký akcent předních končetin, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata
v šourlu, plně vyvinutá, kondice vystavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce,
povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná.
Reakce na střelbu: ţádná.
Povahový test: 10-10-20-5-8-15-10-10-10 = 98 bodů + netradiční aport

fena FIONA Svěží vítr - nar. 29.8.2009, CMKU/AUO/607/09
červená s bíl.znaky a hn.pál.
HD A (0/0) 4.3.2011 MVDr.Milan Snášil, DOV prostá (15.3.11, 29.12.09) MVDr.Pavla Trnková
BIS Red, VD
o: JCh. Casanova for Fresh Wind des Chemins Cathares, HD A
m: Laverton Bilitis, HD A1
chov.: Ivana Šarochová
maj.: Jakub Jurčaga
CHOVNÁ FENA, výška 54 cm, kratší čenichová partie, čelo ustupující, 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, méně vyvinuté předhrudí, hřbet měkký,
rovný a vodorovný, delší bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, volné lokty, lopatky správně uloţené,
správné délky, končetina rovná, silná, obě tlapky vytáčené, úhlení předních končetin korektní, hlezna sevřená,
úhlení pánevních končetin korektní, ocas – nekupírovaný, plná délka, srst střední textury a délky, barva dle
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová
mechanika vzadu rozbíhavá, volné lokty v pohybu, tlapka za pohybu vytáčená, pohlavní výraz vyjádřen
správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha
vyrovnaná, ţivá, pozorná.
Mimořádné přednosti: barva
Reakce na střelbu: ţádná.
Povahový test: 9-10-20-5-8-14-10-10-9 = 95 bodů + netradiční aport

fena ALL DARLING IN BLUE Perla Mahagon - nar. 15.11.2009, CMKU/ AUO/ 634/09
blue-merle bíl.znaky a hn.pál.
HD B (1/1), ED 0/0 (9.3.2011) MVDr.Jaromír Ekr, DOV prostá (7.1.10) MVDr.Jiří Beránek, luxace čéšky – není
postiţena (25.2.2011) MVDr.Petr Petráš
CAJC
o: Sunnyrains Special Edition Energie’s, HD A2
m: Ch. Prosto Chudo Dirty Dancer, HD A
chov.+maj. Eva Hájková, Píšťany 15, 411 01 Ţalhostice, tel. 602 453 049, perla.mahagon@email.cz
Reakce na střelbu: ţádná.
Povahový test: 6-7-20-3-5-12-6-5-7 = 71 bodů

pes ANGEL IN BLUE Perla Mahagon - nar. 15.11.2009, CMKU/ AUO/ 631/09
blue-merle bíl.znaky a hn.pál.,
HD A (0/0), ED 0/0 (30.11.2010) MVDr.Jaromír Ekr, DOV prostý (7.1.10) MVDr.Jiří Beránek, luxace čéšky –
není postiţen (25.2.2011) MVDr.Petr Petráš
BIS Junior, BIG, BIG Junior, Vítěz Moravy mladých, BOB, CAC, CAJC, Nejlepší mladý plemene
o: Sunnyrains Special Edition Energie’s, HD A2
m: Ch. Prosto Chudo Dirty Dancer, HD A
chov. Eva Hájková
maj. Šárka Hájková, Píšťany 15, 411 01 Ţalhostice, tel. 602 453 049, perla.mahagon@email.cz
Reakce na střelbu: slabá.
Povahový test: 10-10-19-5-10-13-9-10-0 = 86 bodů
pes BRED Srdcové eso - nar. 10.2.2010, CMKU/ AUO/ 689/09
červený s bíl.znaky a hn.pál.,
HD A (0/0), ED 0/0 (7.3.2011) MVDr.Jaromír Ekr, luxace čéšky – není postiţen (25.2.2011) MVDr.Petr Petráš
BIS štěně, BIS Red
o: Ch. A Eminnem New Acro, HD A
m: JCh. Caramel Kisses Cookie of Crystal Lake, HD A
chov.: Zuzana Hodová
maj.: Eva Hájková & Zuzana Hodová, Píšťany 15, 411 01 Ţalhostice, tel. 602 453 049,
perla.mahagon@email.cz
Reakce na střelbu: ţádná.
Povahový test: 10-10-20-5-10-13-10-10-0 = 88 bodů
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GROENENDAEL
fena ALICIA de Montmirail – nar. 05.12.2007, CMKU/BOG/1304/-08/07, pův. MET Gr 2358/08
DKK 0/1 (MVDr. Ekr, CZ)
o: T.s. Ch. Zsimba des Terres Bergéres, HD A
m: T.s. Vega-Nat du Chemin des Sorciéres, HD B, ED 0/0
chov. Hicsák Anita
maj. Bayerová Monika, Fučíkova 142, 417 42 Krupka - Unčín, 722 914 888, bayerova.monika@gmail.com
Chovná fena, 58/58 cm – typická hlava, mírně ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné
velikosti, špičky vytočené ven, oko mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle
standardu, hrudník mělký, úzký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie klenutá, vystouplá páteř,
bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní,
vybočené lokty za pohybu – pádluje, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně
nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, prolínání hnědé barvy celkově, střední
bílý znak na hrudi, prokvetlé packy, pigmentace sytá vně, ztráta na pyskách uvnitř, pohybová mechanika lehká,
pruţná, uţší vzadu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový
vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu.
Přednosti: nůţkový skus, výraz hlavy
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 2 = 90 bodů
fena ALTHAEA ANANKÉ Hvězdná laguna – nar.18.11.2008, CMKU/BOG/1351/08
o: KlCh. Thores Talisman Hvězdná laguna, HD A
m: Christelle de Sincfal, HD B, ED 0/0
chov. Kazměrčíková Lucie
maj. Kazměrčíková Denisa, Záluţanského 9, Ostrava 3, 732 233 325, hvezdna.laguna@volny.cz
Chovná fena po doložení DNA profilu a pokud bude výsledek DKK max. 2/2, 58/59 cm – čenichová partie
špičatější, ustupující čelo, stop tvořen pouze nadočnicemi, ucho vysoko nesené, široko nasazené, poměrné
velikosti, vytočené ven, oko mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup – chybějící I2 vlevo nahoře (ztráta po
úraze, doloţen RTG a posudky), skus těsný nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, uţší, nedostatečně
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu, postoj korekntí, volné a vybočené lokty za pohybu, úhlení korektní, postoj i
úhlení pánevních končetin korektní, delší stehenní kost, ocas nesen korektně ve statice, za pohybu lehce nad
úrovní hřbetu, delší o 2 cm, srst uzavřená, v línání, černá, prolínání hnědé barvy na kalhotkách a ocase,
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz
vyjádřen správně, kondice lehce kostnaná, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná,
hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: prostorný pohyb
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů
fena BIANCA Balpoa – nar. 25.04.2008, CMKU/BOG/1318/08
DKK 0/0, DLK 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr, CZ), DOV prostá (6/2008), JCh.SK, Ch.CZ
ZM, ZPU2, IPO-V,ZZO, BH, FPr1, ZVOP, CANT, CSAU, TANCh.Exc.+
o: s.r. pE Ch. Tuono dell Alta Via, HD A
m: s.r. pE P.E. T.s. Int.Ch. Ursine du Clos des Agapornis, HD A, ED 0/0
chov. Poláčková Blanka
maj. Baráková Iva, Ing., Bellušova 1822/43, 155 00 Praha 5, 776 627 327, berusacek@seznam.cz
Chovná fena, 60,5/62 cm – typická hlava, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené a nesené, správného
tvaru a velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle
standardu, hrudník hluboký, uţší, s mírně nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná,
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin úzký,
volné lokty, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, za
pohybu nesen nad úrovní hřbetu, delší o 1 cm, srst uzavřená, v línání, čistě černá, velký bílý znak na hrudi,
prokvetlé packy, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý,
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní. Povaha vyrovnaná,
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: povaha, pigment, výraz
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A/O1P/2P
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fena GAIA Rosa Bohemica – nar. 24.04.2008, CMKU/BOG/1307/08
o: Kid Černý Habakuk, HD A
m: Bella Iris Rosa Bohemica, HD A
chov. Hrubá Dana
maj. Kracíková Alexandra, MUDr., Bělopotocká 943, 543 01 Vrchlabí, 777 813 981, pumilka@seznam.cz
Posouzení odloženo – nezměřena
fena REALLY BLACK z Kovárny – nar. 12.05.2008, CMKU/BOG/1323/08
DKK 0/0, DLK 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr, CZ), DOV prostá 6/2008),
JCh SK, JCh CZ, KlCh KCHPBO (SK), Ch SK, InterCh C.I.E., ZOP, ZZO
o: R.E.s.Ch. Rival de la Fureur du Crépuscule, HD A
m: s.r. Ch. Jackie Black z Kovárny, HD B
chov. Pisarčíková Hana
maj. Dýnková Eva, Ing. & Pisarčíková Hana, Masarykova 30, 273 04 Kačice, 603 991 491,
eva@odeveliny.com
Chovná fena, 59,5/60 cm – typická hlava, ustupující čelo, nevýrazný stop, římský nos, ucho vysoko nasazené i
nesené, správného tvaru a velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus
nůţkový, krk vysoko nasazen i nesen, kratší, hrudník hluboký, uţší s mírně nedostatečně vyvinutým
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty za pohybu, kulatá tlapka, úhlení korektní, postoj i
úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen, lehce stahován pod břichem ve statice, nesen
špičkou vpravo za pohybu, délka standardní, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, malý bílý znak na
hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, kompaktní, povaha temperamentní, hravá.
Slabá reakce na střelbu.
Přednosti: ucho, výraz
Povahový test: 8 – 7 – 19 – 5 – 10 – 13 – 8 – 10 – 8 = 88 bodů
fena TAIRA BLACK z Kovárny – nar. 10.01.2009, CMKU/BOG/1353/09
DKK 0/0 (MVDr.Ekr, CZ), DOV prostá (3/2009)
o: s.r.ut. Ch.Tr. Rex du Champ Boulet, HD A
m: s.r. s. Int.Ch. New Black Sib z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov. Pisarčíková Hana
maj. Nečesal Václav Ing., Drdlova 7, 591 01 Ţďár nad Sázavou, 774 629 327, necesal@pks.cz
Posouzení odloženo – nepřivolána

MALINOIS
* pes ALIGÁTOR FIRE FOX Kapanga – nar. 16.7.2009, CMKU/BOM/4386/09
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
o: Ch.Tr.Octavius Malidaj, IPO3, HD B
m: Panga z Hückelovy vily, IPO3, HD A
chov.: Soňa Kadulová
maj.: Petr Pachman, Hlavní 44, 273 62 Druţec, tel: 602 244 681, e-mail: petrpachman@seznam.cz
drţitel: Kateřina Komedová, Knovíz 120, 274 01 Slaný
Chovný pes, 60/63 cm – hlava s delší čelní partií, příliš vyplněné líce, vír srsti na tlamě, ucho šířeji nasazené a
vysoko nesené, špičatější a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé aţ světlejší,
chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se středně vyvinutým předhrudím,
hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu ve
statice a přestavěná za pohybu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, vybočené lokty
za pohybu, strmější úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, strmé úhlení, ocas správně nasazen i
nesen, správné délky, tvoří háček. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon,
charbonáţ zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, maska průměrná aţ základní, pigmentace sytá.
Pohybová mechanika lehká, pruţná, krátká, vzadu kratší, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě
varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní,
povaha temperamentní, přátelská, neukázněná. Reakce na střelbu ţádná.
Povahový test: 1 – 6 – 20 – 5/9 – 15 – 9 – 10 – 10 = 85/O1,1/N bodů
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* pes FAX Bajoal – nar. 13.2.2009, CMKU/BOM/4258/09
RTG DKK 0/0 – HD A (SK), DLK 0/0 (SK) (oboje MVDr. Ladislav Smatana, SK)
o: Arco van de Duvetorre, HD A
m: Everly van de Duvetorre, HD A
chov.+maj.: Josef Bartošík, Zlechov 123, 687 10, tel: 608 406 027, e-mail: bartosikjosef@seznam.cz
Chovný pes, 63/66 cm – těţší a široká hlava s delší čelní partií, široké čelo, příliš vyplněné líce, ucho vysoko
nasazené i nesené, dlouhé, kolmá vnitřní hrana. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný,
skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se středně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie
pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, volné lokty za pohybu, strmé úhlení, pánevní končetiny s
rozbíhavým postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky,
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáţ zvýrazněná středně, velký bílý znak na hrudi tvořící „V“,
maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, temperamentní, přátelská. Reakce na
střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: barva, délka krku
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 4/10 – 13 – 9 – 10 – 10 = 96 bodů
* pes KONDOR de Alphaville Bohemia – nar. 9.9.2008, CMKU/BOM/4089/08
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr. Jaromír Ekr, ČR)
Výborný, CAC
o: Vasiľ Bono Campo, IPO3, HD B
m: Queen de Alphaville Bohemia, HD A
chov.: Jitka Pospíchalová
maj.: Dušan Pospíchal, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 602 304 256, e-mail: malinois@malinois.cz
Chovný pes, 64/69 cm – typická a širší hlava s delší čelní partií, ucho vysoko nasazené i nesené, správného
tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle
standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená
za kohoutkem, bedra korektní ve statice, přestavěná za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se správným postojem i
úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón,
rudé, charbonáţ zvýrazněná středně, maska průměrná aţ základní, pigmentace sytá. Pohybová mechanika
lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá.
Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, temperamentní,
přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: barva, hrudník, povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 99/A bodů
* pes NESTOR de Alphaville Bohemia – nar. 22.1.2009, CMKU/BOM/4195/09
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr. Jaromír Ekr, ČR)
o: Ch.Solero des Teutones, IPO3, VPG3, HD A2, ED 0/0
m: Précis de Alphaville Bohemia, HD A
chov.: Jitka Pospíchalová
maj.: Dana Pecinová, Osvobození 4, 586 03 Jihlava, tel: 777 182 356
Chovný pes, 60/67 cm – širší hlava s delší čelní partií, širší čelo, příliš vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus
těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie
pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se správným postojem a
strmějším úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný
teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, tmavá hruď, malý bílý znak na hrudi, černé
ucho, maska přerušená, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, vzadu akcent, typ standardní,
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled méně
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: podsada, ucho a černá barva ucha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů
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* fena AILLEN Retrobelge – nar. 10.2.2010, CMKU/BOM/4630/10
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (MVDr.Jiří Šebek, ČR)
o: Tim du Grand Gauguet, Ring 3, Mondioring3
m: Pretty Malidaj, HD B
Chovatel: Miloslav Fohl, Nová Včelnice
Majitel: Jana Fohlová, Husova 97, 378 42 Nová Včelnice, tel: 724 110 042, e-mail: fohl.cz@gmail.com
Chovná fena, 58/62 cm – hlava s ustupujícím čelem, dlouhý stop, vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i
nesené, špičaté a delší, pravé lehce překlápěné do středu, levé s výrazným skladem. Oko lehce mandlové,
správně uloţeno, světlé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, rovná, delší, bedra rovná a korektní, záď více spáditá, břicho dle
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem a
správným úhlením, ocas níţe nasazen, ve statice nesen pod břichem, správné délky. Srst správné délky,
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, velký bílý znak na hrudi, průměrná
maska, pigmentace méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní,
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha
temperamentní, nervózní. Reakce na střelbu ţádná.
Povahový test: 7 – 5 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 91 bodů
* fena BEA Bohemia Atevy – nar. 9.1.2009, CMKU/BOM/4221/09
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (MVDr.Milan Snášil, ČR)
VN1, Výborná 1, CAC, zkouška ZZO
o: Barny Marko Gero, IPO3, HD A
m: Ch.Tr.Lily z Hückelovy vily, IPO3, FH2, HD A
chov.: Vladimír Košťál
maj.: Jiří Porwisz, Závodní 49A/330, 700 30 Ostrava 30, tel: 724 215 931, e-mail: porwisz@tiscali.cz
Chovná fena, 59,5/62 cm – typická hlava s mezioční rýhou v čelní partii, vyplněné líce, ucho vysoko nasazené
i nesené, špičaté a delší. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nepravidelný, I2+I3
nůţky, levá I1 náznak předkusu, pravá I1 předkus, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se středně
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, pánevní končetiny se správným
postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný
teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná méně, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová
mechanika lehká, pruţná, kratší, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na
střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: přátelská
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů
* fena BLOWY GEAN Kawai Kaito – nar. 12.9.2008, CMKU/BOM/4077/08
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
Champion CZ+SK, InterChampion CIE, Junior Champion CZ+SK, Světový vítěz mladých, zkouška ZZO, ZOP
o: s.r.Ch. Uillean du Mas des Lavandes, HD A
m: T.s. a. Int.Ch.A3Ch. Dţina z Vandalky, HD A
chov.+maj.: Simona Hurábová, Jíchova 854/8, 198 00 Praha 9, tel: 777 106 776, e-mail: simirhur@seznam.cz
Chovná fena, 54/59 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené,
správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný,
skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí a prostorný 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, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i
nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon aţ oranţ, charbonáţ
zvýrazněná dle standardu středně, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná,
prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: pohyb, barva, typ, oko
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů
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fena BRONA od Policie České republiky – nar. 20.4.2008, CMKU/BOM/3924/08
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0(MVDr.Milan Decker, ČR)
o: Quint Malidaj, HD A
m: Mirage de Alphaville Bohemia, HD A
chov.: MV – PP ČR
maj.: Mgr. Michaela Kranátová, Folmavská 746, 155 00 Praha 5, tel: 777 629 726, e-mail: granule1@seznam.cz
Chovná fena, 62/71 cm – celkově velká hlava s delší čelní partií a mezioční rýhou, náznak římského nosu,
ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, velké a dlouhé. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup
úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní
linie pevná, rovná a dlouhá, bedra rovná s vystouplými pánevními kostmi, záď lehce spáditá dle standardu,
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, za pohybu volné lokty, strmé úhlení, pánevní
končetiny s rozbíhavým postojem, dlouhá stehenní kost, strmější úhlení, ocas správně nasazen i nesen, kratší
o 3 cm. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně,
základní maska, pigmentace sytá, ztráta na drápech. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ
standardní, pohlavní výraz méně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní a méně elegantní,
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 97/A bodů
* fena ERA od Policie České republiky – nar. 7.2.2010, CMKU/BOM/4657/10
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr.Milan Decker, ČR)
o: Udet de Aplhaville Bohemia, IPO3, HD A
m: Mirage de Alphaville Bohemia, HD A
Chov.+maj.: MV – PP ČR, CHS Prackovice nad Labem, Prackovice 113, 411 33, tel: 724 881 111
Chovná fena, 60/66,5 cm – typická hlava s lehce delší čelní partií, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené,
špičatější, poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle
standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a dlouhá, lehce
zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu.
Hrudní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, správné
úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve
výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, přerušená
maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz
správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná,
temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: pohyb, povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/9 – 13 – 10 – 10 – 8 = 95/A bodů
* fena ESMERALDA Bajoal – nar. 8.4.2008, CMKU/BOM/3910/08
RTG DKK – HD A (SK), DLK 0/0 (SK) (oboje MVDr.Ladislav Smatana, SK)
o: Arco van de Duvetorre, HD A
m: Everly van de Duvetorre, HD A
chov. + maj.: Josef Bartošík, Zlechov 123, 687 10, tel: 608 406 027, e-mail: bartosikjosef@seznam.cz
Chovná fena, 61/67 cm – hlava s delší čelní partií, široké čelo, vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené,
špičaté, dlouhé, kolmá vnitřní hrana. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový,
krk dle standardu. Hrudník hluboký, širší a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná a
dlouhá, za pohybu měkčí, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu.
Hrudní končetiny se širokým postojem, správné úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, správné
úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, otevřená na zádech, fauve výrazný
teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, tmavší hruď, malý bílý znak na hrudi,
průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní
výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, vydřená srst na krku, celkový vzhled méně kompaktní a méně
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: nůţkový skus
Povahový test: 10 – 10 – 15 – 4/10 – 13 – 10 – 10 – 5 = 87/A bodů
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* fena EVA od Policie České republiky – nar. 7.2.2010, CMKU/BOM/4659/10
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr.Milan Decker, ČR)
o: Udet de Aplhaville Bohemia, IPO3, HD A
m: Mirage de Alphaville Bohemia, HD A
Chov.+maj.: MV – PP ČR, CHS Prackovice nad Labem, Prackovice 113, 411 33, tel: 724 881 111
Chovná fena, 60/64 cm – typická hlava s delší čelní partií, širší čelo, ucho vysoko nasazené i nesené,
špičatější, poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlejší, chrup úplný, skus nůţkový, krk
dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a delší, lehce
zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu.
Hrudní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, strmější
úhlení, ocas správně nasazen i nesen, za pohybu nesen vysoko, správné délky. Srst správné délky, uzavřená,
fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon aţ oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, průměrná
maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, vpředu kříţí tlapky, typ standardní, pohlavní
výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná,
temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: povaha, barva, výraz
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů
* fena FERGIE de Alphaville Bohemia – nar. 2.7.2007, CMKU/BOM/3656/07
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
3x CAC, 5x r.CAC, 2x CACIB
o: Blesk Janchov, IPO3, HD A
m: s.Ch.Natty Bohemia Alké, HD A
chov.: Jitka Pospíchalová, Lejšovka
maj.: Hana Böhme, Svojsíkova 752, 473 01 Nový Bor, tel: 723 032 671, e-mail: Hanka.bohme@seznam.cz
Chovná fena, 57/58 cm – typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti.
Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník
hluboký a 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, lehce
vytáčená pravá tlapka, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen,
správné délky. Srst delší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu
středně, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí
tlapky, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: typ, hlava, barva
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5/9 – 14 – 10 – 10 – 6 = 92 bodů
* fena GRÉTA Bajoal – nar. 17.7.2009, CMKU/BOM/4421/09
RTG DKK – HD A (SK), DLK 0/0 (SK) (oboje MVDr.Ladislav Smatana, SK)
o: Ender van de Duvetorre, HD A
m: Sussi Bono Campo, HD A
chov.+maj.: Josef Bartošík, Zlechov 123, 687 10, tel: 608 406 027, e-mail: bartosikjosef@seznam.cz
Chovná fena, 61/65 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru
a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle
standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie dlouhá, měkčí,
zaškrcená za kohoutkem, bedra lehce přestavěná a dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu. Hrudní končetiny s velmi širokým postojem, správné úhlení, pánevní končetiny se správným
postojem, strmější úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve
výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, průměrná aţ základní maska,
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu i vzadu sbíhavá, typ standardní,
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: barva, výraz, hlava, ucho
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů
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fena ICONA Kwanah – nar. 28.12.2008, CMKU/BOM/4181/08
RTG DKK 0/0 – HD A (SK) (MVDr.Ladislav Smatana) , DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
Champion PL, Junior Champion PL
o: Ch. Alcosetha´s Caesar, HD A
m: Int.Ch. Ciara Kwanah, HD B
chov.+maj.: Zuzana Mrňáková, Na Pískovně 647, 460 14 Liberec 14, tel: 604 814 815, 606 132 135, e-mail:
kwanah@seznam.cz
Chovná fena, 57/62 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené
i nesené, správného tvaru a delší. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový,
krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná,
zaškrcená za kohoutkem, bedra klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní
končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, strmější úhlení,
ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ,
charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace se ztrátou
na pyskách, lehce vně a silně uvnitř, drápy OK. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí
tlapky, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: barva
Povahový test: 10 – 8 – 19 – 5/9 – 13 – 10 – 10 – 9 = 93 bodů
* fena JAKSITAKSI Sa-Kra Beskydy – nar. 4.11.2009, CMKU/BOM/4508/09
RTG DKK – HD B (1/0), DLK 0/0 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
o: Destructor Sa-Kra Beskydy, HD C
m: Bonny vom Heustadlwasser, HD A
chov.+maj.: Alexandra Bauerová, Chvalkovice 11, 378 81 Slavonice, tel: 605 528 061, e-mail:
sasamalinois.s@seznam.cz
Chovná fena, 58/64 cm – hlava s delší čelní partií, širší čelo, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i
nesené, špičatější a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, uloţeno v přímé linii, tmavé, chrup úplný, skus
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná
a dlouhá, silně zaškrcená za kohoutkem, bedra přestavěná, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se správným postojem, strmé
úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón,
sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska,
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ standardní, pohlavní
výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná,
temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: barva
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 8 – 10 – 5 = 92 bodů
* fena SUNRISE Bohemia Alké – nar. 12.11.2008, CMKU/BOM/4161/08
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Duchek, ČR)
Junior Champion CZ, Národní vítěz
o: s.r.Ch. Babar du Drakkar Normand, HD A
m: s.Int.Ch. Padme Bohemia Alké, HD A, ED 0/0
chov.: Alexandra Grygarová, Senešnice
maj.: Barbora Engstová, Verdunská 21, 160 00 Praha 6, tel: 777 037 517, e-mail: divabari@seznam.cz
Chovná fena, 57/58 cm – typická hlava, s lehce delší čelní partií, římský nos, ucho vysoko nasazené i nesené,
správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, I1 vlevo
nahoře ulomená, skus těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a 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, pánevní končetiny se správným postojem i
úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón,
oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi a vzadu na tlapkách, přerušená
maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní
výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná,
temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: elegantní fena, typ, výraz, ucho, kompaktnost, povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů
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fena ZARIA de Alphaville Bohemia – nar. 1.7.2006, CMKU/BOM/3351/06
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR), DOV prostá (6/2008), Thyroid normální (3/2011)
CAC, r.CAC, CACIB, r.CACIB, BOB
o: JCh. Dan z Jorku, IPO3, ZVV3, SchH3, HD A
m: s.Ch. Natty Bohemia Alké, HD A
chov.: Jitka Pospíchalová, Lejšovka
maj.: Mgr.Jitka Jeníková, Janáčkova 877/10, 460 01 Liberec 1, tel: 603 885 208, e-mail: Jitka.Jenik@seznam.cz
Posouzení odloženo – povahový test ukončen po střelbě, dál nepokračovala.
* fena ZIRA z Hückelovy vily – nar. 26.7.2009, CMKU/BOM/4426/09
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 2/2 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR)
o: Din z Polytanu, IPO3, HD A
m: Cira from Mike’s Place, HD A
chov.: Zdeněk Volný
maj.: Marie Klorusová, Třeštská 6, 588 51 Batelov, tel: 733 358 868, e-mail: marieklorusova@seznam.cz
Posouzení odloženo – opakované neţádoucí chování při Povahovém testu.
- 56/62 cm, hlava s delší čelní partií, na čele náznak vrásnění, ucho vysoko nasazené i nesené, špičatější,
poměrné velikosti, levé měkké, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus
těsný nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný s mírně vyvinutým předhrudím. Hřbetní linie
pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra korektní ve statice, za pohybu lehce přestavěná, záď lehce
spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem a strmějším úhlením,
pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná po celém těle, tmavé nohy,
malý a dlouhý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná a
prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, lehce agresivní. Reakce na střelbu
slabá.
Povahový test: Nesplnila.

TERVUEREN
pes DAFFY Těchlovice – nar. 28.10.2007, CMKU/BOT/3326/07
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR)
Velmi nadějný 1, LA3
o: s.Int.Ch. Chewy Dog Arabat, HD A
m: Ch. Princess Vega z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov.: Ing.Marcela Červená
maj.: Petr + Michaela Hobzovi, 285 76 Chotusice 283, tel. 602 696 992, hobza@schaumann.cz
Chovný pes, 63/63 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru
i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, menší, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle
standardu. Hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s volnými lokty v pohybu,
postoj i úhlení korektní, pánevní končetiny s korektním postojem a lehce strmějším úhlením, ocas správně
nasazen a nesen, kratší o 1 cm. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ
zvýrazněná dle standardu středně, střední bílý znak na hrudi, téměř úplná maska. Střední ztráta pigmentace
uvnitř i vně pysků, a na drápech. Pohybová mechanika lehká a pruţná, vzadu vázaná, typ standardní a
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku – plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový
vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: barva včetně charbonáţe, ucho (tvar)
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99 bodů
pes KRONOS Randy Dog – nar. 03.06.2008, CMKU/BOT/3388/08
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr.Ekr / ČR)
Champion PL, BOB, res.CACIB, ZZO, ZOP, PT69
o: Int.Ch. Cron de el Segadal, HD D (CZ), HD C (Německo)
m: Drop of Dew Randy Dog, HD A
chov. Renata Tvrdá
maj.: Petra Faitová, Luční 340/7, 268 01 Hořovice, tel. 724 857 554, akkela@seznam.cz
Pouze opakování povahového testu: 6 – 6 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 0 = 82 bodů
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pes LUTIN z Kovárny – nar. 22.05.2007, CMKU/BOT/3258/07/09
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (7/2007)
Champion ČR, Národní vítěz, 2x res.CACIB
o: s.r. Usky du Crépuscule des Loups, HD A
m: s.r. Int.Ch. Bjarkarima Vega, HD A, ED 0/0
chov. Hana Pisarčíková
maj.: Lenka Krejčová, Struha 790, 517 54 Vamberk, tel. 603 229 797, lenacek@seznam.cz
Pouze opakování povahového testu: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 8 – 9 = 97 bodů
fena CRAZY od Trucheva – nar. 17.03.2009, CMKU/BOT/3455/09
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR)
CAJC, Nejlepší mladý plemene
o: Cassidy Nobby Rock, HD A
m: Barbara Nobby Rock, HD A
chov.: Pavel Schmidt
maj.: Irena Horáčková + Pavel Schmidt, Na Úbočí 21, 466 05 Jablonec nad Nisou
Chovná fena, 58/60 cm – hlava s mírně ustupujícím čelem, stop tvořem pouze nadočnicemi, mezioční rýha
v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, dlouhé. Oko lehce mandlové, správně uloţeno,
tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, uţší, s nedostatečně vyvinutým
předhrudím, hřbetní linie s vystouplou páteří, bedra s vystouplými pánevními kostmi, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s volnými lokty, vytáčenou tlapkou a korektním úhlením,
pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, delší o 1cm. Srst dlouhá,
uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, téměř úplná maska,
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká a pruţná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně
vyjádřen. Kondice mírně kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní, elegantní, povaha temperamentní, hravá a
přátelská, se slabou reakcí na střelbu.
Povahový test: 6 – 9 – 18 – 5 – 10 – 11 – 10 – 10 – 6 = 85 bodů
* fena MADELAIN Dog Arabat – nar. 13.03.2010, CMKU/BOT/4699/10
CAJC, Nejlepší mladý, BOB
o: pE Ch.Blackwater’s Blue Ocean, HD A, ED 0/0
m: P.E.Ch. Adafy Oridix, HD A
chov.: Alexandra Burláková
maj.: Ranata Tvrdá, Lesní 85, 273 41 Cvrčovice, tel. 777 003 885, randydog@volny.cz
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 58/56 cm – typická hlava s ustupujícím čelem a dlouhým
stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně
uloţeno, sytě pigmentované, chrup neúplný – chybí 2xP2 dole, skus nůţkový, krk kratší. Hrudník hluboký a
prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem a strmějším úhlením, pánevní
končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá
a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, téměř úplná
maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, vpředu akcent, vzadu prostorná, typ standardní
a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: typ, kompaktnost, barva
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 11 – 10 – 6 – 0 = 82 bodů
fena SAKI Deabei – nar. 01.04.2009, CMKU/BOT/3467/09
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Snášil, ČR)
Junior Champion ČR, BIG2, 3x BOB, CACIB, CWC, res.CAC
o: Ch. Aragon vom Wildwebchenstein, IPO3, HD A
m: s.r. s. Int.Ch. Ketunpolun Atu, HD A, ED 0/0
chov.: Beata Štýbrová
maj.:
Hana
Abrahámová,
Jamolice
25,
672
01
Moravský
Krumlov,
tel.
739 205 791,
Abrahamova.Hana@seznam.cz
Chovná fena, 61/61 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, náznak římského nosu, uţší líce, ucho
šířeji nasazené, vysoko nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno,
tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný, s méně vyvinutým
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu.
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Hrudní končetiny s volnými lokty, postoj i úhlení obou párů končetin korektní, ocas správně nasazen, za
pohybu správně nesen, ve statice vtahován pod břicho, delší o 2 cm. Srst uzavřená, v línání, fauve výrazný
teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska,
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz
správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, nervózní,
bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: barva
Povahový test: 8 – 5 – 20 – 5 – 10 – 12 – 10 – 0 – 10 = 80/A bodů (netrad.aport: koště, ytong, kokos)
fena TIKI Deabei – nar. 29.05.2009, CMKU/BOT/3481/09
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr, ČR)
Výborná 2, Velmi nadějná 1
o: Tanguy du Domaine de Turnago Villares, HD A
m: s.r. s. Int.Ch. Delphine Erlander, IPO3, HD A
chov.: Beata Štýbrová
maj.: Ing.Jitka Gaudníková, Zlatý Kopec 118, 250 66 Zdiby, tel. 774 874 717, gaudnice@seznam.cz
Chovná fena, 61/61 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené, mírně překlápěné
do středu, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný,
skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie
pevná a rovná, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny
s vybočenými lokty, sbíhavou tlapkou za pohybu a korektním úhlením, pánevní končetiny se správným
postojem, avšak s lehce vytočenými tlapkami, správným úhlením, ocas správně nasazen a nesen, správné
délky. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu
středně, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná a
prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: barva, hrudník
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99 bodů
fena UNAI UNIQUE z Kovárny – nar. 20.03.2009, CMKU/BOT/3459/09
o: s.r. pE Ch.Fledder di Scottatura, HD A
m: s.r. s.T.s. Int.Ch. Unique Eleanor z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov.: Hana Pisarčíková
maj.: Andrea Pavlíčková + Hana Pisarčíková, Kneslova 8, 618 00 Brno, tel. 737 622 050,
aannddaa@seznam.cz
Chovná fena, 60/60 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené,
správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný,
skus těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní
linie pevná a rovná, bedra rovná, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Postoj hrudních
končetin korektní, měkká nadprstí, volné lokty, strmější úhlení. Postoj i úhlení pánevních končetin korektní,
ocas správně nasazen a nesen, delší o 2 cm. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranţ,
charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, střední bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá.
Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen.
Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská,
se výraznou reakcí na střelbu.
Mimořádné přednosti: typ, výraz, hlava
Povahový test: 6 – 10 – 0 – 3 – 8 – 12 – 9 – 10 – 10 = 68 / A bodů (netrad.aport: koště, ytong, kokos)
fena URIANNE UNIQUE z Kovárny – nar. 20.03.2009, CMKU/BOT/3462/09
o: s.r. pE Ch.Fledder di Scottatura, HD A
m: s.r. s.T.s. Int.Ch. Unique Eleanor z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov.: Hana Pisarčíková
maj.: Ing.Petr Hynek, Hakenova 929/2, 196 00 Praha 9 – Čakovice, tel. 733 128 659, petr.hynek@ceproas.cz
Chovná fena, pokud bude RTG DKK do 2/2, 57/58 cm – typická hlava s ustupujícím čelem a méně
výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové,
správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí a uţší s nedostatečně
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, vystouplá páteř, bedra rovná, záď lehce spáditá dle standardu,
břicho dle standardu. Postoj hrudních končetin úzký, vybočené lokty, vytáčená tlapka, korektní úhlení. Postoj i
úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen, za pohybu nesen nad úrovní hřbetu, tvoří háček,
standardní délky. Srst uzavřená, v línání, nevýrazný teplý tón – ţlutá, charbonáţ zvýrazněná dle standardu
středně, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, uţší vzadu, typ
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standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice kostnatá, celkový vzhled elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu.
Mimořádné přednosti: výraz, ucho
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 97 bodů
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