Popisná přehlídka a povahový test Záměl, 01.05.2012
Rozhodčí exteriéru: Ing.Ivana Němečková (BOM), Hana Pisarčíková (AO, BOG, BOT)
Vedoucí komise PT: Šárka Velčovská
Figurant: Ondřej Lodinský
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, láhev s kamínky, osoba o berlích
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: -242 Kč (ztráta)
Uplatněná sleva na zdravotní program: 9x - 2.250 Kč
Uplatněná sleva na DNA odběry: 5.400 Kč

AUSTRALSKÝ OVČÁK
pes BETTER BEWARE Diandra – nar. 25.01.2010, CMKU/AUO/647/10
blue-merle s bílými znaky (červená vloha)
DOV prostý 18.3.2010 (MVDr.Beránek / CZ),
Res.CAC (3x)
Zkoušky: LA1
o: Imagineer Now or Never, HD OFA Good
m: Lost Creek Diandra Tracy, HD OFA GoodA
chov. Hodková Martina
maj. Ing. Jan Lukáš Ph.D. & Martina Hodková, Pod Fialkou 3, 150 00 Praha 5, tel. 737 909 606, diandra@volny.cz
Chovný pes po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max.2/2 a vyšetření očí, výška 61 cm, hlava
typická, čelo ustupující, ucho nížeji nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové,
správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet
pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny – postoj korektní,
lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, pánevní
končetiny – postoj korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení korektní, ocas plná délka, nekupírovaný, bez
zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní
houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, tlapka vepředu za pohybu
vtáčená, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled
vyvážený, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu: žádná.
Mimořádné přednosti: pigment
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 12 – 8 – 10 – 10 = 95 bodů.

fena ANGELINA Allegro Assai – nar. 10.10.2010, CMKU/AUO/830/10
černá s bílými znaky a hnědým pálením (červená vloha)
DOV prostá 16.4.2012 (MVDr.Trnková / CZ)
CAJC, Res.CAC
o: Barbaresco Great Lady, HD A
m: Donna Mladá Živa, HD A
chov. Muchová Iva
maj. Muchová Iva, Kuřimská 4, 621 00 Brno, tel. 605 549 510, iva.muchova@post.cz
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max.2/2, výška 51,5 cm, hlava hrubší, špičatý
čenich, ucho poměrně vysoko nasazené, větší, těžší, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný,
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný, vodorovný, měkčí, záď lehce
spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny – postoj korektní, lopatky správně uložené, správné délky,
končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, pánevní končetiny – postoj korektní, hlezna krátká,
kolmá, rovnoběžná, úhlení v hlezením kloubu strmější, ocas kupírovaný (původně plná délka), srst střední textury a
délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky a nosní houba plně pigmentované,
pohybová mechanika volná, plynulá, vyvážená, kříží přední tlapky, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš
výživná, celkový vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na
střelbu: žádná.
Doplňující poznámky: při výběru krycího psa nutné dávat důraz na standardní hlavu
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 4 – 9 – 14 – 10 – 10 – 3 = 90 bodů.
fena BRED BY Diandra – nar. 25.01.2010, CMKU/AUO/651/10
černá s bílými znaky (červená vloha)
DOV prostá 18.3.2010 (MVDr.Beránek / CZ),
výborná 2
Zkoušky: LA1
o: Imagineer Now or Never, HD OFA Good
m: Lost Creek Diandra Tracy, HD OFA Good
chov. Hodková Martina
maj. Hodková Martina, Pod Fialkou 3, 150 00 Praha 5, tel. 737 909 606, diandra@volny.cz
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max.2/2 a vyšetření očí, výška 54 cm, hlava
typická, čelo mírně ustupující, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední
velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník
prostorný, mělčí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny –
postoj korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní,
pánevní končetiny – levá tlapka vytáčená, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení korektní, ocas plná délka,
nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti,
víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, pohlavní
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce,
povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu: žádná.
Mimořádné přednosti: pevnost hřbetu, čistota barvy
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 12 – 9 – 9 – 10 = 95 bodů/ A.
fena Thornapple KISSABLE TEMPTATION – nar. 12.04.2010, CMKU/AUO/795/-10/10, AKC DN27944207
red-merle s bílými znaky a hnědým pálením
DKK 0/0, DLK 0/0 (MVDr.Vomáčka / CZ), DOV prostá 5.5.2011 (MVDr.Beránek / CZ), DNA HSF4 clear (AHT 1/12)
Ch. ČR, Černá Hora, Kypr, JCh. Rakousko, Polsko, Deutscher (VDH), Nejlepší mladý plemene, ČKŠ
o: Thornapple Tandem Axel, HD OFA Good
m: Thornapple Pucker Up, HD OFA Good
chov. Brandenburg Ellen S & Garrison Amy, USA
maj. Janulcová Ivana, Strážky 60, 403 40 Ústí nad Labem, tel. 775 695 803, iva.dag@tiscali.cz
Chovná fena po absolvování vyšetření očí, výška 51 cm, hlava: špičatější čenich, širší čelo, ucho poměrně
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči
jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný, vodorovný,
měkčí, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny – postoj korektní, lopatky správně uložené,
správné délky, kočičí tlapka, strmá zápěstí, pánevní končetiny – postoj korektní, úhlení strmější, ocas plná délka,
nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, světlejší pigmentace odpovídá barvě
srsti, víčka, a nosní houba plně pigmentované, pysky částečně depigmentované, pohybová mechanika vázaná
vzadu, méně dynamická, kříží zadní tlapky, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled
méně elegantní, povaha mírně nedůvěřivá, flegmatická. Reakce na střelbu: slabá.
Povahový test: 6 – 8 – 18 – 5 – 9 – 12 – 7 – 9 – 8 = 82 bodů/ A.

GROENENDAEL
ALAIA BLACK z Kovárny – 08.11.2010, CMKU/BOG/5039/10
HD A, ED 0/0, SA 0, PL 0/0, OCD neg. (MVDr.Drahotský / ČR), ECHKD negativní
(MVDr.Hypská / ČR), DOV prostá - 12/2010 (MVDr.Beránek / ČR)
JCh.ČR, JCh.SK, 2x CACIB, ZOP, ZVOP
o: s.Int.Ch. Noddy Black z Kovárny, HD A, ED 0/0
m: s.Int.Ch. Igneous Innah z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov. Hana Pisarčíková
maj. Ing. Marie Vágenknechtová, Nedaříž 10, 512 34 Horka u Staré Paky, 723 702 370, arnica.ferda@seznam.cz
Chovná fena, 59/59 cm – typická hlava dle standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný,
zlomená I2 PN, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a
rovná, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin
korektní, volnější lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin lehce rozbíhavý, úhlení korektní, ocas správně
nasazen a nesen, standardní délky, srst uzavřená, v línání, čistě černá, úzký dlouhý bílý znak na hrudi, prolínání
bílé na prstech, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý,
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, v línání, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu.
Přednosti: čistota barvy srsti
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 8 – 13 – 10 – 10 – 9 = 94/A (smetáček, ytong)
CASIM Balpoa – 16.06.2009, CMKU/BOG/1355/09
HD A (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý - 8/2009 (MVDr.Beránek)
CAJC, CAC
o: pE Ch. Luavjan's Broadway, HD A, ED 0/1
m: s.r. pE s. T.s. Int.Ch.Ursine du Clos des Agapornis, HD A, ED 0/0
chov. Blanka Poláčková
maj. Jitka Boučková, Průběžná 1798/43, 100 00 Praha 10, 734 478 430, JB1095@seznam.cz
Chovný pes, 66/67 cm – typická hlava dle standardu s mírně ustupujícím čelem, ucho šířeji nasazené i nesené,
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované,
tmavé, chrup úplný, skus limitní klešťový, střední řezáky I1+I2 vpravo nahoře velmi lehký předkus, krk kratší,
hrudník hluboký a prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin úzký, vytáčená tlapka, úhlení korektní,
postoj pánevních končetin korektní, mírně vytočené tlapky, úhlení korektní, ocas správně nesen a nasazen, kratší
o 1 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, úzký dlouhý bílý znak na hrudi, prolínání bílé na všech prstech ,
pigmentace sytá, na pyskách méně sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, vzadu kratší, vpředu kříží tlapky,
typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní,
celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentí, hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na
střelbu.
Přednosti: oko, hrudník
Poznámky: krytí fen s nůžkovým skusem
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 6 = 96 bodů
CINDY BLACK z JBonda – 18.06.2010, CMKU/BOG/4866/10
HD A (MVDr.Ekr / ČR)
Výborná 2, CWC, res.CACIB
o: s.Int.Ch. Baitu Balpoa, HD A, ED 0/0
m: Ch. Orchidea Black z Kovárny, HD A
chov. Monika Tihelková
maj. Zdena Jindrová, Poděbradova 22, 506 01 Jičín, 732 942 855, zdena.jindrova@seznam.cz
Chovná fena, 59/61 cm – typická hlava dle standardu, delší čelní partie, širší v lících, ucho vysoko nasazené i
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě
pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle
standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, šikmější zápěstí, postoj pánevních končetin lehce rozbíhavý,
úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, minimální bílý
znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vzadu delší krok než vpředu, typ
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu.
Přednosti: hrudník
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 97/A (kokos, ytong)

DAIME Balpoa – 10.05.2010, CMKU/BOG/4837/10
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostá - 7/2010 (MVDr.Beránek / ČR)
Champion SK, JuniorChampion CZ+SK, BOB, CACIB, NSwR, KVM, ZVOP, CSAU, TAN Ch.Exc.+
o: s.r. Ch. Bentho IBN Greco de Bruine Buck, HD A
m: s.r. pE s.Int.Ch. Arisies Balpoa, HD A, ED 0/0
chov. Blanka Poláčková
maj. Ing.Iva Baráková, Bellušova 1822/43, 155 00 Praha 5, 776 627 327, iva.barak@gmail.com
Chovná fena, 61/62 cm – typická hlava dle standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný,
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký se středně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná,
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní,
úhlení strmější, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, v pohybu vyšší nesení,
správné délky, srst uzavřená, v línání, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, v línání, celkový vzhled kompaktní,
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: barva oka
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 7 = 97/A (smetáček, kokos)
DEZI Balpoa – 10.05.2010, CMKU/BOG/4839/10
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostá - 7/2010 (MVDr.Beránek / ČR)
JCh.ČR, Champion ČMKU, BOB
o: s.r. Ch. Bentho IBN Greco de Bruine Buck, HD A
m: s.r. pE s.Int.Ch. Arisies Balpoa, HD A, ED 0/1
chov. Blanka Poláčková
maj. Blanka Poláčková, Hellichova 1111, 289 11 Pečky, 604 733 536, balpoa@balpoa.net
Chovná fena, 58/59 cm – typická hlava dle standardu, stop tvořen pouze nadočnicemi, ucho vysoko nasazené i
nesené, poměrné velikosti, kulatější špička, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký se středně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a
rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních
končetin korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, za pohybo nesen
vysoko, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká,
pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled
kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu.
Přednosti: hřbet, pohyb
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98/A (smetáček, ytong, kokos)
DOROTEA Balpoa – 10.05.2010, CMKU/BOG/4841/10
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostá - 7/2010 (MVDr.Beránek / ČR)
Výborná 1, CAC
o: s.r. Ch. Bentho IBN Greco de Bruine Buck, HD A
m: s.r. pE s.Int.Ch. Arisies Balpoa, HD A, ED 0/0
chov. Blanka Poláčková
maj. Jana Škrdlantová, Zachova 444, 284 01 Kutná Hora, , jana.skrdlantova@seznam.cz
Chovná fena, 61/61 cm – typická hlava dle standardu, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný,
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký se středně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, klenutější,
bedra rovná, korektní, záď silně spáditá, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj i
úhlení pánevních končetin korektní, kratší stehenní kost, ocas správně nasazen a nesen, delší o 1 cm, srst dlouhá,
bohatá, uzavřená, lehce zvlněná na zádi, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná
vpředu, vázaná vzadu, vpředu kříží tlapky, typ standradní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice
výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Bez
reakce na střelbu.
Přednosti: výraz, hluboký nůžkový skus
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů
NODDY BLACK z Kovárny – 13.09.2007, CMKU/BOG/1277/07
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý - posl.6/2010 (MVDr.Beránek)
Champion ČR, Německa, Klub.Champion KCHBO, spl.podmínky pro tit.InterChampion, ZM,
ZZO, ZOP, ZPU1
o: pE Belgerac Zarif, HD A
m: s.r. s. Int.Ch.New Black Sib z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov. Hana Pisarčíková
maj. Jana Gollová, Bratří Čapků 659/13, 400 01 Ústí nad Labem, 736 121 031, gollovi@email.cz
Pouze doplnění PT o nepovinné cviky aport a obrana: A/O 1P,1P (kokos, ytong, smetáček)

MALINOIS
A WHITE PAW Glitch – 18.02.2009, CMKU/BOM/4255/09
HD A, ED 0/0 (MVDr.Snášil / ČR)
o: Morgan de Alphaville Bohemia, HD A
m: Puma de Alphaville Bohemia, HD A
chov. Michal Noháč
maj. Veronika Noháčová, Petroupim 57, 256 01 Benešov, ch.st.glitch@seznam.cz
Chovná fena, 58/59 cm – těžká hlava s širokým čelem, výrazný stop a nadočnicové oblouky, ucho široko
nasezené i nesené, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník prostorný, mělčí, předhrudí
dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra mírně klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu. Hrudní končetiny s širokým postojem, lokty volné s lehce vytáčenou tlapkou, úhlení strmé, pánevní
končetiny s korektním postojem, ale širokým, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst
správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná více, prokvetlý, hraniční
bílý znak na přední tlapě, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ
standardní, pohlavní výraz nesprávně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha
temperamentní, příliš nedůvěřivá. Reakce na střelbu žádná.
Doplňující poznámky: doporučeno krytí psem z vrhu bez velkých znaků
Povahový test: 2 – 7 – 20 – 5/2 – 15 – 9 – 10 – 10 = 80/A bodů
ARGANTE Kobwitler – 24.01.2011, CMKU/BOM/5136/11
HD A, ED 0/0 (MVDr.Šebek / ČR)
VN1
o: Cak Bajoal, HD A
m: Gema Radišský dvor, HD A
chov. Miroslava Franková
maj. Pavel Tůma, Čejkovice 19, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 739 528 344, tumapav@seznam.cz
Chovná fena, 63/65 cm – delší čelní partie, nevýrazný stop, náznak římského nosu, volné koutky, výrazné
nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasezené a nesené, velké, dlouhé a špičaté, oko
otevřené, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, kratší. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle
standardu, hřbetní linie dlouhá, zaškrcená a pronesená za kohoutkem, bedra korektní, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, lokty volné, úhlení strmější, pánevní
končetiny s korektním postojem a přeúhlené, ocas nasazen vysoko a nesen vysoko za pohybu, správné délky. Srst
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více, maska úplná, pigmentace
sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ hrubý, pohlavní výraz vyjádřen nesprávně - typ pes.
Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní. Reakce na střelbu žádná.
Mimořádné přednosti: maska
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97/A bodů
ARIAN Malevil Bohemia – 22.01.2010, CMKU/BOM/4606/10
HD A, ED 0/0 (MVDr.Šebek / ČR)
CAC, ZZO
o: Ch.Solero des Teutones, HD A, ED 0/0
m: Int.Ch.Harmony Star Kwanah, HD A, ED 0/0
chov. Kateřina Samková
maj. Vojtěch Kadlec, Dlouhá 275, 373 67 Borek, 606 676 981, vladimirakadlecova@centrum.cz
Chovný pes, 59/59 cm – delší čelní partie, široké čelo, náznak vrásnění, výrazný stop, výrazné nadočnicové
oblouky, slabá čenichová partie, ucho vysoko nasezené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce
mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový se stř. řezáky v kleštích, krk dle
standardu. Hrudník prostorný, mělčí, hřbetní pevná, rovná, bedra korektní, vystouplé pánevní kosti, záď silně
spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s korektním postojem, úhlení strmější, pánevní končetiny s
korektním postojem úhlením, ocas nasazen nízko a nesen správně, stáčí špičku vlevo, správné délky. Srst správné
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, maska
úplná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, typ jemnější, pohlavní výraz vyjádřen nesprávně - typ
fena. Obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: barva
Povahový test: 9 – 10 – 17 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů

ATYMA André Moravia – 19.01.2010, CMKU/BOM/4577/10
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR)
ZZO, ZOP, BH, FPr1
o: v. Kenzo de Alphaville Bohemia, HD A
m: Fatyma Ort Bohemia, HD A
chov. Andrea Hobzová
maj. Markéta Helmichová, Široká 422, 517 50 Častolovice, 731 231 843, marketa.helmichova@gmail.com
Chovná fena, 57/64 cm – delší čelní partie, širší čelo, výrazný stop a nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní
partii, ucho vysoko nasezené a šířeji nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uložené, hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, sudovitý, předhrudí dle standardu,
hřbetní linie dlouhá, měkčí, bedra korektní, záď lehce přestavěná, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se
širokým postojem, lokty vybočené, úhlení korektní, pánevní končetiny s korektním postojem a úhlením, ocas
nasazen a nesen správně, o 2 cm kratší. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž
zvýrazněná méně, maska přerušená, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výživná, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní,
povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu žádná.
Mimořádné přednosti: povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/9 – 13 – 10 – 9 – 10 = 99 bodů
BRIXIS vom Fuchsiengarten – 23.03.2010, VDH/DMC 10/0084,
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR)
CMKU/BOM/5187/-11/10
o: Mecberger Chortoryiski, HD A, ED 0/0
m: Brandy vom Adlerauge, HD A
chov. Christine Wehrmann, D
maj. Ing.Erik Svoboda, MBA, Sadová 77, 373 82 Boršov nad Vltavou, 604 294 703, esadera@volny.cz
Chovná fena, 62/62 cm – hlava typická dle standardu s nevýrazným stopem, méně vyplněné líce, ucho vysoko
nasezené i nesené, velké, dlouhé, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uložené, tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, mohl by být silnější. Hrudník prostorný, mělčí, předhrudí
nedostatečně vyvinuté, hřbetní pevná, rovná, bedra korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s širokým postojem, lokty vybočené, úhlení strmé, pánevní
končetiny s širším postojem, sevřené hlezno, úhlení korektní, ocas nasazen správně, za pohybu nesen vysoko,
správné délky. Srst kratší, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně,
maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, vysoký akcent vpředu, typ standardní,
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha vyrovnaná,
temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu žádná.
Mimořádné přednosti: tmavé oko
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů
CINTIE z Hückelovy vily – nar. 06.03.2010, CMKU/BOM/4683/10
HD A (MVDr.Ekr / ČR)
o: Bichotte vam de Duvetorre, HD B, ED 0/0
m: Micra z Hückelovy vily, HD A
chov. Zdenek Volný
maj. Aleš Miketa, Žádlovice 54, 789 83 Loštice, 604 294 703, esadera@volny.cz
Chovná fena, 64/68 cm – delší čelní partie, široké čelo, méně výrazný stop, výrazné nadočnicové oblouky,
mezioční rýha v čelní partii, špičatější čenich, ucho vysoko nasezené a široko nesené, dlouhé, oko lehce mandlové
dle standardu, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník prostorný,
sudovitý, předhrudí dle standardu, hřbetní dlouhá, měkší za pohybu, zaškrcená za kohoutkem, bedra korektní, záď
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, lokty volné, vtáčená
tlapka, úhlení strmé, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, sevřené hlezno, vytočené tlapky, úhlení korektní,
ocas nasazen správně a nesen v pohybu vysoko, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý
tón, sytě žlutá, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, střední bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace
sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, ne příliš důvěřivá. Reakce na
střelbu žádná.
Povahový test: 1 – 8 – 20 – 5/4 – 10 – 4 – 10 – 10 = 72 bodů

CIRA Šumavský Xerak – 31.05.2010, CMKU/BOM/4824/10
VD1
o: Maxim de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0
m: Aimy Bílý Trpaslík, HD A
chov. Karel Bárta
maj. Ing.Stanislav Podmanický, Dobřív 371, 338 44 Dobřív, 723 464 813, s.podman@seznam.cz
Chovná fena, 56/63 cm – těžká hlava s delší čelní partií, nevýrazný stop tvořen pouze nadočnicovými oblouky,
mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasezené i nesené, dlouhé, špičaté se špičkou vytočenou ven, mekčí, oko
lehce mandlové dle standardu, správně uložené, tmavé, skus nůžkový se stř. řezáky v kleštích, chybí P1 vpravo
dole, krk dle standardu. Hrudník prostorný, mělký, široký, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pronesená, dlouhá,
bedra korektní, záď silně přestavěná, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s širokým postojem, lokty vybočené,
úhlení strmé, pánevní končetiny s širokým, rozbíhavým postojem, úhlení strmější, ocas nízko nasazen, nesen
korektně, lehce tvoří háček, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž,
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, střední bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá.
Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní,
celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na
střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: tmavé oko
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5/10 – 14 – 8 – 10 – 10 = 95/A bodů
CRUELLE Olbramovický kvítek – nar. 10.01.2011, CMKU/BOM/5124/11
Velmi nadějná 1, Velmi dobrá
o: Idefix of Flying Porkies, HD A, ED 0/0
m: Alis Nobi la Cage aux Folles, HD A, ED 0/0
chov. Zdeňka Brhelová
maj. Hana Vybíhalová, Na kopečku 48, 533 74 Horní Jelení, 607 827 401, vybihalova.hana@seznam.cz
Chovná fena po doložení zdravotních vyšetření, pokud bude HD do stupně C, 59/62 cm – typická hlava dle
standardu, delší čelní partie, výraznější stop, ucho vysoko nasazené i nesené, delší. Oko lehce mandlové dle
standardu, správně uloženo, světlejší hnědé, chrup neúplný, chybí I2, I3 vpravo dole po úrazu - doloženo RTG,
skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie dlouhá, za
pohybu lehce pronesená, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny
se správným postojem, úhlení strmější, lokty volné, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas
správně nasazen, vysoce nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón,
mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika
lehká, pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový
vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: barva
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5/10 – 11 – 10 – 10 – 10 = 94 bodů
DIXIE Sarah Moravia – nar. 16.07.2010, CMKU/BOM/4919/10
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr / ČR)
o: Duch Sweet Home, HD A
m: Fler z Heberu, HD A
chov. Miroslav Macura
maj. Petr Sliwka, Oldřichovice 380, 739 58 Oldřichovice, 720 561 370, petr.sliwka@seznam.cz
Chovná fena, 62/66 cm – delší čelní partie, výrazný stop a nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasezené a šířeji
nesené, dlouhé, špičaté, šírší u základny, měkké, oko lehce mandlové dle standardu, správně uložené, tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník prostorný, mělčí, hřbetní linie pronesená, měkčí, bedra
rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s korektním postojem,
lokty volné, strmé úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem a korektním úhlením, ocas nasazen nízko a
nesen správně, stáčí špičku vpravo, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, jemnější
struktury, charbonáž zvýrazněná méně, maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, výživná, celkový vzhled méně
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu žádná.
Mimořádné přednosti: povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 9 – 10 = 97/A bodů

ERA Lebensborn – nar. 01.10.2009, MET Malin.1504/09, CMKU/BOM/5592/-11/09
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr / ČR)
o: Maxim de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0
m: Cynk Astape, HD A, ED 0/0
chov. Zsolt Laczkó, Maďarsko
maj. Hana Vybíhalová, Na kopečku 48, 533 74 Horní Jelení, 607 827 401, vybihalova.hana@seznam.cz
Chovná fena, 60/63 cm – hlava typická dle standardu, širší, mírně ustupující čelo, méně výrazný stop, ucho
vysoko nasazené a nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uložené, hnědé, chrup úplný, skus
nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie dlouhá, pronesená,
zaškrcená za kohoutkem, bedra mírně klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní
končetiny se širokým postojem, lokty volné, vtáčí tlapky, úhlení korektní, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem
a sevřeným hleznem, vytočené tlapky, korektní úhlení, ocas nasazen a nesen správně, stáčí špičku vpravo,
správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, barvy rudé, charbonáž zvýrazněná dle
standardu, střední bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, výživná, celkový vzhled méně
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, lehce nervózní. Reakce na střelbu střední.
Povahový test: 5 – 8 – 13 – 4/9 – 14 – 9 – 10 – 10 = 82 bodů
UVEX de Alphaville Bohemia – nar. 26.08.2010, CMKU/BOM/4962/10
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), 2x CACIB, 2x CAC-SK, BH
o: v. Kenzo de Alphaville Bohemia, HD A
m: Jet de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0
chov. Jitka Pospíchalová
maj. Stanislava Hájková, Třtěno 102, 404 01 Louny 1, 604 986 505, tadeasek@centrum.cz
Chovný pes, 64/66 cm – nevýrazný stop tvořen pouze nadočnicemi, málo vyplněné líce, ucho šířeji, vysoko
nasezené a nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uložené, hnědé, v chrupu nadpočetný P1
vlevo nahoře , skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník prostorný, sudovitý, hřbetní linie pronesená, měkčí za
pohybu, zaškrcená za kohoutkem, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní
končetiny se širokým postojem, úhlení strmé, pánevní končetiny se širokým postojem, korektní úhlení, ocas
nasazen vysoko, nesen korektně, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón,
barvy zlaté, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Obě varlata v šourku plně
vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská.
Reakce na střelbu žádná.
Mimořádné přednosti: povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů
WILMA z Hückelovy vily – nar. 18.05.2008, CMKU/BOM/3953/08
HD A (MVDr.Ekr / ČR), VD1
o: Cedrik Astape, HD B
m: Nora z Hückelovy vily, HD A
chov. Zdeněk Volný
maj. Renata Opočenská, Rudník 62, 543 72 Rudník, 732 425 086, opocenska.renata@seznam.cz
Chovná fena, 58/63 cm – delší čelní partie, širší čelo, nevýrazný stop tvořen pouze nadočnicemi, výrazné
nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii, ucho šířeji nasezené, nesené korektně, delší, špička vytočená
ven, oko lehce mandlové dle standardu, správně uložené, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu.
Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, rovná, bedra korektní, vystouplé pánevní
kosti, záď spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, lokty volné, úhlení
korektní, pánevní končetiny s korektním postojem a úhlením, ocas nasazen nízko, správné délky. Srst správné
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, maska průměrná, pigmentace
sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice
pracovní, celkový vzhled méně elegantní i kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská.
Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: hrudník a předhrudí
Povahový test: 10 – 8 – 18 – 5/10 – 13 – 9 – 10 – 10 = 93/A/O 1,1/P,P bodů
DARING-DEVIL du Crépuscule des Loups – nar. 04.01.2008, CMKU/BOM/3929/-08/08/09, LOF 1 B.BEL
202244/MALINOIS
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR),
o: Aramis du Hameau Saint Blaise, HD A
m: Vanille du Crépuscule des Loups, HD A
chov. Phillipe Suter
maj. Hana Pisarčíková + Šárka Velčovská
Pouze doplnění nepovinné části povahového testu obrany: O 1,1/P,N

TERVUEREN
DAYIS NISS Briesberi – 15.05.2010, CMKU/BOT/4802/10
HD B (MVDr.Ekr / ČR)
ZZO
o: z.Ch. Argent Brut z Kovárny, HD A, ED 0/0
m: Berenis Nick Briesberi, HD A
chov. Markéta Košinová
maj. Michaela Rubášová, Dukelských hrdinů 37, 400 01 Ústí nad Labem, rubasova.michaela@seznam.cz
Chovná fena, 60/60 cm – nevýrazný stop, římský nos, špičatější čenich, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené,
správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, 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 i úhlení hrudních končetin korektní. Postoj i
úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 1cm. Srst uzavřená, v línání,
nevýrazný teplý tón – stříbrné, charbonáž zvýrazněná po celém těle, maska základní, pigmentace sytá. Pohybová
mechanika lehká a pružná, častý mimochod, rozhazuje zadní končetiny. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní
výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, povaha temperamentní, nedůvěřivá, se
slabou reakcí na střelbu.
Povahový test: 1 – 6 – 18 – 5 – 9 – 15 – 8 – 10 – 10 = 82/A bodů (netrad.aport: koště, kokos)
DUIWEL NISS Briesberi – 15.05.2010, CMKU/BOT/4801/10
HD A (MVDr.Ekr / ČR)
Velmi nadějný
o: z.Ch. Argent Brut z Kovárny, HD A, ED 0/0
m: Berenis Nick Briesberi, HD A
chov. Markéta Košinová
maj. Renata Labošová, Rohovládová Bělá 76, 533 43 Rohovládová Bělá, R.Labosova@seznam.cz
Chovný pes, 63/61 cm – typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko
lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník
mělčí, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, vytouplá páteř, bedra korektní, vystouplé
pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Postoj hrudních končetin rozbíhavý, volné
lokty, korektní úhlení. Vytočené tlapy pánevních končetin, korektní úhlení. Ocas správně nasazen a nesen,
správné délky. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón – stříbrné, charbonáž zvýrazněná po celém
těle, maska základní, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice kostnatá, celkový vzhled
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: hlava, pigment, oko
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů (netrad.aport: koště, ytong, kokos)
INES Randy Dog – 02.10.2007, CMKU/BOT/3293/07
HD A (MVDr.Ekr / ČR)
Nadějná
o: Int.Ch. Cron de el Segadal, HD C (D), HD D (CZ)
m: Elke Randy Dog
chov. Renata Tvrdá
maj. Renata Tvrdá + Věra Stupková, Plzeňská 120, 267 61 Cerhovice, 606 692 926, randydog@volny.cz
Chovná fena, 58/60 cm – hlava s delší čelní partií, širším čelem a volnějšími pysky, ucho široko nasazené a
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup
úplný, skus těsný nůžkový se střeďáky v kleštích, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný, se správně
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu. Postoj hrudních končetin korektní, zaječí tlapka, úhlení korektní. Lehce vytočené tlapky pánevních
končetin, úhlení korektní. Celkově kratší nohy. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá
a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – sytý oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, velmi malý bílý
znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká, pružná a
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice příliš výživná, celkový vzhled elegantní, méně
kompaktní, povaha klidná, nedůvěřivá, lekavá, se slabou reakcí na střelbu.
Mimořádné přednosti: barva
Povahový test: 3 – 5 – 19 – 4 – 6 – 13 – 6 – 8 – 1 = 65 bodů (flegmatická, v útlumu)

ZNOVA z Kovárny – 29.09.2010, CMKU/BOT/4993/10
HD B, ED 0/0, SA 0, PL 0/0, OCD neg. (MVDr.Drahotský / ČR), DOV prostá - 11/2010
(MVDr.Faga / SK)
2x CAJC, ZZO
o: s.r. Uphen-Back de la Foret d'Olifan
m: s.r. T.s. s. Int.Ch. Unique Eleanor z Kovárny
chov. Hana Pisarčíková
maj. Mgr.Dagmar Burešová, Arnošta z Pardubic 2609, 530 02 Pardubice, 604 900 964, dabur@seznam.cz
Chovná fena, 57/59 cm – typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko
lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup neúplný - chybí 1xP2 PD, skus nůžkový se střeďáky v
kleštích, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná,
bedra rovná, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Postoj a úhlení hrudních končetin korektní, levá
tlapka vytáčená. Postoj pánevních končetin širší, úhlení korektní. Ocas správně nasazen a nesen, delší o 2 cm, za
pohybu vysoko nesen. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón – stříbrné, charbonáž zvýrazněná dle
standardu středně, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná,
kratší, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a
elegantní, povaha temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: typ, oko, pigment
Doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem
Povahový test: 6 – 8 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94/A bodů (netrad.aport: koště, ytong, kokos), přátelská,
temperamentní, hravá
QUICK XCALIBUR Sixty Six – 24.11.2005, CMKU/BOT/3063/05
HD A (MVDr.Ekr / ČR)
ČKŠ, 3x CAC, 2x r.CAC, ZZO, ZOP, ZPU1
o: s.JCh. Xcalibur de Cadre Noir, HD A
m: Mia-Dylan van de Lamar, HD C
chov. Iva Kuncmanová
maj. Markéta Novosádová, Barovice 23, 583 01 Chotěboř, 777 872 568, marketa.novosadova@seznam.cz
Pouze doplnění povahového testu o obranu – O 2P/2P
fena UNAI UNIQUE z Kovárny – nar. 20.03.2009, CMKU/BOT/3459/09
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (posl.6/2011), DNA profil 231/11,
Selekce Francie - Sujet Reccomandé, Selekce Maďarska – T.s., InterChampion, Champion SR + PL, Klubový
Champion KCHBO, Junior Champion ČR+SR+PL, CSAU, TAN, ZZO, PT90/A
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
Pouze doplnění povahového testu o obranu – O2N/2N

