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Popisná přehlídka a povahový test Ratenice, 05.04.2014 
   

Rozhodčí exteriéru: Eva Hájková, Hana Pisarčíková (psi označení *) 
Vedoucí komise PT: Irena Kadlecová 
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) -  deštník, láhev s kamínky, kolečko 
    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) 
 
 
Ztráta z akce:  - 4.827 Kč 
Uplatněná sleva na PP a PT – 12x zdravotní program: 3.000 Kč 
Uplatněná sleva na DNA odběry (19x): 3.800 Kč 
 
 
 
 
 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
fena ACYRA Garzo Lobo - nar. 01.08.2012, CMKU/AUO/1414/12 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0  (MVDr. Vomáčka), DOV prostá (9.11.2013 MVDr. Lenská), DNA HSF4 clear (Genomia), DNA MDR1 
carrier (Genomia), luxace patelly – nepostižen (MVDr. Štolcová), DNA ověřený původ 
Champion San Marino, Filipíny, zkouška AD 
o: Champion Svěží vítr, HD A 
m: Elena Svěží vítr, HD A 
chov. Volfová Jana 
maj. Prokešová Jana, Ing., Horní Libchava 181, 471 11 Horní Libchava  , tel. 731 188 890, e-mail: 
jana.prokesova@gaenergo.cz 
Chovná fena – výška 55 cm, hlava typická, mírně usstupující čelo, 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 hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce převaluje 
hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, za pohybu volné lokty, lopatky 
správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, hlezna krátká, sevřená, 
úhlení zadních končetin strmější, ocas plná délka, bez zálomku, nekupírovaný, srst střední textury a délky, barva 
dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka plně pigmentovaná, pysky částečně depigmentované, nosní 
houba depigmentována - méně než 25%, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, 
delšího rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů. Pozn. k PT: přátelská 
 
 
pes ADIGEI Labakan Slovakia - nar. 07.06.2011, CMKU/AUO/1123/11/11, SPKP 26 
Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0, SA 0, luxace patelly – nepostižen, OCD nepostižen (vše MVDr. Ekr), DOV prostý (15.10.2013 
MVDr. Beránek), DNA HSF4 clear (AHT), CAJC, ZVOP, zkouška AD 
o: Silver Dream Aussie´s Land Rover 
m: Jch. Chessie Labakan Puella Fera 
chov. Zelenayová Eva, MVDr. 
maj. Králová Martina, Orlické nábřeží 996, 565 01  Choceň, tel. 739 401 706, e-mail: kraluchove@seznam.cz 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=acyra&gAct=detail&ID=36759
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=adigei&gAct=detail&ID=34886
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Chovný pes, výška 59 cm - hlava typická, širší lebka, ucho korektně nesené, šířeji nasazené, správného tvaru a 
střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé s modrým klínkem, chrup úplný, skus nůžkový, 
kratší krk, mělčí hrudník, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, volné lokty, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení 
předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních 
končetin strmější, ocas plná délka, bez zálomku - nekupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
na těle malé dilute skvrny, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentované, nosní houba 
depigmentována méně než 25%, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti 
a kostry, delšího rámce, povaha mírně nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: pohyb 
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 1 = 87 bodů/A 
 
 
pes ARMIS z Ranče pod Jeřábem - nar. 29.05.2012, CMKU/ZReg/AUO/1308/12 
černá s bílými znaky a hnědým pálením 
DOV prostý (12.3.2014 MVDr. Beránek), CAJC 
o: Int.Ch. Axel Moon Carcassonne Tolugo, HD A 
m: Carmen Mladá Živa, HD A 
chov. Doleželová Kateřina MUDr. 
maj. Žák Zdeněk, K. H. Máchy 1005, 289 11  Pečky, tel. 725 760 101, e-mail: baddy@tiscali.cz 
Chovný pes po absolvování vyšetření RTG DKK v souladu s CHŘ, výška 53 cm - hlava typická, výrazný stop, 
vyšší profil mozkovny, 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 hluboký, 
prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, vybočené lokty, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, sevřená, úhlení zadních končetin korektní, ocas plná 
délka, bez zálomku - nekupírovaný, 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, 
sbíhavá, v pohybu vybočené lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha živá, pozorná, mírně 
nedůvěřivá. Výrazná reakce na střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test: 8 – 9 – 0 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 78 bodů/A. Pozn. k PT: temperamentní, přátelský 
 
 
 
fena ARWEN Garzo Lobo – nar. 01.08.2012, CMKU/AUO/1415/12 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše MVDr. Ekr), DOV prostá (16.9.2012 MVDr. Beránek), DNA HSF4 Clear (AHT), DNA CEA 
clear (Slovgen), DNA PRA-prcd Normal (Slovgen), DNA MDR1 normal/mutant (Slovgen), velmi dobrá 3, ZVOP 
o: Champion Svěží vítr, HD A 
m: Elena Svěží vítr, HD A 
chov. Volfová Jana 
maj. Hojdová Jana, Střelice 59, 333 01  Stod, tel. 724 737 124, e-mail: jhojdova@centrum.cz 
Chovná fena po absolvování vyšetření očí v souladu s CHŘ, výška 54 cm - hlava typická, ustupující čelo, 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 hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a 
vodorovný, v pohybu lehce převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, vybočené lokty, lopatky 
správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas zkrácená délka (1/3) - nekupírovaný, 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, sbíhavá, lokty vybočené v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: pohyb, barva 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A. 
 
 
fena BE HAPPY Haliba - nar. 17.05.2012, CMKU/AUO/1297/12 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD nepostižen (vše MVDr. Vomáčka), luxace patelly – nepostižen (MVDr. Štolcová), DOV 
prostá (22.3.2014 MVDr. Lenská), DNA HSF4 clear (?), DNA CEA clear (na základě DNA testů předků), DNA 
MDR1 normal/normal (Slovgen), DNA PRA-prcd normal/normal (Slovgen), DNA DM normal/normal (Slovgen), 
Výborná 1, vítěz třídy, zkouška AD 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=armis&gAct=detail&ID=36930
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arwen&gAct=detail&ID=36758
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=be%20happy&gAct=detail&ID=36879


 3 

o: Int.Ch. Axel Moon Carcassonne Tolugo, HD A 
m: Ch. Dee Dee Merle z Kamilkové zahrady, HD A 
chov. Babová Hana 
maj. Strnadová Denisa, Víska 14, 471 03  Kravaře v Čechách, tel. 723 283 681, e-mail: strnde@seznam.cz 
Chovná fena, výška 53 cm - hlava typická, širěí líce, 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 hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, v pohybu klene bedra, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny: přední tlapka vtáčená, lopatky správně uložené, správné délky, 
končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas plná délka, bez zálomku - nekupírovaný, srst střední textury a 
délky, barva: na ocase prolíná rezavá v černém podkladu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčkaplně 
pigmentovaná, pysky částečně depigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, celkový vzhled vyvážený, 
střední velikosti a kostry, správného rámce, méně elegantní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 98 bodů. 
 
 
fena CLANCY Medvědí tlapa - nar. 17.01.2012, CMKU/AUO/1208/12 
černá s bílými znaky a hnědým pálením 
DOV prostá (6.3.2012 MVDr. Beránek), DNA HSF4 clear (na základě DNA testů předků)  
o: Int.Ch. Silver Dream Aussie´s Krazy Krizzy, HD A 
m: s.Int.Ch.. Thornapple Premonition, HD A 
chov. Janulcová Ivana 
maj. Hlásková Eva, Jana Masaryka 1363/19, 500 12  Hradec Králové, tel. 732 313 143, e-mail: 
ehlaskova@gmail.com 
Chovná fena po absolvování vyšetření RTG DKK, DLK a očí v souladu s CHŘ, výška 52 cm - hlava typická, 
silně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
kulatější, 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, postoj hrudních končetin 
korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, kratší 
nohy, pánevní končetiny: silně vytáčená tlapka, hlezna silně sevřená, úhlení zadních končetin strmé, ocas 
přirozeně krátký (1/3), deformace obratlů nekupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, více 
barvy na levé straně obličeje, ale standardní, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i nosní houba plně 
pigmentované, pysky méně výrazný pigment, pohybová mechanika vzadu silně vázaná a méně dynamická, krátký 
krok, silně sevřená hlezna, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled nekompaktní, 
dlouhého rámce, kratší nohy, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů/A. Pozn. k PT: veselá, přátelská 
 
 
fena DIVE Medvědí tlapa - nar. 31.12.2012, CMKU/AUO/1516/12 
černá s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0, OCD nepostižen, luxace patelly - nepostižen (vše MVDr. Vomáčka), DOV prostá (7.2.2013 MVDr. 
Beránek), DNA HSF4 clear (na základě DNA testů předků),  DNA CEA ? (Vetascien Hong Kong), velmi dobrá, 
zkouška ZZO 
o: Thornapple Love Lock Down, HD A 
m: s.Int.Ch. Thornapple Premonition, HD A 
chov. Janulcová Ivana 
maj. Petráčková Helena, Hřbitovní 182, 417 54  Kostomlaty pod Milešovkou, tel. 602 220 049 
Chovná fena po absolvování vyšetření očí v souladu s CHŘ, výška 54 cm - hlava typická, mírně ustupující 
čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, kulatější oko, správně 
uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, silný, 
klenutá bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, 
správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, 
hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas přirozeně krátký (1/3), deformace obratlů 
nekupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i 
nosní houba plně pigmentované, pohybová sbíhavá, vzadu vázaná, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů/A 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=clancy&gAct=detail&ID=35742
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?strana=1&topMenu=1&cat=1&gPage=1&gName=&gSearch=&gCmku=1&gAct=detail&action=home&ID=37764
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pes HARRY POTTER Svěží vítr - nar. 16.05.2010, CMKU/AUO/754/10 
červená s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), SA 0 (MVDr.Decker), DNA HSF4 clear (Genomia), velmi dobrý, zkouška ZOP 
o: Jch. Casanova for Fresh Wind des Chemins Cathares, HD A 
m: VetCh. Laverton Bilitis, HD A 
chov. Šarochová Ivana 
maj. Slachová Hana, Ing., Havlovice 74, 344 01  Domažlice, tel. 605 166 274, e-mail: havlovickycert@seznam.cz 
Chovný pes po absolvování vyšetření očí v souladu s CHŘ, výška 58 cm - hlava typická, mírně ustupující 
čelo, ucho šířeji nasazené a nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči 
jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a 
vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin sbíhavý, vybočené lokty a tlapka, 
měkká záprstí, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin - vytáčená tlapka, hlezna krátká, 
kolmá, úhlení zadních končetin korektní, ocas kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika volná, v 
pohybu volné lokty, obě tlapky předních končetin za pohybu silně vytáčené, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě 
varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného 
rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: barva. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 98 bodů/A. 
 
 
pes KING OF MAGIC Great Lady - nar. 22.09.2012, CMKU/AUO/1478/12 
červená s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0 (obojí MVDr.Kučera), DOV prostá (19.11.2013 MVDr.Trnková) DNA PRA/HC normal, DNA PRA-prcd 
normal (Dajbych, SK), DNA MDR1 normal/mutant (Genomia), CAJC  
o: Ch. Gate Crasher at Musimaciay, HD A 
m: Ch. Dancing Queen Great Lady 
chov. Hanzlová Lenka 
maj. Šebková Anna, Nerudova 1268/14, 589 01  Třešť, tel. 737 487 945, e-mail: anna.sebkova@email.cz 
Posouzení odloženo, výška 59 cm -  hlava typická, náznak římského nosu, ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, 
korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko kulatější, menší, správně uloženo, obě oči jantarové, 
chrup neuplný, chybějící zuby obě P4 dole, skus těsný nůžkový, kratší krk, hrudník hluboký, prostorný, hřbet 
pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny: vybočené lokty, tlapka 
vytáčená, úhlení předních končetin korektní, pánevní končetiny tlapka vytáčená, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, 
úhlení zadních končetin strmější, ocas kupírovaný (z plné délky), srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika volná, 
sbíhavá, v pohybu volná hlezna, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha příliš nedůvěřivá.  
Povahový test: 6 – 6 – - – 5 – 5 – 11 – 5 – dis – 4 = PT odložen z důvodu nepřivolání do skupiny, proto také již 
nenastoupil k posouzení střelby. 
 
 

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
(*) pes AIKO Deabei - nar. 26.04.2011, CMKU/BOG/5263/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Duchek), OCD neg., Jch.CRO, Ch. SLO,RO,SK,CRO,VDH, Int.Ch.CIE,CIB, zkoušky ZZO, 
ZOP, ZM, BH, FPr1 
o: Ch. Gerro vom Philippshof, HD A 
m: Odetta Deabei, HD A, ED 0/0 
chov. Štýbrová Beata Ing. 
maj. Procházková Lucie, V Mezihoří 17, 180 00  Praha 8, tel. 603 180 161, e-mail: dorian.l@seznam.cz 
Chovný pes – 67/65 cm, hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, náznak římského nosu, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, šířeji uloželo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, úzký s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, vystouplé pánevní kosti, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin korektní, za pohybu vytočené lokty, měkčí záprstí, úhlení korektní, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas korektně nasazen, za pohybu vysoce nesen, stáčen špičkou vlevo, standardní 
délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, 
typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na 
střelbu.  
Přednosti: pigment oka 
Doplňující poznámky: krytí fen střední výšky 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 –10 – 10 – 10= 99/A (koště, ytong, peněženka) 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=harry%20p&gAct=detail&ID=30195
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=king%20of&gAct=detail&ID=37363
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=aiko%20d&gAct=detail&ID=33621
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(*) fena CAMINA CORDIS ze Ztracené zahrady - nar. 19.06.2011, CMKU/BOG/5460/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), CAC, CACIB, BOB, zkoušky BH, ZZO, ZOP, ZPU1 
o: Int.Ch. Oliver Deabei, IPO3 ZVV3, HD B 
m: Brittany ze Ztracené zahrady, HD A, ED 0/0 
chov. Formanová Dominika 
maj. Formanová Dominika, Pod Stadiony 47, 150 00  Praha 5, tel. 731 688 469, e-mail: 
dominika.formanova@seznam.cz 
Chovná fena, 59,5/61 cm - hlava s delší čelní partií, širší čelo, příliš vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, 
lehce přestavěná za pohybu, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, lehce vytáčená tlapka, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, 
ocas správně nasazen i nesen ve statice, za pohybu tvoří lehce háček, kratší o 1 cm, srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, prolínání hnědé barvy kolem očí, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně elegatní, povaha 
temperamentní, hravá. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: pigmentace pysků 
Povahový test: 10 – 9 – 10 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A (miska, koště, trubka) 
 
 
(*)fena FAITH BLACK z JBonda - nar. 26.12.2012, CMKU/BOG/6270/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), CAJC, BOJ,  
o: s. Int.Ch. A´Garry James z Jbonda, HD A, ED 0/0 
m: s. Ch. Orchidea Black z Kovárny, HD A 
chov. Tihelková Monika 
maj. Lauko Šárka, Písty 98, 289 13  , tel. 728 210 690, e-mail: sarka@lauko.cz 
Chovná fena od 26.06.2014, 62/63 cm - typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí a užší s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních 
končetin korektní, ocas korektně nasazen, lehce stáčen špičkou vpravo, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, prolínání hnědé barvy - celkově, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní, elegantní, mohla by mít silnější kostru, povaha temperamentní, nevyzrálá. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva oka, ucho 
Povahový test: 8 – 7 – 20 – 5 –  9 – 15 – 9 – 9 – 9 = 91  
 
 
 
 

MMAALLIINNOOIISS  
 
fena ALKA z Granátové zahrady - nar. 09.06.2011, CMKU/BOM/5413/11 
HD A, ED 0/0, OCD neg. (vše  MVDr. Ekr), zkoušky BH, ZZO, OB-Z, OB1, OB2 
o: Udet de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A 
m: Brona od Policie České republiky, HD A, ED 0/0 
chov. Knížová Michaela, Mgr. Bc 
maj. Staropražská Hana, Bc., Nechvílova 1843, 148 00  Praha 4, tel. 732 526 849, e-mail:  
hstaroprazska@seznam.cz 
Chovná fena, 60/66 cm -  typická hlava dle standardu, méně výrazný stop, volné pysky, ucho vysoko nesené, 
široko nasazené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní 
zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny s širokým postojem, úhlení korektní, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, sevřené 
hlezno, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst kratší, méně vyvinutá podsada, fauve, nevýrazný teplý 
tón, oranž, charbonáž zvýrazněná, střední bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva oka 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A/O/1P,1P bodů (koště, taška, ytong) 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=camina%20c&gAct=detail&ID=34225
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=faith&gAct=detail&ID=37269
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=alka%20z&gAct=detail&ID=33980
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pes ARRAS Graf Czech - nar. 27.04.2012, CMKU/BOM/5908/12 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše MVDr. Duchek), DNA ověřený původ, CAC 
o: Ch.Tr. Jaguar de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Besi Boliviat, HD A, ED 0/0 
chov. Smějová Veronika MVDr. 
ma. Horáková Petra, K Okrouhlíku 3, 182 00  Praha 8, tel. 605 836 574, e-mail: claudyberry@seznam.cz 
Chovný pes, 61/65 cm - typická hlava s mírně ustupujícím čelem, náznak římského nosu, ucho vysoko nesené, 
široko nasazené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, 
skus nůžkový těsný, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a 
rovná, 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 i úhlením, ocas 
správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý, charbonáž 
zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pružná, vysoký akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá. Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, 
temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva, oko 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů (taška, koště, ytong) 
 
 
fena BEGI Kribar - nar. 02.02.2013, CMKU/BOM/6461/13 
velmi nadějná 1 
o: Aris Meggan Bohemia, IPO3, HD A 
m: G ot Vitosha, HD A, ED 0/0 
chov. Šebková Věra 
maj. Přibylová Kristýna, Krušnohorská 1659, 431 45  Březno, tel. 777 535 932 
Chovná fena, 61/67 cm - typická hlava dle standardu, náznak římského nosu, ucho vysoko nesené, široko 
nasazené, velké. Oko uzší, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk vysoko nasazen i nesen. 
Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - volné lokty, vytáčená tlapka, strmé úhlení, 
pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, 
fauve výrazný teplý tón, sytý, charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, malý bílý znak na hrudi, maska 
průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a méně ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
 
pes CECIL Betkin dvor - nar. 10/20/2012, CMKU/BOM/7069/-14/12, SPKP 3585 
o: Junker de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Angella Betkin dvor, IPO3, HD A 
chov. Hinerová Alžběta, SK 
maj. Junová Klára, Svatoslav 7, 675 07  , tel. 603 425 812, e-mail: cejka-4@email.cz 
Chovný pes po dodání výsledku DKK a DLK, 58/65 cm – typická hlava dle standardu, mezioční rýha čelní 
partie, hlubší profil, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, těsný, krk dle standardu. Hrudník 
hluboký, prostorný, široký, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pronesená, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná 
a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s širokým postojem, úhlení 
korektní, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, tlapky vytočené, úhlení korektní, ocas správně nasazen i 
nesen, kratší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý, charbonáž zvýrazněná více, 
černé nohy a hrudník, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, široká, typ standardní, 
těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled méně 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva oka 
Doplňující poznámky: krytí fen s ideální výškou  
Povahový test: 10 – 9 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 13.05.2014 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr) 
Chovný pes, 58/65 cm 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arras&gAct=detail&ID=36071
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=begi%20k&gAct=detail&ID=38009
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cecil&gAct=detail&ID=38721


 7 

pes EIKO Monami Tenaj - nar. 19.03.2011, CMKU/BOM/6177/-12/11, SPKP 3171 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše  MVDr. Ekr) 
o: Junker de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Acita Malinstar, HD A 
chov. Zoubková Žaneta, SK 
maj. Milostná Petra, Mastník 74, 675 22  Stařeč, tel. 773 156 256 
Chovný pes, 66/70 cm – typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, náznak římského nosu, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní 
linie začkrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho vtažené. Hrudní 
končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu volné lokty, pánevní končetiny se správným postojem i 
úhlením, nohatý, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, méně vyvinutá podsada, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, sytý, charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, malý bílý znak na všech tlapkách, 
úplná maska, černé čelo a ucho, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, vysoký akcent vpředu, typ 
méně standardní , pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový 
vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu 
žádná. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů 
 
 
fena ELSA Foxy Queen - nar. 31.01.2012, CMKU/BOM/5737/12 
zkoušky BH, ZM 
o: v. Kenzo de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A 
m: Bugs Bunny Štíhlouš, HD A, ED 0/0 
chov. Havlová Kateřina 
maj. Tomíček Václav, Hradec 155, 332 11  Hradec, tel. 728 016 619, e-mail: vendybull@gmail.com 
Chovná fena po doložení výsledku DKK a DLK, 56,5/62 cm – typická hlava dle standardu, ucho vysoko nesené, 
široko nasazené, špičaté. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, 
skus nůžkový, těsný, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, 
rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s 
rozbíhavým postojem, volné lokty, úhlení korektní, pánevní končetiny se správným postojem, úhlení strmější, ocas 
správně nasazen, vysoko nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý, 
charbonáž zvýrazněná méně, maska průměrná až základní, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice příliš výživná, celkový vzhled méně kompaktní 
a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva oka 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů (koště, taška, ytong) 
 
 
fena FADILA De Alphaville Bohemia - nar. 20.06.2012, CMKU/BOM/6043/12 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr) 
o: Junker de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Queen de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0 
chov + maj. Pospíchalová Jitka, Lejšovka 11, 503 03  Smiřice, tel. 776 074 666, malinois@malinois.cz 
Chovná fena, 62/66 cm – malý stop, náznak římského nosu, mezioční rýha v čelní partii, širší líce, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru, měkčí, špičatější, sklad. Oko malé, trojúhelníkovité, správně uloženo, tmavé, 
chrup úplný, skus nůžkový, těsný, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, široký, předhrudí dle standardu, 
hřbetní linie pevná, rovná, bedra rovná a korektní, klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny - lokty vybočené, úhlení korektní, pánevní končetiny se sevřeným hleznem, úhlení 
korektní, dlouhá stehenní kost, ocas správně nasazen i nesen, stáčen špičkou vpravo, správné délky. Srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, černé nohy a hruď, malý 
bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika pružná, vzadu krátká, typ standardní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
 
pes HERMANN M. De Alphaville Bohemia - nar. 07.01.2013, CMKU/BOM/6404/13 
o: Arnas du Domaine du Chenil de la Tour, Ring3 
m: Storm de Alphaville Bohemia, HD A 
chov. Pospíchalová Jitka 
maj. Junová Klára, Svatoslav 7, 675 07  , tel. 603 425 812, e-mail: cejka-4@email.cz 
Chovný pes po dodání výsledku DKK a DLK, 65/67 cm – hlava typická dle standardu, méně výrazný stop, 
římský nos, ucho vysoko nasazené šířeji, správného tvaru a poměrné velikosti, měkké, sklad. Oko lehce mandlové 
dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, zdvojená P1 vpravo nahoře, skus klešťový, krk 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=eiko%20m&gAct=detail&ID=37309
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=elsa%20f&gAct=detail&ID=35542
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fadila&gAct=detail&ID=36436
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=hermann&gAct=detail&ID=37674
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dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, zaškrcená za kohoutkem, bedra korektní, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s širokým postojem, vytáčí tlapku, úhlení 
korektní, pánevní končetiny se sevřeným hleznem, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, stáčen špičkou 
vlevo, délka standardní, za pohybu vysoko nesen. Srst uzavřená, kratěí, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, malý býlí znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika - vysoký akcent vpředu, vykopává do strany, pohyb celkově rozházený, typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled méně elegantní, , 
nekompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva - intenzita fauve 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 13.05.2014 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr) 
Chovný pes, 65/67 cm 
 
 
fena KAELA Starý Machnáč - nar. 13.07.2011, CMKU/BOM/6421/-13/11, SPKP 3264) 
HD A, ED 0/0  (obojí MVDr. Duchek), Champion ČMKU, 7x BOB, 8x CACIB 
o: s.r. s. T.s. Se. Sw. Int.Ch. Daring-Devil du Crépuscule des Loups, HD A, ED 0/0 
m: Kl.Ch. Equinox z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Takáčová Nora, SK 
maj. Koutská Jana, Zaječov 15, 267 63  Zaječov, tel. 604 573 846, e-mail: janakoutska@seznam.cz 
Chovná fena, 57/58 cm – typická hlava dle standardu, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlového tvaru dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, střední řezáky v kleštích, krk kratší. Hrudník hluboký, nedostatečně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny - volné lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, strmé 
úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
charbonáž zvýrazněná méně, malý bílý znak na tlapkách, maska přerušená, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, vázaná vzadu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha hravá, nervozní. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: sytost fauve 
Povahový test: 6 – 7 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 92/A bodů (taška, miska, ytong) 
 
 
pes L‘BRITT of Joli Troucheaus - nar. 11.05.2012, CMKU/BOM/6347/12/12, LOSH 1114010 
o: Haras van d´Acren, HD A 
m: Indiana of Joli Troucheaus 
chov. Limbourg Johan 
maj. Gondeková Miloslava, Polánky nad Dědinou 79, 503 46  Třebechovice pod Orebem, tel. 723 022 084, e-mail: 
milagondekova@seznam.cz 
Chovný pes po dodání výsledku DKK a DLK, 66/72 cm – hlava mírně typ NO, římský nos, mezioční rýha čelní 
partie, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, lehce špičky vytočené ven. Oko kulatější, správně uloženo, 
světlejší, chrup úplný, skus klešťový, střední řezáky v předkusu, krk dle standardu, nízko nasazen. Hrudník 
hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, rovná v pohybu, lehce zaškrcená za kohoutkem, 
bedra mírně klenutá ve statice, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s 
korektním postojem, úhlení korektní, pánevní končetiny s korektním postojem, úhlení korektní, ocas správně 
nasazen i nesen, dílka standardní. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý, charbonáž 
zvýrazněná středně dle standardu, malý býlí znak na hrudi, maska téměř základní, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, hrubší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, 
temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Doplňující poznámky: krytí fen s nůžkovým skusem  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů (koště, taška) 
 
 
pes XARIN de Alphaville Bohemia - nar. 12.03.2011, CMKU/BOM/5195/11 
HD A (MVDr. Vomáčka), zkoušky OB-Z, BH, SPr1 
o: Vasiľ Bono Campo, IPO3, HD B 
m: Storm de Alphaville Bohemia, HD A 
chov. Pospíchalová Jitka 
maj. Böhme Hana, Svojsíkova 752, 473 01  Nový Bor, tel. 723 032 671, e-mail: hanka.bohme@seznam.cz 
Chovný pes, 63/68 cm – ustupující čelo, římský nos, ucho vysoko nasazené, široko nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti, špičaté, lalůček. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, těsný, krk dle standardu. Hrudník mělký, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, zaškrcená 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=kaela&gAct=detail&ID=34666
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=britt&gAct=detail&ID=37907
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=xarin&gAct=detail&ID=30698
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za kohoutkem, bedra rovná a korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny s korektním postojem, úhlení strmé, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, úhlení 
korektní, ocas správně nasazen i nesen, vysoko nasazen v pohybu, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, rudá, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé nohy a hrudník, velký bílý znak na 
hrudi, maska základní, pigmentace sytá. Pohybová mechanika, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice trochu kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 9 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů 
 
 

  

TTEERRVVUUEERREENN  
(*) pes BAHRAM Crazitta - nar. 20.01.2013, CMKU/BOT/6398/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr), CAJC, BOJ, BOB, BIG2 
o: Int.Ch. Corsini Da Capo, HD A, ED 0/0 
m: s.r. Int.Ch. Itta Dog Arabat, HD B 
chov. Rosová Eva 
maj. Rosová Eva + Böhm Pavel, Gagarinova 2688/1, 400 11  Ústí nad Labem, tel. 608 810 367, e-mail: 
crazitta@centrum.cz 
Chovný pes - 64/66 cm, typická hlava s ustupujícím čelem a římským nosem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
lehce kolmá vnitřní hrana, poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup 
úplný, skus velmi těsný nůžkový, korektní krk, hrudník mělký a úzký, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu; postoj 
hrudních končetin úzký, vytáčená tlapka, korektní úhlení, postoj a úhleníi pánevních končetin korektní, volné lokty 
za pohybu, ocas správně nasazen a nesen, o 3 cm delší, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, bez bílého znakui, téměř úplná maska a černé čelo. 
Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, 
povaha temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva oka 
Doplňující poznámky: Chovný od 20.7.2014 
Povahový test: 3 - 9 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 92 b. 
 
 
(*) fena BAO Crazitta - nar. 20.01.2013, CMKU/BOT/6400/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka), CAC, CACIB, zkouška ZVOP 
o: Int.Ch. Corsini Da Capo, HD A, ED 0/0 
m: s.r. Int.Ch. Itta Dog Arabat. HD B 
chov. Rosová Eva 
maj. Rosová Eva, Gagarinova 2688/1, 400 11  Ústí nad Labem, tel. 608 810 367, e-mail: crazitta@centrum.cz 
Chovná fena - 59/58 cm, typická hlava s méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, 
korektní krk, hrudník hluboký, mělčí, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, klenutější za pohybu, 
bedra rovná, korektní, záď spáditá, břicho dle standardu; postoj hrudních končetin korektní, strmější úhlení, postoj 
a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, bez bílého znaku, úplná 
maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, sevřená hlezna za pohybu, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, 
povaha temperamentní, hravá, nedůvěřivá, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz 
Doplňující poznámky: Chovná od 20.07.2014 
Povahový test: 1 - 7 - 19 - 5 - 8 - 12 - 10 - 10 - 10 = 82 b., lekavější 
 
 
(*) fena BASILICA Crazitta - nar. 20.01.2013, CMKU/BOT/6401/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka), velmi nadějná 2  
o: Int.Ch. Corsini Da Capo, HD A, ED 0/0 
m: s.r. Int.Ch. Itta Dog Arabat, HD B 
chov. Rosová Eva 
maj. Gabriel Alexander, Rabasova 17, 400 11  Ústí nad Labem, tel. 724 959 244, e-mail: all.gabriel@atlas.cz 
Chovná fena - 62/64 cm, typická hlava s náznakem římského nosu, nevýrazným stopem a špičatým čenichem, 
ucho vysoko nasazené i nesené, větší, širší u základny, silně ochlupené, oko lehce mandlové, správně uloženo, 
sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník mělký a úzký s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď silně spáditá, břicho dle 
standardu; postoj hrudních končetin úzký, volné lokty, strmé úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bahram&gAct=detail&ID=37090
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bahram&gAct=detail&ID=37649
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bahram&gAct=detail&ID=37650
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ocas správně nasazen a nesen, o 2cm delšíí, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáž zvýrazněná více, bez bílého znaku, úplná maska a černé čelo. Pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká a pružná, vpředu kratší, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz méně vyjádřen, kondice výstavní, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha klidná, bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: Chovná od 20.7.2014 
Povahový test: 7 - 8 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 9 = 94 b. 
 
 
fena DIVINE VENUS z Kovárny - nar. 31.05.2011, CMKU/BOT/5397/11 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (vše MVDr. Ekr), DOV prostá (11.3.2014 MVDr. Beránek), JCh.ČR, Ch.SK, PL, 
Kl.Ch. KCHPBO (SK), zkouška ZVOP 
o: s.r. Digger des Canis du Brabant, HD A 
m: s.Int.Ch. Venus Innah z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Pisarčíková Hana, Blešno 8, 503 46  , tel. 608 870 565, e-mail: hana@zkovarny.com 
Chovná fena - 55/57 cm, typická hlava s náznakem římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu; postoj a úhlení hrudních i pánevních 
končetin korektní, volné lokty za pohybu, ocas správně nasazen a nesen, o 2cm kratší, srst dlouhá, bohatá a 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, 
téměř úplná maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná 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: oko, barva 
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky 
Povahový test: 9 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 9 = 98 b. Klidná. 
 
 
(*) fena EJHLE Novterpod - nar. 30.11.2012, CMKU/BOT/6290/12 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (vše MVDr.Ekr), DOV prostá (18.03.2014 MVDr.Beránek) 
o: Ch. Elyos du Moulin du Verger, HD A, ED 0/0 
m: Czech Novterpod, HD C, ED 0/0 
chov. Maroušková Jitka 
maj. Maroušková Jitka, Jirenská 201, 250 81  Nehvizdy, e-mail: DogCenterAktij@seznam.cz 
Chovná fena - 58,5/62,5 cm, typická hlava s příliš vyplněnými lícemi, ucho vysoko nasazené i nesené, špičaté, 
širší u základny,i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus klešťový, 
korektní krk, hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, 
vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu; postoj hrudních končetin korektní, 
zaječí tlapka, strmější úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, korektní úhlení, ocas správně nasazen a 
nesen, o 2cm kratší, srst kratší, bohatá a uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná 
dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska. Pigmentace méně sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná a prostorná, vykopává tlapky vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva 
Doplňující poznámky: Chovná od 30.05.2014 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 b. / A (koště, taška, trubka) / O4 
 
 
(*) pes CHARON Deabei - nar. 15.02.2013, CMKU/BOT/6449/13 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše MVDr. Ekr), DOV prostý (6.2.2014 MVDr. Beránek)  
o: D´Jakson de Nelly des Beaux Peupliers, Ring3 
m: Tarkatan Juki, IPO3, HD A, ED 0/1 
chov. Štýbrová Beata Ing. 
maj. Rubášová Michaela, Dukelských hrdinů 37, 400 01  Ústí nad Labem, tel. 728 887 462, e-mail: 
rubasova.michaela@seznam.cz 
Chovný pes - 64/67 cm, těžší hlava, delší čelní partie, mírně ustupující čelo, volné pysky, ridge v obličejové části, 
ucho vysoko nasazené a nesené, větší, hlubší, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu; postoj hrudních končetin korektní, 
strmější úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, lehce vytočené tlapky, ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky, srst kratší, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudá, charbonáž zvýrazněná středně 
na těle, více na hrudníku, bez bílého znaku, přerušená maska, černé čelo. Pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká a pružnám vpředu lehčí akcent, typ standardní, těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=divine&gAct=detail&ID=33964
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ejhle&gAct=detail&ID=37255
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=charon&gAct=detail&ID=37987
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plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva 
Doplňující poznámky: Chovný od 15.8.2014 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 b. / A (koště, kabelka, miska) 
 
 
 
(*) pes JEREMIAS Nobby Rock - nar. 08.04.2011, CMKU/BOT/5257/11 
HD A (MVDr. Decker), DOV prostý (9.6.2012 MVDr. Beránek), CAC, ČKŠ, zkouška BH 
o: Jch.KlCh. Athos Comme Un Reve Noir, HD A, ED 0/0 
m: Ch. Adriane Nobby Rock, HD B 
chov. Dlouhá Andrea 
maj. Čiperová Helena, Horní Brusnice 257, 544 75  Mostek, tel. 608 552 279, e-mail: herohel@seznam.cz 
Chovný pes - 66/64 cm, typická hlava s náznakem římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, 
korektní krk, hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu; postoj a úhlení hrudních končetin korektní, postoj 
pánevních končetin korektní, strmější úhlení, ocas správně nasazen, ve statice správně nesen, v pohybu lehce 
tvoří háček, standardní délka ocasu, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž 
zvýrazněná více, bez bílého znaku, průměrná maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a 
prostorná, 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: typická silueta 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 b. / A (koště, kabelka) 
 
 
(*) pes OBERON Dog Arabat - nar. 08.09.2012, CMKU/BOT/6172/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka),  JCh.ČR, Ch. San Marino, Filipíny, Moldávie, zkouška ZVOP 
o: Int.Ch. Cron de el Segadal, HD C 
m: Int.Ch. Mawi Dog Arabat, HD A, ED 0/0 
chov. Burláková Alexandra 
maj. Burláková Alexandra, Petrovická 145, 403 40  Ústí nad Labem, tel. 776 231 031, e-mail: 
dogarabat@seznam.cz 
Chovný pes - 63,5/63 cm, typická hlava s mírným náznakem římského nosu, ustupujícím čelem a nevýrazným 
stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně 
uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný s méně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu; postoj hrudních končetin korektní, strmější úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas 
správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, střední bílý znak na hrudi, téměř úplná maska. Pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě 
varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, 
hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typická silueta, barva 
Povahový test: 10 - 9 - 18 - 4 - 9 - 15 - 8 - 7 - 9 = 90 b. / A (koště, kabelka) 
 
 
(*) pes QUAID Bohemia Alké - nar. 23.11.2004, CMKU/BOT/2835/04 
HD A (MVDr. Ekr), výborný 2  
o: s. Int.Ch. Henry Robito, A3, HD A 
m: s. Ch. Natty Bohemia Alké, HD A 
chov. Grygarová Alexandra 
maj. Kavánková Ludmila, Trněný Újezd 50, 267 18  Mořina, tel. 737 870 153  
Chovný pes - 61/64 cm, typická hlava s klenutějším a ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup neúplný - chybí zuby 
I1+I2 vlevo i vpravo dole (veterinárně doloženo), skus těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný s 
méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, vystouplá páteř, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu; postoj hrudních končetin korektní, měkčí záprstí, strmější 
úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, o 3cm kratší, srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na 
hrudi, maska kompletně prošedivělá. Pigmentace sytá, pohybová mechanika vzhledem k věku lehká, pružná a 
prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=jeremias&gAct=detail&ID=33473
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=oberon&gAct=detail&ID=36396
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=quaid&gAct=detail&ID=7513
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kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, se 
slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 - 10 - 16 - 5 - 10 - 15 - 10 - 9 - 4 = 89 b. 
 


