Základní bonitace Horka nad Moravou - 16.09.2017
Rozhodčí:
V komisi přítomni:

vypsáni u jednotlivých psů
Hana Pisarčíková, Iva Baráková, Blanka Poláčková, Markéta Dlabová
(vyjma účasti při měření vlastních psů či spoluvlastněných psů)

AUSTRALSKÝ OVČÁK
pes JIM Cofi Capito - nar. 25.4.2016, CMKU/AUO/3137/16
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižen, SA 0 (MVDr.Vomáčka, 27.7.2017), DOV prostý (9.8.2017, 14.6.2016,
MVDr.Lenská), PL 0/0 (MVDr.Štolcová, 27.7.2017)
o: Ch. Van Morrison del Whymper delle G.Jorasses, HD A
m: Capita Amazonka, HD A
chov. Ing. Jana Prokešová
maj. Andrea Křivánková, Štefánikova 639, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel. 602 350 989, e-mail:
andrea.krivankova@sanofi.com
výška 56 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka, nekupírovaný, obě varlata v šourku, plně
vyvinutá
Posudek Klubová výstava 16.9.2017 Horka nad Moravou:
17 mo, blue merle, exc. temp., g. mouth, nice head, g. expressive, OK neck and topline, well angulated front, OK
rear angles, he moves close behind and lacks drive in the rear, could tighten in pasterns, well coated, nice outline,
rangey dog
17ti měsíční, blue-merle, výborná povaha, zuby OK, hezká hlava, dobrý výraz, krk a horní linie OK, správně
zaúhlený vepředu, úhlení zadních končetin OK, vázaný pohyb vzadu a postrádá drive v pohybu zadních končetin,
mohl by mít pevnější zápěstí, správně osrstěný, hezký formát, nenucený krok
velmi dobrý 4
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Joyce Crawford-Manton, Irsko

fena INOKO Medvědí tlapa - nar. 14.6.2015, ČMKU/AUO/2722/15
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižena, SA 0 (MVDr.Vomáčka, 13.7.2016), DOV prostá (MVDr.Beránek,
24.11.2016, 23.7.2015), PL 0/0 (MVDr.Štolcová, 13.7.2016), DNA: MDR1 - Normal/Normal (Genomia 256.15),
HSF4 - čistá (na základě testů rodičů), CD - N/N (Optigen, 18.4.17), CMR1 - N/N (na základě testů rodičů),
NCL - N/N (Laboklin, 26.4.17), MH - N/N (Genomia, 24.3.17), HU - N/N (Genomia, 23.3.17), lokus D - D/D
(Genomia, 21.3.17)
Ch. Rumunsko, Srbsko, BOB, BOS, CACIB
o: Thornapple Hangin In The Treme, HD A
m: Thornapple Premonition, HD A
chov. Ivana Janulcová
maj. Ivana Janulcová, Strážky 60, 403 40 Ústí nad Labem, tel. 775 695 803, e-mail: iva.dagulka@seznam.cz
výška 50m, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka - kupírovaný
Posudek Klubová výstava 16.9.2017 Horka nad Moravou:
2 yrs, black tri, nice size bitch, nice proportions, g. mouth, nice head, well set ears, OK for neck and topline,
moving soundly away but she is wide in front, a little less weight might have, steady temperament
2 letá, černá tri, hezké velikosti, hezkých proporcí, zuby OK, hezká hlava, správně nasazené uši, krk a horní linie
OK, přiměřený pohyb při pohledu zezadu, ale široký při pohledu zepředu, měla by mít méně váhy, klidná povaha
výborná 3
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Joyce Crawford-Manton, Irsko

GROENENDAEL
pes ASCII ARNY BriBiaDai - nar. 01.04.2015, CMKU/BOG/7708/15
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr), DOV prostý (poslední 5/2015), BOB
o: HURRICANE van de Schagerwaard, HD A
m: s.r. s. Int.Ch. DAIME Balpoa, HD A, ED 0/0
chov. Ing. Iva Baráková
maj. Hana Kadlčíková, Stěbořice 110, tel. 731153554, kadlcikovah@seznam.cz
Míry 65/63 cm, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, skus nůžkový, chrup kompletní
Posudek z Klubové výstavy 16.9.2017 Horka nad Moravou:
2,5 y, CSB, G size, exc.texture of coat, but not in best cond.today, exc.long and expressive head, flat skull, light
stop, slightly pinched muzzle, exc.almont dark eyes, VG chiselled head, ears well set, flat cheek, exc.neck,
roached loin and longish body, narrow forechest, eleg.bone, VG angulation rear, medium in shoulder, gay tail,
well covering movem., nice presentation, elegant type.
2,5 letý, kompletní nůžkový skus, výborná textura srsti, ale dnes není v nejlepší kondici, výborná dlouhá hlava
s výborným výrazem, plochá mozkovna, slabý stop, lehce špičatý čenich, výborné tmavé mandlové oči, velmi
dobrá modelace hlavy, uši pěkně nasazené, ploché líce, výborný krk, klenutá bedra a delší tělo, úzké
předhrudí, elegantní síla kostry, velmi dobré úhlení vzadu, střední v lopatkách, vysoko nesený ocas, pohyb
pěkně kryje terén, krásná prezentace, elegantní typ.
Výborný 1, CAC
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Laura Vassalo, Itálie

fena PERFECT BLACK UNAI z Kovárny - nar. 17.04.2015, CMKU/BOG/7795/15
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr), DOV prostý, PPM Iris-Iris (poslední 9/2017), ZVOP, HWT Ts., JCh.
CZ, Ch. PL
o: T.s. Int.Ch. L'EVANGELIST de la Terre Sauvage. HD A, ED 0/0
m: s.r. s. T.s. Int.Ch. UNAI UNIQUE z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov. Hana Pisarčíková
maj. Hana Pisarčíková, Blešno 8, 503 47 Blešno, tel. 608 870 565, hana@zkovarny.com + Andrea Pavlíčková
Míry 63/61,5 cm, skus nůžkový, chrup kompletní
Posudek z Klubové výstavy 16.9.2017 Horka nad Moravou:
2y, CSB, big size, not in best cond.today, moulting coat, long head, rounded skull, pronounced stop, brown
eyes, longish ears, wide at base, VG neck, topline should be stronger, sloping croup, minim.angulation rear,
shoulder > straight in sh., stands correct in front and behind, close behind, open elbow, good prop.in movem.,
exc.carr.tail, VG present.+temper.
2 roky, kompletní nůžkový skus, vysoká fena, dnes není v nejlepší kondici, srst v línání, dlouhá hlava,
zakulacené čelo, zvýrazněný stop, hnedé oči, delší uši, širší u základny, velmi dobrý krk, horní linie by mohla
být pevnější, spáditá záď, minimální úhlení vzadu, ramena > strmá v ramenou, korektní postoj vpředu i vzadu,
v pohybu úzká vzadu, volné lokty, dobrý posun v pohybu, výborně nesený ocas, velmi dobrá prezentace a
temperament
Velmi dobrá 4
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Laura Vassalo, Itálie
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MALINOIS
pes KRASSUS Vitris Bohemia - nar. 05.05.2009, CMKU/BOM/4305/09
Junior Champion
o: Int.Ch. CICERO Vitris Bohemia, ÖPO3, HD A
m: Ch. DEDA Rudolfovská skála, HD B
chov. + maj. Miroslav Sklenář, Tř. Míru 5, 77900 Olomouc, tel. 436642637868, vitris@a1.net
Posouzení odloženo – agresivita při měření

pes MERLIN Vitris Bohemia - nar. 26.06.2012, CMKU/BOM/6032/12
HD A, ED 0/0, OCD neg. (MVDr.Horst Wagner, Rakousko), CACA,CACIB, BOS
o: Ch. LUCAS Vitris Bohemia, HD A, ED 0/0
m: JADE Vitris Bohemia, HD A, ED 0/0
chov. + maj. Miroslav Sklenář, Tř. Míru 5, 77900 Olomouc, tel. 436642637868, vitris@a1.net
Míry 62/65 cm, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, skus těsný nůžkový se středními řezáky v předkusu, chrup
kompletní
Posudek z Klubové výstavy 16.9.2017 Horka nad Moravou:
5y, CLB, VG size, typic.male, VG red coat, VG mask, but moulting today, med.long head, receeding skull,
exc.stop, well set exc.ears, not often well carried, exc.dark eyes, well split mouth, exc.construct.of body,
exc.neck, topline and croup, G angulation rear, straight shoulder, VG bone, exc.chest+forechest, well covering
movement, tail well carried, need improve presentation
5 let starý, kompletní klešťový skus, typický pes, velmi dobrá červená srst, velmi dobrá maska, ale dnes
v línání, středně dlouhá hlava, ustupující čelo, výborný stop, pěkně nasazené výborné uši, ne často pěkně
nesené, výborné tmavé oči, pěkně rozříznutá tlama, výborná stavba těla, výborný krk, horní linie a záď, dobré
úhlení vzadu, strmá ramena, velmi dobrá síla kostry, výborný hrudník a předhrudí, pohyb pěkně kryje terén,
pěkně nesený ocas, potřebuje si zlepšit předvedení
Výborný 1
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Laura Vassalo, Itálie

fena ELSA Kajexa - nar. 11.03.2016, CMKU/BOM/8398/16
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr)
o: s. CIB GCh. BRACONNIER GROT Kawai Kaito, HD A, ED 0/0
m: CEISY Kajexa, HD A, ED 0/0
chov. + maj. Iva Hloušková, Dobřenice 132, 50325, tel. 420608448609, ivakajexa@seznam.cz
Míry 61/61 cm, skus nůžkový, chrup neúplný – chybí 1xP4 vlevo dole
Posudek z Klubové výstavy 16.9.2017 Horka nad Moravou:
18m, SB, PM4 left down missing, VG size, exc.dark red coat, with exc.overlay + mask, strong head, zygomatic
arch pronounced, exc.head planes + stop, brown eyes, longish ear, VG neck, correct topline+croup, longish
body, minim.angulation rear + front, exc.chest + forechest, exc.bone, moves very well, exc.carr.of tail, exc.calm
presentation
18 měsíců, nůžkový skus, chybí PM4 vlevo dole, velmi dobrá velikost, výborná tmavě červená srst, s výbornou
charbonáží a maskou, silná hlava, zvýrazněné zygomatické oblouky, výborné linie hlavy a stop, hnědé oči,
delší uši, velmi dobrý krk, korektní horní linie a záď, delší tělo, minimální úhlení vzadu a vpředu, výborný
hrudník a předhrudí, výborná síla kostry, velmi pěkný pohyb, výborné nesení ocasu, výborná klidná prezentace
Dobrá
POSOUZENÍ ODLOŽENO (nesplněná podmínka známky z výstavy)
Rozhodčí: Laura Vassalo, Itálie
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fena NOBLESA GEMMA Kwanah - nar. 31.03.2016, CMKU/BOM/8478/16
Junior Champion CZ
o: s.Int.Ch. EXXON Kwanah, HD A
m: IntCh. LANA Kwanah, HD B, ED 0/0
chov. Zuzana Mrňáková
maj. Pavlína Šrámková, Husova 56, Příbram 26101, tel. 721914348, pavlinasramkova@centrum.cz
Míry 60/62 cm, skus nůžkový, chrup kompletní
Posudek z Klubové výstavy 16.9.2017 Horka nad Moravou:
1,5y, CSB, VG size, nice red coat, correct overlay + mask, feminine long head, little strong in zygomatic arch,
correct head planes + stop, dark alnomd eyes, long ear, well set, VG neck + topline + croup, flat ribs, narrow
forechest, correct chest, elegant bone, min.angulation rear and front, well covering movem., open elbows, nice
temperament, excel.presentat.
1,5 roku, kompletní nůžkový skus, velmi dobrá velikost, krásná červená srst, korektní charbonáž + maska,
samičí dlouhá hlava, poněkud silná v zygomatických obloucích, korektní linie hlavy + stop, tmavé mandlové oči,
dlouhé uši, pěkně nasazené, velmi dobrý krk + horní linie + záď, málo vyklenutá žebra, úzké předhrudí,
korektní hrudník, elegantní síla kostry, minimální úhlení vzadu a vpředu, pohyv pěkně kryje terén, volné lokty,
krásný temperament, výborná prezentace
Velmi dobrá 1
CHOVNÁ FENA po absolvování RTG DKK a DLK pokud bude výsledek max. 2/2
Rozhodčí: Laura Vassalo, Itálie

fena PAPAJA van het Groot Wezenland - nar. 02.10.2015, MET Malin.133/16, CMKU/BOM/9085/-16/15
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 (MVDr.Nytra)
o: KUERRAS van het Groot Wezenland
m: KAILA van het Groot Wezenland, HD A, ED 0/0
chov. Willem Dusseljee
maj. Monika Marková, Dolní Tošanovice 42, 7395, tel. 777849444, zamazalova@seznam.cz, x
Míry 56,5/64 cm, těsný nůžkový skus, kompletní chrup
Posudek z Klubové výstavy 16.9.2017 Horka nad Moravou:
2y, CSB, med.size, right short coat, very dark overlay + mask, med.long head, flat forehead, light stop, strong
muzzle, excel.dark eyes, long ear, straight neck + shoulder, long body, correct croup, quite good angul.rear,
excel.bone, flat ribs, excel.chest, quite narrow forechest, close behind, open elbow, crosses front,
excel.presentation, very nice temperament
2 letá, kompletní nůžkový skus, střední velikost, správná krátká srst, velmi tmavá charbonáž + maska, středně
dlouhá hlava, ploché čelo, slabý stop, silný čenich, výborné tmavé oči, dlouhé uši, strmý krk a ramena, dlouhé
tělo, korektní záď, celkem dobré úhlení vzadu, výborná síla kostry, málo vyklenutá žebra, výborný hrudník,
celkem úzké předhrudí, v pohybu sbíhá vzadu, volné lokty, vpředu kříží tlapky, výborná prezentace, velmi
krásný temperament
Dobrá
POSOUZENÍ ODLOŽENO (nesplněná podmínka známky z výstavy)
Rozhodčí: Laura Vassalo, Itálie
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fena DJESSY Kajexa - nar. 18.04.2015, CMKU/BOM/7781/15
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr)
o: Ch. BRUTUS Hronovský pramen, SPr3, HD A, ED 0/0
m: CEISY Kajexa, SPr3, HD A, ED 0/0
chov. Iva Hloušková
maj. Kristýna Dvořáková, Vysocká 552, 500 11 Hradec Králové
Míry 62,5/67 cm, nůžkový skus se středními řezáky v těsných nůžkách, neúplný chrup – chybí 2xM3
Posudek z Klubové výstavy 16.9.2017 Horka nad Moravou:
2y, CSB, big size, short red coat, correct overlay +mask, med.long head, quite flat forehead, correct stop,
strong muzzle, round light brown eyes, good neck, topline + croup, min.angul.rear+front, VG bone,
excel.chest+forechest, long ears, light curly tail, moves with good props.rear, crossing front, good present.,
excel.temperament
2 roky, kompletní nůžkový skus, krátká červená srst, korektní charbonáž a maska, středně dlouhá hlava,
celkem ploché čelo, korektní stop, silný čenich, kulaté světle hnědé oči, dobrý krk, horní linie a záď, minimální
úhlení vzadu a vpředu, velmi dobrá síla kostry, výborný hrudník + předhrudí, dlouhé uši, lehce zatočený ocas,
v pohybu dobrý posun vzadu, kříží tlapky vpředu, dobrá prezentace, výborný temperament
Dobrá
POSOUZENÍ ODLOŽENO (nesplněná podmínka známky z výstavy)
Rozhodčí: Laura Vassalo, Itálie

fena QATAR van het Groot Wezenland - nar. 14.06.2016, MET.Malin.202/16, CMKU/BOM/9330/-17/16
o: LINCK van het Groot Wezenland, IPO3
m: KAILA van het Groot Wezenland, HD A, ED 0/0
chov. Willem Dusseljee
maj. Monika Marková, Dolní Tošanovice 42, tel. 777849444, zamazalova@seznam.cz
Míry 55/60 cm, nůžkový skus se střeďáky v kleštích, kompletní chrup
Posudek z Klubové výstavy 16.9.2017 Horka nad Moravou:
15m, CSB, med.size, very dark overlay+mask, long head, pronounced zygomatic arch, correct head planes,
light stop, long ear, wide at base, straight neck+shoulder, correct topline+croup, long body, minimum
angul.rear, VG bone, close behind, open elbow, crossing front, tail well carried, excel.present.+temper.
15 měsíců, kompletní nůžkový skus, střední velikost, velmi tmavá charbonáž + maska, dlouhá hlava,
zvýrazněné zygomatické oblouky, korektní línie hlavy, slabý stop, dlouhé uši, široké u základny, strmý krk +
ramena, korektní horní linie + záď, dlouhé tělo, minimální úhlení vzadu, velmi dobrá síla kostry, v pohybu sbíhá
vzadu, volné lokty, kříží tlapky vpředu, ocas pěkně nesen, výborná prezentace a temperament
Dobrá
POSOUZENÍ ODLOŽENO (nesplněná podmínka známky z výstavy)
Rozhodčí: Laura Vassalo, Itálie

5

TERVUEREN
pes IRAN GYPSI z Henrisaru z Henrisaru - nar. 31.08.2014, CMKU/BOT/7393/14
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr), CAC
o: s. Int.Ch. CARLO Deabei, HD A, ED 0/0
m: FARINA DONA z Henrisaru, HD A, ED 0/0
chov. Šárka Mikolášková
maj. Barbora Křivánková + Martin Doha, Těšany 262, 664 54, tel. 732688660, pracovnibrambora@email.cz
Míry 63/57 cm, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, nůžkový skus, kompletní chrup
Posudek z Klubové výstavy 16.9.2017 Horka nad Moravou:
3y, CSB, VG size, red coat, very dark overlay, long head, flat forehead, min.stop, excel.mask, almond eyes, flat
cheek, well set ears, wide at base, excel.neck + topline, sloping croup, med.angul.rear, min.front, excel.front +
chest + forechest. Well covering movement, well carried tail,excel.present., nice temperament
3 roky, kompletní nůžkový skus, velmi dobrá velikost, červená srst, velmi tmavá charbonáž, dlouhá hlava,
ploché čelo, minimální stop, výborná maska, mandlové oči, ploché líce, pěkně nasazené uši, široké u základny,
výborný krk + horní linie, spáditá záď, střední úhlení vzadu, minimální vpředu, výborný předek + hrudník +
předhrudí, pohyb pěkně kryje terén, pěkně nesený ocas, výborná prezentace, krásný temperament
Výborný 3
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Laura Vassalo, Itálie

fena ALHAMBRA z Jadeitu - nar. 09.10.2015, CMKU/BOT/8208/15
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) výborná
o: Ch. ZEPHYR UPHEN z Kovárny, HD A, ED 0/0
m: JCh. AM I MARLENE z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov. Bc. Kateřina Uhlířová
maj. Michaela Horňasová, Petrovice 40, Nové Město na Moravě, 592 31, tel. 777267020,
Michaela.Hornasova@seznam.cz
Míry 58/58 cm, skus: obě I3 nůžkový, obě I2 klešťový, obě I1 předkus, kompletní chrup
Posudek z Klubové výstavy 16.9.2017 Horka nad Moravou:
2y, CLB, G size, nice grey coat, correct overlay, long, dry head, VG chiselling, flat forehead, elegant stop, VG
mask, exc.dark almond eyes and pigmentation, very high set longish ears, exc.neck + withers, correct topline,
sloping croup, VG angul.rear, min.front, exc.chest, still narrow in forechest, exc.bone, open elbow, VG
propos.rear + tail carried, nice temper., excel.present.
2 roky, kompletní klešťový skus, dobrá velikost, krásná šedá srst, korektní charbonáž, dlouhá, suchá hlava,
velmi dobrá modelace, ploché čelo, elegantní stop, velmi dobrá maska, výborné tmavé mandlové oči a
pigmentace, velmi vysoko nasazené delší uši, výborný krk + kohoutek, korektní horní linie, spáditá záď, velmi
dobré úhlení vzadu, minimální vpředu, výborný hrudník, ještě úzká v předhrudí, výborná síla kostry, volné lokty,
velmi dobrý posun vzadu + nesení ocasu, krásný temperament, výborná prezentace
Výborná 1, CAC, ČKŠ
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Laura Vassalo, Itálie
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