
Základní bonitace Mladá Boleslav – 13.-14.05.2017 
 

Rozhodčí:    vypsáni u jednotlivých psů 
V komisi přítomni: všichni členové chovatelské komise 

  

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
pes ADWIN ELITE LOOK Sunshinewood – nar. 19.3.2015, CMKU/AUO/2506/15 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižen, SA 0 ( MVDr. Jaromír Ekr - 28.7.2016), DOV prostý (13.5.2017, 7.5.2015 
MVDr.Lenská), DNA HSF4 čistý (na základě DNA testů předků), DNA vp – ověřený původ (odebráno na akci) 
výborný 1, CAC, CACIB, BOB 
HWT-TS, ZVOP 
o: GOLIÁŠ Srdcové eso, HD A 
m: BE HAPPY Haliba, HD A 
chov. Strnadová Denisa 
maj. Machatá Iveta, Dašická 85, 533 75 Dolní Ředice, tel. 774030389, e-mail: machataiveta@seznam.cz 
CHOVNÝ PES 
výška 56 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas kupírovaný – plná délka, obě varlata v šourku, plně vyvinutá 
Známka z klubové výstavy 13.5.2017: Výborný 2, res.CAC (rozh.Joni A Monney-Mc Keown, USA) 
Posudek: 
good head proportions, good height to length, needs a bit more neck, needs more angulation front and rear, but 
balanced, rear pasterns too long, rear movement is good, front movement is loose in elbows, side gait is balanced 
but bounces a bit 
dobré proporce hlavy, dobrý poměr výšky a délky, potřebuje více krku, potřebuje více úhlení vepředu i vzadu, ale je 
vyvážené, příliš dlouhé hlezno, dobrý pohyb při pohledu zezadu, při pohledu zepředu volné lokty, pohyb při 
pohledu ze strany je vyvážený, ale trochu poskakuje 

 
fena AIWA LITTLE PRINCESS Sunshinewood – nar. 19.3.2015, CMKU/AUO/2509/15 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižena (MVDr. Jiří Vomáčka, 16.1.2017), DOV prostá (13.5.2017, 7.5.2015 
MVDr.Lenská), DNA HSF4 čistá (na základě DNA testů předků), DNA MDR1 - přenašeč (Slovgen s.r.o. - JEDNÁ 
SE O TEST Z NEAKREDITOVANÉ LABORATOŘE ČMKU), DNA vp – ověřený původ (odebráno na akci) 
výborná 
o: GOLIÁŠ Srdcové eso, HD A 
m: BE HAPPY Haliba, HD A 
chov. Strnadová Denisa 
maj. Strnadová Denisa & Grossmannová Andrea, Víska 14, 471 03 Kravaře v Čechách, tel. 723283681, e-mail: 
strnde@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA 
výška 52 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas kupírovaný – plná délka 
Známka z klubové výstavy 13.5.2017:  velmi dobrá (rozh.Joni A Monney-Mc Keown, USA) 
Posudek: 
nice head proportions, body needs a little bit more length, moderate angulation, needs bit more neck, rear 
movement toes out, front movement out of the elbows, side gait needs more balance 
hezké proporce hlavy, potřebuje být trochu delší v těle, střední úhlení, potřebuje trochu víc krku, při pohledu 
zezadu v pohybu vytáčí tlapky, při pohledu zepředu vytáčí lokty, pohyb při pohledu ze strany potřebuje víc 
vyvážení 

 
fena DAISY BLACK TREASURE od Halířů – nar. 21.5.2015, CMKU/AUO/2686/15 
DOV prostá (1.2.2017 MVDr.Staňa), DNA cp – profil (odebráno na akci) 
velmi dobrá 
ZZO 
o: VAN MORRISON del Whymper delle G.Jorasses, HD A 
m: Breezy-Thorn Valley MY SECRET LOVE, HD A 
chov. Halíř Václav 
maj. Přečková Zuzana Ing., U Školky 949, 739 34 Šenov, tel. 606564051, e-mail: susyk@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK V SOULADU S CHŘ 
výška 52,5 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas nekupírovaný – plná délka, bez zálomku  
Známka z klubové výstavy 13.5.2017: velmi dobrá (rozh.Joni A Monney-Mc Keown, USA) 
Posudek:  
good head proportions, needs more stop and underjaw, good height to length, chest is narrow, needs more 
angulation rear and front, rear movement good but narrow, front movement is loose, side gait needs more balance 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=ADWIN%20ELITE%20LOOK&gAct=detail&ID=45826
mailto:machataiveta@seznam.cz
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=aiwa&gAct=detail&ID=45829
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=AISY%20BLACK%20TREASURE&gAct=detail&ID=48149
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dobré proporce hlavy, potřebuje více stopu a spodní čelisti, dobrý poměr výšky a délky, úzký hrudník, potřebuje 
více úhlení vepředu a vzadu, při pohledu zezadu dobrý pohyb, ale úzký, pohyb při pohledu zepředu uvolněný, 
pohyb při pohledu ze strany potřebuje víc vyvážení 

 
pes DARON Cofi Capito – nar. 6.4.2014, CMKU/AUO/2004/14 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižen, SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 13.4.2017), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová, 
13.4.2017), DOV prostý (13.5.2017 MVDr.Lenská, 17.5.2014 MVDr.Beránek), DNA CEA/CH Normal/Normal, DNA 
HSF4 čistý (na základě DNA testů obou rodičů - paternita), DNA prcdPRA Normal/Normal ( na základě DNA testů 
předků), DNA MDR1 - přenašeč (Slovgen s.r.o. - JEDNÁ SE O TEST Z NEAKREDITOVANÉ LABORATOŘE 
ČMKU), DNA-VP (Genomia 13.5.2014) 
velmi nadějný 3 
o: CARSON Medvědí tlapa, HD A 
m: CAPITA Amazonka, HD A 
chov. Prokešová Jana Ing. 
maj. Beneš Jan, Dobříkov 177, 566 01 Vysoké Mýto, tel. 724564215, e-mail: benes@vz.cz 
CHOVNÝ PES 
výška 58 cm, skus těsný nůžkový, střední řezáky v kleštích, chrup kompletní, ocas kupírovaný – plná délka, obě 
varlata v šourku, plně vyvinutá 
Známka z klubové výstavy 13.5.2017: velmi dobrý (rozh.Joni A Monney-Mc Keown, USA) 
Posudek: 
head proportions good but needs more stop, good height to length proportions, good topline, needs more neck, 
moderate angulation, rear movement hard to judge because the dog was pulling, front movement is loose, side gait 
needs more balance 
dobré proporce hlavy, ale potřebuje více stopu, dobrý poměr výšky a délky, dobrá horní linie, potřebuje více krku, 
střední úhlení, pohyb při pohledu zezadu je těžké posoudit, protože pes tahal, pohyb při pohledu zepředu 
uvolněný, pohyb při pohledu ze strany potřebuje víc vyvážení 

 
fena GUILTY PLEASURE Labakan Slovakia – nar. 12.1.2015, CMKU/AUO/3264/-16/15 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 2.3.2017), DOV prostá (13.5.2017 MVDr.Lenská), DNA cp – profil 
(odebráno na akci) 
výborný 3 
o: Thunder Hill EASY RYDER, HD A 
m: CHESSIE LABAKAN Puella Fera, HD ? 
chov. Zelenayová Eva MVDr. 
maj. Bouchnerová Scarlet, Na Výsluní 525, 251 63 Stránčice, tel. 774041717, e-mail: 
sca.bouchnerova@gmail.com 
CHOVNÁ FENA 
výška 52 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas kupírovaný 
Známka z klubové výstavy 13.5.2017: velmi dobrá (rozh.Joni A Monney-Mc Keown, USA) 
Posudek: 
good head proportions, ears bit large and low set, height to length proportions good, needs bit more neck, topline is 
a bit high in rear because she needs more rear angulation, rear movement is good, front movement is loose in 
elbows, side gait is balanced, running downhill a bit 
dobré proporce hlavy, trošku větší uši a nízko nasazené, dobrý poměr výšky a délky, potřebuje více krku, horní 
linie je vzadu vyšší, protože potřebuje více úhlení vzadu, dobrý pohyb při pohledu zezadu, při pohledu zepředu 
volné lokty, pohyb při pohledu ze strany je vyvážený, běží trochu z kopce 

  

 
pes NEX Emily Bohemia – nar. 2.3.2015, CMKU/AUO/2481/15 
DNA cp – profil (odebráno na akci) 
o: Shorelands SMART HOBBIT WILLIE, HD A 
m: FREDERICA Emily Bohemia, HD C (2/2) 
chov. Kořená Emilie 
maj. Šmerdová Pavlína, Malé náměstí 10, 568 02 Svitavy, tel. 737389797, e-mail: smerdova.kajmanek@gmail.com 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A DOV V SOULADU S CHŘ 
výška 58 cm, skus nůžkový, chrup neúplný, chybějící zuby: P4 vpravo dole, ocas nekupírovaný – plná délka, bez 
zálomku, obě varlata v šourku, plně vyvinutá 
Známka z klubové výstavy 13.5.2017: velmi dobrý (rozh.Joni A Monney-Mc Keown, USA) 
Posudek: 
Good head proportions, good height to length, moderate angulation, needs a bit more neck, rear movement is 
close and crosses over, front movement crosses over and narrow, side gait needs more reach and drive 
dobré proporce hlavy, dobrý poměr výšky a délky, střední úhlení, potřebuje více krku, pohyb při pohledu zezadu je 
těsný a kříží, při pohledu ze předu je pohyb úzký a kříží, pohyb při pohledu ze strany potřebuje větší rozsah a drive 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=DARON%20&gAct=detail&ID=41737
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=%20GUILTY%20PLEASURE&gAct=detail&ID=47656
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=NEX%20Emily%20Bohemia&gAct=detail&ID=46313
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GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
fena MIDNIGHT MIRAGE z Kovárny – 14.05.2014, CMKU/BOG/7198/14 
DOV prostý 08.07.2014, Výborná 2, Výborná 3, DNA vp – ověřený původ (odebíráno na akci) 
o: FLY des Pistes Noires 
m: s.Ch.VAORI WAIKIKI BLACK z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Štemberová Marcela, Žernovka 142, 251 62  Mukařov, panesek@centrum.cz, 605 743 492 
CHOVNÁ FENA po absolvování RTG DKK a DLK pokud bude výsledek max.2/2 
59,5/61 cm, kompletní chrup, nůžkový skus 
Známka z Klubové výstavy dne 13.05.2017:  Výborná 3  (rozhodčí: Kris Malinowski, UK) 
Posudek: good size bitch, not quite in show condition today, long head, flat skull, good parallels, OK chiseling, 
would like a little more of a volume in muzzle, medium brown eye, almond in shape, but the expression is just not 
perfect, tall ears, set well enough, but they slightly diverge, excellent neck, good withers, body could be a little 
shorter, but OK for a bitch, the front angulation is more moderate then the rear, good bone, still elegantly built 
female, good forechest with enough depth of chest for her age, good ground cover, is very light on her feet, and 
has enough drive, just beginning to lose a lot of pigment in her lips. Grading excellent minus. 
Fena dobré velikosti, dnes není úplně ve výstavní kondici, dlouhá hlava, plochá mozkovna, dobrý paralelismus, OK 
modelace, přála bych jí trošku více objemu v čenichu, středně hnědé oči, mandlového tvaru, ale výraz není úplně 
perfektní, dlouhé uši, dostatečně dobře nasazené, ale trošku rozbíhají, výborný krk, dobrý kohoutek, tělo by mohlo 
být trošičku kratší, ale OK na fenu, přední úhlení více přiměřené, než zadní, dobrá síla kostry, stále elegantně 
stavěná fena, dobré předhrudí  s dostatečnou hloubkou hrudníku na její věk, pohyb dobře kryje terén, velmi lehký 
pohyb a má dostatečný drive, zrovna začíná ztrácet hodně pigmentu na pyscích. Kvalifikace výborná mínus. 

 
fena KOFU Deabei – 26.12.2013, CMKU/BOG/6910/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Vomáčka) 
o: s.r. Int.Ch.CHARME-NOIR de la Closerie Yenda 
m: s.r. s. Ch. PUTEE Deabei 
chov. Štýbrová Beata 
maj. Stuchlíková Klára, Horská 915/11,  415 01 Teplice, klarkaa.s@centrum.cz 
CHOVNÁ FENA (nutno doplnit DNA) 
59,5/61 cm, kompletní chrup, nůžkový skus 
Známka z Klubové výstavy dne 14.05.2017:  Velmi dobrá 4 (rozhodčí: Meike Krug, D) 
Posudek: 3 years old, medium sized female, medium lenght head, good paralell headlines, elegant stop, medium 
brown almond eyes, medium sized well placed ears, could be higher carried, a little bit loose lips, ex.neck and 
withers, good topline, but sloopy croup and high set tail, very good forechest and springs of the ribs, but chest 
could be deeper, well angulated in front and rear, ex.coat in texture, but today not in full condition, friendly 
temperament, but could be more selfconfident, complete scissorbite, moves well from the side, a little bit open in 
elbows. 
3 letá středně velká feny, střední délka hlavy, dobré paralelní linie, elegantní stop, středně hnědé mandlové oči, 
středně velké dobře nasazené uši, mohly by být výše nesené, trošku volné pysky, výborný krk a kohoutek, dobrá 
horní linie, ale spáditá záď a vysoko nasazený ocas, velmi dobré předhrudí a vyklenutí žeber, ale hrudník by mohl 
být hlubší, dobře zaúhlená vpředu i vzadu, výborná textura srsti, ale dnes není v plné kondici, přátelská povaha, 
ale mohla by být více sebevědomá, kompletní nůžkový skus, pohyb správný z boku, trochu vybočené lokty. 
 
 

  

MMAALLIINNOOIISS  
 
fena ADORABLE DIOR Rebell Represent –  17.04.2015, CMKU/BOM/7788/15 
VD3, DNA vp – ověřený původ (odebíráno na akci) 
o: BERRY Sabathore 
m: BEGI Kribar 
chov. Přibylová Kristýna 
maj. Stárková Lucie, Na návsi 8, 251 62 Tehovec, luciestarkova@gmail.com 
POSOUZENÍ ODLOŽENO  (nesplnila požadovanou známku z výstavy) 
61/66,5 cm, kompletní chrup, nůžkový skus 
Známka z Klubové výstavy dne 13.05.2017:  Dobrá  (rozhodčí : Kris Malinowski, UK) 
Posudek: 2 years old female, tall bitch, head is balanced for lenght skull to muzzle, flat skull, stop is deep, the 
muzzle could be slightly longer, the head is blocky, heavy all through for the bitch, medium brown eyes, not quite 
almond in shape and could be placed more obliquely, the ears are too tall, but set OK and still triangular, good 
neck, the body needs to be shorter, moderate but balanced angulation front and read, the lenght of foreleg is in 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=midnight%20m&gAct=detail&ID=42113
mailto:panesek@centrum.cz
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=kofu%20d&gAct=detail&ID=40502
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=adorable%20d&gAct=detail&ID=45823
mailto:luciestarkova@gmail.com
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proportion to the body, excellent bone, stands a little open in front, OK depth of the chest, the mask is not defined 
because the head is almost black, but the colour on the body is OK, she moves very well, is well laid on her feet, 
balanced in side gait 
2 letá, vysoká fena, hlava je vyvážená co do délky mozkovny a čenichové partie, plochá mozkovna, výrazný stop, 
čenich by mohl být trochu delší, hlava je hranatá, celkově těžká na fenu, středně hnědé oči, ne úplně mandlového 
tvaru a mohly být uloženy více šikmo, uši jsou příliš dlouhé, ale mají OK nasazení a jsou stále trojúhelníkovité, 
dobrý krk, tělo musí být kratší, střední, ale harmonické úhlení vpředu a vzadu, délka předních nohou je 
proporcionální k tělu, výborná síla kostry, poněkud rozbíhavý postoj vpředu, OK hloubka hrudníku, maska není 
definovaná, protože hlava je téměř černá, ale barva na těle je OK, velmi správný pohyb, dobře klade tlapky , 
harmonický pohyb z boku. 

 
fena BEE Malevil Bohemia – 18.05.2015, CMKU/BOM/5971/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Šebek), InterChampion CIB, Champion CRO+CZ+A, JCh.CZ, IPO3, BH, ZM, DNA vp – 
ověřený původ (odebíráno na akci) 
o: Ch.SOLERO des Teutones 
m: Int.Ch. HARMONY STAR Kwanah 
chov+maj.. Samková Kateřina, Fučíkova 427, 373 44  Zliv, tel. 725 614 514, malevilbohemia@email.cz 
CHOVNÁ FENA  
55/57 cm, kompletní chrup, nůžkový skus 
Známka z Klubové výstavy dne 14.05.2017:  Výborná 2, res.CAC (rozhodčí: Meike Krug, D) 
Posudek: 5 years old minimum size female, medium lenght head, good paralell lines, minimum stop, medium 
brown almond eyes, good mask, a little bit deep set on ears, but well carier, complete scissorbite, good neck and 
topline, but a little bit sloopy croup, good rounded ribbs, but chest could be a little bit deeper, well angulated in rear, 
steep in front, good  coat texture, colour and overlay, friendly temperament, moves well from the side, but a little bit 
open in front. 
5 ti letá fena minimální výšky, středně dlouhá hlava, dobré paralelní linie, minimální stop, středně hnědé mandlové 
oči, dobrá maska, trošku níže nasazené uši, ale dobře nesené, kompletní nůžkový skus, dobrý krk a horní linie, ale 
trochu spáditá záď, dobře zaoblená žebra, ale hrudník by mohl být trošku hlubší, pěkně zaúhlená vzadu, strmá 
vpředu, dobrá textura srsti, barva a charbonáž, přátelská povaha, správný pohyb zboku, ale trošku otevřený 
zpředu. 
 
 
fena QUARTA z Labského přívozu – 29.06.2015, CMKU/BOM/8002/15 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Decker), JCh.CZ+PL, Champion HU, DNA vp – ověřený původ (odebíráno 
na akci) 
o: s. T.s. Int.Ch. BELPHEGOR 
m: LEXA z Labského přívozu 
chov. Filipová Kamila 
maj. Mrňáková Zuzana, Na Pískovně 647, 460 14  Liberec, tel. 604 814 815, kwanah@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA  
58/61 cm, kompletní chrup, nůžkový skus 
Známka z Klubové výstavy dne 14.05.2017:  Výborná 3 (rozhodčí: Meike Krug, D) 
Posudek: 2 years old female, good size, medium lenght head, with good paralell lines and stop, ex.mask, complete 
scissorbite, dark, but a little bit rounded eyes, well set and carried ears, good neck, good topline, sloopy croup, 
good rounded ribs, but chest should be deeper, and needs more forechest, well angulated in rear, steep in front, 
good coat, colour and overlay, friendly temperament, moves well from the side, open in elbows and loose in 
pasterns. 
2-letá fena, dobrá velikost, středně dlouhá hlava, s dobrými paralelními liniemi a stopem, výborná maska, 
kompletní nůžkový chrup, tmavé, ale trochu kulaté oči, pěkně nasazené a nesené uši, dobrý krk, dobrá horní linie, 
spáditá záď, dobře zaoblená žebra, ale hrudník by měl být hlubší a potřebuje více předhrudí, pěkně zaúhlená 
vzadu, strmá vpředu, dobrá srst, barva a charbonáž, přátelský temperament, správný pohyb z boku, vybočené 
lokty a volná zápěsti. 
 
 

TTEERRVVUUEERREENN  

  
Pes NORIK Deabei – 22.04.2015, CMKU/BOT/7815/15 
HD B, ED 0/0, SA 0 – MVDr.Ekr, DNA vp – ověřený původ (odebíráno na akci) 
o: s.r. HOOPER Deabei 
m: Isengaard’s DRUM 
ch: Štýbrová Beata 
m: Fialová Gabriela, Biskoupky 15, 338 08 Zbiroh 
CHOVNÝ PES 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bee%20m&gAct=detail&ID=36295
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=quarta%20z&gAct=detail&ID=47159
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=norik%20d&gAct=detail&ID=46915
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63/63 cm, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kompletní chrup, nůžkový skus se střeďáky v kleštích 
Známka z Klubové výstavy dne 13.05.2017:  Výborný 2, res.CAC  (rozhodčí Meike Krug, D) 
Posudek: 2 years, medium size, nice type, medium lenght head, with good paralell headlines, slightly rounded 
muzzle, elegant stop, dark almond eyes, well carried and set small ears, a wished a little bit more neck, firm topline, 
a little bit sloopy croup, ex.chest and forechest, ex.angulation in front and behind, ex.coat, texture, colour could be 
a little more intensive, too much charbonage, friendly open temperament, moves well from the side, and front and 
behind, complete scissorbite 
2 letý středně velký pes, hezký typ, středně dlouhá hlava, s dobrými paralelními liniemi, pěkně nesené a nasazené 
malé uši, přání mít trochu delší krk, pevná horní linie, trochu spáditá záď, výborný hrudník a předhrudí, výborné 
úhlení vpředu a vzadu, výborná srst, textura, barva by měla být trochu více intenzivní, příliš mnoho charbonáže, 
přátelská, otevřená povaha, správný pohyb z boku, zepředu a zezadu, kompletní nůžkový skus.  

 
fena QUICKSILVER z Kovárny – 16.09.2015, CMKU/BOT/8134/15 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. – MVDr.Ekr, DOV prostá 04.11.2015, DNA vp – ověřený původ (odebíráno na akci) 
o: s.r., s. Kl.Ch. HARD BLACK OZZY z Kovárny 
m: s.r., s. Int.Ch. DIVINE VENUS z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Nýdrle Zdeněk, Nýdrlová Hana, Volanovská 317, 541 01 Trutnov 
CHOVNÁ FENA 
59/60 cm, kompletní chrup, nůžkový skus 
Známka z Klubové výstavy dne 13.05.2017:  Výborná 1, CAC   (rozhodčíá: Meike Krug, D) 
Posudek: 20 months, medium sized female, medium lenght head with good paralell headlines, minimum stop, nice 
dark almond eye, well placed and carried ears, good neck, firm topline, ex.chest and forechest, well angulated in 
front, a little bit more stight in the rear, ex.coat,  texture and charbonage, sable, friendly, open temperament, 
complete scissorbite, exc.movement from the side, a little bit close in the rear. 
20-ti měsíční, středně velká fena, střední délka hlavy s dobrými paralelními liniemi, minimální stop, krásné tmavé 
mandlové oči, pěkně nasazené a nesené uši, dobrý krk, pevná horní linie, výborný hrudník a předhrudí, pěkně 
zaúhlená vpředu, trošku strměji vzadu, výborná srst, textura a charbonáž, sable barva, přátelská, otevřená povaha, 
kompletní nůžkový skus, výborný pohyb ze strany, trošku užší vzadu. 

 
Pes NEMO Deabei – 22.04.2015, CMKU/BOT/7813/15 
CAC, DNA vp – ověřený původ (odebíráno na akci) 
o: s.r. HOOPER Deabei 
m: Isengaard’s DRUM 
ch: Štýbrová Beata 
m: Čtveráčková Karolína, Kubalova 13, 700 30  Ostrava 
POSOUZENÍ ODLOŽENO - nezměřen 

 
Fena NEVADA Deabei – 22.04.2015, CMKU/BOT/7816/15 
HD B, ED 0/0 – MVDr.Ekr, CAC, res.CAC, res.CACIB, BIS štěně 
o: s.r. HOOPER Deabei 
m: Isengaard’s DRUM 
ch: Štýbrová Beata 
m: Bucherová Jana, Na Vypichu 17/283, 162 00 Praha, tel. 777 350 620, jbucherova@post.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO – nezměřena 

 
Fena OLIVA Deabei – 05.07.2015, CMKU/BOT/8037/15 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), JCh.ČR, BOB, BIS, BIS Junior, 3x CAJC, 3x BOJ, CAC 
o: s.r. HOOPER Deabei 
m: s.Ch. ZEA Deabei 
ch+maj: Štýbrová Beata, Štěpánov 48, 418 04 Bílina 
CHOVNÁ FENA  (nutno dodělat DNA) 
60,5/60 cm, kompletní chrup, nůžkový skus se střeďáky v kleštích 
Známka z Klubové výstavy dne 14.05.2017:  Výborná 2, res.CAC  (rozhodčí : Kris Malinowski, UK) 
Posudek: 23 months old female, good size, good overall lenght head, but has a lot of extra strenght across the 
skull, excellent stop, good parallels, OK chiseling, beautiful dakr almond shaped eye with a lovely expression, 
exc.shape, set and size of the ears, just would like a bit more feminity through the skull, good withers, typical body 
shape with exc.bones, good angles front and rear, a little open in forechest, but good depth, well set and defined 
mask, just starting to break a little, overall a very expressive bitch, moves with a lot of drive, covers the ground very 
well, could have a little more elegance all through, hope head does not strenghten any more, at the moment the 
grading is a „little“ excellent. 
23 měsíční fena, dobrá velikost, dobrá celková délka hlavy, ale má v lebce spoustu síly navíc, výborný stop, dobré 
paralelní linie, OK modelace, krásné tmavé oči mandlového tvaru s krásným výrazem, výborný tvar, nasazení a 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=quicksilv&gAct=detail&ID=48014
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=nemo%20d&gAct=detail&ID=44305
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=nevada&gAct=detail&ID=46916
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=oliva%20d&gAct=detail&ID=47143
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velikost uší, jen bych ráda trochu více samičí výraz lebky, dobrý kohoutek, typický tvar těla s výbornou sílou kostry, 
dobré úhlení vpředu i vzadu, trošku otevřenější předhrudí, ale dobrá hloubka, pěkně umístěná a ohraničená 
maska, jen se začíná trochu přerušovat, celkově velmi výrazná fena, pohybuje se se spoustou drivu, velmi dobře 
pokrývá terén, ačkoliv by mohla mít trochu více elegance, doufám, že hlava již více nezesílí, v tuto dobu je známka 
„malá“ výborná. 


