
  

 

ZÁKLADNÍ BONITACE 
Horka nad Moravou 15. 9. 2018 

 
 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
pes ATRIX NERO from Sunny Hillside – nar. 23.6.2016, CMKU/AUO/3193/16 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 24.7.2017), DOV prostý (MVDr.Barbara Lenská, 27.8.2018, MVDr. Pavel 
Hron, 9.8.2016), SA 0, OCD nepostižen (MVDr. Jiří Vomáčka, 24.7.2017), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová, 
24.7.2017), DNA: MDR1 Normal/Normal (odběr vzorku DNA proveden před trvalým označením (čipováním) 
jedince, Genomia, 28.7.2016), odebráno na akci 
o: Jinglebell In Winter du Glacier des Pandas, HD ? 
m: Dive Medvědí tlapa, HD A 
chov. Helena Petráčková 
maj. Vít Kučera, Vančurova 2771, 415 01 Teplice tel. 773230044, e-mail: psamsonyova@gmail.com 
výška 54 cm cm, skus nůžkový, střední řezáky v kleštích, chrup kompletní, ocas NBT / kupírovaný, obě varlata 
v šourku, plně vyvinutá 
Posudek Speciální výstava 15.9.2018 Horka nad Moravou: 
Movement: balanced trot, moderate reach, topline slightly arched, down little narrow, back correct 
Body overall: profile correct, bone + neck correct 
Head: correct bite, but level, full dentition, head a little too wide, muzzle little too short, needs more chin, eyes + 
ears correct, down lips loose 
Body: front angulation needs more, chest width little too narrow, ribcage correct, croup correct, rear angulation 
needs more, hock length correct, feet correct 
Coat: texture + color correct 
pohyb: při pohledu ze strany vyvážený, střední rozsah, lehce klenutá horní linie, při pohledu zezadu trochu 
užší, při pohledu zepředu správný 
tělo celkově: při pohledu z profilu správné, kostra a krk správné 
hlava: správný skus, ale klešťový, kompletní chrup, hlava trochu příliš široká, čenichová partie trochu příliš 
krátká, potřebuje více bradu, správné oko a ucho, volné spodní pysky 
tělo: úhlení předních končetin by mohlo být výraznější, šířka hrudníku - trochu příliš úzký, správné klenutí 
žeber, záď správná, úhlení zadních končetin by mohlo být výraznější, délka hlezen správná, tlapky správné 
srst: správná struktura + barva 
 
velmi dobrý 
CHOVNÝ PES 
Rozhodčí: Paula McDermid, USA 

  

 
pes BENNY Dvůr u potoka – nar. 5.10.2016, CMKU/AUO/3414/16 
HD A, ED 0/0, (MVDr. Jiří Vomáčka, 11.6.2018), DOV prostý (MVDr. Barbara Lenská, 18.6.2018), OCD 
nepostižen, SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 11.6.2018), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová, 11.6.2018), DNA: HSF4 čistý, 
CEA/CH Normal/Normal, prcdPRA Normal/Normal, MDR1 Normal/Normal (Laboklin, 20.2.2018), odebráno na 
akci 
výborný 3 
ZOP, ZZO, ZZO1, BH, LA1 
o: Askaneli Cofi Capito, HD B 
m: Allegra Vlčí dráp, HD A 
chov. Ing. Jiří Němec 
maj. Jitka Trčková, Jana Nerudy 857, 357 51 Kynšperk nad Ohří tel. 777121806, e-mail: 
trckovaitka@seznam.cz 
výška 58,5 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas ?, obě varlata v šourku, plně vyvinutá 
Posudek Speciální výstava 15.9.2018 Horka nad Moravou: 
Movement: trot balanced, moderate reach, topline runs downhill, down narrow, coming back correct 
Body overall: profile lanky, bone correct, neck should have more 
Head: correct bite, a little tight, full dentition, head shape excellent, eyes correct, ears correct 
Body: should have more front angulation, chest correct, ribcage correct, croup correct, long in loin, tail is kinked 
at the end, rear angulation needs lot more, hock length correct, feet correct 
Coat: small dilution spots, texture correct, color correct 
pohyb: při pohledu ze strany vyvážený, střední rozsah, klesající horní linie, při pohledu zezadu úzký, při 
pohledu zepředu správný 
tělo celkově: profil vytáhlý, správná kostra, měl by mít více krku 
hlava: správný skus, trochu těsný, kompletní chrup, výborný tvar hlavy, správné oko, správné ucho 

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=atrix&gAct=detail&ID=51216
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=BENNY&gAct=detail&ID=53006
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tělo: úhlení předních končetin by mohlo být výraznější, hrudník správný, správné klenutí žeber, správná záď, 
dlouhý v bedrech, zálomek na konci ocasu, úhlení zadních končetin by mohlo být výraznější, správná délka 
hlezen, tlapky správné 
srst: malé dilute skvrny, správná struktura, správná barva 
 
dobrý 
POSOUZENÍ ODLOŽENO 
Rozhodčí: Paula McDermid, USA 

  

 
pes IRON HEART ARON od Halířů – nar. 20.5.2017, CMKU/AUO/3807/17 
CAJC, BOJ 
o: Van Morrison del Whymper delle G.Jorasses, HD A 
m: Saussurea True Love, HD A 
chov. Václav Halíř 
maj. Václav Halíř, Nový Žďár 49, 352 01 Aš tel. 734768201, e-mail: odhaliru@email.cz 
výška 59,5 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas kupírovaný, obě varlata v šourku, plně vyvinutá 
Posudek Speciální výstava 15.9.2018 Horka nad Moravou: 
Movement: trot balanced, moderate reach, topline level but rolls, down + back correct 
Body overall: profile lanky, should have a little bit more bone, neck correct 
Head: correct bite, full dentition, head correct, could use a little more chin, eyes + ears correct 
Body: should have more front angulation – upper arm, chest a little narrow, croup correct, rear angulation 
should have a little more, should be set a little bit, hock length correct, feet correct 
Coat: texture correct, excellent pigment 
pohyb: při pohledu ze strany vyvážený, střední rozsah, vodorovná horní linie, ale převaluje hřbet, při pohledu 
zezadu i zepředu správný 
tělo celkově: profil vytáhlý, měl by mít trochu více kostry, správný krk 
hlava: správný skus, kompletní chrup, správná hlava, mohl by mít více brady, správné oko a ucho 
tělo: úhlení předních končetin by mohlo být výraznější – pažní kost, trochu užší hrudník, správná záď, úhlení 
zadních končetin by mělo být výraznější, mělo by být trochu?, správná délka hlezen, tlapky správné 
srst: správná struktura, výborný pigment 
 
výborný 1, CAC, ČKŠ 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ + DOPLNĚNÍ DNA PROFILU V 
SOULADU S CHŘ 
Rozhodčí: Paula McDermid, USA 

  

 
pes NOIR Cofi Capito – nar. 10.4.2017, CMKU/AUO/3716/17 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Libor Vlček, 21.9.2018), DOV prostý (MVDr. Jiří Beránek Ph.D., 22.5.2017), DNA: 
odebráno na akci 
o: Curacao Cofi Capito, HD A 
m: Cofee Amazonka, HD A 
chov. Ing. Jana Prokešová 
maj. Václav Vyhnal, U Vodárny 455, 375 01 Týn nad Vltavou tel. 776690350, e-mail: australak-
enzo@seznam.cz 
výška 54 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka / nekupírovaný, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá 
Posudek Speciální výstava 15.9.2018 Horka nad Moravou: 
Movement: trot balanced, moderate reach, topline level but rolls a little, down is cow-hocked, back correct 
Body overall: profile little too long, could use more bone, neck correct, little fat 
Head: correct bite, full dentition, head shape correct for his age, eyes correct, ears correct 
Body: front angulation could use more, chest correct, ribcage a little long, croup correct, rear angulation could 
use more, hock length too long, feet correct, tail correct 
Coat: texture slightly wavy, color correct 
testicles OK 
pohyb: při pohledu ze strany vyvážený, střední rozsah, vodorovná horní linie, ale lehce převaluje hřbet, při 
pohledu zezadu kravský, při pohledu zepředu správný 
tělo celkově: při pohledu z profilu trochu delší, mohl by mít více kostry, správný krk, trochu tlustý 
hlava: správný skus, kompletní chrup, na jeho věk správný tvar hlavy, správné oko, správné ucho 
tělo: úhlení předních končetin by mohlo být výraznější, hrudník správný, hrudní koš trochu delší, záď správná, 
úhlení zadních končetin by mohlo být výraznější, příliš dlouhá hlezna, tlapky správné, ocas správný 
srst: struktura lehce zvlněná, správná barva 
varlata OK 
 

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=iron%20he&gAct=detail&ID=55268
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=noir&gAct=detail&ID=54204
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velmi dobrý 4 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ 
Rozhodčí: Paula McDermid, USA 

  

 
pes SUN AFTER THE STORM Carcassonne Tolugo – nar. 2.6.2016, CMKU/AUO/3223/16 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 18.8.2018), DOV prostý (MVDr. Barbara Lenská, 1.9.2018, 30.7.2017), OCD 
nepostižen, SA 0 (MVDr. Jaromír Ekr, 18.8.2018), DNA: odebráno na akci 
velmi dobrý 
NHAT, ZVV1, ZZO1, ZM, ZOP, ZZO 
o: Cardinal River Černý kondor, HD A 
m: Because Of You Carcassonne Tolugo, HD A 
chov. Lucie Gogolová 
maj. Jindřiška Krátká, Jablůnkov 711, 739 91 Jablunkov tel. 737268177, e-mail: inka.kratka@seznam.cz 
výška 53,5 cm, skus nůžkový, vybočené horní špičáky ven, chrup kompletní, ocas plná délka / nekupírovaný, 
obě varlata v šourku, plně vyvinutá 
Posudek Speciální výstava 15.9.2018 Horka nad Moravou: 
Movement: trot balanced, bounces a little in front, moderate reach, level topline, down correct, back out at 
elbows 
Overall type: profile a little long, bone should have a little more, neck correct 
Head: correct bite, full dentition, head a little too wide, eyes + ears correct 
Body: front angulation should have a longer upper arm, chest width correct, ribcage correct, a little long in loin, 
tail correct, rear angulation correct, hock length should be shorter, feet correct 
Coat: texture + color correct 
testicles OK 
pohyb: při pohledu ze strany vyvážený, vepředu trochu odskakuje, střední rozsah, vodorovná horní linie, při 
pohledu zezadu správný, při pohledu zepředu volné lokty 
tělo celkově: při pohledu z profilu trochu delší, měl by mít více kostry, správný krk 
hlava: správný skus, kompletní chrup, hlava trochu příliš široká, správné oko a ucho 
tělo: úhlení předních končetin by mělo mít delší pažní kost, šířka hrudníku správná, správné klenutí žeber, 
trochu delší v bedrech, ocas správný, úhlení zadních končetin správné, měl by mít kratší hlezna, tlapky správné 
srst: správná struktura a barva 
varlata OK 
 
výborný 3 
CHOVNÝ PES 
Rozhodčí: Paula McDermid, USA 

  

 
fena AFELANDRA Makada – nar. 13.4.2014, CMKU/AUO/2066/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Lukáš Duchek, 24.5.2016), DOV prostá (MVDr. Barbara Lenská, 12.5.2018, 2.6.2014), 
SA 0 (MVDr. Lukáš Duchek, 24.5.2016), DNA: HSF4 čistá (Genomia, 16.6.2014) 
výborná 1, Krajský vítěz 
IHT1-TS, HWT-TS, NHAT, LA1 
o: Bred Srdcové eso, HD A 
m: Prosto Chudo Rosewood, HD B 
chov. Markéta Žárová 
maj. Andrea Teunerová, Petrovice 20, 549 54 Velké Petrovice tel. 606753983, e-mail: teunerovaa@seznam.cz 
výška 51,5 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka / nekupírovaný 
Posudek Speciální výstava 15.9.2018 Horka nad Moravou: 
Movement: balanced trot excellent, level topline, narrow down, wide back 
Body overall: profile little lanky, tall for bitch, could use a little more bone 
Head: correct bite, full dentition, planes correct, needs fullness under eyes, needs more chin, eyes correct, ears 
should be smaller 
Body: front angulation needs more, chest + ribcage correct, loin long, croup correct, tail correct, rear angulation 
needs more, hock correct, feet correct 
Coat: texture slightly wavy, color correct 

pohyb: při pohledu ze strany vyvážený, výborný, vodorovná horní linie, při pohledu zezadu úzký, při pohledu 
zepředu široký 
tělo celkově: profil trochu vytáhlý, na fenu vysoká, mohla by mít více kostry 
hlava: správný skus, kompletní chrup, správné linie, potřebuje vyplnit pod očima, potřebuje více brady, správné 
oko, uši by měly být menší 
tělo: úhlení předních končetin by mohlo být výraznější, hrudník a klenutí žeber správné, dlouhá bedra, záď 
správná, ocas správný, úhlení zadních končetin by mohlo být výraznější, hlezna správná, tlapky správné 
srst: struktura lehce zvlněná, správná barva 

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=SUN%20AFTER&gAct=detail&ID=52761
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=AFELANDRA%20&gAct=detail&ID=41862
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výborná 1 
CHOVNÁ FENA PO DOPLNĚNÍ DNA PROFILU A PATERNITY V SOULADU S CHŘ 
Rozhodčí: Paula McDermid, USA 

  

 
fena HEILEY HOPE od Halířů – nar. 9.5.2017, CMKU/AUO/3761/17 
CAJC 
o: Stonehaven Bayshore Secret Strike, HD A 
m: Carmen Stella od Halířů, HD A 
chov. Václav Halíř 
maj. Václav Halíř, Nový Žďár 49, 352 01 Aš tel. 734768201, e-mail: odhaliru@email.cz 
výška 53 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas NBT 
Posudek Speciální výstava 15.9.2018 Horka nad Moravou: 
Movement: trot balanced, long reach, topline rolls, a little, down crosses over a little, back a little loose 
Body overall: profile correct, a little long, correct bone + neck 
Head: bite correct, full dentition, head planes correct, should have more fullness muzzle, eyes correct, ears 
should be smaller 
Body: front angulation should have more, chest + ribcage correct, little long in loin, croup correct, rear 
angulation correct, feet correct 
Coat: texture correct, color varies on body 
pohyb: při pohledu ze strany vyvážený, dlouhý rozsah, trochu převaluje hřbet, při pohledu zezadu trochu kříží, 
při pohledu zepředu trochu volný 
tělo celkově: při pohledu z profilu správné, trochu delší, správná kostra a krk 
hlava: správný skus, kompletní chrup, linie hlavy správné, měla by mít více vyplněnou čenichovou partii, 
správné oko, uši by měly být menší 
tělo: úhlení předních končetin by mohlo být výraznější, hrudník + klenutí žeber správné, trochu delší v bedrech, 
správná záď, správné úhlení zadních končetin, tlapky správné 
srst: správná struktura, barva na těle se mění 
 
výborná 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ A DOPLNĚNÍ DNA PROFILU V 
SOULADU S CHŘ 
Rozhodčí: Paula McDermid, USA 

  

 
fena ICE QUEEN od Halířů – nar. 20.5.2017, CMKU/AUO/3812/17 
výborná 1, Jugendsieger 
o: Van Morrison del Whymper delle G.Jorasses, HD A 
m: Saussurea True Love, HD A 
chov. Václav Halíř 
maj. Václav Halíř, Nový Žďár 49, 352 01 Aš tel. 734768201, e-mail: odhaliru@email.cz 
výška 52,5 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas ? 
Posudek Speciální výstava 15.9.2018 Horka nad Moravou: 
Movement: trot balanced, reach moderate, topline level, down + back correct 
Body overall: profile lanky, bone should be more, neck correct 
Head: correct bite, full dentition, planes correct, I like to see prettier expression, eyes correct, ears should be 
smaller and set higher 
Body: front angulation needs more, chest a little narrow, ribcage correct, loin is long, croup correct, rear 
angulation should be more, hock should be shorter, feet correct 
Coat: texture correct, some rustiness in coat 
pohyb: při pohledu ze strany vyvážený, střední rozsah, vodorovná horní linie, při pohledu zezadu i zepředu 
správný 
tělo celkově: profil vytáhlý, měla by mít více kostry, správný krk 
hlava: správný skus, kompletní chrup, správné linie, chtěla bych vidět hezčí výraz, správné oko, uši by měly být 
menší a nasazeny výše 
tělo: úhlení předních končetin by mohlo být výraznější, trochu užší hrudník, správné klenutí žeber, dlouhá 
v bedrech, správná záď, úhlení zadních končetin by mohlo být výraznější, hlezna by měla být kratší, tlapky 
správné 
srst: správná struktura, trochu rezivost v srsti 
 
velmi dobrá 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ A DOPLNĚNÍ DNA PROFILU V 
SOULADU S CHŘ 
Rozhodčí: Paula McDermid, USA 

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=HEILEY%20&gAct=detail&ID=55229
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=ICE%20QUEE&gAct=detail&ID=55273
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fena ONE AND ONLY Carcassonne Tolugo – nar. 7.7.2015, CMKU/AUO/2790/15 
DNA: HSF4 přenašeč (Vemodia, 21.9.2018), AH156/26152 (ISAG2015, Vemodia, 21.9.2018) 
dobrá 
o: Cayuga Wild Mustang Fallcat, HD A 
m: Carcassonne Casey des Chemins Cathares, HD A 
chov. Lucie Gogolová 
maj. Lucie Gogolová, Lučina 206, 739 39 Lučina tel. 725053943, e-mail: gogolovalucka@seznam.cz 
výška 52 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas ? 
Posudek Speciální výstava 15.9.2018 Horka nad Moravou: 
Movement: more reach then drive trot, topline runs downhill, down narrow, back correct 
Body overall: profile long, bone + neck correct 
Head: correct bite, full dentition, head planes correct, needs more width, muzzles little too long, eyes correct, 
ears should be smaller 
Body: front angulation should be more, chest correct, ribcage correct but flat, loin is long, croup correct, rear 
angulation should be more, hock should be shorter, front feet little flat 
Coat: texture correct, color – some dilution spots 
pohyb: při pohledu ze strany větší rozsah než drive, klesající horní linie, při pohledu zezadu úzký, při pohledu 
zepředu správný 
tělo celkově: při pohledu z profilu dlouhá, kostra a krk správné 
hlava: správný skus, kompletní chrup, správné linie hlavy, potřebuje být širší, trochu delší čenichová partie, 
správné oko, uši by měly být menší 
tělo: úhlení předních končetin by mohlo být výraznější, hrudník správný, hrudní koš správný, ale plochý, dlouhá 
v bedrech, správná záď, úhlení zadních končetin by mohlo být výraznější, hlezna by měla být kratší, přední 
tlapky trochu ploché 
srst: správná struktura, barva – nějaké dilute skvrny 
 
velmi dobrá 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ A DOPLNĚNÍ DNA PROFILU V 
SOULADU S CHŘ 
Rozhodčí: Paula McDermid, USA 

  

 
fena REASON TO SMILE Carcassonne Tolugo – nar. 26.5.2016, CMKU/AUO/3215/16 
výborná 1, CAJC 
o: Just What I Needed Carcassonne Tolugo, HD A 
m: Cayuga Fire of Life Fallcat, HD A 
chov. Lucie Gogolová 
maj. Simona Šusterová, Konradova 15, 628 00 Brno tel. ?, e-mail: susterova.simona@gmail.com 
výška 49,5 cm, skus nůžkový, vykloněné horní špičáky, chrup kompletní, ocas NBT 
Posudek Speciální výstava 15.9.2018 Horka nad Moravou: 
Movement: trot little more reach then drive, topline correct, down little narrow, back elbows out 
Overall: proportions correct, correct bone for her size, could have more neck 
Head: bite correct level, full dentition, planes correct, pretty head + expression, eyes correct, ears could be 
smaller 
Body: front angulation should have more, chest correct, ribcage + loin correct, croup little steep, rear angulation 
needs more, hock should be shorter, feet correct 
Coat: needs more coat, color + texture correct 
Pohyb: při pohledu ze strany trochu větší rozsah než drive, horní linie správná, při pohledu zezadu trochu úzká, 
při pohledu zepředu vytočené lokty, 
tělo celkově: správné proporce, na její velikost správná kostra, mohla by mít více krku 
hlava: správný skus, klešťový, kompletní chrup, správné linie, hezká hlava+ výraz, správné oko, uši by mohly 
být menší 
tělo: úhlení předních končetin by mohlo být výraznější, hrudník správný, klenutí žeber + bedra správné, záď 
trochu příkrá, úhlení zadních končetin by mohlo být výraznější, hlezna by měla být kratší, tlapky správné 
srst: potřebuje více srsti, barva + textura správné 
 
velmi dobrá 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ A DOPLNĚNÍ DNA PROFILU V 
SOULADU S CHŘ 
Rozhodčí: Paula McDermid, USA 
 
 

  

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=ONE%20AND%20ON&gAct=detail&ID=48219
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=reason%20to&gAct=detail&ID=51796
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BBEELLGGIICCKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  --  MMAALLIINNOOIISS  
 
 
 
Pes GOOD LUCK Kawai Kaito 
Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu), 60/62cm, obě varlata v šourku plně vyvinuta, skus 
nůžkový, chrup kompletní, při kontrole zubů silně vrčí, známka VD 
15 .9. 2018, Horka nad Moravou, rozhodčí Barbara Robinson 

 

 
Fena ADINA od Mlýnských kamenů 
Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu), 57/63cm, skus nůžkový, chrup kompletní 
Speciální výstava 15. 9. 2018, Horka nad Moravou, rozhodčí Babs Robinson známka výborná 

 
 
Fena CINK Sharmat 
Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu), 58/65cm, skus nůžkový, chrup kompletní 
Speciální výstava 15. 9. 2018, Horka nad Moravou, rozhodčí Babs Robinson známka velmi dobrá, poznámka: 
submisivní  

 

  

BBEELLGGIICCKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  --  TTEERRVVUUEERREENN  
 

 

 
BERT WHITE TALISMAN 
 
64/62 cm, kompletní chrup, velmi těsný nůžkový skus, obě varlata v šourku 
Posudek ze Speciální výstavy 15.09.2018 v Horce nad Moravou: 
2 years, level bite, full dentition, excellent square shape, lovely mahagonny coat, angulation OK, 
exc.bone for a male, nice cat feet, good topline, exc.neck, nice lenght of head, mask is high, eyes 
could be little darker, a little broad in skull, nice expression and character, moves very well.  
2 roky starý, klešťový skus, plnochrupý, výborný kvadratický tvar těla, překrásná mahagonová srst, 
úhlení je OK, výborná síla kostry na psa, krásné kočičí tlapky, dobrá horní linie, výborný krk, výborná 
délka hlavy, vysoká maska, oči by mohly být trošku tmavší, širší v mozkovně, krásný výraz a povaha, 
velmi dobrý pohyb. 
Výborný 2, res.CAC 
Chovný pes po absolvování RTG DKK a DLK 
rozhodčí: Babs Robinson, UK 
 

SAPHIRE z Kovárny 
Doplněné RTG:  HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr) 
59/59 cm, kompletní chrup, nůžkový skus 
Posudek ze Speciální výstavy 15.09.2018 v Horce nad Moravou: 
20 months, good bite and full dentition, tall square grey female in summer coat, angulation little 
steep, good bone, nice topline, good neck, good lenght of head, lovely sat black mask, dark eyes, 
nice shaped, nice chisselling, good head lines, enough stop, very pretty expression, excellent 
movement 
20 měsíců stará, dobrý skus a plnochrupá, vysoká kvadratická šedá fena v letní srsti, strmější úhlení, 
dobrá síla kostry, krásná horní linie, dobrý krk, dobrá délka hlavy, překrásně tvarovaná černá maska, 
tmavé oči, krásného tvaru, krásná modelace, dobré linie hlavy, dostatečný stop, velmi pěkný výraz, 
výborný pohyb 
Výborná 2 
Chovná fena  
rozhodčí: Babs Robinson, UK 


