Základní bonitace Mladá Boleslav – 12.05.2018
Rozhodčí:

vypsáni u jednotlivých psů

AUSTRALSKÝ OVČÁK
pes GIACOMO ANTONIO od Halířů – nar. 14.7.2016, CMKU/AUO/3282/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 28.3.2018), DOV prostý (MVDr. Jiří Beránek Ph.D., 7.3.2018), OCD
nepostižen, SA neg. (MVDr. Jiří Vomáčka, 28.3.2018), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová, 28.3.2018), DNA-CP (1807309, Genomia, 26.3.2018)
o: Legacy's Breakaway, HD OFA Good, ED OFA Norm.
m: Amy My Love od Halířů, HD A, ED 0/0
chov. Halíř Václav
maj. Ottová Markéta, Martinice 144, 512 32 Martinice v Krkonoších, tel. 739021133, e-mail:
ottovamarketa@seznam.cz
výška 57 cm, skus nůžkový, chrup chybějící P3 vpravo nahoře, obě varlata v šourku, plně vyvinutá
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
scissor bite, teeth – OK, head – v.g., ear set low on the head, front – exc., shoulder, topline – v.g. – very long in the
loin, both testicles, rear – g., rear movement – sufficient, front movement – g., side gait – v.g.
nůžkový skus, zuby OK, hlava velmi dobrá, uši nízko nasazené, úhlení předních končetin výborné, rameno, horní
linie velmi dobrá, velmi dlouhý v bedrech, obě varlata, úhlení zadních končetin dobré, pohyb zadních končetin při
pohledu zezadu dostatečný, pohyb předních končetin při pohledu zepředu dobrý, pohyb při pohledu ze strany velmi
dobrý.
velmi dobrý
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

pes GREAT GERONIMO od Halířů – nar. 14.7.2016, CMKU/AUO/3284/16
výborný 2
o: Legacy's Breakaway, HD OFA Good, ED OFA Norm.
m: Amy My Love od Halířů, HD A, ED 0/0
chov. Halíř Václav
maj. Halíř Václav, Nový Žďár 49, 352 01 Aš, tel. 734768201, e-mail: odhaliru@email.cz
výška 55 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, obě varlata v šourku, plně vyvinutá
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
head – exc., eyes – round, teeth OK, scissor bite, short upper arm, straight shoulder, fat, loin long, topline – exc.,
rear – v.g., too much coat, lacks rear angulation, rear movement – sufficient, front movement – g., side gait – g.
hlava výborná, kulaté oči, zuby OK, nůžkový skus, krátká ramenní kost, strmé rameno, tlustý, dlouhá bedra, horní
linie výborná, úhlední zadních končetin velmi dobré, příliš mnoho srsti, nedostatečné úhlení zadních končetin,
pohyb při pohledu zezadu dostatečný, pohyb při pohledu zepředu dobrý, pohyb při pohledu ze strany dobrý
dobrý
POSOUZENÍ ODLOŽENO
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

pes GREY FANTOM od Halířů – nar. 14.7.2016, CMKU/AUO/3285/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 11.4.2018), DOV prostý (MVDr. Barbara Lenská, 8.1.2018), OCD nepostižen,
SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 11.4.2018), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová, 11.4.2018), DNA odebráno na akci
výborný 1, Vítěz třídy
ZZO
o: Legacy's Breakaway, HD OFA Good, ED OFA Norm.
m: Amy My Love od Halířů, HD A, ED 0/0
chov. Halíř Václav
maj. Švehlová Monika, Přátelství 8, 350 02 Cheb, tel. 7776822305, e-mail: MonikaTurkova@seznam.cz
výška 54 cm, skus nůžkový, chrup chybějící P4 vlevo dole, obě varlata v šourku, plně vyvinutá
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
head – v.g., missing molar, scissor bite, front – exc., topline and loin excellent, croup angle – a bit sloping, lacks
rear angulation, rear movement – v.g., front movement – v.g., side gait – v.g.

hlava velmi dobrá, chybějící stolička, nůžkový skus, úhlení předních končetin výborné, horní linie a bedra výborné,
příliš spáditá záď, nedostatečné úhlední zadních končetin, pohyb při pohledu zezadu velmi dobrý, pohyb při
pohledu zepředu velmi dobrý, pohyb při pohledu ze strany velmi dobrý
velmi dobrý 3
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

pes JACK Medvědí tlapa – nar. 13.10.2016, CMKU/AUO/3397/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 14.3.2018), DOV prostý (MVDr. Jiří Beránek Ph.D., 5.4.2018, 24.11.2016),
OCD nepostižen, SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 14.3.2018), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová, 14.3.2018), DNA: MDR1
přenašeč (odběr vzorku DNA proveden před trvalým označením (čipováním) jedince, Genomia, 26.10.2016), CD
Normal (Optigen, 27.3.2017), NCL - Normal/Normal, Genotyp D/D (26.4.2017 Laboklin, D), MH - Normal/Normal
(8.2.2017 Genomia), HU - Normal/Normal (22.2.2017 Genomia), merle – N/N (31.10.2016 Genomia) - odběr
vzorku DNA pro laboratoř Genomia byl proveden před trvalým označením (čipováním) jedince), DNA pro
profil/paternitu odebráno na akci
CAC, CACIB, BOB, BIG3, Champion Srbsko, Rumunsko, Bulharsko Grand Champion Rumunsko, Srbsko
o: Goliáš Srdcové eso, HD A, ED 0/0
m: Fionn Medvědí tlapa, HD A, ED 0/0
chov. Janulcová Ivana
maj. Janulcová Ivana, Strážky 60, 403 40 Ústí nad Labem, tel. 775695803, e-mail: iva.dagulka@seznam.cz
výška 57 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka - kupírovaný, obě varlata v šourku, plně vyvinutá
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
teeth OK, scissor bite, head – v.g., shoulders – v.g., topline + loin – exc., rear – v.g., little heavy in weight, rear
movement – v.g., front movement – g., side gait – g.
zuby OK, nůžkový skus, hlava velmi dobrá, ramena velmi dobrá, horní linie + bedra výborná, úhlení zadních
končetin velmi dobré, trochu těžší (váha), pohyb při pohledu zezadu velmi dobrý, pohyb při pohledu zepředu dobrý,
pohyb při pohledu ze strany dobrý
velmi dobrý 4
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

pes READY STEADY GO Carcassonne Tolugo – nar. 26.5.2016, CMKU/AUO/3212/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Marek Pepřík, 28.3.2018), DOV prostý (MVDr. Barbara Lenská, 30.7.2017), SA 0 (MVDr.
Marek Pepřík, 28.3.2018), DNA odebráno na akci
výborný 1, CAC, Res.CAC
o: Just What I Needed Carcassonne Tolugo, HD A, ED 0/0
m: Cayuga Fire of Life Fallcat, HD A, ED 0/0
chov. Gogolová Lucie
maj. Gogolová Lucie, Lučina 206, 739 39, tel. 725053943, e-mail: gogolovalucka@seznam.cz
výška 55 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, obě varlata v šourku, plně vyvinutá
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
head – exc., short upper arm, topline – exc., long loin, both testicles, teeth OK, scissors bite, rear – exc., rear
movement – v.g., front movement – excellent, side gait – v.g.
hlava výborná, krátká ramenní kost, horní linie – výborná, dlouhá bedra, obě varlata, zuby OK, nůžkový skus,
úhlení zadních končetin výborné, pohyb při pohledu zezadu velmi dobrý, pohyb při pohledu zepředu výborný,
pohyb při pohledu ze strany velmi dobrý
výborný 2, Res.CAC
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena A KIND OF MAGIC from Sunny Hillside – nar. 23.6.2016, CMKU/AUO/3194/16
DOV prostá (MVDr. Barbara Lenská, 23.11.2017, MVDr. Pavel Hron, 9.8.2016), DNA MDR1 Mutant/Normal
(vzorek odebrán před trvalým označením jedince, Genomia, 28.7.2016), DNA odebráno na akci
o: Jinglebell In Winter du Glacier des Pandas
m: Dive Medvědí tlapa, HD A, ED 0/0
chov. Petráčková Helena Bc.
maj. Petráčková Helena Bc., Hřbitovní 182, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, tel. 6022200249, e-mail:
helena.petrackova@gmail.com
výška 51,5 cm, skus nůžkový, chrup chybějící P2, P4 vlevo dole, P4 vpravo dole, ocas plná délka, nekupírovaný
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
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little bit long in the muzzle, teeth 1 missing, scissor bite, headline is exceed, exc. front, exc. topline, rear – v.g., rear
movement – suff., front movement – v.g., side gait – exc.
trochu delší čenichová partie, 1 chybějící zub, nůžkový skus, linie hlavy přesahují, výborné úhlení předních
končetin, výborná horní linie, úhlení zadních končetin velmi dobré, pohyb při pohledu zezadu dostatečný, pohyb při
pohledu zepředu velmi dobrý, pohyb při pohledu ze strany výborný
velmi dobrá
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK V SOULADU S CHŘ
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena AFELANDRA Makada – nar. 13.4.2014, CMKU/AUO/2066/14
DOV prostá (MVDr.Barbara Lenská, 2.6.2014)
o: Bred Srdcové eso, HD A, ED 0/0
m: Prosto Chudo Rosewood, HD B (1/0), ED 0/0
chov. Žárová Markéta
maj. Teunerová Andrea Mgr., Petrovice 20, 549 54 Velké Petrovice, tel. 606753983, e-mail:
TeunerovaA@seznam.cz
výška 51 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka, nekupírovaný
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
very nice looking, head – v.g., scissor bite, teeth velmi hezky vypadající, hlava velmi dobrá, nůžkový skus, zuby
neposouzena
POSOUZENÍ ODLOŽENO
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena AINI Sailon Narmo – nar. 3.8.2016, CMKU/AUO/3337/16
DOV prostá (MVDr.Barbara Lenská, 12.5.2018), DNA: MDR1 přenašeč, HSF4 čistá (Genomia, 29.9.2016), DNAVP (084158), profil (084163, Genomia, 11.10.2016)
o: Elixir Cofi Capito, HD A, ED 0/0
m: Cayuga Black Doll Fallcat, HD A, ED 0/0
chov. Bomerová Petra Bc.
maj. Bomerová Petra Bc., Dukelská 435, 538 51 Chrast, tel. 608924638, e-mail: petrabomerova@gmail.com
výška 49 cm, skus nůžkový, chrup kompletní
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
pretty profile, too much coat, head – v.g., teeth – OK, front – exc., topline – exc., rear – v.g., front movement – v.g.,
rear movement – sufficient, side gait – v.g.
hezký profil, příliš mnoho srsti, hlava velmi dobrá, zuby OK, úhlení předních končetin výborné, horní linie výborná,
úhlední zadních končetin velmi dobré, pohyb při pohledu zepředu velmi dobrý, pohyb při pohledu zezadu
dostatečný, pohyb při pohledu ze strany velmi dobrý
velmi dobrá 3
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK V SOULADU S CHŘ
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena AMAZING ASHEENA from Sunny Hillside – nar. 23.6.2016, CMKU/AUO/3195/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 7.3.2018), DOV prostá (MVDr. Barbara Lenská, 23.11.2017, MVDr. Pavel
Hron, 9.8.2016), OCD nepostižena, SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 7.3.2018), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová, 7.3.2018),
DNA: MDR1 Normal/Normal, prcdPRA Normal/Normal, DM Normal/Normal, CMR1 Normal/Normal,
Hyperuricosuria Normal, NCL6 Normal, MH Normal, NBT - G/C (short tail), barvy: E: E/E + bez masky, B: B/bc,
B/B, B/bd, K: ky/ky, A: at/at, D: D/D (metoda NGS, Genomia, 5.4.2018), DNA-CP (17-29806, Genomia, 10.4.2018)
Res.CAC
o: Jinglebell In Winter du Glacier des Pandas
m: Dive Medvědí tlapa, HD A, ED 0/0
chov. Petráčková Helena Bc.
maj. Petráčková Helena Bc., Hřbitovní 182, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou, tel. 602220049, e-mail:
helena.petrackova@gmail.com
výška 52 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas NBT (3/4), kupírovaný
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
head – v.g., ears placed low on the head, teeth – OK, scissor bite, fat, shoulder – v.g., short upper arm, topline +
loin – exc., rear – v.g., too much coat, rear movement – v.g., front movement – v.g., side gait – exc.
hlava velmi dobrá, nízko nasazené uši, zuby OK, nůžkový skus, tlustá, ramena velmi dobrá, krátká ramenní kost,
horní linie + bedra výborná, úhlení zadních končetin velmi dobré, příliš mnoho srsti, pohyb při pohledu zezadu
velmi dobrý, pohyb při pohledu zepředu velmi dobrý, pohyb při pohledu ze strany výborný
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výborná 1, CAC, ČKŠ
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena ARCALIME Sailon Narmo – nar. 3.8.2016, CMKU/AUO/3339/16
DNA: MDR1 Normal/Normal, HSF4 přenašeč (Genomia, 29.9.2016), DNA-VP (084160), profil (084165, Genomia,
11.10.2016)
CAJC, Grand Prix Slovakia Junior Winner 2017
o: Elixir Cofi Capito, HD A, ED 0/0
m: Cayuga Black Doll Fallcat, HD A, ED 0/0
chov. Bomerová Petra Bc.
maj. Bomerová Petra Bc., Dukelská 435, 538 51 Chrast, tel. 608924638, e-mail: petrabomerova@gmail.com
výška 51 cm, skus nůžkový, chrup chybějící P1 vlevo dole
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
nice profile, head – v.g., expression lacks, scissor bite, teeth OK, shoulder – v.g., topline + loin – exc., rear – v.g.,
rear movement – v.g., front movement – v.g., side gait – v.g.
hezký profil, hlava velmi dobrá, postrádá výraz, nůžkový skus, zuby OK, ramena velmi dobrá, horní linie + bedra
výborná, úhlení zadních končetin velmi dobré, pohyb při pohledu zezadu velmi dobrý, pohyb při pohledu zepředu
velmi dobrý, pohyb při pohledu ze strany velmi dobrý
velmi dobrá 4
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena CALL TO SPONGEBOB Royal Rain – nar. 26.8.2014, CMKU/AUO/2271/14
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 22.3.2018), DOV prostá (MVDr.Barbara Lenská, 12.5.2018), DNA-CP
(108238, Genomia, 29.3.2018)
o: Aussie Atrey Srdcové Eso, HD A, ED 0/0
m: Arwen Allegro Assai, HD A, ED 0/0
chov. Králíčková Natálie
maj. Navrátilová Vladimíra Ing., Andrštova 1079/5, 180 00 Praha 8, tel. 733197067, e-mail: hazel.nut@seznam.cz
výška 50 cm, skus těsný nůžkový, chrup kompletní
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
head – v.g., pretty ear set, shoulder – v.g., too fat, topline + loin – exc., rear angulation – v.g., rear movement –
v.g., front movement - g., side gait – v.g.
hlava velmi dobrá, hezky nasazené uši, ramena velmi dobrá, příliš tlustá, horní linie + bedra výborná, úhlení
zadních končetin velmi dobré, pohyb při pohledu zezadu velmi dobrý, pohyb při pohledu zepředu velmi dobrý,
pohyb při pohledu ze strany velmi dobrý
velmi dobrá
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena JOYS Medvědí tlapa – nar. 13.10.2016, CMKU/AUO/3403/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 19.4.2018), DOV prostá (MVDr. Jiří Beránek Ph.D., 5.4.2018, 24.11.2016),
OCD nepostižena, SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 19.4.2018), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová, 19.4.2018), DNA: MDR1
Normal/Normal (odběr vzorku DNA proveden před trvalým označením (čipováním) jedince, Genomia, 26.10.2016),
DNA odebráno na akci
GrCh. Srbsko
o: Goliáš Srdcové eso, HD A, ED 0/0
m: Fionn Medvědí tlapa, HD A, ED 0/0
chov. Gleissnerová Hana
maj. Gleissnerová Hana, Růžová 177, 405 02 Děčín 2, tel. 775050656, e-mail: ranch3r@seznam.cz
výška 47 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka, kupírovaný
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
head – v.g., masculine, scissor bite, teeth OK, short upper arm, topline + loin – exc., bit short legged, rear – v.g.,
rear movement – g., front movement – g., side gait – v.g.
hlava velmi dobrá, samčí, nůžkový skus, zuby OK, krátká ramenní kost, horní linie + bedra výborné, trochu kratší
končetiny, úhlední zadních končetin velmi dobré, pohyb při pohledu zezadu dobrý, pohyb při pohledu zepředu
dobrý, pohyb při pohledu ze strany velmi dobrý
velmi dobrá
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA
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fena LANDY Cofi Capito – nar. 26.11.2016, CMKU/AUO/3468/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 9.3.2018), DOV prostá (MVDr. Barbara Lenská, 12.5.2018, 12.1.2017), OCD
nepostižena, SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 9.3.2018), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová, 9.3.2018), DNA-VP (107992),
profil (18-07809, Genomia, 29.3.2018)
výborná 3, velmi nadějná 1, Nejlepší štěně
o: Fizz Cofi Capito, HD A, ED 0/0
m: Prosto Chudo Ultramarine Star, HD A, ED 0/0
chov. Prokešová Jana Ing.
maj. Prokešová Jana Ing., Horní Libchava 181, 471 11, tel. 731188890, e-mail: jana.prokesova@gaenergo.cz
výška 50 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka, nekupírovaný
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
head – exc., lack pigmentation on the lips, v.g. shoulder, topline – exc., loin – exc., rear - exc., rear movement – g.,
front movement – g., side gait – v.g.
hlava výborná, pysky nedostatečně pigmentované, rameno velmi dobré, horní linie výborná, bedra výborná, úhlení
zadních končetin výborné, pohyb při pohledu zezadu dobrý, pohyb při pohledu zepředu dobrý, pohyb při pohledu
ze strany velmi dobrý
velmi dobrá
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena LILET Cofi Capito – nar. 26.11.2016, CMKU/AUO/3470/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 9.3.2018), DOV prostá (MVDr. Barbara Lenská, 12.5.2018, 12.1.2017), OCD
nepostižena, SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 9.3.2018), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová, 9.3.2018), DNA-VP (107994),
profil (18-07811, Genomia, 29.3.2018)
o: Fizz Cofi Capito, HD A, ED 0/0
m: Prosto Chudo Ultramarine Star, HD A, ED 0/0
chov. Prokešová Jana Ing.
maj. Prokešová Jana Ing., Horní Libchava 181, 471 11, tel. 731188890, e-mail: jana.prokesova@gaenergo.cz
výška 51 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka, nekupírovaný
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
nice profile, head – v.g., teeth – OK, scissor bite, front – exc., topline + loin + rear – exc., rear movement – v.g.,
front movement – g. – loose in the elbow, side gait – v.g.
hezký profil, hlava velmi dobrá, zuby OK, nůžkový skus, úhlení předních končetin výborné, horní linie + bedra +
úhlení zadních končetin výborné, pohyb při pohledu zezadu velmi dobrý, pohyb při pohledu zepředu dobrý – volné
lokty, pohyb při pohledu ze strany velmi dobrý
velmi dobrá 4
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena LONDON Cofi Capito – nar. 26.11.2016, CMKU/AUO/3471/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 9.3.2018), DOV prostá (MVDr. Jiří Beránek Ph.D., 4.1.2018, MVDr. Barbara
Lenská, 12.1.2017), OCD nepostižena, SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 9.3.2018), PL 0/0 (MVDr. Eva Štolcová,
9.3.2018), DNA-VP (107993), profil (18-07810, Genomia, 29.3.2018)
velmi nadějná 3
o: Fizz Cofi Capito, HD A, ED 0/0
m: Prosto Chudo Ultramarine Star, HD A, ED 0/0
chov. Prokešová Jana Ing.
maj. Malík Tomáš, Chutnovka 89, 511 01 Turnov, tel. 731921889, e-mail: t.malik@centrum.cz
výška 52 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka, nekupírovaný
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
front legs crossed, head – exc., scissor bite, teeth OK, front – exc., topline – exc., long loin, rear – exc., rear
movement – g., front movement – sufficient, side gait – exc.
kříží přední končetiny, hlava výborná, nůžkový skus, zuby OK, úhlení předních končetin výborné, horní linie
výborná, dlouhá bedra, úhlení zadních končetin výborné, pohyb při pohledu zezadu dobrý, pohyb při pohledu
zepředu dostatečný, pohyb při pohledu ze strany výborný
velmi dobrá
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA
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fena ONE AND ONLY Carcassonne Tolugo – nar. 7.7.2015, CMKU/AUO/2790/15
o: Cayuga Wild Mustang Fallcat, HD A, ED 0/0
m: Carcassonne Casey des Chemins Cathares, HD A, ED 0/0
chov. Gogolová Lucie
maj. Gogolová Lucie, Lučina 206, 739 39, tel. 725053943, e-mail: gogolovalucka@seznam.cz
výška 51 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas NBT, kupírovaný
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
head – v.g., leg is not straight, scissor bite, teeth – OK, topline – v.g., shoulders – exc., too fat, loin is long, rear
angulation – exc., lack pigment on the lips, rear movement – g., front movement – v.g., side gait - good
hlava velmi dobrá, končetiny nejsou rovné, nůžkový skus, zuby OK, horní linie velmi dobrá, ramena výborná, příliš
tlustá, dlouhá bedra, úhlení zadních končetin výborné, pysky nedostatečně pigmentované, pohyb při pohledu
zezadu dobrý, pohyb při pohledu zepředu velmi dobrý, pohyb při pohledu ze strany dobrý
dobrá
POSOUZENÍ ODLOŽENO
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena PERFECT SNOWFLAKE Carcassonne Tolugo – nar. 3.2.2016, CMKU/AUO/2981/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 8.2.2018), DOV prostá - coloboma, iris sin "9" (kosmetický problém tzv. kýla na
duhovce) (MVDr. Jiří Beránek Ph.D., 1.2.2018), DNA odebráno na akci
výborný 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz
o: Cayuga Wild Mustang Fallcat, HD A, ED 0/0
m: Hopeful Carcassonne Tolugo, HD A, ED 0/0
chov. Gogolová Lucie
maj. Kabátková Klára, Vesec 20, 463 43 Světlá pod Ještědem, tel. 724806608, e-mail: klarakabatkova@gmail.com
výška 45,5 cm, skus nůžkový, chrup kompletní
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
head – v.g., small but nicely boned, bit short leg, scissor bite, teeth – OK, shoulder – v.g., short upper arm, topline
– exc., loin – long, rear – v.g., rear movement – v.g., front movement – v.g., side gait - exc.
hlava velmi dobrá, malá, ale s hezkou kostrou, trochu krátké nohy, nůžkový skus, zuby OK, ramena velmi dobrá,
krátká ramenní kost, horní linie výborná, dlouhá bedra, úhlení zadních končetin velmi dobré, pohyb při pohledu
zezadu velmi dobrý, pohyb při pohledu zepředu velmi dobrý, pohyb při pohledu ze strany výborný
velmi dobrá
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena RUMBA DANCE Carcassonne Tolugo – nar. 26.5.2016, CMKU/AUO/3219/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 8.2.2018), DOV prostá (MVDr. Jiří Beránek Ph.D., 1.2.2018), DNA odebráno na
akci
výborná 1, Vítěz třídy
o: Just What I Needed Carcassonne Tolugo, HD A, ED 0/0
m: Cayuga Fire of Life Fallcat, HD A, ED 0/0
chov. Gogolová Lucie
maj. Kabátková Klára, Vesec 20, 463 43 Světlá pod Ještědem, tel. 724806608, e-mail: klarakabatkova@gmail.com
výška 50 cm, skus nůžkový, chrup kompletní
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
masculine expression, head – v.g., scissor bite, teeth – OK, front – lacks upper arm, too fat, topline – exc., long
loin, rear – v.g., rear movement – v.g., front movement – v.g., side gait – v.g.
samčí výraz, hlava velmi dobrá, nůžkový skus, zuby OK, nedostatečná ramenní kost, příliš tlustá, horní linie
výborná, dlouhá bedra, úhlení zadních končetin velmi dobré, pohyb při pohledu zezadu velmi dobrý, pohyb při
pohledu zepředu velmi dobrý, pohyb při pohledu ze strany velmi dobrý
velmi dobrá 2
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

fena ZIWA Puella Fera – nar. 18.4.2016, CMKU/AUO/3152/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Snášil, 20.10.2017), DOV prostá (MVDr. Jiří Beránek Ph.D., 24.2.2018), DNA: MDR1
Normal, HSF4 čistá, CEA/CH Normal, prcdPRA Normal, DM Normal, MH Normal, NCL Normal (Laboklin, D
23.4.2018), DNA-CP (1805-W-81608, Laboklin, 23.5.2018)
výborná 2, Res.CAC
o: Twinkle Diamond Motopies, HD A, ED 0/0
m: Kiki Dee Puella Fera, HD A, ED 0/0
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chov. Huňková Bohumila
maj. Budinská Michaela, Podvihovská 287/30A, 747 70 Opava, tel. 776711554, e-mail: Budika@seznam.cz
výška 51 cm, skus nůžkový, chrup kompletní
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
head – v.g., scissor bite, teeth OK, front - v.g., short upper arm, topline + loin + rear – exc., rear movement – exc.,
front movement – g., side gait - v.g.
hlava velmi dobrá, nůžkový skus, zuby OK, úhlení předních končetin velmi dobré, krátká ramenní kost, horní linie +
bedra + úhlení zadních končetin výborné, pohyb při pohledu zezadu výborný, pohyb při pohledu zepředu dobrý,
pohyb při pohledu ze strany velmi dobrý
velmi dobrá 3
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Leslie M. Sorensen, USA

GROENENDAEL
pes RUBY Deabei – 12.06.2016, CMKU/BOG/8700/16
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr), DOV prostý 12.05.2018 (MVDr.Lenská), DNA vp, CAJC, BOJ, BIS Junior
o: Ch, Il Signor G-dei Baci di Dama
m: Kl.Ch. Ykuk Deabei
chov. Štýbrová Beata
maj. Palová Veronika, Široký Důl 141, 572 01 Polička, tel. 773 552 419, verca.dasty@seznam.cz
64/62 cm, obě varlata v šourku, plnochrupý, nůžkový skus
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
Denture compléte en cisaille, de taille moyenne, exc fourrure, la téte est expressive, pourrait être + ciselée, crane
plat, stop allongé, bon chanfrein, exc yeux foncés, bonne oreille, corps court, encolure dégagée sur 1 bon dost
endu, croupe fuyante, ossature correcte, angulation corrects, bon portrail qui n’est pas serré. Bon mouvement. Bon
caractére
Kompletní chrup, nůžkový skus, střední výška, výborná srst, hlava s dobrým výrazem, mohla by být více
modelovaná, plochá lebka, prodloužený stop, dobrý čenich, výborné tmavé oči, dobré uši, krátké tělo, krk navazuje
na dobrý pevný hřbet, spáditá záď, korektní síla kostry, korektní úhlení, dobré předhrudí, které není úzké, dobrý
pohyb, dobrá povaha
Výborný 1, CAC, ČKŠ
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Marie-France Varlet, Francie

pes Black Destiny CAI - 15.06.2016, CMKU/BOG/8932/-16/16
HD A (odvolací komise KPDV KVL ČR), ED 0/0 (MVDr.Ekr), DOV prostý 22.09.2017 (MVDr.Raušer), DNA cp,
Junior Champion ČR, Champion ČR, CACIB, BOS, CSAU, BH, CANT, HWT Ts., IHT1 Ts., OB-Z
o: s.r. Int.Ch. Rokkitasun Carpe Diem
m: Ch. Thunderwolf’s Diamonds are Forever
chov. Tybura Marta
maj: Ragánová Jitka, Aloisina výšina 557, 460 15 Liberec, tel. 775 227 406, jitka.ragan@seznam.cz
Míry 63,5/66 cm, obě varlata v šourku, plnochrupý, nůžkový skus
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
Denture compléte en cisaille, de bonne taille, bonne fourrure, la téte est expressive, bon //, exc yeux foncés, oreille
moyenne bien porté, exc.ossature, exc.ligne de dessous, corps long, bonns angulations, bonne poitrine, exc
poitrail, bonnes allures, mais pourrait avoi + de poussée des posterieurs.
Kompletní chrup, nůžkový skus, dobrá velikost, dobrá srst, hlava s dobrým výrazem, dobrý paralelismus, výborné
tmavé oči, střední uši dobře nesené, výborná síla kostry, výborná spodní linie, dlouhé tělo, dobré úhlení, dobrý
hrudník, výborné předhrudí, dobrý pohyb, ale měl by mít větší sílu odrazu vzadu
Výborný 1, CAC, ČKŠ
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Marie-France Varlet, Francie
pes ROCKET Deabei – 12.06.2016, CMKU/BOG/8699/16
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), CAJC
o: Ch, Il Signor G-dei Baci di Dama
m: Kl.Ch. Ykuk Deabei
chov. Štýbrová Beata
maj. Bílá Dana, Přelíc 136, 273 05 Smečno, tel. 737 230 015, finadar@seznam.cz
64/64 cm, obě varlata v šourku, plnochrupý, nůžkový skus
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Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
Denture compléte en exc cisaille, de bonne taille, bonne fourrure, exc téte de male, avec exc plans de téte, bien //,
exc yeux, trés foncés expressifs. Oreilles moyennes mais bien portées, exc sortie d’encolure sur 1 exc dos suivi
d’une croupe correcte, exc ossature, corps court, bien construit, bien angulée, bonne poitrine descendue, exc
portrail. Beaucoup de qualités chez ce male, un peu defavorisée par une mue. Exc mouvement, Exc charactére
Kompletní chrup, výborný nůžkový skus, dobrá výška, dobrá srst, výborná samčí hlava, s výbornými liniemi hlavy a
dobrým paralelismem, výborné oči, velmi tmavé a s dobrým výrazem, středně velké uši, ale dobře nesené, výborná
délka krku navazující na výborný hřbet, následovaný korektní zádí, výborná síla kostry, krátké tělo, dobře stavěný,
dobré úhlení, dobře vyvinutý hrudník, výborné předhrudí. Pes mnoha kvalit, ale znevýhodněný línáním. Výborný
pohyb, výborná povaha.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS
Rozhodčí: Marie-France Varlet, Francie
CHOVNÝ PES po dodání DNA profilu
fena RONJA Deabei – 12.06.2016, CMKU/BOG/8702/16
DNA vp, JCh.CZ + PL + SK, BOJ, BIS Junior, CACIB, BOS, BOB, CSAU, CANT
o: Ch, Il Signor G-dei Baci di Dama
m: Kl.Ch. Ykuk Deabei
chov. Štýbrová Beata
maj. Raszková Pavlína, Karpentná 145, 739 61 Třinec, tel. 776 319 006, pavras@seznam.cz
59/63 cm, plnochrupá, nůžkový skus
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
Denture compléte en cisaille, de taille moyenne, exc fourrure, téte expressive, B //, B yeux foncés, oreille correcte.
Bonne ossature, en rapport avec la taille, la poitrine st déjá ample, angulations corrects, le dos manque de tension,
manque de poussée des postérieurs, lors des allures, exc caractére
Kompletní chrup, nůžkový skus, střední velikost, výborná srst, hlava s dobrým výrazem, dobrý paralelismus, dobré
tmavé oči, korektní uši. Dobrá síla kostry, odpovídá velikosti, hrudník již dostatečně vyvinutý, korektní úhlení,
hřbetu chybí pevnost, nedostatečný posun pánevních končetin v pohybu, výborná povaha
Výborná 1, CAC, ČKŠ
Rozhodčí: Marie-France Varlet, Francie
CHOVNÁ FENA, pokud bude RTG DKK a DLK max.2/2
pozn. Chovnost dokončena dne 19.05.2018 – doplněno DKK a DLK: HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr)

MALINOIS
pes BREGO z Granátové zahrady – 19.07.2012, CMKU/BOM/6084/12
HD A, ED 0/0, LTV0 (MVDr.Decker), DNA vp
o: Udet de Alphaville Bohemia
m: Brona od Policie České republiky
chov. Knížová Michaela
maj. Tomášek Libor, Švermova 636, 264 01 Sedlčany, tel. 773 617 170, bova7@seznam.cz
Míry 63,5/65 cm, obě varlata v šourku, plnochrupý, nůžkový skus
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
Denture complete en pince, de bonne taille, exc fourrure, exc coleur trés rougue, bonne téte, bon oeil bien foncé,
oreilles longues bien portées, tache blanche au poitrail, construction athlétique, exc ligne de dessous, poitrine
correcte, les angulations sont droites, allures correctes, bon caractére, exc présentation
Kompletní chrup, klešťový skus, dobrá velikost, výborná srst, výborná velmi rudá barva, dobrá hlava, dobré pěkně
tmavé oči, dlouhé uši dobře nesené, bílá skvrna na předhrudí, atletická stavba těla, výborná horní linie, korektní
hrudník, strmé úhlení, korektní pohyb, dobrá povaha, výborná prezentace.
Velmi dobrý 4
CHOVNÝ PES
Rozhodčí: Marie-France Varlet, Francie
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fena NISHKA Kwanah – 31.03.2016, CMKU/BOM/8477/16
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., LTV0, L7 (MVDr.Decker), DNA vp, CAJC, BOJ, res.CAC
o: Int.Ch.Exxon Kwanah
m: Ch.Lana Kwanah
chov. Mrňáková Zuzana
maj. Horáček Vít, Liliová 7, 405 01 Děčín, tel. 604 294 545, vit.horacek@seznam.cz
Míry 55,5/56,5 cm, plnochrupá, nůžkový skus
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
Denture compléte en cisailles, de taille moyenne, excellente fourrure, bon rapport de téte avec bon // des lignes, le
masque est dilué, exc.yeux, exc oreilles, bien dressées, bien construite avec 1 bonne ligne de dessus, les
angulations sont correctes ainsi que l’ossature, les allures sont correctes, le fouet forme crochet et reléve, exc
caractére
Kompletní chrup, nůžkový skus, střední velikost, výborná srst, dobrý poměr v hlavě s dobrými paraleltními liniemi,
maska je prokvetlá, výborné oči, výborné uši, dobře používané, dobrá stavba těla s dobrou horní linií, úhlení je
korektní a také síla kostry, pohyb korektní, ocas tvoří háček a zvedá se, výborná povaha.
Výborná
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Marie-France Varlet, Francie

fena DEJNA Nieder Bohemia - nar. 11.12.2014, CMKU/BOM/7533/14
HD B, ED 0/0, OCD neg, (MVDr.Ekr), DNA vp, Velmi dobrá 1
o: JCh.Atrey Tichý ruland
m: Ch.Axis Nieder Bohemia
chov. Niedermirtlová Radka
maj. Eibichtová Kamila, Na náměstí 63, 252 06 Davle, tel. 607 131 319, kamilaeibichtova@seznam.cz
Míry 55/60 cm, plnochrupá, těsný nůžkový skus
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
Denture compléte en cisaille, de taille moyenne, exc fourrure, bon rapport de téte, B // des lignes, lˇoeil pourrait
être + foncé, oreille moyenne bien portée, encolure bien dégagée sur 1 dos qui pourrait être + tendu, exc poitrine,
bonne ossature, épaule juste correcte, arriére droit, ne couvre pas assez son terrain, exc caractére
Kompletní chrup, nůžkový skus, střední velikost, výborná srst, dobrý poměr v hlavě, dobrý paralelismus linií, oči by
měly být tmavší, střední uši dobře nesené, dobré nasazení krku na hřbet, který by měl být pevnější, výborný
hrudník, dobrá síla kostry, ramena ještě korektní, zadní úhlení strmé, nedostatečně prostorný pohyb, výborná
povaha
Výborná 4
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Marie-France Varlet, Francie

TERVUEREN

fena TAMBOURINE Deabei – nar. 12.09.2016, CMKU/BOT/8901/16
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 (MVDr.Ekr), CAJC, BOJ, BIS Junior
o: Ch.Irresistible Mister Red-T dei Baci Rubati
m: Ilein Deabei
chov. Štýbrová Beata
maj. Kodrasová Monika, Nová Ves 92, 277 52 Nová Ves u Mělníka, tel. 728 488 102, monika.kodrasova@seznam.cz
Nezměřena – strachová agresivní reakce
POSOUZENÍ ODLOŽENO
fena BACARDI Porta Bohemica – nar. 23.12.2012, CMKU/BOT/6308/12
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), DOV není prostý – dědičná katarakta 12.05.2018 (MVDr.Lenská), DNA vp, CACIB, CAC,
Národní vítěz, BOS, OB-Z, OB1, ZZO, ZOP, Dogtrekking, Canicross
o: Zetti Deabei
m: Maud Deabei
chov. Bartošová Irena
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maj. Tomicová Andrea, Jana Přibíka 957, 190 00 Praha 9, tel. 602 222 274, andrea.tomicova@seznam.cz
Míry 64/62 cm, plnochrupá, nůžkový skus
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
5 years, scissor bite, tall female, of ex.type, very ballanced, and elegant, medium sized ears, well set, ex.long
head, exc.dark almond shaped eye, very typical expression, minimum stop, paralells not quite level, medium lenght
neck, exc.hight of withers, lovely square body shape, good chest, exc.paralell front, good front and rear angulation,
not quite in full coat, lovely brisk movement, exc.character
5ti letá fena, nůžkový skus, vysoká fena, výborného typu, velmi vyvážená a elegantní, středně velké uši, dobře
nasazené, výborná dlouhá hlava, výborné tmavé mandlové oči, velmi typický výraz, minimální stop, paralelismus
není úplný, středně dlouhý krk, výborná výška kohoutku, krásný kvadratický tvar těla, dobrý hrudník, výborný
paralelní předek, dobré úhlení vpředu a vzadu, ne úplně v plné srsti, krásný energický pohyb, výborná povaha
Výborná 2, res.CAC
CHOVNÁ FENA
Pozn. Krytí psem střední výšky
Rozhodčí: Cath Bond, UK
fena COOKIE Porta Bohemica – nar. 01.07.2014, CMKU/BOT/7249/14
HD A, ED 0/0 (MVDr.Vomáčka), DOV není prostý – dědičná katarakta 12.05.2018 (MVDr.Lenská), DNA vp, CAC,
res.CAC, ČKŠ
o: Cor Deabei
m: Maud Deabei
chov. Bartošová Irena
maj. Tomicová Andrea, Jana Přibíka 957, 190 00 Praha 9, tel. 602 222 274, andrea.tomicova@seznam.cz
Míry 58/61 cm, plnochrupá, skus nůžkový na I2+U3, klešťový se ztrátou kontaktu na I1
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
3,5 years, scissor bite, medium size female, of good type, who is carying too much weight, tall ears, a little wide
set, ex.long head, skul lis a little broad, exc.dark almond shaped eye, good expression, good mask, medium lenght
neck, needs more high set withers, body is a little long, deep chest a little short in leg, a good front and rear
angulation, coat is a little wavy, good steady movement, ex.character
3,5 letá fena, nůžkový skus, středně velká fena, dobrého typu, která nese příliš mnoho váhy, dlouhé uši, poněkud
široko nasazené, výborná dlouhá hlava, mozkovna je trochu široká, výborné tmavé mandlové oči, dobrý výraz,
dobrá maska, středně dlouhý krk, potřebovala by výraznější kohoutek, tělo je poněkud dlouhé, hluboký hrudník,
poněkud krátké nohy, dobré úhlení vpředu i vzadu, srst je poněkud vlnitá, dobrý stabilní pohyb, výborná povaha
Výborná 4
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Cath Bond, UK

Fena NEVADA Deabei – 22.04.2015, CMKU/BOT/7816/15
HD B, ED 0/0 (MVDr.Ekr), DOV prostý 04.05.2018 (MVDr.Beránek), DNA vp, Champion SK, CACIB, BOB, CAC, BOS
o: s.r. Ch. 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
Míry 57/59 cm, plnochrupá, nůžkový skus
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
3 years, scissor bite, medium size female, of exc.type, feminine and elegant, tall ears, high set, exc.long head, exc.dark
almond shaped eyes, lovely typical belgian expression, exc.mask, minimum stop, paralells not quite level, medium lenght
neck, exc.hight of withers, she needs more lenght of leg to make her square, good chest, exc.paralell front, good front and
rear angulation, good brisk movement, exc.character
3 roky stará, nůžkový skus, středně velká fena, výborného typu, samičí a elegantní, dlouhé uši, vysoko nasazené, výborná
dlouhá hlava, výborné tmavé mandlové oči, krásný typický výraz belgického ovčáka, výborná maska, minimální stop,
paralelismus není úplný, středně dlouhý krk, výborná výška kohoutku, potřebuje delší nohy, aby byla kvadratická, dobrý
hrudník, výborný paralelní předek, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrý energický pohyb, výborná povaha
Výborná 3
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Cath Bond, UK
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fena QUICKIE z Kovárny – 16.09.2015, CMKU/BOT/8133/15
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., PL 0/0 (MVDr.Ekr), DOV prostá 04.11.2015 + 09.05.2018 (MVDr.Beránek), DNA
vp, Int.Ch.CIE, Ch.ČMKU, JCh.CZ, BIS dorost+BIS Junior, BOB, Klubový vítěz, Vítěz spec.výstavy,CSAU, TAN,
ZVOP
o: s.r., s. Kl.Ch. HARD BLACK OZZY z Kovárny
m: s.r., s. Int.Ch. DIVINE VENUS z Kovárny
chov. + maj. Pisarčíková Hana, 503 47 Blešno 8, tel. 608 870 565, hana@zkovarny.com
Míry 57/54 cm, plnochrupá, těsný nůžkový skus
Posudek Klubová výstava 12.5.2018 Mladá Boleslav:
2,5 years old, scissor bite, medium size female, of ex.type, feminine and elegant, looks good in profile, medium
sized ears, well set, ex.long head, ex.dark almond shaped eyes, she is loosing her mask, which spoils her
expression, exc.long neck, ex.high set withers and lovely square body shape, good chest, exc.paralell front, good
front and rear angulation, well presented, good steady movement, a little wide in rear, exc.character
2,5 letá fena, nůžkový skus, středně velká fena, výborného typu, samičí a elegantní, vypadá dobře z profilu,
středně velké uši, dobře nasazené, výborná dlouhá hlava, výborné tmavé mandlové oči, ztrácí masku, což kazí
výraz, výborný dlouhý krk, výborný vysoký kohoutek a krásný kvadratický tvar těla, dobrý hrudník, výborně
paralelní předek, dobré úhlení vpředu a vzadu, pěkně předvedená, dobrý stabilní pohyb, širší vzadu, výborná
povaha
Výborná 2, res.CAC
CHOVNÁ FENA
Rozhodčí: Cath Bond, UK
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