ROZŠÍŘENÁ BONITACE RATENICE
31.3. – 1.4. 2018
Rozhodčí exteriéru: Hana Pisarčíková (oba dny), Alexandra Grygarová (01.04.2018, psi označení *)
Vedoucí komise PT: Dušan Pospíchal
Figurant: Vlastimil Kniha
Povahový test:
Povinné cviky:
1. chování psa při měření (max. 10)
2. chování psa v kruhu (max. 10)
3. odolnost proti střelbě (max. 20)
4. a) průchod skupinkou osob (max. 5)
b) kontakt s cizí osobou (max. 10)
5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15)
6. setkání s cizí osobou (max. 10)
7. přivolání do skupiny osob (max. 10)
8. vlohy pro aportování (max. 10)
Nepovinné cviky:
1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu
b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků
2. netradiční aport (kokos, plast, ytong)

AUSTRALSKÝ OVČÁK – 31.03.2018
pes BARADDUR Havlovický čert – nar. 23.1.2016, CMKU/AUO/2954/16
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Ekr, 18.5.2017), DOV prostý (3.3.2016, MVDr.Beránek), DNA 1705W20381 (Laboklin, D
26.5.2017)
o: Ivanhoe Svěží vítr, HD A
m: Future For You Great Lady, HD A
chov. Jan Odvody
maj. Jana Vampolová, Ruská 248, 252 29 Dobřichovice, tel. 603263337, e-mail: anaj12@atlas.cz
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 55,5 cm, hlava typická, mírně ustupující
čelo, volné koutky, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, klopené u hlavy, správného tvaru a střední
velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, deformita I1 vlevo nahoře, skus nůžkový, krk
dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný, klenutější za pohybu, záď lehce spáditá, břicho
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná,
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, obě tlapky vytáčené, hlezna krátká, kolmá,
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky, měkčí,
barva dle standardu, dilute skvrny na hlavě malé, na těle velké, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní
houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vzadu lehce vázaná, sbíhavá, pohlavní výraz
vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a
kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná, nepřipravený. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů.

fena BATEIA Havlovický čert – nar. 23.1.2016, CMKU/AUO/2956/16
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Decker, 14.2.2017), DOV prostá (24.3.2017, MVDr.Lenská; 3.3.2016, MVDr.Beránek)
velmi dobrá
ZZO, ZOP, BH, NHAT
o: Ivanhoe Svěží vítr, HD A
m: Future For You Great Lady, HD A
chov. Jan Odvody
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maj. Jan Odvody & Ing.Hana Slachová, Havlovice 74, 344 01 Domažlice, tel. 605166274, e-mail:
havlovickycert@seznam.cz
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK ČI OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 53 cm, hlava typická, kratší
čenich, ucho šířeji nasazené, obě klopené u hlavy, správného tvaru, větší, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko
jantarové, modrá skvrna, levé oko modré, jantarová skvrna, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník
hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin korektní, kulaté tlapky, lopatky správně uložené, správné délky, končetina
rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin – obě tlapky silně vytáčené, hlezna krátká,
kolmá, úhlení zadních končetin korektní, ocas NBT – nekupírovaný, ½ délky, bez zálomku, srst střední délky, měkčí,
barva dle standardu, bílé znaky na obou boltcích, dilute skvrny na těle malé, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka,
pysky i nosní houba plně pigmentované, méně sytý pigment nosní houby, pohybová mechanika měkká, volná,
plynulá, vyvážená, vepředu širší, v pohybu volné lokty, vzadu za pohybu obě tlapky vytáčené, pohlavní výraz vyjádřen
správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná,
živá, pozorná. Reakce na střelbu výrazná.
Povahový test: 9 – 10 – 0 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 78 bodů.

pes DIEGO Helfra – nar. 13.6.2014, CMKU/AUO/2153/14
HD
B,
ED
0/0
(MVDr.
Duchek,
30.1.2018),
DOV
prostý
(22.3.2018
výborný 1, Oblastní vítěz
o: Dust In The Wind Dit Lewis of Piek' Shawi, HD A
m: Prosto Chudo Dangerous Catawba, HD A
chov. Helena Potančoková
maj. Matěj Novák, U Rybníka 585, 349 01 Stříbro, tel. 737456101, e-mail: matano@centrum.cz
POSOUZENÍ ODLOŽENO - NEZMĚŘEN

MVDr.

Beránek)

fena RisingStar LITTLE SPIRIT FOR AN ARVOR – nar. 15.5.2013, CMKU/AUO/3079/-16/13/16
HD OFA Preliminary Good (19.11.2014), DOV prostá (23.11.2017 MVDr. Beránek; 12.1.2017, 8.4.2016 MVDr. Lenská;
14.11.2014 Dr. Pilorge), HSF4 čistá (Genomia, 26.3.2016), CEA/CH Normal/Normal, prcdPRA Normal/Normal, MDR1
Mutant/Mutant (EVG, 10.11.2014)
o: Paradox Precedent, HD OFA Good
m: RisingStar's Secret Bombshell, HD OFA Exc
chov. Sarah Bowdish, USA
maj. Ing. Jana Prokešová, Horní Libchava 181, 471 11, tel. 731188890, e-mail: jana.prokesova@gaenergo.cz
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 0 = 87 bodů.

pes JOHNNIE Cofi Capito – nar. 25.4.2016, CMKU/AUO/3138/16/17
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 27.7.2017), DOV prostý (13.5.2017, 14.6.2016 MVDr. Lenská), OCD nepostižen, SA
0 (MVDr. Vomáčka, 27.7.2017), PL 0/0 (MVDr. Štolcová, 27.7.2017)
JCh. CZ, PL, Ch. Srbsko
AD
o: Van Morrison del Whymper delle G.Jorasses, HD A
m: Capita Amazonka, HD A
chov. Ing. Jana Prokešová
maj. Ing. Jana Prokešová, Horní Libchava 181, 471 11, tel. 731188890, e-mail: jana.prokesova@gaenergo.cz
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 10 – 12 – 9 – 10 – 10 = 94 bodů.
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fena BONFIRE HEART Australská Perla – nar. 14.3.2015, CMKU/AUO/2538/15
HD A, ED 0/0 (MVDr. Duchek, 30.1.2018), DOV prostá (22.3.2018 MVDr. Beránek; 5.5.2015 MVDr. Lenská), OCD
nepostižena (MVDr. Duchek, 30.1.2018)
výborná 1, Oblastní vítěz
o: Thornapple Uncle Sam Wants You, HD OFA Good
m: Aira Sweet from Princess's Smile, HD A
chov. Markéta Ballá, Dis.
maj. Lucie Šmídová, Růženy Svobodové 27, 323 00 Plzeň, tel. 722216275, e-mail: luciesmidova1@seznam.cz
Povahový test: 6 – 7 – 1 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 7 = 71 bodů.

AUSTRALSKÝ OVČÁK – 01.04.2018
fena ADDISON RED ROSE Sunshinewood – nar. 19.3.2015, CMKU/AUO/2508/15
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Decker, 10.1.2018), DOV prostá ( 22.3.2018 MVDr.Beránek; 7.5.2015 MVDr. Lenská), OCD
nepostižena, SA 0 (MVDr. Decker, 10.1.2018)
velmi dobrá
o: Goliáš Srdcové Eso, HD A
m: Be Happy Haliba, HD A
chov. Lenka Fousová
maj. Lenka Fousová, Sušická 143, 340 34 Plánice, tel. 775702503, e-mail: lenkafousova@seznam.cz
CHOVNÁ FENA, výška 51,5 cm, hlava typická, kratší čenich – nepoměr čenichu a čela v délce, mírně ustupující čelo,
volné koutky, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, obě klopené u hlavy, správného tvaru a střední velikosti, oko
mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk kratší, hrudník hluboký, prostorný, hřbet
pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, pravá
tlapka lehce vytáčená, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, strmá zápěstí, úhlení předních
končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin
korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, srst střední délky, měkká, barva dle standardu, barva není jednolitá, pigmentace
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, méně výrazný pigment nosní houby, pohybová
mechanika měkká, plynulá, sbíhavá, vpředu kratší krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový
vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, méně elegantní, povaha vyrovnaná, flegmatická. Bez
reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů.
fena ANGIE vom Othergateshof – nar. 24.12.2015, CMKU/AUO/2887/15
DOV prostá (12.3.2018 MVDr. Lenská)
o: Oasis Waterfall Great Lady, HD A
m: Abbie of Indigo Garden, HD A
chov. Ing. Martina Bartoňová
maj. Lenka Vrabcová, Pražská 540/31, 466 01 Jablonec n./N., tel. 737363915, e-mail: lenka.zebra@seznam.cz
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK a DLK V SOULADU S CHŘ, výška 53,5 cm, hlava typická,
kratší čenich – nepoměr délky čenichu a čela, klenutější a ustupující čelo, volné koutky, ucho šířeji nasazené, obě
klopené u hlavy, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný,
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbet rovný, silný a
vodorovný, v pohybu převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin francouzský,
vybočené lokty, pravá tlapka lehce vytáčená, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, ramenní +
loketní kosti nesprávný poměr délky, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna
krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, delší stehenní kost, ocas přirozeně krátký, srst střední
délky, měkká, zvlněná na zádi, barva dle standardu, plíživé pálení pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i
nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika sbíhavá, vybočené lokty v pohybu, pohyb předních končetin
odpovídá vadám ve stavbě, různá délka kroku vpředu a vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní,
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celkový vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, pozorná, flegmatická. Slabá reakce na
střelbu.
Povahový test: 8 – 9 – 17 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 93 bodů.

pes ARNARMO Sailon Narmo – nar. 3.8.2016, CMKU/AUO/3335/16
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 6.11.2017), DOV prostý (18.12.2017 MVDr. Beránek), OCD nepostižen, SA 0
(MVDr. Vomáčka, 6.11.2017), PL 0/0 (MVDr. Štolcová, 6.11.2017)
Junior Champion Polsko, BOS, BOJ, CAJC
o: Elixir Cofi Capito, HD A
m: Cayuga Black Doll Fallcat, HD A
chov. Bc. Petra Bomerová
maj. Bc. Petra Bomerová, Dukelská 435, 538 51 Chrast, tel. 608924637, e-mail: petrabomerova@gmail.com
CHOVNÝ PES, výška 52 cm, hlava typická, ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, správného tvaru a
střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu,
hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin užší, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení
předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních
končetin korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, srst střední délky, měkká, na hřbetě zvlněná, barva dle standardu,
plíživé pálení prorůstá ven, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, méně
sytý pigment nosní houby, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, vepředu lehce vázaná,
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený,
střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů.

fena BALLISTA Wäka – nar. 24.1.2014, ZReg/AUO/1927/14
HD A, ED 0/0 (MVDr. Čáp, 26.2.2016), DOV prostá (12.3.2014 MVDr. Beránek), OCD nepostižena (MVDr. Čáp,
26.2.2016)
FPr3, ZPS1, ZPU1, BH, ZZO1
o: Origine Deux - E-Red Woodsman, HD A
m: By the Request Diandra, HD A
chov. Ing. Irena Kadlecová
maj. Markéta Zemanová, Zlatá stezka 49, 403 21 Ústí nad Labem, tel. 608283849, e-mail:
market.zemanova@gmail.com
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 51,5 cm, hlava typická, celkově
jemnější, mírně ustupující čelo, méně vyplněné líce, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného
tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle
standardu, hrudník mělký, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, obě tlapky lehce vytáčené, měkčí zápěstí, lopatky správně uložené,
správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky,
měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované,
pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, volné lokty v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen
správně, kondice pracovní, celkový vzhled střední velikosti, lehčí, méně elegantní, správného rámce, povaha
vyrovnaná, živá, pozorná, nepřipravená. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: pigment, pohyb
Povahový test: 10 – 8 – 18 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů/A.

fena DRAKA Valkar – nar. 13.9.2012, ZReg/AUO/1441/12
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Čáp, 17.3.2016), DOV prostá (10.4.2016 MVDr. Beránek; 30.10.2012 MVDr.Gbelec)
o: C Hangin' 5 Fast Track of UC, HD A1
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m: Auxarcs Fair Winds, HD OFA Good
chov. MVDr. Miroslava Valterová
maj. MVDr. Miroslava Valterová, Mixova 350, 261 01 Příbram 3, tel. 775652810, e-mail: valterova.m@seznam.cz
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 46,5 cm, hlava typická, kratší čenich,
nepoměr délky čenichu a čela, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti,
oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký,
prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu převaluje hřbet, záď lehce spáditá,
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty, lopatky správně uložené, správné délky,
končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá,
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas přirozeně krátký 3/4 - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední
délky, měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované,
méně výrazný pigment nosní houby, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, zezadu širší, vepředu kratší krok,
volné lokty v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled vyvážený, lehčí, delšího
rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná, nepřipravená. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů.

pes FAIRFAX Gitaron – nar. 9.10.2016, CMKU/AUO/3428/16
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Ekr, 24.10.2017), DOV prostý (7.3.2018, 30.11.2016 MVDr. Beránek), OCD nepostižen
(MVDr. Ekr, 24.10.2017)
o: Ad Astra Wäka, HD A
m: Just For Anne Puella Fera, HD A
chov. Bc. Lenka Dušánková
maj. Lucie Holubová, Podhořany u Ronova 63, 538 41, tel. 720525859, e-mail: Hholubova.Lucie@gmail.com
CHOVNÝ PES, výška 57 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, méně výrazný stop, ucho poměrně vysoko nasazené,
korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný,
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina
rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá,
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky,
barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová
mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, zepředu širší, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v
šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha
vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 98 bodů/A.

fena HOPSA HEJSA Kogito Easter – nar. 16.5.2016, CMKU/AUO/3182/16
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Decker, 22.12.2017), DOV prostá (9.11.2017, MVDr. Lenská), OCD nepostižena (MVDr.
Decker, 22.12.2017)
velmi dobrá
NHAT, HWT-TS
o: As You Wish Kogito Easter, HD A
m: Simply Chocolate Puella Fera, HD A
chov. Bc. Helena Muzikářová
maj. Jana Kautská, Zaječov 15, 267 63, tel. 608573862, e-mail: janakautska@seznam.cz
CHOVNÁ FENA, výška 53,5 cm, hlava typická, kratší čenichová partie, výrazný stop, ucho šířeji nasazené, korektně
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus těsný
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, silný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu,
postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná,
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních
končetin strmější, ocas ?, srst střední délky, měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka,
pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, v pohybu volné lokty, vzadu širší a krátká,
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různá délka kroku vepředu a vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený,
střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná, nepřipravená. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: vzhledem k věku předhrudí
Povahový test: 7 – 9 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95 bodů.

fena Let's Talk About JADE'S GLEE – nar. 24.5.2015, ZReg/AUO/2814/-15/15
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Ekr, 24.10.2017), DOV prostá (14.1.2018 MVDr. Lenská; 6.7.2015 Dr. Wacek, A), OCD
nepostižena, PL 0/0 (MVDr. Ekr, 26.3.2018)
OB1, ZVOP, HWT-TS, IHT2-TS
o: Let's Talk about Dark Knight, HD A
m: Copper Beech S Bar L Jade, HD A2
chov. Susanne Schwarzmann, A
maj. Nikola Kratochvílová, Raisova 381, 273 71 Zlonice, tel. 776882828, e-mail: nikola.kratochvilova@altnet.cz
CHOVNÁ FENA, výška 53 cm, hlava jemnější, méně výrazný stop, ucho šířeji nasazené, vzpřímené, korektně nesené,
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko hnědé, modrá skvrna, levé oko
hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbet
pevný, silný, za pohybu klenutá bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní,
lehce vytáčené tlapky, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna kolmá, rovnoběžná, delší, úhlení zadních končetin korektní,
ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky, měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě
srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, sbíhavá, vepředu
kratší krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled lehčí, méně elegantní, správného
rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů/A.

fena ROCK ME BABY Carcassonne Tolugo – nar. 26.5.2016, CMKU/AUO/3218/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 17.1.2018), DOV prostá ( 9.11.2017 MVDr. Beránek; 28.7.2016 MVDr. Staňa), OCD
nepostižena (MVDr. Vomáčka, 17.1.2018)
Champion Černá Hora
o: Just What I Needed Carcassonne Tolugo, HD A
m: Cayuga Fire of Life Fallcat, HD A
chov. Lucie Gogolová
maj. Veronika Zámková, Podlesí 669, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, tel. 605136639, e-mail: v-z@email.cz
CHOVNÁ FENA, výška 48 cm, hlava typická, delší čelní partie – nepoměr délky čenichu a čela, ucho šířeji nasazené,
korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný,
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, užší, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce klenutá
bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin vbočené lokty, tlapky lehce vytáčené, strmá
nadprstí, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, úhlení předních končetin strmější, postoj
pánevních končetin korektní, hlezna kolmá, rovnoběžná, delší, úhlení zadních končetin strmější, ocas kupírovaný, srst
střední délky, měkčí, barva dle standardu, plíživé pálení, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba
plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, sbíhavá, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen
správně, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, delšího rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná.
Bez reakce na střelbu.
Přednosti: povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů/A.

fena BriarRidge's QUEEN BEE AT MYSTIC FIRE – nar. 2.7.2016, CMKU/AUO/3746/-17/16
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 15.3.2018), DOV prostá (20.3.2018 MVDr. Hron), PL 0/0 (MVDr. Štolcová, 15.3.2018)
GrandCh. Rumunska
HWT-TS
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o: Aliyah’s Patriot of Mill Creek, HD OFA Good
m: Milwin’s Enchantment, HD OFA Good
chov. Angie Buchanan & Debbie Mills & Mark Perry, USA
maj. Darina Šablij & Angie Buchanan, Novákova 972, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 604787112, e-mail:
darka.wolfs@gmail.com
Povahový test: 5 – 7 – 17 – 5 – 8 – 14 – 10 – 10 – 10 = 86 bodů/A.

pes BOOMERANG Valkar – nar. 6.5.2010, CMKU/AUO/746/10/13
HD A, ED 0/0 (MVDr. Čáp, 9.7.2012), DOV prostý (5.3.2018, 30.10.2012, 15.8.2011, 22.6.2010 MVDr. Gbelec), OCD
nepostižen (MVDr. Čáp, 9.7.2012)
ZZO, ZOP, BH, OB-Z, OB-1, AD, LA2, LJ2
o: Imagineer's Incredible Lad, HD A
m: All By Myself Diandra, HD OFA Good
chov. MVDr. Miroslava Valterová
maj. Ing. Barbora Hynková, Hakenova 929/2, 196 00 Praha 9, tel. 734164798, e-mail: barca.spatna@centrum.cz
Povahový test: nepovinná část - obrana = 2P, 2P

MALINOIS – 31.03.2018
fena AISHA Warrior Soul – nar. 20.8.2016, CMKU/BOM/8824/16
HD A, ED 0/0 , LTV 0
o: UVEX de Alphaville Bohemia
m: GINA die vom Ennstal
chov. + maj. Nikola Marková Kroužková, Nový 35, 33301, tel. 604405996, e-mail: nikolicek@seznam.cz
Chovná fena - 56,5/62cm, hlava typická dle standardu s mírně ustupujícím čelem, náznak římského nosu, volné
koutky, mohla by mít lepší modelaci pod očima, ucho vysoko nasazené i nesené, nesymetricky nesené, překlápěné na
levo, oko tmavé, chrup nadpočetný (zdvojená P1), skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný
s méně vyvinutým předhrudím, pevná hřbetní línie zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin v předu širší, volné lokty za pohybu, strmé úhlení, postoj
pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky
uzavřená, fauve teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, na
krku a na levé přední tlapce, maska průměrná, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní,
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, povaha temperamentní, hravá,
přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu
Mimořádné přednosti: povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b.

fena BACARI Belrott - nar. 23.5.2016, CMKU/BOM/8575/16
HD A, ED 0/0 , SA 0
o: FRITS vom Brunsbeker Land
m: CHERR Mi-Ji
chov. Dagmar Macků
maj. MVDr. Lubomír Stodůlka, Drásovská 162,Hradčany 666 03, tel. 608599577, e-mail: stodlub@centrum.cz
Chovná fena – 56/63cm, hlava typická dle standardu s kratší čenichovou partií a ustupujícím čelem, volné pysky,
ucho vysoko nasazené i nesené, delší, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup neúplný,
chybějící zuby 1xP4 LD, 1xC PN – potvrzení vet. v PP, skus nůžkový, krk strmě nasazen, hrudník hluboký, široký
s méně vyvinutý předhrudím, hřbetní línie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, záď lehce spáditá,
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přestavěná za pohybu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, volné lokty, otevřená tlapka, úhlení
strmější, postoj pánevních končetin – sevřené hlezno, úhlení strmé, ocas vysoko nasazen, vysoko nesen, silně nad
úrovní hřbetu, standardní délky, srst kratší uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu
středně, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika působí těžce, pádluje
vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha
temperamentní, příliš nedůvěřivá, doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 3 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 91b./A netradiční aport ytong, plast

fena ELISIA Bekiyara - nar. 24.9.2015, CMKU/BOM/8293/-15/15
HD A, ED 0/0 , SA 0, DNA SDCA1 N/N
dobrá, BH, ZM, ZMT, T1, OPT1
o: HERROS Perle de Tourbiére
m: LEA Bekiyara
chov. Miodrag Veljković
maj. Gabriela Kučerová, Perlitova 17, 14000 Praha 4, tel. 775289855, e-mail: gabriela.pipkova@gmail.com
Chovná fena – 59/63cm, hlava s kratší čenichovou partií, mírně ustupující čelo, vyplněné líce, volné koutky, výrazné
nadočnicové oblouky, ucho nasazené i nesené šířeji, velké, špičaté, širší u základny, oko kulatější, hnědé, chrup
neúplný, nadpočetný, 2 PD chybí, P1, PN zdvojená, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, předhrudí méně
vyvinuté, hřbetní línie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin širší, úhlení strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení strmější, ocas
nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst uzavřená, kratší, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón,
mahagon sytý, charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká,
pružná, kratší, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní,
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu
Povahový test: 9 – 8 – 19 – 5/8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94b./A, netradiční aport ytong, plast

fena MONA LISA z Ostrova Baber - nar. 5.12.2015, CMKU/BOM/8295/15
HD A, ED 0/0 , SA 0
VD
o: DARGO Novterpod
m: ISABELLA de Alphaville Bohemia
chov. Bernadeta Bačová
maj. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, Smiřice, 50303, tel. 776074666, e-mail: malinois@malinois.cz
Chovná fena - 53/57cm, hlava typická dle standardu, čelo mírně ustupující, ucho vysoko nesené, šířeji nasazené,
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra
pevná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení
strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, tlapky vytočené, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, delší
o 1cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně,
maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý,
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha temperamentní,
hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu
Mimořádné přednosti: typ
Doplňující poznámky: krytý psem střední výšky
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 4/10 – 10 – 10 – 10 – 10 = 91b.
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MALINOIS – 01.04.2018
(*) fena ADORABLE DIOR Rebell Represent - nar. 17.4.2015, CMKU/BOM/7788/15
DOV prostý 5/2017
Velmi dobrá, OBZ, MOD1, NWNZ
o: BERRY Sabathorne
m: BEGI Kribar
chov. Kristýna Přibylová
maj. Lucie Stárková, Na návsi 8, 251 62 Tehovec, tel. 774928286, e-mail: cucka_st@centrum.cz
Posouzení odloženo je nutno předvést stav srsti, límce a podsady, 62/66cm, hlava širší, stop tvořen pouze
nadočnicemi, vyplněné líce a lehká mezioční rýha na čelní partii, ucho šířeji nasazené i nesené, velké a dlouhé,
široké u základny, oko mandlové světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, dlouhá, bedra rovná – korektní, záď silně spáditá,
břicho dle standardu, hrudní končetiny postoj korektní, úhlení strmější, pánevní končetiny postoj korektní, úhlení
strmější, ocas nasazení nižší, nesen korektně, standardní délky, srst chybí podsada, kratší, jemná, fauve výrazný teplý
tón, mahagon, tmavá hruď, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, bílý znak na hrudi, maska úplná, černé čelo,
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně,
kondice výstavní – pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská,
klidná. Bez reakce na střelbu
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b./O1P, 1P

(*) pes AJAY Bajlo - nar. 16.7.2015, CMKU/BOM/8038/15
HD A, ED 0/0 , SA neg., OCD neg.
Výborný 2, LA2
o: ESCOBAR Red Vixen
m: JAMMA Simply Divine
chov. Monika Prokopová
maj. Eliška Dolníčková, Stříbrského 18, Praha 14900, tel. 608245744, e-mail: dolnickovae@gmail.com
Chovný pes – 61/62cm, hlava typická dle standardu s klenutějším čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, širší u
základny, oko tmavé, správně uloženo otevřenější, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník
hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná, klenutější za pohybu, delší, bedra klenutá, záď
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, korektní postoj hrudních končetin se strmějším uhlením, korektní
postoj pánevních končetin, otevřené koleno, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, za pohybu nesen vysoko,
standardní délky, srst správné délky uzavřená, mahagonová, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska
úplná, černé čelo, černé ucho, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná s akcentem vpředu,
typ standardní – ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen nesprávně – fenčí, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice
pracovní, výstavní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská,
klidná. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b./A/O 1P, 1P, netradiční aport kokos, ytong, plast

(*) fena ARMY GRIPEN Rebell Represent - nar. 17.4.2015, CMKU/BOM/7790/15
o: BERRY Sabathorne
m: BEGI Kribar
chov. Kristýna Přibylová
maj. Pavlína Poláková, Krušnohorská 1659, 43111 Jirkov, tel. 601325348, e-mail: polak.pavlina@seznam.cz
Chovná fena po absolvování RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek max. 2/2 – DNA profil/ověření původu –
61/64cm,hlava širší s kratší čenichovou partií a s mezioční rýhou na čelní partii, ucho vysoko nesené a šířeji nasazené,
velké a dlouhé, široké u základny s kolmou vnitřní hranou, oko mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé,
chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký užší, předhrudí dle standardu, hřbetní línie
pevná a rovná, bedra korektní, záď silně spáditá, mírně za pohybu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin
korektní, zaječí tlapka, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nížeji nasazen,
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korektně nesen, delší o 1cm, srst kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve výrazný teplý tón, tmavá hruď, charbonáž
dle standardu zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová
mechanika lehká, pružná, kratší vzadu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Bez reakce
na střelbu.
Doplňující poznámky: krytí psem s dobře vyvinutou podsadou.
Povahový test: 7 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 96b./A, netradiční aport plast, ytong

(*) fena BATTY Dehtářský potok - nar. 1.10.2015, CMKU/BOM/8187/15
HD A , ED 0/0 , LTV 0, OCD neg., SA 0
Výborná 2, BH
o: OLE vom Holzhäuser Flur
m: ARGANTE Kobwitler
chov. Pavel Tůma
maj. Jiří Freiberk, Mochtín 90, 339 01 Klatovy, tel. 723243576, e-mail: veronika.freiberkova@seznam.cz
Chovná fena – 62/66cm, hlava typická dle standardu, volné pysky a volné koutky, lehčeji zvýrazněné nadočnicové
oblouky, ucho vysoko nesené, šířeji nasazené, dlouhé a širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně
uloženo, tmavé, chrup nadpočetný PP1 zdvojená nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký,
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, dlouhá, klenutá bedra za pohybu, záď rovná, kratší,
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, úhlení strmější, postoj pánevních končetin
korektní, sevřené hlezno, úhlení strmější, ocas výše nasazen, vysoko nesen, tvoří mírně háček, srst správné délky
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon světlý, charbonáž zvýrazněná dle standardu, malý bílý znak na hrudi,
maska úplná, malý bílý znak na prstech, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, typ standardní,
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní – pracovní, celkový vzhled méně elegantní, nekompaktní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu.
Doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem, správného formátu.
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 4/7 – 15 – 9 – 10 – 10 = 94b./A /O1P,1P, netradiční aport plast, kokos

(*) pes BEAR GRIZZLY Rebell Represent - nar. 15.8.2016, CMKU/BOM/8861/16
HD A, ED 0/0 , LTV 0, OCD neg., SA0, VA L7 - normální počet bederních obratlů
o: ICAROS Extra Temperament
m: BEGI Kribar
chov. Kristýna Přibylová
maj. Václav Svoboda, Mostecká 1501, 431 11 Jirkov, tel. 777535932, e-mail: kristyna.pribylova@gmail.com
Chovný pes – 62/66,5cm,hlava širší s kratší čenichovou partií, stop méně výrazný, náznak římského nosu, ucho
vysoko nasazené i nesené, velké, dlouhé, u základny široké, oko užší, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle
standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná, lehce pronesená, klenutější za
pohybu, bedra rovná, korektní, záď lehce přestavěná, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin širší, lokty
volné, tlapka vytáčená, úhlení korektní, postoj pánevních končetin široký, sevřené hlezno, úhlení korektní, ocas
nasazen i nesen korektně, delší o 2cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon sytý,
charbonáž zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová
mechanika lehká, pružná, akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku,
kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní a méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá,
přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b./01P, 1P
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fena BELIVE IN ME Barathea - nar. 29.11.2016, CMKU/BOM/9049/16
HD A, ED 0/0 , SA 0
o: Malimaniac's CALIMERO
m: MIA ze Svobodného dvora
chov. + maj. Věra Sedláková, Palackého třída 129, 612 00 Brno, tel. 736182802, e-mail: jack.pes@seznam.cz
Chovná fena – 60/66cm, hlava typická dle standardu s kratší čenichovou partií a s mírně ustupujícím čelem, ucho
šířeji nasazené i nesené, dlouhé se skladem na vnější straně, měkčí, oko lehce mandlové dle standardu, správně
uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný s méně vyvinutým
předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin korektní, měkká nadprstí, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní,
úhlení – delší stehenní kost, ocas nasazen i nesen korektně, delší o 2cm, srst správné délky uzavřená, v línání, fauve
výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá,
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, kříží tlapky vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně,
kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá,
přátelská. Bez reakce na střelbu.
Doplňující poznámky: krytí psem s perfektním uchem.
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b./A , netradiční aport kokos, ytong

pes BIG SHOT Yabalute - nar. 14.6.2012, CMKU/BOM/6051/12
HD A, ED 0/0 , SA 0
BH, SPr2, ZVV1, ZPS1, IPO3
o: AYKO Boccaro
m: YUCCA de Alphaville Bohemia
chov. Tereza Vaculová
maj. Anna Loudová Jakubů, Benešovská 262, 513 01 Semily, tel. 777631139, e-mail: JakubuA@seznam.cz
Chovný pes – 58,5/62cm, hlava typická dle standardu, mírně kratší čenichová partie, čelo lehce širší, ucho šířeji
nasazené i nesené správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní
línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, širší postoj
hrudních končetin, úhlení korektní, rozbíhavý postoj pánevních končetin, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen
korektně, kratší o 2cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudý, charbonáž zvýrazněná dle
standardu středně, velmi malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká,
pružná, prostorná, typ standardní ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá,
kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná.
Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: povaha, barva
Doplňující poznámky: krytí fen střední výšky
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b.

fena CONTESSE Ingrando - nar. 26.8.2015, CMKU/BOM/8084/15
HD A, ED 0/0 , SA 0, SDCA1 N/N, SDCA2 N/N
o: EROS van de Duvetorre
m: AMPLE Olbramovický kvítek
chov. + maj. Veronika Jandová, Malčice 16, 39701 Písek, tel. 721421131, e-mail: ve.jandova@seznam.cz
Chovná fena – 58/64cm, hlava klínovitá s kratší čenichovou partií, nevýrazný stop tvořen hlavně nadočnicemi, malá
modelace pod očima, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti širší u základny, oko lehce mandlové dle
standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník širší,
předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná, bedra rovná, korektní, záď v postoji lehce spáditá dle standardu,
přestavěná za pohybu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, lokty vybočené, tlapka otevřená, úhlení
korektní, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, kratší o 4cm, srst
správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon světlý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně,
velmi malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná,
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pádluje vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní
a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b./A, netradiční aport kokos, ytong, plast

(*) pes ECLIPSE Olbramovický kvítek - nar. 1.12.2012, CMKU/BOM/6275/12
HD A, ED 0/0
Mondioring 2
o: ENDER van de Duvetorre
m: ALIS NOBI La Cage aux Folles
chov. Zdeňka Brhelová
maj. Jiří Toman, Malčice 16, 39701 Písek, tel. 736732241, e-mail: toman.dis@email.cz
Chovný pes – 61/69cm, hlava širší s kratší čenichovou partií, méně výrazný stop, náznak římského nosu, mezioční
rýha na čelní partii, ucho široko nasazené i nesené, delší, silný sklad na vnější hraně, měkčí, oko lehce mandlové dle
standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký prostorný,
předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, záď kratší, břicho dle standardu, postoj hrudních
končetin korektní, volné lokty, otevřená tlapka, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní,
ocas nasazen i nesen korektně, zálomek v poslední čtvrtině, delší o 2cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný
teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně
vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá,
přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu
Mimořádné přednosti: povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b./A, netradiční aport kokos, ytong, plast

(*) fena ECSTASY Sagitta Epirum - nar. 22.6.2016, CMKU/BOM/8740/16
HD A/A, ED 0/0 , SA 0, LTV 0, VA:L7 normální počet bederních obratlů
o: Arrack´s Home IDEFIX
m: A WHITE PAW Glitch
chov. + maj. Veronika Noháčová, Dolín 98, 27401 Slaný, tel. 721172614, e-mail: sagittaepirum@gmail.com
Chovná fena – 61/67cm, hlava typická dle standardu, ucho šířeji nasazené í nesené, delší, širší u základny, oko lehce
mandlové dle standardu, hnědé – světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký,
prostorný, předhrudí méně vyvinuté, hřbetní línie lehce pronesená, bedra rovná, delší, záď lehce přestavěná, břicho
standardní, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, strmé nadprstí, strmější úhlení, postoj pánevních
končetin širší vzadu, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, kratší o 1cm, srst správné délky uzavřená, fauve
výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černá hruď a krk, maska přerušená,
pigmentace sytá, ztráta na pyskách uvnitř, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní
výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, a méně elegantní, povaha
temperamentní, hravá, lehce nervózní, třes. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5/10 – 15 – 8 – 8 – 10 = 94b.

(*) pes ELDORÁDO od Dračice - nar. 15.10.2015, CMKU/BOM/8236/15
HD A, ED 0/0 prostý, LTV 0
BOB, JCh. CZ, ZVOP, NHAT,HWT,IHT1ZVOP, NHAT,HWT,IHT1
o: DANNY Novrerpod
m: KAELA Starý Machnáč
chov. + maj. Jana Kautská, Zaječov 15, 267 63, tel. 608573862, e-mail: janakautska@seznam.cz
Chovný pes – 61/63cm, hlava typická dle standardu s klenutějším čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného
tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový,
krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí méně vyvinuté, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná,
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější,
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postoj pánevních končetin korektní, úhlení lehce strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst na
ocase tvoří praporek, srst správné délky uzavřená, výrazná podsada, fauve výrazný teplý tón, mahagon sytý,
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá,
pohybová mechanika lehká, pružná, kratší vzadu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice
výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Bez
reakce na střelbu .
Mimořádné přednosti: typ, kompaktnost, podsada
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/8 – 14 – 10 – 10 – 10 = 95b.

(*) fena ENGARA z Granátové zahrady - nar. 13.9.2016, CMKU BOM/8943/16
HD A, ED 0/0 , LTV 0, OCD neg., SA 0, VA:L7 normální počet bederních obratlů
VD
o: ERIGERON Bohemia Col-Bri
m: BRONA od Policie ČR
chov. Knížová Michaela
maj. Barbora Nersová, Všeruby č. 6, 330 16, tel. 724868495, e-mail: Baruna.n@seznam.cz
Chovná fena – 59/65,5cm, hlava s kratší čenichovou partií, nevýrazný stop, lehká mezioční rýha, ucho široko
nasazené, delší, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná, bedra rovná,
korektní, lehce vystouplé pánevní kosti, záď lehce přestavěná, krátká, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin
korektní, lokty lehce volnější, strmé úhlení, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas výše nasazen,
nesen korektně, kratší o 1cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž
zvýrazněná více, nadměrně na hrudi, krku, černé boky, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika
lehká, pružná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a
méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Reakce na střelbu slabá.
Povahový test: 10 – 10 – 17 – 5/10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 96b.

pes ERROR Sagitta Epirum - nar. 22.6.2016, CMKU/BOM/8733/16
HD A, ED 0/0 , SA 0
o: Arrack´s Home IDEFIX
m: A WHITE PAW Glitch
chov. Veronika Noháčová
maj. MVDr. Veronika Smějová, Zdeńka Bára 115/6, Ostrava 700 30, tel. 776878784, e-mail:
veronika.smejova@seznam.cz
Posouzení odloženo – nepřivolán na povahovém testu
pes ET Sagitta Epirum - nar. 22.6.2016, CMKU/BOM/8734/16
HD A/A, ED 0/0 , SA 0, LTV 0, VA:L7 normální počet bederních obratlů
o: Arrack´s Home IDEFIX
m: A WHITE PAW Glitch
chov. + maj. Veronika Noháčová, Dolín 98, 27401 Slaný, tel. 721172614, e-mail: sagittaepirum@gmail.com
Chovný pes – 64/67,5cm, hlava širší s kratší čenichovou partií, širší čelo, příliš vyplněné líce, volné koutky, ucho
vysoko nesené, šířeji nasazené, poměrné velikosti, sklad na vnější hraně, oko lehce mandlové dle standardu, správně
uloženo, světlejší, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, nedostatečně
vyvinuté předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmé, ramena příliš vpředu, postoj pánevních končetin
korektní, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, kratší o 2cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný
teplý tón, mahagon sytý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska průměrná, pigmentace méně sytá na
pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, kratší vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen
správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu
Mimořádné přednosti: barva
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Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 8 – 10 = 97b.
fena FAITHFUL Sagitta Epirum - nar. 2.1.2017, CMKU/BOM/9092/17
HD A/B, ED 0/0 , SA 0
o: AREK v.Hessenauer Kreuz
m: BE HAPPY Glitch
chov. + maj. Veronika Noháčová, Dolín 98, 27401 Slaný, tel. 721172614, e-mail: sagittaepirum@gmail.com
Posouzení odloženo – nepřivolána na povahovém testu
(*) fena FEEBEE Malanzvers - nar. 8.6.2016, CMKU/BOM/8614/16
HD A, ED 0/0 , SA 0
o: AREK v.Hessenauer Kreuz
m: BINDI
chov. + maj. Petra Vetchá, Štěměchy 97 67527, tel. 737142800, e-mail: malanzvers@seznam.cz
Chovná fena – 54/60cm, hlava s kratší čenichovou partií, klenutější čelo, vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i
nesené, poměrné velikosti, špičaté, oko správně uloženo, světlé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu,
hrudník prostorný, mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná, delší, bedra vystouplé pánevní kosti,
delší, záď spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty, postoj pánevních
končetin korektní, ocas nasazen a nesen korektně, delší o 1cm, srst kratší, fauve výrazný teplý tón, mahagon, sytý,
charbonáž zvýrazněná středně až více, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a
méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu.
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b./A, netradiční aport ytong, kokos

fena FITNES Malanzvers - nar. 8.6.2016, CMKU/BOM/8615/16
HD A, ED 0/0 , SA 0
o: AREK vom Hessenauer Kreuz
m: BINDI
chov. Petra Vetchá
maj. Jana Seiterová, Na Kopečku 9, Znojmo, tel. 605119958, e-mail: seiterova@centrum.cz
Posouzení odloženo – agresivní při měření
(*) fena ÓDA de Alphaville Bohemia - nar. 25.2.2015, CMKU/BOM/7657/15
HD A, ED 0/0 , OCD neg., SA 0
o: AUZZY Ostaryka
m: CHILLI de Alphaville Bohemia
chov. Jitka Pospíchalová
maj. Martina Kučerová, Krasnice 9, 53501 Litošice, tel. 731411645, e-mail: ivana@playman.cz
Posouzení odloženo – diskvalifikace pro agresivitu během povahového testu, 61/65cm

(*) fena OK Sa-Kra Beskydy - nar. 17.5.2015, CMKU/BOM/7908/15
o: Arrack's Home IDEFIX
m: JAKSITAKSI Sa-Kra Beskydy
chov. + maj. Alexandra Bauerová, Chvalkovice 11, 37881 Slavonice, tel. 605528061, e-mail:
sasamalinois.s@seznam.cz
Chovná fena po absolvování RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek max. 2/2 – DNA profil/ověření původu –
54/61cm, širší hlava s kratší čenichovou partií, příliš vyplněné líce, ucho vysoko nasazené a široko nesené, poměrné
velikosti, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé světlejší, chrup úplný, skus
nůžkový těsný, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná,
dlouhá bedra, záď lehce spáditá a lehce přestavěná, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin mírně široký,
lokty mírně volné, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas nasazen a nesen
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korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž
zvýrazněná dle standardu středně, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší
vzadu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled méně kompaktní
a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, Bez reakce na střelbu
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b./A netradiční aport kokos, ytong, plast

fena QUARTA z Labského přívozu - nar. 29.6.2015, CMKU/BOM/8002/15/17
HD A, ED 0/0 , SA 0, OCD neg., LTV 0
Ch. CZ, HU
o: BELPHEGOR
m: LEXA z Labského přívozu
chov. Kamila Filipová
maj. Zuzana Mrňáková, Na Pískovně 647, 460 14 Liberec 14, tel. 604814815, e-mail: kwanah@seznam.cz
Povahový test: 6 – 10 – 20 – 5/8 – 11 – 8 – 8 – 10 = 86b. celkový dojem nervózní

GROENENDAEL – 31.03.2018
fena BANSHEE-TIFFANY Groenoir - nar. 28.2.2015, CMKU/BOG/7652/15
HD A, ED 0/0
res. CAC, ZOP, BH,VZ, CANT Exc., CSAU Exc., TAN Exc.
o: Valkohampaan BATTICUORE
m: DARQUEEN des Perles Noires
chov. Jana Šejnohová
maj. David Czislinský, Přerovská 212, 750 02 Bochoř, tel. 604109419, e-mail: czislinskyd@gmail.com
Chovná fena, 62/63 cm. Typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, slabší spodní čelist a špičatý čenich, ucho
vysoko nasazené a nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko kulatější, správně uloženo, hnědé, chrup úplný,
skus nůžkový, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím. Hřbetní linie pevná a
rovná, bedra rovná – korektní, záď více spáditá, břicho dle standardu. Postoj hrudních končetin úzký, úhlení strmější,
postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, o 1cm kratší, srst dlouhá, bohatá a
uzavřená, čistě černá bez prolínání, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, krátká
vpředu, vpředu i vzadu kříží tlapky. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní,
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská a klidná, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: Kompaktnost
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97 b. /A (ytong, plast, kokos)

TERVUEREN – 31.03.2018
fena RONJA Randy Dog - nar. 29.9.2013, CMKU/BOT/6810/13
o: NEX Randy Dog
m: MADELAIN Dog Arabat
chov. Renata Tvrdá
maj. Miroslava Nováková
Posouzení odloženo - nezměřena (agresivita)
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fena AM I LISCHKA Yassalen - nar. 2.9.2015, CMKU/BOT/8089/15
HD A, ED 0/0 prostý 5/2017, SA 0, Patella 0/0, OCD negativní, SDCA1+SDCA2 - N/N
GrandCh. SK, CH. CZ+SK+PL, JCh. SK+CZ+PL, CANT, ZVOP, NHAT, HWT Ts, IHT1 Ts., LA1
o: NOBLE BLACK ARCHI z Kovárny
m: YASSI VENUS z Kovárny
chov. + maj. Ing. Alena Köhlerová, Třtice 44, 271 01 Nové Strašecí, tel. 721720544, e-mail: yassalen@gmail.com
Chovná fena – 55,5/58 cm. Typická hlava dle standardu, lehce vyplněnější líce, ucho vysoko nasazené a nesené,
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus
nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra
rovná, záď lehce spáditá dle standardu, za pohybu lehce přestavěná, břicho dle standardu, postoj a úhlení hrudních
končetin korektní. Postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst
dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná více – po celém těle, malý bílý znak na
hrudi , maska přerušená. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, a prostorná. Typ standardní a
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Reakce na střelbu žádná.
Mimořádné přednosti: hrudník
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99 b. / A (ytong, plast, kokos)

fena SWEETY Deabei - nar. 10.9.2016, CMKU/BOT/8897/16
HD A, ED 0/0 , SA 0
CAC, BOB, ZOP, ZZO, OBZ
o: PROT Deabei
m: ODETA z Labského přívozu
chov. Beata Štýbrová
maj. Nosálková Ludmila, Gagarinova 773, Liberec VI, 46007, tel. 724967191, e-mail: l.nosalkova@gmail.com
Chovná fena – 60/61 cm. Typická hlava, kratší čenichová partie, širší čelo, příliš vyplněné líce, ucho vysoko nasazené
a nesené, hlubší, špička vytočená ven, poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, šířeji uloženo, hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie měkčí,
rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin
korektní, měkká záprstí, strmější úhlení. Postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen,
o 2cm delší, srst bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, černá hruď,
středně velký bílý znak na hrudi , maska úplná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, vpředu kratší.
Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní,
povaha temperamentní, nervózní, nedůvěřivá. Reakce na střelbu žádná.
Povahový test: 5 – 6 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 9 – 10 = 89 b. / A (ytong, plast)

fena VIXEN Dog Arabat - nar. 9.10.2016, CMKU/BOT/8954/16
CAJC, BOJ
o: ZIPPITY Deabei
m: PRISCA Dog Arabat
chov. Alexandra Burláková
maj. Nikola Marková Kroužková, Nový 35, 33301, tel. 604405996, e-mail: nikolicek@seznam.cz
Posouzení odloženo - nezměřena

16

TERVUEREN – 01.04.2018
pes ARMIAN SAPHIR Sammar Bohemia - nar. 6/12/2016, CMKU/BOT/8718/16
JCh. CZ, SK
o: SAPHIR ZEALOUS z Kovárny
m: AGATHA Storytelling
chov. Marie Terzievová
maj. Marie Terzievová, V Luzích 1570/18, Jablonec nad Nisou, 46602, tel. 734335421, e-mail: terzievova@seznam.cz
Chovný pes po absolvování RTG DKK a DLK pokud bude výsledek max.2/2 a DNA profilu/ověření původu – 63/62
cm. Typická hlava, ustupující čelo, ucho vysoko nasazené, lehce šířeji nesené, správného tvaru a poměrné velikosti,
oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus klešťový – 1xI3
v předkusu, korektní krk, hrudník hluboký, úzký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra
rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin užší, lokty vybočené
za pohybu, úhlení korektní. Postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen,
správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranž, charbonáž zvýrazněná středně dle
standardu, bílý znak není, maska úplná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, vpředu
kříží tlapky a pádluje. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku – plně
vyvinutá, kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá,
přátelská, klidná. Reakce na střelbu žádná.
Mimořádné přednosti: Typ
Povahový test: 7 – 10 – 19 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95 b.
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