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pes CASTIEL Démantové skály – nar. 17.10.2016, ZReg/AUO/3479/16 
DOV prostý (MVDr. Beránek, 3.5.2019, 16.12.2016), DNA MDR1 přenašeč (Genomia, 5.4.2017), DNA-CP (Genomia, 
28.6.2018) 
výborný 1, Vítěz třídy 
ZZO, OB-Z, NW-UZ, ZOP 
o: GET READY Great Lady, HD B (1/0) 
m: ISABELLA NIGHT LADY od Diamantové řeky, HD A 
chov. Ludmila Krausová 
maj. Hana Tomanová, Starolibešská 13, 54101 Trutnov - Libeč, tel. 603483359, e-mail: toman.hana@seznam.cz 
 
výška 50 cm, skus nůžkový, chrup neúplný, chybí P3 vpravo nahoře (úraz), ocas nekupírovaný, plná délka, obě varlata 
v šourku, plně vyvinutá 
Posudek Klubová výstava 1.6.2019 Ratenice: 
2,5 years, correct bite, P3 missing in upper jaw right side, moderate head, forehead quite rounded, correct eyes and ears, 
prefer slightly stronger muzzle, prefer a bit longer neck, well developed body, in great masculine condition but needs 
more forechest, moderate angulation front and rear with good length of upper arm, moderate bone, clean coming and 
going, good drive, prefer a bit more reach, long tail, excellent coat 
2,5letý, správný skus, chybí P3 vpravo nahoře, přiměřená hlava, čelo poměrně kulaté, správné oko a ucho, upřednostnila 
bych lehce silnější čenichovou partii, upřednostnila bych trochu delší krk, správně vyvinuté tělo, ve skvělé samčí formě, 
ale potřebuje více předhrudí, přiměřené úhlení předních a zadních končetin s dobrou délkou nadloktí, přiměřené kostry, 
souměrný pohyb při pohledu zepředu a zezadu, dobrý drive, upřednostnila bych trochu větší rozsah, dlouhý ocas, 
výborná srst 
výborný 4 
rozhodčí: Inga Cerbule (Lotyšsko)  
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK V SOULADU S CHŘ 

  

 
fena AS SPIRITED WINNER Puella Fera – nar. 20.5.2016, CMKU/AUO/3211/16 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Snášil, 1.4.2019), DOV prostá (MVDr. Lenská, 11.3.2019, MVDr. Trnková, 13.7.2016), DNA odebráno 
na akci 
o: JURÁŠEK Srdcové eso, HD A 
m: PENELOPE Puella Fera, HD B (1/1) 
chov. Bohumila Huňková 
maj. Veronika Tesaříková, Lazinov 38, 67962 pošta Křetín, tel. 608028281, e-mail: e.veronika@email.cz 
 
výška 48 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas nekupírovaný, plná délka 
Posudek Klubová výstava 1.6.2019 Ratenice: 
3 years, correct bite, moderate size, feminine bitch, attractive feminine head, eyes a bit rounded, correct ears, good 
body, moderate angulation shoulder, well angulation in rear, close going in movement, clean in front, moderate reach + 
drive, good topline + movement, excellent coat + color, good temperament 
3letá, správný skus, přiměřené velikosti, samičí, atraktivní samičí hlava, trochu kulatější oko, správné uši, dobré tělo, 
přiměřené úhlení v rameni, správné úhlení zadních končetin, úzký pohyb při pohledu zezadu, čistý pohyb při pohledu 
zepředu, přiměřený rozsah a drive, dobrá horní linie a pohyb, výborná srst a barva, dobrá povaha 
výborná 
rozhodčí: Inga Cerbule (Lotyšsko) 
CHOVNÁ FENA 

  

 
pes AXEL Apuesto Diablo – nar. 15.1.2018, CMKU/AUO/4329/18 
HD B, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 16.4.2019), DOV prostý (MVDr. Beránek, 6.3.2018), DNA-VP (Genomia, 26.4.2019) 
výborný 
o: BONGO LUIGI od Halířů, HD A 
m: IBBY Cofi Capito, HD A 
chov. Simona Bašková 
maj. Jan Bašek & Simona Bašková, Svojsíkova 618, 28903 Městec Králové, tel. 774693767, e-mail: 
apuestodiablo@gmail.com 
 
výška 53 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas NBT, kupírovaný, obě varlata v šourku, plně vyvinutá 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=castiel&gAct=detail&ID=53058
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=as%20spirited&gAct=detail&ID=51792
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=axel&gAct=detail&ID=56645
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Posudek Klubová výstava 2.6.2019 Ratenice: 
very good type + size, sloping topline, bit doggy expression of head + lips, excellent eye shape, excellent lay back 
shoulders but bit short upper arm, lacking deep of chest, bit long, too much sloping croup – affect topline in movement, 
would use straighter coat, bit nervous, excellent presentation, excellent bone 
velmi dobrý v typu a velikosti, klesající horní linie, trochu dogovitý výraz hlavy a tvar pysků, výborný tvar oka, výborně 
uložené lopatky ale trochu kratší nadloktí, postrádá hloubku hrudníku, trochu delší, spáditá záď – ovlivňuje v pohybu 
horní linii, měl by mít rovnější srst, trochu nervózní, výborně prezentovaný, výborná kostra 
velmi dobrý 
rozhodčí: Marko Ljutić, Chorvatsko 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ 

  

 
pes NOTHING IS IMPOSSIBLE du Chemin de la Belle Etoile – nar. 22.10.2017, CMKU/AUO/4262/-17/17 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker, 17.5.2019), DOV prostý (MVDr. Beránek, 21.2.2019) 
CAJC, BOJ 
o: Kraftbrews's BLOSSI AT HEIMSENDA, HD OFA Good 
m: JAVA du Chemin de la Belle Étoile, HD B 
chov. Guellec Yann & Sanjuan Sandi, Francie 
maj. Iva Fremrová, Sedliště 6, 33501 Nepomuk, tel. 737102008, e-mail: ivafre@seznam.cz 
 
výška 50 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas kupírovaný, obě varlata v šourku, plně vyvinutá 
Posudek Klubová výstava 2.6.2019 Ratenice: 
first impression bit too feminine, too short overall, moves balanced, otherwise excellent head + expression, beautiful tan 
color, balanced but want better angulation front + rear, want generally stronger, want stronger temperament, excellent 
coat, texture 
první dojem – trochu příliš samičí, celkově příliš krátký, vyvážený pohyb, jinak výborná hlava a výraz, krásná barva pálení, 
vyvážený, ale chtěl bych lepší úhlení předních a zadních končetin, chtěl bych celkově silnějšího, chtěl bych silnějšího 
v povaze, výborná srst, textura 
velmi dobrý 
rozhodčí: Marko Ljutić, Chorvatsko 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ 
  

 
pes TAYLOR Cofi Capito – nar. 17.2.2018, CMKU/AUO/4387/18 
DOV prostý (MVDr. Beránek, 5.4.2018) 
velmi dobrý 
o: Magic Fireball's MOMENTS OF HAPPINESS, HD A 
m: ESTATE Cofi Capito, HD A 
chov. Ing. Jana Prokešová 
maj. Ing. Jana Prokešová, Horní Libchava 181, 471 11, tel. 731188890, e-mail: jana.prokesova@gaenergo.cz 
 
výška 57 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka, kupírovaný, obě varlata v šourku, plně vyvinutá 
Posudek Klubová výstava 2.6.2019 Ratenice: 
excellent size, very good type, very correct in movement, does not look flashy, because of not grooming + ears, for 
amount of legs, want depth chest, lay back shoulder will do stable mover, short ribs comparing to loin, correct 
angulation, excellent texture, not properly groom, topline not straight, excellent temperament + presentation 
výborná velikost, velmi dobrý typ, velmi správný v pohybu, nevypadá efektně z důvodu chybějící úpravy a uší, pro takový 
objem končetin bych chtěl hlubší hrudník, uložení lopatek by stabilizovalo pohyb, krátká žebra v porovnání s bedry, 
správné úhlení, výborná textura, není správně upravený, horní linie není rovná, výborná povaha a prezentace 
velmi dobrý 
rozhodčí: Marko Ljutić, Chorvatsko 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK, OČÍ A DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ 
 

  

 
fena AIMEE ANABELL Apuesto Diablo – nar. 15.1.2018, CMKU/AUO/4330/18 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 16.4.2019), DOV prostá (MVDr. Beránek, 6.3.2018), DNA-VP (Genomia, 6.3.2019) 
velmi nadějná 
NHAT, DwD1 
o: BONGO LUIGI od Halířů, HD A 
m: IBBY Cofi Capito, HD A 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=nothing%20is&gAct=detail&ID=56481
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=taylor&gAct=detail&ID=57012
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=aime&gAct=detail&ID=56646
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chov. Simona Bašková 
maj. Gabriela Šírová, Ve svahu 321, 54303 Vrchlabí, tel. 737655780, e-mail: sirova.gabriela@gmail.com 
 
výška 54 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas NBT, kupírovaný 
Posudek Klubová výstava 2.6.2019 Ratenice: 
excellent size but looks too open front + rear, especially in movement rear, very good head, looks bit narrow, bit round 
eyes, very good front angulation, could have bit depth chest and bit longer ribs, needs more rear angulation, excellent 
texture + color, keeps balanced movement, extremely nice temperament 
výborná velikost, ale vypadá příliš široká/sudovitá zepředu a zezadu, obzvláště v pohybu při pohledu zezadu, velmi dobrá 
hlava vypadá trochu užší, trochu kulatější oko, velmi dobré úhlení předních končetin, mohla by mít trochu hlubší hrudník 
a trochu delší žebra, potřebuje více úhlení zadních končetin, výborná textura a barva, zachovává vyvážený pohyb, 
mimořádně hezká povaha 
výborná 
rozhodčí: Marko Ljutić, Chorvatsko  
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ 

  

 
fena AIRIN Jumping Dumpling – nar. 11.10.2016, CMKU/AUO/3456/16 
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 (MVDr. Vomáčka, 24.10.2017), DOV prostá (MVDr. Beránek, 5.3.2019) 
velmi dobrá 
o: CARSON Medvědí tlapa, HD A 
m: CINDERELLA Šťastný koutek, HD A 
chov. Sára Zabelová 
maj. Monika Turková & Simona Bašková, Žižkova 94, 289 03 Městec Králové, tel. 774865933, e-mail: 
turkova.monika@centrum.cz 
 
výška 53 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka, kupírovaný 
Posudek Klubová výstava 2.6.2019 Ratenice: 
excellent type, lacking body, very good head + expression, excellent shoulder, lacking depth, narrow, front out in 
movement, should be stronger chest, excellent rear angulation, excellent texture + color + temperament, topline 
rounded 
výborný typ, postrádá substanci těla, velmi dobrá hlava a výraz, výborné rameno, postrádá hloubku, úzká, vytáčí 
v pohybu předních končetin, měla by mít silnější hrudník, výborné úhlení zadních končetin, výborná textura a barva a 
povaha, kulatá horní linie 
velmi dobrá 
rozhodčí: Marko Ljutić, Chorvatsko 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ 

 
fena HILLARY MY LOVE od Halířů – nar. 9.5.2017, CMKU/AUO/3764/17 
výborná 
o: Stonehaven Bayshore SECRET STRIKE, HD A 
m: CARMEN STELLA od Halířů, HD A 
chov. Václav Halíř 
maj. Kristýna Naxerová, Na Kocábě 70, 252 07 Štěchovice, tel. 737519728, e-mail: oddobrevody@seznam.cz 
 
výška 48 cm, skus nůžkový, chrup neúplný, chybí P3 vpravo dole, ocas NBT 
Posudek Klubová výstava 2.6.2019 Ratenice: 
excellent size, but type needs elegance, bit round eyes, want better texture, so copper could be deeper, excellent 
shoulder, front angulation + movement front, very good length of chest, bit turning out right leg, seen in rear movement, 
excellent temperament + presentation, want less skin 
výborná velikost, ale potřebuje eleganci v typu, trochu kulatější oko, chtěl bych lepší texturu, takže pálení by mohlo být 
hlubší, výborné rameno, přední úhlení a pohyb předních končetin, velmi dobrá délka hrudníku, trochu vytáčí pravou 
nohu v pohybu při pohledu zezadu, výborná povaha a prezentace, chtěl bych méně kůže 
výborná 
rozhodčí: Marko Ljutić, Chorvatsko 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK, OČÍ A DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ 

  

 
 
fena HOT CHOCOLATE od Halířů – nar. 9.5.2017, CMKU/AUO/3765/17 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=airin&gAct=detail&ID=53049
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=hillary&gAct=detail&ID=55232
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=HOT%20CHOCOLATE%20od%20Hal%C3%AD%C5%99%C5%AF&gAct=detail&ID=55233
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HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 12.3.2010), PL 0/0 (MVDr. Štolcová, 12.3.2019), DOV prostá (MVDr. 
Lenská, 15.12.2018), DNA odebráno na akci 
Oblastní vítěz, Res.CAC 
ZOP, BH-VT, ZZO 
o: Stonehaven Bayshore SECRET STRIKE, HD A 
m: CARMEN STELLA od Halířů, HD A 
chov. Václav Halíř 
maj. Monika Švehlová, Přátelství 8, 35002 Cheb, tel. 776822305, e-mail: monikaturkova@seznam.cz 
 
výška 48 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas NBT, kupírovaný 
Posudek Klubová výstava 2.6.2019 Ratenice: 
excellent size, very good type, strong bone, very good head + expression, bit snippy in muzzle, could have more depth 
chest, excellent shoulder, excellent front angulation, excellent ribs, loin, but have tremor + weak in rear when going, 
beautiful coat + texture + color 
výborná velikost, velmi dobrý typ, silná kostra, velmi dobrá hlava a výraz, trochu  špičatější čenichová partie, mohla by 
mít hlubší hrudník, výborné rameno, výborné úhlení předních končetin, výborná žebra, bedra, ale má třes a oslabené 
zadní končetiny v pohybu při pohledu zezadu, krásná srst, textura a barva 
velmi dobrá 
rozhodčí: Marko Ljutić, Chorvatsko 
CHOVNÁ FENA 

 
fena TOTAL ECLIPSE Carcassonne Tolugo – nar. 11.3.2017, CMKU/AUO/3671/17 
HD A, ED 0/0,OCD neg., SA 0 (MVDr. Pepřík, 4.7.2018), DOV prostá (MVDr. Lenská 1.9.2018, MVDr. Staňa, 2.5.2017), DNA 
MDR1 N/N, HSF4 čistá, CEA/CH N/N, prcdPRA N/N, DM N/N, NCL6 N/N, MH N/N (Laboklin, 30.11.2018), DNA odebráno 
na akci 
CAJC, BOJ, GrCh. Černá Hora 
o: CURACAO Cofi Capito, HD A 
m: GLIMMER OF HOPE Carcassonne Tolugo, HD A 
chov. Lucie Gogolová 
maj. Lucie Gogolová, Lučina 206, 73939 Lučina, tel. 725053943, e-mail: gogolovalucka@seznam.cz 
 
výška 51 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka, kupírovaný 
Posudek Klubová výstava 2.6.2019 Ratenice: 
excellent size + type, proportions + bone, excellent head + expression, very good shoulder, excellent chest, but lacking 
upper arm, correct ribs, correct rear angulation, bit softer texture, makes curly coat, excellent color + temperament + 
presentation, bit fat 
výborná velikost, typ, proporce a kostra, výborná hlava a výraz, velmi dobré rameno, výborný hrudník, ale postrádá 
nadloktí, správná žebra, správné úhlení zadních končetin, trochu měkčí textura způsobuje kudrnatou srst, výborná barva, 
povaha a prezentace, trochu tlustá 
výborná 2, Res.CAC 
rozhodčí: Marko Ljutić, Chorvatsko 
CHOVNÁ FENA 

 
fena VOODOO DOLL Carcassonne Tolugo – nar. 10.6.2017, CMKU/AUO/3867/17 
HD A, ED 0/0, OCD neg., PL 0/0 (MVDr. Ekr, 18.10.2018), DNA odebráno na akci 
CAJC, BOJ 
o: ARAMIS THE CAVALIER Amaranthville, HD B (0/1) 
m: GORGEOUS Carcassonne Tolugo, HD A 
chov. Lucie Gogolová 
maj. Petra Hakalová, P. Bezruče 8, 73601 Havířov-Podlesí, tel. 725748836, e-mail: Petrahakalova@gmail.com 
 
výška 49 cm, skus nůžkový, chrup kompletní, ocas plná délka, kupírovaný 
Posudek Klubová výstava 2.6.2019 Ratenice: 
first impression bit heavy, could use more legs, excellent head + expression, excellent shoulder + front angulation, chest, 
excellent proportions, strong rear angulation, excellent, excellent texture + color 
na první dojem trochu těžká, mohla by mít více končetiny, výborná hlava a výraz, výborné rameno, úhlení předních 
končetin a hrudník, výborné proporce, výborné silné úhlení zadních končetin, výborná textura a barva 
výborná 
rozhodčí: Marko Ljutić, Chorvatsko 
CHOVNÁ FENA 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=Total%20Eclipse&gAct=detail&ID=55169
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=voodo&gAct=detail&ID=55326

