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GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
pes JANYR JADE z Henrisaru -  11.01.2017, CMKU/BOG/9112/17 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) 
Junior Champion ČR 
o:  s.r., s. Kl.Ch.Hard Black Ozzy z Kovárny 
m: Farina Donna z Henrisaru 
chov. Mikolášková Šárka 
maj. Ing.Valtr Vladimír 
Odloženo – nezměřen (agresivní) 
 
 

MMAALLIINNOOIISS  
 
fena EMA Dehtářský potok – 08.01.2017, CMKU/BOM/9994/18 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Vlček) 
CAJC, Výborná 1 
o: Dandy Štíhlouš 
m: Argante Kobwitler, IPO3 
chov.+  maj. Pavel Tůma 
Míry 57/60 cm, plnochrupá, skus nůžkový 
Posudek Speciální výstava Písek, 10.05.2019: 
16 mths, CSB, strong type bitch, g.expression, bit too light eyes, exc.mask, medium well carried ears, could have 
more lenght of head, has to dry out in face, nice topline, little sloping croup, g.rear angulation, less pronounced in 
front, g.chest, forechest, stands well on feet, movement is strong, colour red with teasted charbonage, because of 
light eyes > VG. Lovely temperament. 
16 měsíců, kompletní nůžkový skus, fena silného typu, dobrý výraz, poněkud příliš světlé oči, výborná maska, 
středně velké dobře nesené ucho, mohla by mít delší hlavu, v obličejové části se hlava musí stát ještě více suchou, 
krásná horní linie, trošku spáditá záď, dobré úhlení vzadu, méně výrazné vpředu, dobrý hrudník, předhrudí, pěkný 
postoj, vydatný pohyb, červená barva s výraznější charbonáží, kvůli světlým očím - velmi dobrá, krásný pohyb 
Velmi dobrá 3 
CHOVNÁ FENA - po absolvování RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek max. 2/2 a doložení DNA 
profilu/ověření původu 
Rozhodčí: Pauline Koning Stern-Hanf, NL 
 
 
fena SAGIA z Hückelovy vily – 20.08.2015, CMKU/BOM/8077/15 
o: Goran z Hückelovy vily, MR3 
m: I Love la Maschera di Ferro 
chov. Volný Zdeněk 
maj. Ondíková Lydia 
Míry 62/64 cm, plnochrupá, nůžkový skus 
Posudek Speciální výstava Písek, 10.05.2019: 
Posudek ze Speciální výstavy 10.05.2019 Písek: 
CSB, tall bitch, working type, nice proportional body, head bit strong, exc.mask, stop exc., bit wide and lateral eyes 
placement, ears could be smaller and more triangular, nice full straight muzzle, nice medium long body, 
moder.balanced angul., chest could be deeper, underline is tuck-uped, exc.tigh, mascular bitch, exc.bone, long in 
feet, movement is ambeling, nice warm red colour, short coat now, super temperament. 
Kompletní nůžkový skus, pracovní typ, krásné proporční tělo, poněkud silná hlava, výborná maska, výborný stop, 
poněkud široko a laterálně uložené oči, uši by mohly být menší a více trojúhelníkovité, hezký plný rovný čenich, 
krásné středně dlouhé tělo, střední harmonické úhlení, hrudník by mohl být hlubší, spodní linie je vtažená, výborné 
stehno, osvalená fena, výborná síla kostry, dlouhé tlapky, pohyb je ?, krásná teplá barva, nyní krátká srst, super 
temperament. 
Dobrá  
POSOUZENÍ ODLOŽENO 
Rozhodčí: Pauline Koning Stern-Hanf, NL 

  

  

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=janyr%20jade&gAct=detail&ID=52298
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ema%20d&gAct=detail&ID=57493
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=sagia%20z%20h&gAct=detail&ID=47472
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TTEERRVVUUEERREENN  
 
 
fena BEAUTY BEGONIA Yassalen – 11.03.2017, CMKU/BOT/9264/17 
DOV prostý (5/2017 – MVDr.Beránek) 
res.CAC 
o: Fly des Pistes Noires 
m: s.r., s., h. Int.Ch.Yassi Venus z Kovárny, IHT3 
chov. Köhlerová Alena 
maj. Dolejší Denisa 
Míry 55/55 cm, plnochrupá, nepravidelný skus 
Posudek Speciální výstava Písek, 10.05.2019: 
2 years, middle sized, g.condition of fawn overlay fur, level bite limit, medium sized well masked head, slight lack of 
elegance, skull a bit wide and chiselling should be more refined, skull a bit rounded with the right stop, the eyes of 
good shape but should be darker, the ears medium sized and wide set, good neck, short body, g.chest, topline 
level, slightly sloping croup, exc. bones, narrow forechest, shoulder a bit straight, rear angulation correct, very nice 
long well carried tail, easy gait, exc.temperament 
2 roky, střední velikost, dobrá kondice fauve srsti s charbonáží, limitní klešťový skus, středně velká hlava s pěknou 
maskou, mírně ztrácí eleganci, poněkud širší mozkovna a měla by mít více modelace, mozkovna lehce kulatější se 
správným stopem, oči mají správný tvar, ale měly by být tmavší, uši jsou střední velikosti a široko nasazené, dobrý 
krk, krátké tělo, dobrý hrudník, vodorovná horní linie, lehce spáditá záď, výborná síla kostry, úzké předhrudí, 
poněkud strmá v ramenou, zadní úhlení je korektní, velmi krásný dlouhý a dobře nesený ocas, lehký pohyb, 
výborný temperament. 
Velmi dobrá 
CHOVNÁ FENA - po absolvování RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek max. 2/2 a doložení DNA 
profilu/ověření původu 
Rozhodčí: Michéle Bidault, FR 
 
 
fena YBONKA Deabei – 21.10.2017, CMKU/BOT/9820/17 
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 (MVDr.Decker) 
CACIB, CAC, Oblastní vítěz 
o: pE Rodin van Moned 
m: India Deabei 
chov. Štýbrová Beata 
maj. Tvrdá Renata 
Míry 56/55 cm, plnochrupá, klešťový skus 
Posudek FMBB Světová výstava spojená s klubovou výstavou Písek, 11.05.2019: 
1,5 years old, complete level bite, lacks od harmony now, present out of coat, bit skinny now, well formed head, 
mask, bit wide in jaw, little wide in skull in comparation with muzzle, nice dark eye. Medium well set + carried ear, 
good stop, chiselling has come, good neck, straight topline, bit sloping croup, g.rear angulation, bit straight in front, 
chest depth ok for age, needs volume, good bone + foot, exc.side and rear move. Bit lose in front. Coat good 
texture, not in condition. VG > could be better in future. 
1,5 letá, kompletní klešťový skus, v tuto chvíli jí chybí elegance, prezentována vylínalá a poněkud hubená. Pěkně 
modelovaná hlava, maska, poněkud širší čelist, trošku širší čelo v porovnání s tlamou, krásné tmavé oko. Středně 
velké dobře nasazené a nesené ucho, dobrý stop, musí ještě získat modelaci. Dobrý krk, rovná horní linie, 
poněkud spáditá záď, dobré úhlení vzadu, poněkud strmé vpředu, OK hloubka hrudníku na její věk, potřebuje 
objem, dobrá síla kostry + tlapka, výborný pohyb zboku a zezadu, poněkud nezpevněný zpředu. Srst dobré textury, 
není v kondici. Velmi dobrá > v budoucnosti to může být lepší. 
Velmi dobrá 2 
CHOVNÁ FENA 
Rozhodčí: Pauline Koning Stern-Hanf, NL 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=beauty%20b&gAct=detail&ID=53570
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ybonka%20d&gAct=detail&ID=55580

