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POSUDKY VÍTĚZŮ KV 2003 � VN1 a V1 
 

KRUH číslo 2 � posuzoval pan Dr. Andreas Schemel 
 

KING CHARLES SPANIEL � FENY: 
_______________________________________________________________________ 
TM 3. ICCE CATHY  Fapella Gray   V1,CAJC,NMF 
 
10-month TR, very imature but excellent type, very good head type, low settings, very 
good eye, need to body up, very good shape, attractive margins ( správně markings ), free 
movement 
10-ti měsíční TR, velmi nevyspělá, ale výborný typ, velmi dobrý typ hlavy, nízko 
nasazené (u�i ?), velmi dobré oko, potřebuje zesílit v těle, velmi dobrý formát, 
atraktivní znakování, volný pohyb.  
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
Mezi 6. ADÉLKA  z Vesničky u hranic    V1,CAC 
 
Nice TR, femine expression, good dom, sufficient stop, dark eye giving soft expression, 
would prefer more compact, strong hind legs, good markings, sufficient coat, good 
movement, good temperament.  
Pěkná TR, fenčí výraz, dobrá klenba hlavy, dostatečný stop, tmavé oko dávající 
měkký výraz, preferoval bych kompaktněj�í, silné zadní nohy, dobré znakování, 
dostatečné osrstění, dobrý pohyb, dobrý temperament. 
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
TO 8. GABIE AILLI  Fapella Gray     V1,CAC 
 
Solid BH, sufficient gently expression, needs feeling ( 
správně filling) under eyes, good boned, little bit long, nice 
markings, sufficient free movement. 
Dobře stavěná BH, dostatečně jemný výraz, potřebuje 
výplň pod očima, dobře kostnatá, trochu del�í, pěkné 
znakování, dostatečně volný pohyb 

_______________________________________________________________________ 
TV 10. INAJA  Bohemia Zlatava     V1,CAC,KV 

 
3 years old RU, lovely size and shape. I prefer soft dom and 
expression. C by body, good boned. Would prefer better hind 
legs. Very good coat and colour. Very good movement and 
nice temperament.  
Tříletá RU, nádherná velikost a formát, Preferuji jemněj�í  
klenutí hlavy a výraz. ??? Dobrá kostra, preferoval bych 
lep�í zadní nohy. Velmi dobrá srst a barva. Velmi dobrý 
pohyb a báječný temperament.   

_______________________________________________________________________ 



 12

_______________________________________________________________________ 
Vet. 11. LADY BEVERLY  Milpos     V1,NV 
 
8 year compact BH, good skull, good stop, good boned, nice markings, not very good 
hind, silky coat. Good temperament. 
8 letá kompaktní BH, Dobrá hlava, dobrý stop, dobré kosti, pěkné znakování, 
nepříli� dobré zadní (nohy ?), hedvábná srst. Dobrý temperament. 
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
KING CHARLES SPANIEL � PSI: 
_______________________________________________________________________ 
TM 14. LUIS ARMSTRONG  Verum Gaudium  V1,CAJC,NMP 

 
14 month BT. Lovely shape size and outline. Good dom. Legs (head 
?) cushioning. Good ribcage. Good legs. A bit thin. Moves well, 
good temperament. 
14-ti měsíční BT. Nádherný formát, velikost a linie. Dobrá 
klenba hlavy. Pol�tářování nohou ?? Dobře klenutý hrudník. 
Dobré nohy. Dobrá srst. Trochu hubený. Pohybuje se dobře, 
dobrý temperament. 
Pozn překl.: cushioning obvykle značí výplň (pol�tářování) hlavy pod 
očima, spojení s nohama je málo nepravděpodobné, podle p. 
Schemela jde o chybný přepis.  

_______________________________________________________________________ 
Mezi 17. MORIS MACABEUS  Bedit    V1,CAC,KV,BOB 

 
2 years old BT. Very good shape. Excellent large head, good 
expression. Good dom, good cushioning. Good reach of 
neck.Would prefer little bit boned. Silky coat. Move and shows 
well. Good temperament. 
2 roky starý BT. Velmi dobrý formát. Výborná velká hlava, 
dobrý výraz. Dobrá klenba hlavy, dobře vyplněné tváře. 
Dobrá délka krku. Preferoval bych nepatrně kostnatěj�í. 
Hedvábná srst. Dobře se pohybuje a předvádí. Dobrý 
temperament.  

_______________________________________________________________________ 
TO 19. ULFIE  Karlovarský porcelán    V1,CAC 
 
TR very good shaped and size. Square body. Good dom. 
Dark round eye, good cushioning. Short back, very good 
markings. Moves very well. 
TR velmi dobrého formátu a velikosti. Tělo čtvercového 
formátu. Dobrá klenba (hlavy). Tmavé, kulaté oko, dobře 
vyplněné tváře. Krátká záď, velmi dobré znakování 
(vybarvení). Pohybuje se velmi dobře. 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TV 20. ENDY BRILLIANCY  Fapella Gray   V1,CAC 
 
3 year BH. Very good type and outline. Excellent skull- Super pigment. Lovely eye. Would 
prefere more substance. Silky coat, lovely markings. Good hind legs. Very good 
movement, excellent temperament. 
3letý BH. Velmi dobrý typ a linie. Výborná lebka. Super pigmentace, nádherné oko. 
Preferoval bych více hmoty. Hedvábná srst, nádherné znakování (vybarvení). Dobré 
zadní nohy. Velmi dobrý pohyb, vynikající temperament.  
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
Vet. 22. AMÁN  Bohemia Zlatava     V1,NV 
 
9 year BH, very good shape,. Dark eye, a big nose, very good ribcage. Good markings. 
Coat a bit untidy. Moves well for age. High ear set. 
9-ti letý BH, velmi dobrý formát. Tmavé oko, velký nos, velmi dobře klenutý hrudník. 
Dobré znakování. Srst je trochu neupravená. Pohybuje se dobře na svůj věk. 
Vysoko nasazené ucho.  
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
 
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL � FENY  
 
Black and tan 
_______________________________________________________________________ 
TD 23. HENETICA  Rubínový květ     VN1,NFD 
 
7 month BT, super size and shape. Gently expression, very good reach of neck and top 
line. Good front and hind legs. Silky coat, lovely markings. Moves and shows very well for 
age. 
7-mi měsíční BT, super formát a velikost. Jemný výraz, velmi dobrá délka krku a 
horní linie. Dobré přední a zadní nohy. Hedvábná srst, krásné znakování. Pohybuje 
a předvádí se vzhledem k věku velmi dobře.  
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
TM 24. CAROLANS  Perle du Sahel   V1,CAJC,NMF 
 
15 months femine BT, elegant, right size. Good 
expression. Good reach of neck. Very good top 
line. Good tail set. Would prefere more parallel 
hind legs. Nice coat. Nice marks. Moves little 
bet(ter ?) behind. 
15 měsíční fenka BT, elegantní, správná 
velikost. Dobrý výraz. Správná délka krku. 
Velmi dobrá horní linie. Správné nasazení 
ocasu. Preferoval bych více rovnobě�né zadní 
nohy. Pěkná srst. Pěkné znaky. V pohybu je 
vzadu trochu lep�í.  

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
Mezi 30. IDRUS TWAI  z Císařského mlýna   V1,CAC 
 
2 years. Not small but balanced. Rather nice 
expression. Sufficiently dark eye. Good body and 
bone. Moves very well, good temperament. 
2 letá. Není malá, ale je vyvá�ená. Spí� pěkný 
výraz. Dostatečně tmavé oko. Dobré tělo a kostra. 
Pohybuje se velmi dobře, dobrý temperament. 

_______________________________________________________________________ 
TO 34. ARIENA  z Dračích ocásků     V1,CAC 
 
Nice shape and size. Sufficiently gently expression. 
Good rib cage. A bit much weight at this moment. 
Needs coat more silky. Free movement, good 
temperament. 
Pěkný formát a velikost. Dostatečně jemný výraz. 
Dobrý hrudník. Momentálně trochu moc vá�í. 
Potřebuje hedvábněj�í srst. Volný pohyb, dobrý 
temperament. 

_______________________________________________________________________ 
TV 40. GWYNNETH  z Hradu �pilberk    V1,CAC,VB 
 
Very ellegant bitch, good size, compact. Lovely 
ears. Slightly bulged eyes. Good body, lovely coat. 
Moves vell. 
Velmi elegantní fena. Dobrá velikost, kompaktní. 
Roztomilé u�i. Trochu vypouklé oči. Dobré tělo, 
nádherná srst. Dobře se pohybuje. 

_______________________________________________________________________ 
Vet. 42. AMICITIA MAGNIFICA  Res Pretiosa   V1 
 
Super conditioned for age. Lovely coat. Solid body. Still moves well. Very good condition. 
V super kondici vzhledem k věku. Báječná srst. Pevné tělo. Stále se dobře 
pohybuje. Velmi dobrá kondice.  
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
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BLENHEIM 
_______________________________________________________________________ 
TD 45. TRINITY BOOM  z Kamilkové zahrady   VN1 
 
Very good size and shape. A bit bigger. Lovely pigment. Good ears. Good reach of neck 
and hind legs. Promising coat. Moves and shows wel for her age. 
Velmi dobrá velikost a formát. Trochu vět�í. Nádherný pigment. Dobré u�i. Dobrá 
délka krku a zadní nohy. Slibná srst. Dobrý pohyb a předvedení vzhledem k věku.  
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
TM 51. ILLUSION FLEUR  z Usedlosti Újezdec  V1,CAJC 
 
1 year. Very good outline. Good size. Lovely dark eyes, 
good expression. Good neck and front. Correct hind 
angulation. Very good markings on the coat. Shows well. 
1 rok stará. Velmi dobrý obrys. Správná velikost. 
Nádherně tmavé oči, dobrý výraz. Dobrý krk a přední 
část. Korektní zaúhlení vzadu. Velmi dobré znakování 
srsti (rozlo�ení barev). Dobře se předvádí.  
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Mezi 55. CONNIE  od Py�elské Lorety    V1,CAC 
 
22 months old very balanced bitch. Gently expression. Dark eye, good ears. Sufficient 
short back. Good hind legs. Moves touch behind. Happy movement.  
22 měsíců stará, velmi vyvá�ená (harmonická) fena. Jemný výraz. Tmavé oko, dobré 
u�i. Dostatečně krátká záď. Dobré zadní nohy. Těsná v pohybu vzadu. �ťastný 
pohyb. 
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
TO 70. SOREEN  de Prettylburry     V1,CAC 
 
Just over 2 years, beatifully balaced, lovely shape nad size. 
Excellent pigment, gently expression, very good topline and 
hind angulation. Would like to see more coat but silky 
condition. Moves well, excellent temperament.  
Právě přes 2 roky, nádherně vyvá�ená, pěkný formát a 
velikost. Výborný pigment, ně�ný výraz, velmi dobrá 
horní linie a zaúhlení zadních nohou. Rád bych viděl více 
srsti, ale je v hedvábné kondici. Pohybuje se dobře, 
výborný temperament. 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TV 71. Anncourt  HONEY HONEY     V1,CAC,VB 
 
Very nice balanced bitch, good size, dark eyes, good expression, touch off nose pigment, 
well set ears. Very good neck and top line. Sufficient hind 
angulation, good tail set. Silky coat, rather sparse in this 
moment. Very happy temperament, outgoing movement a bit 
closed behind. 
Velmi pěkně vyvá�ená fena, správná velikost, tmavé oči, 
dobrý výraz, trochu chybějící nosní pigment, dobře 
nasazené ucho. Velmi dobrý krk a horní linie. Dostatečné 
zaúhlení vzadu, dobré nasazení ocasu. Hedvábná srst v 
současnosti poněkud řídká. Velmi �ťastný temperament, 
nádherný (společenský) pohyb, trochu úzká vzadu.  

_______________________________________________________________________ 
Vet. 74. MONTESPAN  ze Zámku Le�ná    V1 
 
Very nice and shape.Still happy temperament. Nice formed body, soft coat. Moves well for 
her age. 
Velmi pěkná velikost a formát. Stále má �ťastný temperament. Pěkně formované 
tělo, jemná srst. Na svůj věk se dobře pohybuje. 
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
 
RUBY 
_______________________________________________________________________ 
TD 76. MANON LESCAUT  Res Pretiosa   VN1 
 
Vera well matured bitch. Pretty expression. Good angulation front and behind. Good top 
linie. Lovely colour. Very good eye.  
Velmi dobře vyspělá fena. Krásný výraz. Dobré zaúhlení vpředu a vzadu. Dobrá 
horní linie. Nádherná barva. Velmi dobré oko. 
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
Mezi 80. GINFIZZ  Sladká krása     V1,CAC 
 
Very nice bitch, attractive outline. Good presented. Gently 
expression. Dark pigment. Well shaped rib cage. Good hind 
quarters. Super colour, moves and shows very well. 
Velmi krásná fena, atraktivní vzhled. Dobře předvedena. 
Jemný výraz. Tmavý pigment. Dobře tvarovaný hrudník. 
Dobrá zadní část. Super barva, pohybuje a předvádí se 
velmi dobře.  

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TO 82. DARLEE LADY  Tempo-Krč    V1,CAC 

 
Not small but still femine. Sufficiently gently. Dark eye. Good 
pigment. Touch heavy boned. Sufficiently hind angulation. 
Moves well. I prefere rich colour. 
Není malá, ale je�tě je fenčí. Dostatečně jemná. Tmavé oko. 
Dobrý pigment. Trochu tě�ká kostra. Dostatečné zaúhlení 
vzadu. Pohybuje se dobře. Preferuji bohatou (sytěj�í) 
barvu. 

_______________________________________________________________________ 
TV 87. LOSTRESS  Biely démon     V1,CAC,VB 

 
Not small but very nice type and shape. Gently expression. 
Sufficiently dark eyes. Well set ears. Good reach of neck. 
Straight topline. Good angulation. Sufficient coat. Showes 
movement very well.  
Není malá, ale je velmi pěkná v typu a formátu. Jemný 
výraz. Dostatečně tmavé oči. Dobře nasazené u�i. Správná 
délka krku. Rovná horní linie. Dobré úhlení. Dostatek srsti. 
Předvádí se velmi dobře v pohybu.  
 

_______________________________________________________________________ 
Vet. 89. BRITANNICA FLAVEA  Res Pretiosa   V1 
 
11 years old. Very active for her age. Super condition, good body, very good colour and 
texture. Still very active movement, happy temperament. 
11 let stará. Velmi aktivní na její stáří. Super kondice, dobré tělo, velmi dobrá barva 
a struktura (srsti). Stále velmi aktivní pohyb, �ťastný temperament.  
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
 
TRICOLOR 
_______________________________________________________________________ 
TD 94. TIFFANY BOOM  z Kamilkové zahrady  VN1 
 
True baby. Pretty expression, dark eyes. Good reach of neck. Short back. Sufficient hind 
angulation. Nice markings. Silky straight coat. Still a little bit lose in movement but very 
good temperament. 
Pravé "dítě". Krásný výraz, tmavé oči. Správná délka krku. Krátká záď. Dostatečné 
zadní úhlení. Krásné znakování. Hedvábná rovná srst. Je�tě trochu ztrácí v pohybu, 
ale velmi dobrý temperament.  
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TM 98. OLINDA  Prokopská hvězda    V1,CAJC 
 
Nicely balanced, good shape and size. Well 
proportioned head, eye shows a little bit of white. Good 
neck. Medium boned. Good top line and tail set. 
Slightly heavily marked. A little bit closed behind in 
movement. 
Pěkně vyvá�ená, dobrý formát a velikost. Dobré 
proporce hlavy, oči ukazují trochu bělma. Dobrý 
krk. Střední kostnatost. Dobrá horní linie a 
nasazení ocasu. Trochu mohutně znakována (více 
černé barvy). Trochu úzká vzadu při pohybu. 

_______________________________________________________________________ 
Mezi 105. TROPHY STAR  de la Fieffe au Songeur  V1,CAC 
 

Super shape and size. Excellent outline. Lovelly head and 
expression. Beautiful dark eyes. Slightly spoil tear stainer, 
beautiful neck and topline. Very good rib cage. Very good 
hind angulation. Attractive markings. Silky coat texture. 
Just a bit out of coat. Moves and 
showes very well, happy temperament. 
Super formát a velikost. Výborný vzhled. Krásná hlava 
a výraz. Překrásné tmavé oči. Nepatrné po�kození 
barvivem slz. Překrásný krk a horní linie. Velmi dobře 
klenutý (prostorný) hrudník. Velmi dobré zaúhlení 
vzadu. Atraktivní znakování. Hevábná struktura srsti. 
Právě trochu bez srsti. Pohybuje a předvádí se velmi 
dobře, �ťastný temperament. 

_______________________________________________________________________ 
TO 116. NAOMI BOOM  z Kamilkové zahrady  V1,CAC,VB,KV 
 
Very nice balanced, beautiful coat condition. Lovely 
soft expression. Dark eyes. Good neck and front. 
Well developed rib cage. Good hind angulation and 
tail set. Heavily coat marked. Ellegant movement a bit 
closed behind. 
Velmi pěkně vyvá�ená, překrásná kondice srsti. 
Krásný měkký výraz. Tmavé oči. Dobrý krk a 
předek (hruď). Dobře vyvinutý hrudník. Dobré 
úhlení vzadu a nasazení ocasu. Silné (výrazné) 
znakování srsti. Elegantní pohyb, trochu úzká 
vzadu.  

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TV 117. IBERIA  Biely démon      V1,CAC 
 
Beautiful shape and balanced. Very 
femine, gently expression. Dark eyes. 
Long ears. Nicely shaped body. Good 
boned Beautifuly presented. Lovely silky 
coat. Moves and shows very well. 
Pěkný formát a vyvá�ená. Velmi fenčí, 
jemný výraz. Tmavé oči. Dlouhé u�i. 
Pěkně tvarované tělo. Dobré kosti. 
Pěkně předvedená. Krásně hedvábná 
srst. Pohybuje a vystavuje se velmi 
dobře.  

_______________________________________________________________________ 
Vet. 123. DONNA  Dejvické údolí     V1,VT,NV 

 
11 years in beautifull condition. Full coat. Dark eyes. Super 
teeth for her age. Moves very well. 
11-ti letá v báječné kondici. Plné osrstění. Tmavé oči. 
Super zuby na její věk. Pohybuje se velmi dobře. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

KRUH č. 2 - posuzovala slečna Rose Massey 
 
 

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL � PSI  
 
Black and tan 
_______________________________________________________________________ 
TD 125. MARCO POLO  Res Pretiosa    VN1 
 
6 month, good bone, pleasing outline, good neck and shoulders, good spring of rib, head 
slightly fine in muzzle, moves slightly close behind, carried his tail rather high, moves well 
in front, would him a little bit smaller, very good temperament. 
6-ti měsíční, dobrá kostra, líbivý vzhled, dobrý krk a lopatky, dobře klenuté �ebro, 
hlava trochu jemná v čenichové partii, v pohybu je vzadu trochu úzký, nesoucí svůj 
ocas dosti vysoko, dobrý pohyb vpředu, měl by být trochu men�í, velmi dobrý 
temperament. 
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TM 128. ATTILA  z Bellai       V1,CAJC 
 
Good size, correct moderate bone, good width of 
skull, well set muzzle, correct depth of chest, 
good topline, would like stronger hindquarters, 
moved well keeping his outline at all times. 
Správná velikost, korektní střední kostra, 
dobrá �ířka lebky, správně nasazený čenich, 
korektní hloubka hrudníku, dobrá horní linie, 
raději bych silněj�í zadní nohy, pohybuje se 
dobře udr�ujíc si stále svůj vzhled.  

_______________________________________________________________________ 
Mezi 132. CHADWICK SAM  Aru�ava     V1,CAC 

 
Well balanced dog, good neck and shoulders, good moderate 
bone, good width of skull, well set muzzle, slightly light eye, 
moved well keeping his outline, would like better tail set, very 
good temperament. 
Dobře vyvá�ený pes, dobrý krk a lopatky, správná střední 
kostnatost, dobrá �íře lebky, dobře nasazený čenich, 
trochu světlé oko, pohybuje se dobře udr�ujíc svůj 
vzhled, chtěla bych lep�í nasazení ocasu, velmi dobrý 
temperament.  
 
 

_______________________________________________________________________ 
TO 137. BREAK  Li-Ro Moravia     V1,--- 
 
Pleasing size and outline, would like darker eyes, good 
head shape, rather lacking in tail feathering, good 
moderate bone, moved rather close behind, very good 
temperament.  
Líbivá velikost a vzhled, měla bych raději tmav�í oči, 
dobrý tvar hlavy, poněkud nedostatečné osrstění 
ocasu, dobrá střední kostnatost, v pohybu vzadu 
poněkud úzký, velmi dobrý temperament.  
 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TV 140. FIGARO  ze Zámku Le�ná   V1,CAC,VB,KV,BOB,BIS 
Very good size and outline, very well  
balanced, good head shape and expression,  
well set muzzle, neat body, very good bone, 
nicely presented, good turn of stifle, overall - 
very pleasing dog, lovely dog. 
 
Velmi dobrá velikost a vzhled, velmi 
dobře vyvá�en, správný tvar hlavy a 
výraz, dobře nasazený čenich, pěkné tělo, 
velmi dobrá kostra, nádherně předveden, 
dobré zaúhlení zadních končetin, celkově 
� velmi líbivý pes, nádherný pes.  
 

_______________________________________________________________________ 
Vet. 143. ALMSBURY  Zlatý kavalír     V1,VT,NV 

 
Very pretty head and expression, very balanced head, 
ex. body, good front, moved well, very good tailset 
and carriage, very good temperament, nicely 
balanced. 
Velmi krásná hlava a výraz, velmi vyvá�ená hlava, 
výborné tělo, dobrý předek, pohybuje se dobře, 
velmi dobré nasazení a nesení ocasu, velmi dobrý 
temperament, krásně vyvá�ený.  

_______________________________________________________________________ 
 
BLENHEIM 
_______________________________________________________________________ 
TD 145. IBER  Vanessa Atalanta     VN1,NPD 
 
Good neck and shoulders, pleasing bone, good turn of stifle, neat short body, strode out 
well covering the ground with easy movement, needs to tighten up. Very good 
temperament, gentle expression. 
Dobrý krk a lopatky, líbivá kostra, dobré úhlení zadních končetin, pěkné, krátké tělo, 
dobře si vykročil a pokrývá místo lehkým pohybem, potřebuje přitáhnout. Velmi 
dobrý temperament, jemný výraz.  
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TM 152. FIGARO  Haliba       V1,CAJC 
 
Good size, good neck, good width of skull, nice 
marked, rich color, moved well, pleasing outline. 
Dobrá velikost, dobrý krk, správná �ířka lebky, 
pěkně znakován, bohaté vybarvení, pohyboval 
se dobře, líbivý vzhled.  
 

_______________________________________________________________________ 
Mezi 159. GADDE FATIO  Rubínový květ    V1,CAC 
 
Nicely balanced with good bone and body, 
attractive head shape, pleasing expression, exc. 
black pigment, good neck and shoulders, moved 
soundly, attractive outline, good temperament, 
would like more turn of stifle. 
Nádherně vyvá�ený s dobrými kostmi a tělem, 
atraktivní tvar hlavy, líbivý výraz, výborný 
černý pigment, dobrý krk a lopatky, pohyboval 
se správně, atraktivní vzhled, dobrý 
temperament, měl by mít lep�í úhlení zadních 
končetin.  

_______________________________________________________________________ 
TO 167. FABRICIUS TWAI  z Císařského mlýna  V1,CAC,VB 
 
Very good size, nicely balanced, good body and 
bone, pretty head expression, slightly wide in 
front, would like stronger hindquarters on the 
move, overall nice dog. 
Velmi dobrá velikost, krásně vyvá�ený, dobré 
tělo a kosti, krásný výraz hlavy, nepatrně 
�iroký vpředu, měla bych raději silněj�í záď v 
pohybu, celkově krásný pes. 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TV 172. ROCKWELL  de Castelburry    V1,CAC 
 
Nice size, well balanced, good neck and front, 
good head shape, well set muzzle, level topline, 
moved well, attractive markings, rich colour, good 
bone, pleasing temperament. 
Pěkná velikost, dobře vyvá�en, dobrý krk a 
předek, dobrý tvar hlavy, dobré nasazení 
čenichu, rovná horní linie, pohyboval se 
dobře, atraktivní znakování, bohaté vybarvení, 
dobré kosti, líbivý temperament. 

_______________________________________________________________________ 
 
RUBY 
_______________________________________________________________________ 
TM 180. NORIS  Prokopská hvězda     V1,CAJC 

 
Nice size, balanced, attractive head and expression, 
good body, pleasing outline, moved well, good 
temperament. 
Pěkná velikost, vyvá�en, atraktivní hlava a  výraz, 
dobré tělo, líbivý vzhled, pohyboval se dobře, dobrý 
temperament. 

_______________________________________________________________________ 
Mezi 182. BONIFÁC  Fimfárum      V1,CAC 
 
Attractive head expression, good outline, moderate 
bone, good depth of body, moved soundly, level 
topline. 
Atraktivní výraz hlavy, dobrý vzhled, střední 
kostnatost, dobrá hloubka těla, pohyboval se 
správně, rovná horní linie. 
Pozn. překl.: podle p. Schemela je hloubkou těla 
míněna hloubka hrudníku a jeho objem (klenutí). 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TO 185. ALOIS  Fimfárum      V1,CAC 
 
Nice outline and size, pretty head, good 
neck, level topline, good bone, moved close 
behind, but well in front, good tail set and 
carriage. 
Pěkný vzhled a velikost, krásná hlava, 
dobrý krk, rovná horní linie, dobré kosti, v 
pohybu vzadu úzký, ale vpředu dobrý, 
dobré nasazení a nesení ocasu. 

_______________________________________________________________________ 
TV 190. SHOWMASTER  v.d. Hohenzollernfeste  V1,CAC,VB 
 
Nice size and balanced, good depth of 
body, pleasing head and expression, moved 
well keeping his outline and good tail 
carriage, pleasing temperament. 
Pěkná velikost a vyvá�enost, dobrá 
hloubka těla, líbivá hlava a výraz, 
pohybuje se dobře, v pohybu si dobře 
dr�í svůj vzhled a dobře nese ocas, 
pěkný temperament. 

_______________________________________________________________________ 
Vet. 192. DAN  z Jir�u       V1,VT 
 
Very good size and balance, pleasing head and 
expression, large round eye, good bone, well set tail, in 
good condition for his age. 
Velmi dobrá velikost a vyvá�enost, líbivá hlava a 
výraz, velké kulaté oko, dobré kosti, dobře 
nasazený ocas, v dobré kondici vzhledem k věku. 

_______________________________________________________________________ 
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TRICOLOR 
_______________________________________________________________________ 
TM 198. JACOBIN  ze Zámku Le�ná   V1,CAJC,NMP 
 
Pleasing size and outline, good bone, well 
balanced, would like a darker eye, head of 
good shape and balance, neat short back and 
body, well set tail, good turn of stifle, moved 
soundly and smartly. 
Pěkná velikost a vzhled, dobré kosti, dobře 
vyvá�en (harmonický), uvítala bych tmav�í 
oko, hlava správného tvaru a proporcí, 
úhledný krátký hřbet a tělo, dobře 
nasazený ocas,  dobré zaúhlení vzadu, 
pohybuje se správně a bystře. 

_______________________________________________________________________ 
Mezi 205. LOUIS TWAI  z Císařského mlýna   V1,CAC 
 
Pleasing size and outline, good bone and 
substance, neat short back, good neck 
and shoulders, pleasing head and 
expression, good temperament, needs to 
settle on the move. 
Líbivá velikost a vzhled, dobré kosti a 
substance, pěkně krátký ve hřbetě, 
dobrý krk a lopatky, líbivá hlava a 
výraz, dobrý temperament, potřebuje se 
ustálit v pohybu.  

_______________________________________________________________________ 
TO 214. EVANS MONARCH  Hanácký ráj    V1,CAC,VB 
 
Nice size, well balanced, pleasing outline, 
good head and expression, good width of 
skull, well set muzzle, good black pigment, 
good neck and shoulders, easy free mover 
with level topline, excellent temperament, 
overall smart dog. 
Pěkná velikost, dobře vyvá�en, líbivý 
vzhled, dobrá hlava a výraz, správná 
�ířka lebky, dobře nasazený čenich, 
dobrý černý pigment, dobrý krk a 
lopatky, lehký volný pohyb s rovnou 
horní linií, výborný temperament, 
celkově bystrý pes. 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
TV 221. CAIRO  Biely démon      V1,CAC 
 
Nice size, attractive outline, good tail set, nice turn of 
stifle, pleasing head and expression, good body and 
bone, slightly straight in shoulders, moved well behind, 
level topline, good tail set and carriage, rich dark tan, 
good temperament. 
Pěkná velikost, atraktivní vzhled, dobré nasazení 
ocasu, pěkné zaúhlení zadních končetin, líbivá 
hlava a výraz, dobré tělo a kosti, trochu strměj�í 
úhlení lopatek, dobrý pohyb zadních, rovná horní 
linie, dobré nasazení a nesení ocasu, bohaté tmavé 
pálení, dobrý temperament.  

_______________________________________________________________________ 
Vet. 222. ARON  Klá�ter lady Cheri     V1,VT 
 
In good condition in his 10 and half years, good bone and body, level topline, good tail set, 
well made, gentle expression, moved soundly. 
V dobré kondici na jeho 10 a půl roku, dobrá kostra a tělo, rovná horní linie, správné 
nasazení ocasu, dobře udělán (utvářen), jemný výraz, pohybuje se správně.  
         Fotografie není k dispozici! 
_______________________________________________________________________ 
 
�TĚŇATA � třída mimo zápis 

 

KAVALÍR � PSI: 
1. E) PERCIVAL TWAi  z Císařského mlýna (foto � TR) 
2. D) GIANI  z Vítové 
3. A) BONIFÁC FAWLER  z Mokropes 
4. C) FALBI  Aldha Gold 
 
KAVALÍR � FENY: 
1. K) RIVERA TWAI  z Císařského mlýna (foto � BH) 
2. G) DIAMOND  Perle du Sahel 
3. L) UPTOWN GIRL  of Woodville 
4. H) KARY-AN  li-Ro Moravia 
 
 
 
 

 

KING � PSI: 
1. M) OSIAN MACABEUS  Bedit 
 
KING � FENY: 
1. O) RAJKA  Bohemia Zlatava 
2. A) BERENICA  z Walldemose 
(Fotografie kingů nejsou k dispozici!) 


