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1 KAVALÍR FENY BT tř. MLADÝCH BEYLIS z Jezerního království V1, CAJC
Nar.:26.3.2018 CMKU/CKC 15942/18 O:Melrose SMARTY M: HELGA MAY z Jezerního království

Majitel: Věra REJFKOVÁ, Heřmanův Městec
Lovely head and expression, good shape and balance, moderate shoulders, good topline, very slight croup, good tail carriage,
good rear movement, front movement could be tighter, nice temperament. 
Půvabná hlava a výraz, dobře tvarovaná a vyvážená, přiměřené lopatky, dobrá horní linie, velmi jemná záď, dobré nesení
ocasu, dobrý pohyb vzadu, vpředu by mohl být pevnější, hezký pohyb.

2 FENY BT tř. MLADÝCH ESMARA JOHANA z Usedlosti Újezdec V2
Nar.:30.1.2018 CMKU/CKC 15819/18 O:GUCCI z Vyhonkovce M: JOHANKA FLORENCIE z Usedlosti újezdec

Majitel: Alžběta BOŽOVSKÁ, Ševětín
Good strong head, nice expression, nice eyes, good black and tan markings, nice coat, good size and shape, good shoulders, well
boned, good topline, croup could be straighter, tail carriage could be better, rear movement ok, front movement is ok. 
Dobrá silná hlava, hezký výraz, hezké oko, dobré black & tan znakování, hezká srst, dobrá velikost a tvar, dobré lopatky,
dobrá kostra, dobrá horní linie, záď by mohla být rovnější, nesení ocasu by mohlo být lepší, pohyb vzadu o.k, pohyb vpředu je
o.k.

3 FENY BT tř. MLADÝCH GYRA BOJKA Petulenka VD3
Nar.:28.4.2018 CMKU/CKC 16069/18 O:Royal Times DARLINGTON M: MONIQUE Minowara

Majitel: Lenka PAŠKOVÁ, Sadská
Very pretty feminine head, very good dark eyes, nice ears, good neck and good shoulders, good topline, would prefer croup a
little flatter, rear movement very good, front movement very good, still has time to mature, I would prefer less white. 
Velmi pěkná samiččí hlava, velmi dobré tmavé oko, hezké ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, preferoval bych trochu
plošší záď, pohyb vzadu je velmi dobrý, pohyb vpředu velmi dobrý, stále má čas dospět, preferoval bych méně bílé.

4 FENY BT tř. MEZITŘÍDA CARMEN CAVI Luckykay V1, CAC
Nar.: 4.11.2017 SPKP 3582 O:George from Rabymar Magic Baccara M: Curley Sue vom Erlenbacher-Hemmerich

Majitel: Jaroslav ŠILHÁR, SK, Šenkvice
Very pretty feminine head, exc large dark eyes, good ears, neck, exc shoulders, good topline, exc tailset and carriage, rear
movent very good, front movement very good, exc shape and size, will get better as she matures. 
Velmi pěkná samiččí hlava, výb. velké tmavé oko, dobré ucho, krk, výborné lopatky, dobrá horní linie, výborné nasazení a
nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vzadu a vpředu, výborný tvar a velikost, bude lepší až dospěje.

5 FENY BT tř. MEZITŘÍDA ENYA FOON Charmander VD2
Nar.:26.4.2017 CMKU/CKC 15391/17 O:Melrose SMARTY M: OLIVIE FOON Charmander

Majitel: Lenka SLÁDKOVÁ, Brno
Good shape and size, good strong bones, nice black and tan markings, good ears and coat, good neck and shoulders, good
topline, prefer a flatter croup and tail carriage, good rear and front movement. 
Dobrý tvar a velikost, dobrá silná kostra, hezké black & tan znakování, dobré ucho a srst, dobrý krk a lopatky, dobrá horní
linie, preferoval bych plošší záď a nesení ocasu, dobrý pohyb vpředu a vzadu. 

6 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ABBY BENNETT Jollynea's VD
Nar.:29.1.2013 CMKU/CKC 13166/13/O:ENRICO BLACK z Dvorů Stanislavic M: NEOMÉNIE z Panství lomnice

Majitel: Pavlína LAVIČKOVÁ, Praha 10
Nice expression, good strong bone, nice black and tan markings, good dark eyes, good neck could be a little longer, good
shoulders, very good topline, I prefer flatter croup, good hind movement, front movement a little wide. 
Hezký výraz, dobrá silná kostra, hezké black & tan znakování, dobré tmavé oko, dobrý krk - mohl by být delší, dobré lopatky,
velmi dobrá horní linie, preferoval bych plošší záď, dobrý pohyb vzadu, pohyb vpředu poněkud široký.

7 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ABIGAIL Linden Leaves V2, res CAC
Nar.: 2.8.2016 CMKU/CKC 15085/16/O:BASTIEN Gold Wiktoris M: SUNSHINE Flowers City

Majitel: Monika HLAVÁČOVÁ, Kaliště
Sweet feminine expression, eyes could be a little darker but OK, good neck, excellent shoulders, topline, I prefer a flatter
croup, good powerful rear movement, good front movement, good rich markings, good quality coat, very nice shape and size. 
Půvabný samiččí výraz, oko by mohlo být trochu tmavší, ale o.k., dobrý krk, výborné lopatky, horní linie, preferoval bych
plošší záď, dobrý silný pohyb vzadu, dobrý pohyb vpředu, dobré syté znakování, srst dobré kvality, velmi hezký tvar a
velikost. 

8 FENY BT tř. OTEVŘENÁ BEATRIX AURI z Panství Lomnice V1, CAC
Nar.:18.1.2017 CMKU/CKC 15309/17 O:A-RUBENS Rubínový květ M: RORRY z Panství Lomnice

Majitel: Monika HEČOVÁ, Tišnov
Pretty expression, very good shape and size, eyes could be a little darker but OK, nice head, good ears, good neck and
shoulders, good topline, I prefer a straighter croup, good powerful rear movement, good front movement, rich black and tan
markings, very good coat quality. 
Pěkný výraz, velmi dobrý tvar a velikost, oko by mohlo být tmavší, ale o.k., hezká hlava, dobré ucho, dobrý krk a lopatky,
dobrá horní linie, preferoval bych rovnější záď, dobrý silný pohyb vzadu, dobrý pohyb vpředu, syté black & tan znakování,
velmi dobrá kvalita srsti.

9 FENY BT tř. OTEVŘENÁ JENNI RIVERA Bonimo V
Nar.: 7.3.2017 CMKU/CKC 15363/17 O:DAVIDOFF Bonimo M: ZEPPELIN Bonimo

Majitel: Alena SKALICKÁ, Soběchleby
Nice expression, teeth are OK, nice dark eyes, very good ears, good shoulders and topline, very good croup and tail carriage,
rear movement a little close, front movement is good, nice markings, good coat,just a little heavy and curly over the shoulders. 
Hezký výraz, zuby o.k., hezké tmavé oko, velmi dobré ucho, dobré lopatky a horní linie, velmi dobrá záď a nesení ocasu,
pohyb vzadu poněkud užší, pohyb vpředu dobrý, hezké znakování, dobrá srst, jen poněkud těžší a vlnitější přes ramena.

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 



VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2019-I, Sportovní hala Rakovník, 17. 3. 2019, s  posudky. Str.: 2

10 FENY BT tř. OTEVŘENÁ KATE Magnolia PassCo V3
Nar.:22.6.2016 SPKP 3288 O:Bonitos Companeros BELLINI M: FERGIE BOU Magnolia PassCo

Majitel: Martina HERZÁNOVÁ, Olomouc
Nice expression with dark eyes, very good ears, good neck and shoulders, good topline and croup, very good tail carriage, rear
movement a little close, front movement good, nice rich markings, good coat. 
Hezký výraz s tmavým okem, velmi dobré ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie a záď,  velmi dobré nesení ocasu,
pohyb vzadu poněkud užší, dobrý pohyb vpředu, hezky syté znakování, dobrá srst. 

11 FENY BT tř. OTEVŘENÁ ZAZU Flowers City V4
Nar.: 7.2.2016 CMKU/CKC 14803/16/O:Lacierva's IM STILL IN LOVE M: TROYA Flowers City

Majitel: Zuzana GLADIŠOVÁ, Staříč
Very nice shape and size, good head and good dark eyes, good ears, good shoulders, excellent topline, excellent croup, very good
tail carriage, excellent rear and front movement, the tan has a lot of black mixed within it, would prefer to see the tan clearer, I
hope this improves. 
Velmi hezký tvar a velikost, dobrá hlava a dobré tmavé oko, dobré ucho, dobré lopatky, výborná horní linie, výborná záď, velmi
dobré nesení ocasu, výborný pohyb pvpředu i vzadu, v pálení prosvítá mnoho černé, preferoval bych čistší pálení, doufám, že
se to spraví.

12 FENY BT tř. VÍTĚZŮ KISS ME Krásná louka V1, CAC, VB
Nar.: 5.12.2015 CMKU/CKC 14699/15/O:Turretbank TRIBERRY M: FINESSA OKTI Biely démon

Majitel: Michaela OUŘEDNÍKOVÁ, Krnsko
Very pretty head, very good large dark eyes, good ears, good neck, good shoulders, excellent topline, very good croup and very
good tail carriage, very nice shape and size, good bone, very good markings and coat quality, rear movement a little close,
front movement very slightly hackney ?, very nice exhibit. 
Velmi pěkná hlava, velmi dobré velké oko, dobré ucho, dobrý krk, dobré lopatky, výborná horní linie, velmi dobrá záď a velmi
dobré nesení ocasu, velmi hezký tvar a velikost, dobrá kostra, velmi dobré znakování a kvalita srsti, pohyb vzadu trochu
užší, pohyb vpředu lehce vázaný ?, velmi hezky předvedena. 

13 FENY BT tř. VETERÁNŮ OOH LA LA z Vrchu králů V1
Nar.: 1.6.2010 CMKU/CKC 11639/10/O:Volney BONANZA M: DAISY Syparo

Majitel: Daniela FIALOVÁ, Březno
Nice expression, skull could be a little larger, nice dark eyes, good neck and shoulders, good topline, I prefer flatter croup, rear
movement a little close, front movement good, nice rich markings, good coat but a little dry. 
Hezký výraz, lebka by mohla být prostornější, hezké tmavé oko, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, preferoval bych
plošší záď, pohyb vzadu trochu užší, pohyb vpředu dobrý, hezké syté znakování, dobrá srst, ale poněkud suchá.

14 FENY BH tř. ŠTĚŇAT AMIABLE SNOUT Magic Shayen VN3
Nar.:18.9.2018 CMKU/CKC 16222/18 O:RIVERDALE of an Excellent Choice M: SHAYEN od Ptačí skály

Majitel: Petra Haushammer, A, Kirchtstein
Very pretty expression, nice dark eyes, good neck, shoulders, topline, croup and tail carriage could be a little flatter, rear
movement a little close, front movement OK, good rich markings, nice coat coming, good ears. 
Velmi pěkný výraz, hezké tmavé oko, dobrý krk, lopatky, horní linie a nesení ocasu by mohlo být poněkud plošší, pohyb vzadu
poněkud užší, pohyb vpředu o.k, dobré syté znakování, bude mít hezkou srst, dobré uši. 

15 FENY BH tř. ŠTĚŇAT ANGEL'S POPPET Magic Shayen VN2
Nar.:18.9.2018 CMKU/CKC 16223/18 O:RIVERDALE of An Excellent Choice M: SHAYEN od Ptačí skály

Majitel: Jaroslav ŠILHÁR, SK, Šenkvice
Very pretty expression, very good large dark eyes, good neck and shoulders, good topline, croup and tailset, very good rear
and front movement, nice rich markings, lozenge, good coat coming. 
Velmi hezký výraz, velmi dobré velké oko, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, záď a nasazení ocasu, velmi dobrý pohyb
vpředu i vzadu, hezky syté znakování, korunka, bude mít dobrou srst. 

16 FENY BH tř. ŠTĚŇAT PUMPKIN Krásná louka VN1
Nar.:30.9.2018 CMKU/CKC 16242/18 O:ICARE de la Tour d'Alicelia M: CHARLOTA Krásná louka

Majitel: Michaela OUŘEDNÍKOVÁ, Krnsko
A little naughty but very pretty, very good large round dark eyes, good neck and shoulders, excellent topline, very good croup
and tail carriage, excellent rear movement, excellent front movement, lovely shape and size, very good rich dark markings, nice
coat coming. 
Trochu nezbedná, ale velmi pěkná, velmi dobré velké kulaté oko, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie, velmi dobrá záď a
nesení ocasu, výborný pohyb vzadu, výborný pohyb vpředu, půvabný tvar a velikost, velmi dobré syté znakování, bude mít
hezkou srst.

17 FENY BH tř. ŠTĚŇAT SISSI Bonimo N
Nar.:26.10.2018CMKU/CKC 16326/18 O:Bonitos Companeros ADIOS M: VITORIA Bonimo

Majitel: MUDr. Janka TOČÍKOVÁ, Praha 2
Sweet expression, good eyes, good neck and shoulders, good topline, good croup and tail carriage, rear movement a little close,
front movement a little loose, nice shape and size, has time to improve. 
Líbezný výraz, dobré oko, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, dobrá záď a nesení ocasu, pohyb vzadu poněkud užší, pohyb
vpředu poněkud volnější, hezký tvar a velikost, má čas se zlepšít. 

18 FENY BH tř. ŠTĚŇAT SNĚHURKA Bonimo N
Nar.:26.10.2018CMKU/CKC 16327/18 O:Bonitos Companeros ADIOS M: VITTORIA Bonimo

Majitel: Hana HANÁKOVÁ, Třebíč
Nice expression, nice eyes, good neck and shoulders, good topline, croup and tail carriage, good rear movement, front movement
a little wide, needs to improve bone but this will come with age. 

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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Hezký výraz, hezké oko, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, záď a nesení ocasu, dobrý pohyb vzadu, pohyb vpředu poněkud
širší, potřebuje zlepšít kostru, ale to přijde s věkem. 
 

19 FENY BH tř. ŠTĚŇAT TEA QUATRO z Kamilkové zahrady N4
Nar.:12.10.2018CMKU/CKC 16279/18 O:HAPPY PRINCE Bonimo M: IMAGINE QUATRO z Kamilkové zahrady

Majitel: Romana TYSLOVÁ, Drahelčice
Nice expression, good eyes, good neck and shoulders, good level topline, croup and tail carriage, rear movement a little close,
front movement a little close, needs to body up but this will come with age. 
Hezký výraz, dobré oko, dobrý krk a lopatky, dobrá rovná horní linie, záď a nesení ocasu, pohyb vzadu poněkud užší, pohyb
vpředu poněkud užší, potřebuje vyspět v těle, ale to přijde s věkem.

20 FENY BH tř. DOROSTU ANGEL OF MUSIC Silver Capricorn N4
Nar.:26.7.2018 CMKU/CKC 16172/18 O:ECRIN-DE-SOIE de l'Angelarde M: KANSAS DOROTHY GALE Silver Capricorn

Majitel: Mgr. ing. Daniel STAŠEK, Třebíč
A little tall, but hopefully it will drop, face needs to fill out to improve expression, nice eyes, good neck and shoulders, topline
a little loose at the moment, OK croup and tail carriage, rear and front movement a little loose at the moment. 
Poněkud vyšší, ale snad se sníží, tváře potřebují vyplnit, aby se zlepšil výraz, hezké oko, dobrý krk a , lopatky, momentálně
poněkud volnější horní linie, o.k. záď a nesení ocasu, momentálně volnější pohyb vpředu i vzadu. 

21 FENY BH tř. DOROSTU BEATRICE Dolce Cavalier N3
Nar.:21.7.2018 CMKU/CKC 16168/18 O:WIMBLEDON MANY z Usedlosti Újezdec M: PATRICIA GRACE Salvia Rose

Majitel: Andrea TROJKOVÁ, Praha 9
Well boned for her age, nice rich markings with a lozenge, nice expression, good eyes, good neck and shoulders, good topline,
would prefer a flatter croup, very playful so movement is a little erratic, hopefully will improve. 
Dobrá kostra na věk, hezky syté znakování s korunkou, hezký výraz, dobré oko, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie,
preferoval bych plošší záď, velmi hravá, takže pohyb je trochu trhaný, snad se to zlepší.

22 FENY BH tř. DOROSTU IMAGINE NELLA z Bořkovických lesů VN1
Nar.: 8.8.2018 CMKU/CKC 16196/18 O:BRUCE Royal shine M: GABRIELA z Bořkovických lesů

Majitel: Magdalena PÍNOVÁ, Praha 2
Good bone for her age, nice shape and size, good rich markings with a lozenge, nice expression with good eyes, a few freckles,
good neck and shoulders, excellent topline, croup and tail carriage, very good movement front and rear. 
Dobrá kostra na její věk, hezký tvar a velikost, dobré syté znakování s lkorunkou, hezký výraz s dobrým okem, trochu
melírovaná, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie, záď a nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu. 

23 FENY BH tř. DOROSTU RÉZINKA Bonimo VN2
Nar.:31.8.2018 CMKU/CKC 16202/18 O:Lovetrac SUPERMAN M: DOLCE GABBANA Bonimo

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery
Nice shape and size, very well broken with rich markings and a lozenge, sweet expression with good eyes, good neck and
shoulders, good topline, croup and tail carriage, front and rear movement just a little close, good coat coming. 
Hezký tvar a velikost, velmi dobře rozložené a syté znaky a korunka, půvabný výraz s dobrým okem, dobrý krk a lopatky,
dobrá horní linie, záď a nesení ocasu, pohyb vpředu i vzadu poněkud užší, bude mít hezkou srst.

24 FENY BH tř. MLADÝCH AMANDA Bohemia Cavalier V
Nar.: 5.4.2018 CMKU/CKC 15970/18 O:CHAPLIN Prokopská hvězda M: QVIEN ANIE z Jezerního království

Majitel: Markéta POUŠKOVÁ, Mladá Boleslav
Sweet expression with very good large dark eyes, good ears coming, good neck and shoulders, good topline, would prefer a
flatter croup but good tail carriage, good front and rear movement, nice size and shape with good markings. 
Půvabný výraz s velmi dobrým velkým tmavým okem, bude mít dobré ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, preferoval
bych plošší záď, ale ocas je dobře nesen, dobrý pohyb vpředu i vzadu, hezká velikost a tvar s dobrým znakováním. 

32 FENY BH tř. MLADÝCH ANNIE ISABELA Stříbrná Tamarinda V4
Nar.: 1.2.2018 CMKU/CKC 15837/18 O:CONOR z Malého majera M: IFIGENIE BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Renáta RIEGERTOVÁ, Praha 3
Nice expression with nice eyes, and good ears, good neck and shoulders, good topline, prefer a flatter croup but good tail
carriage, good movement front and rear, nice shape and size, good markings. 
Hezký výraz s hezkým okem a dobrým uchem, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, preferoval bych plošší záď, ale nese
dobře ocas, dobrý pohyb vpředu i vzadu, hezký tvar a velikost, dobré znakování.

25 FENY BH tř. MLADÝCH LOVE OF MY LIVE Canis Satelles V2
Nar.:30.5.2018 PKR.IX-81174 O:MERLIN Canis Satelles M: Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel: Božena GRZESIK, PL, Wodzislaw Slaski
Beautiful expression with large round dark eyes, very good nose pigment, a little bit still to fill in, very good ears, very good
neck and shoulders, excellent topline, would prefer croup a little flatter, rear movement a little close, front movement a little
wide, good coat coming, lovely exhibit well presented. 
Krásný výraz s velkým kulatým tmavým okem, velmi dobrý pigment čenichu, ještě potřebuje trochu vyplnit tváře, velmi dobré
ucho, velmi dobrý krk a lopatky, výborná horní linie, preferoval bych poněkud plošší záď, pohyb vzadu poněkud užší, pohyb
vpředu poněkud širší, bude mít dobrou srst, půvabně vystavena, dobré předvedení.

26 FENY BH tř. MLADÝCH ORSAY Prokopská hvězda V1, CAJC, NMF, BOJ
Nar.:15.10.2017CMKU/CKC 15682/17 O:Orchard Hill JUST ENOUGH CASH M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5
Very pretty expression, large round dark eyes, very good ears, excellent neck, good shoulders, excellent topline, croup and tail
carriage, good rear movement, front movement just a little loose, well marked with a excellent coat. 
Velmi pěkný výraz, velké kulaté tmavé oko, velmi dobré ucho, výborný krk, dobré lopatky, výborná horní linie, záď a nesení

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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ocasu, dobrý pohyb vzadu, pohyb vpředu trochu volnější, dobré znakování s výbornou srstí. 
27 FENY BH tř. MLADÝCH PRISPLIA TWE Biely démon VD

Nar.:28.1.2018 SPKP 3516 O:ORSIEN ELI Biely démon M: KATALEYA TINI Biely démon
Majitel: David HAVLENA, Všeruby

Nice expression but a little nervous, good ears, good neck and shoulders, good topline, but fails to carry its tail correctly,
adequate movement front and rear, could do with a little more bone. 
Hezký výraz, ale trochu nervózní, dobré ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, ale občas selhává správné nesení,
adekvátní pohyb vpředu a vzadu, mohla by mít lepší kostru.

28 FENY BH tř. MLADÝCH XELMIA MIA BELLE od Jihlavské brány VD
Nar.: 2.3.2018 CMKU/CKC 15905/18 O:QUINN TERNO z Kamilkové zahrady M: HEARTS BABY BELLE od Jihlavské brány

Majitel: D.+ R. MACKOVI, Suchá
Nice expression, a bit nervous, could use its ears better, good neck, shoulders and front assembly a little upright, good topline,
but fails to use the tail correctly, adequate movement front and rear but crabs. 
Hezký výraz, trochu nervózní, mohla by používat lépe své ucho, dobrý krk, lopatka a přední končetina trochu strmější, dobrá
horní line, ale nepoužívá správně ocas, adekvátní pohyb vpředu i vzadu, ale jde bokem.

29 FENY BH tř. MLADÝCH XILLI TILLI BELLE od Jihlavské brány V3
Nar.: 2.3.2018 CMKU/CKC 15904/18 O:QUINN TERNO z Kamilkové zahrady M: HEARTS BABY BELLE od Jihlavské brány

Majitel: František MATĚJEK, Jihlava
A very nice shape and size, sweet expression with good ears, good neck and shoulders, excellent topline and very good tail
carriage, very good movement front and rear, well broken nice coat. 
Velmi hezký tvar a velikost, půvabný výraz s dobrým uchem, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie, a velmi dobré nesení
ocasu, velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu, velmi dobře rozložené znaky, hezká srst. 
 

30 FENY BH tř. MLADÝCH ZAHRA Caressema VD
Nar.: 4.4.2018 CMKU/CKC 16015/18 O:Gragowl OUT OF TOUCH M: NINA RICCI Caressema

Majitel: Eva MACHAČOVÁ, Holešov
Very richly marked blenheim, nice shape and size, nice expression with good eyes and ears, good neck, front, shoulders and front
assembly very slightly upright, very good topline, good tail carriage, rear movement a little loose, front movement a little wide,
good coat. 
Velmi bohatě znakovaný blenheim, hezký tvar a velikost, hezký výraz s dobrým okem a uchem, dobrý krk, lopatky a předek
lehce strmý, velmi dobrá horní linie, dobré nesení ocasu, pohyb vzadu poněkud volnější, pohyb vpředu trochu širší, dobrá
srst.

31 FENY BH tř. MEZITŘÍDA A SOUND OF THUNDER Aldaha Gold V2, res CAC
Nar.: 4.6.2017 CMKU/CKC 15463/17 O:RIVERDALE of an Excellent Choice M: Brenhora HEAD OVER HEELS

Majitel: Dana TOŠENOVJANOVÁ, Ostrava
Beautiful expression with large round dark eyes framed by good long ears, very good neck, good shoulders, excellent topline,
croup and tail carriage, very good rear movement, good front movement, good full coat, very well presented. 
Krásný výraz s velkým kulatým tmavým okem orámovaný dobře dlouhým uchem, velmi dobrý krk, dobré, lopatky, výborná horní
line, záď a nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vzadu, dobrý pohyb vpředu, dobrá bohatá srst, velmi dobře předvedena.

33 FENY BH tř. MEZITŘÍDA AUDREY Zaltá Kométa XXX
Nar.:27.5.2017 SPKP 3425 O:Liane's CLEVELAND M: BALLANTINES z Březovských luk

Majitel: Jaroslav ŠILHÁR, SK, Šenkvice
Nenastoupila.

34 FENY BH tř. MEZITŘÍDA BERRY Arconte Cani VD
Nar.: 2.8.2017 CMKU/CKC 15570/17 O:FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe M: ORNELA Rusavská koliba

Majitel: Pavlína LAVIČKOVÁ, Praha 10
Nice expression with good eyes and ears, good neck and shoulders, good topline, adequate movement front and rear but crabs a
bit, nice size and nice coat. 
Hezký výraz s dobrý okem a uchem, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, adekvátní pohyb vpředu i vzadu, ale jde trochu
bokem, hezká velikost a srst. 
 

35 FENY BH tř. MEZITŘÍDA JENNY GUMP Chilli koliba V4
Nar.:29.4.2017 SPKP 3404 O:Charalier Dress to the Nines for Charle. M: DELICATESSA Chilli koliba

Majitel: Lubica JANKOVIČOVÁ, SK, Tomášov
Nice shape and size, rich blenheim color markings, nice expression with good eyes and ears, good nose pigment, very good neck,
good shoulders and topline, very good tail carriage, very good powerful rear movement, front movement just a little loose, very
good coat. 
Hezký tvar a velikost, syté blenheim znakování, hezký výraz s dobrým okem a uchem, dobrý pigment čenichu, velmi dobrý krk,
dobré lopatky a horní linie, velmi dobré nesení ocasu, velmi dobrý silný pohyb vzadu, pohyb vpředu trochu volnější, velmi dobrá
srst. 

36 FENY BH tř. MEZITŘÍDA KARLONISI Bonimo D
Nar.: 7.8.2017 CMKU/CKC 15582/17 O:TORNADO du Chateau Noblesse M: SOPHIA LOREN Bonimo

Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, Přeštice
Needs a little bit more filling in the face for better expression, good eyes and ears, good neck and shoulders, adequate topline
and tail carriage, rear movement throws his right leg, adequate front movement, coat a little curly. 
Potřebuje trochu vyplnit tváře pro lepší výraz, dobré oko a ucho, dobrý krk a lopatky, adekvátní horní linie a nesení ocasu, v
pohybu vzadu trochu hází pravou nohou, adekvátní pohyb vpředu, srst trochu vlnitá.

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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37 FENY BH tř. MEZITŘÍDA MADONNA GRACE z Benáteckého dvora V
Nar.:21.8.2017 CMKU/CKC 15586/17 O:CRANE Naše radost M: H-GRACE z Benáteckého dvora

Majitel: Kateřina HÁJKOVÁ, Kostelec nad Labem;
Lovely sweet expression, good eyes and ears, good nose pigment, good neck, front shoulders and assembly a little upright,
good short level back, adequate croup and tail carriage, good movement front and rear, nice coat coming. 
Půvabný líbezný výraz, dobré oko a ucho, dobrý pigment čenichu, dobrý krk, lopatky a přední končetiny trochu strmější,
dobrý krátký rovný hřbet, adekvátní záď a nesení ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu, bude mít hezkou srst.

38 FENY BH tř. MEZITŘÍDA OPAVIA Prokopská hvězda V1, CAC
Nar.:15.10.2017CMKU/CKC 15681/17 O:Orchard Hill JUST ENOUGH CASH M: FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel: Ivana ŠMÍDKOVÁ, Hradištko
Very beautiful bitch of lovely compact shape and size, dark nose, lovely round dark eyes, good neck and shoulders, excellent
topline, good tail carriage, very good movement front and rear. 
Velmi krásná fena půvabného kompaktního tvaru a velikosti, tmavý čenich, půvabné kulaté tmavé oko, dobrý krk a lopatky,
výborná horní linie, dobré nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu.

39 FENY BH tř. MEZITŘÍDA UTOPIA EMPIRE Silver Capricorn VD
Nar.:11.6.2017 CMKU/CKC 15477/17 O:Loranka's KING OF POP M: MONTANA HANNAH Silver Capricorn

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice
Nice expression, nose color slightly pale, nice eyes and ears, good neck and shoulders, good topline but didn‚t carry her tail
correctly, well broken markings with the lozenge and a good coat. 
Hezký výraz, trochu světlejší barva čenichu, hezké oko a ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, ale nenesla správně
ocas, dobře rozložené znaky s lysinkou a dobrá srst.

40 FENY BH tř. MEZITŘÍDA YOKO z Jezerního království V3
Nar.:15.7.2017 CMKU/CKC 15518/17 O:Gayhalo MONTREAL M: PEGGY z Jezerního království

Majitel: Věra REJFKOVÁ, Heřmanův Městec
Nice shape and size, pretty head with good eyes and ears, good neck and shoulders, excellent topline and tail carriage, very
good rear movement, front movement just a little wide, nice rich color with the good coat. 
Hezký tvar a velikost, pěkná hlava s dobrým okem a uchem, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie a nesení ocasu, velmi
dobrý pohyb vzadu, pohyb vpředu však poněkud širší, hezky sytá barva s dobrou srstí.

41 FENY BH tř. OTEVŘENÁ NOVA Prokopská hvězda VD2
Nar.:11.1.2017 CMKU/CKC 15302/17 O:Aranel SCHNICKER M: BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5
Pretty expression with nice large round dark eyes, very big ears, a little too heavy, good neck and shoulders, good topline, a
little nervous so not using her tail correctly, rear movement adequate, front movement good, a nice bitch but needs more
confidence. 
Pěkný výraz s hezkým velkým kulatým tmavým okem, velmi velké ucho, trochu moc těžké, dobrý krk a lopatka, dobrá horní
linie, trochu nervózní, takže nenese svůj ocas správně, adekvátní pohyb vzadu, dobrý pohyb vpředu, hezká fena, ale
potřebuje více sebevědomí.

42 FENY BH tř. OTEVŘENÁ PEGGY z Jezerního království VD3
Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14416/15/O:FARANEL Prokopská hvězda M: BARBARA z Jezerního království

Majitel: Věra REJFKOVÁ, Heřmanův Městec
Nice expression, with good eyes, nice ears, a little heavy around the neck, good topline, good tail carriage, rear movement a little
close, front movement good, well boned, a little larger in size than some, a little bit paler in coat color than some, very short tail. 
Hezký výraz, s dobrým okem, hezkým uchem, trochu těžší v oblasti krku, dobrá horní linie, dobré nesení ocasu, pohyb vzadu
poněkud užší, dobrý pohyb vpředu, dobrá kostra, trochu větší velikost, velmi krátký ocas.

43 FENY BH tř. OTEVŘENÁ VENUŠE z Jezerního království V1, CAC
Nar.: 3.2.2017 CMKU/CKC 15315/17 O:FARANEL Prokopská hvězda M: CLEOPATRA z Jezerního království

Majitel: Hana KOŠŤÁLOVÁ, Stříbrná Skalice
Good size, very well broken markings with rich blenheim, nose color slightly off, nice expression with good eyes, good ears,
good neck and shoulders, good topline and tail carriage, very good movement front and rear, a little taller than some. 
Dobrá velikost, velmi dobře rozložené znakování se sytou blenheim barvou, trochu chybí barva čenichu, hezký výraz s dobrým
okem, dobré ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie a nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu, poněkud vyšší než
ostatní. 

44 FENY BH tř. VÍTĚZŮ GLORY OF LOVE Canis Satelles V1, CAC, VB, VV, BOB
Nar.:12.2.2017 PKR.IX-77424 O:MERLIN Canis Satelles M: Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel: Božena GRZESIK, PL, Wodzislaw Slaski
Excellent shape and size, extremely beautiful expression, fabulous large dark round eyes, lovely ears, excellent neck and head
carriage, good shoulders, excellent topline and tail carriage, very good rear movement, front movement could be a little tighter,
could have carried her tail a little lower for perfection. 
Výborný tvar a velikost, extrémně krásný výraz, nádherné velké tmavé kulaté oko, půvabné ucho, výborný krk a nesení hlavy,
dobré lopatky, výborná horní linie a nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vzadu, pohyb vpředu by mohl být poněkud pevnější, k
dokonalosti by mohla nést svůj ocas trochu níže.

45 FENY BH tř. VÍTĚZŮ JOLLY JOKER Chilli koliba V3
Nar.:29.4.2017 SPKP 3406 O:Charalier Dress to the Nines for Charle. M: DELICATESSA Chilli koliba

Majitel: Lubica JANKOVIČOVÁ, SK, Tomášov
A good shape and size, well marked blenheim with lovely coat, beautiful head, good nose pigment, lovely eyes, good ears, good
neck and shoulders, excellent topline and tail carriage, very good movement front and rear, a little longer than some. 
Dobrý tvar a velikost, dobře znakovaný blenheim s půvabnou srstí, krásná hlava, dobrý pigment čenichu, půvabné oko, dobré

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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ucho, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie a nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu, poněkud delší než ostatní.
46 FENY BH tř. VÍTĚZŮ LOREEN Prokopská hvězda V2, res CAC

Nar.: 8.10.2016 CMKU/CKC 15136/16 O:Charalier Dress To the Nine M: FANTASTICA Prokopská hvězda
Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Very pretty feminine expression, black nose, lovely dark eyes, lovely ears, good neck and shoulders, excellent topline and tail
carriage, very good movement front and rear, a good coat, a little longer than some. 
Velmi pěkný samiččí výraz, černý čenich, půvabné tmavé oko, půvabné ucho, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie a nesení
ocasu, velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu, dobrá srst, trochu delší než ostatní.

47 FENY BH tř. VÍTĚZŮ VIOLETA TERNO z Kamilkové zahrady XXX
Nar.:15.2.2012 CMKU/CKC 12711/12/O:PHOENIX TERNO z Kamilkové zahrady M: DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel: Lenka PAŠKOVÁ, Sadská
Nenastoupila.

48 FENY BH tř. VETERÁNŮ AVALANCHE z Šostýnského podhradí VD4
Nar.:16.9.2010 CMKU/CKC 11845/10/O:GENESIS Jizutoji M: BELLINDA z Dvorů Stanislavic

Majitel: Jiřina RAŠKOVÁ, Kopřivnice
A little taller than I prefer, nice expression with nice eyes and ears, front shoulders are a little upright, good topline, tail
carried high enough, good rear movement, front movement a little loose, well coated, good rich markings. 
Poněkud vyšší než bych preferoval, hezký výraz s hezkým okem a uchem, lopatky jsou poněkud strmější, dobrá horní linie,
ocas nesen dostatečně nahoře, dobrý pohyb vzadu, pohyb vpředu poněkud volnější, dobře osrstěna, dobré syté znakování.

49 FENY BH tř. VETERÁNŮ LUCIA Bonimo VD3
Nar.: 9.3.2011 CMKU/CKC 12164/11/O:DA VINCI z Vrchu králů M: ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery
Nice compact size, well broken markings with a lozenge, nice expression, good eyes and ears, a little short in neck, shoulders are
a little bit upright, good compact topline, good rear movement, front movement a little loose, a nice happy girl. 
Hezká kompaktní velikost, dobře rozdělené znakování s korunkou, hezký výraz, dobré oko a ucho, trochu kratší krk, lopatky
jsou poněkud strmější, dobrá kompaktní horní line, dobrý pohyb vzadu, pohyb vpředu poněkud volnější, hezká veselá
holčička.

50 FENY BH tř. VETERÁNŮ QUINETE TERNO z Kamilkové zahrady V1, NFV, BOV
Nar.:23.7.2010 CMKU/CKC 11774/10/O:Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY M: DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel: K.+ R. ŠMEJKALOVI, Straky
Lovely neat shape and size, beautiful expression, lovely eyes and ears, good neck and shoulders, excellent topline and tail
carriage, very good movement front and rear, nice rich color. 
Půvabně úhledný tvar a velikost, krásný výraz, půvabné oko a ucho, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie a nesení ocasu,
velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu, hezky sytá barva.

51 FENY BH tř. VETERÁNŮ Stonehill's X-ELLENT BELLE OF THE BALL V2
Nar.:29.12.2010CMKU/CKC 13229-13/O:Lymrey MY BOY M: Stonehill's VICTORIA II

Majitel: Lucie MELICHAROVÁ, Milín
A little larger but good size, shape and balance, well broken markings with rich blenheim, pretty expression, nice eyes and
good ears, good neck and shoulders, excellent topline and tail carriage, very good movement front and rear, nice happy girl. 
Poněkud delší, ale dobré velikosti, tvaru a vyvážená, dobře rozložené znakování se sytou blenheim barvou, půvabný výraz,
hezké oko a dobré ucho, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie a nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu, hezká
veselá holčička.

52 FENY RU tř. ŠTĚŇAT CHIQUITA ADÉLKA z Usedlosti Újezdec VN1
Nar.:18.9.2018 CMKU/CKC 16219/18 O:OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec M: ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel: Martina MATYSOVÁ, PRAHA 6
Lovely puppy, nice rich color, needs to do some growing, a little bit lanky at the moment, sweet expression, nice eyes, good
neck and shoulders, good topline, moved well behind, front movement a little hackney ?, good personality. 
Půvabné štěně, hezky sytá barva, potřebuje trochu vyrůst, momentálně trochu vysoká a hubená, půvabný výraz, hezké oko,
dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, pohybuje se dobře vzadu, pohyb vpředu trochu vázaný ?, dobrá povaha.

53 FENY RU tř. DOROSTU BRIGHT PERSEIDS Daylight Davina XXX
Nar.:20.7.2018 ÖHZB/CA 2664 A O:ICE TEA du jardin de Claire M: XALE vom Paulinenfoh

Majitel: Petra HAUSHAMMER, A, Kirstein
Nenastoupila.

54 FENY RU tř. ŠTĚŇAT CHOCOLATE ADÉLKA z Usedlosti Újezdec VN2
Nar.:17.9.2018 CMKU/CKC 16220/18 O:OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec M: ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel: Alžběta BOŽOVSKÁ, Ševětín
Well bodied, nice rich color, nice expression with good eyes, good neck, shoulders a little upright, good topline, a little timid,
didn‚t use the tail as well as she could, adequate movement rear and front. 
Dobré tělo, hezky sytá barva, hezký výraz s dobrým okem, dobrý krk, lopatky poněkud strmější, dobrá horní linie, trochu
bázlivá, nenese ocas tak dobře jak by mohla, adekvátní pohyb vpředu i vzadu. 

55 FENY RU tř. MLADÝCH DE LA ROSA Flowers City VD2
Nar.:26.11.2017CMKU/CKC 15746/17 O:LADIES NIGHT du Jardin de Claire M: YMANI Flowers City

Majitel: Zuzana GLADIŠOVÁ, Staříč
A little longer than some, but still correct size and balance, nice expression, dark nose, dark eyes, good ears coming, good neck
and shoulders, good topline and tail carriage, moved adequately front and rear because she was a little uncertain in the ring,
good rich color. 

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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Poněkud delší než ostatní, ale přesto správné velikosti a vyvážená, hezký výraz, tmavý čenich, tmavé oko, bude mít dobré ucho,
dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie a nesení ocasu.

56 FENY RU tř. MLADÝCH IZABELLE EMPATHIA Obludárium V1, CAJC
Nar.:30.5.2018 CMKU/CKC 16081/18 O:A-RUBENS Rubínový květ M: GRACE Obludárium

Majitel: Monika HEČOVÁ, Tišnov
Lovely compact shape and good size, very richly marked ruby, nice expression, I wouldn‚t want the nose any shorter, good
black nose, good dark eyes, very good neck and shoulders, excellent topline and tail carriage, very good movement front and
rear, nice coat coming. 
Půvabný kompaktní tvar a dobrá velikost, velmi bohatě znakovaná ruby, hezký výraz, nechtěl bych již kratší čenichovou partii,
dobrý černý nos, dobré tmavé oko, velmi dobrý krk a lopatky, výborná horní linie a nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vpředu i
vzadu, bude mít hezkou srst. 
 

58 FENY RU tř. MLADÝCH MARIA MAGDALENA Gardyth VD3
Nar.:16.4.2018 CMKU/CKC 16033/18 O:NICKOLAS Minowara M: JULIA TIA RITA Gardyth

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Třebestovice
Good size and shape, lovely rich color, nice expression with good eyes, ears little bit short at the moment, a little bit short in
neck because of upright shoulder, good topline, adequate movement, a little unsettled. 
Dobrá velikost a tvar, půvabná sytá barva, hezký výraz s dobrým okem, momentálně trochu kratší ucho, poněkud kratší krk,
protože má strmější lopatky, dobrá horní linie, adekvátní pohyb, poněkud neklidná.

59 FENY RU tř. MEZITŘÍDA DELIA von der Hohenzollernfeste V1, CAC, VB
Nar.:23.6.2017 CMKU/CKC 15774-18/O:PENNYS vom Erlembacher-Hemmerich M: FRENCH KISS von der Hohenzollernfeste

Majitel: MUDr. Š. DOČEKALOVÁ, Hradec Králové
Nice size and shape, good rich color, pretty expression, black nose and dark eyes, nice ears coming, good neck and shoulders,
good topline, adequate movement with a big crabbing - difficult to fully assess. 
Hezká velikost a tvar, dobrá sytá barva, pěkný výraz, černý čenich a tmavé oko, bude mít hezké ucho, dobrý krk a lopatky,
dobrá horní linie, adekvátní pohyb hodně bokem - těžko plně posoudit.

60 FENY RU tř. OTEVŘENÁ JENIFFER HOPE z Vyhonkovce V2, res CAC
Nar.:21.6.2016 CMKU/CKC 14965/16/O:Helandros BRANDON LEE M: FRANCESCA Charle's Angels

Majitel: Šárka KIRMANOVÁ, RYCHVALD
Nice shape and size, could do with a little more bone, nice expression with good eyes and ears, good neck and shoulders, good
topline, adequate movement front and rear. 
Hezký tvar a velikost, mohla by mít silnější kostru, hezký výraz s dobrým okem a uchem, dobrý krk a lopatky, dobrá horní
linie, adekvátní pohyb vpředu i vzadu.

57 FENY RU tř. OTEVŘENÁ Lacuna Coil-Ru Dal Borg Nordisa V1, CAC
Nar.: 6.3.2017 ROI 17/59322 O:UDO vom Paulinenhof M: AMBRA-NF

Majitel: Dagmar STÝBLOVÁ, Chomutov
Very good shape and size, nice rich color, pretty face with black nose, dark eyes, and good ears, good neck and shoulders,
good topline and tail carriage, good movement front and rear. 
Velmi dobrý tvar a velikost, hezky sytá barva, pěkná tvář s černým čenichem, tmavým okem a dobrým uchem, dobrý krk a
lopatky, dobrá horní line a nesení ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu. 

61 FENY RU tř. VÍTĚZŮ ARRIANNA'S LADYBUG of Timodie V1, CAC
Nar.:20.7.2016 CMKU/CKC 15038/16/O:ARTUR Koblížek M: Timon's DIAMONDS ARE FOREVER

Majitel: MVDr. Lucie VESELÁ, Beroun
Lovely shape and balance, very pretty head with nice dark eyes, good ears, good neck and shoulders, good topline and tail
carriage, very good movement front and rear, slightly out of coat today. 
Půvabný tvar a vyváženost, velmi pěkná hlava s hezkým tmavým okem, dobrým uchem, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie a
nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu, dnes lehce vylínaná.

62 FENY RU tř. VÍTĚZŮ EMBER SUN Černý Turmalín V3
Nar.: 9.11.2016 CMKU/CKC 15255/16/O:RAMBUS Zlodziejska Zgraja M: BAILEY Gold Wiktoris

Majitel: Monika VADÁSOVÁ, Sepekov
A little longer than some but still a nice size, pretty head with nice eyes, adequate neck, good shoulders and topline, adequate
tail carriage, rear movement a little erratic, front movement OK, slightly out of coat. 
Poněkud delší než ostatní, ale stále pěkné velikosti, pěkná hlava s hezkým okem, adekvátníí krk, dobrá lopatka a  horní
linie, adekvátní nesení ocasu, pohyb vzadu poněkud trhavý, pohyb vpředu o.k., lehce vylínaná.

63 FENY RU tř. VÍTĚZŮ POLLY z Jezerního království V2, res CAC
Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14418/15 O:FARANEL Prokopská hvězda M: BARBARA z Jezerního království

Majitel: Iva NOVOTNÁ, Hradec Králové
A good size of lighter bone than some, nice expression with good eyes, good ears, good neck and shoulders, good topline,
adequate movement front and rear, nice rich color. 
Dobrá velikost slabší kostry než ostatní, hezký výraz s dobrým okem, dobré ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie,
adekvátní pohyb vpředu i vzadu, hezky sytá barva.

64 FENY TR tř. ŠTĚŇAT PRINCESS Krásná louka VN1, NFŠ
Nar.:30.9.2018 CMKU/CKC 16241/18 O:ICARE de la Tour d'Alicelia M: CHARLOTA Krásná louka

Majitel: Michaela OUŘEDNÍKOVÁ, Krnsko
Beautiful compact shape and size, very pretty expression with lovely dark eyes, well feathered ears, very good neck and
shoulders, excellent topline and tail carriage, excellent movement front and rear, lovely temperament, a real sweetie. 
Krásný kompaktní tvar a velikost, velmi pěkný výraz s půvabným tmavým okem, dobře osrstěné ucho, velmi dobrý krk a

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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lopatky, výborná horní linie a nesení ocasu, výborný pohyb vpředu i vzadu, půvabný temperament, opravdu miláček. 
65 FENY TR tř. DOROSTU COTTON CANDY Aldaha Gold VN1, NFD, BOP

Nar.:14.7.2018 CMKU/CKC 16152/18 O:Scotlas SUMMER MAGIC AT ARROWBIEN M: Brenhora HEAD OVER HEELS
Majitel: Dana TOŠENOVJANOVÁ, Ostrava

Nice size and shape, pleasing head with nice eyes and good ears coming, good neck and shoulders, good topline, adequate tail
carriage, good movement front and rear, nicely marked with nice rich tan. 
Hezká velikost a tvar, příjemná hlava s hezkým okem a bude mít dobré ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie,
adekvátní nesení ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu, hezké znakování se sytým pálením.

66 FENY TR tř. DOROSTU RIANKA Bonimo VN2
Nar.:31.8.2018 CMKU/CKC 16203/18 O:Lovetrac SUPERMAN M: DOLCE GABBANA Bonimo

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek
Good size and shape, very pretty expression with good eyes and ears, good neck and shoulders, good topline but falls off to the
croup slightly, a bit uncertain in the ring so the movement was a bit erratic and difficult to judge, nicely broken markings with
correct tan. 
Dobrá velikost a tvar, velmi pěkný výraz s dobrým okem a uchem, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, ale lehce spáditější
k zádi, trochu nejistá v  kruhu, takže pohyb je poněkud trhavý a těžko posouditelný, hezky rozložené znaky se správným
pálením.

67 FENY TR tř. MLADÝCH ASHLY Bohemia Cavalier V
Nar.: 5.4.2018 CMKU/CKC 15972/18 O:CHAPLIN Prokopská hvězda M: QUIEN ANIE z Jezerního království

Majitel: Markéta HANZLÍKOVÁ, Stochov
Nice size, extremely pretty expression, lovely eyes and ears coming, good neck and shoulders, good topline and tail carriage,
good movement front and rear, nice coat coming. 
Hezká velikost, extrémě pěkný výraz, půvabné oko a bude mít půvabné ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie anesení
ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu, bude mít hezkou srst.

68 FENY TR tř. MLADÝCH FELICITY DREAMY Kopidlenský kavalír V4
Nar.:24.1.2018 CMKU/CKC 15852/18 O:CHELSSY ELI Biely démon M: CHARLOTTE Magnolia PassCo

Majitel: Alena DRAGOUNOVÁ Dis. Jičíněves
Nice compact shape and good size, very pretty expression, lovely eyes and correct tan, good reach of neck, good shoulder and
topline, carried tail well, good movement front and rear, nice coat coming. 
Hezký kompaktní tvar a dobrá velikost, velmi pěkný výraz, půvabné oko a správné pálení, dobrá délka krku, dobré lopatky a
horní linie, dobře nesený ocas, dobrý pohyb vpředu i vzadu, bude mít hezkou srst.

69 FENY TR tř. MLADÝCH FLORINKA TILIA Kopidlenský kavalír V2
Nar.:24.1.2018 CMKU/CKC 15853/18 O:CHEISSY Biely démon M: CHARLOTTE Magnolia PassCo

Majitel: Jitka KUBÍČKOVÁ, Praha 7
Excellent compact shape and good size, very pretty expression with lovely eyes and rich tan markings, good ears, good neck
and shoulders, good topline and tail carriage, very good movement front and rear, nice coat coming. 
Výborný kompaktní tvar a dobrá velikost, velmi pěkný výraz s půvabným okem a syté pálení, dobré ucho, dobrý krk a lopatky,
dobrá horní linie a nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu, bude mít hezkou srst.

70 FENY TR tř. MLADÝCH GWENDOLINA Charle's Angels V1, CAJC
Nar.: 3.12.2017 CMKU/CKC 15758/17 O:PORTORICO Merlin Bohemia M: MARSEY Merlin Bohemia

Majitel: Miloslava PAVELKOVÁ, Nový Jáchymov
Nice shape and size, attractive head with nice eyes, very good ears, good neck and shoulders, good topline and very good tail
carriage, good movement front and rear, nice coat coming. 
Hezký tvar a velikost, atraktivní hlava s hezkým okem, velmi dobré ucho, dobrý krk a lopatky, atraktivní hlava s hezkým
okem, velmi dobré ucho, dobrý krk a ramena, dobrá horní linie a velmi dobré nesení ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu, bude
mít hezkou srst, dobrá horní linie a velmi dobré nesení ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu, bude mít hezkou srst.

71 FENY TR tř. MLADÝCH SERENÁDA Merlin Bohemia V3
Nar.: 6.10.2017 CMKUI/CKC 15670/17O:ICARE de la Tour d'Alicelia M: MELODIA Merlin Bohemia

Majitel: K.+ R. ŠMEJKALOVI, Straky
Nice compact shape and good size, pretty head with nice eyes and large ears, good neck and shoulders, very good topline and
tail carriage, good movement front and rear, nice coat coming. 
Hezký kompaktní tvar a dobrá velikost, pěkná hlava s hezkým okem a velkým uchem, dobrý krk a lopatky, velmi dobrá horní
linie a nesení ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu, bude mít hezkou srst.

72 FENY TR tř. MEZITŘÍDA DORIATH LAIQUENDI Telperion V2, res CAC
Nar.:25.8.2017 CMKU/CKC 15597/17 O:LINCOLN ABRAHAM de los Ursidos Kodiak M: JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel: Josef ŠTĚTINA, Domažlice
Nice shape and size, well broken tricolor, beautiful expression, lovely dark eyes, nice full ears, shoulders are very slightly
upright but it doesn‚t affect the movement, good topline and good tail carriage, very good rear movement and good front
movement, nice coat coming. 
Hezký tvar a velikost, dobře znakovaná trikolorka, krásný výraz, půvabné tmavé oko, hezky plné ucho, lopatky jsou jen lehce
strmější, což ale neovlivňuje pohyb, dobrá horní linie a dobré nesení ocasu, velmi dobrý pohyb vzadu a dobrý pohyb vpředu,
bude mít hezkou srst.

73 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ESTERKA AURI z Panství Lomnice V1, CAC
Nar.:18.4.2017 CMKU/CKC 15409/17 O:TIMOTHY z Panství Lomnice M: ORNELA z Panství Lomnice

Majitel: Magdalena ČERNÁ, Nýřany
Good shape and size, very sweet expression with lovely eyes and full ears, good neck and shoulders, excellent topline and tail
carriage, good movement front and rear, lovely well broken coat. 

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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Dobrý tvar a velikost, velmi líbezný výraz s půvabným okem a plným uchem, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie a
nesení ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu, půvabná dobře znakovaná srst.

74 FENY TR tř. MEZITŘÍDA EVITA LOVE Kopidlenský kavalír VD4
Nar.: 6.7.2017 CMKU/CKC 15554/17 O:QUINN TERNO z Kamilkové zahrady M: FLORRIE BOU Magnolia PassCo

Majitel: Robert HEŘMAN, Přeštice
Good shape and size, shows slight white of eye that spoils the expression slightly, good neck and shoulders, good topline,
adequate tail carriage, moved well front and rear. 
Dobrý tvar a velikost, oko ukazuje trochu bělma, což lehce kazí výraz, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, adekvátní
nesení ocasu, pohyboval se dobře vpředu i vzadu.

75 FENY TR tř. MEZITŘÍDA LINDA PERRY Bonimo V3
Nar.:25.8.2017 CMKU/CKC 15601/17 O:MY DEAR MACHO Elensis-the Royal Choice M: VITTORIA Bonimo

Majitel: Tereza SKALICKÁ, Soběchleby
Nice size and shape, a little heavily marked, but enough white, pretty expression with nice eyes and full ears, good neck and
shoulders, good topline, falls a bit at the croup but good tail carriage, adequate rear movement, good front movement, nice coat
coming. 
Hezká velikost a tvar, trochu více znakován, ale dostatečně bílé, pěkný výraz s hezkým okem a plným uchem, dobrý krk a
lopatky, dobrá horní linie, poněkud spáditější záď, ale dobré nesení ocasu, adekvátní pohyb vzadu, dobrý pohyb vpředu, bude
mít hezkou srst.

76 FENY TR tř. OTEVŘENÁ GERALDINE Tricyrtis V1, CAC
Nar.:12.9.2016 CMKU/CKC 15121/16 O:Royal Times DARLINGTON M: LADY JANE Spanilá věž

Majitel: Jaroslava MAŠKOVÁ, Dobříš
Nice shape and size, nice expression with good eyes, level bite, good ears, good neck and shoulders, excellent topline and tail
carriage, good movement front and rear, nice coat, enough white. 
Hezký tvar a velikost, hezký výraz s hezkým okem, klešťový skus, dobré ucho, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie a
nesení ocasu, dobrý pohyb vpředu i vzadu, hezká srst s dostatečně bílou barvou.

77 FENY TR tř. OTEVŘENÁ CHLOE Magnolia PassCo V3
Nar.: 1.6.2015 CMKU/CKC 14644-15/O:LAMBERT Love Me M: MÉDEA od Ptačí skály

Majitel: Daniela Barbora JUGASOVÁ, Veselí nad Moravou
Nice compact shape, good size, very pretty expression, good eyes and large full ears, good neck and shoulders, excellent topline
and tail carriage, rear movement a little close, front movement OK, lots of coat just enough white. 
Hezký kompaktní tvar, dobrá velikost, velmi pěkný výraz, dobré oko a velké plné ucho, dobrý krk a lopatky, výborná horní
linie a nesení ocasu, pohyb vzadu poněkud užší, pohyb vpředu o.k., hodně srsti s právě dostatečně bílou barvou.

78 FENY TR tř. OTEVŘENÁ MATTHIOLA Prokopská hvězda VD
Nar.:19.12.2016CMKU/CKC 15249/16 O:CHAPLIN Prokopská hvězda M: DABOILA Prokopská hvězda

Majitel: Hana KOŠŤÁLOVÁ, Stříbrná Skalice
Good shape and size, nice expression but the teeth are just the wrong side of level, good neck and shoulders, very good topline
and tail carriage, adequate rear movement, good front movement, nice coat just a bit curly over the rump. 
Dobrý tvar a velikost, hezký výraz, ale rovina skusu je nyní na nesprávné straně, dobrý krk a lopatky, velmi dobrá horní linie
a nesení ocasu, adekvátní pohyb vzadu, dobrý pohyb vpředu, hezká srst, jen trochu vlnitá vzadu.

79 FENY TR tř. OTEVŘENÁ QUELLA Merlin Bohemia VD
Nar.:29.8.2016 CMKU/CKC 15090/16 O:Turretbank TRIBERRY M: MELODIA Merlin Bohemia

Majitel: Miroslav JÍLEK, Plzeň
Nice size and shape, pretty face with nice eyes, good neck and shoulders, good topline and tail carriage, rear movement a little
erratic, front movement good, a lot of coat, enough white. 
Hezká velikost a tvar, pěkná tvář s hezkým okem, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie a nesení ocasu, pohyb vzadu poněkud
trhavý, pohyb vpředu dobrý, hodně srsti, dostatečně bílé barvy.

80 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ROSARIA Merlin Bohemia V4
Nar.:13.9.2016 CMKU/CKC 15097/16/O:Royal Times DARLINGTON M: MARSEY Merlin Bohemia

Majitel: Miloslava PAVELKOVÁ, Nový Jáchymov
Nice size and balanced shape, nice sweet expression with nice eyes, large full ears, good neck and shoulders, good topline and
tail carriage, rear movement a little close, front movement was good, a good coat of black and white with rich tan in the right
places. 
Hezká velikost a vyvážený tvar, hezký líbezný výraz s hezkým okem, velké plné ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie a
nesení ocasu, pohyb vzadu trochu užší, pohyb vpředu byl dobrý, dobrá srst - černo-bílá se sytým pálením na pravých
místech.

81 FENY TR tř. OTEVŘENÁ VALERIE JOHANA z Usedlosti Újezdec V2, res CAC
Nar.:26.12.2016CMKU/CKC 15256/16 O:ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec M: JOHANKA FLORENCIE z Usedlosti Újezdec

Majitel: Renáta RIEGERTOVÁ, Praha 3
Nice size and balance, lovely pretty face, lovely eyes and large full ears, good neck and shoulders, good topline, tail carriage
was high enough, good drive front and rear, nice coat coming, just enough white. 
Hezká velikost a vyváženost, půvabná pěkná tvář, půvabné oko a velké plné ucho, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie,
ocas byl nesen dostatečně vysoko, vpředu i vzadu dobrá mechanika, bude mít hezkou srst, právě dostatečně bílé barvy.

82 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ZUZANKA z Panství Lomnice VD
Nar.:31.1.2016 CMKU/CKC 14795/16 O:TIMOTHY z Panství Lomnice M: ORNELA z Panství Lomnice

Majitel: Magdalena ČERNÁ, Nýřany
Larger than some, but still well balanced, a nice expression, I would prefer cleaner face, nice eyes and ears, good neck and
shoulders, good topline, good movement front and rear, nice coat with a few curls, I would prefer a cleaner coat. 

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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Větší než ostatní, ale stále dobře vyvážený, hezký výraz, preferovala bych čistší tvář, hezké oko a ucho, dobrý krk a lopatky,
dobrá horní linie, dobrý pohyb vpředu i vzadu, hezká srst s trochou vlnek, preferoval bych čistší srst.

83 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ANDĚLKA AURI z Panství Lomnice V4
Nar.:20.6.2016 CMKU/CKC 14956/16 O:WONDERFUL TOY Scarlett team M: THEA z Panství Lomnice

Majitel: Iva NOVOTNÁ, Hradec Králové
Nice size and shape, pretty face with nice eyes and full ears, good neck and shoulder, good topline but falls off a the croup
slightly, tail carriage high enough, adequate movement front and rear, little out of coat, little out of body condition today. 
Hezká velikost a tvar, pěkná tvář s hezkým okem a plným uchem, dobrý krk a lopatka, dobrá horní linie, ale lehce spáditá k
zádi, dostatečně vysoko nesený ocas, adekvátní pohyb vpředu i vzadu, trochu vylínaná, mometálně není v nejlepší tělesné
kondici.

84 FENY TR tř. VÍTĚZŮ ELISABETH Cavalier Prague V3
Nar.: 8.1.2015 CMKU/CKC 14182/15 O:OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec M: ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel: Ing. Helena ZVONÍČKOVÁ, Praha 4
Nice size and shape, very pretty head, lovely eyes and full ears, nice neck with good shoulders, very good topline, tail set
high enough but not a problem, well broken coat, a few frecles through the coat which I would prefer without. 
Hezká velikost a tvar, velmi pěkná hlava, půvabné oko a plné ucho, hezký krk s dobrými lopatkami, velmi dobrá horní linie,
dobré rozložení znaků, avšak mnoho skvrn na srsti, kterou bych preferoval bez nich.

85 FENY TR tř. VÍTĚZŮ GRAZIELLA Tricyrtis V1, CAC, VB
Nar.:12.9.2016 CMKU/CKC 15123/16/O:Royal Times DARLINGTON M: LADY JANE Spanilá věž

Majitel: Marie VLAHOVÁ, Úpice
Lovely size and well balanced shape, absolutely beautiful head with fabulous eyes, wonderful full ears, very good neck and
correct shoulders, excellent topline and tail carriage, excellent movement front and rear, well broken markings on a lovely well
presented coat, lovely exhibit. 
Půvabná velikost a dobře vyvážený tvar, absolutně krásná hlava se skvělým okem, překrásné ucho, velmi dobrý krk a správné
lopatky, výborná horní linie a nesení ocasu, výborný pohyb vpředu i vzadu, dobře rozložené znaky na dobře prezentované
srsti, půvabně předvedena.

86 FENY TR tř. VÍTĚZŮ MARSEY Merlin Bohemia V2, res CAC
Nar.:21.9.2013 CMKU/CKC 13536/13/O:CHOCOLATE CHIPS Perle du Sahel M: Anncourt DIANA

Majitel: Miloslava PAVELKOVÁ, Nový Jáchymov
Nice shape and size, very pretty expression with nice eyes and full ears, good neck and shoulders, excellent topline and tail
carriage, good rear movement, front movement very slightly wide, well broken good quality coat in nice condition. 
Hezký tvar a velikost, velmi pěkný výraz s hezkým okem a plným uchem, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie a nesení
ocasu, dobrý pohyb vzadu, pohyb vpředu velmi lehce širší, dobře rozložené znaky na srsti dobré kvality a v hezké kondici.

87 PSI BT tř. MLADÝCH VOLTAIRE z Vrchu králů V1, CAJC
Nar.:14.1.2018 CMKU/CKC 15822/18 O:Turretbank TRIBERRY M: OOH LA LA z Vrchu králů

Majitel: Daniela FIALOVÁ, Březno
Good head and expression, dark eyes with good size, could have a little more neck, enough angulated in front and behind, good
topline, croup could be a little better, moves well up and down, good coat construction, good temperament, well shown. 
Správná hlava a výraz, tmavé oči správné velikosti, mohl by mít o trochu delší krk, dostatečně zaúhlený vpředu i vzadu, dobrá
horní linie, zadek by mohl být trochu lepší, dobře se pohybuje tam a zpět, dobrá struktura srsti, dobrá temperament, dobře
předvedený.

89 PSI BT tř. MEZITŘÍDA ASCOT ANTHONY z Usedlosti Újezdec V1, CAC
Nar.:24.6.2017 CMKU/CKC15442/17/1O:ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec M: ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel: Martin SLÁDEK, Postřelmov
Nice head and expression, dark eyes with good size, good bite, good earset, could have a little more neck, enough ang. in front
and behind, good body, a little long in loin, could carry the tail better, moves okay up and down, good coat, good tan markings,
well presented. 
Krásná hlava a výraz, tmavé oči správné velikosti, správný skus, dobře nasazené ucho, mohl by mít trochu delší krk,
dostatečné úhlení vepředu i vzadu, dobré tělo, trochu dlouhý v bedrech, mohl by lépe nést ocas, pohybuje se ok tam a zpět,
dobrá srst, správně pálené znaky, dobře předvedený.

90 PSI BT tř. MEZITŘÍDA ASTON ANTHONY z Usedlosti Újezdec V2,---
Nar.:24.6.2017 CMKU/CKC 15443/17 O:ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec M: ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel: Ondřej NEDOMA, Pičín
Good head, good earset, good muscles, good bite, enough of neck,, well ang. in front and behind, nice body, good topline, a little
sloping croup with a little high tailset, good bone, moves well from the side, good coat, nice tan markings, well presented. 
Správná hlava, dobře nasazené uši, dobré svaly, správný skus, dostatečný krk, dobré zaúhlení vepředu i vzadu, pěkné tělo,
dobrá horní linie, poněkud spáditá záď s trochu vysoko nasazeným ocasem, dobrá kostra, z boku se pohybuje dobře, dobrá
srst, pěkné pálení, dobře předvedený.

88 PSI BT tř. OTEVŘENÁ APOLLO ze Starého dvora VD2
Nar.:25.10.2016CMKU/CKC 15158/16 O:HARRY POTTER Krásná louka M: CHERRY Krásná louka

Majitel: Dagmar STÝBLOVÁ, Chomutov
Flat scalp (zřejmě má být skull), good earset, good eyes, good bite, enough of neck, well ang. in front and behind, good topline
but long in loin, could  have a better croup, better tailset,  nice colour, good tan marks, moves okay from the side, but a little
loose from the side, well presented. 
Plochá lebka, dobře nasazené ucho, dobré oči, správný skus, dostatečný krk, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobrá horní linie,
ale dlouhý v bedrech, mohl by mít lepší zadek, lepší nasazení ocasu, pěkná barva, spráné pálení, z boku se pohybuje ok, ale
trochu volně, dobře předveden.

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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91 PSI BT tř. OTEVŘENÁ JIMI HENDRIX Bonimo VD1
Nar.: 7.3.2017 CMKU/CKC 15361/17 O:DAVIDOFF Bonimo M: ZEPPELIN Bonimo

Majitel: Pavla BURIANOVÁ, Plzeň
Good head and expression, dark eyes with good size, good bite, good earset, could have a little more neck, could be better ang.
in front and behind, good topline, long in loin, could have a better croup, good bone and feet, good coat texture, good tan
markings, moves okay from the side, little loose up and down. 
Správná hlava a výraz, tmavé oči správné velikosti, správný skus, dobře nasazené ucho, mohl by mít trochu delší krk, mohl by
být lepší v předním a zadním úhlení, dobrá horní linie, dlouhý v bedrech, mohl by mít lepší záď, dobrá kostra anohy, dobrá
struktura srsti, dobré pálení, z boku se pohybuje ok, trochu volný zezadu a zepředu.

92 PSI BT tř. OTEVŘENÁ JOHNNY DEPP Bonimo VD3
Nar.: 7.3.2017 CMKU/CKC 15362/17 O:DAVIDOFF Bonimo M: ZEPPELIN Bonimo

Majitel: Marie HUBKOVÁ, Pelhřimov
Good scalp  (patrně skull), good earset, the eyes could be bigger, good bite, enough of neck, could be better angu. in front and
behind, good forchest, long in loin, croup could be better, tailset could be carried better, good bone and feet, good coat, nice
tan markings, moves okay from the side, a little loose up and down. 
Správná lebka, dobré nasazení ucha, oči by mohly být větší, správný skus, dostatečný krk, mohl by být lépe zaúhlen vpredu i
vzadu, dobré předhrudí, dlouhý v bedrech, zadek by mohl být lepší, ocas by mohl být nesen lépe, dobrá srst, pěkné pálené
znaky, pohybuje se ze strany ok, trochu volný tam a zpět.  

93 PSI BT tř. VÍTĚZŮ LADIES NIGHT du Jardin de Claire V1, CAC, VB
Nar.:18.9.2015 CMKU/CKC 14740-15/O:IMPULSE du Jardin de Claire M: JAYA du Jardin de Claire

Majitel: Zuzana GLADIŠOVÁ, Staříč
Lovely dog all over, good head and expression, good bite, good earset, enough of neck, well ang. in  front and behind, good
body, nice topline, good tailset and carriage, good bone and feet, moves very well from the side, lovely coat, well presented,
good temperament. 
Celkově nádherný pes, dobrá hlava a výraz, správný skus, dobré nasazení ucha, dostatečný krk, dobře úhlený vepředu i
vzadu, dobré tělo, pěkná horní linie, ocas dobře nasazený i nesený, dobré kosti a nohy, z boku se pohybuje velmi pěkně,
nádherná srst, dobře předveden, dobrý temperament. 

94 PSI BT tř. VÍTĚZŮ ZIRKONY ELI Biely démon V2, res. CAC
Nar.:24.1.2017 CMKU/CKC 15556-17/O:Bonitos Companeros BELLINI M: NAIMEA TINI Biely démon

Majitel: David HAVLENA, Všeruby
Nice head and expression, dark eyes with good size, good earset, enough of neck, well ang. in front and behind, good forchest,
good body, nice topline, but a little long in loin, good tailset and carriage, good coat with nice colours, moves very well, well
presented. 
Krásná hlava a výraz, tmavé oči správné velikosti, dobré nasazení ucha, dostatečný krk, dobré zaúhlení vepředu i vzadu,
dobré předhrudí, dobré tělo, pěkná horní linie, ale trochu dlouhý v bedrech, dobře nasazený a nesený ocas, dobrá srst s
pěknou barvou, pohybuje se velmi dobře, dobře předveden.

95 PSI BH tř. ŠTĚŇAT HYPNOS Irysowy Dwór VN2
Nar.:20.9.2018 PKR.IX zatím nevydánO:GUNS N' ROSES Snukraina M: HAPPY STAR Sylena

Majitel: G. KULINSKA-PODBIELSKÁ, PL, Lublin
Nice head and expression, six months old, good scalp, good eyes, good bite, good pigm., enough of neck, enough ang. in front
and behiond, good body for the age, nice topline, good tail carriage, good bone and feet, good colours and well marked, moves
well from the side, a little loose up and down. 
Pěkná hlava a výraz, 6 měsíců starý, dobrý skalp, dobré oči, dobrý skus, dobrý pigment, dostatečný krk, dostatečně úhlený
vepředu i vzadu, na jeho věk dobré tělo, pěkná horní linie, dobře nesený ocas, dobrá kostra a tlapky, dobré barvy a dobře
rozdělené, ze strany se pohybuje dobře, trochu uvolněný tam a zpět.

96 PSI BH tř. ŠTĚŇAT SCOOBY DOO Bonimo VN1, NPŠ, nejlepší štěně
Nar.:26.10.2018CMKU/CKC 16324/18 O:Bonitos Companeros ADIOS M: VITTORIA Bonimo

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek
Nice head and expr., dark eyes with good size, good pigm., good ear set, enough of neck, well ang. in front and behind, good
body for the age, nice topline, good tailset, good bone and feet, moves well from the side, well marked with nice colours, lovely
temp. 
Pěkná hlava a výraz, tmavé oči správné velikosti, dobře nasazené ucho, dostatečný krk, dobře zaúhlený vepředu i vzadu,
najeho věk dobré tělo, pěkná horní linie, dobře nasazený ocas, dobrá kostra a tlapky, z boku se pohybuje vdobře, dobře
znakovaný pěknými barvami, báječný temperament.

97 PSI BH tř. DOROSTU BIG LEBOWSKI Silver Capricorn VN3
Nar.:23.8.2018 CMKU/CKC 15477/17 O:BRUNO BANANI vom Welfenhof M: MONTANA HANNAH Silver Capricorn

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice
Nice shape, seven months old, dark eyes with good eyes, good earset, good pigm., enough of neck, enough ang. in front and
behind, good body for the age, good topline, good tail carriage, good bone and feet, moves well from the side, a little loose up
and down, well marked with nice colours, lovely temp., well presented. 
Pěkný tvar, 7 měsíců starý, tmavé oči s dobrýma očima, dobré nasazení ucha, dobrá pigmentace, dostatečný krk, dostatečně
zaúhlený vepředu i vzadu, na jeho věk dobré tělo, dobrá horní linie, dobré nesení ocasu, dobré kosti a tlapky, pohybuje se
ze strany dobře, poněkud uvolněně tam a zpět, dobře znakován krásnými barvami, báječný temperament, dobře předveden.

98 PSI BH tř. DOROSTU CARRIGUE AURI z Panství Lomnice VN2
Nar.:22.7.2018 CMKU/CKC 16176/18 O:NORDAN Spanilá věž M: WANESSA-MAE z Panství Lomnice

Majitel: Halka SVOBODOVÁ, Brno
Good scalp  (patrně skull), good earset, dark eyes with good size, good bite, good neck and shoulders, good body for the age,

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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nice topline, could be a better ang. behind, a little sloping croup, well marked, good bone and feet, move okay from the side, a
little loose up and down. 
Dobrá lebka, dobré nasazení ucha, tmavé oči dobré velikosti, dobrý skus, dobrý krk a lopatky, na jeho věk dobré tělo, pěkná
horní linie, mohl by být vzadu lépe zaúhlen, trochu spáditá záď, dobře znakován, dobré kosti a tlapky, z boku se pohybuje ok,
trochu volně tam a zpět.

99 PSI BH tř. DOROSTU NORWICK PORT SUNLIGHT Gardyth N4
Nar.:19.8.2018 CMKU/CKC 16211/18 O:PORTORICO Merlin Bohemia M: FLORA ROSA Gardyth

Majitel: Alena NOVÁKOVÁ, Kladno
Good scalp (patrně skull), good earset, dark eyes, good bite, enough of neck, could be better ang. in front and behind, good body
for the age, nice topline, a little slouping croup, good bone and feet, well marked, needs more ring training,  
Dobrá lebka, dobré nasazení ucha, tmavé oči, dobrý skus, dostatečný krk, mohl by být lépe úhlený vepředu i vzadu, na jeho věk
dobré tělo, pěká horní linie, trohu spáditá záď, dobré kosti a tlapky, dobře znakován, potřebuje více tréninku v kruhu. 
100 PSI BH tř. DOROSTU PERFECT SMILE Scarlett team XXX

Nar.:27.6.2018 CMKU/CKC 16300-18/O:Masterpiece Elensis-the Royal Choice M: DIAMOND IN THE SKY Scarlett team
Majitel: M.+ M. HRONCOVÁ, Velké Přílepy

Nenastoupil.
101 PSI BH tř. DOROSTU RIN TIN TIN Bonimo VN1, NPD

Nar.:31.8.2018 CMKU/CKC 16200/18 O:Lovetrac SUPERMAN M: DOLCE GABBANA Bonimo
Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Lovely expression, dark eyes with good size, good earset, good pigm., nice neck and shoulders, well ang. behind, good topline,
good forchest, good tail carriage, good bone and feet, moves well from the side, a little loose up and down, very well marked
with with nice colours, well presented. 
Nádherný výraz, tmavé oči správné velikosti, dobře nasazené ucho, dobrá pigmentace, pěkný krk a lopatky, dobé zadní úhlení,
dobrá horní linie, dobré předhrudí, dobře nesený ocas, dobrá kostra a tlapky, ze strany se dobře pohybuje, trochu volný tam
a zpět, velmi dobře znakován krásnými barvami, dobře předveden.
102 PSI BH tř. MLADÝCH Castleville HABAKUK V3

Nar.:25.12.2017PKR.IX-80889 O:HOT TODDY of an Excellent Choice M: Castelville BRITTANY
Majitel: Karolina SLAWINSKA, PL, Swidnik

Nice head and expression, dark eyes, good earset, good bite and pigmentation, good neck, enough ang. in front and behind, good
topline, could have a little more body for the age, good tailset, moves well from the side, a little loose up and down, good bone
and feet, good coat and colours. 
Krásná hlava a výraz, tmavé oči, dobré nasazení ucha, dobrý skus a pigmentace, dobrý krk, dostatečně úhlený vepředu a vzadu,
dobrá horní linie, na jeho věk by měl mít vyspělejší tělo, dobře nasazený ocas, ze strany se pohybuje dobře, trochu
neuspořádaný v pohybu tam a zpět, dobrá kostra a tlapky, dobrá srst a barvy. 
103 PSI BH tř. MLADÝCH FRANCOIS VILLON z Usedlosti Újezdec V

Nar.: 1.6.2018 CMKU/CKC 16050/18 O:CONOR z Malého majera M: EMMA FIDWOR z Císařského mlýna
Majitel: Martin SLÁDEK, Postřelmov

Nice head and expression, dark eyes, good size, good pigm., good ear set, enough of neck, could be a little better ang. in front
and behind, good body for the age, good topline, a little slope in croup, well marked, well presented. 
Pěkná hlava a výraz, tmavé oči, správná velikost, dobrá pigmentace, dobré nasazení ucha, dostatečný krk, zaúhlení vepředu i
vzadu by mohlo být lepší, na jeho věk dobré tělo, dobrá horní linie, trochu spáditá záď, dobře znakován, dobře předveden. 
104 PSI BH tř. MLADÝCH LOVE ME TENDER Canic Satelles V

Nar.:30.5.2018 PKR.IX-81438 O:MERLIN Canis Satelles M: Kinvaar THE LOOK OF LOVE
Majitel: Božena GRZESIK, PL, Wodzislaw Slaski

Good size, good earset, could be a little more masculine, good pigm., good neck, well ang. in front and behind, good topline, good
body for age, good tail carriage, moves well from the side, a little loose from the side, good colours, well marked, well
presented. 
Správná velikost, dobře nasazené ucho, mohl by být trochu více robustní, dobrý pigment, dobrý krk, dobé úhlení vepředu i
vzadu, dobrá horní linie, na jeho věk dobré tělo, dobře nesený ocas, ze strany v pohybu dobrý, trochu rozhozený ze strany,
dobře znakován, dobře prezentován.
105 PSI BH tř. MLADÝCH MATÚŠ Chilli koliba V2

Nar.: 7.4.2018 CMKU/CKC 16102-18/O:RIVERDALE of an Excellent Choice M: DELICATESSA Chilli koliba
Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Jevíčko

Good size, good scalp (patrně skull) and earset, dark eyes, would prefer a little longer nose, enough of neck, well ang. in front,
good body, nice topline, good forchest, a little long in loin, good tail carriage, good bone and feet, moves well from the side, a
little loose up and down, a litle heavily marked, well presented. 
Správná velikost, dobrá lebka a nasazení ucha, tmavé oči, preferoval bych o trochu delší nos, dostatečně dlouhý krk, dobré
úhlení vepředu, dobré tělo, pěkná horní linie, dobré předhrudí, trochu delší v bedrech, dobře nesený ocas, dobré kosti a
tlapky, z boku v pohybu dobrý, trochu uvolněný při pohybu tam a zpět, poněkud těžce znakovaný, dobře předvedený.
106 PSI BH tř. MLADÝCH Onitsha's ORPHÉE V4

Nar.: 7.5.2018 CMKU/CKC 16209-18/O:Let it Be STYLE ORGANDI M: Onitsha's NISS FINE
Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Dark eyes, could be a little bigger, good scalp (patrně skull), good earset, good pigm., good neck and shoulders, good body for
the age, good topline but a little long in loin, good tail carriage, good bone and feet,  well marked, good colours, moves well from
the side, a little loose up and down. 
Tmavé oči, mohly by být o trochu větší, dobrá lebka, dobře nasazené ucho, dobrý pigment, dobrý krk a lopatky, na jeho věk
dobré tělo, dobrá horní linie, ale poněkud dlouhý v bedrech, dobé nesení ocasu, dobrá kostra a tlapky, dobře znakován, dobré

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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barvy, ze strany v pohybu dobrý, trochu rozházený při tam a zpět.
107 PSI BH tř. MLADÝCH QASHGAI Prokopská hvězda V1, CAJC, NMP

Nar.:30.12.2017CMKU/CKC 15768/17 O:Orchard Hill JUST ENOUGH CASH M: CHIKICHAKA Prokopská hvězda
Majitel: Věra REJFKOVÁ, Heřmanův Městec

Very good sized dog, good scalp (patrně skull), good earset, good pigm., dark eyes, good neck and shoulders, well ang. behind,
good forchest, good body, nice topline, good tail carriage, well marked, moves well, good temperament. 
Velmi dobře dimenzovaný pes, dobrá lebka, dobré nasazení ucha, dobrý pigment, tmavé oči, dobrý krk a lopatky, dobré
zaúhlení vzadu, dobré předhrudí, dobré tělo, pěkná horní linie, dobré nesení ocasu, dobře znakovaný, pohybuje se dobře,
dobrý temperament. 
108 PSI BH tř. MEZITŘÍDA BAMBI TWE Biely démon V2, res. CAC

Nar.:30.3.2017 CMKU/CKC 15557-17/O:Sweetbriar SHAKESPEARE M: ASSICA NINI Biely démon
Majitel: David HAVLENA, Všeruby

Masc. dog with good size, dark eyes, good scalp (patrně skull) and earset, enough of neck, well ang. in front and behind, good
body, good topline, a little high tail carriage, good bone and feet, well marked, moves well from the side, well presented. 
Robustní pes správné velikosti, tmavé oči, dobrá lebka a nasazení ucha, dostatečný krk, dobře úhlený vepředu i vzadu, dobré
tělo, dobrá horní linie, trochu vyšší nesení ocasu, dobré kostra a tlapky, dobře znakovaný, z boku se pohybuje dobře, dobře
předveden.
109 PSI BH tř. MEZITŘÍDA BARNABY THOMAS z Usedlosti Újezdec VD

Nar.: 8.8.2017 CMKU/CKC 15562/17 O:CONOR z Malého majera M: DARLEE MATYLDA z Usedlosti Újezdec
Majitel: Jana POSOVÁ, Beroun

Masc. dog on the big size, good scalp (patrně skull), good earset, dark eyes, a little too big cheeks, could have a better neck,
enough ang. in front and behind, topline and tail carriage could be better, good bone and feet, good markings, good move,
better from side, good coat and expression. 
Robustní pes větší velikosti, dobrá lebka, dobře nasazené ucho, tmavé oči, trochu moc velké líce, mohl by mít lepší krk,
dostatečné úhlení vepředu i vzadu, horní linie a nesení ocasu by mohly být lepší, dobrá kostra a tlapky, dobré znaky, dobrý
pohyb, je lepší ze strany, dobrá srst a výraz.
110 PSI BH tř. MEZITŘÍDA JALAPEŇOS Chilli koliba V3

Nar.:29.4.2017 SPKP 3401 O:Charalier ress to the Nines for Charles. M: DELICATESSA Chilli koliba
Majitel: JANKOVIČOVÁ+STLOUKALOVÁ, SK, Bratislava

Masc. dog, dark eyes with good size, good earset, good bite and pigm., enough of neck, good body, well ang. in front and behind,
good topline but a little long in loin, could carry tail a little better, good bone, feet and coat, well marked, moving well from the
side, lovely temperament, well presented. 
Robustní pes, tmavé oči dobré velikosti, dobré nasazení ucha, dobrý skus a pigmentace, dostatečný krk, dobré tělo, dobré
úhlení vepředu i vzadu, dobrá horní linie, ale trochu dlouhý v bedrech, mohl by nést ocas o trochu lépe, dobrá kostra,
tlapky a srst, dobře znakován, pohybuje se dobře v pohledu z boku, báječný temperament, dobře předveden.
111 PSI BH tř. MEZITŘÍDA OFICÍR Prokopská hvězda V1, CAC

Nar.:15.10.2017CMKU/CKC 15677/17 O:Orchard Hill JUST ENOUGH CASH M: FANTASTICA Prokopská hvězda
Majitel: Eva KUBÁTOVÁ, Boršov nad Vltavou

Masc. dog with good size, good earset, the eyes could be a bit bigger, good pigm., enough of neck, good body, well ang. in
front and behind, nice topline, good tail carriage, good coat, well marked, moves well from the side, good bone and feet, good
temperament, well presented. 
Robustní pes dobré velikosti, dobře nasazené ucho, oči by mohly být o něco větší, dobrý pigment, dostatečný krk, dobré tělo,
dobré úhlení vepředu i vzadu, pěkná horní linie, dobrá srst, dobře znakovaný, z boku se pohybuje dobře, dobrá kostra a
tlapky, dobrý temperament, dobře předveden.
112  PSI BH tř. OTEVŘENÁ ADAM AURIS z Panství Lomnice D

Nar.:20.6.2016 CMKU/CKC 14953/16 O:WONDERFUL TOY Scarlett team M: THEA z Panství Lomnice
Majitel: Marta KAŇKOVSKÁ, Třebíč

Masc. dog, up to size, quite heavy in head, dark eyes with good size, good scalp (patrně skull) and earset, could have a little
more neck, good body for his size, well ang. in front and behind, good topline, could have a better croup and tail carriage, good
bone and feet, a little heavy overall, well marked, could be in better coat condition, nice temperament. 
Robustní pes větší velikosti, poněkud těžká hlava, tmavé oči správné velikosti, dobrá lebka a nasazené ucho, mohl by mít delší
krk, na jeho velikost dobré tělo, dobré zaúhlení vepředu i vzadu, dobrá horní linie, mohl by mít lepší zadek a nesení ocasu,
dobrá kostra a tlapky, celkově trochu těžký, dobře znakován, mohl by být v lepší kondici srsti, pěkný temperament.
113 PSI BH tř. OTEVŘENÁ Bonitos Companeros ADIOS V4

Nar.: 8.3.2017 CMKU/CKC 15577-17/O:Bonitos Companeros EVERLASTING DREAM M: Bonitos Comapneros CLEOPATRA OF PINE CRE
Majitel: MUDr. Janka TOČÍKOVÁ, Praha 2

Masc. dog, good earset, dark eyes, good size, good bite, could have a little better pigm., enough of neck, well ang. in front and
behind, good body, nice topline, a little sloping croup, could carry tail a little better, moves okay from the side, a little heavily
marked, well presented. 
Robustní pes, dobře nasazené ucho, tmavé oči, dobrá velikost, dobrý skus, mohl by mít o něco lepší pigment, dostatečný krk,
dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré tělo, pěkná horní linie, trochu spáditá záď, mohl by trochu lépe nést ocas, ze strany se
pohybuje ok, trochu těžce vybarven, dobře předveden.  
114 PSI BH tř. OTEVŘENÁ CELEBRANT Telperion V2,---

Nar.:27.9.2016 CMKU/CKC 15127/16/O:TOMINO of Gillbrook M: JAMAICA REGGAE Silver Capricorn
Majitel: Martina BARNÁŠOVÁ, Domažlice

Good head and expression, dark lovely eyes, good earset, good pigm., enough of neck, well angul. in front, could be better ang.
behind, good forchest and body, nice topline, a little long in loin, moves okay from side, a little loose up and down, well

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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marked, well presented. 
Dobrá hlava a výraz, tmavé krásné oči, dobře nasazené ucho, dobrý pigment, dostatečný krk, dobře zaúhlen vepředu, mohl by
být lépe vzadu, dobré předhrudí a tělo, pěkná horní linie, trochu dlouhý v bedrech, ze strany se pohybuje dobře, trochu volný
při pohybu tam a zpět, dobře znakován, dobře předveden. 
115 PSI BH tř. OTEVŘENÁ HAGRID Obludárium V3

Nar.:29.10.2016CMKU/CKC 15167/16 O:FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe M: ALŽBĚTA Obludárium
Majitel: RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ, Brno

Good scalp (patrně skull), dark eyes, good earset, good pigm., good bite, could have a little more neck, enough ang. in front and
behind, good topline, a little sloping croup, moves well from the side, a little loose up and down, well marked, nice colours, nice
temp. 
Dobrá lebka, tmavé oči, dobře nasazené ucho, dobrý pigment, dobrý skus, měl by mít delší krk, dostatečné úhlení vepředu i
vzadu, dobrá horní linie, lehce spáditá záď, pohybuje se ze strany dobře, trochu volný při pohybu tam a zpět, dobře
znakován, pěkné barvy, pěkný temperament.
116 PSI BH tř. OTEVŘENÁ MARLEY z Částkova V

Nar.:10.12.2016CMKU/CKC 15222/16 O:PICCOLO MONTY z Usedlosti Újezdec M: PATRICIA GRACE Salvia Rose
Majitel: Petr KLIMEŠ, Klatovy IV

Dark eyes, good earset, good bite and pigm., could have a little more neck, enough ang. in front and behind, good body for age,
good topline, a little sloping croup, could have a little better tail carriage, moves okay from the side, moves a little loose up
and down, nice colours, well marked, well presented, good temperament. 
Tmavé oči, dobře nasazené ucho, dobrý skus a pigment, mohl by mít delší krk, dostatečně úhlený vepředu i vzadu, na jeho věk
dobré tělo, dobrá horní linie, lehce spáditá záď, mohl by mít o trochu lépe nesený ocas, pohybuje se ok z strany, trochu
volný při pohybu tam a zpět, krásné barvy, dobře znakován, dobře předveden, dobrý temperament.
117 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ORCHARD Prokopská hvězda V1, CAC, VB

Nar.:15.10.2017CMKU/CKC 15678/17 O:Orchard Hill JUST ENOUGH CASH M: FANTASTICA Prokopská hvězda
Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Good sized dog, good expression, good earset, dark eyes with good size, good bite, enough of neck, good body for the age, well
ang. in front and behind, good topline, a little sloping croup, good bone and feet, moves well from the side, a little loose up
and down, good colour, well marked, well presented. 
Pes správné velikosti, dobrý výraz, dobře nasazené ucho, tmavé oči správné velikosti, dobrý skus, dostatečný krk, na jeho věk
dobré tělo, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobrá horní linie, trochu spáditá záď, dobrá kostra a tlapky, pohybuje se ze strany
dobře, trochu volně tam a zpět, dobrá barva, dobře znakován, dobře předveden.
118 PSI BH tř. VÍTĚZŮ CRANE Naše radost V

Nar.: 2.8.2014 CMKU/CKC 14047/14/O:PICCOLO MONTY z Usedlosti Újezdec M: CHEROKEE GLORY Silver Capricorn
Majitel: Petra ZVAROVÁ, Přezlice

Masc. dog, up to size, dark eyes, good earset, could have a little more fringes, good bite and pigm., good neck, good body for his
size, well ang., nice topline, long in loin, good bone and feet, moves okay from the side, well presented. 
Samčí typ, dost velký, tmavé oči, dobře nasazené ucho, mohl by mít trochu delší ušní závěsy, dobrý skus a pigment, dobrý krk,
pro tuto velikost dobré tělo, dobře zaúhlený, pěkná horní linie, dlouhý v bedrech, dobrá kostra a tlapky, ze strany se
pohybuje dobře, dobře předveden.
119 PSI BH tř. VÍTĚZŮ FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe V3

Nar.:14.8.2013 CMKU/CKC 13470/13/O:QUINN TERNO z Kamilkové zahrady M: BREE VIVIEN Amor Real
Majitel: RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ, Brno

Nice dog with good proportions, good head and expression, good bite, good earset, enough of neck, well ang. in front and behind,
good body and topline, a little high tail carriage, moves well from the side, well marked, good colours, well presented, good
bone and feet. 
Pěkný pes s dobrými proporcemi, dobrá hlava a výraz, dobrý skus, dobře nasazené ucho, dostatečný krk, dobře zaúhlený
vepředu a vzadu, dobré tělo a horní linie, ocas nesený poněkud vysoko, ze strany se pohybuje dobře, dobře znakován, dobré
vybarvení, dobře předveden, dobrá kostra a tlapky.
120 PSI BH tř. VÍTĚZŮ GEREMMAYO Tricyrtis V

Nar.:12.9.2016 CMKU/CKC 15120/16/O:Royal Times DARLINGTON M: LADY JANE Spanilá věž
Majitel: Radka BARTMANOVÁ, Ostrava

Nice expression, good ear set, dark eyes with good size, good pigm., enough of neck, could be a little better ang. in front,
well ang. behind, good body, nice topline, good tailset and carriage, good bone and feet, moves well from the side, good coat,
well marked, nice temperament, well presented. 
Krásný výraz, dobré nasazení ucha, tmavé oči správné velikosti, dobrý pigment, dostatečný krk, mohl by být trochu lépe
zaúhlený vepředu, dobré úhlení vzadu, dobré tělo, pěkná horní linie, dobře nasazený a nesený ocas, dobrá kostra aq tlapky,
pohybuje se ze strany dobře, dobrá srst, dobře znakovaný, krásný temperament, dobře předveden.
121 PSI BH tř. VÍTĚZŮ JUDE LAW z Wiolinowej Doliny V2, res. CAC

Nar.:21.1.2017 CMKU/CKC 15498-17/O:Lovetrac SUPERMAN M: HILARY SWANK z Wiolinowej Doliny
Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Good size, good scalp (patrně skull) and earset, nice dark eyes, good bite and pigm., enough of neck, well ang. in front and
behind, good body, good topline, a little long in loin, good tailset and carriage, good bone and feet, well marked, nice colours,
lovely temperament, moves well from the side, well presented. 
Správná velikost, dobrá lebka a naszení ucha, pěkné tmavé oči, dobrý skus a pigment, dostatečný krk, dobře úhlený vepředu i
vzadu, dobré tělo, dobrá horní linie, trochu dlouhý v bedrech, dobře nasazený a nesený ocas, dobrá kostra a tlapky, dobře
znakován, krásné barvy, báječný temperament, z boku se pohybuje dobře, dobře předveden.
122 PSI BH tř. VÍTĚZŮ JUMPING JACK FLASH Chilli koliba V1, CAC

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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Nar.:29.4.2017 CMKU/CKC 15558-17/O:Charalier Dress to the Nines for Charl. M: DELICATESSA Chilli koliba
Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Jevíčko

Masc. dog with good size, good earset, dark eyes with good size, good bite, enough of neck, enough ang. in front and behind,
good body, nice topline, good tailset and carriage, good bone and feet, good coat condition, moves well from the side, nice
temperament. 
Samčí pes dobré velikosti, dobře nasazené ucho, tmavé oči správné velikosti, dobrý skus, dostatečný krk, dostatečně úhlený
vepředu i vzadu, dobré tělo, krásná horní linie, dobré nasazení a nesení ocasu, dobrá kostra a tlapky, srst v dobré kondici,
z boku se pohybuje dobře, krásný temperament. 
123 PSI BH tř. VÍTĚZŮ KUBULA Prokopská hvězda V

Nar.:31.3.2016 CMKU/CKC 14856/16 O:Turretbank TRIBERRY M: GOYA Prokopská hvězda
Majitel: Eva KUBÁTOVÁ, Boršov nad Vltavou

Masc. and glamour dog, up to size, flat scalp (patrně skull), good ear set, dark eyes, good bite and pigm., enough of neck, well
ang. in front and behind, nice topline, a little long in loin, good tail carriage, good bone, moves well from the side, good coat
and well marked, lovely temp., well presented. 
Půvabný pes se samčím výrazem, velký typ, plochá lebka, dobře nasazené ucho, tmavé oči, dobrý skus a pigment, dostatečný
krk, dobré úhlení vepředu i vzadu, krásná horní linie, trochu dlouhý v bedrech, dobře nesený ocas, dobrá kostra, z boku se
pohybuje dobře, dobrá srst a dobře znakovaná, báječný temperament, dobře předveden.
124 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Liane's CLEVELAND V4

Nar.:24.1.2015 SPKP 3284 O:Linea's Out of the Dark M: Liane's Oh Lady Mary
Majitel: Jaroslav ŠILHÁR, SK, Šenkvice

Masc. dog, flat scalp (patrně skull), good ear set, bite and pigm., dark eyes, could have been a little bigger, enough of neck,
enough ang. in front and behind, good body, nice topline when he moves, a little sloping croup, good bone and feet, well
marked, good coat, well presented, nice temperament. 
Samčí pes, plochá lebka, dobře nasazené ucho, dobrý skus a pigment, tmavé oči, mohl by být o něco větší, dostatečný krk,
dostatečné zaúhlení vepředu i vzadu, dobré tělo, za pohybu krásná horní linie, trochu spáditá záď, dobrá kostra a tlapky,
dobře znakován, dobrá srst, dobře předveden, krásný temperament. 
125 PSI BH tř. VETERÁNŮ BALTAZAR Azgard V1

Nar.: 5.9.2010 PKR.IX-57477 O:Bonitos Comapneros CORETTE RUM M: LILLY of the Valley Azgard
Majitel: Slawomir SLAWINSKI, PL, Swidnik

Masc. dog, nice head and expression, good scalp (patrně skull) and earset, good eyes, good neck, enough ang. in front and
behind, good body, nice topline, good tailset and carriage, moves well from the side, good coat condition for his age, good bone
and feet, nice temperament. 
Samčí pes, pěkná hlava a výraz, dobrá lebka a nasazení ucha, dobré oči, dobrý krk, dostatečné úhlení vepředu i vzadu, dobré
tělo, krásná horní linie, dobře nasazený a nesený ocas, z boku se pohybuje dobře, dobrá kondice srsti na jeho věk, dobrá
kostra a tlapky, báječný temperament. 
126 PSI RU tř. DOROSTU DANGL Rubínový květ VN1

Nar.: 6.7.2018 CMKU/CKC 16228-18/O:BARGIEL SEVI Biely démon M: Q-ALLA-VIKTORIA ze Zelené
Majitel: Kateřina VEDROVÁ, Opatovice u Rajhradu

Seven months old, dark eyes, could have been a little bigger, good scalp (patrně skull), good earset, good pigm., could have a
litlle more neck, enough ang. front and behind, good body for the age, good topline, good tailset and carriage, good bone and
feet, moves okay from the side, nice colour, nice temp., well presented. 
7 měsíců starý, tmavé oči, mohl by být o trochu větší, dobrá lebka, dobře nasazené ucho, dobrý pigment, mohl by mít delší
krk, dostatečné zaúhlení vepředu i vazdu, na jeho věk dobré tělo, dobrá horní linie, dobře nasazený a nesený ocas, dobrá
kostra a tlapky, z boku se pohybuje ok, krásná barva, báječný temperament, dobře předveden.
127 PSI RU tř. MLADÝCH ASHTON My Pure Joy D

Nar.:29.4.2018 CMKU/CKC 16039/18 O:HAKER Zlodziejska Zgraja M: JENNIFER HOPE z Vyhonkovce
Majitel: Milan ŠICNER, Tábor

Good scalp (patrně skull) and ear set, good eyes with good size, good bite, could have a little more neck, could be better angul.
in front and behind, could be better in his topline, a little sloping croup, good bone and feet, could move more freely, good coat. 
Dobrá lebka a nasazené uši, dobré oči správné velikosti, správný skus, mohl by mít delší krk, mohl by být lépe úhlený vepředi i
vzadu, mohl by mít lepší horní linii, poněkud spáditá záď, dobrá kostra a tlapky, mohl by se pohybovat volněji, dobrá srst.
128 PSI RU tř. MLADÝCH BRIAN CORI Sweetheart from Lenti D

Nar.:29.5.2018 CMKU/CKC 16105/18 O:ELLECK ELI Biely démon M: CÁCORKA Kopidlenský kavalír
Majitel: Jiřina RAŠKOVÁ, Kopřivnice

Good scalp (patrně skull), dark eyes with good size, could have a little more muzzle in his face, enough neck, could be better
ang. in front and behind, needs more body, topline could be better when in movement, a little long in loin, a little sloping
croup, good bone and feet, good colour and coat for the age, well presented, nice temperament. 
Dobrá lebka, tmavé oči správné velikosti, jeho tvář by mohla mít trochu větší čenich, dostatečný krk, mohl by být lépe úhlený
vepředu i vzadu, potřebuje větší tělo, horní linie by za pohybu mohla být lepší, trochu dlouhý v bedrech, poněkud spáditá
záď, dobrá kostra a tlapky, dobrá barva a srst na jeho věk, dobře předveden, báječný temperament.
129 PSI RU tř. MLADÝCH CEASAR ze Starého dvora D

Nar.: 6.3.2018 CMKU/CKC 15893/18 O:ALEXIUS Černý Turmalín M: WALLEY NINI Biely démon
Majitel: Pavla BURIANOVÁ, Plzeň

Masc. dog, up to size, good scalp (patrně skull) and earset, need more muscle in his face, good pigm., could have better neck,
could be better ang. in front, okay ang. behind, good body for age, good topline but long in loin, could move more freely, good
colour, nice temperament, well presented. 
Samčí pes větší velikosti, dobrá lebka a nasazení ucha, potřebuje více vyplněné tváře, dobrý pigment. mohl by mít lepší krk,

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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zauhlení vepředu by mohlo být lepší, vzadu ok, na jeho věk dobré tělo, dobrá horní linie, avšak dlouhý v bedrech, mohl by se
pohyboval více uvolněně, dobrá barva, báječný temperament, dobře předveden. 
130 PSI RU tř. MLADÝCH ORIN Bonimo D

Nar.:25.1.2018 CMKU/CKC 15840/18 O:DAVIDOFF Bonimo M: VENUS Flowers City
Majitel: Věra PROKOPOVÁ, Dobřejovice

Dark eyes, good scalp (patrně skull) and earset, needs to fill out muscle in his face, good pigm., could have a better neck,
could be better ang. in front and behind, topline could be better in movement, a little sloping croup, needs more body, good
bone and feet, nice colour, good temperament, well presented. 
Tmavé oči, dobrá lebka a nasazení ucha, potřebuje vyplnit tváře, dobrý pigment, mohl by mít lepší krk, mohl by mít lepší
úhlení vepředu i vzadu, v pohybu by mohl mít lepší horní linii, trochu spáditá záď, potřebuje více tělesné hmoty, dobrá
kostra a tlapky, krásná barva, dobrý temperament, dobře předveden. 
131 PSI RU tř. OTEVŘENÁ Cinderaic KING OF THE ROAD V1, CAC, VB

Nar.: 1.2.2017 CMKU/CKC 15741-17/O:Chlochbuie CAPPUCCINO M: Cinderaic THE LADY IS A TRAMP
Majitel: K.+ R. ŠMEJKALOVI, Straky

Lovely sized dog, nice head and expression, good scalp (patrně skull) and earset, dark eyes, good bite, could have a litlle
more neck, well angul. front and behind, good body, lovely topline when moving, good croup, good tail carriage, nice colour,
moves well from the side, good bone and feet, nice temperament, well presented. 
Pes báječné velikosti, pěkná hlava a výraz, dobrá lebka a nasazení ucha, tmavé oči, správný skus, mohl by mít delší krk,
dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré tělo, za pohybu nádherná horní linie, dobrá záď, dobře nesený ocas, krásná barva, z
boku dobrý pohyb, dobrá kostra a tlapky, báječný temperament, dobře předveden.
132 PSI RU tř. VÍTĚZŮ A-RUBENS Rubínový květ V3

Nar.:12.5.2014 CMKU/CKC 14157/14 O:IKRAAN Rubínový květ M: GIRANDELA Rubínový květ
Majitel: RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ, Brno

Masc. dog, good size, nice head, could have a little darker eyes, but still good size, good pigment., could have a little more
neck, well ang. front, could be better ang. behind, nice body, good topline, too high tail carriage, good bone and feet, rich
colour, moves okay from the side, nice temperament, well presented. 
Samčí pes, správná velikost, krásná hlava, mohl by mít o trochu tmavší oči, ale mají ještě správnou velikost, dobrý pigment,
mohl by mít delší krk, dobře úhlený vepředu, mohl by být lépe úhlený vzadu, krásné tělo, dobrá horní linie, příliš vysoko
nesený ocas, dobrá kostra a tlapky, zářivá barva, z boku se pohybuje ok, báječný temperament, dobře předveden.
133 PSI RU tř. VÍTĚZŮ ELLECK ELI Biely démon V2,---

Nar.:29.4.2016 CMKU/CKC 15030-16/O:Sorata GINGER ALF M: KAMRIN OKTI Biely démon
Majitel: David HAVLENA, Všeruby

Lovely sized dog, good expression, good scalp (patrně skull), good earset, good neck and shoulders, well ang. behind, nice
topline, good body, a little slop in croup with a too high tail carriage when moving, rich colour, nice temperament, well
presented. 
Pes báječné velikosti, dobrý výraz, dobrá lebka, dobře nasazené ucho, dobrý krk a lopatky, dobře zaúhlený vzadu, krásná
horní linie, dobré tělo, trochu spáditá záď s příliš vysoko neseným ocasem při pohybu, zářivá barva, báječný temperament,
dobře předveden.
134 PSI RU tř. VÍTĚZŮ Lagiva BACK IN STYLE V1,---

Nar.: 1.2.2017 CMKU/CKC 15499-17/O:Homesweet's XTREME HEARBREAKER M: ELAYNA STAR Lagiva
Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Lovely head and expression, dark eyes with good size, good scalp (patrně skull), good pigm., enough of neck, well ang. front,
could be better ang. behind, good body, nice topline when moving, a little sloping croup with a high tail carriage, good bone and
feet, rich colour, moves well from the side, nice temperament, well presented. 
Nádherná hlava a výraz, tmavé oči s dobrou velikostí, dobrý pigment, dostatečný krk, dobré úhlení vepředu, mohlo by být
lepší vzadu, dobré tělo, dobré tělo, za pohybu krásná horní linie, trochu spáditá záď s vysoko neseným ocasem, dobrá kostra
a tlapky, zářivá barva, ze strany se pohybuje dobře, báječný temperament, dobře předveden.
135 PSI RU tř. VÍTĚZŮ MAVERICK ROYAUME des Cavaliers Valaisans V4

Nar.: 7.1.2017 CMKU/CKC 15467-17/O:IMPULSE du Jardin de Claire M: I'M LADY BELLE des Cavaliers de Canine C
Majitel: Ing. Olga ZÁLESKÁ, Středokluky

Masc. dog, flat scalp (patrně skull) with good ear set and fringes, dark eyes, good pigmn., could have a little more neck, well
ang. in front, could be better ang. behind, good body, slop topline, a little sloping croup with a high tail carriage, good bone
and feet, moves okay from side, little loose up and down, rich colour, well presented, nice  temperament. 
Samčí pes, plochá lebka, s dobře nasazenýma ušima se střapci, tmavé oči, dobrý pigment, mohl by mít o trochu delší krk,
dobré zaúhlení vepředu, mohlo by být lepší vzadu, dobré tělo, svažitá horní linie, poněkud spáditá záď s vysoko neseným
ocasem, dobrá kostra a tlapky, z boku se pohybuje ok, trochu volněji tam a zpět, bohatá barva, dobře předveden, báječný
temperament.
136 PSI RU tř. VETERÁNŮ ARTUR Koblížek V2

Nar.: 1.11.2009 CMKU/CKC 11230/09/O:NELSON ze Starého Dobrasa M: CAVALÍRKA Arinin sen
Majitel: MVDr. Lucie VESELÁ, Beroun

Masc. dog, good size, dark eyes, good ear set with good fringes, enough of neck, could be better ang. in front, well ang. behind,
good body, nice topline, a little sloping croup, good bone and feet, rich colour, moves okay from the side, good tail carriage,
nice temperament, well presented. 
Samčí pes, správná velikost, tmavé oči, správně nasazené uši s dobrými závěsy, dostatečný krk, vepředu by mohl být lépe
zaúhlený, dobé zaúhlení vzadu, dobré tělo, krásná horní linie, trochu spáditá záď, dobré kosti a tlapky, zářivá barva, z
boku se pohybuje ok, dobré nesení ocasu, báječný temperament, dobře předveden.
137 PSI RU tř. VETERÁNŮ Bonitos Companeros YES WE CAN RED V1, NPV

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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Nar.: 2.7.2010 CMKU/CKC 11991-10/O:Bonitos Companeros HALLI GALLI M: Rattlebridge MINIATUR ROSE
Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Jevíčko

Nice head and expression, good earset, nice dark eyes, good pigm., good neck and shoulders, good body and topline, a little long
in loin, good croup and tail carriage, good bone and feet, rich colour, moves well from the side, nice attitude, well presented,
nice temperament. 
Krásná hlava a výraz, dobře nasazené ucho, krásné tmavé oči, dobrý pigment, dobrý krk a lopatky, dobré tělo a horní linie,
trochu dlouhý v bedrech, dobrá záď a nesení ocasu, dobré kosti a tlapky, zářivá barva, z boku se pohybuje dobře, krásný
styl, dobře předveden, báječný temperament. 
138 PSI TR tř. ŠTĚŇAT ARMANI Caressema XXX

Nar.: 4.10.2018 CMKU/CKC 16307/18 O:Stonepit MAKE IT HAPPEN M: ROMANCE Caressema
Majitel: Eva MACHAČOVÁ, Holešov

Nenastoupil.
139 PSI TR tř. ŠTĚŇAT RUDOLF Prokopská hvězda VN1

Nar.:25.9.2018 CMKU/CKC 16248/18 O:Stonepit MAVE IT HAPPEN M: FANTASTICA Prokopská hvězda
Majitel: Ivana ŠMÍDKOVÁ, Hradištko

Five months old with nice head and expression, good scalp (patrně skull), dark eyes, nice tan markings, enough of neck, well
ang. in front and behind, good topline when he moves around, good body for the age, good tail carriage, good bone and feet,
well marked, moves well, nice temperament, well presented. 
Pětiměsíční pes s krásnou hlavou a výrazem, dobrá lebka, tmavé oči, pěkné pálení, dostatečný krk, dobré úhlení vepředu i
vzadu, dobrá horní linie, když běhá v kruhu, na jeho věk dobré tělo, správné nesení ocasu, dobré kosti a tlapky, dobře
znakován, pohybuje se dobře, báječný temperament, dobře předveden.
140 PSI TR tř. DOROSTU BARNABY From Danako VN1

Nar.:10.7.2018 CMKU/CKC 16141/18 O:Gayhalo BLACKJACK M: RIHANNA Sylena
Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Nice head and expression, dark eyes with good size, nice tan markings, good neck and shoulders, well ang. behind, good body for
the age, nice topline, a little sloping croup, good tail carriage, good bone and feet, a little heavily marked, moves well, well
presented, nice temperament. 
Krásná hlava a výraz, tmavé oči správné velikosti, pěkné pálené znaky, dobrý krk a lopatky, vzadu dobře úhlený, na jeho věk
dobré tělo, pěkná horní linie, trochu spáditá záď, dobře nesený ocas, dobré kosti a tlapky, trochu moc znakovaný, pohybuje
se dobře, dobře předveden, báječný temperament. 
141 PSI TR tř. MLADÝCH BOCCACIO Bonnie Fable V3

Nar.:29.11.2017CMKU/CKC 16103-18/O:FERDYNAND Kosmaty Duszek M: AMETIS Cara Bonita
Majitel: Radka ROKYTOVÁ, Kopřivnice

Good scalp (patrně skull), could have a little darker eyes, good fringes, good bite, enough of neck, well ang. in front, could be
better behind, good body for the age, good topline, a little sloping croup, moves okay from the side, good bone and feet, well
marked with good colours, well presented, nice temperament. 
Dobrá lebka, mohl by mít tmavší oči, dobré (ušní) závěsy, dobrý skus, dostatečný krk, dobře úhlený vepředu, mohl by být lépe
vzadu, na jeho věk dobré tělo, dobrá horní linie, lehce spáditá záď, z boku pohyb ok, dobré kosti a tlapky, dobře znakován
se správnými barvami, dobře předveden, báječný temperament.  
142 PSI TR tř. MLADÝCH BREEZER ze Starého dvora V2

Nar.: 1.3.2018 CMKU/CKC 15889/18 O:MASTERPIECE Elensis-The Royal Choice M: FATAMORGANA Magic Noblesse
Majitel: Vladimíra JALŮVKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Nice dog in good condition, good scalp (patrně skull) and ear set, dark eyes with good size, could have a litlle more neck, good
body for his age, well ang. front and behind, nice topline when he moves, good bone and feet, a little heavily marked, but
nice colours with good tan markings, nice temperament, well presented. 
Krásný pes v dobré kondici, dobrá lebka a nasazení ucha, tmavé oči správné velikosti, mohl by mít delší krk, na jeho věk
dobré tělo, dobré úhlení vepředi i vzadu, když se pohybuje, má krásnou horní linii, dobré kosti a tlapky, poněkud těžce
znakovaný, ale pěkné barvy se správnými tříslovými znaky, báječný temperament, dobře předveden.
143 PSI TR tř. MLADÝCH NOLI XIVERRE Karlovarský porcelán V

Nar.:25.4.2018 CMKU/CKC 15984/18 O:XIVERRE TINI Biely démon M: GIANELLE Karlovarský porcelán
Majitel: Ing. Nikoleta DIKYOVÁ, Archlebov

Posouzen mimo pořadí.
144 PSI TR tř. MLADÝCH YANKEE DOODLE Silver Capricorn V1, CAJC

Nar.: 5.1.2018 CMKU/CKC 15788/18 O:BRUNO BANANI vom Welfenhof M: OKLAHOMA ADO ANNIE Silver Capricorn
Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Lovely sized dog, good scalp (patrně skull), dark eyes with good size, good bite, enough of neck, good body for his age, well
ang. in front and behind, good topline when he moves, good tail and tailset, good feet and bones, moves well, nice markings,
good coat, nice temperament, well presented. 
Pes nádherné velikosti, dobrá lebka, tmavé oči správné velikosti, správný skus, dostatečný krk, na jeho věk dobré tělo, dobré
úhlení vepředu i vzadu, dobrá horní linie za pohybu, dobrý ocas a jeho nasazení, dobré tlapky a kosti, pohybuje se dobře,
krásné znaky, dobrá srst, báječný temperament, dobře předveden.
145 PSI TR tř. MEZITŘÍDA WIMBLEDON STRAWBERRY Silver Capricorn V1, CAC

Nar.: 1.7.2017 CMKU/CKC 15512/17 O:BRUNO BANANI vom Welfenhof M: OKLAHOMA ADO ANNIE Silver Capricorn
Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Good scalp (patrně skull), dark eyes, good pigmentation, good neck, enough ang. in front and behind, good body, nice topline,
good bone and feet, good forchest, moves well from the side, good tail carriage, well marked with nice tan markings, well
presented,  

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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Dobrá lebka, tmavé oči, dobrá pigmentace, dobrý krk, dobře zaúhlený vepředu i vzadu, dobré tělo, dobré kosti a tlapky,
dobré předhrudí, z boku se pohybuje dobře, srávné nesení ocasu, dobře znakován s nádherným pálením, dobře předveden.
146 PSI TR tř. VÍTĚZŮ AXISS ELI Biely démon V3

Nar.:27.2.2016 SPKP 3221 O:XIWEN TINI Biely démon M: NESSEM SIRI Biely démon
Majitel: David HAVLENA, Všeruby

Lovely sized dog, good head, the eyes could be darker, good bite, nice tan markings, enough of neck, enough ang. in front and
behind, good body, nice topline, good tailset, moves okay from the side, good bone and feet, well presented. 
Pes nádherné velikosti, správná hlava, oči by mohly být tmavší, dobrý skus, pěkné tříslové znaky, dostatečný krk, dostatečné
zaúhlení vepředu i vzadu, dobré tělo, pěkná horní linie, dobře nasazený ocas, ze strany je v pohybu ok, dobré kosti a tlapky,
dobře předveden.
147 PSI TR tř. VÍTĚZŮ BRUCE Royal shine V4

Nar.:27.8.2014 CMKU/CKC 14058/14/O:Pascavale VALENTINO M: FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí
Majitel: Marcela DUŠKOVÁ, Příbram

Nice head and expression, dark eyes, good ear placement, could have a little more neck, well ang. in front, could be better
behind, good body, nice topline, a little sloping croup, moves okay from the side, heavily marked, with good tan markings,
nice temperament, well presented. 
Pěkná hlava a výraz, tmavé oči, správně nasazené uši, mohl by mít delší krk, dobré úhlení vepředu, mohlo by být lepší vzadu,
dobré tělo, krásná horní linie, trochu spáditá záď, z boku v pohybu ok, těžce znakovaný, s dobrým tříslovým pálením, krásný
temperament, dobře předveden.
148 PSI TR tř. VÍTĚZŮ CALLEGAN ROYAUME des Cavaliers Valaisans V

Nar.:11.4.2015 CMKU/CKC 14535-15/O:IT'S ME FOR EVER du Bois de Villiers M: LEYLA ROYAME des Cavaliers Valaisans
Majitel: Ing. Olga ZÁLESKÁ, Středokluky

Masc. dog, on the bigger side, flat scalp (patrně skull), good earset with good fringes, dark eyes with good size, enough of
neck, enough ang. in front and behind, good body, nice topline, a litlle sloping croup, carries his tail okay around the ring,
good bone and feet, a little heavily marked, but with good tan markings, moves okay from the side, nice temperament, well
presented. 
Robustní pes větší velikosti, plochá lebka, dobré nasazení uší s dobrými závěsy, tmavé oči správné velikosti, dostatečný krk,
dostatečné úhlení vepředu i vzadu, dobré tělo, pěkná horní linie, trochu spáditá záď, ocas v kruhu nese ok, dobré kosti a
tlapky, poněkud těžce znakován, ale s dobrým pálením, ze strany je v pohybu ok, krásný temperament, dobře předveden.
149 PSI TR tř. VÍTĚZŮ CHAPLIN Prokopská hvězda V1, CAC, VB, VV, BOS

Nar.: 9.3.2015 CMKU/CKC 14273/15 O:Stonepit MAKE IT HAPPEN M: GOYA Prokopská hvězda
Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Lovely sized dog, good proportions, nice head and expression, dark eyes with good size, good neck and shoulders, nice body,
well ang. behind, nice topline, good tailset and carriage, good bone, a little heavily marked, but with good tan markings, nice
temperament, well presented. 
Pes nádherné velikosti, dobré proporce, krásná hlava a výraz, tmavé oči správné velikosti, dobrý krk a lopatky, pěkné tělo,
vzadu dobře úhlený, pěkná horní linie, dobré nasazení ocasu a jeho nesení, dobré kosti, trochu těžce znakovaný, ale s
dobrým pálením, krásný temperament, dobře předveden.
150 PSI TR tř. VÍTĚZŮ YANKEE TERNO z Kamilkové zahrady V2, res. CAC

Nar.:15.12.2012CMKU/CKC 13115/12/O:FLOREN od Ptačí skály M: FIONA TERNO z Kamilkové zahrady
Majitel: D.+ R. MACKOVI, Suchá

Good sized dog, flat scalp (patrně skull), good earset and fringes, dark eyes of good size, enough of neck, enough ang. in front
and behind, good body, nice topline and tailset, good bone, a little heavily marked but with good tan markings, moves well from
the side, nice temp., well presented. 
Pes správné velikosti, plochá lebka, dobře nasazené uši a závěsy, tmavé oči správné velikosti, dostatečný krk, dostatečně
úhlený vepředu i vzadu, dobré tělo, pěkná horní linie a nasazení ocasu, dobré kosti, trochu těžce znakován, ale s dobrým
pálením, z boku se pohybuje dobře, krásný temperament, dobře předveden.
151 PSI TR tř. VETERÁNŮ KENZO TERNO z Kamilkové zahrady V1

Nar.:13.9.2009 CMKU/CKC 11172/09/O:CENTURIO CONTÉ Minowara M: WICHITA BOOM z Kamilkové zahrady
Majitel: RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ, Brno

Masc. dog a little up to size, dark eyes, good scalp (patrně skull) and good earset, good neck and shoulder, enough ang. behind,
nice topline, a little long in loin, good tail carriage, good bone and feet, a little heavily marked, moves well from the side, nice
tan markings. 
Robustní trochu větší pes, tmavé oči, dobrá lebka a dobře nasazené uši, dobrý krk a lopatka, dostatečné zaúhlení vzadu, pěkná
horní linie, trochu dlouhý v bedrech, dobré nesení ocasu, dobré kosti a tlapky, trochu těžce znakovaný, pohybuje se z boku
dobře, pěkné pálení.
152 KING FENY BT tř. OTEVŘENÁ CHIPINA z Medoušku VD1

Nar.:25.1.2017 CMKU/KCS 1478/17 O:EGESSY z Medoušku M: BERENICA z Medoušku
Majitel: Ivana MATERNOVÁ, Lom

Two years old bitch, nice head and expression, good scalp (patrně skull), good earset, enough of neck, could be better ang. in
front and behind, good body for age, topline could be better, needs to be more ringtrained, good bone and feet, good colour and
tan markings, not easy to see her move because she's not comfortable in the ring.  
Dvouletá fenka, krásná hlava a výraz, dobrá lebka, dobře nasazené uši, dostatečný krk, mohla by mít lepší úhlení vepředu i
vzadu, na její věk dobré tělo, horní linie by mohla být lepší, potřebu je být více trénována v kruhu, dobré kosti a tlapky, dobrá
barva a pálení, není snadné si ji prohlédnout v pohybu, protože v kruhu není v pohodě. 
153 FENY BT tř. VÍTĚZŮ WANESA od Dvou ořechů V1, CAC, VB

Nar.: 9.12.2015 ČLP/KCS 1408 O:JEWEL Rubinowy Skarb M: SHEALAGH od Dvou ořechů

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ, Martiněves
Four years old, very good size, good scalp (patrně skull) with good ear placement, nice underjaw, enough of neck, well ang. in
front and behind, nice body, good topline when she moves, a little sloping move, good bone and feet, moves well from the side,
a litte loose up and down, nice colour with good tan markings, nice temperament, well presented. 
Čtyřletá fenka, velmi dobré velikosti, dobrá lebka se správně umístěným uchem, pěkný předkus, dostatečný krk, dobře úhlená
vepředu i vzadu, pěkné tělo, dobrá horní linie když se pohybuje, trochu klesající pohyb (?), dobré kosti a tlapky, z boku je
v pohybu dobrá, trochu uvolněná při tam a zpět, pěkná barva s dobrým tříslovým pálením, báječný temperament, dobře
předvedena.
154 FENY BH tř. DOROSTU REILY z Rosenthalu VN1

Nar.:27.6.2018 ČLP/KCS 1559 O:IVER z Rosenthalu M: ELISSA od Čitunky
Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Good scalp (patrně skull), good earset, good eye placement, but could be a little bigger, good neck, enough ang. in front and
behind, good topline, a little long in loin, good croup and tailset, good bone and feet, moves well from the side, a little loose
up and down, well marked, nice temperament, well shown. 
Dobrá lebka, dobré nasazení ucha, dobře umístěné oči, ale mohly by být o trochu větší, dobrý krk, dostatečné úhlení vepředu
a vzadu, dobrá horní linie, trochu dlouhá v bedrech, dobrý zadek a nasazení ocasu, dobré kosti a tlapky, z boku dobrá v
pohybu, trochu uvolněná pi pohybu tam a zpět, dobře znakovaná, dobře předvedená.  
155 FENY BH tř. MLADÝCH O' MYSTERY LADY Fapella Gray XXX

Nar.:18.12.2017CMKU/KCS 1537/17 O:MERMOZ des Rochers d'Agerna M: HENRIETTA TWEE z Valldemose
Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Nenastoupila.
156 FENY BH tř. MEZITŘÍDA NORMA des Trois Maillets V1, CAC

Nar.:28.3.2017 CMKU/KCS 1524-17/1O:Lichens WINDCHIME M: IVRESSE des Trois Maillets
Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Feminine bitch, dark eyes, good scalp  (patrně skull), a little high ear placement, good underjaw, good neck, well ang. in front
and behind, good body and ribcage, nice topline but a little long in loin, good tail carriage, moves well from side, a little
loose up and down, well marked, nice temperament. 
Jemná fenka, tmavé oči, dobrá lebka, trochu výše nasazené uši, dobrý předkus, dobrý krk, dobře zaúhlená vepředu a vzadu,
dobré tělo a hrudník, pěkná horní linie, ale trochu dlouhá v bedrech, dobře nesený ocas, z boku se pohybuje dobře, trochu
rozvolněně při pohybu tam a zpět, dobře znakovaná, báječný temperament.
157 FENY BH tř. OTEVŘENÁ HENRIETTA TWEE z Valldemose V1, CAC, VB

Nar.:24.7.2015 CMKU/KCS 1380/15 O:BALTHAZAR de l'Epine á Miel M: BRILLIANT GIRL z Valldemose
Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Feminine bitch with good size, good scalp (patrně skull), a little high ear placement, dark eyes with good size, good underjaw,
enough of neck, nice body, good ribcage, good topline, enough ang. in front and behind, well marked, good coat, good bone and
feet, moves well from the side, nice temperament, well presented. 
Jemná fenka správné velikosti, poněkud vysoko umístěné uši, tmavé oči správné velikosti, dobrý předkus, dostatečný krk,
pěkné tělo, dobrý hrudník, dobrá horní linie, dostatečné úhlení vepředu i vzadu, dobře znakována, dobrá srst, dobrá kostra
a tlapky, z boku se pohybuje dobře, báječný temperament, dobře předvedena.
158 FENY BH tř. VÍTĚZŮ IZZIE od Čitunky V1, CAC

Nar.:31.5.2014 CMKU/KCS 1277/14/1O:AZZARO dela Bacska M: CONNI od Čitunky
Majitel: Hana BRANDSTETTROVÁ, Lišany

Feminine bitch, good scalp  (patrně skull), little high ear placement, dark eyes with good size, good underjaw, good neck and
shoulders, well ang. behind, nice body, good ribcage, nice bone and feet, moves well from the side with lovely attitude, well
marked, nice colours, nice temperament, well presented. 
Jemná fenka, dobrá hlava, trochu výše nasazené uši, tmavé oči správné velikosti, správný předkus, dobrý krk a lopatky,
dobré úhlení vzadu, pěkné tělo, dobrý hrudník, pěkná kostra a tlapky, pohybuje se ze strany dobře s báječným zaujetím,
dobře znakována, pěkné barvy, báječný temperament, dobře předvedena. 
159 FENY BH tř. VETERÁNŮ CONNI od Čitunky XXX

Nar.:12.10.2010CMKU/KCS 1040/10/1O:MONTY Karaj M: VERA TIZIAN Bedit
Majitel: Hana BRANDSTETTROVÁ, Lišany

Nenastoupila.
160 FENY RU tř. DOROSTU ROYAL RUBY z Rosenthalu VN1, NFD, BOP

Nar.:27.6.2018 ČLP/KCS 1561 O:IVER z Rosenthalu M: ELISSA od Čitunky
Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ, Martiněves

Feminine bitch, good size, eight months old, good scalp (patrně skull), good ear placement, dark eyes, enough of neck, well ang.
in front, could be better ang. behind, good body for age, nice topline, a little long in loin, good bone and feet, moves well from
the side, a little loose up and down, lovely rich colour, nice temperament, well presented. 
Jemná fenka, správná velikost, osmiměsíční, dobrá lebka, správné umístění uší, tmavé oči, dostatečný krk, dobré zaúhlení
vepředu, mohlo by být lepší vzadu, na její věk dobré tělo, pěkná horní linie, trochu dlouhá v bedrech, dobré kosti a tlapky,
z boku se pohybuje dobře, trochu rozvolněná při pohybu tam a zpět, nádherně bohatá barva, báječný temperament, dobře
předvedena.
161 FENY RU tř. MLADÝCH BERNARDINE Milpos V1, CAJC, NMF

Nar.:11.4.2018 CMKU/ČLP 1548 O:HELIOS de la Cote Chaude M: HOLLY QUENNY Fapella Gray
Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Lovely size, nice head and expression, good scalp (patrně skull), good ear placement, dark eyes, enough of neck, well angulated
in front and behind, good body, nice topline when she moves, good croup and tailset, good bone and feet, moves well from the

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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side, a little loose up and down, rich colour,  nice temperament, well presented. 
Báječná velikost, krásná hlava a výraz, dobrá lebka, správné umístění ucha, tmavé oči, dostatečný krk, dobře zaúhlená
vepředu i vzadu, dobré tělo, dobrá horní linie v pohybu, dobrá záď a nasazení ocasu, dobrá kostra a tlapky, pohybuje se ze
strany dobře, trochu uvolněně tam a zpět, bohatá barva, báječný temperament, dobře předvedena.
162 FENY RU tř. OTEVŘENÁ FINE JANE z Valldemose V1, CAC, VB

Nar.:28.11.2014CMKU/KCS 1318/14 O:FIVE o Frenchies Rhett M: ZORETKA z Valldemose
Majitel: Eva SÝKOROVÁ, Žamberk

Five years old, bitch in good condition, good scalp (patrně skull), good ear placement, dark eyes with nice size, good underjaw,
enough of neck, good body, good ribcage, nice topline, good tailset, good bone and feet, move well around the ring, rich
colour, nice temperament, well presented. 
Pětiletá fenka v dobré kondici, dobrá lebka, dobré umístění uší, tmavé oči pěkné velikosti, správný předkus, dostatečný krk,
dobré tělo, dobrý hrudník, pěkná horní linie, dobře nasazený ocas, dobrá kostra a tlapky, dobře se pohybuje okolo kruhu,
bohaté barva, báječný temperament, dobře předvedena.
163 FENY RU tř. OTEVŘENÁ MAY z Rosenthalu VD

Nar.: 1.1.2017 ČLP/KCS 1470 O:IVER z Rosenthalu M: ELISSA od Čitunky
Majitel: Ivana HILDEBRANDOVÁ, Tuchlovice

Feminine bitch in good size, good scalp (patrně skull), good ear placement, dark nice eyes, enough of neck, nice body, good
ribcage, nice topline, good tailset, good bone and feet, rich colour, when she moves she moves very well from the side, well
presented. 
Jemná fenka správné velikosti, dobrá lebka, dobře umístěné ucho, tmavé krásné oči, dostatečný krk, krásné tělo, dobrý
hrudník, pěkná hroní linie, dobře nasazený ocas, dobrá kostra a tlapky, bohatá barva, když se pohybuje, tak se pohybuje
velmi dobře ze strany, dobře předvedena. 
164 FENY RU tř. VETERÁNŮ YENNY z Valldemose VD

Nar.:13.1.2011 CMKU/KCS 1051/11/1O:BONSAI des Vercheres de Montdidier M: CLEA z Vesničky u hranic
Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Nice head and expression, good scalp (patrně skull), good earset, a little high ear placement, dark eyes, enough of neck, well
angulated in front and behind, good body, a little long in loin, not holding her topline correctly when moving, a little sloping
croup, can't really see her movements, coat could be in better condition, well presented. 
Krásná hlava a výraz, dobrá lebka, dobře nasazené ucho, trochu výše umístěné uši, tmavé oči, dostatečný krk, dobré úhlení
vepředu i vzadu, dobré tělo, trochu dlouhá v bedrech, nedrží správně horní linii při pohybu, troch spáditá záď, je skutečně
nemožné vidět její pohyb, srst by mohla být v lepší kondici, dobře předvedena.
165 FENY TR tř. OTEVŘENÁ KESSY GINNY Fapella Gray VD

Nar.:18.2.2016 CMKU/KCS 1427/16 O:CEDRIK TWEE z Valldemose M: GINNY AURORA Fapella Gray
Majitel: Danuše PROCHÁZKOVÁ, Teplice

Feminine bitch, good scalp (patrně skull), ears are a little higher, dark eyes, good underjaw, enough of neck, could be better
ang. in front and behind, good body for the age, the topline could be stronger, a little sloping croup, good bone and feet, well
marked, nice tan markings, can't really see her moving around, well presented. 
Jemná fenka, dobrá lebka, uši jsou trochu výše, tmavé oči, správný předkus, dostatečný krk, mohla by být lépe zaúhlena
vepředu i vzadu, na její věk dobré tělo, horní linie by mohla být pevnější, poněkud spáditá záď, dobrá kostra a tlapky,
dobře znakována, pěkné pálené znaky, nemohu ji vidět se pohybovat dokola, dobře předvedena.
166 FENY TR tř. OTEVŘENÁ LADY CELESTINE Fapella Gray V1, CAC, VB, VV, BOS

Nar.:28.2.2016 CMKU/KCS 1430/16 O:CEDRIK TWEE z Valldemose M: CELESTINE LILY Fapella Gray
Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Feminine bitch, nice head and expression, dark eyes, good size, good underjaw, good scalp (patrně skull) and ear placement,
good neck and shoulder, nice topline, a little long in loin, enough angulated behind, moves very well from the side, good bone
and feet, well marked, nice temperament, well presented. 
Jemná fenka, krásná hlava a výraz, tmavé oči, správný předkus, dobrá lebka a umístění uší, dobrý krk a lopatka, krásná
horní linie, trochu dlouhá v bedrech, vzadu dostatečně zaúhlená, ze strany se pohybuje velmi dobře, dobrá kostra a tlapky,
dobře znakovaná, báječný temperament, dobře předvedena.
167 FENY TR tř. VÍTĚZŮ KIMI Karaj V1, CAC

Nar.:10.9.2014 CMKU/KCS 1311/14 O:YASPER Karaj M: VENDY Karaj
Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Feminine bitch with a very good size, excellent head shape, good ear placement, dark nice eyes, enough of neck, good body,
nice topline, good tail set in carriage, good body and feet, well marked, moves well around the ring, nice temperament and well
presented. 
Jemná fenka velmi dobré velikosti, výborný tvar hlavy, správné umístění ucha, tmavé krásné oči, dostatečný krk, dobré tělo,
krásná horní linie, dobře nasazený ocas při nesení, dobré tělo a tlapky, dobře znakovaná, pohybuje se dobře kolem kruhu,
báječný temperament a dobře předvedena.
168 FENY TR tř. VETERÁNŮ MYSTERY z Valldemose V1, NFV, BOV

Nar.:24.11.2008CMKU/KCS 896/08/10O:BONSAI des Vercheres de Montdidier M: Smokey Valley's KRISTINE
Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Ten years old feminine bitch in good condition, nice head shape, good eyes, enough of neck, good body, well ang. in front and
behind, good topline when she moves around the ring, a little slope in croup, good bone and feet, well marked with good tan
markings, excellent temperament, well presented. 
Desetiletá jemná fenka v dobré kondici, krásný tvar hlavy, dobré oči, dostatečný krk, dobré tělo, dobře úhlená vepředu i
vzadu, dobrá horní linie pri pohybu v kruhu, trochu spáditá záď, dobrá kostra a tlapky, dobře vybarvená se správným
tříslovým pálením, výborný temperament, dobře předvedena.

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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169 PSI BT tř. MLADÝCH Faworite King HARRY POTTER V1, CAJC, NMP, BOJ
Nar.:27.12.2017PKR.IX-79662 O:Lucky Star's BLACKBERRY M: Faworite King ARIEELKA

Majitel: Petr FASORA, Hovorany
Masc. dog, thirteen months old, good head shape, good ear placement, good underjaw, dark eyes, enough of neck, well ang. in
front and behind, good body for his age, nice topline, a little long in loin, moves well from the side, a little loose up and
down, good coat, good tan markings, nice temperament, well presented. 
Samčí pes, 13 (?) měsíců starý, dobrý tvar hlavy, dobré umístění ucha, správný předkus, tmavé oči, dostatečný krk, dobře
zaúhlený vepředu i vzadu, na jeho věk dobré tělo, krásná hornílinie, trochu dlouhý v bedrech, z boku se pohybuje dobře,
trochu rozvolněný tam a zpět, dobrá srst, dobré tříslové pálení, báječný temperament, dobře předveden.
170 PSI BT tř. MEZITŘÍDA Marsward MAGIC MOMENTS V1, CAC, VB

Nar.:11.8.2017 CLP/KCS 1545 O:Marsward MASTERPIECE CLASSIC M: Marsward BLACK MAGIC WOMAN
Majitel: Ivana HILDEBRANDOVÁ, Tuchlovice

Ninteen months old, in good condition, nice head shape, good ear placement, nice dark eyes, good underjaw, enough of neck, well
ang. in front and behind, good topline, good forchest and ribcage, good bone and feet, nice topline, good croup, moves very well
from the side, lovely coat condition, nice tan markings. 
19 měsíců starý, v dobré kondici, pěkný tvar hlavy, dobré nasazení uší, krásné tmavé oči, správný předkus, dostatečný krk,
dobře zaúhlený vpředu i vzadu, dobrá horní linie, dobré předhrudí a hrudník, dobrá kostra a tlapky, pěkná horní linie, dobrý
zadek, z boku se pohybuje velmi dobře, nádherná kondice srsti, pěkné tříslové pálení.
171 PSI BT tř. VÍTĚZŮ EXPERT TWEE z Valldemose V1, CAC

Nar.:12.2.2014 CMKU/KCS 1259/14 O:PEPÍNO Karaj M: YENNY z Valldemose
Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Five years old dog, nice head, good scalp (patrně skull), ear could be a little lower, dark eyes, good underjaw, enough of neck,
good body, enough ang. in front and behind, nice topline when it's moving, a little low in croup, good bone and feet, good coat,
nice markings, well presented. 
Pětiletý pes, krásná hlava, dobrá lebka, ucho by mohlo být trochu níže, tmavé oči, správný předkus, dostatečný krk, dobré
tělo, dostatečné úhlení vepředu i vzadu, krásná horní linie při pohybu, trochu nízká záď, dobrá kostra a tlapky, dobrá srst,
pěkné znakování, dobře předveden.
172 PSI BH tř. DOROSTU HAPPY BOY od Dvou ořechů VN1, NPD

Nar.:23.6.2018 ČLP/KCS 1555 O:IVER z Rosenthalu M: REINA od Dvou ořechů
Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ, Martiněves

Eight months old, nice head and expression, dark eyes with good pigm., good ear set, nice neck and shoulder, well ang. behind,
good body for the age, nice topline, a little long in loin, nice bone and feet, moves very well from the side, well marked with rich
colours, well presented. 
8 měsíců starý pes, krásná hlava a výraz, tmavé oči s dobrým pigmentem, dobré nasazení ucha, pěkný krk a lopatka, dobré
zadní úhlení na jeho věk dobré tělo, pěkná horní linie, trochu dlouhý v bedrech, pěkná kostra a tlapky, z bohu se pohybuje
velmi dobře, dobře znakován bohatými barvami, dobře předveden. 
173 PSI BH tř. OTEVŘENÁ MERMOZ des Rochers d'Agerna V1, CAC, VB

Nar.:22.5.2016 CMKU/KCS 1499-17/1O:CAMBRIDGE dela Bacska M: Just a Dream DITE JUSTINE
Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Masc. dog who is a little up to size, good scalp  (patrně skull), ears could be a little lower set, nice dark eyes, good pigm.,
good underjaw, good neck and shoulders, well ang. behind, good ribcage, good bone and feet, nice topline, a little sloping
croup, moving well from the side, well marked, nice colours, well presented, nice temperament. 
Samčí typ, který je poněkud větší, dobrá lebka, uši by mohly být nasazeny o něco níže, pěkné tmavé oči, dobrý pigment,
správný předkus, dobrý krk a lopatky, dobré zadní úhlení, dobrý hrudník, dobrá kostra a tlapky, pěkná horní linie, lehce se
svažující záď, ze strany se pohybuje dobře, dobře znakovaný, krásné barvy, dobře předveden, báječný temperament. 
174 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Bonitos Companeros DELUXE MANGOLD V1, CAC

Nar.:14.2.2014 CMKU/KCS 1288-14/1O:Maibee DEBONAIRE M: Bonitos Companeros DELUXE FROU FROU
Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Masc. dog, five years old, good scalp (patrně skull), ears could be a little lower set, dark eyes with good size, good underjaw,
enough of neck, enough ang. in front and behind, good body shape, nice topline, a little long in loin, good  bone and feet,
moves well from the side, well marked, nice temperament, well presented. 
Samčí typ psa, 5 let starý, dobrá lebka, uši by mohly být níže nasazeny, tmavé oči správné velikosti, správný předkus,
dostatečný krk, dostatečné úhlení vepředu i vzadu, dobrý tvar těla, pěkná horní linie, trochu dlouhý v bedrech, dobrá kostra
a tlapky, z boku se pohybuje dobře, dobře znakovaný, báječný temperament, dobře předveden.
175 PSI BH tř. VÍTĚZŮ IVER z Rosenthalu XXX

Nar.:11.7.2015 ČLP/KCS 1370 O:HOOKI Bohemia Zlatava M: CORA z Rosenthalu
Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ, Martiněves

Nenastoupil.
176 PSI RU tř. MLADÝCH BENJAMIN Milpos VD

Nar.:11.4.2018 ČLP/KCS 1546 O:HELIOS de la Cote Chaude M: HOLLY QUEENY Fapella Gray
Majitel: Eva SÝKOROVÁ, Žamberk

Masc, dog, good head, good ear placement, dark eyes, enough of neck, good ribcage, needs a little more body, enough ang. in
front and behind, topline is not the best when moving, a little sloping croup, good bone and feet, moves okay from the side, a
little loose up and down , good colour, well presented. 
Samčí typ psa, dobré umístění ucha, tmavé oči, dostatečný krk, dobrý hrudník, potřebuje trochu více tělesné hmoty, dostatečně
úhlený vepředu i vzadu, horní linie není v pohybu nejlepší, trochu spáditá záď, dobrá kostra a tlapky, z boku se pohybuje ok,
trochu rozvolněně tam a zpět, dobrá barva, dobře předveden.

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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177 PSI RU tř. OTEVŘENÁ CEDRIK z Lískových oříšků V1, CAC, VB
Nar.: 7.11.2015 CMKU/KCS 1394/15 O:EGESI Bohemia Zlatava M: DOROTHY z Rosenthalu

Majitel: Eva SÝKOROVÁ, Žamberk
Three yo. in a nice condition, good head, good scalp (patrně skull), good underjaw, good pigmentation, good neck and shoulders,
well ang. behind, nice body, good forchest and ribcage, nice topline, a little sloping croup, moves very well from the side, good
bone and feet, lovely rich ruby colour, well presented, lovely temperament. 
Tříletý pes v nádherné kondici, dobrá hlava, dobrá lebka, správný předkus, dobrá pigmentace, dobrý krk a lopatky, vzadu
dobře zaúhlen, krásné tělo, dobré předhrudí a hrudník, pěkná horní linie, trochu spáditá záď, ze strany se pohybuje velmi
dobře, dobrá kostra a tlapky, nádherně bohatá ruby barva, dobře předveden, nádherný temperament.
178 PSI RU tř. VETERÁNŮ JOLIOT z Valldemose V1

Nar.:25.2.2008 CMKU/KCS 863/08 O:AMADEE de la Bacska M: BABETKA z Vesničky u hranic
Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Eleven yo. in good condition, good scalp (patrně skull), a little high ear placement, good eyes and underjaw, enough of neck,
well ang. in front and behind, good body and ribcage, nice topline when moving, good tail carriage, good bone and feet, lovely
rich ruby colour, moving very well like a youngster, nice temperament, well presented. 
11 let starý pes, v dobré kondici, dobrá lebka, poněkud vysoko nasazené ucho, dobré oči a předkus, dostatečný krk, dobře
zaúhlený vepředu a vzadu, dobré tělo a hrudník, krásná horní linie v pohybu, dobré nesení ocasu, dobrá kostra a tlapky,
nádherně bohatá ruby barva, pohybuje se velmi dobře jako mladík, báječný temperament, dobře předveden.
179 PSI TR tř. OTEVŘENÁ KING BALTHAZAR Fapella Gray V1, CAC, VB, VV, BOB, BIS

Nar.:18.2.2016 CMKU/KCS 1421/16 O:CEDRIK TWEE z Valldemose M: GINNY AURORA Fapella Gray
Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Masc. dog in good condition, lovely head and expression, good scalp (patrně skull), good ear placement and underjaw, good neck,
well ang. in front and behind, good body, good forchest and ribcage, nice topline, a little long in loin, good bone and feet,
very well marked with lovely tan markings, good temperament, well presented. 
Samčí typ psa v dobré kondici, nádherná hlava a výraz, dobrá lebka, dobře umístěné ucho předkus, dobrý krk, dobře
zaúhlený vepředu a vzadu, dobré tělo, dobré předhrudí a hrudník, pěkná horní linie, trochu dlouhý v bedrech, dobrá kostra
a tlapky, velmi dobře znakovaný s nádherným pálením, dobrý temperament, dobře předvedený.
180 PSI TR tř. VETERÁNŮ CORRY od Čitunky V1, NPV

Nar.:12.10.2010CMKU/KCS 1039/10/1O:MONTY Karaj M: VERA TIZIAN Bedit
Majitel: Hana BRANDSTETTROVÁ, Lišany

Eight years old masc. dog of good size, good scalp (patrně skull), nice expression, good underjaw, good neck, well angulated
in front and behind, good forchest and ribcage, moves very well, good bone and feet, very well marked, nice temperament,
well presented. 
8 let starý robustní pes správné velikosti, krásný výraz, dobrý předkus, dobrý krk, dobře zaúhlený vepředu i vzadu, dobré
předhrudí a hrudník, pohybuje se velmi dobře, dobrá kostra a tlapky, velmi dobře znakovaný, báječný temperament, dobře
předveden.

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, 
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného poh VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 


