VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY KINGŮ 2019-III, Sportovní hala, Rakovník, 20. 10. 2019, s posudky.

Str.:

1 KING
PSI
BT tř. DOROSTU HOAGY CARMICHAEL Tucherish
VN1, NPD
Nar.:30.3.2019 KCS 1629-19/19
O: Dowsbank KING JAZZ
M: WINIE od Dvou ořechů
Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ,
MARTINĚVES
Nice start of the day, very nice size, pleasant head, good dome of the skull good nose placement, cobby little body, needs to settle on the move, but
this will come.
Pěkný start dne, velmi pěkná velikost, nádherná hlava, dobrá klenba lebky, správné umístění čenichu, kompaktní malé tělo, v pohybu se potřebuje
ustálit, ale to přijde.
2
PSI
BT tř. VÍTĚZŮ
EXPERT TWEE z Valldemose
V2, res. CAC
Nar.:12.2.2014 KCS 1259/14
O: PEPÍNO Karaj
M: YENNY z Valldemose
Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
KOLEŠOVICE
Slightly bigger but with pleasing head, well cushioned muzzle, good dark eyes, good cobby body with well muscled hindquarters and good
temperament.
Lehce větší, ale s pěknou hlavou, dobře vyplněný čenich, dobré tmavé oči, dobré kompaktní tělo s dobře svalnatou zadní partií a dobrý
temperament.
3
PSI
BT tř. VÍTĚZŮ
Marsward MAGIC MOMENTS
V1, CAC, VB
Nar.:11.8.2017 ČLP/KCS 1545
O: Marsward MASTERPIECE CLASSIC
M: Marsward BLACK MAGIC WOMAN
Majitel: Ivana HILDEBRANDOVÁ,
TUCHLOVICE
Nice black and tan, very cobby in body, has excellent tan markings, pleasing head with kind expression and good bone, a little bit unsettled on the
move, but of excellent type, needs to settle down on the table.
Pěkný BT, velmi kompaktní v těle, má výborné pálení, krásná hlava s milým výrazem a dobrá kostra, v pohybu poněkud neustálený, ale výborný typ,
potřebuje se uklidnit na stole.
4
PSI
BH tř. DOROSTU DIAMOND HEART Milpos
VN1
Nar.:5.4.2019 ČLP/KCS 1607
O: IVER z Rosenthalu
M: ARABELLA Milpos
Majitel: Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,
HAVÍŘOV
Small and compact lightly marked blenheim, pretty head with good earset, sound and confident mover, with lots of promise.
Malý a kompaktní světle znakovaný BH, krásná hlava s dobrým nasazením ucha, důkladný a sebejistý v pohybu, slibuje mnohé.
5
PSI
BH tř. DOROSTU XAVIER od Čitunky
VN2
Nar.:21.3.2019 KCS 1610/19
O: Belworth Vagni BERSI
M: JAPITA od Čitunky
Majitel: Hana BRANDSTETTROVÁ,
LIŠANY
Very nice puppy, needs time to develop, but if the future is kind to him he will develop outstanding, lovely head with a beautiful expression, nice
neat lips, cobby body with good bone and confident showman just needs time.
Velmi pěkné štěně, k vývoji potřebuje čas, ale pokud k němu bude budoucnost laskavá, bude se vyvíjet výborně, báječná hlava a krásný výraz, pěkné
něžné pysky, kompaktní tělo s dobrou kostrou a sebejistý šoumen ještě potřebuje čas.
6
PSI
BH tř. OTEVŘENÁ MERMOZ des Rochers d'Agerna
V1, CAC, VB
Nar.:22.5.2016 CKC 1499-17/16
O: CAMBRIDGE de la Bacska
M: Just a dream DITE JUSTINE
Majitel: Petr FASORA,
HOVORANY
Little larger, well broken blenheim, with bald head, would like slightly better set ears, has good neck and shoulders, well constructed body if a little
long, very sound and confident mover with a lovely temperament.
Trochu větší BH s dobře rozdělenými barvami, s lysinou na hlavě, rád bych měl trochu lépe nasazené uši, má dobrý krk a lopatky, dobře stavěné
tělo i když trochu delší, velmi důkladný a sebejistý v pohybu s báječným temperamentem.
7
PSI
RU tř. MEZITŘÍDA Russisch Geist MOZART
V1, CAC, VB
Nar.:15.4.2018 KCS 1615-19/18
O: Marsward MAGIC RUMONS
M: Russisch Geist KIANA ROSES
Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
KOLEŠOVICE
Correct size ruby, with really lovely head, nice dome, good eyeset and nose placement, cobby little body with strong hindquarters, falls a little away
from the croup but a dog of excellent type.
RU správné velikosti se skutečně krásnou hlavou, pěkná klenba, dobře posazené oči a umístěný nos, kompaktní malé tělo se silnou zadní partií,
svažuje se trochu od zádi, ale pes výborný v typu.
8
PSI
RU tř. VETERÁNŮ JOLIOT z Valldemose
V1
Nar.:25.2.2008 KCS 863/08
O: AMADEE de la Bacska
M: BABETKA z Vesničky u hranic
Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
KOLEŠOVICE
in marvellous condition for 12 years old, up to size and a little longer in body, but a great character with good bone, and sound confident mover.
V úžasné kondici na jeho 12 let, velký a trochu delší v těle, ale velký charakter s dobrou kostrou a důkladný a sebejistý v pohybu.
9
PSI
TR tř. MLADÝCH UNO z Rosenthalu
V1, CAJC, NMP
Nar.:3.12.2018 ČLP/KCS 1573
O: TAYO od Dvou ořechů
M: NINA RICCI z Rosenthalu
Majitel: Ivana HILDEBRANDOVÁ,
TUCHLOVICE
Sound and well presented tricolor with large bald head, good typical king charles expression, has good bone, a cobby body with well sprung ribs
and good sound hindquarters.
Důkladný a dobře předvedený TR s velkou lysou hlavou, správný typický výraz king charlese, má dobrou kostru, kompaktní tělo s dobře klenutými
žebry a dobrými pevnými zadními partiemi.
10
PSI
TR tř. MEZITŘÍDA FLIP od Dvou ořechů
V1, CAC
Nar.:11.11.2017 ČLP/KCS 1526
O: ZALMAN Russisch Geist
M: YANETTE od Dvou ořechů
Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ,
MARTINĚVES
Very well marked tricolor, lacking coat, has a sweet head but would like lower set ears on him, has very good bone and is sound and confident
mover, nice to see a shorter body.
Velmi dobře znakovaný TR, nedostatek srsti, má sladkou hlavu, ale raději bych na něm měl níže nasazené uši, má velmi dobrou kostru a je důkladný
a sebejistý v pohybu, je pěkné vidět kratší tělo.

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 dorostu,
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 pohlaví,
VKV= Vítěz výstavy, BIS= Nejlepší pes výstavy
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11 KING
PSI
TR tř. VÍTĚZŮ
KING BALTHAZAR Fapella Gray
V1, CAC, VB, VV, BOB, BIS
Nar.:18.2.2016 KCS/1424/16
O: CEDRIK TWEE z Valldemose
M: GINNY AURORA Fapella Gray
Majitel: Petr FASORA,
HOVORANY
A mature male with well broken coat, a ballanced body, has a good tailset and croup, his crowning glory has to be his head, it is very close to the
breed standard, having a good rise to the skull, good nose and eye placement.
Vyspělý pes s dobře rozděleným vybarvením srsti, vyvážené tělo, má dobré nasazení ocasu a záď, jeho vrcholná nádhera musí být jeho hlava, je
velmi blízko standardu plemene, má dobrou věžičku na lebce, dobře umístěný nos a oči.
12
PSI
TR tř. VÍTĚZŮ
Magic Silk LEADER FOREVER
V2, res. CAC
Nar.:11.3.2017 ČLP/KCS 1515-17/17 O: Bonitos Companeros Deluxe SKIRRET
M: CHANEL z Rosenthalu
Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ,
MARTINĚVES
This mature male, I like his markings, his coat of good texture, his movement is sound back and front, just a little bit out of elbow and he was
unsettled on the table, but of good breed type.
Tento vyspělý pes, líbí se mi jeho znakování, jeho srst s dobrou strukturou, jeho pohyb je důkladný vzadu i vepředu, nyní má trochu vybočené lokty
a byl neustálený na stole, ale je dobrého plemenného typu.
13
PSI
TR tř. VETERÁNŮ CORRY od Čitunky
V1, NPV
Nar.:12.10.2010 KCS 1039/10/11
O: MONTY Karaj
M: VERA TIZIAN Bedit
Majitel: Hana BRANDSTETTROVÁ,
LIŠANY
Ligthly marked 9 year old with sound body and good bone, very nice head with good tan, has good neck and shoulders and moved happily, he is
displaying the lasting qualities of this breed very well.
Lehce znakovaný 9-ti letý s pevným tělem a dobrou kostrou, velmi pěkná hlava s dobým pálením, má dobrý krk a lopatky a pohyboval se šťastně,
velmi dobře předvádí trvající kvality svého plemene.
14
FENY
BT tř. DOROSTU SHEHEREZADE Tucherish
VN1, NFD, BOP
Nar.:30.3.2019 KCS/1630-19/19
O: Dowsbank KING OF JAZZ
M: WINIE od Dvou ořechů
Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ,
MARTINĚVES
Very pretty correct size, very pretty head with soft gentle expression, has wonderful tan markings in all the right places, compact cobby little body,
her movement needs to improve all alround but shows a lot of promise.
Velmi krásná a správná velikost, velice krásná hlava s jemným něžným výrazem, má báječné pálení na všech správných místech, kompaktní malé
tělo, její pohyb potřebuje zlepšit, aby se zlepšilo všechno kolem, ale ukazuje se velmi nadějnou.
15
FENY
BT tř. MLADÝCH Little Girl MELISA
V1, CAJC, NMF, BOJ, BOS
Nar.:13.6.2018 RKF 5264453
O: DENDI is Doma Ha Barishihe
M: Allagri Amadeya ARNIKA
Majitel: MUDr. Miluše POSPÍŠILOVÁ,
BEROUN
Pretty bitch, lacking body so needs time, has a good eye and expression and good nose placement, she has particularly good dome skull, I find her
slightly longer in back than the standard calls for, she moved soundly in both ends and she is of excellent type but does need time.
Krásná fenka, nedostatečné tělo, které potřebuje čas, má dobré oko a výraz a dobré umístění nosu, má zvlášť dobrou lebeční klenbu, shledávám ji
lehce delší ve hřbetě než vyžaduje standard, pohybovala se důkladně na obou koncích a je výborným typem, který potřebuje čas.
16
FENY
BT tř. OTEVŘENÁ NESSY HESSY Fapella Gray
nenastoupila
Nar.:18.12.2017 KCS 1533/17
O: LUIS Bohemia Zlatava
M: HESSY QUEENY Fapella Gray
Majitel: Petr FASORA,
HOVORANY
absent
17
FENY
BH tř. MLADÝCH TINA z Rosenthalu
VD1
Nar.:13.10.2018 ČLP/KCS 1570
O: IVER z Rosenthalu
M: WIVI od Dvou ořechů
Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ,
MARTINĚVES
Lightly marked blenheim, good rich color, she has good head pattern, has slightly worried expression, good body proportions, moves adequately
and retains lovely topline.
Lehce znakovaná BH, dobrá bohatá barva, má dobrý tvar hlavy, má trochu utrápený výraz, dobré tělesné proporce, pohybuje se přiměřeně a
udržuje hezkou horní linii.
18
FENY
BH tř. MEZITŘÍDA O'MYSTERY LADY Fapella Gray
VD1
Nar.:18.12.2017 KCS 1537/17
O: MERMOZ des Rochers d'Agerna
M: HENRIETTA TWEE z Valldemose
Majitel: Petr FASORA,
HOVORANY
Small and compact, well broken of good color, pretty head with feminine expression, moved well both ways, would like a bit stronger bone all
through for two years old.
Malá a kompaktní, dobře rozdělená správná barva, krásná hlava s fenčím výrazem, pohybovala se dobře oběma směry, rád bych, aby měla celkově
trochu silnější kostru ve dvou letech věku.
19
FENY
RU tř. MEZITŘÍDA BERNARDINE Milpos
VD1
Nar.:11.4.2018 ČLP/KCS 1548
O: HELIOS dela Cote Chaude
M: HOLLY QUEENNY Fapella Gray
Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
KOLEŠOVICE
Ruby of good color, has lovely coat texture, cobby little body with pretty head with dark expressive eyes, good nose placement, has good front
assembly but a bit weaker in the back end.
Ruby dobré barvy, má bádhernou strukturu srsti, kompaktní malé tělo s krásnou hlavou s tmavýma výraznýma očima, dobré umístění nosu, má
dobré přední sestavení, ale je trochu nedostatečné vzadu.
20
FENY
RU tř. MEZITŘÍDA BEVERLY Milpos
VD2
Nar.:11.4.2018 ČLP/KSC 1547
O: HELIOS de la Cote Chaude
M: HOLLY QUEENY Fapella Gray
Majitel: MUDr. Miluše POSPÍŠILOVÁ,
BEROUN
Nice size with lovely coat color, very pretty head, would like it a bit stronger, has nice neck and shoulders, is cobby in body, could be stronger in
hind movement but very good breed type.
Pěkná velikost s báječnou barvou srsti, velmi krásná hlava, rád bych, aby ji měla trochu silnější, má pěkný krk a lopatky, je kompaktní v těle, mohla
by mít silnější pohyb vzadu, ale je velmi dobrý plemenný typ.
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 dorostu,
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 pohlaví,
VKV= Vítěz výstavy, BIS= Nejlepší pes výstavy
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21 KING
FENY
TR tř. MLADÝCH PRINCESS JAYMEENA Fapella Gray
V1, CAJC
Nar.:27.10.2018 KCS 1591/18
O: AZZARO Fapella Gray
M: GINNY AURORA Fapella Gray
Majitel: Petr FASORA,
HOVORANY
Very nicely marked, coat of good quality, nicely presented, is lovely size, has sweet pretty head, would like it a little bolder in head, compact cobby
little body and is sound and steady mover.
Velmi pěkně znakovaná, srst dobré kvality, pěkně předvedena, má báječnou velikost, má sladkou krásnou hlavu, rád bych, aby měla tučnější (?)
hlavu, kompaktní malé tělo a je důkladná a ustálená v pohybu.
22
FENY
TR tř. VÍTĚZŮ
NINA RICCI z Rosenthalu
V1,--Nar.:5.6.2017 ČLP/KCS 1498
O: HOOKUI Bohemia Zlatava
M: PENNY od Dvou ořechů
Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ,
MARTINĚVES
Useful bitch, out of coat and this shows all the flecking in the markings, has very pleasant head with lovely eye, good nose placement and nice
cushioned muzzle, is balanced in body with good spring of ribs, moved soundly back and front, excellent type, just pity she is so void of coat today.
Znamenitá fenka, je bez srsti a to odhalilo všechny ty skvrny ve znakování, má velmi pěknou hlavu s nádherným okem, dobře umístěný nos a pěkně
vyplněný čenich, je vyvážená v těle s dobrým klenutím žeber, pohybuje se důkladně vzadu i vepředu, výborný typ, jen škoda, že je dnes tak moc bez
srsti.
23
FENY
TR tř. VETERÁNŮ MYSTERY z Valldemose
V1, NFV, BOV
Nar.:24.11.2008 KCS 1259/14
O: BONSAI des Vercheres de Montdidier
M: Smokey Valley's KRISTINE
Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
KOLEŠOVICE
Lovely size in very good condition for her age, moving soundly both back and front, has compact body with very good ribcage, sweet feminine head
with good eye of correct color, good nose placement, very nice bitch showing the lasting qualities of the breed.
Nádherná velikost, na její věk velmi dobrá kondice, pohybovala se důkladně vzadu i vepředu, má kompaktní tělo s velmi dobrým hrudníkem, sladká
fenčí hlava s dobrým okem správné barvy, dobře umístěný nos, velmi pěkná fenka předvádějící trvající kvalitu plemene.

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 dorostu,
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 pohlaví,
VKV= Vítěz výstavy, BIS= Nejlepší pes výstavy
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