
1Str.: VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2021-I, Areál Vigvam, Němčice, sobota 10. 7. 2021, s  posudky.

1 PSI BT tř. MLADÝCHKING V1, CAJC, NMP, BOJShadow Harry Fapella Gray
Nar.: M:Faworite King Harry PotterO:CMKU/KCS 1684/2030.4.2020 HessyQueeny Fapella Gray

Majitel: HovoranyPetr FASORA,
Mladý pes v tělesném vývoji, standardní kostra i stavba těla, kvalitní osrstění, velmi dobrý pohyb, velmi dobré předvedení.

2 PSI BT tř. VÍTĚZŮ V1, CAC, VBMarsward Magic Moments
Nar.: M:Marsward Masterpiece ClassicO:ČLP/KCS 154511.8.2017 Marsward Black Magic Woman

Majitel: TuchloviceIvana HILDEBRANDOVÁ,
Velmi dobře předvedený pes se zaslouženě získanými tituly.

3 PSI BH tř. VÍTĚZŮ V1, CAC, VBMermoz des Rochers d 'Agerna
Nar.: M:Cambridge de la BacskaO:CMKU/KCS 1499-17/1722.5.2016 Just a Dream Dite Justine

Majitel: HovoranyPetr FASORA,
Velmi dobře předvedený pes, s výborným pohybem a zaslouženě získanými tituly

4 PSI RU tř. MEZITŘÍDA V1, CACBaron Hart z Panství Lomnice
Nar.: M:Hart Pepíno Fapella GrayO:CMKU/KCS 1654/1927.9.2019 Hazel Grace Twee z Valldemose

Majitel: HavířovIng. Danuše FOJTÍKOVÁ,
Standardní pes, s velmi dobrým pohybem a předvedením, standardní srst i zbarvení, volnější předkus.

5 PSI RU tř. MEZITŘÍDA V1, CACDiamond Heart Milpos
Nar.: M:Iver z RosenthaluO:ČLP/KCS 1607/20 5.4.2019 Arabella Milpos

Majitel: HavířovIng. danuše FOJTÍKOVÁ,
Standardní pes s odpovídající kostrou i stavbou těla, velmi dobrý pohyb, mohlo by být lepší předvedení v pohybu.

6 PSI RU tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VB, KV, BOSRussish Geist Mozart
Nar.: M:Marsward Magic RumorsO:CMKU/KCS 1615-19/1815.4.2018 Russish Geist Kiana Roses

Majitel: KolešoviceMgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
Standardní pes, velmi dobře předvedený s velmi dobrým pohybem, kvalitní srst i barva.

7 FENY BT tř. MLADÝCH V1, CAJC, NMFSweet Hessy Fapalla Gray
Nar.: M:faworite King Harry PotterO:CMKU/KCS 1685/2030.4.2020 Hessy Queeny Fapella Gray

Majitel: HovoranyPetr FASORA,
Mladá fena v tělesném vývoji s velmi dobrým pohybem i předvedením, srst a barva odpovídá věku.

8 FENY BH tř. DOROSTU VN1, ND, NPDRussish Geist Damian for Izuz
Nar.: M:Gedeon of Nevskogo HobbitaO:ČLP/KCS 1677 7.11.2020 Idylle des Trois Maillets

Majitel: TuchloviceIvana HILDEBRANDOVÁ,
Mladý pes, v tělesném vývoji se srstí odpovídající věku, vč. síly kostry a stavby těla. Velmi dobrý pohyb i předvedení.

9 FENY BH tř. MEZITŘÍDA V1, CACJacquelin Twee z Valldemose
Nar.: M:Russish Geist MozartO:CMKU/KCS 1650/1926.9.2019 Brilliant Girl Twee z Valldemose

Majitel: KolešoviceMgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
Mladá fena, se standardní kostrou, kvalitou srsti a barvou odpovídající věku, fena by zasloužila lepší předvedení.

10 FENY BH tř. MEZITŘÍDA ---Maqui Donas Fancy Fairytale
Nar.: M:Maqui Donas Copycat CandymanO:SE10091/202024.11.2019 Maqui Donas Dazzling Diva

Majitel: Husinec-ŘežAnna LESKOVÁ,
nenastoupila

11 FENY BH tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VB, KV, BOB, BISO'Mystery Lady Fapella Gray
Nar.: M:Mermoz des Rochers d'AgernaO:CMKU/KCS 1537/1718.12.2017 Henrietta Twee z Valldemose

Majitel: HovoranyPetr FASORA,
Standardní fena s vynikajícím pohybem. Se standartní kostrou i stavbou těla, elegantní pohyb, výborné předvedení

12 FENY RU tř. MEZITŘÍDA V1, titul nezadánJennifer Twee z Valldemose
Nar.: M:Russish Geist MozartO:CMKU/KCS 1651/1926.9.2019 Brilliant Girl Twee z Valldemose

Majitel: KolešoviceMgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
standartní fena se silnou kostrou, viditelně přestavěná v zádi, kdy není vliv na volný pohyb obou párů končetin. Kvalitní srst,
výborné předvedení.

13 FENY RU tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VBBernardine Milpos
Nar.: M:Helios de la Cote ChaudeO:ČLP/KCS 154811.4.2018 Holly Queeny Fapella Gray

Majitel: KolešoviceMgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
Standartní fena s velmi dobrým pohybem i předvedením, kvalitní srstí

14 FENY TR tř. MLADÝCH VD1Fiona Milpos
Nar.: M:Lion StamíraO:ČLP/KCS 167723.4.2020 Arabella Milpos

Majitel: TuchloviceIvana HILDEBRANDOVÁ,
Mladá fena v tělesném vývoji s jemnější kostrou, srst odpovídá věku

15 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VD1Aida Buena Compania
Nar.: M:Cagge Provn MinitzO:ČLP/KCS 163527.8.2019 Esminee Provn Minitz

Majitel: Kladruby nad LabemDušan PROROK,
Standartní fena s výrazně klenutými bedry a strmou zádí. Srst odpovídá věku, standartní pohyb, dobré předvedení.

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV=Klubový vítěz, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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16 FENY TR tř. VETERÁNŮKING ---Claire Twee z Valldemose
Nar.: M:Bonsai des Vercheres se MontdidierO:CMKU/KCS 1189/1320.2.2013 Tima Mar z Valldemose

Majitel: KolešoviceMgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
nedostavil se

17 PSI BT tř. DOROSTUKAVALÍR VN1Locksley Robin Zlatý kavalír
Nar.: M:Nickolas MinowaraO:CMKU/CKC 17825/2026.12.2020 Pennygown Lady That Lunches

Majitel: BrnoIng. Miroslav FABIÁNEK,
Mladý pes v tělesném vývoji, standartní síla kostry, i stavba těla. Srst odpovídá věku. Standartní znaky označené, velmi dobré
předvedení

18 PSI BT tř. MLADÝCH V1, CAJCChoco ze Starého dvora
Nar.: M:Lagiva Back in StyleO:CMKU/CKC 17157/20 4.3.2020 Cherry Krásná louka

Majitel: Mníšek pod BrdyVladimíra JALŮVKOVÁ,
V tělesném vývoji, se standartní kostrou i stavbou těla, kvalitní srst, pohyb pánevních končetin by mohl být prostornější, velmi
dobré předhrudí

19 PSI BT tř. MLADÝCH VD2Samson Super Dog Gardyth
Nar.: M:Giuseppe Verdi GardythO:ČLP/CKC 17678 1.10.2020 Kornelia Malarosa Gardyth

Majitel: HRADEC KRÁLOVÉHana ŠKALOUDOVÁ.
Mladý pes v tělesném vývoji se standartní sílou kostry, viditelně klenutá bedra, srst odpovídá věku, standartní ohraničené
znaky. Je třeba se věnovat předvádění ve výstavním kruhu

20 PSI BT tř. VÍTĚZŮ V2Arriana's Scout of Timodie
Nar.: M:Artur KobnlížekO:CMKU/CKC 15037/1620.7.2016 Timon's Diamonds Are Forever

Majitel: Karlovy VaryJana HOVORKOVÁ,
Výborně předvedený pes, s elegantním pohybem a zaslouženými získanými tituly

21 PSI BT tř. VÍTĚZŮ V1, CAC, VB, KVVoltaire z Vrchu králů
Nar.: M:Turretbank TriberryO:CMKU/CKC 15822/18/1914.1.2018 Ooh La La z Vrchu králů

Majitel: BřeznoDaniela FIALOVÁ,
Výborně předvedený pes, s elegantním pohybem a zaslouženými získanými tituly

22 PSI BT tř. VETERÁNŮ V1, NVPIsidor Kareli pod Radyní
Nar.: M:Yaris du Chateau NoblesseO:CMKU/CKC 13123/1227.12.2012 Ladronka Sladká krása

Majitel: MeclovMartina BARNÁŠOVÁ,
Velice vitální jedinec s elegantním pohybem a kvalitní srstí, samozřejmě s výborným předvedením

23 PSI BH tř. ŠTĚŇAT VN1, NŠPI'm Inspector Morse Silver Capricorn
Nar.: M:Onitha's OrphéeO:ČLP/CKC 17933 6.2.2021 Utopia Empire Silver Capricorn

Majitel: VinařiceJUDr. Ivana JANDOVÁ,
Velice pěkný pes v tělesném vývoji, velmi dobře předvedený, síla kostry i srst odpovídá věku, znaky dobře ohraničené

24 PSI BH tř. DOROSTU VN1Unikát Chilli koliba
Nar.: M:Onitsha's MonipolyO:SPKP 400513.10.2020 Marion Chilli koliba

Majitel: ŠtenberkMiloš KOPECKÝ,
Mladý pes v tělesném vývoji, se silnou kostrou a srstí odpovídající věku, velmi dobrý pohyb i předvedení

25 PSI BH tř. MLADÝCH V4Argos nad Modřanským potokem
Nar.: M:Qashqai Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC 1764717.9.2020 Venuše z Jezerního království

Majitel: RoztoklatyLucie VILÍMKOVÁ,
Pes v tělesném vývoji, standartní kostra i stavba těla, velmi dobrý pohyb i předvedení, srst odpovídá věku

26 PSI BH tř. MLADÝCH VAroon Heřmanova zahrádka
Nar.: M:Yasper z Jezerního královstvíO:ČLP/CKC 17695 9.10.2020 Sherry z Jezerního království

Majitel: ŠestajoviceKlára ŠTINDLOVÁ,
Mladý pes v tělesném vývoji, standartní síla kostry i stavba těla, kvalitní srst odpovídající věku, velmi dobrý pohyb i
předvedení

27 PSI BH tř. MLADÝCH VAshar Heřmanova zahrádka
Nar.: M:Yasper z Jezerního královstvíO:ČLP/CKC 17697 9.10.2020 Sherry z Jezerního království

Majitel: StřeliceDana KRÁLOVÁ,
Dobře předvedený mladý pes, se standartní sílou kostry i stavbou těla, srst odpovídá věku, standartní pohyb

28 PSI BH tř. MLADÝCH VAssanti Baryon Cavalier
Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:ČLP/CKC 1720416.3.2020 Priselia Twe Biely démon

Majitel: VšerubyTereza HAVLENOVÁ,
Mladý pes se standartním pohybem a velmi dobrým předvedením, standartní síla kostry, stavba těla i srst.

29 PSI BH tř. MLADÝCH V1, CAJC, NMP, BOSLaguna Love Heatrbreaker
Nar.: M:Cavashon McdreamyO:CMKU/CKC 17272-20/2015.1.2020 Be Delicious Gorska Fantazja

Majitel: Mníšek pod BrdyVladimíra JSALŮVKOVÁ,
Mladý pes se silnou kostrou, standartní stavbou těla, kvalitní srstí a velmi dobrým pohybem i předvedením.

30 PSI BH tř. MLADÝCH V3Paddy Gold od Zlatého Roxe
Nar.: M:Faranel Prokopská hvězdaO:CMKU/CKC 17455/2021.6.2020 Lotty Gold od Zlatrého Roxe

Majitel: Praha 6Lenka HRONÍKOVÁ,
Mladý pes s výborným pohybem i předvedením, standartní síla kostry i stavba těla, kde bych uvítal výraznější přední frontu,

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV=Klubový vítěz, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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kvalitní srst odpovídající věku
31 PSI BH tř. MLADÝCHKAVALÍR V2Veni Vidi Vici prokopská hvězda

Nar.: M:Oficír Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC 1725219.4.2020 Nova Prokopská hvězda
Majitel: PřezleticePetra ZVAROVÁ,

Mladý pes se standartním elegantním pohybem, standartní síla kostry včetně celkové stavby těla, kvalitní srst, velmi dobré
předvedení

32 PSI BH tř. MEZITŘÍDA V2, res. CACWendy Quatro z Kamilkové zahrady
Nar.: M:Cinderaic King of the RoadO:CMKU/CKC 16862/1915.9.2019 Imagine Quatro z Kamilkové zahrady

Majitel: Havlíčkův BrodJan KEŠNER,
Dobře předvedený pes s prostorným pohybem, standartní síla kostry i stavba těla, standartní srst i výraz

33 PSI BH tř. MEZITŘÍDA V1, CACXin Treasure Bonimo
Nar.: M:Ellemich IconicO:CMKU/CKC 16885/1924.9.2019 Dolce Gabbana Bonimo

Majitel: BrandýsekJolna BÁČOVÁ,
Standartní pes ve všech směrech, kvalitní srst, velmi dobré předvedení

34 PSI BH tř. OTEVŘENÁ V4Aurelio z Rondelu
Nar.: M:Orchard Prokopská hvězdaO:CMKU/CKC 16855/1915.9.2019 Beauty Royal shine

Majitel: Praha 4Blanka HOUSKOVÁ,
Standartní pes s kvalitním osrstěním, při pohybu mírná sbíhavost předních končetin, též užší u pánevních. Nestandartně
nesený ocas.

35 PSI BH tř. OTEVŘENÁ V2, res. CACHolmes z Údolí kavalírů
Nar.: M:Bonitos Companeros AdiosO:CMKU/CKC 16985/19 5.12.2019 Elisabeth Cavalier Prague

Majitel: Jílové u PrahyMartina Mišeková,
Standartní pes s velmi dobrým pohybem, kvalitní srstí a velmi dobrým předvedením.

36 PSI BH tř. OTEVŘENÁ V3Ingemar Auri z Panství Lomnice
Nar.: M:Dempasar Valachian beautyO:CMKU/CKC 16563/1915.4.2019 Wanessa-Mae z Panství Lomnice

Majitel: HlinskoBlanka POSPÍŠILOVÁ,
Pes se silnou kostrou, výbornou stavbou těla, kvalitní srstí, velmi dobrým pohybem i předvedením.

37 PSI BH tř. OTEVŘENÁ V1, CACTheodor Quatro z Kamilkové zahrady
Nar.: M:Happy Prince BonimoO:CMKU/CKC 16277/1812.10.2018 Imagine Quatro z Kamilkové zahrady

Majitel: Praha 9Denisa JIROUTOVÁ,
Standartní pes s užším pohybem pánevních končetin, výborná stavba těla, kvalitní srst, velmi dobré předvedení

38 PSI BH tř. VÍTĚZŮ V1, CAC, VBBambi Twe Biely démon
Nar.: M:Sweetbriar ShakespeareO:CNKU/CKC 15579-1730.3.2017 Assica Nini Biely démon

Majitel: VšerubyTereza HAVLENOVÁ,
Představitel plemene s velmi dobrým předvedením i pohybem a se zaslouženě získanými tituly

39 PSI BH tř. VÍTĚZŮ V2, res. CACBonitos Companeros Adios
Nar.: M:Bonitos Companeros Everlasting DreamO:CMKU/CKC 15577/-17/1 8.3.2017 Bonitos Companeros Cleopatra of Pine Cre

Majitel: Praha 2MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,
Představitel plemene s velmi dobrým předvedením i pohybem a se zaslouženě získanými tituly

40 PSI BH tř. VÍTĚZŮ ---Oficír Prokopská hvězda
Nar.: M:Orchard Hill Just Enough CashO:CMKU/CKC 15677/1715.10.2017 Fantastica Prokopská hvězda

Majitel: Boršov nad VltavouEva KUBÁTOVÁ,
nedostavil se

41 PSI BH tř. VÍTĚZŮ V3Perfect Smile Scarlett team
Nar.: M:Masterpiece Elensis-the Royal ChoiceO:CMKU/CKC 16300-18/1827.6.2018 DFiamond in the Sky Scarlett team

Majitel: Velké PřílepyM.+ M HRONCOVÁ,.
Představitel plemene s velmi dobrým předvedením i pohybem a se zaslouženě získanými tituly

42 PSI BH tř. VETERÁNŮ V1Oscar Wilde z Usedlosti Újezdec
Nar.: M:Rosebury HermesO:CMKU/CKC 13417/13 1.7.2013 Fleur Illusion z Usedlosti Újezdec

Majitel: VodňanyJindra DIBLÍKOVÁ,
Velmi vitální jedinec ve výborném výživném stavu, na věk elegantní pohyb, kvalitní srst

43 PSI RU tř. MEZITŘÍDA V1, bez tituluJesse Auri z Panství Lomnice
Nar.: M:Zaffir Foon CharmanderO:CMKU/CKC 17073/2021.1.2020 Cecilka Auri z Panství Lomnice

Majitel: ČernilovJitka ŠILAROVÁ,
Standartní pes při pohybu i ve statutáru, klenutá bedra a spáditá záď, úzký pohyb pánevních končetin, kvalitní srst i barva,
velmi dobré předvedení

44 PSI RU tř. MEZITŘÍDA ---Tullamore Prokopská hvězda
Nar.: M:Kabaret Double RedO:CMKU/CKC 16856/1919.9.2019 Goya Prokopská hvězda

Majitel: Boršov nad VltavouEva KUBÁTOVÁ,
nedostavil se

45 PSI RU tř. MEZITŘÍDA VD2William Quatro z Kamilkové zahrady
Nar.: M:Cinderiac King of the RoadO:CMKU/CKC 16863/1915.9.2019 Imagine Quatro z Kamilkové zahrady

Majitel: HlinskoBlanka POSPÍŠILOVÁ,
Standartní pes se silnou kostrou, s odpovídající stavbou těla, s malým bílým znakem na hrudi, při pohybu úzký pohyb

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV=Klubový vítěz, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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pánevních končetin, velmi dobré předvedení
46 PSI RU tř. OTEVŘENÁKAVALÍR V1, CACAuremius Cria Bečva Ruberries

Nar.: M:Caesar Mechový achátO:CMKU/CKC 16296/18 2.11.2018 Deanna Amber Sun Dagymery
Majitel: Karlovy VaryJana HOVORKOVÁ,

Standartní pes, velmi dobře předvedený, dobrá síla kostry, standartní stavba těla, velmi dobrý pohyb, kvalitní srst
47 PSI RU tř. OTEVŘENÁ VD2Axis Nero Abiriz

Nar.: M:Maverick Royaume des Cavaliers ValansainO:CMKU/CKC 16733/1927.6.2019 Abigal Linden Leares
Majitel: PostřelmovVeronika SLÁDKOVÁ,

Standartní pes, mírně delšího formátu s volným hřbetem za kohoutkem a úzkým pohybem pánevních končetin
48 PSI RU tř. VÍTĚZŮ V1, CAC, VBMaverick Royaume des Cavaliers Valaisans

Nar.: M:Impulse du Jardin de ClaireO:CMKU/CKC 15467-17/17 7.1.2017 I'm Lady Belle des Cavaliers de Canine
Majitel: StředoklukyIng. Olga Záleská,

Pes s výborným pohybem i předvedením, kvalitní srstí, zaslouženě získanými výstavními tituly
49 PSI TR tř. DOROSTU VN2Chrisbell Sixi Biely démon

Nar.: M:Tomis Tri Biely démonO:SPKP 4027 2.12.2020 Vixxie Twe Biely démon
Majitel: VšerubyTereza HAVLENOVÁ,

Mladý pes v tělesném vývoji. Síly kostry, stavba těla, srst i pohyb odpovídají věku. Velmi dobré předvedení
50 PSI TR tř. DOROSTU VN1, NDP, NDYukon Barnaby z Usedlosti Újezdec

Nar.: M:Barnaby From DanakoO:ČLP/CKC 17854 8.1.2021 Linduška Bára z Usedlosti Újezdec
Majitel: VodňanyJindra DIBLÍKOVÁ,

Mladý pes v tělesném vývoji. Síly kostry, stavba těla, srst i pohyb odpovídají věku. Velmi dobré předvedení
51 PSI TR tř. MLADÝCH V2Burbon z Rondelu

Nar.: M:Rudolf Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC 1719030.3.2020 Beauty Royal shine
Majitel: BrnoPetra VOLEJNÍKOVÁ,

Mladý pes v tělesném vývoji. Dobře se předvádějící, ale bohužel má strmější úhlení pánevních končetin a tím vázaný pohyb.
Síla kostry i stavba těla včetně srsti odpovídají věku. Psík velmi dobře předveden.

52 PSI TR tř. MLADÝCH V1, CAJCSeverus Fidwor z Císařského mlýna
Nar.: M:Wimbledon Strawberry Silver CapricornO:ČLP/CKC 17269 1.5.2020 Josephina Fidwor z Císařského mlýna

Majitel: Praha 9Martin SYNEK,
Velmi dobře předvedený mladý pes. K věku se standartní kostrou, stavbou těla i kvalitní srstí. Velmi dobrý pohyb

53 PSI TR tř. MEZITŘÍDA V1, CAC, VBArchibald Ellis Bohemia
Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:CMKU/CKC 16791/1930.7.2019 Quella Merlin Bohemia

Majitel: PlzeňVeronika JÍLKOVÁ,
Velmi dobře předvedený pes s elegantním pohybem, standartní síla kostry i stavba těla, velmi dobrý pohyb, kvalitní srst,
dobře vyznačené znaky

54 PSI TR tř. MEZITŘÍDA V2, res. CACXerxes Dream Bonimo
Nar.: M:Ellemich IconicO:CMKU/CKC 16884/1924.9.2019 Dolce Gabbana Bonimo

Majitel: BrandýsekJolana BÁČOVÁ,
Standartní pes, delšího formátu, standartní síla kostry, kvalitní srst i znaky

55 PSI TR tř. OTEVŘENÁ V2, res. CACHugo Quatro z Kamilkové zahrady
Nar.: M:Phoenix Terno z Kamilkové zahradyO:CMKU/CKC 14408/1515.5.2015 Colete Gold od Zlatého Roxe

Majitel: Praha 9Denisa JIROUTOVÁ,
Dobře předvedený jedinec v blahobytném výživném stavu, silná kostra, standartní stavba těla, bohatá srst. Velmi dobrý
pohyb, který by mohl být elegantnější.

56 PSI TR tř. OTEVŘENÁ V1, CACTiberio Tinelli Spanilá věž
Nar.: M:Norbetr Love MeO:CMKU/CKC 16598/1926.4.2019 Niobe Spanilá věž

Majitel: ČernilovJitka Šilarová,
Standartní pes s elegantním pohybem, standartní síla kostry, stavba těla i srst včetně zbarvení. Velmi dobré předvedení

57 PSI TR tř. VÍTĚZŮ V2, res. CACBonitos Companeros Zeal Womanizer
Nar.: M:Womanizer an Excellent ChoiceO:CMKU/CKC 16830-19/1924.2.2019 Bonitos Companeros Ravenna

Majitel: Praha 2MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,
Výborný pes, výborně předvedený s výborným pohybem a zaslouženě získanými tituly

58 PSI TR tř. VÍTĚZŮ V1, CACBruce Royal shine
Nar.: M:Pascavale ValentinoO:CMKU/CKC 14058/1427.8.2014 Francis Cheri Zbirožské podzámčí

Majitel: PříbramMarcela DUŠKOVÁ,
Výborný pes, standartní kostra i stavba těla, standartní srst, zaslouženě získané tituly včetně předvedení

59 PSI TR tř. VÍTĚZŮ V3Denpasar Valachian beauty
Nar.: M:Lambert Love MeO:CMKU/CKC 15270/16 9.11.2016 Givenchy Moravia Eden

Majitel: KunoviceLibuše KRISTOVÁ,
Standartní pes v kostře, stavbě těla, osrstění i znacích, zaslouženě získané tituly. Dnes výborný pohyb i předvedení

60 PSI TR tř. VETERÁNŮ V1Joe Black Spanilá věž
Nar.: M:Monaco Sevi Biely démonO:CMKU/CKC 16000/1212.1.2012 Greace Spanilá věž

Majitel: ŠtenberkMiloš KOPECKÝ,
Na věk elegantní pohyb, velmi vitální stav, výborný výživný stav, psík ve výstavní kondici, velmi dobře předvedený

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV=Klubový vítěz, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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61 FENY BT tř. MLADÝCHKAVALÍR VD3Barraca od Pylu
Nar.: M:Elleck Eli Biely démonO:ČLP/CKC 17613 3.9.2020 Jenni Rivera Bonimo

Majitel: BlšanyAlena SKALICKÁ,
10 měsíční fena správného tělesného rámce, s výrazně silnou kostrou, samičí výraz, správný poměr čenichu a mozkové partie,
korektní ucho, prostorný objemný hrudník, správně úhlená kolena, rovná hřbetní linie, lehce spáditá záď v pohybu, s
výrazněji užší mechanikou PK v hleznech, výborná kvalita a textura srsti, znaky pálení, přátelská povaha, výborné předvedení

62 FENY BT tř. MLADÝCH VD4Doris od Lánské obory
Nar.: M:William Shakespeare BonimoO:ČLP/CKC 1725017.4.2020 Bijanka Foon Charmander

Majitel: TuchloviceIvana ZIKOVÁ,
15 měsíční fena korektního tělesného rámce, střední síly kostry, na výrazně vyšších končetinách, samičí výraz, prostorná
mozkovna, korektní ucho, hrudní fronta odpovídá věku, s lehce vybočenou tlapkou, výborně úhlené PK, klenutější bedra,
neustálená mechanika pohybu, s přestavěnou zádí, užší mechanikou PK a nížeji nasazeným a neseným ocasem, korektní
textura srsti, jemnější povaha, velmi dobré předvedení

63 FENY BT tř. MLADÝCH V1 CAJCJessie ze Starého dvora
Nar.: M:Lagiva Back in StyleO:CMKU/CKC 17575/2012.8.2020 Arty ze Starého dvora

Majitel: Mníšek pod BrdyVladimíra JALŮVKOVÁ,
11 měsíční fena, elegantní a kompaktní fena, střední síly kostry, správného tělesného rámce malého španěla, výborný samičí
výraz, prostorná mozkovna, výborná čenichová partie s výborně vyplněnými tvářemi, prostorný správně klenutý hrudník,
výborná hřbetní a břišní linie s krátkými bedry, výborně úhlené koleno, silná tlapka, výborná textura a kvalita srsti, vydatný
pohyb PK s posunem z kyčlí, přál bych veselejší akci ocasu, přátelská povaha, výborné předvedení

64 FENY BT tř. MLADÝCH VD2Karamela z Jezerního království
Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:CMKU/CKC 17638/2014.9.2020 Beylis z Jezerního království

Majitel: Stříbrná SkaliceHana KOŠŤÁLOVÁ,
10 měsíční fenajemnějšího tělesného rámce a síly kostry, velmi dobrá samičí hlava, s prostornou mozkovnou a delší
čenichovou partií, užší hrudní fronta, s dobře vyjádřenou prsní kostí a lehce vybočenými tlapkami HK, velmi dobré úhlení PK,
přestavěná záď s nížeji nasazeným ocasem, v mechanice pohybu volný loket, sbíhavá mechanika PK v hleznech, přátelská
povaha, výborné předvedení

65 FENY BT tř. MLADÝCH VDŠarlota Foon Charmander
Nar.: M:Melrose SmartyO:ÖHZB/CA 2760A11.6.2020 Ulma Foon Charmander

Majitel: A, KirchstettenPetra HAUSHAMMER,
11 měsíční fena střední síly kostry a delšího tělesného rámce, na vyšších končetinách, samičí výraz, s prostornou mozkovnou,
nížeji nasazené ucho, kratší čenichová partie, užší hrudník, s volným postojem HK, střední délka krku, delší slabiny, velmi
dobře úhlené PK s ještě měkkčí hřbetní linií, jemnější textura srsti, mechanika pohybu s výrazně úzkou akcí PK v hleznech a
volným loktem, nížeji nasazený a nesený ocas s veselým projevem, přátelská povaha, výborné předvedení

66 FENY BT tř. MEZITŘÍDA V1Vicenza Bonimo
Nar.: M:Ladies Night du Jardin de ClaireO:CMKU/CKC 16776/1915.7.2019 Zeppelin Bonimo

Majitel: BaškaLucie KLUSOVÁ,
23 měsíční fena se silnou kostrou a mohutnějšího tělesného rámce, výborný samičí výraz, prostorná mozkovna, soft look,
korektní délka čenichové partie, nůžkový skus, velmi dobře vyplněný obličej, objemný hrudník, s velmi dobře vyjádřenou
hrudní kostí, lehce volnější hrudní fronta, korektní hřbetní a břišní linie, s velmi dobře zaúhleným kolenem, fena ve velmi
dobré výživné kondici kdy svoji hmotnost přenáší do mechaniky pohybu, lépe se předvádí staticky než kineticky, výborná
akce ocasu, přátelská povaha, výborné předvedení

67 FENY BT tř. OTEVŘENÁ V1 CAC, VBAiriss Anima Abiris
Nar.: M:Maverick Royaume des cavaliers ValaisansO:CMKU/CKC 16735/1927.6.2019 Abigail Linden Leaves

Majitel: KalištěMonika HLAVÁČOVÁ,
2 letá fena korektního tělesného rámce, střední síly kostry, na lehce vyšších končetinách, velmi dobrý samičí výraz, s jemnější
hlavou, výborná mozkovna, korektní čenichová partie, nůžkový skus, střední délka krku, užší hrudní fronta, s klenutějším
hrudníkem, měkkčí hřbet, strmější úhlení PK s rovným kolenem a s lehce přestavěnou zádí, úzká mechanika pK v hleznech, s
vyšší akcí ocasu, který je nížeji nasazen, výborná textura a kvalita srsti, přátelská povaha, výborné předvedení

68 FENY BT tř. OTEVŘENÁ DVenezia Bonimo
Nar.: M:Ladies Night du Jardin de ClaireO:CMKU/CKC 16774/1915.7.2019 Zeppelin Bonimo

Majitel: RožnovOndřej KOPRDA,
2 letá fena jemnějšího tělesného rámce a síly kostry, samičí výraz, klenutějšá mozkovna s kratší čenichovou partií, úzká
hrudní fronta s výrazně krátkými žebry, volnějším loktem, fena by potřebovala výraznější osvalení v bederní oblasti, strmější
postavení PK s kratším hleznem, mechaniku PK výrazně ovlivňuje úhlení s kratším krokem a posunem z kyčlí, velmi dobrá
textura srsti, feně bych přál lepší výstavní přípravu, která by zvýraznila její přednosti

69 FENY BT tř. VÍTĚZŮ V1 CACAbigail Linden Leaves
Nar.: M:Bastien Gold WiktorisO:CMKU/CKC 15085/16 2.8.2016 Sunshine Flowers City

Majitel: KalištěMonika HLAVÁČOVÁ,
Elegantní fena střední síly kostry a požadovaného tělesného rámce, samičí výraz, soft look, střední pigment, s otevřenějším
okem, výborná mozkovna, nůžkový skus, korektní čenichová partie, správně objemný hrudní s výborně modelovanou prsní
kostí, velmi dobře uloženou lopatkou, měkkčí hřbet, který vytváří dojem přestavěné zádi, korektní úhlení obou párů končetin s
rovným kolenem, výborně osrstěné tlapky, velmi odbrá textura a kvalita srsti a její úprava, užší mechanika PK při pohledu
zezadu, veselá akce chvostu, výborné předvedení

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV=Klubový vítěz, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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70 FENY BT tř. VÍTĚZŮKAVALÍR V2Beylis z Jezerního království
Nar.: M:Melrose SmartyO:CMKU/CKC 15942/1816.3.2018 Helgamay z Jezerního království

Majitel: Heřmanův MěstecVěra REJFKOVÁ,
3 letá fena kompaktní fena se silnější kostrou a mohutnějším tělesným rámcem, samičí výraz, výborná mozkovna a širší
čenichová partie, objemný hrudník, s výborně modelovanou hrudní kostí, velmi dobrým úhlenám HK a strmějším úhlením PK,
velmi dobrá hřbetní linie, s velmi dobře vyjádřenými slabinami, jemnější textura a kvalita srsti, fena v pohybu výrazně přenáší
svoji hmotnost do mechaniky, veselá akce kratšího ocasu, přátelská vyrovnaná povaha, velmi dobré předvedení

71 FENY BH tř. ŠTĚŇAT VN1, NŠF, NŠBlondbery Ellis Bohemia
Nar.: M:Bambi Twe Biely démonO:CMKU/CKC 18006/21 5.3.2021 Quella Merlin Bohemia

Majitel: PlzeňMiroslav JÍLEK,
4 měsíční fenka elegantního tělesného rámce, s výbornou sílou kostry na svůj věk, sladký samičí výraz, t.č. s klenutější
mozkovnou a kratší čenichovou partií, korektní skus odpovídající věku, správně se vyvíjející hrudník, s výborně uloženou
lopatkou, výborná hřbetní a břišní linie s pupeční kýlou, výborně úhlená, výborná mechanika pohybu se správnou akcí obou
párů končetin, mimořádně přátelská povaha, výborné předvedení, přeji mnoho úspěchů do budoucna

72 FENY BH tř. ŠTĚŇAT VN2Hafanana Bonimo
Nar.: M:Bonitos Companeros Zeal WomanizerO:ČLP/CKC 1787324.1.2021 Vittoria Bonimo

Majitel: BrandýsekJolana BÁČOVÁ,
6 měsíční fena střední síly kostry, lehce delšího tělesného rámce, samičí výraz, s prostornou mozkovnou, korektní čenichovou
partií a skusem, toho času kratší ucho, velmi dobře se vyvíjející hrudník s výborně klenutými žebry, toho času volnější loket,
výborné postavení PK, velmi dobrá hřbetní a břišní linie, korektní bedra, záď, správně nasazený ocas, textura srsti odpovídá
věku, toho času širší mechanika PK, oceňuji veselou akci ocasu typickou pro malého španěla, přátelská hravá povaha,
výborné předvedení, přeji mnoho úspěchů do budoucna

73 FENY BH tř. ŠTĚŇAT VN3Minnie ze Starého dvora
Nar.: M:Breezer ze Starého dvoraO:CMKU/CKC 17960/2113.2.2021 Debbie ze Starého dvora

Majitel: Mníšek pod BrdyVladimíra JALŮVKOVÁ,
5 měsíční fenka se silnější kostrou a toho času delšího tělesného rámce, včetně delších slabin, samičí výraz, s klenutější
mozkovnou, korektní čenichovou partií, nůžkový skus, volnější hrudní fronta, vše ostatní odpovídá věku, upozorňuji na
pupeční kýlu, stále štěněcí mechanika pohybu s veselou akcí ocasu, přátelská povaha, velmi dobré předvedení, přeji mnoho
úspěchů do budoucna

74 FENY BH tř. DOROSTU VN2Fertilia Bonimo
Nar.: M:Scooby Doo BonimoO:ČLP/CKC 17780 2.11.2020 Coco Chanel Bonimo

Majitel: Praha 10Petra JAŠKOVÁ,
8 měsíční fenka střední síly kostry toho času delšího tělesného rámce a na lehce vyšších končetinách, typická samičí hlava s
prostornou mozkovnou, výborně vyplněnými tvářemi, korektní skus, střední délka krku s výborně vyjádřeným kohoutkem,
toho času jemnější hrudní fronta a strmější úhlení pk, delší slabiny, v pohybu lehce klenutější bedra, veselá akce ocasu, který
je nížeji nasazen, užší mechanika obou párů končetin, přátelská povaha, výborné předvedení, přeji mnoho úspěchů do
budoucna

75 FENY BH tř. DOROSTU VN3Penny Vanessa Atalanta
Nar.: M:Onitsha's OrphéeO:ČLP/CKC 1780725.11.2020 Maribel Malcriado de la Casa

Majitel: OstravaMarcela VYMYSLICKÁ,
7 měsíční dorostenec se střední sílou kostry, tč na vyšší končetině, delšího tělesného rámce vytvářející dojem rámu obrazu,
samičí výraz, s lehce klenutější mozkovnou, korektní čenichovou partií, výborným pigmentem, soft look, toho času hrudní,
hřbetní a bederní partie ve vývoji a výraznější sedací kostí, mechanika pohybu odpovídí aktuální morfologii dorostence, veselá
akce ocasu, vyrovnaná přátelská povaha, přeji mnoho úspěchů do budoucna

76 FENY BH tř. DOROSTU VN1, NDFXsara Johana z Usedlosti Újezdec
Nar.: M:Wimbledon Many z Usedlosti ÚjezdecO:ČLP/CKC 17844 2.1.2021 Johanka Florence z Usedlosti Újezdec

Majitel: VodňanyJindra DIBLÍKOVÁ,
6 měsíční fenka elegantní požadované síly kostry, velmi dobrého tělesného rámce, velmi dobře modelovaná samičí hlava,
nůžkový skus, velmi dobrá čenichová partie, užší hrudní fronta, s měkkčí hřbetní linií, úhlení obou párů končetin a jejich postoj
je lehce ovlivněn afektovaností feny, výborná textura a kvalita srsti, toho času výrazně sbíhavá hlezna a paty při mechanice
PK, správně nesený avšak nížejí nasazený ocas s veselým projevem, přátelská povaha, přeji mnoho úspěchů do budoucna
115 FENY BH tř. MLADÝCH V3Athera Baryon Cavalier

Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:ČLP/CKC 1720716.3.2020 Priselia Twe Biely démon
Majitel: VšerubyTereza HAVLENOVÁ,

15-měsíční elegantní fena, střední síly kostry a velmi dobrého tělesného rámce, výborné osvalení, typická samiččí hlava s
výborně modelovanou mozkovnou, čenichovou partií, nůžkový skus. výborné ucho s typickým závěsem, prostorný dobře
klenutý hrudní koš s výborně modelovanou prsní kostí, výborný hrudní a břišní linie, výborné úhlení PK s rovným kolenem,
výrazný plášť, užší akce HK, veselá akce ocasu, výborné předvedení.

77 FENY BH tř. MLADÝCH V4Bella Mia Jiříkocvský potůček
Nar.: M:Matúš Chilli kolibaO:ČLP/CKC 1724313.4.2020 Omya Spanilá věž

Majitel: KopřivniceRomana GAJDUŠKOVÁ,
Elegantní fenka, střední síly kostry, správného tělesného rámce, výborný samičí výraz, výborně modelovaná mozkovna, soft
look, kratší čenichová partie, nůžkový skus, výborný pigment, prostorný hrudník s velmi dobře klenutými žebry, s výborně
vyjádřenou hrudní kostí, výborná hřbetní a břišní liinie, výborně osvalená krátká bedra, korektní postoj obou párů končetin,
výborně osrstěné tlapky, paralelní mechanika pohybu, se správně nasazeným a neseným ocasem a jeho veselou akcí, veselá

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV=Klubový vítěz, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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povaha, výborné předvedení
78 FENY BH tř. MLADÝCHKAVALÍR V1, CAJC, NMF, BOJBerry White Magic Shayen

Nar.: M:Magic Charm's Tequlia SunriseO:ČLP/CKC 17311 3.5.2020 Shayen od Ptačí skály
Majitel: JevíčkoHana ŠAŠKOVÁ,

14 měsíční elegantní kompaktní fena, střední síly kostry, výborně osvalená, výborná prostorná mozkovna, korektní čenichová
partie s výborně vyjádřenými lícemi, výborný pigment, prostorný objemný hrudník, s výborně vyjádřenou hrudní kostí,
výborná hřbetní a břišní linie, výborně zaúhlené rovné koleno, výborná mechanika obou párů končetin s vydatným posunem z
kyčlí, výborně nasazený a nesený ocas s typickým projevem, výborná textura a kvalita srsti, přátelská povaha

79 FENY BH tř. MLADÝCH VDBritzi Itzi Silk Magic Shayen
Nar.: M:Magic Charm's Tequlia SunriseO:ČLP/CKC 17312 3.5.2020 Shayen od Ptačí skály

Majitel: JevíčkoHana SASKOVÁ,
14 měsíční fena se silnější kostrou a mohutnějším tělesným rámcem, prostorná mozkovna, s lehce maskulinním výrazem,
nůžkový skus, volnější pysk, objemný hrudník, velmi dobré úhlení hrudní fronty a pánevních končetin, velmi dobrá hřbetní
linie, výborně osrstěné tlapky, výborná textura a kvalita srsti s výrazným pláštěm, toho času fena přenáší svoji hmotnost do
mechaniky pohybu cž vytváří dojem volnějších loktů a vázanější mechaniky PK, veselý projev ocasu, výborná povaha

80 FENY BH tř. MLADÝCH VDCastleville Kimberly
Nar.: M:Castleville Just Like a KingO:ÖHZB/CA 2797A 4.7.2020 Castleville a Little Secret

Majitel: A, KirchstettenPetra HAUSHAMMER,
12 měsíční fena střední síly kostry, kompaktního tělesného rámce, výborné osvalení, výborná mozkovna, kratší čenichová
partie, nůžkový skus, užší hrudní fronta, ale správně klenutá žebra, rovná záď, velmi dobře úhlené koleno, lehce strmější
lopatka, výrazně osrstěný jedinec, širší mechanika HK, správně nasazený a nesený ocas s veselou akcí, přátelská povaha,
výborné předvedení

81 FENY BH tř. MLADÝCH VDPrincessa Paella Malcriado de la Casa
Nar.: M:Perfect Smile Scarlett teamO:ČLP/CKC 1735016.5.2020 Marisol Malcriado dela Casa

Majitel: Praha 9Martina HOLUBOVÁ,
13 měsíční fena korektního tělesného rámce s jemnější sílou kostry, a toho času přestavěnější zádí, velmi dobře modelovaná
mozkovna, se správnou čenichovou partií, nůžkovým skusem, užší hrudní fronta, s měkkčí hřbetní linií, toho času stále
volnější HK, v pohybu výrazněji klenutá bedra, s užší akcí v hleznech, nížeji nasazený a nesený veselý ocas, přátelská
povaha

82 FENY BH tř. MLADÝCH VReese Moravia Eden
Nar.: M:Royal Times DarlingtonO:CMKU/CKC 17320/20 4.5.2020 Nefertiti Moravia Eden

Majitel: KunoviceLibuše KRISTOVÁ,
13 měsíční fena střední síly kostry, kompaktního tělesného rámce a výborně osvalenými bedry, samičí výraz, s velmi dobře
modelovanou mozkovnou a kratší čenichovou partií, korektní pigment, správně nasazené ucho, toho času volněji utvářená
hrudní fronta s otevřeným loktem, velmi dobré úhlení PK, velmi dobrá textura a kvalita srsti, vázanější mechanika obou párů
končetin, nicméně se správným těžištěm, přál bych veselejší akci ocasu, výborné předvedení

83 FENY BH tř. MLADÝCH V2Wisteria Prokopská hvězda
Nar.: M:Qashqai Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC 1744628.6.2020 Loreen Prokopská hvězda

Majitel: Praha 5Hana NOVÁKOVÁ,
12 měsíční elegantní fena střední síly kostry a kompaktního tělesného rámce, samičí výraz, se správně modelovanou
mozkovnou, nasazeným uchem, korektní čenichovou partií, korektní skus, výborně objemný hrudník, toho času s volnějším
loktem, korektní postoj PK s rovným kolenem, výborná textura a kvalita srsti, paralelní mechanika obou párů končetin s
výraznou akcí ocasu, přátelská povaha, výborné předvedení

84 FENY BH tř. MEZITŘÍDA V1, CACChinaski z Jezerního království
Nar.: M:Orchard Prokopská hvězdaO:CMKU/CKC 17197/2029.3.2020 Kofila Prokopská hvězda

Majitel: Heřmanův MěstecVěra REJFKOVÁ,
Téměř dvouletá fena střední síly kostry, korektního tělesného rámce s výborným osvalením, lehce maskulinní výraz s
prostornou mozkovnou, kratší čenichová partie, nůžkový skus, výborně vyplněné líce, s bohatým závěsem na uších, prostorný,
dobře klenutý hrudník, výborná hřbetní a břišní linie, velmi dobré úhlení PK, přál bych bohatější osrstění tlapek, korektní
mechanika pohybu s užší akcí PK, správně nasazeným a neseným ocasem, fena se výborně předvádí jak staticky tak
kineticky, přátelská povaha, chválím předvedení

85 FENY BH tř. OTEVŘENÁ V3Amiable Snout Magic Shayen
Nar.: M:Riverdale of an Excellent ChoiceO:ÖHZB/CA 2669A18.9.2018 Shayen od Ptačí skály

Majitel: A, KirchstettenPetra HAUSHAMMER,
2 letá fena se silnější stavbou těla, sílou kostí a velmi dobrého tělesného rámce, výborně modelovaná samičí hlava s
prostornou mozkovnou, mělčím stopem, velmi dobrá čenichová partie, soft look, prostorný objemný hrudník, s velmi dobře
klenutými žebry, výraznou hrudní kostí, pevná záď, velmi dobré úhlení pánevních končetin, hrubší textura srsti, s výrazným
osrstěním, korektní mechanika obou párů končetin s velmi veselým nasazeným ocasem, přátelská povaha, výborné
předvedení

86 FENY BH tř. OTEVŘENÁ DCatarina z Jezerního království
Nar.: M:Easy Peasy du Chateau NoblesseO:CMKU/CKC 16231/1826.9.2018 Tiffany z Jezerního království

Majitel: Heřmanův MěstecVěra REJFKOVÁ,
3 letá fena, celkově jemnější tělesné stavby, téměř kvadratického rámce, jemější síla kostry, jemnější hlava, s klenutější
mozkovnou, kratší čenichová partie, nůžkový skus, výborný pigment, užší hrudní fronta s lehce strmější lopatkou, velmi dobře
zaúhlené PK, s výraznou sedací kostí, výrazný plášť, mechanika PK výrazně sbíhavá v hleznech, přál bych výraznější akci

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV=Klubový vítěz, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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ocasu, lehce rezervovanější povaha, velmi dobré předvedení
87 FENY BH tř. OTEVŘENÁKAVALÍR V1, CAC, VB, KVOdyssy Diamond Fraking

Nar.: M:Orchard Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC 17103 9.2.2020 Chirine Diamond Fraking
Majitel: PcheryIveta LOUDOVÁ,

17 měsíční elegantní kompaktní fena, střední síly kostry, s výborným osvalením, lehce kratší slabiny, samičí výraz stylu paní
profesorky, výborná mozkovna, středná čenichová partie, nůžkový skus, kratší krk, prostorný správně klenutý hrudní koš,
velmi dobrá linie hřbetu, volnější loket, strmější úhlení pánevních končetin zejména v koleni, velmi dobrá kvalita a textura srsti
s výrazným pláštěm, sbíhavější mechanika PK s kratším krokem, přál bych výraznější posun z kyčlí, přátelská povaha, velmi
dobré předvedení

88 FENY BH tř. OTEVŘENÁ VD4Rézinka Bonimo
Nar.: M:Lovetrac SupermanO:CMKU/CKC 16202/1831.8.2018 Dolce Gabbana Bonimo

Majitel: PcheryIveta LOUDOVÁ,
Téměř tříletá elegantní a kompaktní fena, střední síly kostry, velmi dobře modelovaná samičí hlava, soft look, prostorná
mozkovna, kratší čenichová partie, těsný nůžkový skus, výborně vyplněné líce, výborný pigment, velmi dobře vyjádřený
kohoutek, objemný prostorný hrudník s výraznou prsní kostí, výborná hřbetní a břišní linie, velmi dobré úhlení PK s rovným
kolenem a s širší zádí, velmi dobrá textura a kvalita srsti, v pohybu správně nasazený a nesený ocas, veselý temperament,
výrazně úzká akce PK, výborné předvedení

89 FENY BH tř. OTEVŘENÁ V2,  res.CACSissy Bonimo
Nar.: M:Bonitos Companeros AdiosO:CMKU/CKC 16326/1826.10.2018 Vittoria Bonimo

Majitel: Praha 2MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,
Téměř tříletá fena, střední síly kostry, správného tělesného rámce, s výborným osvalením, na můj vkus lehce vyšší končetiny,
samičí hlava s prostornou mozkovnou, soft look, střední délka čenichové partie, těsný nůžkový skus, výborné ucho s
výborným závěsem, prostorný hluboký hrudník s lehce modelovanou prsní kostí, lehce vybočená hrudní fronta, velmi dobře
úhlení PK s rovným kolenem, velmi dobrá břišní linie, výborná textura a kvalita srsti, užší mechanika PK, velmi dobrá akce
ocasu a výborný posun z kyčlí, přátelská povaha, výborné předvedení

90 FENY BH tř. VÍTĚZŮ V1, CACEster z Jezerního království
Nar.: M:Excellent du Chateau NoblesseO:CMKU/CKC 16413/1923.1.2019 Kofila Prokopská hvězda

Majitel: Hěřmanův MěstecVěra REJFKOVÁ,
2 letá fena střední síly kostry, správného tělesného rámce, s lehce delšími slabinami, samičí výraz s prostornou mozkovnou,
korektní čenichovou partií, výborně nasazené a osrstěné ucho, výborný pigment, těsný nůžkový skus, střední délka krku,
výrazně hluboký a dobře osvalený hrudník s klenutými žebry, nicméně volnějším loktem, velmi dobré úhlení PK s rovným
kolenem, pevným nadprstím, výborná textura a kvalita srsti, přál bych výrazněji osrstěné tlapky, korektní mechanika obou
párů končetin, velmi laxní akce ocasu, přátelská povaha, na třídu vítězů bych feně přál lepší handling, který by zdůraznil
přednosti vystavovaného jedince

91 FENY BH tř. VETERÁNŮ V3Lucia Bonimo
Nar.: M:Da Vinci z Vrchu králůO:CMKU/CKC 12164/11 9.3.2011 Alize z Vrchu králů

Majitel: PcheryIveta LOUDOVÁ,
Téměř 11 letá fena, typický představitel plemene v mimořádné kondici, vůbec nevykazující známky věku, výborná samičí
hlava, soft look, výborný pigment, prostorný hrudník, výborné úhlení obou párů končetin, výborně osvalená, v celkové tip top
kondici, výborná mechanika pohybu se skvělou akcí obou párů končetin, veselá akce ocasu malého španěla, super přátelská
povaha, výborné předvedení, přeji mnoho šťastných společných let

92 FENY BH tř. VETERÁNŮ V1Meggie Salvia Rose
Nar.: M:Kendy Gold FrakingO:CMKU/CKC 13296/13 8.4.2013 Gwendy Queen Salvia Rose

Majitel: Karlovy VaryDaniela Barbora JUGASOVÁ,
Téměř devítiletá fena výborného tělesného rámce a stavby těla, střední síla kostry s výborným osvalením, výborně
modelovaná samičí hlava s prostornou mozkovnou, výborný skus, toho času střední síla pigmentu, výborné úhlení obou párů
končetin se skvěle osvaleným kolenem, výborně osrstěné tlapky, skvělá kondice a kvalita srsti včetně úpravy, mimořádně
oceňuji celkovou kondici, skvělá mechanika pohybu, s feny vyzařuje radost, temperament a chuť do života a skvělé pouto s
handlerem, přeji mnoho šťastných společných let

93 FENY BH tř. VETERÁNŮ V2Vanilka Terno z Kamilkové zahrady
Nar.: M:Phoenix Terno z Kamilkové zahradyO:CMKU/CKC 12710/1215.2.2012 Dolly Terno z Kamilkové zahrady

Majitel: Karlovy VaryAlena VONDRÁČKOVÁ,
Téměř desetiletá fena ve skvělé kondici, typická představitelka plemene, střední síla kostry, výborné osvalení, prostorný,
správně klenutý hrudník se skvěle modelovanou prsní kostí, výborná samičí hlava s výrazem hodné babičky, prostorná
mozkovna, výborná čenichová partie, toho času střední síla pigmentu, výborné úhlení obou párů končetin, výborná kvalita a
úprava srsti, jiskrná mechanika pohybu, již s lehce vázanějším krokem, výborně nasazený a nesený ocas, přátelská povaha,
výborné předvedení

94 FENY RU tř. MLADÝCH VD2Beanie od Pylu
Nar.: M:Elleck Elli Biely démonO:ČLP/CKC 17616 3.9.2020 Jenni Rivera Bonimo

Majitel: BlšanyAlena SKALICKÁ,
10 měsíční fena střední síly kostry, celkově na vyšší končetině a toho času delšího tělesného rámce, aktuálně s falešnou
březostí, velmi dobrá samičí hlava, prostorná mozkovna, korektní čenichová partie, těsný nůžkový skus, s užším profilem
čenichu, kratší ucho, hluboký, ale užší hrudník, delší klenutější bedra, toho času volná hrudní fronta, velmi dobře úhlené
koleno, s lehce vyšším hleznem, velmi dobrý pigment, výborná textura a kvalita srsti atraktivního odstínu, v pohybu výrazné
veslování předních končetin a sbíhavou akcí PK, temperamentní projev ocasu, výborná povaha a výborné předvedení

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV=Klubový vítěz, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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95 FENY RU tř. MLADÝCHKAVALÍR VD1Catania Bonimo
Nar.: M:Cinderaic King of the RoadO:ČLP/CKC 1754822.7.2020 Zeppelin Bonimo

Majitel: BrandýsekJolana BÁČOVÁ,
Roční fena toho času na lehce vyšší končetině a delšího tělesného rámce, se středná sílou kostry, výborně modelovaná samičí
hlava s lehce klenutější mozkovnou, střední čenichovou partií, správným hřbetem nosu, aktuálně postavení řezáků odpovídá
věku, prostorný hluboký hrudník s výbornou hrudní kostí, rovná hřbetní linie, paralelní úhlení obou párů končetin, výborně
vyjádřený kohoutek, výborný pigment, velmi atraktivní zbarvení, výborná textura a kvalita srsti, velmi dobrá mechanika
pohybu s výborným posunem z kyčlí, veselou akcí ocasu, výborný temperament, přátelská povaha, výborné předvedení

96 FENY RU tř. MEZITŘÍDA V1, CACTerracotta Prokopská hvězda
Nar.: M:Kabaret Double RedO:CMKU/CKC 16858/1919.9.2019 Goya Prokopská hvězda

Majitel: Heřmanův MěstecVěra REJFKOVÁ,
Téměř dvouletá elegantní fena, střední síly kostry a výborného tělesného rámce, s výborným osvalením, výborná samičí
hlava, soft look, střední délka čenichové partie, výborně vyplněné líce, velmi dobrý pigment, správně nasazené ucho,
prostorný a objemný hrudník se správně klenutými žebry a výborně modelovanou prsní kostí, výborné zaúhlení hrudních a
pánevních končetin, výborně zaúhlené rovné koleno, atraktivní zbarvení, paralelní mechanika obou párů končetin s lehce
flegmatičtějším projevem, přál bych veselejší ocas, výborné předvedení

97 FENY RU tř. OTEVŘENÁ VD2Bright Perseids Daylight Davina
Nar.: M:Ice Tea du Jardin de ClaireO:ÖHZB/CA 2664A20.7.2018 Xale vom Paulinenhof

Majitel: A, KirchstettenPetra HAUSHAMMER,
3 letá fena, delšího tělesného rámce, na vyšší končetině, samičí výraz, s lehce klenutou mozkovnou, výraznějším stopem a
střední délkou čenichu, světlé oko, které ruší výraz, správně objemný a prostorný hrudník s dobře modelovanou hrudní kostí,
pevný hřbet, výborně osvalená bedra, volnější hrudní fronta s velmi dobře zaúhlenými pánevními končetinami, celkově velmi
dobrý pigment, korektní textura a kvalita srsti, mechanika pohybu je výrazně ovlivněna sbíhavými hlezny a jejich úzkou akcí,
veselý ocas, avšak nížeji nasazený, přátelská povaha, výborné předvedení

98 FENY RU tř. OTEVŘENÁ VD3Lilly Charles Garden
Nar.: M:Horatio Cane Charles GardenO:CMKU/CKC 16704/1914.6.2019 Evelyn Górska Fantazja

Majitel: MilínLucie MELICHAROVÁ,
2 letá fena, středná síly kostry, mírně delšího tělesného rámce, na lehce vyšší končetině, měkkčí hřbet, s výrazně klenutější
zádí, velmi dobrá samičí hlava s prostornou mozkovnou, výraznějším stopem a volnějším nůžkovým skusem, střední délka
ucha s výborným závěsem, hluboký, avšak užší hrudník, s volnějším loktem a lehce vytočenou tlapkou, výborná břišní linie,
správně zaúhlené koleno, atraktivní barva, výborný pigment, bílá náprsenka, v mechanice pohybu klenutější záď, veselá akce
ocasu, přátelská povaha, fena se lépe předvádí staticky než kineticky

99 FENY RU tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VBTangerine Prokopská hvězda
Nar.: M:Kabaret Double RedO:CMKU/CKC 16857/1919.9.2019 Goya Prokopská hvězda

Majitel: Karlovy VaryDaniela Barbora JUGASOVÁ,
22 měsíční fena střední síly kostry, správného tělesného formátu, celkově velmi harmonických a elegantních linií, výborný
samičí výraz s lehce klenutou mozkovnou, střední délkou čenichu, výborný skus, výborně vyplněné líce, správně nasazené
ucho, výborná hřbetní a břišní linie s prostorným správně uloženým hrudníkem, výborně modelovanou lopatkou a výraznou
hrudní kostí, výborně osvalené a úhlené pánevní končetiny, výborně osrstěné tlapky, elastický a pružný krok s výborným
posunem z kyčlí, správně nasazený a nesený ocas typický pro malého španěla, výborný pigment, atraktivní zbarvení, výborně
připravena na výstavu v kvalitě a textuře srsti, výborné předvedení
100 FENY TR tř. MLADÝCH VDAfricca Baryon Cavalier

Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:ČLP/CKC 1720616.3.2020 Prisceila Twe Biely démon
Majitel: Praha 4Soňa SCHLITTEROVÁ,

15 měsíční fena toho času na vyšší končetině a delšího tělesného rámce, výborná samičí hlava s prostornou mozkovnou,
střední čenichovou partií, nůžkovým skusem a světlejším okem, prostorný avšak užší hrudník s mělčím předhrudím a užší
hrudní frontou, výborně osvalená bedra, strmější úhlení PK, výborná textura a kvalita srsti, výrazný plášť, v pohybu výrazně
klenutá bedra, kratší krok, veselá akce ocasu, rezervovanější jedinec, výborné předvedení
101 FENY TR tř. MLADÝCH V2Amélie Carlos Bohemia

Nar.: M:Yankee Terno z Kamilkové zahradyO:ČLP/CKC 1717614.3.2020 Xilli Tilli Belle od Jihlavské brány
Majitel: JihlavaFranišek MATĚJEK,

15 měsíční fena střední síly kostry, toho času na vyšší končetině, korektního tělesného rámce, osvalení odpovídající věku,
výborný samičí výraz, prostorná mozkovna, střední délka čenichu, korektní skus, volnější pysk, užší hrudní fronta, se
správně zavěšeným hrudním košem, strmější lopatka, velmi dobře úhlené PK, výborná textura a kvalita srsti, výrazný plášť, v
pohybu velmi volné lokty, spáditější záď, veselá akce ocasu, přátelská povaha, výborné předvedení
102 FENY TR tř. MLADÝCH VD4Irris Isabeau Tricyrtis

Nar.: M:Oficír Prokopská hvězdaO:CMKU/CKC 17347/20 3.5.2020 Lady Jane Spanilá věž
Majitel: ÚpiceMarie VLAHOVÁ,

14 měsíční fena střední síly kostry a téměř kvadratického tělesného rámce, výborný samičí výraz s dostatečně prostornou
mozkovnou, správná čenichová partie, nůžkový skus, výborný závěs na uších, prostorný hrudník s mělčím předhrudím,
strmější úhlení PK, kratší slabiny, jemnější textura a kvalita srsti, výrazný plášť, sbíhavější mechanika PK s vysokou akcí
ocasu, rezervovanější povaha, fena se lépe předvádí kineticky než staticky, lepší předvedení by zdůraznilo kvality feny

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV=Klubový vítěz, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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103 FENY TR tř. MLADÝCHKAVALÍR V1, CAJCPetrushka Moravia Eden
Nar.: M:Royal Times DarlingtonO:CMKU/CKC 17054/2014.1.2020 Nefertiti Moravia Eden

Majitel: KunoviceLibuše KRISTOVÁ,
17 měsíční velice elegantní fena klasických linií a výborné stavby těla, výborné osvalení a síla kostry na svůj věk, výborný
samičí výraz, soft look, prostorná mozkovna, správná čenichová partie, těsný nůžkový skus, výborný pigment, výborný závěs
na uších, prostorný a objemný hrudník, s výborně klenutými žebry, výborná hrudní kost, výborně zaúhlené PK, výborně
osrstěné tlapky, jemnější textura srsti, paralelní mechanika obou párů končetin s elastickým krokem, veselá akce ocasu,
přátelská povaha, výborné předvedení
104 FENY TR tř. MLADÝCH VD3Tarra z Částkova

Nar.: M:Luke Irysowy DwórO:ČLP/CKC 1706517.1.2020 Annabel Rose Dolce Cavalier
Majitel: KrušoviceSoňa Dubšová,

17 měsíční fena střední síly kostry a velmi dobrého tělesného rámce, velmi dobrý samičí výraz, s lehce klenutou mozkovnou,
střední čenichová partie, nůžkový skus, užší hrudní fronta, dobře osvalená bedra, s lehce přestavěnou pánevní oblastí, slabší
předhrudí, strmější úhlení PK, jemnější textura srsti s výraznějším pláštěm, sbíhavá mechanika v hleznech, v pohybu volnější
hrudní fronta, skvělá veselá a aktivní povaha, výborné předvedení
105 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VD3Angelika Ellis Bohemia

Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:CMKU/CKC 16792/1930.7.2019 Quella Merlin Bohemia
Majitel: PlzeňMiroslav JÍLEK,

Dvouletá fena střední síly kostry, celkově delšího tělesného rámce s lehce přestavenou zádí, samičí výraz, korektní délka
čenichu, nůžkový skus, korektně nasazené ucho s bohatým závěsem, světlejší oko, středně hluboký úzký hrudník a mělčím
předhrudím, výraznějším volným loktem, delší slabinou a strmějším úhlením PK, méně osvalená bedra, výborná textura a
kvalita srsti s výrazným pláštěm, vázaná mechanika pohybu, s méně vydatným posunem z kyčlí, veselá akce ocasu,
rezervovanější povaha, feně bych přál lepšího handlera
106 FENY TR tř. MEZITŘÍDA V2Pandora Lotty z Usedlosti Újezdec

Nar.: M:Barnaby From DanakoO:CMKU/CKC 17010/1918.12.2019 Colette von der Hohenzolernfeste
Majitel: PísekIng. Eva PROCHÁZKOVÁ,

18 měsíční fena střední síly kostry, správného tělesného rámce a hřbetní linie, samičí výraz, s lehce otevřeným okem, střední
délkou čenichové partie, korektního skusu, přál bych vyplněnější líce, prostorný a objemný hrudník a správně uložený hrudní
koš, výborně osvalená bedra, korektní postoj HK a PK s rovným kolenem, jemnější bohatá srst s výrazným pláštěm, výborně
osrstěné tlapky, v pohybu měkkčí hřbet a sbíhavá hlezna, laxnější akce ocasu, přál bych více drajvu, velmi dobré předvedení
107 FENY TR tř. MEZITŘÍDA V1, CAC, VBZoya Bonimo

Nar.: M:My Dear Macho Elensis-the Royal ChoiceO:CMKU/CKC 17000/1928.11.2019 Vittoria Bonimo
Majitel: Kutná HoraLucie Vobořilová,

Téměř dvouletá fena výborné síly kostry, celkového tělesného rámce, výborně osvalená, prostorná mozkovna, korektní
čenichová partie, nůžkový skus, výborně vyplněné líce, výborný závěs na uších, světlejší oko, výborná elegantní linie krku,
zádi, s výborně vyjádřeným kohoutkem, prostorný objemný hrudník s výborně klenutými žebry, výborně zaúhlené PK s
výborně osvaleným kolenem, velmi dobrá kvalita a textura srsti, výrazný plášť, výborně osrstěné tlapky, silné nadprstí,
mechanika PK lehce sbíhá, s elastickým krokem při pohledu zboku, přál bych veselejší akci ocasu, přátelská povaha, výborné
předvedení
108 FENY TR tř. OTEVŘENÁ VD4Clotilde Pompon la Tour noire

Nar.: M:Venismin Rubínový květO:CMKU/CKC 15727/1716.11.2017 Carina Belle od Jihlavské brány
Majitel: Karlovy VaryAlena VONDRÁČKOVÁ,

3 letá fena, kompaktního tělesného rámce, střední síly kostry, elegantní samičí hlava s prostornou mozkovnou, korektní
čenichovou partií, nůžkový skus, správně nasazené ucho, rovná hřbetní linie, výborně osvalená bedra, s lehce přestavěnou
zádí, prostorný a hluboký hrudník, korektní postavení obou párů končetin, s výborně uloženou lopatkou, výrazně úhlené
koleno, výborná textura srsti, výrazný plášť, v pohybu volná hrudní fronta a nížeji nasazený ocas, avšak s veselou akcí,
přátelská povaha, výborné předvedení
109 FENY TR tř. OTEVŘENÁ V2, res.CACDoreen Magic od Jihlavské brány

Nar.: M:Yankee Terno z Kamilkové zahradyO:CMKU/CKC 16522/1927.3.2019 Hearts Baby Belle od Jihlavské brány
Majitel: BrnoTereza DOMESOVÁ,

2 letá fena správného tělesného rámce, střední síly kostry, jemnější samičí hlava, dostatečně prostorná mozkovna, střední
délka čenichu, světlejší pigment oka, těsný nůžkový skusprostorný a hluboký hrudník, elegantní linie krku, pevná bedra,
výrazná slabina, výborně zaúhlené koleno, otevřená srst velmi dobré textury, výrazný plášť, korektní mechanika obou párů
končetin, s korektním krokem, laxnější akce ocasu, výborná povaha
110 FENY TR tř. OTEVŘENÁ V1, CACNugetka Diamond Fraking

Nar.: M:My Dear Macho Elensis-the Royal ChoiceO:CMKU/CKC 16731/1919.6.2019 Adelai Diamond Fraking
Majitel: PcheryIveta LOUDOVÁ,

2 letá fena výborné síly kostry, kompaktního tělesného rámce, výborné osvalení, výborná samičí hlava, prostorná mozkovna,
soft look, korektní čenichová partie, výborné znaky pálení, dostatečně prostorný hrudník a celkově utvářená hrudní fronta,
velmi dobře úhlené PK, toho času měkkčí hřbet, jemnější textura srsti, s otevřeným pesíkem, výrazný plášť, korektní
mechanika obou párů končetin, s výbornou akcí ocasu, happy tail, výborné předvedení, výborná povaha
111 FENY TR tř. OTEVŘENÁ V3Quella Merlin Bohemia

Nar.: M:Tiurretbank TriberryO:CMKU/CKC 15090/1629.8.2016 Melodia Merlin Bohemia
Majitel: PlzeňMiroslav JÍLEK,

5 letá kompaktní fena, odpovídající síly kostry, výrazně osvalená, výborná samičí hlava s prostornou mozkovnou, střední

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV=Klubový vítěz, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, VV= Vítěz výstavy,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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čenichovou partií, korektním skusem, výrazný závěs na uších, elegantní linie krku a zádi schovaná v jemnějším osrstění,
objemný hrudník, výborně osvalené PK, velmi výrazný plášť, korektní mechanika obou párů končetin s výraznějším posunem
z kyčlí PK, veselá akce ocasu, přátelská povaha
112 FENY TR tř. OTEVŘENÁKAVALÍR VDTabitha Grace Spanilá věž

Nar.: M:Norbert Love MeO:CMKU/CKC 16599/1926.4.2019 Niobe Spanilá věž
Majitel: ÚpiceMarie VLAHOVÁ,

2 letá fena, na můj vkus výrazně maskulinního typu se silnou kostrou, mohutným tělesným rámcem a celkovým tělesným
objemem, velmi dobrý pohlavní výraz s prostornou mozkovnou, delší čenichovou partií, korektní skus, bohatý závěs na uších,
objemný hrudník, správně uložený hrudní koš, výrazné úhlení PK s rovným kolenem, široká bedra a záď, fena svoji hmotnost
výrazně přenáší do pohybu s ne zcela ideálním posunem z kyčlí a výrazně krátkým krokem, správně nasazený a nesený
ocas, přátelská povaha, jemnější textura srsti, výraznější plášť
113 FENY TR tř. VÍTĚZŮ V1,  CACGraziella Tricyrtis

Nar.: M:Royal Times DarlingtonO:CMKU/CKC 15123/1612.9.2016 Lady Jane Spanilá věž
Majitel: ÚpiceMarie VLAHOVÁ,

Téměř 5 letá fena střední síly kostry, korektního tělesného rámce, aktuálně ve velmi dobré výživové kondici, prostorná
mozkovna, soft look, výborná čenichová partie, korektní skus, plné líce, výborný závěs, objemný hrudník, výborně osvalená
bedra, pevný postoj PK s velmi dobrým úhlením, silné nadprstí, výborně osrstěné tlapky, jemnější textura srsti s otevřeným
pesíkem, výrazný plášť, korektní mechanika pohybu, do které fena přenáší svoji mohutnost
114 FENY TR tř. VETERÁNŮ V1, NVF, BOV, BOBCecilie Obludárium

Nar.: M:Filipe BonimoO:CMKU/CKC 12808/1218.5.2012 Izabelle Moravia Eden
Majitel: TišnovMonika HEČOVÁ,

9 letá mimořádně elegantní fena, klasických linií, výborné síly kostry, tělesného rámce, typická představitelka plemene v
mimořádné kondici, výborná samičí hlava s prostornou mozkovnou, korektní pigment, výborně utvářená čenichová partie,
elegantní linie krku, objemný hrudník, výborně úhlené oba páry končetin, výborná textura a kvalita srsti s výraznějším
pláštěm, v pohybu výrazný temperament, elastický krok a celkově se pohybuje jak dobře namazaná lokomotiva, výborný
temperament, typická akce ocasu malého španěla, výborné předvedení, přeji mnoho šťastných spokojených let

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě, D=dobrý, 
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