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1 PSI BT tř. VÍTĚZŮKING V1, CAC, VBFaraway Kingdom Izuz
Nar.: M:Marsward Masterpiece ClassicO:ČLP/KCS 151911.9.2017 Marsward Black Magic Woman

Majitel: TuchloviceIvana HILDEBRANDOVÁ,
velmi dobre predvedeny pes, s krasnym pohybem, kvalitou srsti

4 PSI BH tř. DOROSTU VN1, NPD, BOPRussish 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, síla kostry, stavba těla a srstí odpovídá věku, velmi dobrý pohyb i předvedení

3 PSI BH tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VBDiamond Heart Milpos
Nar.: M:Iver z RosenthaluO:ČLP/KCS 1607/20 5.4.2019 Arabella Milpos

Majitel: HavířovIng. danuše FOJTÍKOVÁ,
Standartní pes se silnou kostrou, výbornou stavbou těla, prostorným pohybem, kvalitní srstí a velmi dobrým předvedením

2 PSI RU tř. MEZITŘÍDA V1, CAC, VB, KV, BOBBaron 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,
Velmi pěkný pes se silnou kostrou, výbornou stavbou těla, kvalitní srstí, elegantním pohybem a dobrým předvedením

5 FENY TR tř. MLADÝCH ---Fiona Milpos
Nar.: M:Lion StamíraO:ČLP/KCS 167723.4.2020 Arabella Milpos

Majitel: TuchloviceIvana HILDEBRANDOVÁ,
nedostavil se

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

Majitel: Kladruby nad LabemDušan PROROK,
Fena s nedůvěřivou povahou, nepřipravena pro výstavní posouzení, celkově jemnější kostra, velmi slabé osrstění, standartní
pohyb

7 PSI BT tř. MLADÝCHKAVALÍR VD1Choco ze Starého dvora
Nar.: M:Lagiva Back in StyleO:CMKU/CKC 17157/20 4.3.2020 Cherry Krásná louka

Majitel: Mníšek pod BrdyVladimíra JALŮVKOVÁ,
15 měsíční pes s výrazně silnou kostrou, t.č. na vyšší končetině a celkově delšího tělesného rámce, výrazně maskulinní hlava
s prostornou mozkovnou, správně utvářená čenichová partie, nůžkový skus, výborný pigment, bohaté osrstění na uších, t.č.
hrudní fronta plně ve vývoji, s užším hrudním košem, volnějším loktem, pevný hřbet, volnější záď, velmi dobré úhlení a
osvalení pánevních končetin, bohaté osrstění, stále lehce štěněčí, syté znaky pálení, velmi dobrá mechanika obou párů
končetin, s dobrým těžištěm a posunem z kyčlí, nížeji nasazený avšak vesele nesený ocas, vitální a agilní temperament,
výborné předvedení

8 PSI BT tř. MLADÝCH VD2Kendall z Jezerního království
Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:CMKU/CKC 17634/2014.9.2020 Beylis z Jezerního království

Majitel: Kostelec u HolešovaRenata DRAJSAJTLOVÁ,
9 měsíční pes, plně ve svém tělesném vývoji, střední síly kostry, velmi dobrého tělesného rámce, s velmi dobře se formující
hřbetní linií, t.č. klenutějšími bedry, velmi dobrý pohlavní výraz, s prostornou mozkovnou, střední délka čenichu, nůžkový
skus, velmi dobrý pigment, velmi dobře utvářená užší hrudní fronta, s lehce vybočenou tlapkou, velmi dobré úhlení pánevních
končetin, se správně úhleným hleznem, mechaniku PK ovlivňuje lehce spáditá záď, veselá akce ocasu, vyrovnaná kontaktní
povaha, pes se předvádí lépe kineticky než staticky, velmi dobré předvedení

9 PSI BT tř. VÍTĚZŮ V2, res.CACArriana's Scout of Timodie
Nar.: M:Artur KobnlížekO:CMKU/CKC 15037/1620.7.2016 Timon's Diamonds Are Forever

Majitel: Karlovy VaryJana HOVORKOVÁ,
5 letý pes výborného tělesného rámce a s výraznou sílou kostry, výborná maskulinní hlava, s prostornou mozkovnou,
výbornou širší čenichovou partií, nůžkový skus, se světlejším pigmentem oka, bohaté závěsy na uších, prostorný hrudník, s
výborně klenutými žebry, a lehce volnějším loktem, výborně osvalená záď a bedra, velmi dobře úhlené pánevní končetiny a
koleno, pevné nadprstí, výborná kvalita a textura srsti se sytými znaky pálení, pružný krok s dobrým posunem z kyčlí, s velmi
veselou akcí ocasu, přátelská povaha, výborné předvedení

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

Majitel: BřeznoDaniela FIALOVÁ,
Téměř 4 letý pes správného tělesného rámce a odpovídající síly kostry, výborná maskulinní hlava, s prostornou mozkovnou,
vyjádřenější stop, výborně vyplněné líce, soft look, bohaté závěsy na uších, prostorný a objemný hrudník s výborně
vyjádřenou hrudní kostí a klenutými žebry, pevná výborně osvalená bedra, výborné osvalení a a úhlení pánevních končetin,
bohaté osrstění se sytými znaky pálení, v pohybu elastický a pružný krok při pohledu zboku s dobrým posunem z kyčlí,
vyrovnaná a přátelská povaha, výborné předvedení

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

Majitel: MeclovMartina BARNÁŠOVÁ,
8 letý pes, s výrazně silnou kostrou a objemného tělesného rámce, v mimořádné kondici na svůj věk, výrazná maskulinní
hlava s prostornou mozkovnou, širší čenichovou partií a volnějším koutkem, výborně vyplněné líce, objemný hrudník s
výborným závěsem hrudního koše, výraznou hrudní kostí, výborná hřbetní a břišní linie, s výborným úhlením obou párů
končetin, silné nadprstí, hlezna a pevně uzavřenou tlapkou s bohatým osrstěním, elastický a pružný krok, do kterého pes v

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy VSV=Vítěz spec. výstavy, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, 
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pánevní oblasti občas přenáší svou mohutnost, vitální a přátelský jedinec, výborné předvedení, přeji mnoho šťastných
společných let

12 PSI BH tř. ŠTĚŇATKAVALÍR 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,
5 měsíční štěně tělesnou stavbou a rámcem ve svém plném vývoji, sladký výraz, prostorná mozkovna, jemně vyjádřený stop,
výborně nasazené štěněčí ucho s výbornými závěsy, velmi dobře se vyvíjející hrudník, t.č. delší slabiny, výborně zaúhlený,
výborná kvalita a textura srsti, štěněcí neustálený pohyb se správně nasazeným a neseným ocasem, kontaktní přátelská
povaha, velmi dobré předvedení, přeji mnoho šťasných spokojených let do budoucna

13 PSI BH tř. DOROSTU N1Unikát Chilli koliba
Nar.: M:Onitsha's MonipolyO:SPKP 400513.10.2020 Marion Chilli koliba

Majitel: ŠtenberkMiloš KOPECKÝ,
9 měsíční pes, střední síly kostry, t.č. delšího tělesného rámce, velmi dobrá samčí hlava s lehce klenutou mozkovnou,
výraznějším stopem, t.č. depigment nosní houby a spodních pysků, nůžkový skus, na svůj věk prostorný a objemný hrudník,
správně uložená lopatka, měkkčí hřbetní linie, silně osvalené a velmi dobře úhlené pánevní končetiny, bohatá stále štěněčí
srst, přál bych kaštanovější barvu, širší akce PK s lehkým vytrsáváním zadních tlapek, veselá akce ocasu, přátelský a
kontaktní jedinec s velmi dobrým předvedením

14 PSI BH tř. MLADÝCH VD4Argos nad Modřanským potokem
Nar.: M:Qashqai Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC 1764717.9.2020 Venuše z Jezerního království

Majitel: RoztoklatyLucie VILÍMKOVÁ,
10 měsíční pes, střední síly kostry, t.č. na vyšší končetině a lehce delšího tělesného rámce, velmi dobrá samčí hlava s
prostornou mozkovnou, velmi dobrým čenichovým profilem, výrazněji značeným stopem, nůžkový skus, velmi dobrý pigment,
elegantní linie krku s velmi dobře vyjádřeným kohoutkem, užší hrudní fronta s mělčím předhrudím, nicméně dobrým těžištěm
a klenutými žebry, delší bederní oblast, s velmi dobrým úhlením pánevních končetin a celkově středním osvalením, velmi
dobrá textura a kvalita srsti, se štěněčí čupřinou, úzký profil v mechanice pohybu obou párů končetin, s výše nasazeným
ocasem veselého temperamentu, přátelská povaha, výborné předvedení

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

Majitel: ŠestajoviceKlára ŠTINDLOVÁ,
9 měsíční pes střední síly kostry, t.č. delšího tělesného formátu a na vyšší končetině, velmi dobrá maskulinní hlava s
prostornou mozkovnou, výraznějším stopem a velmi dobrým profilem čenichové partie, nůžkový skus, kratší ucho, užší profil
hrudní fronty, s delším hrudním košem a volnější frontou, rovná hřbetní linie, delší slabiny, strmější úhlení pánevních
končetin s velmi dobrým osvalením, velmi dobrá textura srsti s výrazným pláštěm, úzká mechanika PK, s veselým nasazením
ocasu, rezervovanější temperament, přál bych lepší handling

16 PSI BH tř. MLADÝCH V2Assanti Baryon Cavalier
Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:ČLP/CKC 1720416.3.2020 Priselia Twe Biely démon

Majitel: VšerubyTereza HAVLENOVÁ,
15 měsíční plně vyvinutý pes, střední síly kostry, správného tělesného formátu a lehce vyšší končetiny, výborně modelovaná
samčí hlava s prostornou mozkovnou, soft look, velmi dobrý profil čenichové partie, těsný nůžkový skus, výborná pigmentace,
volnější koutek, prostorný a objemný hrudník s výborným těžištěm, výbornou hrudní kostí, výborná hřbetní linie s delšími
bedry, velmi dobré úhlení a osvalení PK, výborná textura a kvalita hedvábné srsti s výrazným pláštěm, středně osrstěné
tlapky, užší mechanika PK s výraznějším vytrsáváním tlapek, výborná akce veselého ocasu, profesionální handling

17 PSI BH tř. MLADÝCH V3Laguna Love Heatrbreaker
Nar.: M:Cavashon McdreamyO:CMKU/CKC 17272-20/2015.1.2020 Be Delicious Gorska Fantazja

Majitel: Mníšek pod BrdyVladimíra JSALŮVKOVÁ,
17 měsíční výrazně maskulinní pes velmi dobrého tělesného rámce a silné kostry, výrazná samčí hlava, výborný čenichový
profil, soft look, velmi dobře nasazené ucho, nůžkový skus, prostorná mozkovna, objemný hrudník s výborně klenutými žebry,
prostornou hrudní frontou, výborně osvalená hřbetní linie s pevným postojem PK, výborná textura a kvalita srsti, výraznější
plášť, bohužel s ne zcela ideální úpravou ušních závěsů, vydatná akce obou párů končetin, s vydatným posunem z kyčlí,
vesele nasazeným ocasem, výborný temperament, výborné předvedení

18 PSI BH tř. MLADÝCH V1, CAJCVeni Vidi Vici prokopská hvězda
Nar.: M:Oficír Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC 1725219.4.2020 Nova Prokopská hvězda

Majitel: PřezleticePetra ZVAROVÁ,
14 měsíční velice elegantní pes se střední sílou kostry, výborného tělesného rámce a klasických linií, výborná samčí hlava, s
mírně klenutější mozkovnou, výborným profilem čenichové partie, plnými lícemi a výborně zavěšeným uchem, střední objem
hrudníku odpovídající věku s výbornou hrudní frontou, výborná hřbetní linie, výborně osvalená bedra, výborné úhlení obou
párů končetin, výborná textura a kvalita srsti, užší mechanika PK s ne zcela stoprocentní akcí ocasu, výborný projev, přál bych
lepší předvedení

19 PSI BH tř. MEZITŘÍDA DWendy 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,
Téměř dvouletý pes výrazně obdélníkového formátu s jemnější kostrou, velmi dobrý samčí výraz s prostornou mozkovnou,
kratším čenichovým profilem a celkově jemnější hlavou, velmi úzký profil hrudní fronty s výrazně klenutými žebry, delší
bederní partií, nicméně rovná hřbetní linie, na můj vkus by pes potřeboval výrazněji přibrat, strmé úhlení pánevních končetin s
velmi dobrým osvalením, jemná vylínalá srst postrádající výstavní úpravu i v celkové kondici jedince, úzká mechanika a

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy VSV=Vítěz spec. výstavy, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, 
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sbíhavá hlezna PK, s velmi dobrou akcí ocasu, výborná přátelská povaha, psovi by prospělo lepší předvedení
20 PSI BH tř. MEZITŘÍDAKAVALÍR V1, -Xin Treasure Bonimo

Nar.: M:Ellemich IconicO:CMKU/CKC 16885/1924.9.2019 Dolce Gabbana Bonimo
Majitel: BrandýsekJolna BÁČOVÁ,

Téměř dvouletý pes výborného tělesného rámce a formátu, střední síly kostry a výborné celkové kondice, výrazná samčí
hlava, s kratší čenichovou partií, volnějším nůžkovým skusem, výborně vyplněné líce, výborný pigment, elegantní linie krku s
velmi dobrým hrudníkem a užší hrudní frontou, výborná hřbetní linie s pevnými osvalenými bedry, výborně zaúhlené PK s
výborným svalstvem, výborná textura a kvalita srsti s atraktivní barvou, v mechanice pohybu úzký profil PK, bohužel dnes v
afektu nasazen a nesen ocas bez veselé akce, vyrovnaná klidná povaha a výborné předvedení

21 PSI BH tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VB, VSV, BOBKendy Diamond Fraking
Nar.: M:Scottish Highlander Silver CapricornO:CMKU/CKC 16019/1813.4.2018 Tabby Gold Fraking

Majitel: Roudnice nad LabemKateřina MENCLOVÁ,
Tříletý pes, výborného tělesného rámce, kompaktnosti a formátu, se sílou kostry odpovídající věku, výrazná samčí hlava s
prostornou mozkovnou, středním čenichovým profilem a volnějším koutkem, velmi dobrý pigment, velmi dobrá linie krku,
hřbetu, beder a zádi, velmi dobrý prostorný hrudník s výborně klenutými žebry a těžištěm, mělčí předhrudí, velmi dobré
úhlení PK s výborným osvalením, výborná textura a kvalita srsti ve výstavní kondici, korektní mechanika obou párů končetin s
dobrým posunem z kyčlí, s výbornou akcí veselého ocasu, přátelský a kontaktní jedinec s výborným předvedením

22 PSI BH tř. OTEVŘENÁ VD2Quentin Naše radost
Nar.: M:Crane Naše radostO:CMKU/CKC 16736/19 4.7.2019 Grace Naše radost

Majitel: ChrášťanyLenka a Petr MIKULOVI,
Dvouletý pes vyššího a delšího tělesného formátu, s výrazně silnou kostrou a celkově tělesného objemu, velmi dobrá
maskulinní hlava s prostornou mozkovnou, výraznější stop, střední čenichový profil, nůžkový skus, volný koutek, užší
hrudník s dobře klenutými žebry a strmější lopatkou, delší bederní partie, s velmi dobrým osvalením, strmější úhlení PK, které
v pohybu výrazně ovlivňuje sbíhavá hlezna, výrazně přetočený ocas v zádi a celkově flegmatičtější projev psa, psovi by
prospělo lepší předvedení, které by zdůraznilo jeho kvality

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

Majitel: VšerubyTereza HAVLENOVÁ,
4 letý pes správného tělesného rámce požadované síly kostry a výborného osvalení, výborná samčí hlava s prostornou
mozkovnou, střední linií čenichové partie, nůžkovým skusem, těžším klopeným uchem, elegantní linie krku s dobře
modelovaným kohoutkem, prostorný objemný hrudník s výborným těžištěm a výraznou hrudní kostí, pevná osvalená bedra,
výrazná sedací kost, dobře uložená lopatka, výborné úhlení PK, velmi dobrá kvalita a textura srsti s otevřeným pesíkem,
elastický pružný krok s vesele nasazeným ocasem, výborné předvedení

24 PSI BH tř. VÍTĚZŮ V2, -Bonitos 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,
4 letý výrazně maskulinní zástupce plemene, se silnou kostrou a objemnějším tělesným formátem a rámcem, výrazná samčí
hlava s mimořádně prostonou mozkovnou, soft look, širší profil čenichové partie, nůžkový skus, objemný hrudník, s výborně
klenutými žebry, výborně osvalená, ale delší bederní partie, pevné pánevní končetiny se silným hleznem, nadprstím,
záprstím, výborně utvářená osrstěná tlapka, korektní mechanika pohybu při které jedinec občas přenáší svoji hmotnost do
akce PK, korektní akce ocasu, profesionální předvedení

25 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,
nenastoupil

26 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,.
3 letý pes, celkově objemného tělesného rámce s výrazně silnou kostrou a tělesným formátem, výrazná maskulinní hlava s
prostornou mozkovnou, korektním čenichovým profilem, těsným nůžkovým skusem, výborně osrstěné závěsy na uších,
střední krk s výborně uloženým kohoutkem, objemným hrudníkem, výraznou hrudní kostí, správně uloženou lopatkou,
výborná hřebtní linie s delšími bedry, výborně osvalené PK se silným hleznem a s pevným nadprstím, výborná srst ve
výstavní kondici s velmi výrazným pláštěm, korektní mechanika obbou párů končetin, avšak pes přenáší svou aktuální
mohutnost při pohybu PK a posunu z kyčlí, typický temperament plemene, profesionální předvedení

27 PSI RU tř. MEZITŘÍDA DJesse Auri z Panství Lomnice
Nar.: M:Zaffir Foon CharmanderO:CMKU/CKC 17073/2021.1.2020 Cecilka Auri z Panství Lomnice

Majitel: ČernilovJitka ŠILAROVÁ,
17 měsíční pes delšího tělesného rámce na vysoké končetině, s jemnější sílou kostry ke své tělesné stavbě, jemnější samčí
hlava s prostornou mozkovnou, uzavřenější oční víčko, střední délka čenichové partie, nůžkový skus, užší profil spodní čelisti,
hluboký, ale méně objemný a užší hrudník s celkově užší hrudní frontou, t.č. volněji uloženou lopatkou, delší rovná hřbetní
linie, s méně osvalenými bedry, středně osvalené pánevní končetiny s vysokým hleznem a středně silným nadprstím, velmi
dobrá textura a kvalita srsti jemnějšího odstínu, mechanika pohybu PK vykazuje výrazné vytrsávání a jemnější posun z kyčlí,
volná mechanika HK, kontaktní jedinec s výborným poutem na svého handlera

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy VSV=Vítěz spec. výstavy, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, 
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28 PSI RU tř. MEZITŘÍDAKAVALÍR ---Tullamore Prokopská hvězda
Nar.: M:Kabaret Double RedO:CMKU/CKC 16856/1919.9.2019 Goya Prokopská hvězda

Majitel: Boršov nad VltavouEva KUBÁTOVÁ,
nenastoupil

29 PSI RU tř. OTEVŘENÁ VD1Auremius Cria Bečva Ruberries
Nar.: M:Caesar Mechový achátO:CMKU/CKC 16296/18 2.11.2018 Deanna Amber Sun Dagymery

Majitel: Karlovy VaryJana HOVORKOVÁ,
Téměř tříletý pes, delšího tělesného rámce, t.č. vyšší končetiny, se střední sílou kostry a celkově tělesného objemu, jemnější
samčí hlava s prostornou mozkovnou, velmi dobrou čenichovou partií, nůžkovým skusem, přál bych vyplněnější líce, střední
síla pigmentu, korektní linie krku a zádi, s výrazně klenutými bedry, užší profil hrudníku, se strmější lopatkou a mělčím
předhrudím, velmi dobře osvalené a zaúhlené PK, s kratší slabinou, textura a kvalita srsti odpovídá věku, přál bych srst v
lepší výstavní kondici, korektní mechanika PK, s velmi otevřenou mechanikou HK, veselý přátelský temperament, s velmi
dobrou akcí ocasu, velmi dobré předvedení

30 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,
2 letý pes delšího tělesného rámce a objemného formátu, celkově na vyšší končetině, velmi dobrá samčí hlava s prostornou
mozkovnou, střední délka čenichové partie, volnější nůžkový skus, světlejší oko, užší profil hrudníku s velmi dobrou hloubkou
a méně výraznou prsní kostí, rovná hřbetní linie, velmi dobře osvalené PK, jemnější textura a kvalita srsti, střední síly
zbarvení, užší mechanika obou párů končetin se sbíhavou patou, výrazněji výše nasazený a nesený ocas, kontkatní povaha,
velmi dobré předvedení

31 PSI RU tř. VÍTĚZŮ ---Fenton Rubínový květ
Nar.: M:Jimram Romeo GardythO:CMKU/CKC 16844/19 6.9.2019 Q-Alla- Viktoria ze Zelené

Majitel: Kostelůec u HolešovaRenata DRAJSAJTLOVÁ,
nenastoupil

32 PSI RU tř. VÍTĚZŮ ---Maverick 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,
nenastoupil

33 PSI TR tř. DOROSTU VN1, NDPChrisbell Sixi Biely démon
Nar.: M:Tomis Tri Biely démonO:SPKP 4027 2.12.2020 Vixxie Twe Biely démon

Majitel: VšerubyTereza HAVLENOVÁ,
7 měsíční pes harmonické stavby těla, tělesného rámce a síly kostry odpovídající své třídě, výborně vyjádřený pophlavní výraz
na svůj věk, nůžkový skus, velmi nadějně modelovaná čenichová partie, výborně utvářený hrudník v plném vývoji, rovná
hřbetní linie, výborně osvalené a úhlené PK, štěněcí srst ve skvělé výstavní kondici, jedinec se vystavuje sebejistotně, s hrdostí
jako ostřílený profesionál, oceňuji pouto psa a handlera a přeji mnoho spokojených let do budoucna

34 PSI TR tř. MEZITŘÍDA V1, -Archibald Ellis Bohemia
Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:CMKU/CKC 16791/1930.7.2019 Quella Merlin Bohemia

Majitel: PlzeňVeronika JÍLKOVÁ,
2 letý pes s výrazně silnou kostrou, vyšší končetinou a objemnějším tělesným rámcem, výrazná samčí hlava, s maskulinním
výrazem, prostornou mozkovnou, korektní čenichovou partií, silnou spodní čelistí, bohaté závěsy na uších, užší profil hrudní
fronty s velmi dobrým těžištěm, rovná hřbetní linie s delšími bedry, velmi dobře úhlené a svázané PK s vyšším hleznem,
výborná textura a kvalita srsti, při zbarvení působícím dojmem oblečného celočerného smokingu, užší mechanika PK avšak
dobrý posun kyčle, veselá akce ocau, výborné předvedení

35 PSI TR tř. MEZITŘÍDA VD2Xerxes Dream Bonimo
Nar.: M:Ellemich IconicO:CMKU/CKC 16884/1924.9.2019 Dolce Gabbana Bonimo

Majitel: BrandýsekJolana BÁČOVÁ,
Téměř 2 letý pes, korektního tělesného rámce, odpovídající síly kostry a tělesného formátu, výrazná samčí hlava s prostornou
mozkovnou, volnější nůžkový skus, na můj vkus kratší čenichový profil, výborně osrstěné ucho bohatým závěsem, kratší linie
krku, správně vyjádřený kohoutek, velmi dobře modelovaný a utvářený hrudník s dostatečně klenutými žebry, ale mělčím
předhrudím, velmi dobré úhlení a osvalení PK, silné nadprstí, korektně uzavřená tlapka, jemnější textura srsti, se středním
pláštěm, mechanika PK vykazuje lehčí křížení v hleznech, dnes celkově flegmatičtější projev postrádající požadovanou akci
ocasu, přál bych více drajvu, který by zdůraznil předváděného jedince

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

Majitel: ČernilovJitka Šilarová,
2 letý elegantní pes harmonické tělesné stavby a klasických linií, odpovídající síla kostry, výborný tělesný rámec, výborný
samčí výraz s prostornou mozkovnou, kratší čenichový profil, těsný nůžkový skus, výborně osrstěné závěsy na uších, střední
délka krku s výborně vyjádřeným kohoutkem, prostorný výborně klenutý hrudní koš, s velmi dobře vyjádřenou hrudní kostí,
rovná hřbetní linie, s výborně úhlenými a osvalenými PK, velmi dobrá kvalita a textura srsti, výrazný plášť, korektní
mechanika obou párů končetin s výborným posunem z kyčlí, výborná akce ocasu do prodloužení trupu, přátelská a vyrovnaná
povaha, velmi dobré předvedení

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy VSV=Vítěz spec. výstavy, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, 
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37 PSI TR tř. VÍTĚZŮKAVALÍR 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,
2 letý pes typického tělesného formátu a rámce, plně odpovídající síly kostry ke své tělesné konstituci, výborný samčí výraz s
prostornou mozkovnou, střední čenichovou partií, nůžkový skus, silná spodní čelist, velmi dobré závěsy na uších, korektní
linie krku, hřbetu, užší profil hrudní fronty, s jemnější hrudní kostí, ale dobře uloženou lopatkou, střední síla pánevních
končetin i osvalení, se středním nadprstím a dobře utvářeným záprstím, t.č. výraznější sedací kost, textura a kvalita srsti by
mohla být v lepší kondici, výrazný plášť, korektní mechanika HK, s užším profilem PK, veselý projev ocasu, výborné
předvedení

38 PSI TR tř. VÍTĚZŮ ---Bruce Royal shine
Nar.: M:Pascavale ValentinoO:CMKU/CKC 14058/1427.8.2014 Francis Cheri Zbirožské podzámčí

Majitel: PříbramMarcela DUŠKOVÁ,
nenastoupil

39 PSI TR tř. VÍTĚZŮ V1, CACDenpasar Valachian beauty
Nar.: M:Lambert Love MeO:CMKU/CKC 15270/16 9.11.2016 Givenchy Moravia Eden

Majitel: KunoviceLibuše KRISTOVÁ,
4 letý pes harmonického tělesného rámce a proporcí s odpovídající sílou kostry a objemu, výborná samčí hlava s prostornou
mozkovnou, střední délkou čenichového profilu, nůžkový skus, výborně vyplněné líce, bohaté závěsy na uších, prostorný
výborně klenutý a modelovaný hrudní koš se střední hrudní kostí, výborně uložená lopatka, pevná bedra, výborně osvalené
pánevní končetiny s korektním kolenem, pevné nadprstí, bohatě osrstěný, textura a kvalita srsti odpovídá kondici, výrazný
plášť, výborné osrstění tlapek, mechanika PK s lehce sbíhavým hleznem, ale s dobrým posunem z kyčlí, výborná akce ocasu,
přátelská kontaktní povaha, výborné předvedení

40 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,
Téměř 10 letý pes, ve výborné tělesné kondici se skvělým drajvem, typický představitel plemene, výborná samčí hlava,
výborně osvalený, kompaktní, výborná textura a kvalita srsti odpovídající věku, výrazný plášť, výborně osrstěné tlapky,
mechanika pohybu s výborným posunem i těžištěm, pes ve výborné celkové kondici, přeji mnoho šťastných spokojených let

41 FENY BT tř. DOROSTU VN1, NFDNesije Kyli Kopidlenský kavalír
Nar.: M:Torry-Tani MinowaraO:CMKU/CKC 17766/2012.11.2020 Kylie Magnolia PassCo

Majitel: Praha 9Alice Kyndlová,
Mladá fena v tělesném vývoji se standartní sílou kostry. S velmi pěknou stavbou těla, kvalitní srst odpovídá věku. Prostorný
pohyb, dobré předvedení.

42 FENY BT tř. MLADÝCH V2Barraca od Pylu
Nar.: M:Elleck Eli Biely démonO:ČLP/CKC 17613 3.9.2020 Jenni Rivera Bonimo

Majitel: BlšanyAlena SKALICKÁ,
Mladá fena v tělesném vývoji, silná kostra, dobrá stavba těla, srst odpovídá věku, prostorný pohyb a velmi dobré předvedení

43 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,
Dobře předvedená mladá fena, standartní síla kostry i celková stavba těla, kvalitní srst, prostorný pohyb

44 FENY BT tř. MLADÝCH V3Karamela z Jezerního království
Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:CMKU/CKC 17638/2014.9.2020 Beylis z Jezerního království

Majitel: Stříbrná SkaliceHana KOŠŤÁLOVÁ,
Mladá fena, velmi dobře předvedena, standartní síla kostry, též celková stavba těla. Srst by mohla bohatší. Standartní pohyb.

45 FENY BT tř. MLADÝCH VD4Šarlota Foon Charmander
Nar.: M:Melrose SmartyO:ÖHZB/CA 2760A11.6.2020 Ulma Foon Charmander

Majitel: A, KirchstettenPetra HAUSHAMMER,
Mladá fena, velmi dobře předvedena, lehčí kostra, ne zcela rovná horní linie. Při pohybu volnější lokte. Vázaný pohyb.

46 FENY BT tř. MEZITŘÍDA V1, CAC, VBVicenza Bonimo
Nar.: M:Ladies Night du Jardin de ClaireO:CMKU/CKC 16776/1915.7.2019 Zeppelin Bonimo

Majitel: BaškaLucie KLUSOVÁ,
Standartní fena, silná kostra, velmi dobrá stavba těla, prostorný pohyb, standartní srst i znaky, velmi dobré předvedení

47 FENY BT tř. OTEVŘENÁ VD1Airiss Anima Abiris
Nar.: M:Maverick Royaume des cavaliers ValaisansO:CMKU/CKC 16735/1927.6.2019 Abigail Linden Leaves

Majitel: KalištěMonika HLAVÁČOVÁ,
Standartní fena s velmi dobrým předvedením, silná kostra. Viditelně sražená záď a nízko nasazený ocas. Kvalitní srst, barva i
znaky.

48 FENY BT tř. OTEVŘENÁ VD2Venezia Bonimo
Nar.: M:Ladies Night du Jardin de ClaireO:CMKU/CKC 16774/1915.7.2019 Zeppelin Bonimo

Majitel: RožnovOndřej KOPRDA,
Celkově jemná fena se slabším osrstěním. Úzký pohyb pánevních končetin. Přední fronta by mohla být výraznější. Fena by
zasloužila lepší předvedení.

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy VSV=Vítěz spec. výstavy, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, 
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49 FENY BT tř. VÍTĚZŮKAVALÍR V2, res. CACAbigail Linden Leaves
Nar.: M:Bastien Gold WiktorisO:CMKU/CKC 15085/16 2.8.2016 Sunshine Flowers City

Majitel: KalištěMonika HLAVÁČOVÁ,
Velmi pěkná fena, standartního rámce, s velmi dobrým pohybem, výbornou srstí, ale při pohybu volnější hřbet a mírně klenutá
bedra.

50 FENY BT tř. VÍTĚZŮ V1, CACBeylis z Jezerního království
Nar.: M:Melrose SmartyO:CMKU/CKC 15942/1816.3.2018 Helgamay z Jezerního království

Majitel: Heřmanův MěstecVěra REJFKOVÁ,
Velmi pěkná fena s prostorným pohybem. Standartní síla kostry i celková stavba těla. Kvalitní srst, čisté znaky. Velmi dobré
předvedení.

51 FENY BH tř. ŠTĚŇAT VN2Blondbery Ellis Bohemia
Nar.: M:Bambi Twe Biely démonO:CMKU/CKC 18006/21 5.3.2021 Quella Merlin Bohemia

Majitel: PlzeňMiroslav JÍLEK,
Fena v tělesném vývoji, s velmi pěkným pohybem. K věku se standartní kostrou, stavbou těla, srstí i barvou. Dobré předvedení

52 FENY BH tř. ŠTĚŇAT VN1, NŠF, NŠHafanana Bonimo
Nar.: M:Bonitos Companeros Zeal WomanizerO:ČLP/CKC 1787324.1.2021 Vittoria Bonimo

Majitel: BrandýsekJolana BÁČOVÁ,
Velmi pěkná fena v tělesném vývoji. Celkově dobrá stavba těla, která odpovídá věku. Elegantní pohyb. Dobrá srst i zbarvení

53 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,
Mladá fena v tělesném vývoji. K věku odpovídající dobrou stavbou těla včetně srsti i barvy. Velmi pěkný pohyb a předvedení

84 FENY BH tř. MLADÝCH V4Athera Baryon Cavalier
Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:ČLP/CKC / 1720716.3.2020 Priselia Twe Biely Démon

Majitel: VšerubyTereza Havlenová,
Mladá fena se standardní stavbou těla. Dobré úhlení končetin. Se standardním pohybem, kvalitní srstí. Fena by si zasloužila
lepší předvedení.

54 FENY BH tř. MLADÝCH V2Castleville Kimberly
Nar.: M:Castleville Just Like a KingO:ÖHZB/CA 2797A 4.7.2020 Castleville a Little Secret

Majitel: A, KirchstettenPetra HAUSHAMMER,
Standartní fena se standartní sílou kostry, včetně stavby těla. Bohatá srst. Prostorný pohyb

55 FENY BH tř. MLADÝCH V3Reese Moravia Eden
Nar.: M:Royal Times DarlingtonO:CMKU/CKC 17320/20 4.5.2020 Nefertiti Moravia Eden

Majitel: KunoviceLibuše KRISTOVÁ,
Dobře předvedená mladá fena, s velmi dobrou stavbou těla i sílou kostry, dobrým pohybem, kvalitní srstí i předvedením.

56 FENY BH tř. MLADÝCH V1, CAJCWisteria Prokopská hvězda
Nar.: M:Qashqai Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC 1744628.6.2020 Loreen Prokopská hvězda

Majitel: Praha 5Hana NOVÁKOVÁ,
Mladá fena v tělesném vývoji s prostorným pohybem. Celkově velmi dobrá stavba těla. Kvalitní srst i barva. Velmi dobré
předvedení.

57 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,
Velmi pěkná fena se silnou kostrou. V blahobytném výživném stavu. S velmi dobrým pohybem, kvalitní srstí i znaky. Velmi
dobré předvedení.

58 FENY BH tř. OTEVŘENÁ V1, CACAmiable Snout Magic Shayen
Nar.: M:Riverdale of an Excellent ChoiceO:ÖHZB/CA 2669A18.9.2018 Shayen od Ptačí skály

Majitel: A, KirchstettenPetra HAUSHAMMER,
Dobře předvedená fena, silnější kostra. Dobrá stavba těla. Bohatá srst. Velmi dobrý pohyb i předvedení. Hlava výrazná k
pohlaví

59 FENY BH tř. OTEVŘENÁ V2, res. CACCatarina z Jezerního království
Nar.: M:Easy Peasy du Chateau NoblesseO:CMKU/CKC 16231/1826.9.2018 Tiffany z Jezerního království

Majitel: Heřmanův MěstecVěra REJFKOVÁ,
Velmi pěkná fena se standartním pohybem a velmi dobrým předvedením. Lehčí kostra. Standartní stavba těla a kvalitní srst.

60 FENY BH tř. OTEVŘENÁ V4Odyssy Diamond Fraking
Nar.: M:Orchard Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC 17103 9.2.2020 Chirine Diamond Fraking

Majitel: PcheryIveta LOUDOVÁ,
Standartní fena s velmi dobrou stavbou těla, kde při pohybu se objevuje volnější hřbet za kohoutkem. Prostorný pohyb,
kvalitní srst. Velmi dobře předvedena.

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

Majitel: PcheryIveta LOUDOVÁ,
Velmi pěkná fena se standartní sílou kostry i stavbou těla. Při pohybu mírná sbíhavost pánevních končetin. Skus nůžkový, ale
vklíněné oba spodní špičáky.

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy VSV=Vítěz spec. výstavy, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, 
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62 FENY BH tř. OTEVŘENÁKAVALÍR V3Sissy Bonimo
Nar.: M:Bonitos Companeros AdiosO:CMKU/CKC 16326/1826.10.2018 Vittoria Bonimo

Majitel: Praha 2MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,
Standartní fena s výbornou stavbou těla, prostorným pohybem, kvalitní srstí a předvedením.

63 FENY BH tř. VÍTĚZŮ V2, res. CACEscamilla Ally Rubínový květ
Nar.: M:Jalapeňos Chilli kolibaO:CMKU/CKC 16479/19 4.3.2019 Taiwa ze Zelené

Majitel: Kostec u HolešovaRenata DRAJSAJTLOVÁ,
Velmi pěkná fena, výborná stavba těla, mírná sbíhavost pánevních končetin v pohybu, kvalitní srst, velmi dobré předvedení

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

Majitel: Hěřmanův MěstecVěra REJFKOVÁ,
Velmi pěkná fena se standartní stavbou těla, sílou kostry, kvalitou srsti, pohybem i předvedením

65 FENY BH tř. VETERÁNŮ V1, NFVLucia Bonimo
Nar.: M:Da Vinci z Vrchu králůO:CMKU/CKC 12164/11 9.3.2011 Alize z Vrchu králů

Majitel: PcheryIveta LOUDOVÁ,
Na věk fena ve výborné kondici, se silnou kostrou, pevnou stavbou těla, prostorným pohybem, vitalitou i kvalitou srsti.
Samozřejmě výborným předvedením.

66 FENY BH tř. VETERÁNŮ V2Meggie Salvia Rose
Nar.: M:Kendy Gold FrakingO:CMKU/CKC 13296/13 8.4.2013 Gwendy Queen Salvia Rose

Majitel: Karlovy VaryDaniela Barbora JUGASOVÁ,
Velmi pěkná fena s vysokou vitalitou, pevným tělem i horní linií, kvalitní srst, velmi dobrý pohyb i předvedení

67 FENY BH tř. VETERÁNŮ V3Vanilka 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,
Velmi dobře předvedená fena, na věk ve vynikající kondici, kvalitní srst, standartní pohyb i předvedení

68 FENY RU tř. MLADÝCH V1, CAJCBeanie od Pylu
Nar.: M:Elleck Elli Biely démonO:ČLP/CKC 17616 3.9.2020 Jenni Rivera Bonimo

Majitel: BlšanyAlena SKALICKÁ,
Mladá fena v tělesném vývoji, k věku odpovídající síla kostry, celková stavba těla i srst. Velmi dobrý pohyb i předvedení

69 FENY RU tř. MLADÝCH V2Catania Bonimo
Nar.: M:Cinderaic King of the RoadO:ČLP/CKC 1754822.7.2020 Zeppelin Bonimo

Majitel: BrandýsekJolana BÁČOVÁ,
Mladá fena v tělesném vývoji s elegantním pohybem, standartní sílou kostry i celkovou stavbou těla. Srst odpovídá věku.
Velmi dobré předvedení

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

Majitel: Heřmanův MěstecVěra REJFKOVÁ,
Velmi pěkná standartní fena s velmi dobrou celkovou stavbou těla, kvalitní srst, velmi dobrý pohyb i předvedení

71 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,
Velmi pěkná fena se standartní kostrou i celkovou stavbou těla. Velmi dobrý pohyb. Bohužel jako nedostatek vidím ve světlém
oku.

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

Majitel: Karlovy VaryDaniela Barbora JUGASOVÁ,
Fena s výbornou stavbou těla, velmi kvalitní srstí, prostorným pohybem a předvedením

73 FENY RU tř. VÍTĚZŮ V1, CACFalada Rubínový květ
Nar.: M:Jimram Romeo GardythO:CMKU/CKC 16846/19 6.9.2019 Q-Alla-Viktoria ze Zelené

Majitel: Kostelec u HolešovaRenata DRASJSAJTLOVÁ,
Velmi kvalitní fena se standartní sílou kostry včetně stavby těla, kvalitní srst, prostorný pohyb, velmi dobré předvedení

74 FENY TR tř. MLADÝCH V4Africca Baryon Cavalier
Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:ČLP/CKC 1720616.3.2020 Prisceila Twe Biely démon

Majitel: Praha 4Soňa SCHLITTEROVÁ,
Mladá fena v tělesném vývoji, síla kostry i stavba těla odpovídá věku, též kvalita srsti a znaku. Při dnešním předvedení mírné
klenutí beder. Velmi dobré předvedení vystavovatelky

75 FENY TR tř. MLADÝCH V2Cierry Anne Mi-Ja-Kra
Nar.: M:Chaplin Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC 1711015.2.2020 Berry Arconte Cani

Majitel: Přestavlky u ČerčanPavlína LAVIČKOVÁ,
Mladá fena v tělesném vývoji, velmi dobře předvedena, standartní síla kostry i stavby těla. Při pohybu mírná přestavěnost
zádi. Též srst odpovídá věku.

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy VSV=Vítěz spec. výstavy, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, 
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76 FENY TR tř. MLADÝCHKAVALÍR V3Irris Isabeau Tricyrtis
Nar.: M:Oficír Prokopská hvězdaO:CMKU/CKC 17347/20 3.5.2020 Lady Jane Spanilá věž

Majitel: ÚpiceMarie VLAHOVÁ,
Mladá fena s velmi dobrým předvedením, fena je v tělesném vývoji, tomu odpovídá stavba těla, síla kostry, srst i její kvalita.
Velmi dobré předvedení

77 FENY TR tř. MLADÝCH V1, CAJC, NMF, BOJ, BOSPetrushka Moravia Eden
Nar.: M:Royal Times DarlingtonO:CMKU/CKC 17054/2014.1.2020 Nefertiti Moravia Eden

Majitel: KunoviceLibuše KRISTOVÁ,
Mladá fena v tělesném vývoji, na věk velmi pěkná stavba těla, srst i prostorný pohyb. Velmi dobré předvedení

78 FENY TR tř. MEZITŘÍDA V, bez tituluAngelika Ellis Bohemia
Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:CMKU/CKC 16792/1930.7.2019 Quella Merlin Bohemia

Majitel: PlzeňMiroslav JÍLEK,
Velmi pěkná fena s výborným pohybem i předvedením. Standartní síla kostry i stavba těla. Odpovídající srst. Bohužel v tmavé
masce světlé oko.

79 FENY TR tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VBClotilde Pompon la Tour noire
Nar.: M:Venismin Rubínový květO:CMKU/CKC 15727/1716.11.2017 Carina Belle od Jihlavské brány

Majitel: Karlovy VaryAlena VONDRÁČKOVÁ,
Dobře předvedená fena, plně odpovídající standartu, kvalitní srstí, prostorným pohybem. Jako nedostatek vidím níže
nasazený ocas

80 FENY TR tř. OTEVŘENÁ V2, res. CACNugetka Diamond Fraking
Nar.: M:My Dear Macho Elensis-the Royal ChoiceO:CMKU/CKC 16731/1919.6.2019 Adelai Diamond Fraking

Majitel: PcheryIveta LOUDOVÁ,
Standartní fena se silnější kostrou, mírně delšího rámce těla, kvalitní srst, dobré úhlení končetin včetně prostorného pohybu.
Velmi dobře předvedena

81 FENY TR tř. OTEVŘENÁ V3Quella Merlin Bohemia
Nar.: M:Tiurretbank TriberryO:CMKU/CKC 15090/1629.8.2016 Melodia Merlin Bohemia

Majitel: PlzeňMiroslav JÍLEK,
Velmi pěkná fena, dobře se předvádějící, s prostorným pohybem. Standartní stavba těla i síla kostry. Kvalitní srst

82 FENY TR tř. OTEVŘENÁ V4Tabitha Grace Spanilá věž
Nar.: M:Norbert Love MeO:CMKU/CKC 16599/1926.4.2019 Niobe Spanilá věž

Majitel: ÚpiceMarie VLAHOVÁ,
Fena se silnou kostrou v blahobytném výživovém stavu, celkově výborná stavba těla, kvalitní srst, včetně pohybu a
předvedení

83 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,
Celkově výborná fena s velmi dobrým pohybem, kvalitní srstí i předvedením. Fena se nachází v blahobytném výživném stavu

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

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna,   BOJ-nejlepší mladý jedinec
KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy VSV=Vítěz spec. výstavy, BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, 


