
1Str.: VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2023-I, Kulturní centrum Kamenice, 18. 02. 2023, s  posudky.

1 PSI BT tř. OTEVŘENÁKING V1, CACYandex Koleos Brand
Nar.: M:Avraam ot Nevskogo HobbitaO:ČLP/KCS/1806/2220.3.2021 Svetozar Persi Blansh

Majitel: DomažliceVěra Pivoňková,
2 year, masculine head, good eyes, shoulders could be better, short loin, nice turn of stifle, could have bit more chest but nice
type, sound moving with good topline, good rare, front could be firmer.
2 letý, samčí hlava, dobré oči, lopatky by mohly být lepší, krátká bedra, pěkné úhlení zadních, mohl by mít trochu větší
hrudník, ale je to pěkný typ, jistý pohyb s dobrou horní linií, dobrý ???, vepředu by mohl být pevnější.

2 PSI BT tř. VÍTĚZŮ V1, CAC, VB, KV, BOB, BISHarry Potter Faworite King
Nar.: M:LUCKY STAR`S BLACKBERRYO:CMKU/KCS/1600/-19/17/1927.12.2017 Faworite King ARIELKA

Majitel: HovoranyPetr Fasora,
5 year old, lovely size, fairly compact, large masculine head, good jaw, nice finish of lips, good shoulders, level top line, short
loin, nice rear, lovely coat and condition; nice easy action with good topline, a little bit close behind, but sound.
5 let starý, nádherná velikost, dost kompaktní, velká samčí hlava, dobrá čelist, pěkný vzhled pysků, dobré lopatky, rovná
horní linie, krátká bedra, pěkná záď, báječní srst a kondice, pěkná lehká akce s dobrou horní linkou, trochu úzký vzadu, ale
pevný.

3 PSI BT tř. VÍTĚZŮ V2, res. CACMarsward Magic Moments
Nar.: M:Marsward Masterpiece ClassicO:ČLP/KCS/154511.8.2017 Marsward Black Magic Woman

Majitel: TuchloviceIvana Hildebrandová,
5 years old, ears could be set lower, could have more gentle expression, good underjaw and finish of lips, shoulders ok, could
have bit more weight, short loin, level topline, sound on move but could have more reach of front, sound move.
5 let starý, uši by mohly být nasazené níže, mohl by mít něžnější výraz, dobrá spodní čelist a vzhled pysků, lopatky ok, mohl
by o trochu víc vážit, krátká bedra, rovná horní linie, jistý v pohybu, ale mohl by mít delší záběr vepředu, jistý pohyb.

4 PSI BH tř. MEZITŘÍDA V2, res. CACCyprián od Fifinky
Nar.: M:Woody od Dvou ořechůO:ČLP/KCS/179118.10.2021 Reya z Rosenthalu

Majitel: UnínHelena Majerníková,
16 months old, eyes could be darker and larger, ears are ok, needs to drop in chest, good bones, shoulders ok, level back,
nicely marked coat, moves happily, front could be better, keeps level topline.
16 měsíců, oči by mohl být tmavší a větší, uši jsou ok, potřebuje hlubší hrudník, dobré kosti, lopatky ok, rovný hřbet, pěkně
znakovaná srst, pohybuje se vesele, předek by mohl být lepší, drží rovnou horní linii.

5 PSI BH tř. MEZITŘÍDA V1, CAC, VBShalyapin ot Nevskogo Hobbita
Nar.: M:Clussexx Nevskiy HobbitO:ČLP/KCS/180022.2.2021 Russisch Geist Dahlia

Majitel: KuniceIng. Alice Čančíková,
Nearly 2 years, dark eyes could be bit larger, nice nose, lips could be little tighter, ears could be little lower, lovely shoulders,
but time to develop is there, still needs to fill in body, nice and compact with level back and good rear angulation, nicely
marked coat, happy on the move, could be firmer on behind but looks very good in profile, lovely temperament.
Téměř 2 letý, tmavé oči by mohly být trochu větší, pěkný nos, pysky by mohly být trochu sevřenější, uši by mohly být trochu
níže, nádherné lopatky, ale je čas na další vývin, potřebuje vyspět v těle, pěkný a kompaktní s rovným hřbetem a dobrým
zadním úhlením, pěkně znakovaná srst, šťastný v pohybu, vzadu by mohl být pevnější, ale vypadá velmi dobře z profilu,
báječný temperament.

6 PSI BH tř. OTEVŘENÁ VD 2Mermoz des Rochers D'Agerna
Nar.: M: Cambridge de la BacskaO:CMKU/KCS/1499/-17/1622.5.2016 Just a Drem Dite Justine de la Roseraie

Majitel: HovoranyPetr Fasora,
6 years old, large masculine head, pigment could be darker, could have more turner, kind gentle face, good neck and shoulders
ok, could have bit more weight, good bone and angulation, lovely markings and rich colour, moved ok, could be more settled,
nice temperament.
6 letý, velká samčí hlava, pigment by mohl být tmavší, mohl by mít více skloněnou ?, vlídnou jemnou tvář, dobrý krk a lopatky
jsou ok, mohl by mít větší váhu, dobré kosti a úhlení, pěkné znaky a bohatá barva, pohyboval se ok, mohl by se více usadit,
pěkný temperament.

7 PSI BH tř. OTEVŘENÁ V1, CACRUSSISCH GEIST DAMIAN FOR IZUZ
Nar.: M:Gedeon ot Nevskogo HobbitaO:ČLP/KCS/1770 7.11.2020 Idylle des Trois Maillets

Majitel: TuchloviceIvana Hildebrandová,
2 years old, very well marked, nice dome, could have more underjaw, pigment could be darker, very good shoulders, nice bone
substance for his age, good rear angulation, nice feet, just needs more coat and maturity, moves freely with lovely topline and
tail, rear end could be firmer, nice attitude.
2 roky starý, velmi dobře znakovaný, pěkná klenba hlavy, mohl by mít větší dolní čelist, pigment by mohl být tmavší, velmi
dobré lopatky, pěkná kostra na jeho věk, dobré zadní úhlení, pěkné tlapky, teď potřebuje více srsti a vyspět, pohybuje se
volně s báječnou horní linií a ocasem, zadní část by mohla být pevnější, pěkné držení těla.

8 PSI RU tř. DOROSTU VN1, NDPFilip - Lee z Panství Lomnice
Nar.: M:Lee od Dvou ořechůO:ČLP/KCS/1845 6.8.2022 Berenika Hazel z Panství Lomnice

Majitel: UnínHelena Majerníková,
6 months old, beautiful head with lovely dome, good underjaw, nice dark eyes, nice finish of lips, very nice shoulders, compact
with good ribbing for age, supercolour, lovely substance, very nice puppy.
6 měsíců starý, nádherná hlava s krásnou klenbou, dobrá dolní čelist, pěkné tmavé oči, pěkné konce pysků, velmi pěkné
lopatky, kompaktní s dobrými žebry na jeho věk, super barva, báječná substance, velmi pěkné štěně.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 



2Str.: VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2023-I, Kulturní centrum Kamenice, 18. 02. 2023, s  posudky.

9 PSI RU tř. VÍTĚZŮKING V1, CAC, VBRussisch Geist Mozart
Nar.: M:Marsward Magic RumorsO:CMKU/KCS/1615/-19/1815.4.2018 Russisch Geist Kiana Roses

Majitel: KolešoviceMgr. Andrea Kulhánková,
Nearly 5 years old, lovely size, compact in body, large head, good dome, pigment could be darker, could have stronger
underjaw, lovely earset, good shoulders, front could be straighter, superb ribbing, short loin, good rear angulation, lovely coat
and color, happy on the move with good topline.
Téměř 5 let starý, báječná velikost, kompaktní v těle, velká hlava, dobrá klenba lebky, pigment by mohl být tmavší, mohl by mít
silnější dolní čelist, nádherně nasazené uši, přední část by mohla být rovnější, super žebra, krátká bedra, dobré zadní úhlení,
nádherná srst a barva, veselý v pohybu s dobrou horní linií.

10 PSI RU tř. VETERÁNŮ V1, NVPJoliot z Valldemose
Nar.: M:Amedee de la BacskaO:CMKU/KCS/863/0825.2.2008 Babetka z Vesničky u hranic

Majitel: KolešoviceMgr. Andrea Kulhánková,
15 years old, lovely head shape, good jaw, kind eyes, nice dome, good shoulders, in super condition for his age, good rear
angulation, coat still in lovely color and good quality, could be bit smaller, but looks beautiful, still moving soundly, enjoying
his day out.
15letý, nádherný tvar hlavy, dobrá čelist, vlídné oči, pěkná klenba, dobré loptky, v super kondici na jeho věk, dobré zadní
úhlení, srst je stále v báječné barvě a dobré kvalitě, mohl by být o trochu menší, ale vypadá krásně, stále se pohybuje jistě,
užívaje si svůj den.

11 PSI TR tř. MLADÝCH absentEdword-Larry z Panství Lomnice
Nar.: M:Larry King s Bolshogo SampsonijaO:ČLP/KCS/1835 9.5.2022 Beauty z Rosenthalu

Majitel: BrnoZuzana Stehlíková,
---

12 PSI TR tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VBConor - Leader z Panství Lomnice
Nar.: M:Magic Silk Leader ForeverO:ČLP/KCS/1745/2219.3.2021 Hazel Grace Twee z Valldemose

Majitel: UnínHelena Majerníková,
2 years old, beautiful head, eyes could be little darker, lovely dome, decent underjaw, low ears, good chestnut color, good
shoulders, body maturing correctly for his age, short level back, good turn of stifle, moving very happily, holding good topline,
front could be straighter, lovely temperament, good coat condition.
Dvouletý, krásná hlava, oči by mohly být trochu tmavší, báječná klenba hlavy, decentní předkus, nízko nasazené uši, dobrá
kaštanová barva (znaky), dobré lopatky, na jeho věk dobře vyspělé tělo, krátký rovný hřbet, dobré zadní úhlení, pohybuje se
velmi šťastně držíc dobrou horní linii, předek by mohl být strmější, báječný temperament, srst v dobré kondici.

13 FENY BT tř. DOROSTU VN1, NDF, BOPTravtana Gypsophilia
Nar.: M:MARSWARD IT'S A KIND OF MAGICO:ČLP/KCS/185213.7.2022 TRAVTANA POPPY

Majitel: TuchloviceIvana Hildebrandová,
7months old, very feminine head, with lovely underjaw, large dark eyes, nice shoulders and upperarm, short body, good ribs,
good rear angulations, lovely coat with nice tan marking.
7měsíční, velmi fenčí hlava s báječným předkusem, velké tmavé oči, pěkné lopatky a horní část předních končetin, krátké tělo,
dobrá žebra (hrudník), dobré zadní úhlení, nádherná srst s pěknými třísĺovými znaky.

14 FENY BT tř. MLADÝCH V1, CAJCSofie od Dvou ořechů
Nar.: M:Yver od od Dvou ořechůO:ČLP/KCS/1814 1.2.2022 Royal Ruby z Rosenthalu

Majitel: TuchloviceIvana Hildebrandová,
1 year old, lovely head type, could have more underjaw, nice finish of lips, very good dome, good reach of neck, nice front
assembly, very good spring of ribs, good bone and substance, looks a little long, just needs more of coat, moves freely and
soundly, typical at her age.
1 rok stará, nádherný typ hlavy, mohla by mít větší předkus, pěkný vzhled pysků, velmi dobrá klenba hlavy (věžička), dobrá
délka krku, pěkná skladba předních končetin, velmi dobře klenutá žebra, dobrá kostra a substance, zdá se trochu delší, ještě
potřebuje více srsti, pohybuje se volně a jistě, typicky pro její věk.

15 FENY BT tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VBNessy Hessy Fapella Gray
Nar.: M: Luis Bohemia ZlatavaO:CMKU/KCS/1533/1718.12.2017  Hessy Queeny Fapella Gray

Majitel: HovoranyPetr Fasora,
5 year old, perfect size and shape, compact in body, small with good substance, lovely dome, correctly placed eyes and earset,
shoulders could be better angulated, good ribs, good turn of stifle, good quality coat, moves ok, close behind but good in profile
with decent topline.
5letá, perfektní velikost a tvar, kompaktní v těle, malá s dobrou substancí, báječná klenba, korektně umístěné oči a nasazené
ucho, lopatky by mohly být lépe zaúhlené, dobrá žebra, dobré úhlení kolena, srst dobré kvality, pohybuje se ok, úzká vzadu,
ale dobrá v profilu s decentní horní linií.

16 FENY BH tř. MLADÝCH V2Camilla iz Bogemnoi Roskoshi
Nar.: M:Yunice my ReinbowO:ČLP/ KCS / 183919.10.2021 Orchideya iz Bogemnoi Roskoshi

Majitel: DomažliceVěra Pivoňková,
1,5 year old, nicely marked, pretty face with good turner, dark eyes could be larger, earset could be lower, a little upright front,
good ribbing and substance for age, good turn of stifle, level topline, needs to grow more coat, move well when settled with
good topline, bit overexcited.
1,5letá, pěkně znakovaná, krásná tvář s dobrým ???, tmavé oči by mohly být větší, nasazení ucha by mohlo být níže, trochu
strmá vepředu, na její věk dobrá žebra a substance, dobré úhlení kolena, rovná horní linie, potřebuje, aby jí narostlo více srsti,
když se ustálí, pohybuje se dobře s dobrou horní linií, je trochu přebuzená.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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17 FENY BH tř. MLADÝCHKING V1, CAJC, NMF, BOJEMIČKA od Fifinky
Nar.: M:Larry King s Bolshogo SamsonijaO:ČLP/KCS/182827.3.2022 Valentina z Rosenthalu

Majitel: Kralupy nad VltavouPavel Daňha,
1 year old, very feminine head, eyes could be darker, needs to fill beneath the eyes, good shoulders, needs bit more body,
good tailset, nice rear angulation, good bone and feet, moves very well when settled with nice and easy action, good topline,
very nice type.
1 rok stará, velmi fenčí hlava, oči by mohly být tmavší, potřebuje vyplnit pod očima, dobré lopatky, potřebuje více tělesné
hmoty, dobře nasazený ocas, pěkné zadní úhlení, dobré kosti a nohy, když se ustálí, pohybuje se velmi dobře s pěknou a
lehkou akcí, dobrá horní linie, velmi pěkný typ.

18 FENY BH tř. VETERÁNŮ V1, NVF, BOV, BOSLORRAINE Stamíra
Nar.: M:Gerry  StamíraO:ČLP/KCS/128418.6.2014 Alexis Twee z Valldemose

Majitel: Kralupy nad VltavouPavel Daňha,
9 years old, beautiful size and shape, compact body, gorgeous feminine head, dark eyes, lovely shoulders, good ribs, short
loin, decent rear angulation, lovely markings, super on the move, very sound with lovely topline and wagging tail, very good
quality charlie.
9letá, krásná velikost a tvar, kompaktní tělo, úžasná fenčí hlava, tmavé oči, báječné lopatky, dobrá žebra, kráká bedra,
decentní zadní úhlení, nádherné znakování, v pohybu je super, velmi jistá s báječnou horní linií a vrtícím se ocasem, charlie
velmi dobré kvality.

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

Majitel: KolešoviceMgr. Andrea Kulhánková,
Lovely size and shape, feminine head with good dome, pigment could be darker, could have little fill on the eyes but still soft
expression, good shoulders, lovely ribs, very good substance, good rear angulation, short level back, super rich colour, moved
happily, would look better with higher head carriage but sound and nice topline.
Báječná velikost a profil, fenčí hlava s dobrou klenbou, pigment by mohl být tmavší, mohla by mít více výplně nad očima, ale
má stále něžný výraz, dobré lopatky, nádherná žebra, velmi dobrá substance, dobré zadní úhlení, krátký rovný hřbet, super
zářivá barva, pohybovala se vesele, vypadala by lépe, kdyby nesla hlavu výše, ale pevná a hezká horní linie.

20 FENY TR tř. MEZITŘÍDA V1, CAC, VB, KVGenevieve Helen Rainbow
Nar.: M:Russisch Geist Chili PerchikO:ČLP/KCS/179817.4.2021 Helen Rainbow Aleksa Angel Eyes

Majitel: MikulášoviceOndřej Prkna,
2 years old, beautifully marked, super head type, lovely dome, beaurtiful eyes, good lip and depth of underjaw, close set ears,
super neck and shoulders, lovely compact body, good rear angulation, short loin, lovely bone and feet, very sound on the move
in all direction, holding perfect topline, beautiful coat and condition, lovely temperament.
2letá, krásně znakovaná, super typ hlavy, báječná klenba, krásné oči, dobré pysky a hloubka předkusu, blízko nasazené uši,
super krk a lopatky, nádherné kompaktní tělo, dobré zadní úhlení, krátká bedra, dobrá kostra a nohy, velmi jistá v pohybu ve
všech směrech, držíc perfektní horní linii, krásná srst a kondice, báječný temperament.

21 PSI BT tř. ŠTĚŇATKAVALÍR VN1Roi du Lac z Jezerního království
Nar.: M:Oki Square Prince HarryO:CMKU/CKC/19338/2225.9.2022 Terracotta Prokopská hvězda

Majitel: Praha 5Z. Nováková, V. Rejfková,
5 months, sweet face with good mouth, could have flatter skull, nice finish of muzzle, good neck and shoulders, lovely body for
age, short loin, good rear angulation, lovely bright tan, very happy on the move, very good front and rear, holding good topline,
lovely temperament.
5měsíční, sladká tvář s dobrým skusem, mohl by mít plošší lebku, pěkně vyvinutý čenich, dobrý krk a lopatky, na jeho věk
nádherné tělo, krátká bedra, dobré zadní úhlení, báječně jasné pálení, velmi šťastný v pohybu, velmi dobrý vepředi i vzadu,
drží dobrou horní linii, nádherný temperament.

22 PSI BT tř. DOROSTU VN1, NDPDelicato Itzi Magic Shayen
Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:ČLP/CKC/1923514.7.2022 Britzi Itzi Silk Magic Shayen

Majitel: JevíčkoHana Šašková,
7 months old, masculine head, good finish of muzzle, dark eyes could be little larger, sweet expression, good reach of neck,
shoulders ok, good ribbing, moderate turn of stifle, tailset little low, would want him much bigger, moves happily, close behind,
needs to firm in front, very nice in profile, happy wagging tail.
7měsíců starý, samčí hlava, dobrý konec čenichu, tmavé oči by měly být trochu větší, sladký výraz, dobrá délka krku, lopatky
ok, dobrá žebra, průměrné úhlení kolena, ocas nasazený trochu nízko, chtěla bych ho trochu většího, pohybuje se vesele, úzký
vzadu, potřebuje ustálit vepředu, velmi hezký v profilu, vesele vrtí ocasem.

23 PSI BT tř. MLADÝCH V3Corazon Magic Shayen
Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:ČLP/CKC/18903/05/22 6.3.2022 Berry White Magic Shayen

Majitel: MostJaroslava Valová,
1 year old, masculine head, needs bit fill under eyes, good mouth, dark eyes, flattish skull, needs to fill in chest, very good
shoulders, a little llong in body, good rear angulation, would like him smaller, lovely coat and condition, moves freely, little
close behind but good topline, nice temperament.
1 rok starý, samčí hlava, potřebuje trochu výplně pod očima, dobrý skus, tmavé oči, dosti plochá lebka, potřebuje vyplnit
hrudník, velmi dobré lopatky, trochu dlouhý v těle, dobré zadní úhlení, ráda bych menšího, nádherná srst a kondice, pohybuje
se volně, troch úzký vzadu, ale dobrá horní linie, pěkný temperament.

24 PSI BT tř. MLADÝCH V2Mascotte of Essex Zlatý kavalír
Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:CMKU/CKC/18976/2229.3.2022 Pennygown Lady That Lunches

Majitel: Uhlířské JanoviceMarie Čálková,
10 months old, masculine head, dark eyes could be larger, needs to fill under eyes, good finish of lips, good neck and

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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shoulders, short loin, good rear angulation, good bone and substance, nice size, sound in all directions, tail carried little high,
but good topline, nice attitude.
10 měsíců, samčí hlava, tmavé oči by mohly být větší, potřebuje výplně pod očima, dobré okraje pysků, dobrý krk a lopatky,
krátká bedra, dobré zadní úhlení, dobrá kostra a substance, pěkná velikost, důkladný ve všech směrech, ocas nesen trochu
vysoko, pěkné držení těla.

25 PSI BT tř. MLADÝCHKAVALÍR absentRoyal Falco Boy Kareli pod Radyní
Nar.: M:Uriáš Boy z Usedlosti ÚjezdecO:ČLP/CKC/1853513.9.2021 Liliana Kareli pod Radyní

Majitel: HoloubkovVladimíra Fürstová,
absence

26 PSI BT tř. MLADÝCH V1, CAJCSTON du Mas Ensoleille
Nar.: M:Padong de la GeodeO:ČLP/CKC/1898320.12.2021 Pulp Fiction du Mas Ensoleille

Majitel: StaříčZuzana Gladišová,
14 months old, lovely size, beautiful seet expression, dark eyes, well set stop and muzzle, correctly set ears, shoulders ok,
nice ribs for age, short loin and good turn of stifle, good quality coat with bright tan, lovely type, sound moving with adequate
reach and drive, good topline.
14 měsíců, nádherná velikost, krásný ??? výraz, tmavé oči, dobře nasazený stop a čenich, správně nasazené uši, lopatky ok,
na jeho věk pěkná žebra (hrudník), krátká bedra a dobré úhlení kolena, srst dobré kvality s jasným pálením, báječný typ, jistý
pohyb s adekvátním záběrem a odpichem, dobrá horní linie.

27 PSI BT tř. MLADÝCH VD 4Tim Berling Russkiy Dzhekpot
Nar.: M:Amouage Fleur Invisible MappyO:ČLP/CKC/19479 1.5.2022 Russkiy Dzhekpot Becky Sharm

Majitel: Vysoké MýtoDana Vykoukalová,
10 months old, masculine head, eyes could be bigger, a little deep in stop, nice finish of lips, nice size, shoulders could be
better, good spring of ribs, good topline, could be little shorter in loin, good bone, moving happily, could be firmer in front, sould
have softer expression.
10 měsíců, samčí hlava, oči by mohly být větší, trochu hluboký stop, pěkný vzhled pysků, pěkná velikost, lopatyk by mohly být
lepší, dobře klenutá žebra, dobrá horní linie, mohl by být trochu kratší v bedrech, dobrá kostra, pohybuje se vesele, mohl by
být pevnější vepředu, měl by mít jemnější výraz.

28 PSI BT tř. MEZITŘÍDA V2, res. CACAndy ze Svárovského údolí
Nar.: M:Damien Dee LuckykayO:CMKU/CKC/18370/21 1.7.2021 Sybilla Tri Biely démon

Majitel: TvrdoniceMiroslava Kolářová,
19 months old, masculine head, could have more filled beneath of his eyes, nice finish of lips, flattish skull. lovely neck,
shoulders could be better laid, needs more weight, correct leg length, nicely balanced, nice coat with bright tans, moves freely,
close behind, tail carriage ok, overall nice type.
19 měsíců, samčí hlava, mohl by mít více výplně pod očima, pěkný vzhled pysků, plochá lebka, pěkný krk, lopatky by mohly
být lépe položené, potřebuje přibrat, správná délka nohou, hezky vyvážený, pěkná srst s jasným pálením, pohybuje se
uvolněně, úzký vzadu, nesení ocasu je ok, celkově pěkný typ.

29 PSI BT tř. MEZITŘÍDA V1, CACBessanel Baryon Cavalier
Nar.: M:Zirkony Eli Biely démonO:ČLP/CKC/1831627.5.2021 Priselia Twe Biely démon

Majitel: ZlončiceMichaela Kašparová,
20 months old, masculine head, could have softer expression, needs more fill in the eyes and bit more deep in stop, nice neck
and shoulders, nice rear angulation, well balanced, would like him smaller, good tailset, nice coat quality, very nice movement,
sound and accurate with lovely head carriage, topline and tail, just would like more gentle expression.
20 měsíců, samčí hlava, mohl by mít jemnější výraz, potřebuje výce výplně pod očima a trochu hlubší stop, pěkný krk a
lopatky, pěkné zadní úhlení, dobře vyvážený, chtěla bych, aby byl menší, dobře nasazený ocas, pěkná kvalita srsti, velmi
pěkný pohyb, jistý a přesný s báječně nesenou hlavou, horní linií a ocasem, jen bych měla raději něžnější výraz.

30 PSI BT tř. MEZITŘÍDA DExcellent Eclair Silver Needles
Nar.: M:Oh Perfect Krásná loukaO:ČLP/CKC/18591 7.10.2021 Aussie Angel Silver Needles

Majitel: SepekovMonika Vadásová,
15 month old, little too deep in stop, needs more fill beneath eyes, flattish skull with good earset, upright and (laid) shoulder,
good spring of ribs, needs to fill in chest, could have more rear angulation, very happy on the move but tail too high, not enough
reach in front.
15 měsíců, trochu příliš hluboký stop, potrebuje více výplně pod očima, plochá lebka s dobrým nasazením ucha, strmá lopatka,
dobrá klenba žeber, potřebuje více vyplnit hrudník, měl by mít větší úhlení zadních, velmi veselý v pohybu, ale ocas je příliš
vysoko, nedostatečný záběr vepředu.

31 PSI BT tř. MEZITŘÍDA VD 3Lexx Flowers City
Nar.: M:Marbranika‚s Pretty Gift of FateO:CLP/CKC/18447/2211.8.2021 Zazu Flowers City

Majitel: VodňanyJindra Diblíková,
16 months old, dark eyes could be little larger, nice finish of lips, good neck and shoulders, could have little more body, tailset
little low, good turn of stifle, nice gentle expression, front could be straighter, nice size, moving well in profile, front could be
better.
16 měsíců starý, tmavé oči by mohly být o trochu větší, pěkný vzhled pysků, dobrý krk a lopatky, potřebuje více tělesné
substance, ocas nasazen o něco níže, dobré úhlení zadních, pěkný jemný výraz, předek by mohl být rovnější, pěkná velikost, v
pohybu v profilu dobrý, vepředu by mohl být lepší.

32 PSI BT tř. OTEVŘENÁ V1, CACBarssy Baryon Cavalier
Nar.: M:Zirkony Eli Biely DémonO:ČLP/CKC/1831527.5.2021 Priselia Twe Biely Démon

Majitel: ÚněšovMarie Nechutná,
21 months old, very masculine head with plenty of cushioning, well set ears, correctly set, nice finished muzzle, lovely

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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expression, very good neck and shoulders, could be more compact, very nice rear angulation, correct length of legs, would like
bit less of him, nice type of coat, very sound on the move with nice topline, good front and rear, could have more presence.
21 měsíců, velmi samčí hlava se spoustou výplní, dobře nasazené uši, správně nasazený, pěkně vyvinutý čenich, nádherný
výraz, velmi dobrý krk a lopatky, mohl by být kompaktnější, velmi pěkné zadní úhlení, správná délka nohou, mohlo by ho být o
trochu méně, pěkný typ srsti, velmi jistý v pohybu s pěknou horní linií, dobrý vepředu i vzadu, mohl by se více předvádět.

33 PSI BT tř. OTEVŘENÁKAVALÍR DCartier Cinnamon Beauty
Nar.: M:Celebrant TelperionO:VDH/CCDÜ08953/21 8.10.2020 Arwen Queeny Cinnamon Beauty

Majitel: Vilshofen an der DonSnälla Fernández,
2 years, very sweet face, flattish skull, good cusioning, good stop, eyes could be little larger, very upright in front, more spring
of ribs and more body, could have better rear angulation, nice size and balance, little roaches topline, tail carries too high, very
narrow in front and behind, needs time to mature.
2 letý, velmi sladká tvář, plochá lebka, dobré výplně, dobrý stop, oči by mohly být větší, velmi strmý vepředu, více klenutá
žebra a více tělesné hmoty, mohl by mít lepší zadní úhlaní, pěkná velikost a vyvážení, trochu klenutá horní linie, ocas nese
příliš vysoko, velmi úzký vepředu i vzadu, potřebuje čas aby vyspěl.

34 PSI BT tř. VÍTĚZŮ V2, res. CACKendall z Jezerního království
Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:ČMKU/CKC/17634/2014.4.2020 Beylis z Jezerního království

Majitel: RoštěníRenata Drajsajtlová,
2,5 years old, lovely size and neat shape, moderate head with enough sill in the eyes which should be larger, good neck and
shoulders, short level back, good spring ribs, correct rear angulation, tailset straight, good substance and bone, tail carried
little high, but movement very accurate, sound carrying good topline, very good profile movement, coat could be better
presented.
2,5 letý, báječná velikost a elegantní tvar, střední hlava s dostatkem základu ? v očích, které by mohly být větší, dobrý krk a
lopatky, krátký, rovný hřbet, dobře klenutá žebra, správné zadní úhlení, rovné nasazení ocasu, dobrá substance a kostra,
ocas nesen trochu vysoko, ale pohyb je velmi přesný, jistě nesená dobrá horní linie, velmi dobrý pohyb z profilu, srst by mohla
být lépe předvedena.

35 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,
5 years old, lovely well cushioned head, lovely big dark eyes, gentle expression, enough neck, shoulders could be little better
legged, could be carrying bit more body, lovely rear angulation, level topline, well balances spring of leg, good boned, sound on
the move, falls away a little croup, very glamorous, in super condition, lovely type.
5ti letý, nádherná dobře vypolštářovaná hlava, nádherně velké tmavé oči, dostatečný krk, lopatky by mohly být trochu lépe
položené, mohl by nést trochu více tělesné hmoty, báječné zadní úhlení, rovná horní linie, dobře vyvažuje klenbu nohou (?),
dobrá kostra, pevný v pohybu, trochu spáditá záď, velmi atraktivní, v super kondici, nádherný typ.

36 PSI BT tř. VETERÁNŮ V1Bonitos Companeros Bellini
Nar.: M:Pik Bube vom PaulihenhofO:CMKU/CKC/14572/-15/1430.12.2014 Melrose Joy for Bonitos Companeros

Majitel: JevíčkoHana Šašková,
8 year old, with masculine head, good cusioning and fill under eyes, good stop, nice finished lips, dark eyes, lovely neck and
shoulders, good spring of ribs and turn of stifle, could be bit shorter in loin, a little too heavy in bone, but in good coat
condition, could have a little more leg, but moved well with free accuracy, good topline in super condition for his age.
Osmiletý, se samčí hlavou, dobré vypolštářování a výplně pod očima, dobrý stop pěkně utvářené pysky, tmavé oči, nádherný
krk a lopatky, dobrá klenba žeber a úhlení zadních, mohl by být kratší v bedrech, poněkud těžká kostra, ale v dobré kondici
srsti, mohl by mít delší nohy, ale pohyboval se dobře s uvolněnou přesností, dobrá horní linie, v super kondici na jeho věk.

37 PSI BT tř. VETERÁNŮ VD2Isidor Kareli pod Radyní
Nar.: M:Yaris du Chateau NoblesseO:CMKU/CKC/13123/12/1427.12.2012 Ladronka Sladká krása

Majitel: MeclovMartina Barnášová,
10 years old, gentle expression, good stop and length of muzzle, well furnished ears, nice neck, shoulders could be better
laid, good turn of stifle, corrent length, still good coat condition, very happy on the move but needs more reach and drive, could
have better topline but looks good to his age.
10letý, něžný výraz, dobrý stop a délka čenichu, dobře osrstěné uši, pěkný krk, lopatky by měly být lépe položené, dobré
úhlení zadních, správná délka, stále dobrá kondice srsti, velmi šťastný v pohybu, ale potřebuje větší záběr a odpich, mohl by
mít lepší horní linii, ale vypadá dobře na svůj věk.

38 PSI BT tř. VETERÁNŮ absentPistol Pete du Château Noblesse
Nar.: M:Volney BonanzaO:VDH-CCD 5565/1419.7.2014 Indian Summer du Château Noblesse

Majitel: BorkheideTanja Schumann,
absence

39 PSI BH tř. ŠTĚŇAT VN 3Blue Blue Sky z Vrchu králů
Nar.: M:Haribo Aldaha GoldO:CMKU/CKC/19281/22 6.9.2022 Penelope du Chateau Noblesse

Majitel: BřeznoDaniela Fialová,
6 months, moderate head with shallow stop, dark eyes could be little larger, nice finished muzzle, needs to loose puppy hair,
good neck and shoulders, good ribbing for age, correct length of legs, good turn of stifle, lovely markings, tailset little low,
moves freely, needs to firm up behind, in good coat and condition.
6 měsíců, střední hlava s mělkým stopem, tmavé oči by mohly být o trochu větší, pěkně utvářený čenich, potřebuje ztratit
štěněcí srst, dobrý krk a lopatky, dobrá žebra na jeho věk, správná délka nohou, dobré úhlení kolen, nádherné znakování,
ocas nasazen trochu níže, pohybuje se volně, vzadu potřebuje zpevnit, v dobré srsti a kondici.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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40 PSI BH tř. ŠTĚŇATKAVALÍR VN 4Gentle Gambi Silver Needles
Nar.: M:Bambi Twe Biely démonO:ČLP/CKC/1935511.10.2022 Emma Redstone Cavalier

Majitel: SepekovMonika Vadásová,
4 months old, nice headshape, dark eyes could be little larger, correct earset, nicely finished lips, good neck and shoulders,
nice length of leg, typical balanced outline, tailset little low, chest could be richer, moved ok, topline needs to settle and tail
carried little tight at times.
4měsíční, pěkný tvar hlavy, tmavé oči by mohly být o trochu větší, dobře nazasené uši, pěkně utvářené pysky, dobrý krk a
lopatky, pěkná délka nohou, typicky vyvážená horní linie, ocas nasazen poněkud nízko, hrudník by mohl být mohutnější,
pohyboval se ok, horní linie se potřebue usadit a ocas je momentálně nesen trochu stažený.

41 PSI BH tř. ŠTĚŇAT VN 1, NŠP, NŠLorien Aldaha Gold
Nar.: M:My Heart Od Diamonds Yellow SunshineO:ČLP/CKC/1931618.9.2022 A Sound Of Thunder Aldaha Gold

Majitel: Ostrava-17Dana Tošenovjanová,
5 months, beautiful head type, lovely dark eyes and rims, plenty of fill in the eyes, super neck and shoulders, lovely ribs,
short loin, good rear angulation, tailset correctly, lovely rich colour and well marked, very good on the move for such young
puppy, good reach and drive, super attitude.
5 měsíců, krásný typ hlavy, báječně tmavé oči a okraje víček, spousta výplně v očích, super krk lopatky, báječná žebra,
krátká bedra, dobré zadní úhlení, ocas nasazen správně, báječně zářivá barva a dobře znakován, velmi dobrý v pohybu na tak
mladé štěně, dobrý záběr a odpich, super držení těla.

42 PSI BH tř. ŠTĚŇAT VN 2Samos Bonimo
Nar.: M:Oficír Prokopská hvězdaO:CMKU/CKC/19385/2214.10.2022 Xaarina Miss Bonimo

Majitel: CvrčoviceJolana Báčová,
4 months old, nice head type, dark eyes could be little larger, good finish of lips, nice filled eyes, shoulders ok, good rib, good
rear angulation, could be richer chest, good size, very good on the move, confident, good reach and drive, very good topline.
4 měsíční, pěkný typ hlavy, tmavé oči by mohly být trochu větší, dobrý tvar pysků, dobře vyplněné oči, lopatky ok, dobré
žebro, dobré zadní úhlení, mohl by mít bohtší hrudník, dobrá velikost, velmi dobrý v pohybu, sebejistý, dobrý záběr a odpich,
velmi dobrá horní linie.

43 PSI BH tř. DOROSTU absentTop Gun Harmony of Life
Nar.: M:Royal Affair Harmony of LifeO:ČLP/CKC/19493 7.7.2022 Wonderful Dream Harmony of Life

Majitel: Mnichovo HradištěLenka Poláková,
absence
125 PES BH tř. MLADÝCH DCamille Červená vila

Nar.: M:Barnaby from DanakoO:ČLP/CKC/1859713.10.2021 Ultima Ája z Usedlosti Újezdec
Majitel: ChotěbořDagmar Dvořáková,

1,5 years old, lovely moderate head, big dark eyes, good pigment, nicely arched neck, shoulders ok, body still needs to fully
mature, tailset little low, moderate rear angulation, good bone, still needs to grow his coat, gentle expression, hard to access
movement because kept pulling but looked ok in front and behind.
1,5 roku, krásná střední hlava, velké tmavé oči, dobrý pigment, pěkně klenutý krk, lopatky ok, tělo ještě potřebuje plně dospět,
ocas nasazen poněkud nízko, průměrné zadní úhlení, dobrá kostra, ještě potřebuje narůst srst, jemný výrz, těžko je posoudit
pohyb, protože táhne, ale vypadal ok zepředu a zezadu.

44 PSI BH tř. MLADÝCH V1, CAJC, NMP, BOJ, BOBFloyd z Rondelu
Nar.: M:Easy Peasy du Chateau NoblesseO:ČLP/CKC/18835 4.2.2022 Opavia Prokopská hvězda

Majitel: Boršov nad VltavouEva Kubátová,
20 months lovely type, size and balance, good mouth, masculine head, beautiful large dark eyes, good stop, nice finished
muzzle, nicely arched neck, good shoulders, nice spring of ribs, short loin, good tailset, nice rear angulation, quality coat
beautifully presented, good substance for size, gorgeous expression, very nice on the move, covering the ground well, firm
topline and good tail carriage, super type.
20měsíční nádherný typ, velikos a vyváženost, dobrý skus, samčí hlava, krásné velké tmavé oči, dobrý stop, pěkně utvářený
čenich, pěkně klenutý krk, dobré lopatky, pěkně klenutá žebra, krátká bedra, dobře nasazený ocas, pěkné zadní úhlení,
kvalitní srst je krásně prezentována, dobrá substance vzhledem k velikosti, skvělý výraz, velmi pěkný v pohybu, vykrývá
dobře plochu, pevná horní linie a dobře nesený ocas, super typ.

45 PSI BH tř. MLADÝCH VD 3Little Joe Sylena
Nar.: M:Don‚t worry SylenaO:CMKU/CKC/19298/-22/2230.3.2022 Plaything Sylena

Majitel: ChlebičovVladěna Latoňová,
10 months, could have stronger underjaw, dark eyes could be little larger but nice expression, shoulders could be set bit
better, good ribbing for age, moderate turn of stifle, moves ok, could have more reach and drive, tail carriage ok, needs time to
mature.
10 měsíců, mohl by mít silnější spodní čelist, tmavé oči by mohly být trochu větší, ale pěkný výraz, lopatky by mohly být
postaveny trochu lépe, na jeho věk dobrá žebra, průměrné zaúhlení zadních, pohybuje se ok, mohl by mít větší záběr a odpich,
nesení ocasu ok, potřebuje čas, aby dospěl.

46 PSI BH tř. MLADÝCH VD 4Masaccio Bonimo
Nar.: M:My Heart of Diamonds Yellow SunshineO:CMKU/CKC/18782/2213.1.2022 Rianka Bonimo

Majitel: JirnyRenáta Riegertová,
1 year old, masculine head with flat skull, dark eyes, one shows a little white which ruins expression, shoulders could be
better laid, body maturing correctly for age, good rear angulation, fall away croup a little, would look more balanced with more
coat, moves hapily lifting front feet too much, could have more drive, lovely temperament.
1 rok starý, samčí hlava s plochou lebkou, tmavé oči, jedno ukazuje trochu bělma, což kazí výraz, lopatky by mohly být lépe
položeny, tělo je správně vyspělé vzhledem k věku, dobré zadní úhlení, záď se trochu svažuje, vypadal by více vyvážený,

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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kdyby měl více srsti, pohybuje se vesele zvedaje příliš přední nohy, měl by mít větší odpich, báječný temperament.
47 PSI BH tř. MLADÝCHKAVALÍR V2PASSIONATE KISSES Scarlett team

Nar.: M:Pascavale ADONISO:CMKU/CKC/18902/-22/2127.11.2021 DIAMOND HORTENSIA Scarlett team
Majitel: Velké PřílepyM.+M. Hroncová,

14 months old, beautifully marked in super coat, very sweet face with plenty of cushioning, good pigments, eyes dark but
could be little larger, could have bit more neck, decent shoulders, lovely spring of ribs, short loin, good rear, nice type, accurate
on move with lovely topline, acceptable tailacarriage, front could be straighter but good behind.
14 měsíců, krásně znakovaný v super srsti, velmi sladká tvář se spoustou výplní, obré pigmentování, oči jsou tmavé, al emohly
by být trochu větší, muhl by mít delší krk, decentní lopatky, báječně klenutá žebra, krátká bedra, dobrá záď, pěkný typ,
přesný v pohybu s báječnou horní linií, akceptovatelné nesení ocasu, přední by mohly být strmější, ale vzadu je dobrý.

48 PSI BH tř. MLADÝCH DQuido Kareli pod Radyní
Nar.: M:Archibald Ellis BohemiaO:ČLP/CKC/1849525.8.2021 Karlonisi Bonimo

Majitel: StodIveta Prokopová,
17 months old, lovely rich color well marked, good reach of neck, shoulders could be better, shows bit of white in the eye which
ruins expression, pigment could be better, moves happily but need reach in front, good topline, could have better temperament.
17 měsíců, nádherně bohatá barva dobře rozdělená, správná délka krku, lopatky by mohly být lepší, ukazuje trochu bělma v
oku, což kazí výraz, pigment by mohl být lepší, pohybuje se vesele, ale potřebuje vepředu větší záběr, dobrá horní linie, mohl
by mít větší temperament.

49 PSI BH tř. MEZITŘÍDA V1, CACBENTLEY Canis Satelles
Nar.: M:Kinvaar SON OF A GUNO:PKR.IX-9232719.2.2021 Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel: Wodzislaw SlaskiBozena Grzesik,
2 years old, moderate head with enough filled beneath eyes, could be little darker, flat skull with correctly set ears, nice neck,
good shoulders, good spring of rib, good rear angulation, level topline, nicely balanced length of leg, good bone and substance,
nothing overdone, very nice on the move, with lovely reach and drive, good topline and tail, in lovely condition.
2 letý, průměrná hlava s dostatečnými výplněmi pod očima, které by mohly být tmavší, plochá lebka se správně nasazenýma
ušima, pěkný krk, dobré lopatky, dobře klenutá žebra, dobré zadní úhlení, rovná horní linie, pěkně vyvážená délka nohou,
dobrá kostra a substance, nic přehnaného, velmi pěkný v pohybu, s nádherným záběrem a odpichem, dobrá horní linie a ocas,
v báječné kondici.

50 PSI BH tř. MEZITŘÍDA absentCharismatic Riccardo Rubínový květ
Nar.: M:Mistral Lemna MinorO:ČMKU/CKC/18503/2116.8.2021 Taiwa ze Zelené

Majitel: RoštěníRenata Drajsajtlová,
absence

51 PSI BH tř. MEZITŘÍDA absentItsy Bitsy Lucky kay
Nar.: M:Nathan Maradeco KingO:CMKU/CKC/18150/21/2220.4.2021 Boogie Bell Lucky kay

Majitel: VodňanyJindra Diblíková,
absence

52 PSI BH tř. MEZITŘÍDA V4Nobel Dancer‚s Neville
Nar.: M:Tremendous of an Excellent ChoiceO:CMKU/CKC/18689/-21/2116.8.2021 Nobel Dancer‚s Je Suis Rosalee

Majitel: BřeznoDaniela Fialová,
18 months old, nice head and expression, large dark eyes, pigment ok, very nice neck, shoulders ok, needs more body, tailset
a little high, good rear angulation, nice type of coat, nice size, could be a little shorter in loin, nice on the move, tail carried too
high, nice type.
18 měsíců, pěkná hlava a výraz, velké tmavé oči, pigment ok, velmi pěkný krk, lopatky ok, potřebuje více tělesné hmoty, ocas
nasazený trochu vysoko, dobré zadní úhlení, pěkný druh srsti, pěkná velikost, mohl by být trochu kratší v bedrech, pěkný v
pohybu, ocas nesený příliš vysoko, pěkný typ.

53 PSI BH tř. MEZITŘÍDA VDQueso Malcriado de la Casa
Nar.: M:Perfect Smile Scarlett TeamO:ČLP/CKC/18325 3.6.2021 Oreo Vanessa Atalanta

Majitel: OstravaMichaela Regec,
19 months old, masculine head, earset little low, good cushioning, eyes could be little darker, good neck and shoulders, good
spring of rib, a bit long in body, good turn of stifle, good chest, moves soundly, could have a bit more reach in front.
19 měsíců, samčí hlava, nasazení ucha trochu nízko, dobré výplně, oči by mohly být trochu tmavší, dobrýkrk a lopatky, dobrá
klenba žeber, trochu dlouhý v těle, dobré úhlení zadních, dobrý hrudník, pohybuje se jistě, mohl by mít větší záběr vepředu.

54 PSI BH tř. MEZITŘÍDA V3Rodriguez Malcriado de la Casa
Nar.: M:Perfect Smile Scarlett teamO:ČLP/CKC/18379 1.7.2021 Marisol Malcriado de la Casa

Majitel: Hradec KrálovéGabriela Hofmanová,
19 month old, nice masculine head, very good pigment, dark eyes, could have softer expression, good neck and shoulders, nice
spring of ribs, good rear angulation, fall away a little at the croup, beautifully marked, good bone for size, very sound and
accurate on the move, holding topline, had nicer expression on the floor, would be better with the coat.
19 měsíců, pěkná samčí hlava, velmi dobrý pigment, tmavé oči, mohl by mít něžnější výraz, dobrý krk a lopatky, pěkně klenutá
žebra, dobré zadní úhlení, trochu se svažuje na zádi, nádherně znakovaný, dobrá kostra na jeho velikost, velmi jistý a přesný
v pohybu, drží horní linii, má hezčí výraz na zemi, byl by na tom lépe se srstí.

55 PSI BH tř. MEZITŘÍDA V2, res. CACUrixen Sixi Biely démon
Nar.: M:Bambi Twe Biely démonO:SPKP 413514.6.2021 Letizia Eli Biely démon

Majitel: JablonkaIngrid Mikulášová,
20 months old, sweet face, short well cushioned muzzle, dark eyes, good pigment, nicely arched neck, good shoulders, could
carry bit more weight, a little short on the loin, lovely markings rich chester (asi má být chestnut), very nice movement, good in

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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front and behind, holding good topline, not very glamorous but correct, would look more impressive with more coat.
20 měsíců, sladká tvář, krátký dobře vypolštářovaný čenich, tmavé oči, dobrý pigment, pěkně klenutý krk, dobré lopatky,
mohlby nést větší váhu, trochu prátký v bedrech, nádherné znaky zářivý kaštan, velmi pěkný pohyb, dobrý vepředu i vzadu,
drží dobrou horní linii, nepříliš oslnivý ale správný, vypadal by mnohem působivejší kdyby měl více srsti.

56 PSI BH tř. OTEVŘENÁKAVALÍR VD2Argos nad Modřanským potokem
Nar.: M:Qashqai Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC/17647/2217.9.2020 Venuše z Jezerního království

Majitel: RostoklatyLucie Vilímková,
2,5 years old, sweet face, pigment could be darker, nice kind eyes, flat skull with correct earset, shoulders ok, good neck,
could carry, bit more weigth, beautifully marked with nice chestnut, good turn of stifle, nicely balanced length of leg, very
happy on the move, could have bit more reach in front, tail carried too high, very well handled, nice happy temperament.
2,5 letý, sladká tvář, pigment by mohl být tmavší, pěkné milé oči, plochá lebka s dobře nasazenýma ušima, lopatky ok, dobrý
krk, dobré držení, trochu více váhy, krásně znakovaný pěknou kaštanovou, dobré úhlení zadních, pěkně vyvážená délka
nohou, velmi veselý v pohybu, mohl by mít delší záběr vepředu, ocas nesený příliš vysoko, vemi dobře předveden, pěkný
veselý temperament.

57 PSI BH tř. OTEVŘENÁ VD3Aroon Heřmanova zahrádka
Nar.: M:Yasper z Jezerního královstvíO:ČLP/CKC/17695/22 9.10.2020 Sherry z Jezerního království

Majitel: ŠestajoviceJaroslav Štindl,
2 years old, masculine head, pigment could be better and eyes could be darker, nice flat skull with coreectly earset, shoulders
little upright, I'd like him little smaller overall, but well balanced, correct length of leg, big bone for size, nice action on the move
with the topline but tail carried too high.
2letý, smčí hlava, pigment by mohl být lepší a oči by mohly být tmavší, pěkná plochá lebka se správně nasazenýma ušima,
lopatky trochu strmé, ráda bych ho měla celkově trochu menšího, ale je dobře vyvážený, správná délka nohou, velké kosti na
pro jeho velikost, dobrá akce v pohybu s horní linií, ale ocas je nesen příliš vysoko.

58 PSI BH tř. OTEVŘENÁ absentDiamond Fluffy Fur
Nar.: M:Bonitos Companeros Zeal WomanizerO:CMKU/CKC/17963/2115.2.2021 Tamara z Jezerního království

Majitel: VamberkMonika Johnová,
absence

59 PSI BH tř. OTEVŘENÁ VD4Oné Malcriado de la Casa
Nar.: M:Texas Ranger Silver CapricornO:CMKU/CKC/16551/19/20 4.4.2019 Marisol Malcriado de la Casa

Majitel: MostJaroslava Valová,
3 years old, eyes and pigment could be darker, plenty of cushioning, could have more neck, good shoulders, good spin of ribs,
strong rear, deeps a little in the topline, nicely marked, could be a little more compact, moves soundly covering the ground well.
3letý, oči a pigment by mohly být tmavší, spousta výplní, mohl by mít delší krk, dobré lopatky, dobrá rotace žeber, silný vzadu,
prohýbá se troch v horní linii, pěkně znakovaný, mohl by být trochu kompaktnější, pohybuje se jistě pokrývajíc dobře plochu.

60 PSI BH tř. OTEVŘENÁ V1, CACUnikát Chilli koliba
Nar.: M:Onitsha‚s MonopolyO:CMKU/CKC/18725/-21/20/2213.10.2020 Marion Chilli koliba

Majitel: ŠternberkMiloš Kopecký,
2,5 years old, very glamorous, lovely well cushioned head, good mouth, dark pigment, nice dark eyes could be little larger,
nicely arched neck, good shoulders, could have a bit longer upper arm, good spring of rib, could be shorter in loin, lovely rear
angulation, beautifuly marked, very nice type, nice movement with good topline, acceptable tail carriage, lovely temperament.
2,5letý, velmi oslnivý, nádherně dobře vyplněná hlava, dobrý skus, tmavý pigment, pěkné tmavé oči by mohly být o něco větší,
pěkně klenutý krk, dobré lopatky, mohl by mít trochu delší nadloktí, dobré klenutí žeber, mohl by být kratší v bedrech, báječné
zadní úhlení, krásně znakovaný, velmi pěkný typ, pěkný pohyb a dobrou horní linií, akceptovatelné nesení ocasu, nádherný
temperament.

61 PSI BH tř. VÍTĚZŮ V4Assanti Baryon Cavalier
Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:ČLP/CKC/17204/2116.3.2020 Priselia Twe Biely démon

Majitel: VšerubyTereza Havlenová,
2,5 years old pigment could be better, large eyes, level bite, lovely rich chestnut color, enough neck, good shoulders, could
have more body, good turn of stifle, sweet expression, could have slightly stronger jaw, very happy and active on the move
with good reach and drive, good topline.
2,5letý,, pigment by mohl být lepší, velké oči, klešťový skus, nádherně zářivá kaštanová barva, dostatečný krk, dobré lopatky,
mohl by mít více tělesné hmoty, dobré úhlení zadních, něžný výraz, mohl by mít lehce silnější čelist, velmi veselý a aktivní v
pohybu s dobrým záběrem a odpichem, dobrá horní linie.

62 PSI BH tř. VÍTĚZŮ V1, CAC, VBHaribo Aldaha Gold
Nar.: M:My Heart of Diamonds Yellow SunshineO:ČLP/CKC/17539/2217.7.2020 A Sound of Thunder Aldaha Gold

Majitel: StrakyK. a R. Šmejkalovi,
2,5 years old, very sweet expression, well cushioned muzzle, beautiful long ears set correctly on flat skull, super pigment, nice
neck and shoulders, lovely spring of ribs, good turn of stifle, nicely balanced outline, well marked, nice type, lovely on the
move with good topline, covering the ground well, in super coat and condition.
2,5letý, velmi sladký výraz, dobře vyplněný čenich, krásné dlouhé uši dobře nasazené na ploché lebce, super pigment, dobrý
krk a lopatky, báječně klenutá žebra, dobré zadní úhlení, pěkně vyvážený profil, dobřo zankovaný, pěkný typ, nádherný v
pohybu s dobrou horní linii, dobře pokrývá plochu, v super srsti a kondici.

63 PSI BH tř. VÍTĚZŮ V3Paddy Gold od Zlatého Roxe
Nar.: M:Faranel Prokopská hvězdaO:CMKU/CKC/17455/20/2221.6.2020 Lotty Gold od Zlatého Roxe

Majitel: Praha 6Lenka Hroníková,
2,5 years old, nice headshape with flat skull and nice earset, good filled beneath eyes, could be little larger, good neck and
shoulders, nice spring of ribs, could be a little shorter in loin, well marked, lovely rich chestnut, very sound on the move, tail 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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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little high, would look more finished with more coat but is still young.
2,5letý, pěkný tvar hlavy s plochou lebkou a pěkně nasazené ucho, dobré výplně pod očima, mohl by být trochu větší, dobrý
krk a lopatky, dobré klenutí žeber, mohl by být o něco kratší v bedrech, dobře znakovaný, nádherně bohatá kaštanová, velmi
jistý v pohybu, ocas trochu vysoko, vypadal by lépe upravený s více srsti, ale je ještě mladý.

64 PSI BH tř. VÍTĚZŮKAVALÍR V2, res. CACVeni Vidi Vici Prokopská hvězda
Nar.: M:Oficír Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC/1725219.4.2020 Nova Prokopská hvězda

Majitel: PřezleticePetra Zvarová,
3 years old, very well marked, beautifull soft expression, plenty of cushioning, well muzzled, good neck, ok shoulders, nice
spring of rib, short loin, good rear angulation, very nicely balanced outline, good bone and substance for size, sound on move,
tail acceptable, could have a little more reach in front.
3letý, velmi dobře znakovaný, krásný něžný výraz, spousta výplní, dobrý čenich, dobrý krk, lopatky ok, pěkná klenba žeber,
krátká bedra, dobré zadní úhlení, velmi pěkně vyvážený profil, dobrá kostra a substance vzhledem k velikosti, jistý v pohybu,
ocas je akceptovatelný, mohl by mít o něco větší záběr vepředu.

65 PSI BH tř. VETERÁNŮ V1, NVP, BOVEdward Quinn z Krásné Gladys
Nar.: M:Quinn Terno z Kamilkové zahradyO:CMKU/CKC/13751/14/16 8.3.2014 Ywy Sue z Krásné Gladys

Majitel: KyjovKateřina Šimečková,
9 years old, beautiful masculine head, super pigment for age, sweet expression, nice skull and correctly set ears, good spring
of rib, lovely balanced outline with good lenght of leg, tail a little hight set, good angulation and beautiful topline, moving really
well, tail a little hight, but in fabulous condition for age with a really beautiful headtype.
9letý, krásná samčí hlava, na jeho věk má super pigment, něžný výraz, pěkná lebka a korektně nasazené uši, dobře klenutá
žebra, nádherně balancovaný profil se správnou délkou nohou, ocas je trochu vysoko nasazen, dobré úhlení a krásná horní
linie, pohybuje se skutečně dobře, ocas je trochu vysoko, ale je v báječné kondici na jeho věk se skutečně krásným typem
hlavy.

66 PSI BH tř. ČESTNÁ V1, VTČPLOVE ME TENDER Canis Satelles
Nar.: M:MERLIN Canis SatellesO:PKR.IX-8143830.5.2018 Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel: Wodzislaw SlaskiBozena Grzesik,
4,5 years old pretty face, could have larger eye, nice pigment, little deep in stop, lovely reached neck, good shoulders, short
level back, good spring of rib, nice rear angulation, good bone and substance for size, sound on the move, good behind, level
topline.
4,5letý, krásná tvář, mohl by míte větší oči, pěkný pigment, trochu hluboký stop, báječně dlouhý krk, dobré lopatky, krátký
rovný hřbet, dobré klenutí žeber, dobré úhlení vzadu, dobrá kostra a substance na jeho velikost, jistý v pohybu, dobrý vzadu,
rovná horní linie.

67 PSI RU tř. ŠTĚŇAT VN1Roi du Feu z Jezerního království
Nar.: M:Oki Square Prince HarryO:CMKU/CKC/19337/2225.9.2022 Terracotta Prokopská hvězda

Majitel: Praha  /Heřmanův MěsZ. Nováková, V. Rejfková,
5 month old, very sweet head, super pigment, dark eyes, high set ears, shoulders ok, good rib, level topline, good rear
angulation, colour coming nicely, super temperament, moving very well for age, front needs to firm up but lovely very well
balanced sound baby.
5 měsíců, velmi něžná hlava, super pigment, tmavé oči, vysoko nasazené oči, lopatky ok, dobrá žebra, rovná horní linie, dobré
zadní úhlení, barva pěkně nastupuje, super temperament, pohybuje se na jeho věk velmi dobře, předek potřebuje zpevnit, ale je
to nádherně velmi dobře vyvážené zdravé štěně.

68 PSI RU tř. MLADÝCH absentBentley Dynasty Minowara
Nar.: M:Haribo Aldaha GoldO:CMKU/CKC/19095/2214.5.2022 Ynaima MInowara

Majitel: StrakyK. a R. Šmejkalovi,
absence

69 PSI RU tř. MLADÝCH VD 1Jared Roy Tempo-Krč
Nar.: M:Maverick Royaume des Cavaliers ValaisansO:CMKU/CKC/18677/21 1.12.2021 Xanadu od Legend Arušava

Majitel: PrahaMilada Morsteinová,
14 months old, lovely rich colour, moderate head, not overdone, beautiful dark eyes and pigment, good neck, shoulders ok,
good spring of rib, short loin, moderate rear angulation, looks up on leg at the moment but with coat will look more balanced,
moved well but tail a little high, a very nice type of ruby, just needs time to mature.
14 měsíců starý, nádherně zářívá barva, průměrná hlava, ne přehnaná, krásné tmavé oči a pigment, dobrý krk, lopatky ok,
dobré klenutí žeber, krátká bedra, průměrné zadní úhlení, v tomto momentě vypadá na vysokých nohách, ale se srstí bude
vypadat více vyvážený, pohyboval se dobře, ale s ocasem trochu vysoko, velmi pěkný typ ruby, nyní potřebuje čas k
dospělosti.

70 PSI RU tř. MEZITŘÍDA VD 2Archie z Buštěhradského zámku
Nar.: M:Perfect Smile  Scarlett teamO:ČLP/CKC/18381 5.7.2021 Pussy Deluxe  Bonimo

Majitel: Velké Přílepy, SteheM.Hroncová + J.Mládková,
2,5 years old, decent pigment, eyes could be little darker, correct in muzzle, shallow stop, could have bit more filling beneath
eyes, good neck and shoulders, needs more body, would like him little smaller and compact overall, but he is balanced in the
outline, good coat quality and good color, moves freely and folds away a little at the croup, level topline.
2,5letý, decentní pigment, oči by mohly být tmavší, správný čenich, mělký stop, mohl by mít více výplní pod očima, dobrý krk a
lopatky, potřebuje více tělesné hmoty, ráda bych ho měla trochu menšího a celkově kompaktnějšího, ale je vyvážený v profilu,
dobrá kvalita srsti a dobrá barva, pohybuje se volně a stáčí trochu záď, rovná horní linie.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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71 PSI RU tř. MEZITŘÍDAKAVALÍR DBreesis Baryon Cavalier
Nar.: M:Zirkony Eli Biely démonO:ČLP/CKC/18317/2227.5.2021 Priselia Twe Biely démon

Majitel: PlzeňVeronika Jílková,
22 months old, a little deep in stop, could have better pigment, large eyes but expression could be softer, shoulders ok, good
ribbing, a little long in loin, good turn of stifle, falls away a little at the croup, would like him a little smaller overall, moves
happily, tail carriage too high, a little damm on pasterns, needs more coat to finish picture.
22 měsíců, trochu hluboký stop, mohl by mít lepší pigment, velké oči, ale výraz by mohl být jemnější, lopatky ok, dobrá žebra,
trochu dlouhý v bedrech, dobré úhlení zadních, svažuje se trochu k zádi, ráda bych, aby byl celkově menší, pohybuje se
vesele, ocas nesen příliš vysoko, vytáhlý na spěnkách, potřebuje více srsti k dotvoření obrazu.

72 PSI RU tř. MEZITŘÍDA V1, CACBruno Mars Royal Days
Nar.: M:Marbranika‚s Pretty Gift of FateO:CMKU/CKC/18537/2131.8.2021 Daisy Dee Luckykay

Majitel: ChlebičovVladěna Latoňová,
17 months old, very sweet face, plent of cushioning, good mouth, dark pigment, correctly set ears, super shoulders, enough
neck, very nice ribbing, short loin, strong rear, very nicely balanced outline, small compact with nice topline, quality coat just
needs a bit more, sound on the move, could have a bit more drive behind but hold nice topline, carries tail well, lovely attitude,
will look good in full coat.
17 měsíců, velmi jemná tvář, hodně vyplněná, dobrý skus, tmavý pigment, správně nasazené uši, super lopatky, dostatečný
krk, velmi pěkná žebra, krátká bedra, silné zadní, velmi pěkně vyvážený tvar, malý, kompaktní s pěknou horní linií, kvalitní
srst nyní je potřeba více, jistý v pohybu, potřebuje trochu více akce zezadu, ale drží pevnou horní linii, dobře nese ocas,
báječné držení těla, bude vypadat lépe v plné srsti.

73 PSI RU tř. MEZITŘÍDA absentCastiel Ruby Love Peliengi
Nar.: M:Cipísek Auri z Panství LomniceO:CMKU/CKC/18142/2120.4.2021 Enya Silver Lady Dagymery

Majitel: BrnoZuzana Stehlíková,
absence

74 PSI RU tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VBBack in Style Lagiva
Nar.: M:Homesweets Xtreme HeartbreakerO:CMKU/CKC/15499/-17/17/18 1.2.2017 Elayne Star Lagiva

Majitel: ZáhořanyVladimíra Jalůvková,
6 years old with fabulous colour, lovely head type, good pigment and large eyes, good mouth, correct earset, good neck,
shoulders ok, good rib, short loin, good rear angulation, correct length of leg well balanced outline, lovely condition, happy on
the move, could have more reach and drive, but good behind and front with good head carriage and topline, acceptable tail
carriage.
6 let starý s nádhernou barvou, báječný typ hlavy, dobrý pigment a velké oči, dobrý skus, správné nasazení ucha, dobrý krk,
lopatky ok, dobrá žebra, krátká bedra, dobré zadní úhlení, korektní délka nohou, dobře vyvážený profil, báječná kondice,
veselý v pohybu, mohl by mít větší záběr a odpich, le je dobrý vzadu i vepředu s dobrým nesením hlavy a horní linii, přijatelné
nesení ocasu.

75 PSI RU tř. OTEVŘENÁ VD2Barucci Primus ze Souhvězdí Lyry
Nar.: M:Cinderaic King of The RoadO:CMKU/CKC/17411/20 3.6.2020 Arienne Uli Sweetheart from Lenti

Majitel: KyjovKateřina Šimečková,
2,5 years old, masculine head, dark eyes, nice finished muzzle, nice neck ad shoulders, needs to fill in chest and spring ribs a
bit more, good rear angulation, could be richer in colour, just needs more maturity to finish in coat, moves soundly but needs
more reach and drive, tail carriage ok, just needs more time.
2,5 roku, samčí hlava, tmavé oči, pěkně utvářený čenich, pěkný krk a lopatky, potřebuje vyplnit na hrudi a vyklenout žebra
trochu více, dobré zadní úhlení, mohl by mít bohatší barvu, nyní potřebuje více vyspět k dokončení osrstění, pohybuje se jistě,
ale potřebuje větší záběr a odpich, nesení ocasu je ok, potřebuje více času.

76 PSI RU tř. OTEVŘENÁ VD3Beenie Braw Silver Needles
Nar.: M:Elleck Eli Biely démonO:ČLP/CKC/1752917.7.2020 Ember Sun Černý Turmalín

Majitel: Česká LípaBarbora Andršová,
2,5 years old, good pigment, shallow stop, nicely finished muzzle, large eyes but could be darker, could be more filled, a little
upright in shoulder, good spring of rib, could be stronger behind, coat needs a bit attention, would like a darker in color, would
like him a bit smaller overall, not very settled on the move, could be a better show condition.
2,5 roku, dobrý pigment, mělký stop, pěkně utvářený čenich, velké oči, ale mohly by být tmavší, mohlo by být více výplní,
trochu strmý v lopatkách, dobré klenutí žeber, vzadu by mohl být silnější, srst potřebuje trochu pozornosti, ráda mám tmavší
barvu, chtěla bych, aby byl celkově menší, v pohybu není příliš ustálený, mohl by být v lepší výstavní kondici.

77 PSI RU tř. VÍTĚZŮ V1, CACElleck Eli Biely démon
Nar.: M:Sorata Ginger AleO:CMKU/CKC/15030/16/-1629.4.2016 Kamrin Okti Biely démon

Majitel: VšerubyTereza Havlenová,
6,5 years old could have a bit more cushioning to muzzle, good set skull, large dark eyes, lovely neck and shoulders, nice rear
angulation, tailset a bit high, good bone and substance, lovely color, moving well with good topline, good front and rear, nice
soft expression.
6,5letý by mohl mít otochu více výplněný čenich, dobře nastavená lebka, velké tmavé oči, nádherný krk a lopatky, pěkné zadní
úhlení, ocas nasazen o trochu výše, dobrá kostra a substance, nádherná barva, pohybuje se dobře s dobrou horní linií, dobrý
vepředu i vzadu, pěkný jemný výraz.

78 PSI RU tř. VÍTĚZŮ V2, res. CACTullamore Prokopská hvězda
Nar.: M:Kabaret Double RedO:CMKU/CKC/16856/19/2119.9.2019 Goya Prokopská hvězda

Majitel: Boršov nad VltavouEva Kubátová,
3 years old, dark pigment, larger eyes set little too far apart, beautiful ears, enough neck, good shoulders, good spring of rib,
could be stronger behind, lovely rich color, good bone and substance for size, should have softer expression, moves well in

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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profile although tail a little high, close behind and could have a bit more width in front, very glamorous.
3 letý, tmavý pigment, větší oči jsou umístěny trochu dále od sebe, krásné uši, dostatečný krk, dobré lopatky, dobrá klenba
žeber, vzadu by mohl být silnější, báječná zářivá barva, dobrá kostra a substance vzhledem k velikosti, měl by mít jemnější
výraz, z profilu se pohybuje dobře ačkoliv ocas je trochu vysoko, uzký vzadu a mohl by být sirší vepředu, velmi krásný.

79 PSI RU tř. VETERÁNŮKAVALÍR V1Bastien Gold Wiktoris
Nar.: M:Volney BonanzaO:CMKU/CKC/13539/13/1521.9.2013 Laisy Gold Fraking

Majitel: MeclovMartina Barnášová,
9,5 years old, correct bite, eyes could be a little darker, very sweet face with good cushioning to muzzle, hight set ears, enough
neck, good shoulders, good spring of ribs, nice set rear, good turn of stifle, level topline, still good coat and color for age,
wonderful on the move, hard to believe his age, holding good topline and correct tail carriage, very well handled, lovely
temperament.
9,5 roku starý, správný skus, oči by mohly být trochu tmavší, velmi sledká tvář s dobrým vypolštářováním čenichu, vysoko
nasazené uši, dostatečný krk, dobré lopatky, dobře klenutá žebra, pěkně nasazená záď, dobré zaúhlení kolena, rovná horní
linie, stále dobrá srst s barva na jeho věk, obdivuhodný v pohybu, těžko uvěřit v jeho věk, drží dobrou horní linii a správné
nesení ocasu, velmi dobře předveden, báječný temperament.

80 PSI TR tř. MLADÝCH V2Charlie z Údolí Kavalírů
Nar.: M:Bonitos Companeros Zeal WomanizerO:ČLP/CKC/1912413.5.2022 Gilia z Údolí Kavalírů

Majitel: Petrov-ChlomekJaroslav Kadlec,
10 months old, heavily marked coat, good mouth, large eyes, needs a bit more fill beneath eyes, enough neck, ok shoulders,
good spring of rib, moderate rear angulation, quality coat type, good bone and substance, lovely size, moves nicely, tailset a
little low but caried well, head needs time to mature but nice type and balance.
10 měsíců starý, těžce znakovaná srst, dobrý skus, velké oči, potřebuje víc výplní pod očima, dostatečný krk, lopatky ok,
dobrá klenba žeber, průměrné zadní úhlení, kvalitní druh srsti, dobrá kostra a substance, báječní velikost, pohybuje se pěkně,
ocas je nasazen trochu níže, ale nesen dobře, hlava potřebuje vyspět, ale pěkný v typu a vyváženosti.

81 PSI TR tř. MLADÝCH V1, CAJCPANKRACY Snukraina
Nar.: M:Onitsha`s MONOPOLYO:PKR.IX-96567 1.3.2022 KRÓLEWNA ŚNIEŻKA Snukraina

Majitel: OleśnicaArkadiusz Tracz,
11 months beautifuly marked, masculine head with lovely soft expression, well cushioned muzzle, lovely arched neck, good
legs, shoulders ok, good ribing for age, nice rear angulation, quality coat, nice balanced outline, smart moving, good reach and
drive, well muscled rear with good head carriage, topline and tail.
11 měsíční krásně znakovaný, samčí hlava s nádherně jemným výrazem, dobře vypolštářovaný čenich, nádherně klenutý krk,
dobré nohy, lopatky ok, dobrá žebra na jeho věk, pěkné zadní úhlení, kvalitní srst, pěkně vyvážený profil, bystrý pohyb, dobrý
záběr a odpich, dobře osvalená záď s dobrým nesením hlavy , horní linií a ocasem.

82 PSI TR tř. MLADÝCH VD3Quentin  Vanessa Atalanta
Nar.: M:Matúš  Chilli KolibaO:ČLP/CKC/18768 2.1.2022 Maribel  Malcriado de la Casa

Majitel: Velké PřílepyM.+M. Hroncová,
1 year old, nicely marked, earset little low, a little low in muzlle but nice cushioning, dark eyes, good shoulders, good rear,
short loin, could have stronger rear, quality coat texture, could be more masculine, tailset a little low, moves happily and
soundly, could have a more gentle expression.
1 rok starý, pěkně znakovaný, uši nasazené poněkud nízko, čenich je trochu nízko, ale pěkně vyplněný, tmavé oči, dobré
lopatky, dobrá záď, krátká bedra, mohl by mít silnější záď, kvalitní struktura srsti, mohl by být více samčí, osac nasazen
trochu níže, pohybuje se vesele a jistě, mohl by mít něžnější výraz.
182 PSI TR tř. MEZITŘÍDA V3Filigrib Izyum

Nar.: M:Toraylac KalebO:ČMKU/CKC/19151/22/2120.8.2021 Zabava Beatiful Style
Majitel: RoštěníR.Drajsajtlová, A.Koukalo

1,5 years old, very sweet face, dark eyes, nice cushioning to muzzle and lips, shoulders ok, needs a bit more body, short loin,
moderate rear angulation, nice size, very sweet face, nice sound movement with good reach and drive, nice topline, tail carried
little high.
1,5 roku, velmi sladká tvář, tmavé oči, pěkně vypolštářovaný čenich a pysky, lopatky ok, potřebuje více tělesné hmoty, krátká
bedra, průměrné zadní úhlení, pěkná velikost, velmi sladká tvář, pěkný jistý pohyb s dobrým záběrem a odpichem, pěkná horní
linie, ocas je nesen trochu vysoko.

83 PSI TR tř. MEZITŘÍDA VD4Frodo Tajemství Camelotu
Nar.: M:Kubula Prokopská hvězdaO:CMKU/CKC/18375/21 4.7.2021 Hennessy do Kapsy

Majitel: Týnec nad SázavouKateřina Polomská,
1,5 years old, masculine head, nicely marked with large dark eyes, nice cushioning to muzzle, good finish to lips, nice set ears,
upright in shoulder, very narrow in rear, could have more rear angulation and needs more weight in body, with more coat would
be more balanced, narrow in chest, moves freely with good topline, good front and rear just a little narrow, lovely gentle
expression, handled well.
1,5 roku, samčí hlava, pěkně znakovaná s velkýma tmavýma očima, pěkné vypolštářování čenichu, dobře utvářené pysky,
pěkně nasazené uši, strmá lopatka, velmi úzký vzadu, mohl by mít větší zaúhlení vzadu a potřebuje přibrat v těle, s více srsti
by byl vyváženější, úzký v hrudníku, pohbuje se volně s dobrou horní linií, dobrý předek a záď nyní trochu úzký, krásný něžný
výraz, dobře předveden.

84 PSI TR tř. MEZITŘÍDA V1, CAC, VB, KVONYX STAR Snukraina
Nar.: M:My Heart of Diamonds Yellow SunshineO:PKR.IX-9355524.8.2021 AMAZING BLACK CUBIC ZIRCONIA Snukraina

Majitel: OleśnicaArkadiusz Tracz,
17 months old, masculine with soft expression with dark eyes, just enough cushioning to muzzle, lovely size and shape, good
reach of neck, nice shoulders, short loin, strong rear, lovely markings, in super condition, correct amount of coat for his age,

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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beautifuly presented, very accurate on the move, good topline, tail acceptable, lovely front and rear, super type.
17 měsíců, samčí s něžným výraem a tmavýma očima, právě dostatečně vypolštářovaný čenich, nádherná velikost a tvar,
dobrá délka krku, pěkné lopatky, krátká bedra, silná záď, nádherné znaky, v super kondici, na jeho věk správné množství
srsti, krásně předveden, velmi přesný v pohybu, dobrá horní linie, akceptovatelný ocas, báječný vepředu i vzadu, super typ.

85 PSI TR tř. MEZITŘÍDAKAVALÍR V2, res. CACYmontic Sixi Biely démon
Nar.: M:Russmic Ready TeddyO:SPKP 419013.9.2021 O‚Jansu Eli Biely démon

Majitel: JablonkaIngrid Mikulášová,
17 months old, handsome head with nice dark eyes, correct length of muzzle, nicely finished lips, flat skull, shoulders ok, still
needs to mature in body, short loin, good rear angulation, nice size and well balanced outline, nice on the move with good
topline and tail, lovely attitude, just needs more maturity and coat to finish.
17 měsíců, hezká hlava c pěknýma tmavýma očima, správná délka čenichu, pěkně utvářené pysky, plochá lebka, lopatky ok,
ještě potřebuje vyspět v těle, krátká bedra, dobré zadní úhlení, pěkná velikost a dobře vyvážený profil, pěkný v pohybu s
dobrou horní linií a ocasem, nádherné držení těla, nyní potřebuje více vyspět a srst k dokončení.

86 PSI TR tř. OTEVŘENÁ V1, CACArchibald Ellis Bohemia
Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:CMKU/CKC/16791/19/2130.7.2019 Quella Merlin Bohemia

Majitel: PlzeňVeronika Jílková,
3,5 years old, nice masculine head, good lip and good muzzle, dark eyes, flat skull, correctly set ears, shoulders ok, nice
spring of rib, short loin, could be better marked, nice rear angulations, good bone and substance for size, very alert expression,
very active on the move with good topline, tail too high, good front and rear, could have a little more reach and drive, lovely
attitude.
3,5 roku, pěkná samčí hlava, dobré pysky a dobrý čenich, tmavé oči, plochá lebka, správně nasazené uši, lopatky ok, pěkná
klenba žeber, krátká bedra, mohl by být lépe znakován, ocas příliš vysoko, dobrý vepředu a vzadu, mohl by mít větší záběr a
odpich, krásné držení těla.

87 PSI TR tř. OTEVŘENÁ absentLoranka‚s Best Kept Secret
Nar.: M:Loranka‚s Believe In DreamsO:ČLP/CKC/19369/2327.5.2021 Loranka‚s Heavenly Secret

Majitel: Mnichovo HradištěLenka Poláková,
absence

88 PSI TR tř. OTEVŘENÁ V2, res. CACUtrillo Barnaby z Usedlosti Újezdec
Nar.: M:Barnaby from DanakoO:ČLP/CKC/17507/22 5.7.2020 Collete von der Hohenzollernfeste

Majitel: TáborHelena Maroušková,
3 year, good bite, good length of muzzle and lip, eyes could be bit darker but has nice expression, a little long in body, nice
spring of rib, strong rear, in plenty of coat, sound moving with good topline, nice temperament.
3 roky, dobrý skus, dobrá délka čenichu a pysky, oči by mohly být o trochu tmavší, ale má pěkný výraz, trochu dlouhý v těle,
pěkně klenutá žebra, silný zadek, se spoustou srsti, pohybuje se jistě s dobrou horní linií, pěkný temperament.

89 PSI TR tř. VÍTĚZŮ V4Ayreon Baryon Cavalier
Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:ČLP/CKC/17205/2116.3.2020 Priselia Twe Biely démon

Majitel: ZlončiceMichaela Kašparová,
3 years old, very handsome head, masculine, plenty of cushioning to the muzzle and under eye, dark eyes, could have a little
more neck, shoulders ok, strong rear, I'd like him a little bit smaller and more compact but has a nice balance, could be better
marked, moves happily, good rear, tail a little high but sound in all directions.
3 roky, velmi pěkná hlava, samčí, spousta vypolštářování na čenichu a pod očima, tmavé oči, mohl by mít delší krk, lopatky ok,
silná záď, chtěla bych, aby byl trochu menší a kompaktnější, ale má pěkné vyvážení, mohl by být lépe znakován, pohybuje se
vesele, dobrý vzadu, ocas je trochu vysoko, ale je jistý ve všech směrech.

90 PSI TR tř. VÍTĚZŮ V3Bonitos Companeros Zeal Womanizer
Nar.: M:Womanizer of an Excelent ChoiceO:CMKU/CKC/16830/1924.2.2019 Bonitos Companeros Ravenna

Majitel: PrahaJanka Točíková,
4 years old, sweet face, good cushioning to muzzle, dark eyes, could have a bit of neck, shoulders ok, needs a bit more body,
moderate rear angulation, nice size and short level back, covers the ground nicely with enough reach and drive, good topline,
tail acceptable, a little close behind.
4letý, sladká tvář, dobré vypolštářování čenichu, tmavé oči, mohl by mít delší krk, lopatky ok, potřebuje o trochu více tělesné
hmoty, průměrné zadní úhlení, pěkná velikost a krátký rovný hřbet, pěkně pokrývá plochu s dostatečným záběrem a odpichem,
dobrá horní linie, ocas je akceptovatelný, je trochu úzký vzadu.

91 PSI TR tř. VÍTĚZŮ V2, res. CACChrisbell Sixi Biely démon
Nar.: M:Tomis Tri Biely démonO:ČLP/CKC/18322 2.12.2020 Vixxie Twe Biely démon

Majitel: VšerubyTereza Havlenová,
2 years old with moderate head, good mouth, large dark eyes, correct length of muzzle and shallow stop, correct earset, nicely
arched neck, shoulders ok, could have bit more weight, nicely balanced, strong rear, attractive markings, lovely size, very
sound on the move with good headcarriage and topline, would prefer better tail carriage, good front and rear.
2letý, prostřední hlava, dobrý skus, velké tmavé oči, správná délka čenichu a mělký stop, správně nasazené uši, pěkně
klenutý krk, lopatky ok, mohl by více vážit, pěkně vyvážen, silný zadek, atraktivní znakování, nádherná velikost, velmi jistý v
pohybu s dobrým držením hlavy a horní linie, preferovala bych lepší nesení ocasu, dobrý vepředu i vazadu,

92 PSI TR tř. VÍTĚZŮ V1, CACNight Fever Vanmar Majesty
Nar.: M:Ellemich IconicO:SPKP 378824.9.2019 Jolly Goo Vanmar Majesty

Majitel: JablonkaIngrid Mikulášová,
4 years old, masculine head, flat skull, correct muzzle, shallow stop, nice cushioning, well furnished ears, good shoulders, nice
spring of rib, good rear angulation, good bone substance and size, nice balanced outline, very happy on the move, lovely
topline and good tailcarriage, good behind, could be a little better in front but looks good in profile.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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4letý, samčí hlava, plochá lebka, správný čenich, mělký stop, pěkné váplně, dobře osrstěné uši, dobré lopatky, pěkně klenutá
žebra, dobré zadní úhlení, dobrá kostra, substance a velikost, pěkně vyvážený profil, velmi veselý v pohybu, báječná horní
linie a dobré nesení ocasu, dobrý zezadu, mohl by být o trochu lepší vepředu, ale vypadá dobře z profilu.

93 FENY BT tř. ŠTĚŇATKAVALÍR VN 1Dorotka Chlupaté štěstí
Nar.: M:Tullamore Prokopská hvězdaO:CMKU/CKC/19291/22 5.9.2022 Urania Theia Minowara

Majitel: JičíněvesAlena Dragounová, DiS.,
Raw black and tan baby, short in back, good angulation, good mouth.
Neupravené BT bejby, krátké ve hřbetě, dobré úhlení, dobrý skus.

94 FENY BT tř. DOROSTU N 2Delia Bell Magic Shayen
Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:ČLP/CKC/1923714.7.2022 Britzi Itzi Silk Magic Shayen

Majitel: JevíčkoHana Šašková,
Well constructed black and tan, good angulation, deep forechest, mouth should improve.
Dobře uvářená BT, dobré úhlení, hluboké předhrudí, skus by se měl zlepšit.

95 FENY BT tř. DOROSTU VN 1Queenie Bonimo
Nar.: M:Western Angel BonimoO:CMKU/CKC/19246/2211.7.2022 Mona Lisa Bonimo

Majitel: CvrčoviceJolana Báčová,
Black and tan, nice earsack, correct tail set, moved well.
BT, pěkné ušní závěsy, správné nasazení ocasu, pohybovala se dobře.

96 FENY BT tř. MLADÝCH V 3Cara Bella Magic Shayen
Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:ČLP/CKC/18904 6.3.2022 Berry White Magic Shayen

Majitel: KuřimDagmar Mlýnková,
Black and tan of nice size, well filled under eyes, good condition, moved well.
BT pěkné velikosti, dobře vyplněná pod očima, dobrá kondice, pohybovala se dobře.

97 FENY BT tř. MLADÝCH VDClaudie Červená vila
Nar.: M:Barnaby from DanakoO:ČLP/CKC/1860113.10.2021 Ultima Ája z Usedlosti Újezdec

Majitel: HlinskoMUDr. Věra Fišerová,
Thin head, timid baby, well constructed, good mouth, straight front.
Hubená hlava, bojácné štěně, dobře utvářené, dobrý skus, strmá vepředu.

98 FENY BT tř. MLADÝCH VElaine Nicola Bohemia Tilia
Nar.: M:Nickolas MinowaraO:CMKU/CKC/18696/2111.12.2021 Felicity Dreamy Kopidlenský kavalír

Majitel: JičíněvesAlena Dragounová, DiS.,
Nice sized black and tan, ribs to spring, good rear end angulation, straight front.
BT pěkné velikosti, klenutá žebra, dobré zadní úhlení, rovný předek.

99 FENY BT tř. MLADÝCH V 2Fleur Silver Moon Moravia
Nar.: M:Damien Dee LuckykayO:CMKU/CKC/18804/2225.1.2022 Colett Indigrace

Majitel: ChlebičovVladěna Latoňová,
Short in back, well angulated, could fill to cheeks, straight front.
Krátká ve hřbetě, dobře úhlená, potřebuje vyplnit líce, strmá vepředu.
100 FENY BT tř. MLADÝCH V 4Karisha Rubínový květ

Nar.: M:On Perfekt Krásná loukaO:ČMKU/CKC/1902/2211.5.2022 Fallada Rubínový květ
Majitel: RoštěníRenata Drajsajtlová,

Well constructed, good ear set, nice carried tail, round dark eye.
Dobře uvářená, dobré nasazení ucha, pěkně nesený ocas, kulaté tmavé oko.
101 FENY BT tř. MLADÝCH V1, CAJCKiki Black Aldaha Gold

Nar.: M:Cinderaic King of the RoadO:ČLP/CKC/1889021.2.2022 Cotton Candy Aldaha Gold
Majitel: StrakyK. a R. Šmejkalovi,

Well constructed, good bone, nice neck, straight front,
Dobře utvářená, dobrá kostra, pěkný krk, rovný předek.
102 FENY BT tř. MLADÝCH VMassey of Darwen Zlatý kavalír

Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:CMKU/CKC/18979/2229.3.2022 Pennygown Lady That Lunches
Majitel: HořoviceMichaela Weidnerová,

Nice head, round dark eye. Almost flat between the ears, straight front and moved well.
Pěkná hlava, kulaté tmavé oko. Téměř plochá mezi ušima, rovný předek a pohybovala se dobře.
103 FENY BT tř. MLADÝCH VOriental Rosse Bonimo

Nar.: M:Xin Treasure BonimoO:CMKU/CKC/18960/2215.3.2022 Valencia Bonimo
Majitel: PcheryIveta Loudová,

Well angulated, level topline, nice ear set, moved well.
Dobře úhlená, rovná horní linie, pěkně nasazené uši, pohybovala se dobře.
104 FENY BT tř. MEZITŘÍDA VD 2Bellowine Baryon Cavalier

Nar.: M:Zirkony Eli Biely démonO:SPKP 414927.5.2021 Priselia Twe Biely démon
Majitel: JablonkaIngrid Mikulášová,

Level topline, well angulated, nice neck, correct ear size, eyes could be darker.
Rovná horní linie, dobře úhlená, pěkný krk, správná velikost ucha, oči by mohly být tmavší.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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105 FENY BT tř. MEZITŘÍDAKAVALÍR V1, CACJosette Bonimo
Nar.: M:Xerxes Dream BonimoO:ČLP/CKC/18462 1.8.2021 Zeppelin Bonimo

Majitel: Ostruženská 582/7Lucie Kudláčková,
Nice compact, well laid back shoulders, good tail set, good bone, good mouth.
Pěkně kompaktní, dobře položené lopatky, dobře nasazený ocas, dobrý skus.
106 FENY BT tř. OTEVŘENÁ VD4Chelsea ze Starého dvora

Nar.: M:Lagiva Back in StyleO:CMKU/CKC/17159/20 4.3.2020 Cherry Krásná louka
Majitel: SokolovJana Klímová,

Skull almost flat between the ears. round dark eye, level topline, straight front, ribs need to spread,
Lebka je téměř plochá mezi ušima, kolaté tmavé oko, rovná horní linie, rovná vepředu, žebra se potřebují roztáhnout.
107 FENY BT tř. OTEVŘENÁ VD 3Karamela z Jezerního království

Nar.: M:Bonitos Companeros BelliniO:CMKU/CKC/17638/2014.9.2020 Beylis z Jezerního království
Majitel: Stříbrná SkaliceHana Košťálová,

Coat needs taming, short in back, good spring of ribs, round dark eye, lose in nose pigment.
Srst potřebuje upravit, krátká ve hřbetě, kulaté tmavé oči, ztrácí nosní pigment.
108 FENY BT tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VBKirkjuvagr Verdandi

Nar.: M:Kinvaar Son Of A GunO:AY06247801 7.1.2021 Bonniemadra Dream Chaser
Majitel: BriesenAntje Schulz,

Well laid back shoulders, correct tail set, good rear angulation, coating in good condition, dark pigment, plenty of hat room.
Dobře dozadu položené loúpatky, správné nasazení ocasu, dobré zadní úhlení, osrstění je v dobré kondici, tmavý pigment,
hodně pokrývá prostor (??).
109 FENY BT tř. OTEVŘENÁ V2, res. CACNesije Kyli Kopidlenský kavalír

Nar.: M:Torry-Talii MinowaraO:CMKU/CKC/17766/20/2210.11.2020 Kylie Magnolia PassCo
Majitel: PrahaAlice Kyndlová,

Short in back, well set tail, good angulation, level topline carried straight in times, round eyes, good mouth.
Krátká ve hřbetě, dobře nasazený ocas, dobré úhlení, rovná horní linie nesená rovná celý čas, kulaté oči, dobrý skus.
110 FENY BT tř. VÍTĚZŮ absentAussie Angel Silver Needles

Nar.: M:Zirkony Eli Biely DémonO:CMKU/CKC/16743/19/21 7.7.2019 Ember Sun Černý turmalín
Majitel: SepekovMonika Vadásová,

absence
111 FENY BT tř. VETERÁNŮ VD 2Abby Bennett Jollynea‚s

Nar.: M:ENRICO BLACK z  Dvorů StanislavicO:CMKU/CKC/13166/13/1529.1.2013 NEOMÉNIE z Panství Lomnice
Majitel: Přestavlky u ČerčanPavlína Lavičková,

Ten year old, well angulated with good spring of ribs, round eye, good pigment, ears well set.
Desetiletá, dobře zaúhlená s dobře klenutými žebry, kulaté oko, dobrý pigment, uši jsou dobře nasazeny.
112 FENY BT tř. VETERÁNŮ V1, NVFBeatris Gold Wiktoris

Nar.: M:Volney BonanzaO:CMKU/CKC/13541/13/1621.9.2013 Laisy Gold Fraking
Majitel: DomažliceJosef Štětina,

Well laid back shoulder and nice neck leading into level topline. tail well set, good angulation rear, straight front, skull almost
flat between the ears, full dentiser.
Dobře dozadu položená lopatka a pěkný krk přecházející do rovné horní linie, ocas dobře nasazen, dobré zaúhlení vzadu,
rovný předek, téměř plochá mezi ušima, plnochrupá.
113 FENY BH tř. ŠTĚŇAT N 3Barbie z Vrchu králů

Nar.: M:Haribo Aldaha GoldO:CMKU/CKC/19283/22 6.9.2022 Penelope du Chateau Noblesse
Majitel: BřeznoDaniela Fialová,

Heavy mouth, nose needs fill, level topline, good bone, skull almost flat between the ears, round dark eye, good mouth.
Těžká tlama, nos pořebuje vyplnit, rovná horní linie, dobrá kostra, lebaka je téměř plochá mezi ušima, kolaté tmavé oko, dobrý
skus.
114 FENY BH tř. ŠTĚŇAT VN2Delphien Baryon Cavalier

Nar.: M:Haribo Aldaha goldO:ČLP/CKC/19367 3.10.2022 Africca Baryon Cavalier
Majitel: Praha 4Soňa Schlitterová,

Heavynly marked, moved well, carring level topline all times, straight of the back, ribs just ebggining to spring, good pigment,
round dark eye, nice ear set.
Těžce zankovaná, pohybovala se dobře, nese stále rovnou horní linii, rovný hřbet, žebra ještě ??? k vyklenutí, dobrý pigment,
kulaté tmavé oko, pěkně nasazené ucho.
115 FENY BH tř. ŠTĚŇAT VN1Moonshine Bellas Hope

Nar.: M:My Heart of Diamonds Yellow SunshineO:ÖHZB/CA287414.10.2022 Be Unique of an Excellent Choice
Majitel: KirchstettenPetra Haushammer,

Well broken, good length of neck, well laid back shoulders, level topline, good bone, large round dark eye.
Dobré rozdělení (barev), dobrá délka krku, dobře dozadu položené lopatky, rovná horní linie, dobrá kostra, velké kulaté tmavé
oči.
116 FENY BH tř. DOROSTU VN1, NDF, NDBye Bye Tete Chilli Koliba

Nar.: M:Night Fever Vanmar MajestyO:SPKP 435525.6.2022 Jenny Gump Chilli Koliba
Majitel: TomášovĽubica Jankovičová,

Nice posture, broken pattern, rib beginning to spring, short in back, skull almost flat between the ears, good mouth, moved
well. Good reach in drive.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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Dobré držení, členitá struktura (barva), žebro se začíná klenout, krátký hřbet, lebka je téměř plochá mezi ušima, dobrý skus,
pohybovala se dobře. Dobrý záběr v pohybu.
117 FENY BH tř. DOROSTUKAVALÍR NCalantha Baryon Cavalier

Nar.: M:Bambi Twe Biely démonO:ČLP/CKC/19232 9.7.2022 Priselia Twe Biely démon
Majitel: VšerubyTereza Havlenová,

Large six month old, level topline, well broken, good angulation rear, nice round dark eye, pigment could be better. Good mouth.
Velká, šest měsíců stará, rovná horní linie, dobře znakovaná, dobré úhlení vzadu, pěkné kulaté tmavé oko, pigment by mohl
být lepší, Dobrý skus.
118 FENY BH tř. DOROSTU N 4Cassamia Baryon Cavalier

Nar.: M:Bambi Twe Biely démonO:ČLP/CKC/19233 9.7.2022 Priselia Twe Biely démon
Majitel: VšerubyTereza Havlenová,

Good pigment, well laid back shoulders, tail set can drive tail straighten of the back, straight fur. Low ear sack, mouth leveled,
timid.
Dobrý pigment, dobře dozadu položené lopatky, nasazení ocasu může hnát ocas rovně za zádí (?), rovná srst. Nízké ušní
závěsy, skus klešťový,
119 FENY BH tř. DOROSTU VN 3Odetta z Jezerního království

Nar.: M:My Heart of Diamonds Yellow SunshineO:CMKU/CKC/19159/2224.6.2022 Ester z Jezerního království
Majitel: Heřmanův MěstecVěra Rejfková,

Broken with spark, well laid back shoulders, nice and compact, tail set well, well angulated, rib beginning to spring, nice dark
eye and good pigment.
Rozdělení (barev) s leskem, dobře dozadu položené lopatky, pěkná a kompaktní, ocas nasazen dobře, dobře úhlená, žebra se
začínají klenout, pěkné tmavé oči a dobrý pigment.
120 FENY BH tř. DOROSTU VN 2Romy ze Starého dvora

Nar.: M:Heartbreaker Laguna LoveO:ČLP/CKC/1913929.5.2022 Fauna ze Stareho dvora
Majitel: ZáhořanyVladimíra Jalůvková,

Short in back, level topline, carried tail well, well angulated, straight front, round dark eye, good mouth.
Krátká ve hřbetě, rovná horní linie, dobře nese ocas, dobře úhlená, rovná vepředu, kulaté tmavé oko, dobrý skus.
121 FENY BH tř. MLADÝCH V2Adria Prokopská hvězda

Nar.: M:Charalier Fantastic Mr.FoxO:ČLP/CKC/1872815.12.2021 Loreen Prokopská hvězda
Majitel: Praha 5Hana Nováková,

Heavynly coated, well constructed, moved and good reach and drive, straight front, round dark eye, good pigment.
Těžce osrstěná, dobře utvářená, v pohybu má dobrý záběr a odpich, rovná vepředu, kulaté tmavé oko, dobrý pigment.
122 FENY BH tř. MLADÝCH V4Bee Bez starostí

Nar.: M:Assanti Baryon CavalierO:ČLP/CKC/1894019.3.2022 Leia Naše radost
Majitel: TřinecSabina Kos,

Well broken, good spring of rib, tail carried well, nice rear angulation, round dark eye, good mouth and moved well with reach
and drive.
Dobře rozdělená barva, dobrá klenba žeber, ocas nesen dobře, pěkné zadní úhlení, kulaté tmavé oko, dobrý skus a
pohybovala se dobře se záběrem a odpichem.
123 FENY BH tř. MLADÝCH VBella Sheer Beauty

Nar.: M:Bambi Twe Biely démonO:ČLP/CKC/18653 8.11.2021 Rebelka Bonimo
Majitel: Příbram 2Petra Suková,

Lightly marked, well laid back shoulders, well angulated to rear, skull almost flat between the ears. Round dark eye, good
mouth.
Světle zankovaná, dobře dozadu položené lopatky, vzadu dobře zaúhlená, lebka je téměř plochá mezi ušima. Kulaté tamavé
oko, dobrý skus.
124 FENY BH tř. MLADÝCH VDCali Carlos Bohemia

Nar.: M:Geremmayo TricyrtisO:ČLP/CKC/1857320.9.2021 Amélie Carlos Bohemia
Majitel: Hrochův TýnecZuzana Říhová,

Well broken, poor pigment, nice spring of rib, good neck, skull almost flat between the ears, round dark eye, moved well,
Dobře vybarvená, slabý pigment, pěkná klenba žeber, dobrý krk, lebka téměř plochá mezi ušima, kulaté tmavé oči, pohybovala
se dobře.
126 FENY BH tř. MLADÝCH VDCaramela Ellis Bohemia

Nar.: M:Bambi Twe Biely démonO:CMKU/CKC/19038/2216.4.2022 Quella Merlin Bohemia
Majitel: KlatovyMarcela Klostermannová,

Well broken, rich in color, good angulation to the rear, good mouth, moved well, dropped topline at times.
Dobře rozdělená, bohatá barva, dobré zaúhlení vzadu, dobrý skus, pohybovala se dobře, ztrácela chvílemi horní linie.
127 FENY BH tř. MLADÝCH V3Carla od Čitunky

Nar.: M:Assanti Baryon CavalierO:ČLP/CKC/18934 7.3.2022 Roxana Halley z Usedlosti Újezdec
Majitel: Praha 6Ing. Zdeněk Stehlík,

Nice eyes, short in back, tail set low, well ribbed, adequate neck, good mouth, moved well.
Krásné oči, krátká ve hřbetě, nízko nasazený ocas, dobrá žebra, dobrý skus, pohybovala se dobře.
128 FENY BH tř. MLADÝCH VDenny Trixy od Pylu

Nar.: M:Perfect Smile Scarlett teamO:ČLP/CKC/1849123.8.2021 Ajša Olimpia od Pylu
Majitel: BlšanyTereza Skalická,

Heavenly marked, nice neck, good back, carried tail leveled all times, narrow gleazer (patrně blaze) did not distract from

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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expresion, good pigment, moved with reach and drive.
Těžce znakovaná, pěkný krk, dobrý hřbet, ocas nesený celou dobu rovně, úzká lysina neruší výraz, dobrý pigmant, pohbovala
se záběrem a odpichem.
129 FENY BH tř. MLADÝCHKAVALÍR V1, CAJCFanny z Rondelu

Nar.: M:Easy Peasy du Chateau NoblesseO:ČLP/CKC/18838 4.2.2022 Opavia Prokopská hvězda
Majitel: SvinařeIvana Šmídková,

Well broken, good rear angulation, carried tail well, plenty of heart room, rich dark pigment, skull almost flat between the ears.
Dobré rozdělení (barvy), dobré zadní úhlení, nesla dobře ocas, mnoho prostoru pro srdce, bohatý tmavý pigment, lebka je mezi
ušima téměř plochá.
130 FENY BH tř. MLADÝCH VDFriendly Feebee Silver Needles

Nar.: M:Unikat Twe Biely DémonO:ČLP/CKC/1868426.11.2021 Emma Redstone Cavalier
Majitel: SepekovMonika Vadásová,

Timid, nice neck and nice lenght of neck, lost the topline on the move, ribs just beginnig to spring, round dark eye, good mouth.
Bojácná, pěkný krk a pěkná délka krku, v pohbu ztrácí horní linii, žebra se právě začínají klenout, kulaté tamvé oko, dobrý
skus.
131 FENY BH tř. MLADÝCH absentLa Scala Bonimo

Nar.: M:Xerxes Dream BonimoO:ČLP/CKC/18706 8.12.2021 Coco Chanel Bonimo
Majitel: Kutná HoraLucie Vobořilová,

absence
132 FENY BH tř. MEZITŘÍDA VDApolénka Emma z Usedlosti Újezdec

Nar.: M:Yenkee Doodle Silver CapriconO:ČLP/CKC/1836113.7.2021 Emma Fidwor z Císařského mlýna
Majitel: ChomutovEdita Rudolf,

Poor pigment, very timid, well angulated, well broken, good spring of rib, plenty of heart room, nice and set ears.
Slabý pigment, velmi bijácná, dobře úhlená, dobré rozdělení (barvy), dobrá klenba žeber, spousta prostoru pro srdce, pěkně
nasazené uši.
133 FENY BH tř. MEZITŘÍDA VDBambina Carlos Bohemia

Nar.: M:Yankee Terno z Kamilkové zahradyO:ČLP/CKC/18195 1.5.2021 Xilli Tilli Belle od Jihlavské brány
Majitel: JihlavaFrantišek Matějek,

Lightly marked, good laid shoulders, well angulated, good spring of rib, good ear set, round dark eye, good mouth.
Světle znakovaná, dobře položené lopatky, dobré úhlení, dobré klenutí žeber, dobré nasazení uší, kulate tmavé oko, dobrý
skus.
134 FENY BH tř. MEZITŘÍDA V4Celestýna Prima Kavalír

Nar.: M:James Naše RadostO:ČLP/CKC/1835318.6.2021 Genomia Nessi z Usedlosti Újezdec
Majitel: Třechechovice pod OrVěra Prášilová,

Lightly marked, plenty of substance, well angulated rear, straight front, good mouth, moved well.
Světle znakovaná, spousty substance, vzadu dobře zaúhlená, rovná vepředu, dobrý skus, pohybovala se dobře.
135 FENY BH tř. MEZITŘÍDA V3Chassity Felindra Rubínový květ

Nar.: M:Mistral Lemna MinorO:CMKU/CKC/18504/2116.8.2021 Taiwa ze Zelené
Majitel: BoračPetra Breineková,

Well broken, well laid back shoulders and nice neck, well constructed, deep dark pigment, groomed well, good mouth, good
angulation.
Dobře znakována, dobře dozadu položené lopatky a pěkný krk, dobře stavěná, hluboce tmavý pigment, dobře učesaná, dobrý
skus, dobré úhlení.
136 FENY BH tř. MEZITŘÍDA V2, res. CACJasmine Aldaha Gold

Nar.: M:Loranka‚s Believe In DreamsO:ČLP/CKC/1858123.9.2021 A Sound Of Thunder Aldaha Gold
Majitel: Ostrava-17Dana Tošenovjanová,

Well broken and good reach of neck, straight topline, good bone, deep dark pigment, moved well.
Dobře rozložená barva a dobrá délka krku, rovná horní linie, dobrá kostra, hluboce tmavý pigment, pohybovala se dobře.
137 FENY BH tř. MEZITŘÍDA V1, CACOriflame ze Starého dvora

Nar.: M:Breezer ze Starého dvoraO:CMKU/CKC/18166/2123.4.2021 Fauna ze Starého dvora
Majitel: ZáhořanyVladimíra Jalůvková,

Good lay of shoulder and level topline, carried tail correctly at all times, good angulated, plenty of heart room, good rear, large
round dark eye, good mouth.
Dobře položená lopatka a rovná horní linie, nesla ocas správně po celý čas, dobře úhlená, spousta prostoru pro srdce, dobrá
záď, velké kulaté tmavé oči, dobrý skus.
138 FENY BH tř. MEZITŘÍDA VDQuesadilla Malcriado de la Casa

Nar.: M:Perfect Smile Scarlett TeamO:ČLP/CKC/18326 3.6.2021 Oreo Vanessa Atalanta
Majitel: StaňkovIvana Záhořová,

Richly colored and heavenly marked, lacks substance, good pigment, good mouth, skull almost flat between the ears, moved
well.
Bohatě zbarvená a těžce znakovaná, nedostatek hmoty, dobrý pigment, správný skus, lebka mezi ušima je téměř plochá,
pohybovala se dobře.
139 FENY BH tř. MEZITŘÍDA VDTiffany Graceful Gardyth

Nar.: M:Texas Ranger Silver CapricornO:ČLP/CKC/1845618.7.2021 Orchidea Charming Gardyth
Majitel: Praha 6Olga Jačková,

Heavebly marked with black pigment, good laid shoulder leading into level topline, tail set carried correctly and good

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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angulation, mouth not right.
Těžce znakovaná s černým pigmmentem, dobře položená lopatka vede do rovné horní linie, ocas nasazen a nesen správně a je
dobře úhlená, skus není správný.
140 FENY BH tř. OTEVŘENÁKAVALÍR VD4Gamba z Jezerního království

Nar.: M:Yasper z Jezerního královstvíO:CMKU/CKC/16590/19/2126.4.2019 Melodie z Jezerního království
Majitel: Heřmanův MěstecVěra Rejfková,

Nice length of neck, well laid back shoulders leading into level topline, good spring of rib, plenty of heart room, eyes could be
larger, moved well.
Pěkná délka krku, dobře dozadu položené lopatky vedoucí k rovné horní linii, dobře klenutá žebra, spousta prostoru pro srdce,
oči by mohly být větší, pohybovala se dobře.
141 FENY BH tř. OTEVŘENÁ VD3Hafanana Bonimo

Nar.: M:Bonitos Companeros Zeal WomanizerO:ČLP/CKC/1787324.1.2021 Vittoria Bonimo
Majitel: CvrčoviceJolana Báčová,

Very lightly marked, broad dark eye, skull almost flat between the ears with well laid back shoulders, level topline, good rear
angulation, plenty of substance, moved with drive.
Velmi světle znakovaná, široké tmavé oči, lebka je téměř plochá mezi ušima s dobře dozadu položenými lopstkami, rovná horní
linie, dobré zadní úhlení, spousta substance, pohybovala se s odpichem.
142 FENY BH tř. OTEVŘENÁ V2, res. CACLorraine ze Starého dvora

Nar.: M:Lagiva Black in StyleO:CMKU/CKC/17952/21 8.2.2021 Cherry Krásná louka
Majitel: BrnoRichard Bondy,

Large round dark eye, jet black pigment, nice lenght of neck and well laid back shoulders, level topline at all times, nice ear
set, good mouth.
Velké kulaté tmavé oči, gagátově černý pigment, pěkná délka krku a dobře dozadu položené lopatky, rovná horní linie po celý
čas, pěkné nasazení ucha, dobrý skus.
143 FENY BH tř. OTEVŘENÁ V1, CACUefa Prokopská hvězda

Nar.: M:Nathan Maradeco KingO:CMKU/CKC/16967/19/2216.11.2019 Loreen Prokopská hvězda
Majitel: Karlovy VaryDaniela Barbora Jugasová,

Skull almost flat between the ears, jet black pigment, well laid back shoulders leading into topline, correct tail set, good spring
of rib, very pretty, correct mouth, plenty of heart room.
Lebka je téměř plochá mezi ušima, gagátově černý pigment, dobře dozadu položené lopatky vedoucí k rovné horní linii, správně
nasazený ocas, dobře klenutá žebra, velmi krásná, správný skus, spousta prostoru pro srdce.
144 FENY BH tř. VÍTĚZŮ V2, res. CACBlondbery Ellis Bohemia

Nar.: M:Bambi Twe Biely démonO:CMKU/CKC/18006/21 5.3.2021 QUELLA Merlin Bohemia
Majitel: PlzeňMiroslav Jílek,

Partialy broken, plenty of leg length, correct neck leading into level topline, tail carried correctly, moved with reach and drive,
dark pigment, good mouth.
Částečně rozdělená baeva, hodně dlouhé nohy, správný krk přecházející do rovné horní linie, ocas je nesen správně, pohybuje
se se záběrem a odpichem, tmavý pigment, dobrý skus.
145 FENY BH tř. VÍTĚZŮ VD3Escamilla Tally Rubínový květ

Nar.: M:Jalapeňos Chilli KolibaO:ČMKU/CKC/16479/19/22 4.3.2019 Taiwa ze Zelené
Majitel: RoštěníRenata Drajsajtlová,

Deep rich color, good length of neck, well laid back shoulders, good angulation, lacks substance, round dark eye, good mouth.
Hluboká bohatá barva, dobrá délka krku, dobře dozadu položené lopatky, dobré úhlení, nedostatečná substance, kulaté tmavé
oko, dobrý skus.
146 FENY BH tř. VÍTĚZŮ V1, CAC, VBWisteria Prokopská hvězda

Nar.: M:Qashqai Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC/1744628.6.2020 Loreen Prokopská hvězda
Majitel: Praha 5Hana Nováková,

Well laid back shoulders, good spring of rib, level topline, carried tail correctly, moved with reach and drive and good spring of
rib, straight front, large round dark eye, good pigment.
Dobře dozadu položené lopatky, dobře vyklenutá žebra, rovná horní linie, správně nesený ocas, pohybovala se se záběrem (o
předních) a odpichem, rovná vepředu, velké kulaté tmavé oči, dobrý pigment.
147 FENY BH tř. VETERÁNŮ VD2Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Nar.: M:Angels Pride BENJAMIN BUTTONO:PKR.IX-70543 4.8.2014 JOHNASTA ROSE CRYSTAL AT KINVAAR
Majitel: Wodzislaw SlaskiBozena Grzesik,

Nice reach in neck, good spring of rib, well laid back shoulders, level topline, moved with reach and drive, plenty of heart room,
nine years old.
Pěkná délka krku, dobře klenutá žebra, dobře dozadu položené lopatky, rovná horní linie, pohybovala se se záběrem a
odpichem, spousta prostoru pro srdce, 9 let stará.
148 FENY BH tř. VETERÁNŮ V1Nobel Dancer's Gloria In Excelsis

Nar.: M:Axl Rose vom WelfenhofO:VDH-CCD 5434/14 8.5.2014 Byermoor Queens Gold
Majitel: BriesenAntje Schulz,

Perfect dentisure, good laid back shoulder, good spring of rib, good rear angulation, black pigment, plenty of heart room, good
reach and drive.
Perfektní chrup, dobrá, dozadu položená lopatka, dobře klenutá žebra, dobré zadní úhlení, černý pigment, hodně prostoru pro
srdce, dobrý záběr a odpich.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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149 FENY BH tř. ČESTNÁKAVALÍR V1, VTČFA MAGIC TOUCH Canis Satelles
Nar.: M:Carolus DON RICCOO:PKR.IX-87622 7.3.2020 Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel: Wodzisław SlaskiBozena Grzesik,
Large round dark eye, dark pigment, skull almost flat between the ears, well laid back shoulders leading into level topline,
good rear angulation, plenty of heart room.
Velké kulaté tmavé oko, tmavý pigment, lebka je téměř plochá mezi ušima, dobře dozadu položené lopatky vedou k rovné horní
linii, dobré zadní úhlení, spousty místa pro srdce.
150 FENY RU tř. DOROSTU VN3Becky ze Svárovského údolí

Nar.: M:Damien Dee LuckykayO:CMKU/CKC/19193/2223.6.2022 Sybilla Tri Biely démon
Majitel: TvrdoniceMiroslava Kolářová,

Richly colored, correct mouth, large round dark eye, good length of leg, good angulation front and back, skull almost flat
between the ears.
Zářivě vybarvená, správný skus, velké kulaté tmavé oči, správná délka nohou, dobré úhlení vepředu i vzadu, lebka mezi ušima
téměř plochá.
151 FENY RU tř. DOROSTU N4Brooke ze Svárovského údolí

Nar.: M:Damien Dee LuckykayO:CMKU/CKC/19196/2223.6.2022 Sybilla Tri Biely démon
Majitel: TvrdoniceMiroslava Kolářová,

Jet black pigmentation, ears set low, good length of leg but needs substance, good mouth, richly colored, tail carried too high.
Gagátově černá pigmentace, uši jsou nízko nasazené, dobrá délka nohou, ale potřebují hmotu, dobrý skus, bohatě vybarvená,
ocas nesen příliš vysoko.
152 FENY RU tř. DOROSTU VN2Jeannie Magnolia PassCo

Nar.: M:Golden Delicious du Chateau NoblesseO:SK/SKP/433721.5.2022 Pollyanna Magnolia PassCo
Majitel: KopidloIng. Jana Minářová+Kata,

Richly colored, well laid back shoulders, nice length of leg, short in back, carried a leveled topline, good angulation, good rear,
ribs just begining to spring, good mouth.
Bohatě vybarvená, dobře dozadu položené lopatky, pěkná dálka nohou, krátký hřbet, nese rovnou horní linii, dobré úhlení,
dobrá vzadu, žebra se začínají klenout, dobrý skus.
153 FENY RU tř. DOROSTU VN1Nobel Dancer's Orangina

Nar.: M:Coucou Sava Du Château NoblesseO:VDH-VK 22.126618.8.2022 Nobel Dancer's Je Suis Rosalee
Majitel: BriesenAntje Schulz,

Richly colored ruby, nice length of neck, well laid back shoulders, short in back, well angulated to the rear, straight front, huge
dark eyes, plenty of heart room.
Bohatě vybarvená ruby, pěkná délka krku, dobře dozadu položené lopatky, krátký hřbet, vzadu dobře zaúhlená, rovná
vepředu, obrovské tmavé oči, hodně prostoru pro srdce.
154 FENY RU tř. MLADÝCH V1, CAJCDazyria Seti Biely démon

Nar.: M:Elcris Firi Biely démonO:SPKP 424425.1.2022 Xennette Nini Biely démon
Majitel: JablonkaIngrid Mikulášová,

Richly colored, well laid back shoulders, nice length of neck but short in back, well angulated, straight front, plenty of heart
room, good spring of rib.
Bohatě vybarvená, dobře dozadu položené lopatky, pěkné délka krku ale krátký hřebet, dobře úhlená, rovná vepředu, hodně
prostoru pro srdce, dobře klenutá žebra.
155 FENY RU tř. MLADÝCH VDFiona Silver Moon Moravia

Nar.: M:Damien Dee LuckykayO:CMKU/CKC/18803/2225.1.2022 Colett Indigrace
Majitel: PrahaMonika Fousková,

Black pigment but needs to fill under the eyes, well laid back shoulders, well angulated rear, straight front, skull almost flat
between the ears, needs substance.
Černý pigment, ale potřebuje výplň pod očima, dobře dozadu položené lopatky, dobře zaúhlená vzadu, rovná vepředu, lebka
téměř plochá mezi ušima, potřebuje hmotu.
156 FENY RU tř. MLADÝCH VD3Kellendria Rubínový květ

Nar.: M:Oh Perfekt Krásná loukaO:ČMKU/CKC 19094/2211.5.2022 Fallada Rubínový květ
Majitel: RoštěníRenata Drajsajtlová,

Nice neck, well laid back shoulders, did lose topline at times, well angulated, dense black pigment and good mouth, skull
almost flat between the ears.
Pěkný krk, dobře vzad položené lopatky, chvílemi ztrácí horní linii, dobře úhlená, hutný černý pigment a dobrý skus, lebka je
mezi ušima téměř plochá.
157 FENY RU tř. MLADÝCH VDQaylla Kopidlenský kavalír

Nar.: M:Tullamore Prokopská hvězdaO:CMKU/CKC/18694/2126.11.2021 Kylie Magnolia PassCo
Majitel: PrahaAlice Kyndlová,

Jet black pigment, needs to fill under the eyes, short in back, good ratio, good mouth.
Gagátově černý pigment, potřebuje výlň pod očima, krátká ve hřbetě, dobrý poměr, dobrý skus.
158 FENY RU tř. MLADÝCH VD3Robbie Kopidlenský kavalír

Nar.: M:Xavier MinowaraO:CMKU/CKC/18853/22 1.2.2022 Flawia Angel Kopidlenský kavalír
Majitel: Stříbrná SkaliceHana Košťálová,

Richly colored but timid, well laid back shoulders and level topline leading into correct set tail, ribs beginning to spring, good
mouth, large dark eye.
Bohatě zbarvená, ale bojácná, dobře dozadu položené lopatky a rovná horní linie vedoucí k dobře nasazenému ocasu, žebra se
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začínají klenout, dobrý skus, velké tmavé oči.
159 FENY RU tř. MLADÝCHKAVALÍR VDZaira Foon Charmander

Nar.: M:Russkiy Dzhekpot Nobility for CenturiesO:ČLP/CKC/1898210.4.2022 Bionka Foon Charmander
Majitel: Vysoké MýtoDana Vykoukalová,

Round eyes but lacks deep of pigment, well laid back shoulders, did lose topline at times, good rear angulation, good sprinf of
rib, plenty of heart room.
Kulaté oči, ale postrádají hluboký pigment, dobře dozadu položené lopatky, chvílemi ztrácí horní linii, dobrézsdní úhlení, dobrá
klenba žeber, spousta prostoru pro srdce.
160 FENY RU tř. MLADÝCH V2ZŁOTA, A SKROMNA Casa di Flora

Nar.: M:ICE TEA du Jardin de ClaireO:PKR.IX-9639228.3.2022 MONEY MONEY IT'S NOT FUNNY z Królewskieg
Majitel: GąsawaJoanna Rynarzewska, Anet,

Richly colored, good length in neck, well laid back shoulders, short in back, tail set correctly and carried well, straight front,
large round dark eye, good mouth, skull almost flat between the ears.
Bohatě zbarvená, dobrá délka krku, dobře dozadu položené lopatky, krátká ve hřbetě, ocas nasazen správně a dobře nesený,
rovné přední, velké, kulaté, tmavé oči, dobrý skus, lebka mezi ušima téměř plochá.
161 FENY RU tř. MEZITŘÍDA absentCarminis Vita od Pylu

Nar.: M:Bambi Twe Biely DemonO:ČLP/CKC/1848817.8.2021 Jenni Rivera Bonimo
Majitel: Velké PřílepyHana Hrubá,

absence
162 FENY RU tř. MEZITŘÍDA V2, res. CACCimbria ze Souhvězdí Lyry

Nar.: M:Nickolas MinowaraO:CMKU/CKC/18228/2115.4.2021 Beretha Cori Sweetheart from Lenti
Majitel: ŽluticeEva Košnářová,

Richly colored, well laid back shoulders and level topline, tail set carried correctly, good spring of ribs, straight front, dark
pigmentation, skull almost flat between the ears.
Bohatě vybarvená, dobře dozadu položené lopatky a rovná horní linie, ocas nasazen a nesen správně, dobré klenutí žeber,
tmavá pigmentace, lebka mezi ušima je téměř plochá.
163 FENY RU tř. MEZITŘÍDA V1, CACFergie My Pure Joy

Nar.: M:Nickolas MinowaraO:ČLP/CKC/18096 9.4.2021 Jennifer hope z Výhonkovce
Majitel: RychvaldŠárka Kirmanová,

Correct length of neck, beautifuly constructed, short in back, good spring of rib, plenty of bone, plenty of heart room, dense
pigment.
Správná délka krku, krásně stavěná, krátká ve hřbetě, dobře klenuté žebro, spousta kotí, spousta prostoru pro srdce, hutný
pigment.
164 FENY RU tř. OTEVŘENÁ VD3BRIGHT PERSEIDS Daylight Davina

Nar.: M:Ice Tea DU JARDIN DE CLAIREO:ÖHZB/CA266420.7.2018 Xale vom Paulinenhof
Majitel: KirchstettenPetra Haushammer,

Well laid back shoulders leading into level topline, adequate rear angulation, straight front, ear set too low. eyes could be
darker, good mouth.
Dobře dozadu položené lopatky vedoucí do rovné horní linie, přiměřené zadní úhlení, rovné přední, uši nasazené moc nízko, oči
by mohly být tmavší, dobrý skus.
165 FENY RU tř. OTEVŘENÁ VD2Jennifer Hope z Výhonkovce

Nar.: M:Helandros Brandon LeeO:CMKU/CKC/14965/16/1721.6.2016 Francesca Charle‚s Angels
Majitel: RychvaldŠárka Kirmanová,

Moved with reach and drive, level topline, tail set correctly, good rear angulation and good spring of rib, large round dark eye,
lacks nose pigment.
Pohybovala se se záběrem a odpichem, rovná horní linie, ocas správně nasazen, dobré zadní úhlení a dobře klenuté žebro,
velké, kulaté oči, nedostatek nosního pigmentu.
166 FENY RU tř. OTEVŘENÁ V1, CACSarah Snowdrop Gardyth

Nar.: M:Giuseppe Verdi GardythO:ČLP/CKC/17683 1.10.2020 Kornelia Malarosa Gardyth
Majitel: Praha 6Olga Jačková,

Rich ruby color, short in back, well laid back shoulders and nice length of neck, good angulation front and back, dense black
pigment, large dark round eye, good mouth.
Bohatá barva ruby, krátký hřbet, dobře dozadu položené lopatky a pěkná délka krku, dobré úhlení vepředu i vzadu, hutný
černý pigment, velké kulaté tmavé oko, dobrý skus.
167 FENY RU tř. VÍTĚZŮ V2, res. CACCatania Bonimo

Nar.: M:Cinderaic King of the RoadO:ČLP/CKC/17548/2222.7.2020 Zeppelin Bonimo
Majitel: CvrčoviceJolana Báčová,

Nice length of neck, well laid back shoulders, good angulation, good spring of rib, skull almost flat between the ears and large
round black eye, nose beginning to lose pigment, good mouth.
Pěkná délka krku, dobře dozadu položené lopatky, dobré úhlení, dobrá klenba žeber, lebka mezi ušima je téměř plochá a velké
kulaté černé oko, nos začíná ztrácet pigment, dobrý skus.
168 FENY RU tř. VÍTĚZŮ VD3Fallada Rubínový květ

Nar.: M:Jimram Romeo GardythO:ČMKU/CKC 16846/19/22 6.9.2019 Alla-Viktoria ze Zelené
Majitel: RoštěníRenata Drajsajtlová,

Well laid back shoulders and good spring of rib, leveled topline, good angulation, well set ears, pigment could be better, plenty
of heart room.
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BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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Dobře dozadu položené lopatky a dobře klenuté žebro, rovná horní linie, dobré úhlení, dobře nasazené uši, pigment by mohl být
lepší, spousta prostoru pro srdce.
169 FENY RU tř. VÍTĚZŮKAVALÍR V1, CAC, VB, KV, BOSTangerine Prokopská hvězda

Nar.: M:Kabaret Double RedO:CMKU/CKC/16857/19/2219.9.2019 Goya Prokopská hvězda
Majitel: Karlovy varyDaniela Barbora Jugasová,

Well laid back shoulders, leveled topline carried at all times, coat of silky texture, nice spring of rib, large round dark eye and
jet black pigment, moved with reach and drive.
Dobře dozadu položené lopatky, rovná horní linie nesená po celý čas, srst má hedvábnou texturu, pěkná klenba žeber, velké
kulaté tmavé oko a gagátově černý pigment, pohybovala se se záběrem a odpichem.
170 FENY TR tř. ŠTĚŇAT VN1, NŠFZA HAJS MATKI BALUJ z Królewskiego Dworu

Nar.: M:LIBRETTO Maradeco KingO:9900/XXIII/2214.9.2022 DEATH ON TINY WHEELS z Królewskiego Dwor
Majitel: KielceAneta Jezierska,

Very confident, well broken, gentle soft expresion, well laid back shoulders, level topline, correct angulation, very pretty baby.
Dark pigment, good mouth.
Velmi jistá, dobře rozdělené barvy, jemný něžný výraz, dobře dozadu položené lopatky, rovná horní linie, správné úhlení, velmi
krásné bejby. Tmavý pigment, dobrý skus.
171 FENY TR tř. DOROSTU VN1Andromeda Tete Chilli Koliba

Nar.: M:Matúš Chilli KolibaO:SPKP 4342 7.6.2022 Dayanita Snukraina
Majitel: TomášovĽubica Jankovičová,

Confident, well broken, deep rich tan in all the right places, lovely neat size, good angulated, pretty, good mouth, straight front.
Moved well.
Jistá, dobré rozdělení barev, výrazně zářivé pálení na správných místech, báječně něžná velikost, krásná, dobrý skus, rovný
předek. Pohybovala se dobře.
172 FENY TR tř. MLADÝCH V2Alischa Regina Bohemica

Nar.: M:Barnaby from DanakoO:ČLP/CKC/1866127.11.2021 Unny z Částkova
Majitel: Sedlec PrčiceAdéla Paslavská,

Heavenly marked, good shoulder placement, level topline, tail set carried correctly, tan in all right places, plenty of cushioning,
correct mouth, could move with reach and drive
Těžce znakovaná, správné umístění lopatek, rovná horní linie, ocas nasazen a nesen správně, pálení na správných místech,
spousta vypolštářování, správný skus, může se pohybovat se záběrem a odpichem.
173 FENY TR tř. MLADÝCH V4Andora Písecké hory

Nar.: M:Wimbledon Many z Usedlosti ÚjezdecO:ČLP/CKC/1873623.12.2021 Pandora Lotty z Usedlosti Újezdec
Majitel: HostiviceJitka Vespalcová,

Heavenly marked, tan in all the right places, lovely dark pigment, well laid back shoulder placement, level topline, well
constructed.
Těžce zankovaná, pálení je všechno na správných místech, nádherný tmavý pigment, dobře dozadu položené lopatky, rovná
horní linie, dobře stavěná.
174 FENY TR tř. MLADÝCH VDCookie star z Kamilkové zahrady

Nar.: M:Torry - Talli MinowaraO:CMKU/CKC/18788/2214.1.2022 Eggy Magic od Jihlavské brány
Majitel: Mladá BoleslavMarkéta Poušková,

Heavenly marked, tan in all the right places, lovely dark pigment, well laid back shoulder placement, level topline, well
constructed.
Těžce znakovaná, pálení na všech správných místech, nádherně tmavý pigment, dobré umístění dozadu položených lopatek,
rovná horní linie, dobře stavěná.
175 FENY TR tř. MLADÝCH V3Elite Valerie Stříbrná Tamarinda

Nar.: M:Tiberio Tinelli Spanilá věžO:ČLP/CKC/18842 7.2.2022 Valerie Johana z Usedlosti Újezdec
Majitel: JirnyRenáta Riegertová,

Heavnly marked child, tan in all the correct places, good shoulder placement, level topline, dense black pigment, nice round
dark eye, good mouth.
Těžce znakované dítě, pálení na správných místech, dobré umístění lopatky, rovná horní linie, hustý černý pigment, pěkné
kulaté tmavé oči, dobrý skus.
176 FENY TR tř. MLADÝCH VDEllena Valerie Stříbrná Tamarinda

Nar.: M:Tiberio Tinelli Spanilá věžO:ČLP/CKC/18844 7.2.2022 Valerie Johana z Usedlosti Újezdec
Majitel: Mladá BoleslavMartina Hrdá,

Heavily marked with very little place, good shoulder placements, level topline, correct angulation, moved with reach and drive.
Těžce znakovaná s velmi malým místem (zřejmě málo bílé), dobré umístění lopatek, rovná horní linie, správné úhlení, pohybuje
se se záběrem a odpichem.
177 FENY TR tř. MLADÝCH VCherry Cavalier Prague

Nar.: M:Bonitos Companeros Zeal WomanizerO:ČLP/CKC/1883326.1.2022 Sissy Bonimo
Majitel: PrahaJanka Točíková,

Coat needs some work, pretty girl with tan in all the right places.
Srst potřebuje nějakou práci, krásná holka s pálením na všech správných místech.
178 FENY TR tř. MLADÝCH VDLevandule z Jezerního království

Nar.: M:Noir Desir du Clos d'ArlequinO:CMKU/CKC/18513/21 1.9.2021 Yoko z Jezerního království
Majitel: Heřmanův MěstecVěra Rejfková,

Tan in all the right places, correct shoulder placements, rear angulation is good, good spring of rib, coat needs attention, coat

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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dense but merged.
Pálení na všech správných místech, spráné umístění lopatek, zadní úhlení je dobré, správně klenutá žebra, srst vyžaduje péči,
srst je hustá, ale spojená.
179 FENY TR tř. MLADÝCHKAVALÍR VDMoonshine Bellas Felicia

Nar.: M:Womanizer OF AN EXCELLENT CHOICEO:ÖHZB/CA283820.3.2022 Valairea Chess OD PTACI SKALY
Majitel: KirchstettenPetra Haushammer,

Petite, short in back, well proportioned, well laid back shoulders, level topline, tan in all right places, straight front, eyes could
be bigger, dense pigment, good mouth, coat needs attention.
Drobná, krátká ve hřbetě, dobré proporce, dobře dozadu položené lopatky, rovná horní linie, pálení na správných místech,
rovná vepředu, oči by mohly být větší, hustý pigment, dobrý skus, srst vyžaduje pozornost (=péči).
180 FENY TR tř. MLADÝCH V1, CAJC, NMFPACYFKA Snukraina

Nar.: M:Onitsha`s MONOPOLYO:PKR.IX-96568 1.3.2022 KRÓLEWNA ŚNIEŻKA Snukraina
Majitel: OleśnicaA.Tracz, A. Jezierska,

Pretty girl with tan in all the right places, narrow blaze, plenty of substance, good angulation, good mouth and dense pigment,
well put together, nice neck.
Krásná holka s pálením na všech správných místech, uzká lysina, spousta substance, dobré úhlení, dobrý skus a pěkný
pigment, všechno je pohromadě, pěkný krk.
181 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VDCatinka Carlos Bohemia

Nar.: M:Geremmayo TricyrtisO:ČLP/CKC/1857420.9.2021 Amélie Carlos Bohemia
Majitel: SítinyJaromír Teplý,

Tan in all right places, shoulder placement correct but could do with more neck, well angulated, good spring of rib, feet have
been cut, good mouth.
Pálení na všech správných místech, postavení lopatek je správné, ale mohlo by být lepší s delším krkem, dobře úhlená, dobrá
klenba žeber, tlapky byly ostříhány, dobrý skus.
183 FENY TR tř. MEZITŘÍDA absentFína Sametový čenich

Nar.: M:Tiberio Tinelli Spanilá VěžO:ČLP/CKC/1853110.9.2021 Cypřiška Sametový čenich
Majitel: StochovVěra Patočková,

absence
184 FENY TR tř. MEZITŘÍDA V2, res. CACJulianne Tricyrtis

Nar.: M:Matúš Chilli KolibaO:CMKU/CKC/18426/2111.7.2021 Lady Jane Spanilá věž
Majitel: PrahaJitka Kubíčková,

Heavily marked, well placed shoulders, good angulation, tan in all the right places, mouth okay, moved with reach and drive.
Těžce znakovaná, dobře umístěné lopatky, dobré úhlení, pálení na všech správných místech, skus ok, pohybovala se se
záběrem a odpichem.
185 FENY TR tř. MEZITŘÍDA V3Kardamena Bonimo

Nar.: M:Bonitos Companeros Zeal WomanizerO:ČLP/CKC/1862531.10.2021 Dolce Gabbana Bonimo
Majitel: CvrčoviceJolana Báčová,

Well placed shoulders, level topline, tan in all the right places and good angulation, well ribbed, nice straight front, good
mouth.
Dobře umístěné lopatky, rovná horní linie, pálení na všech správných místech a dobré úhlení, dobá žebra, pěkná rovná
vepředu, dobrý skus.
186 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VDLentilka z Jezerního království

Nar.: M:Noir Desir du Clos d'ArlequinO:CMKU/CKC/18512/21 1.9.2021 Yoko z Jezerního království
Majitel: Heřmanův MěstecVěra Rejfková,

Very little legs, well laid back shoulders, tan in all the right places, needs feathern on feet, skull almost flat between the ears,
dense pigment.
Velmi malé nohy, dobře dozadu položené lopatky, pálení na všech správných místech, potřebuje osrstění na nohách, lebka
mezi ušima je téměř plochá, hustý pigment.
187 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VMoonshine Bellas Duchess Diana

Nar.: M:Celebrant TELPERIONO:ÖHZB/CA281620.9.2021 Be Unique of an Excellent Choice
Majitel: KirchstettenPetra Haushammer,

Well broken, pretty face, nice neck, shoulder placement good, tan in all the right places, well angulated, good mouth.
Dobré rozdělení (barvy), krásná tvář, dobré umístění lopatky, pálení na všech správných místech, dobře úhlená, dobrý skus.
188 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VDQuinoa Malcriado de la Casa

Nar.: M:Perfect Smile Scarlett TeamO:ČLP/CKC/18327 3.6.2021 Oreo Vanessa Atalanta
Majitel: LovosiceJana Kaiserová,

Heavily marked, good angulation but falls away at the rear, tan in all the right places, pretty girl, good mouth, timid.
Těžce znakovaná, dobré úhlení, ale směrem k zádi se svažuje, pálení je na všech správných místech, krásná holka, bázlivá.
189 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VDQuisquilla Malcraido de la Casa

Nar.: M:Perfect Smile Scarlett TeamO:ČLP/CKC/18328 3.6.2021 Oreo Vanessa Atalanta
Majitel: BřezováZuzana Vaněčková,

Heavenly marked, tan in all the right places, good shoulder placement, good topline, moved well, narrow blaze, good mouth.
Těžce znakovaná, pálení na všech správných místech, dobré umístění lopatky, dobrá horní linie, pohybovala se dobře, úzá
lysina, dobrý skus.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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190 FENY TR tř. MEZITŘÍDAKAVALÍR V4Tennessee Whiskey Trideta Spaniels
Nar.: M:Sagenhaft GlintveinO:CMKU/CKC/18751/-21/2129.7.2021 Bardora Celeste

Majitel: BrnoAda Rudová,
Tan in all the right places, nice size, short in back, well laid back shoulders and level topline, enough rear angulation, nice
round dark eye, correct mouth.
Pálení na všech správných místech, pěkná velikost, krátká ve hřbetě, dobře dozadu položené lopatky a rovná horní linie,
dostatečné zadní úhlení, pěkné kulaté tmavé oči, správný skus.
191 FENY TR tř. MEZITŘÍDA V1, CACXixi Prokopská hvězda

Nar.: M:Chaplin Prokopská hvězdaO:ČLP/CKC/18017 3.3.2021 Orsay Prokopská hvězda
Majitel: PardubiceMonika Kučerová,

Heavenly marked, nice lentgh of neck, well laid back shoulder, tail set correctly, good angulation, ribs just begining to spring,
dense black pigment.
Těžce znakovaná, pěkná délka krku, dobře dozadu položená lopatka, ocas správně nasazen, dobré zaúhlení, žebra se nyní
začínají zaoblovat, hustý černý pigment.
192 FENY TR tř. OTEVŘENÁ DAfricca Baryon Cavalier

Nar.: M:Axiss Eli Biely démonO:ČLP/CKC/17206/2216.3.2020 Priselia Twe Biely démon
Majitel: Praha 4Soňa Schlitterová,

Tan in all the correct places, right shoulders, needs more neck, very timid, correct lentgh.
Pálení na všech správných místech, správné lopatky, potřebuje delší krk, velmi bojácná, správná délka.
193 FENY TR tř. OTEVŘENÁ DHolly Cavalier Prague

Nar.: M:Bonitos Companeros AdiosO:ČLP/CKC/1771211.10.2020 Genna Cavalier Prague
Majitel: PrahaMilada Polednová,

Tan in all the correct places, well laid back shoulders and level topline, correct rear angulation, nice spread of rib, very fine
place.
Pálení je na všech správných místech, dobře dozadu položené lopatky a rovná horní linie, správné zadní úhlení, pěkné
roztažení žeber, velmi hezké umístění (?).
194 FENY TR tř. OTEVŘENÁ V2, res. CACI am Sophie Černý turmalín

Nar.: M:Geremmayo TricyrtisO:CMKU/CKC/18043/2123.3.2021 Balantine Černý turmalín
Majitel: Hradec nad MoravicíŠárka Křesťanová,

Tan in all the correct places, plenty of silky feathering, well laid back shoulders leading into good rear, level topline, moved
with reach and drive, good mouth.
Pálení na všech správných místech, hodně hedfábného osrstění, dobře dozadu položené lopatky vedoucí k dobré zádi, rovná
horní linie, pohybovala se s dobrým záběrem a odpichem, dobrý skus.
195 FENY TR tř. OTEVŘENÁ V1, CAC, VBIntica Aldaha Gold

Nar.: M:Cuteness Charm Aldaha GoldO:ČLP/CKC/18335 6.6.2021 English Princess Aldaha Gold
Majitel: ChlebičovVladěna Latoňová ,

Lovely compact size, tan in all the correct places, well laid back shoulders and level topline, good angulation, good mouth.
Báječná kompaktní velikost, pálení na všech správných místech, dobře dozadu položené lopatky a rovná horní linie, dobré
úhlení, dobrý skus.
196 FENY TR tř. OTEVŘENÁ VD3Ommica Sixi Biely démon

Nar.: M:Night Fever Vanmar MajestyO:SPKP 4068 8.3.2021 Grienne Twe Biely démon
Majitel: JablonkaIngrid Mikulášová,

Well laid back shoulders and tan in all the good places. level topline, good angulation, good mouth, moved with reach and
drive, pretty girl.
Dobře dozadu položené lopatky a pálení na všech správných místech, rovná horní linie, dobré úhlení, dobrý skus, pohybovala
se se záběrema odpichem, krásná holka.
197 FENY TR tř. VÍTĚZŮ V2, res. CACFauna ze Starého dvora

Nar.: M:Jude Law z Wiolinowej DolinyO:CMKU/CKC/16543/1930.3.2019 Cherry Krásná louka
Majitel: ZáhořanyVladimíra Jalůvková,

Heavenly marked, nice crest in neck, well laid back shoulder, level topline and tan in all the right places, good angulation,
good mouth, moved with reach and drive.
Těžce znakovaná, pěkný hřeben na krku, dobře dozadu položená lopatka, rovná horní linie a pálení je na všech správných
místech, dobré úhlení, dobrý skus, pohybovala se se záběrem a odpichem.
198 FENY TR tř. VÍTĚZŮ absentInfinity Love Kopidlerský kavalír

Nar.: M:Cinderaic King of the roadO:CMKU/CKC/16958/1910.11.2019 Dióne Floret Kopidlerský kavalír
Majitel: KopidlnoIng. Jana Minářová,

absence
199 FENY TR tř. VÍTĚZŮ 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,

Nice reach of neck, well laid back shoulders, level topline, good tail set, good angulation, tan in all the correct places, dense
black pigment, good mouth.
Pěkná délka krku, dobře dozadu položené lopatky, rovná horní linie, dobře nasazený ocas, dobré úhlení, pálení na všech
správných místech, hustý černý pigment, dobrý skus.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 
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200 FENY TR tř. VETERÁNŮKAVALÍR VD1Elisabeth Cavalier Prague
Nar.: M:Oscar Wilde z Usedlosti ÚjezdecO:CMKU/CKC/14182/15 8.1.2015 Arnika z Údolí Kavalírů

Majitel: PrahaHelena Zvoníčková,
Tan in all the right places, eyes could be darker, level topline, tail set carried correctly, good spring ribs, pretty girl.
Páleni je na všech správných místech, oči by mohly být tmavší, rovná horní linie, ocas je nasazen a nesen správně, dobrá
klenba žeber, krásná holka.

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
BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví, KV= Klubový vítěz,   BIS= Nejlepší pes výstavy 


