
Bonitace 10.-11.10.2009 Zadní Třebáň 

Rozhodčí pro exteriér: Petr Řehánek 

Posuzovatelé povah: Dvořák P., Otradovec K., Součková M. 

BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  AMIGO DARK BLACKGORGE 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/3863/05    NAROZEN 3.4.2005 
OTEC             Bad Černá princezna 
MATKA         Gina z Koláčkova ranče 
CHOVATEL    Kazdová Lidka 
MAJITEL        Procházková Markéta 

POHLAVÍ 
 

PES  

BARVA 
 

ČP  

TETOVÁNÍ: 3863   

DKK: 1/2 

 
Popisný svod: Chrup těsný nůžkový, plnochrupý, oči tmavohnědé, lebka s výraznější rýhou, 
stop značený, tlama prostorná, pigmentace správná, paralelita temene a nosu správná, uši 
správně nasazené, krk svalnatý, kohoutek dobře značený, hřbet rovný, pevný, bedra dobře 
osvalená, hrudník prostorný, přední končetiny správně úhlené, tlapy lehce vybočují, lopatka 
správně uložena, zadní končetiny správně úhlené, tlapy do 45°, hlezna správně postavená, 
kolena dobře úhlená, ocas níže nasazen, kostra lehčí, osvalení méně výrazné, za pohybu 
volnější nadprstí, jemnější konstituce. 
 
 
Paspárky: PK,LK 
Výška: 70,5 cm 
Délka 72 cm, šířka hlavy 13,5 cm 
Povahový test: neúčastnil se 
 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 

BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  DEWEY BLACKGORGE 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/4227/07    NAROZEN 1.10.2007 
OTEC          Bad Černá princezna    
MATKA      Heather z Koláčkova ranče   
CHOVATEL   Kazdová Lidka 
MAJITEL       Krpálková Martina 

POHLAVÍ 
 

PES  

BARVA 
 

ČP  

ČIP  939000001014324 

DKK:  

 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči hnědé, lebka s výraznější rýhou, stop hlubší, 
tlama jemnější, pigmentace správná, paralelita temene a nosu správná, uši správně 
utvářené, krk jemnější, kohoutek znatelný, hřbet rovný, pevný, bedra správně utvářená, záď 
méně spáditá, hrudník jemnější, přední končetiny správně úhlené, paralelní, tlapy dobře 
utvářené, lokty mírně volnější, lopatka správně uložena, zadní končetiny správně úhlené, 
tlapy do 45°, hlezna správně postavená, kolena správně úhlená, ocas lehce dosahuje k 
hleznu, kostra jemnější, osvalení jemnější, pohyb temperamentní, za pohybu měkčí nadprstí. 
 
 
Paspárky: PV,LV 
Výška: 67,5 cm 
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Délka  71,5 cm, mozkovna  16 cm, čenich 13 cm, šířka hlavy 13,5 cm, obvod hrudníku 84 cm 
Povahový test: střelba: 9  celkové hodnocení: prospěl výborně 
   hůl: 7   
   Socializace: 8  
 
Třída chovnosti: po splnění dkk 

BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  DANDELION BLACKGORGE 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/4229/07    NAROZENA 1.10.2007 
OTEC          Bad Černá princezna    
MATKA      Heather z Koláčkova ranče   
CHOVATEL   Kazdová Lidka    
MAJITEL     Roden Mojmír   

POHLAVÍ 
 

 F 

BARVA 
 

ČP  

ČIP  939000001026084 

DKK:  

 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči tmavohnědé, lebka s hrubší rýhou, stop 
značený, tlama prostorná, pigmentace správná, paralelita temene a nosu správná, uši 
správně utvářené, krk svalnatý, kohoutek znatelný, hřbet rovný, bedra široká, záď správně 
utvářená, hrudník hluboký, přední končetiny správně úhlené, paralelní, tlapy lehce vybočuje, 
lopatka správně uložena, zadní končetiny správně úhlené, tlapy do 45°, hlezna správně 
postavená, kolena správně úhlená, ocas správné délky, kostra silná, osvalení dobré, za 
pohybu měkčí nadprstí. 
 
Paspárky: LK,PV 
Výška:  68,5cm 
Délka  72 cm, mozkovna  15 cm, čenich 14 cm, šířka hlavy  13,5 cm, obvod hrudníku 82 cm 
Povahový test: střelba: 9  celkové hodnocení: prospěla 
   hůl: 6   
   Socializace: 9  
 
Třída chovnosti: po splnění dkk 

BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  DARKNESS BLACKGORGE 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/4224/07    NAROZEN 1.10.2007 
OTEC          Bad Černá princezna    
MATKA      Heather z Koláčkova ranče   
CHOVATEL   Kazdová Lidka 
MAJITEL       Sedláčková Jana 

POHLAVÍ 
 

P  

BARVA 
 

ČP  

ČIP  939000001026175 

DKK: 0/0 

 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči tmavohnědé, lebka jemnější, stop hlubší, 
pigmentace správná, paralelita temene a nosu správná, uši správně nesené, krk úměrný, 
kohoutek výrazný, hřbet rovný, bedra správně utvářená, záď správně utvářená, hrudník užší, 
méně hluboký, přední končetiny správně úhlené, paralelní, tlapy lehce vybočuje, lokty 
přiléhající, lopatka správně utvářena, zadní končetiny správně úhlené, tlapy do 45°,  hlezna 
správně utvářená, kolena správně úhlená, ocas správné délky, kostra jemnější, srst 
v pořádku,  osvalení méně výrazné, za pohybu měkčí nadprstí, pohyb prostorný, méně 
výrazné pálení na hrudi. 
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Paspárky: PV,LV 
Výška: 68,5 cm 
Délka 73,5cm, šířka hlavy  14 cm,  
Povahový test: neúčastnil se 
:  
 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 

BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  EVEREST WARRIOR SOUL 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/4267/08    NAROZEN 13.3.2008  
OTEC             Virgile du Murier de Sordeille 
MATKA        Cedra z Vrábské tvrze 
CHOVATEL   Ooms Laila 
MAJITEL       Ludvíková Zuzana 

POHLAVÍ 
 

P  

BARVA 
 

ČP  

ČIP  203098100240588 

DKK: 0/0 

 
 

 
 
Popisný svod: Chrup nepravidelný, plnochrupý, oči tmavohnědé, lebka výrazný, stop hlubší, 
pigmentace správná, paralelita temene a nosu správná, uši správně nasazené, krk svalnatý 
s mírně volnou šíjí, kohoutek výrazný, hřbet rovný, bedra pevná,  hrudník hluboký, přední 
končetiny správně úhlené, paralelní, tlapy správně klenuté,  lopatka správně uložena, zadní 
končetiny správně úhlené, tlapy do 45°,  hlezna správně postavená, ocas správné délky, 
kostra silná,osvalení standardní, za pohybu volnější nadprstí, pohyb pravidelný, pálení 
přesahuje. 
 
Paspárky: PK,LV 
Výška: 70,5 cm 
Délka  77 cm, mozkovna 17 cm, čenich  14,5 cm, šířka hlavy  13,5 cm, obvod hrudníku 85 
cm 
Povahový test: střelba: 10  celkové hodnocení: prospěl 
   hůl: 6   
   Socializace: 10 
 

Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
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BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  CORALL WARRIOR SOUL 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/ 4167/07   NAROZEN 31.5.2007  
OTEC             Yakoll de Montclea 
MATKA        Era z Vrábské tvrze 
CHOVATEL   Ooms Laila 
MAJITEL       Jelínek Petr 

POHLAVÍ 
 

P  

BARVA 
 

 H 

ČIP  203098100223558 

DKK: 0/0 

 
 

 
 
 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči hnědé, hlava jemnější, lebka užší, stop 
správně značený, pigmentace správná, paralelita temene a nosu správná, uši lehce dozadu 
složené, krk jemnější, kohoutek značený, hřbet mírně volnější, bedra mírně delší, záď mírně 
spáditá, hrudník mělčí, méně předhrudí, přední končetiny správně úhlené, paralelní, tlapy 
správně klenuté, lokty volnější, lopatka správně postavená, zadní končetiny správně úhlené, 
tlapy do 90°,  hlezna správně postavená, ocas správně nasazený, správné délky, kostra 
jemnější, osvalení méně výrazné, pohyb lehce vázaný,nepravidelně rozložené zbarvení, 
převaha černé. 
 
Paspárky: PV,LV 
Výška: 68,5 cm 
Délka 71 cm, mozkovna 16 cm, čenich 15 cm, šířka hlavy 14 cm, obvod hrudníku 83 cm 
Povahový test: střelba:  9 celkové hodnocení: prospěl 
   hůl:  6 
   Socializace: 9 
 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
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BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  DESTIN Z DORKY 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/ 4185/07   NAROZEN 27.7.2007 
OTEC      Czech z Lhotecké linie        
MATKA   Dorothea Gold Madeira      
CHOVATEL  Součková Marcela ing.  
MAJITEL       Šafránková Lenka 

POHLAVÍ 
 

P  

BARVA 
 

 H 

ČIP  203098100215273 

DKK: 0/1 

 
 
 

 
 
 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči tmavohnědé, lebka široká, stop správně 
značený, tlama prostorná, pigmentace správná, paralelita temene a nosu správná, uši výše 
nasazené, krk svalnatý, kohoutek značený, hřbet pevný, bedra správně osvalená, záď 
správně utvářená,  hrudník hluboký, přední končetiny správně úhlené, paralelní, tlapy 
správně klenuté,  lopatka správně uložena, zadní končetiny správně úhlené, tlapy do 45°,  
hlezna správně postavená, kolena úhlená, ocas k hleznu, kostra silná,osvalení standardní, 
za pohybu užší v hleznech. 
 
 
Paspárky: LK,PV 
Výška: 70,5 cm 
Délka 73 cm, mozkovna  17 cm, čenich  13 cm, šířka hlavy 13,5 cm, obvod hrudníku 86 cm 
Povahový test: střelba: 10  celkové hodnocení: prospěl výborně 
   hůl: 9  
   Socializace: 10  
 
Třída chovnosti: 4-RECOMMANDÉ 
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BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  DYNAMIQUE Z DORKY 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/ 4188/07   NAROZEN 27.7.2007  
OTEC     Czech z Lhotecké linie         
MATKA   Dorothea Gold Madeira      
CHOVATEL  Součková Marcela ing.  
MAJITEL     Skořepová Kateřina   

POHLAVÍ 
 

P  

BARVA 
 

ČP  

ČIP   

DKK:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči tmavohnědé, hlava má samčí výraz, stop 
znatelný, tlama prostorná, pigmentace správná, paralelita temene a nosu správná, uši lehce 
dozadu složené, krk správně nasazen, kohoutek značený, hřbet mírně volnější, bedra 
svalnatá, záď správně utvářená,  hrudník prostorný, přední končetiny správně úhlené, 
paralelní, tlapy správně utvářené,  lopatka správně uložena, zadní končetiny správně úhlené, 
tlapy do 45°,  hlezna správně postavená, kolena úhlená, ocas správné délky, kostra 
silná,správné osvalení, za pohybu užší v hleznech, prostorný. 
 
 
Paspárky: LK,PK  
Výška: 68,5 cm 
Délka 71,5 cm, mozkovna 16 cm, čenich 13 cm, šířka hlavy 13,5 cm, obvod hrudníku 84 cm 
Povahový test: střelba: 8  celkové hodnocení: prospěl výborně 
   hůl: 10  
   Socializace: 9 
 
Třída chovnosti: po splnění dkk 
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BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  BURIN Z DORKY 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/4001/06    NAROZEN 13.5.2006  
OTEC          Ufo de la Montagne du Seigneur   
MATKA       Dorothea Gold Madeira  
CHOVATEL   Součková Marcela ing. 
MAJITEL       Freudenfeldová Hana 

POHLAVÍ 
 

P  

BARVA 
 

ČP  

Tetování 4001  

DKK: 0/0 

 
Popisný svod: Skus nůžkový, plnochrupý, oči tmavohnědé, slabší pigmentace pysku, uši 
mírně dozadu, horní linie v pořádku, přední končetiny v pořádku, zadní končetiny standardní, 
ocas méně vyznačené J, kostra jemnější, za pohybu lehce sbíhavé hrudní končetiny, méně 
výrazné pálení na hrudi. 
 
 
Paspárky: PV,LV 
Výška: 64 cm 
Délka 68 cm, mozkovna  17 cm, čenich 13  cm, šířka hlavy 12 cm, obvod hrudníku 79 cm 
Povahový test: střelba:  9 celkové hodnocení: prospěl výborně 
   hůl: 7  
   Socializace: 7 
 
Třída chovnosti: 4-RECOMMANDÉ 

 

BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  ALAJA FAHAVE 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/3981/06    NAROZENA 19.2.2006 
OTEC       Ufo de la Montagne du Seigneur       
MATKA     Beata z Lhotecké linie    
CHOVATEL   Havlová Eva 
MAJITEL       Haisovi Markéta a Martin 

POHLAVÍ 
 

 F 

BARVA 
 

ČP  

Tetování 3981 

DKK:  0/0 

 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči hnědé, hlava jemnější, lebka správně 
utvářená, stop znatelný, tlama prostorná, pigmentace méně výrazná, paralelita temene a 
nosu správná, uši lehce dozadu složené, krk správně nasazen, kohoutek znatelný, hřbet 
mírně volnější, bedra lehce klenutá, záď mírně spáditá, přední končetiny správně úhlené, 
paralelní, tlapy správně klenuté,  lokty mírně volnější, lopatka správně uložena, zadní 
končetiny správně úhlené, tlapy vybočené  do 90°,  hlezna správně postavená, kolena 
úhlená, ocas správné délky, kostra jemnější, osvalení méně výrazné, za pohybu užší 
v hleznech. 
 
Paspárky: PV,LV 
Výška:  64 cm 
Délka 69 cm, šířka hlavy  13,5 cm 
Povahový test: neúčastnila se  
 
Třída chovnosti:  1-CONFIRMÉ 
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BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  AVE FAHAVE 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/ 3984/06   NAROZENA 19.2.2006 
OTEC       Ufo de la Montagne du Seigneur       
MATKA     Beata z Lhotecké linie    
CHOVATEL   Havlová Eva 
MAJITEL       Havlová Eva 

POHLAVÍ 
 

 F 

BARVA 
 

ČP  

Tetování 3984  

DKK: 0/0 

 
Popisný svod: Chrup nůžkový, chybí I2, I3 v horní čelisti po úraze, doloženo vet. potvrzení,, 
oči tmavohnědé, hlava samičí, lebka správně utvářená, stop správně vyjádřená, tlama 
úměrná, pigmentace správná, paralelita temene a nosu správná, uši správně nasazené, krk 
správně nasazen, kohoutek výrazlný, hřbet rovný, bedra správně utvářená, záď správná, 
hrudík hluboký, přední končetiny správně úhlené, paralelní, tlapy správně utvářené,  lokty 
správné, lopatka správně uložena, zadní končetiny správně úhlené, lehce sbíhavé , tlapy 
vybočené  do 45°,  hlezna správně postavená, kolena strmější, ocas správné délky a J, 
kostra OK, osvalení OK, pohyb užší, méně výrazné předhrudí. 
 
 
Paspárky: PV,LV 
Výška: 63,5 cm 
Délka  67cm, mozkovna 16 cm, čenich 13 cm, šířka hlavy 10,5 cm, obvod hrudníku 75 cm 
Povahový test: střelba: 9  celkové hodnocení: prospěla výborně 
   hůl: 9  
   Socializace: 10 
 
Třída chovnosti: 4-RECOMMANDÉ 
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BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  BELMONDO BLEU L´AMI NOIR 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/4305/08    NAROZEN 27.2.2008 
OTEC     Ook Argente du Pic des Hobereaux         
MATKA   Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres      
CHOVATEL   Černá Dagmar 
MAJITEL       Čistecký Josef 

POHLAVÍ 
 

P  

BARVA 
 

 H 

ČIP  978000001295167 

DKK:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči hnědé, hlava úměrná věku, lebka správně 
utvářená, stop značený, tlama prostorná, pigmentace správná, paralelita temene a nosu 
správná, uši správně utvářené, krk správně nasazen, kohoutek značený, hřbet rovný, bedra 
svalnatá, záď správně utvářená,  hrudník úměrný věku, přední končetiny správně úhlené, 
paralelní, tlapy správně utvářené,  lopatka správně uložena, zadní končetiny správně úhlené, 
tlapy do 45°,  hlezna správně postavená, kolena správně úhlená, ocas správné délky, kostra 
zatím jemnější, pohyb pravidelný. 
 
 
Paspárky:  PV,LV 
Výška:  67,5 cm 
Délka  69 cm, mozkovna 17 cm, čenich  13 cm, šířka hlavy 14 cm, obvod hrudníku 80 cm 
Povahový test: střelba: 9  celkové hodnocení: prospěl výborně 
   hůl: 8  
   Socializace: 8 
 
Třída chovnosti: po splnění dkk 
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BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  AGÁTA GENEXXA 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/4144/07    NAROZENA 8.4.2007 
OTEC     Artuš z Husovy tvrze         
MATKA   Affinity Nellago     
CHOVATEL   Nejedlá Gizela 
MAJITEL       Filipová Jana 

POHLAVÍ 
 

 F 

BARVA 
 

ČP  

TETOVÁNÍ 4144   

DKK: 0/0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči tmavohnědé, lebka správně utvářená, stop 
znatelný, tlama prostorná, pigmentace správná, paralelita temene a nosu správná, uši lehce 
dozadu složené, krk správně nasazen, kohoutek dobře vyznačen, hřbet rovný, bedra mírně 
delší, záď správně utvářená, méně výrazné předhrudí, přední končetiny správně úhlené, 
paralelní, tlapy lehce vybočuje, lopatka správně utvářena, zadní končetiny správně úhlené, 
tlapy vybočené  do 45°,  hlezna správně postavená, kolena správně úhlená, ocas správné 
délky, kostra OK, osvalení standardní, za pohybu užší vzadu. 
 
 
Paspárky: LK,PV 
Výška: 66,5 cm 
Délka 71 cm, mozkovna 15 cm, čenich 12 cm, šířka hlavy 13 cm, obvod hrudníku 80 cm 
Povahový test: střelba: 7  celkové hodnocení: prospěla výborně 
   hůl: 7  
   Socializace: 9 
 
Třída chovnosti: 3-EXCELLENT 
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BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  ESHLEY Z LHOTECKÉ LINIE 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/ 4069/06   NAROZEN 26.8.2006  
OTEC             Garry z Koláčkova ranče 
MATKA        Sarah du Domaine des Seigneurs de la Bergerie 
CHOVATEL   Šimáková Jana 
MAJITEL       Šimáková Jana 

POHLAVÍ 
 

P  

BARVA 
 

ČP  

Tetování: 4069 

DKK: 0/0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči tmavohnědé, hlava výrazná, lebka široká, 
stop správně značený, lehce klenutý hřbet nosu, pigmentace správná, paralelita temene a 
nosu správná, uši správně utvářené, krk správně nasazen, kohoutek správně značený, hřbet 
široký, pevný, bedra osvalená, záď správně utvářená,  hrudník prostorný hluboký, přední 
končetiny správně úhlené, paralelní, tlapy správně utvářené,  lokty správně postavené, zadní 
končetiny správně úhlené, tlapy do 45°,  hlezna správně postavená, kolena úhlená, ocas 
správné délky, kostra silná, osvalení výrazné, pohyb prostorný. 
 
 
Paspárky:  
Výška:  69,5 cm 
Délka 75 cm, šířka 15 hlavy  cm,  
Povahový test: neúčastnil se 
 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
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BONITACE                             DATUM.. 10.-11.10. 2009                                MÍSTO  Zadní Třebáň 
JMÉNO PSA  ATILLA Z PODZÁMECKÝCH ZAHRAD 
Č.ZÁPISU         CMKU/BC/ 4182/07   NAROZEN 20.7.2007  
OTEC             Ufo de la Montagne du Seigneur 
MATKA        Ines z Koláčkova ranče 
CHOVATEL   Veselá Marcela 
MAJITEL       Šinko Vladimír 

POHLAVÍ 
 

P  

BARVA 
 

ČP  

ČIP  203098100226067 

DKK: 0/0 

 
 

 
 
 
 
Popisný svod: Chrup nůžkový, plnochrupý, oči tmavohnědé, hlava doposud jemnější, lebka 
se znatelnou rýhou, stop znatelný, tlama úměrná lebce, pigmentace správná, paralelita 
temene a nosu správná, krk správně nasazen, kohoutek znatelný, hřbet rovný, bedra mírně 
delší, záď správně utvářená,  hrudník hluboký, přední končetiny správně úhlené, paralelní, 
tlapy správně utvářené,  lopatky správně uložené, zadní končetiny správně úhlené, tlapy do 
90°,  hlezna správně postavená, kolena správně úhlená, ocas správné délky, kostra 
jemnější, osvalení méně výrazné, za pohybu měkčí nadprstí. 
 
 
Paspárky: PV,LV 
Výška: 66,5 cm 
Délka 72,5 cm, mozkovna 15 cm, čenich 14 cm, šířka hlavy 13,5 cm, obvod hrudníku 82 cm 
Povahový test: střelba: 8  celkové hodnocení: prospěl výborně 
   hůl: 10  
   Socializace: 7 
 
Třída chovnosti: 4-RECOMMANDÉ 
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