Bonitace Brno 4.-5.5.2019
rozhodčí pro exteriér Jan de Gids (NL), povahové testy Frédéric Aubry (Fr)

Acer Nolpassa nar. 21.04.2017 , ČP
O: Aerthur Canis Mayrau M: Bessie Merin Bohemia
Chov: Andrea Ekrtová , Maj: Kadlíčková Pavlína
2 years old, long head, eyes a bit deep, mid
brown, misses still a lot of body, narrow chest,
exc. topline, underline going up too early, steep
in front, nice bone, tail set on litle low, coat of
goos structure with brownish underwove, has lot
of tan at head and on the chest, narrow
movement in rear as well in front, exc.
temperament.
2 letý pes, dlouhá hlava, oči trochu hluboké,
středně hnědé, zatím postrádá hodně objemu
těla, úzký hrudník, výborná horní linie, spodní
linie se příliš brzy zvedá, strmý vpředu, pěkná
kostra, ocas nasazen trochu nízko, srst dobré
struktury s nahnědlou podsadou, má hodně
pálení na hlavě a na hrudi, úzký pohyb vzadu
stejně tak i vpředu, výborný temperament.
Celkové hodnocení: Dobrý
Měření se neúčastnil
Povahový test: neúčastnil se
Třída chovnosti: po splnění výstavy alespoň na VD a účasti na měření

Andreas Rotterdog nar. 11.10.2016 , ČP
O: Kerang Warrior Soul Warrior Soul M: Aireen od Solné cesty od Solné cesty
Chov: Rotter Vlastimil, Maj: Janíková
Magdalena
2 and half year old, exc. male, dark eyes, ears
well set on but they are pacquing, exc. teeth,
lips are bit loose, well angulated rear, little bit
less in front, exc. bone, good feet, very nice
coat, very nice temperament, good tail, moves
well.
2 a půl letý výborný pes, tmavé oči, uši dobře
nasazené, ale ploché, výborné zuby, pysky
trochu volné, dobře úhlený vzadu, trochu
méně vpředu, výborná kostra, dobrá tlapka,
velmi pěkná srst, velmi pěkný temperament,
dobrý ocas, dobře se pohybuje.
Celkové hodnocení: Výborný
Paspárky: LV, PV
Výška: 71 cm
Délka: 74,5 cm, šířka hlavy: 13,5 cm, délka mozkovny: 15 cm, délka čenichu: 14 cm
Povahový test: střelba 9 , hůl 9 , socializace 9
Celkové hodnocení: Prospěl výborně
Třída chovnosti: 4-Recommandé
15. Austin Gitigaro nar. 12.03.2017 , ČP
O: Choisi z Husovy tvrze Husova tvrz M: Alex from Sahara Dreams Gitigaro
Chov: Bezoušková Gabriela , Maj: Kacvinský Peter
2 years old, very fed dog, head little rounded
in skull, little too much stop, eyes exc. color,
stronger angulation in rear than in front, lots
of black in the tan color, the ten color should
be more reddish, straight back, good body,
tail sets little bit low, lenght of tail at the
limit, moves well.
2 letý pes, velmi krmený, hlava s trochu
zaoblenou lebkou, trochu více výrazný stop,
výborná barva očí, strmější úhlení vzadu než
vpředu, hodně černé barvy v pálení, barva
pálení by měla být červenější, rovný hřbet,
dobré tělo, ocas nasazen trochu nízko, limitní
délka ocasu, dobrý pohyb.
Celkové hodnocení: Velmi dobrý
Paspárky: LK, PK
Výška: 68,5 cm
Délka: 78 cm, šířka hlavy: 14 cm, délka mozkovny: 14 cm, délka čenichu: 15 cm
Povahový test: střelba 9 , hůl 6, socializace 6
Celkové hodnocení: Prospěl
Třída chovnosti: po splnění DKK

Baccardy Secret of Black Angels nar. 16 04.02.2016 , ČP
O: Balian Warrior Soul M: Blandine Orange Psi Mysteria
Chov: Kubecová Jana , Maj: Kaniok Tomáš
3 yers old, head very nice planes, well set on small
ears, good teeth, dark eyes, exc. bone and body,
straight back, good coat and tail, exc. movement if
the owner is not watching, lip pigment should be
better.
3 letý pes, hlava má velmi pěkné linie, dobře
nasazené malé uši, dobré zuby, tmavé oči, výborná
kostra a tělo, rovný hřbet, dobrá srst a ocas, výborný
pohyb, pokud nevidí majitele, pigmentace pysků by
měla být lepší.
Celkové hodnocení: Velmi dobrý
Paspárky: LK, PK
Výška: 65 cm
Délka: 74 cm, šířka hlavy: 14,5 cm, délka mozkovny: 14,5 cm, délka čenichu: 12,5 cm
Povahový test: střelba 9 , hůl 8 , socializace 8
Celkové hodnocení: Prospěl výborně
Třída chovnosti: po splnění DKK
Doris Olivín nar. 13.05.2016 , ČP
O: Gyor Radames des Chasseurs d´Ombre M: Bestie z Kačákovi samoty
Chov: Trombala Jaroslav, Maj: Trombala Jaroslav
3 yers old, has a bit ranish nose, nice coat,
well set on ears, mouth pigment should be
better, exc. bone and body, exc. topline, exc.
underline, exc. coat with lot of underwove,
tail of good lenght, nicely set on, good bone,
turns out the high (hind, poznámka
překladatele) feets 2, move is right but with
little open elbows.
3 letý pes, má trochu ustupující čenich, pěkná
srst, dobře nasazené uši, pigmentace tlamy by
měla být lepší, výborná kostra a tělo, výborná
horní linie, výborná spodní linie, výborná srst
s velkým množstvím podsady, ocas dobré
délky, pěkně nasazený, vytáčí zadní tlapky,
panardismus 2, pohyb je správný, ale s trochu
otevřenými lokty.
Celkové hodnocení: Výborný
Paspárky: LV, PV
Výška: 68,5 cm
Délka: 74 cm, šířka hlavy: 13,5 cm, délka mozkovny: 14 cm, délka čenichu: 13,5 cm
Povahový test: střelba 9 , hůl 8 , socializace 8
Celkové hodnocení: Prospěl výborně
Třída chovnosti: 4-Recommandé

Fravartin z Ajysyt
Neúčastnil se
Lanclot z Husovy tvrze nar. 04.11.2017 , ČP
O: Fatho le Coeur Pur M: Isabel z Husovy tvrze
Chov: Otradovec Karel, Maj: Gahlerová Lenka
18 months old, head with rounded skull, small dark
eyes, rather deep stop, set on the ears a bit low,
complete scisor bite, beautiful white element
(teeth), angulation in front a bit straight, good
straight back, long loin and very thin, exc. wear,
bone OK, coats OK but too much black in a tan.
18-ti měsíční pes, hlava s kulatou mozkovnou,
malé tmavé oči, poměrně hluboký stop, nasezení
uší trochu nižší, kompletní nůžkový skus, krásné
bílé zuby, úhlení vpředu trochu strmější, dobrý
rovný hřbet, dlouhá bedra a velmi tenká, dobrá
srst, kostra OK, srst OK ale příliš černé v pálení.
Celkové hodnocení: Dobrý
Paspárky: LV, PV
Výška: 66 cm
Délka: 73 cm, šířka hlavy: 12,5 cm, délka mozkovny: 14 cm, délka čenichu:14 cm
Povahový test: neúčastnil se
Třída chovnosti: po splnění DKK a výstavy
Q´Navarre l´Ami de la Campagne nar. 05.06.2017 , H
O: Enzo du Bois du Coin Perdu M: Felicia de la Cité des Comtes
Chov: Magali Debouver & Johan Anno, Maj:
Jílková Lenka
Male od 20 months old, exc. head, ears set little
bit low, eyes exc., good teeth, exc. angulation,
exc. body and bone, feet well knitted, exc. coat
and color, attachments of tail little bit low, nice
movement, exc. temperament in ring, little white
spots on the chest.
20-ti měsíční pes, výborná hlava, uši trochu níže
nasazené, výborné oči, dobré zuby, výborné
úhlení, výborné tělo a kostra, tlapky dobře
utvářené, výborná srst a barva, nasazení ocasu
trochu víc nízko, pěkný pohyb, výborný
temperament v kruhu, malý bílý znak na hrudi.
Celkové hodnocení: Výborný
Paspárky: L horní prst neuchycen, PV
Výška: 69 cm
Délka: 73 cm, šířka hlavy: 13,5 cm, délka mozkovny: 13,5 cm, délka čenichu: 13,5 cm
Povahový test: střelba 8 , hůl 8 , socializace 6
Celkové hodnocení: Prospěl
Třída chovnosti: 1-Confirmé

Aisha Esprit de la Croix Double nar. 07.11.2016 , ČP
O: Choisi z Husovy tvrze M: Abilene z Odasu
Chov: Žigray Jozef, Maj: Žigray Jozef
2 ½ years old bitch with nice long head, dark eyes,
set on small ears, nicely angulated, good body,
rounded croup, carriage of the tail is exc., bone
could be little bit better, good coat and color, moves
well.
2 ½ letá fena s pěkně dlouhou hlavou, tmavé oči,
nasazené malé uši, pěkně úhlená, dobré tělo, kulatá
záď, nesené ocasu je výborné, kostra by mohla být
trochu lepší, dobrá srst a barva, dobrý pohyb.
Celkové hodnocení: Výborná 4
Paspárky: LK, PK
Výška: 67 cm
Délka: 75 cm, šířka hlavy: 13 cm, délka mozkovny: 14 cm, délka čenichu: 14 cm
Povahový test: střelba 9 , hůl 8 , socializace 6
Celkové hodnocení: Prospěla
Třída chovnosti: nemá DKK vyhodnoceno v ČR

Ami Rotterdog nar. 11.10.2016 , H
O: Kerang Warrior Soul M: Aireen od Solné cesty
Chov: Rotter Vlastimil, Maj: Rotter Vlastimil
Bitch of 2 years, needs to improve body, still shows
very young, underline tucked up, lot of black and
only little grey, white spot on the forechest, good
coat for the time of the year, tail a bit short, moves
with enough drives but steps in front, good tan
markings with little black on wrists, like to see
more pigment on the lip.
2 letá fena, potřebuje zlepšit tělo, stále vypadá
velmi mladá, vtažená spodní linie, hodně černé, jen
trochu šedé, bílá skvrna na hrudi, dobrá srst na
roční období, ocas trochu krátký, pohybuje se
s dostatečným elánem, ale krokuje vpředu, dobré
pálení s trochou černé na zápěstí, rád bych viděl
více pigmentu na pyscích.
Celkové hodnocení: Dobrá
Paspárky: LV, PV
Výška: 62 cm
Délka: 67 cm, šířka hlavy: 13 cm, délka mozkovny: 13 cm, délka čenichu: 13 cm
Povahový test: střelba 8 , hůl 8 , socializace 8
Celkové hodnocení: Prospěla výborně
Třída chovnosti: 3-Excellent

Ariane Esprit de la Croix Double nar. 07.11.2016 , ČP
O: Choisi z Husovy Tvrze M: Abeline z Odasu
Chov: Žigray Jozef, Maj: Gahlerová Lenka
2 years old bitch, nice head that´s little rounded in skull,
exc. ears, dark eyes, good teeth, well angulated in rear,
less in front, straight back but needs to improve in body,
croup too inclined, good coat and tail, nice color, lot of
black in tan, like to see more drive, stepping in front.
2 letá fena, pěkná hlava trochu kulatá v lebeční části,
výborné uši, tmavé oči, dobré zuby, dobře úhlená vzadu,
méně vpředu, rovný hřbet, ale potřebuje se rozvinout v
těle, záď příliš spáditá, dobrá srst a ocas, pěkná barva,
hodně černé v pálení, rád bych viděl více elánu, krokuje
vpředu.
Celkové hodnocení: Velmi dobrá
Paspárky: LV, PV
Výška: 66,5 cm
Délka: 76 cm, šířka hlavy: 13 cm, délka mozkovny: 13
cm, délka čenichu: 13 cm
Povahový test: střelba 9 , hůl 8 , socializace 8
Celkové hodnocení: Prospěla výborně
Třída chovnosti: po vyhodnocení DKK

Barracuda Warrior Soul nar. 06.06.2017 , H
O: Honil des Marais de Saint Gratien M: Saray Warrior Soul
Chov: Ooms Laila, Maj: Táborská Lenka
Almoast 2 yers old, harlequin bitch that needs more
bone, body needs time, beautiful dark eyes, small
set on ears, well angulated rear less in front, good
body, moves with drive but should be better in
front, movement narrow a little bit wide in front.
Téměř 2 letá fena barvy harlekýn, která potřebuje
silnější kostru, tělo potřebuje čas, krásné tmavé oči,
malé nasazené uši, dobře úhlená vzadu, méně
vpředu, dobré tělo, pohybuje se s elánem, ale měla
by být lepší vpředu, pohyb úzký, trochu širší
vpředu.
Celkové hodnocení: Velmi dobrá
Paspárky: Lhp neuchycen, Pchsk
Výška: 63 cm
Délka: 70 cm, šířka hlavy: 11,5 cm, délka mozkovny: 14 cm, délka čenichu: 12 cm
Povahový test: střelba 9 , hůl 8 , socializace 9
Celkové hodnocení: Prospěla výborně
Třída chovnosti: 3-Excellent

Bombarda Canis Mayrau nar. 23.01.2016 , ČP
O: A´Yago Murier de Sordeille M: Heroine Gardiens Aux Coeurs Tendres
Chov: Vokatá Kateřina, Maj: Niklová Jana
3 years old bitch, exc. head, parallel planes,
dark eyes, good ears, scissor bite, well
angulated, good body and bone, nice topline
and underline, good tail and coat, moves
fluently.
3 letá fena, výborná hlava, paralelní linie,
tmavé oči, dobré uši, nůžkový skus, dobře
úhlená, dobré tělo a kostra, pěkná horní linie
a spodní linie, dobrý ocas, plynulý pohyb.
Celkové hodnocení: Výborná
Paspárky: LV, PV
Výška: 67,5 cm
Délka: 74 cm, šířka hlavy: 12 cm, délka
mozkovny: 14 cm, délka čenichu: 13,5 cm
Povahový test: neúčastnila se
Třída chovnosti: po vyhodnocení DKK

Callida Calipso Canis Mayrau nar. 15.05.2017 , ČP
O: Irko du Murier de Sordeille M: Heroine des Gardiens aux Coeurs Tendres
Chov: Vokatá Kateřina, Maj: Petra Horská
2 years old, exc. head, nice stop, parallel planes,
dark eyes, good teets, small well set on ears,
exc. topline, exc. coat with lot of wool, straight
hanging tail when standing, exc. bone, good
feet, good color, moves with drive.
2 roky, výborná hlava, pěkný stop, paralelní
linie, tmavé oči, dobré zuby, malé dobře
nasazené uši, výborná horní linie, výborná srst,
hodně zvlněná srst, rovně nesený ocas v postoji,
výborná kostra, dobré tlapy, dobrá barva,
pohybuje se s elánem.
Celkové hodnocení: Výborná
Paspárky: LV, PK
Výška: 65 cm
Délka: 74,5 cm, šířka hlavy: 12,5 cm, délka mozkovny: 13 cm, délka čenichu: 13,5 cm
Povahový test: neúčastnila se
Třída chovnosti: 1-Confirmé

Colorata Canis Mayrau nar. 15.05.2017, ČP
O: Irko du Murier de Sordeille M: Heroine des Gardiens aux Coeurs Tendres
Chov: Vokatá Kateřina, Maj: Vokatá Kateřina
Beautiful bitch 23 months old, exc. head
femine, good ears, dark eyes, complete scissor
bite, nicely constructed, exc. body good bone,
feet a bit long, exc. coat and tail, very nice
color, moves fluently, has good tail carriage.
Krásná 23 měsíční fena, výborná fenčí hlava,
dobré uši, tmavé oči, kompletní nůžkový skus,
pěkně stavěná, výborné tělo, dobrá kostra,
tlapka trochu delší, výborná srst a ocas, velmi
pěkná barva, plynulý pohyb, dobře nesený
ocas.
Celkové hodnocení: Výborná
Paspárky: LV, PV
Výška: 64 cm
Délka: 73 cm, šířka hlavy: 12 cm, délka mozkovny: 13 cm, délka čenichu: 11 cm
Povahový test: střelba 8 , hůl 8, socializace 8
Celkové hodnocení: Prospěla výborně
Třída chovnosti: 4-Recommandé

Dianne l´Épice de la Vie nar. 02.12.2016 , ČP
O: Python Warrior Soul Warrior Soul M: Happy z Lhotecké linie
Chov: KOHUTOVÁ Zdeňka, Maj: Potoček Jiří
Lovely playful bitch 2 years old, long
head, parallel planes, dark eyes, good
teeth, steep in front, lack forechest, needs
more forechest, straight back, tucked up
belly, exc. coat, straight tail when
standing, she´s only playing instead
showing good movement.
Krásná hravá fena 2 roky stará, dlouhá
hlava, paralelní linie, tmavé oči, dobré
zuby,
strmá
vpředu,
nedostatečné
předhrudí, potřebuje více předhrudí, rovný
hřbet, vtažené břicho, výborná srst, rovný
ocas v postoji, jen si hraje, místo aby
ukázala pěkný pohyb.
Celkové hodnocení: Velmi dobrá
Paspárky: LV, PK
Výška: 67,5 cm
Délka: 70 cm, šířka hlavy: 12,5 cm, délka mozkovny: 13,5 cm, délka čenichu: 13 cm
Povahový test: neúčastnila se
Pozn. nejistota při měření
Třída chovnosti: 1-Confirmé

Elisabeth Elfie Psi Mysteria
Neúčastnila se
Chantal le Coeur Pur
Neúčastnila se
Isha le Coeur Pur nar. 14.07.2017 , ČP
O: Addi Rakovecká niva M: Urepel de Subeltz Beaucerones
Chov: Tančevová Lucie , Maj: Chrpová Miloslava, Sp-maj: Bok Petr
Very dark bitch, marking not complete, nice head, good ears, dark
eyes, scissor bite, needs to mature in body, straight back, good bone,
tail should little longer, good coat, moves with drive, is stepping in
the front.
Velmi tmavá fena, nemá kompletní pálení, pěkná hlava, dobré uši,
tmavé oči, nůžkový skus, tělo potřebuje dozrát, rovný hřbet, dobrá
kostra, ocas by měl být trochu delší, dobrá srst, pohybuje se s elánem,
krokuje vpředu.
Celkové hodnocení: Velmi dobrá
Paspárky: LK, PV
Výška: 61 cm
Délka: 67,5 cm, šířka hlavy: 10,5 cm, délka mozkovny: 12 cm, délka
čenichu:12 cm
Povahový test: neúčastnila se
Třída chovnosti: po vyhodnocení DKK

Pouze povahový test
Ame Magnanime Gardien Icarios nar. 27.03.2015, ČP
O: Ikar Warrior Soul M: Bernadette Bleu Ame Magnanime
Chov: Kužmová Ivana, Maj: Stopková Alica
Povahový test: střelba 9, hůl 8 , socializace 8
Celkové hodnocení: Prospěl výborně
Cardinale Canis Mayrau nar. 15.05.2017 , ČP
O: Irko du Murier de Sordeille M: Heroine des Gardiens Aux Coeurs Tendres
Chov: Vokatá Kateřina, Maj: Teplá Michaela
Povahový test: střelba 9, hůl 8 , socializace 8
Celkové hodnocení: Prospěl výborně
Début Carský klenot, nar. 4.12.2016 , ČP
O: Esmian le Coeur Pur M: Cadence Carský klenot
Chov: Bc. Denisa Zimová Maj: Bc. Denisa Zimová
Povahový test: střelba 9 , hůl 9 , socializace 9
Celkové hodnocení: Prospěl výborně
Nejlepší povahový test dne
Igor z Ajysyt, nar. 2.2.2017, H
O: Sokrates Melodia Szczurolapa M: Coquette z Ajysyt
Chov: Světlana Ungermanová Maj: Anna Sauerová
Povahový test: střelba 6, hůl 4 , socializace 6
Celkové hodnocení: Neprospěl

