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Rozhodčí exteriéru: Jean de Gids (NL) 
 

 

 

 

Psi – třída štěňat: 

1. Fabuleux z Dorky  nar.  31.12.2018 , ČP 

O: Début Carský klenot M: Écarlete z Dorky   

Chov: Součková, ing. Marcela , Maj: Součková Marcela 

 

Very nice baby, not bad in type, beautiful bone, at the moment little 

overbuilt, crop too inclined, moves according to age, very nice coat and 

tail, nice temperament, very friendly. 

 

Velmi pěkné štěně, není špatný v typu, krásná kostra, v tuto chvíli trochu 

přestavěný, záď příliš skloněná, pohyb dle věku, velmi pěkná srst a ocas, 

pěkný temperament, velmi přátelský. 

Velmi nadějný 1, Nejlepší štěně 

Psi – třída mladých 

              2. Arras SaNiVeGe nar. 31.01.2018 , ČP 

O: Degas Fanneli Fanneli M: Abbie Colline du Bélier Colline 

du Bélier  

Chov: Kylarová Veronika , Maj: Granátová Andrea 

15 months old, nice type, long head, mid brown eye, completly scisor 

bite, still lacks body, still harvouing front, good croup too inclined, nice 

harsh coat with only a few hairs of underwear of good lenght, tail little 

bit straight. 

 

15 měsíců starý, pěkný typ, dlouhá hlava, středně hnědé oko, kompletní 

nůžkový skus, ještě stále postrádá objem těla, ještě se rýsuje v přední 

části, dobrá záď příliš skloněná, pěkná drsná srst jen s trochou podsady 

dobré délky, ocas trochu moc rovný. 

Velmi dobrý 3 

 

3.  Decllen Vert Heart Boyard nar. 18 19.03.2018 , H 

O: Hector Bleu du Serment des Brumes M: Benellis Topaz 

Heart Boyard  

Chov: Mgr. Špačková Kristýna, Maj: Jílková Lenka 

 

Very nice harlequin dog, nice long head and good eyes of good color, but 

a little obliquelly sat, good teeth, excellent body and coat, very nice 

color, faint white spots on the forechest, excellent tail, moves a bit right, 

still little bit loose in front. 

 

Velmi pěkný harlekýn, pěkná dlouhá hlava a dobré oči dobré barvy, ale 

trochu šikmo uložené, dobré zuby, výborné tělo a srst, velmi pěkná 

barva, slabé bílé skvrny na předhrudí, výborný ocas, pohybuje se trochu 

správně, stále mu trochu chybí vpředu. 

Výborný 2 

 

 

 

 

 

 



4.  Delirium Canis Mayrau nar. 18 19.02.2018 , ČP 

O: Addi Rakovecká niva Rakovecká niva M: Habileté z Ajysyt z 

Ajysyt  

Chov: Vokatá Kateřina , Maj: Carvanová Marcela 

 

Young male that still need little time, long hair (head? pozn. 

překladatele), good eyes, eyes obliquely set, still missing lot of body, 

straight back, angulations harmonious, croup little bit too inclined. Very 

nice tail, coat OK, movement should improve. 

 

Mladý pes který ještě potřebuje čas, dlouhá srst (hlava, pozn. 

překladatele), dobré oči, oči šikmo uložené, stále mu chybí objem těla, 

rovný hřbet, harmonické úhlení, záď trochu moc skloněná, velmi pěkný 

ocas, srst OK, pohyb by mohl zlepšit. 

Velmi dobrý 4 

 

 

5. Diego Armando Heart Boyard nar.  19.03.2018 , H 

O: Hector bleu du Serment des Brumes M: Benellis Topaz Heart Boyard  

Chov: Špačková Kristýna, Maj: Hejdušková Milada 

 

Harlequin very nice breed type, 13 months old, good head, dog (good, 

pozn. překladatele) eyes obliquely sat, angulations excellent, straight 

back, exc. underline, tail sat OK, when moving tail over back in a curl. 

Showed it too when standing. Moves still very loose, because of the tail 

carriage. 

 

Harlekýn velmi pěkného plemenného typu, 13 měsíců starý, dobrá hlava, 

psí (dobré, pozn. překladatele) oko šikmo uložené,  úhlení výborné, rovný 

hřbet, výborná spodní linie, ocas nasazen OK, za pohybu ocas stočený 

nad hřbetem. Ukazuje toto i v postoji. Pohyb je stále velmi volný díky 

nesení ocasu. 

Vyloučen  

 

 

6. Jurassic z Babanovho Vrška nar. 02.07.2018 , H 

O: Dagasse z Dorky M: Briana z Babanovho vŕška  

Chov: Mozolová Viera , Maj: Jindra Petr 

 

Dog of 10 months that still need time. Lacks body, head with rounded 

skull and stop should not be deeper. Eyes dark brown but obliquely set, 

angulations in front should be better, in rear perfect, croup a little bit 

too inclined, good coat and color, tail of good lenghr but set little low, 

movement according to age. 

 

10 měsíční pes, ještě potřebuje čas. Chybí mu objem těla, hlava s kulatou 

lebkou a stop by měl být hlubší. Oči tmavě hnědé, ale šikmo uložené, 

úhlení vpředu by mělo být lepší, vzadu perfektní, záď příliš spáditá, 

dobrá srst a barva, ocas dobré délky, ale trochu nízko nasazený,  pohyb 

odpovídající věku. 

Dobrý 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.  Kowalski le Coeur Pur nar. 12.03.2018 , ČP 

O: Jadran Astra Canina M: Ciara le Coeur Pur  

Chov: Lucie Ameigbereta Tančevová, Maj: Tančevová Lucie 

 

14 months old, very nice temperament, exc. head, very nice pacing of 

the eyes, dark eyes, well angulated, exc. body, back a bit weak, exc. 

bone, nicely angulated, straight legs in front, feet a bit weak, coat a bit 

long, very nice tail, croup too inclined, move is right still little bit loose in 

front because of breed type. 

 

14 ti měsíční pes, velmi pěkný temperament, výborná hlava, velmi pěkně 

uložené oči, tmavé oči, dobře úhlený, výborné tělo, hřbet trochu slabý, 

výborná kostra, pěkně úhlený, rovné nohy vpředu, tlapy trochu slabé, 

srst trochu dlouhá, velmi pěkný ocas, záď příliš skloněná, pohyb je 

správný, stále trochu chybí vpředu díky plemennému typu. 

V1, CAJC, BOJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psi – mezitřída 

8. 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 

Almost 2 years old, exc. type , parralel planes of the eyes, dark eyes, 

obliquely set, complete scisor bite, excellent shoulder, upper arm 

should be little longer, excellent body, well angulated rear, nice tail, 

exc. coat and color, moves is right but little bit loose in elbows. 

 

Téměř 2 roky starý pes, výborný typ, paralelní linie očí, tmavé oči, 

šikmo uložené, kompletní nůžkový skus, výborné rameno, nadloktí 

by mohlo být delší, výborné tělo, dobře úhlený vzadu, pěkný ocas, 

výborná srst a barva, pohyb je správný, ale trochu volný v loktech. 

Výborný 2, r.CAC 

 

 

 

 

 

 



9. 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. 

Dobrý 

 

10.  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. 

Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psi – třída otevřená 

11. 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. 

 

Dobrý 

 

 

12. 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. 

V1, CAC 

 

 

 

13. Arras Gitigaro nar.  12.03.2017 , ČP 

O: CIE,CIB Choisi Z Husovy tvrze M: Jch.Alex from Sahara 

Dreams  

Chov: Bezoušková Gabriela, Maj: Bernkraut Miroslav 

 

2 years old male with masculine head, well set on ears, angulation in the 

rear bit better than in front, exc. body and bone, turns out the high 

(hind, poznámka překladatele) feet, 3, tail set little bit low, moves right 

but the exhibitor has to take some lesson. 

 

2 letý pes se samčí hlavou, dobře nasazené uši, úhlení vzadu trochu lepší 

než vpředu, výborné tělo a kostra, vytáčí zadní tlapky, panardismus 3, 

ocas nasazen trochu nízko, pohybuje se správně, ale vystavovatel 

potřebuje zlepšit předvedení. 

Velmi dobrý 

 

 

 

 

 



 

14. Asgard My Daredevil nar. 05.05.2017 , ČP 

O: Ikar Warrior Soul M: Dorothée d'Or Ame Magnanime  

Chov: Indrová Ivana, Maj: Dokoupilová MichaelaBeautiful  

 

2 years old dog, exc. head, muzzle, complete scissor bite, well 

angulated in front, over in rear, body exc., back exc., exc. coat, exc. tail, 

exc. color, moves is right, wrists a bit loose, should improve in 

behavior. 

 

Krásný 2 letý pes, výborná hlava, tlama, kompletní nůžkový skus, dobře 

úhlený vpředu, přeúhlený vzadu, výborné tělo, výborný hřbet, výborná 

srst, výborný ocas, výborná barva, pohybuje se správně, zápěstí trochu 

volné, měl by zlepšit své chování. 

Výborný 3 

 

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. 

Velmi dobrý 

 

 

16. Azyr Yakoll Corgucy  nar. 21.04.2017 , ČP 

O: Corral Warrior Soul M: Cydia Enyhed  

Chov: Jelínek Petr, Maj: Jelínek Petr 

 

 

2 yers old, long leg and steep in front, long head, eyes obliquely set, 

small but nice color, good bone and feet, stright back, underline 

should be better, low set on tail, lots of tan that should be darker, like 

to see more pigmentation in the mouth, movement still very loose, 

little nervous in temperament. 

 

2 letý pes, dlouhé strmé přední nohy, dlouhá hlava, oči šikmo uložené, 

malé, ale pěkné barvy, dobrá kostra a tlapky, rovný hřbet, spodní linie 

by mela být lepší, nízko nasazený ocas, hodně pálení, které by mělo 

být tmavší, rád bych viděl více pigmentace v tlamě, pohyb zatím ještě 

velmi volný, trochu nervózní v povaze. 

 

Dobrý 

 

 

 

 

 

 



17. 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. 

 

Velmi dobrý 

 

18. Dargo Fanneli  nar. 24.04.2016 , ČP 

O: Dagasse z Dorky M: Naira Warrior Soul  

Chov: Schwabová Jaroslava, Maj: Vitnerová Monika 

 

 

3 years old leggy dog, exc. head, exc. ears, dark eyes, good teeth, straight 

back, ribs are bit flat, should have more forechest, exc. coat, nice tail, 

moves is right but still very loose in elbows. 

 

3 letý dlouhonohý pes, výborná hlava, výborné uši, tmavé oči, dobré 

zuby, rovný hřbet, žebra jsou trochu plochá, měl by mít více předhrudí, 

výborná srst, pěkný ocas, pohyb je správný, ale stále ještě hodně volný 

v loktech. 

Velmi dobrý 4 

 

  

19. 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. 

Výborný 2, r.CAC 

 

20. Ezio le Coeur Pur 

Nedostavil se 

 

21. Fravartin z Ajysyt 

Nedostavil se 

 

 

 

 



 

22. Mars d´Artemisrouge  nar. 03.11.2013, ČP  

O: Eminem de la Noé d´Orient M: Hestia du Bois Tourbeux  

 Chov: Hensbroek Tamara , Maj: Kacvinský Peter 

 

6 years old, male with head very narrow in muzzle, eye obliquely set, 

beautiful dark color, well angulated in rear, less in front, good body, 

dow back, straight good underline, bone OK, feet a little long, out of 

coat, nice tail, when moving he ambles a lot. 

 

6 letý pes s velmi úzkou hlavou v oblasti tlamy, oko šikmo uložené, 

krásně tmavé barvy, dobře úhlený vzadu, méně vpředu, dobré tělo, ? 

hřbet, dobrá spodní linie, kostra OK, tlapy trochu dlouhé, v línání, 

pěkný ocas, za pohybu často v mimochodu.  

Velmi dobrý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psi – třída pracovní 

 23. Akim Colline du Bélier  nar. 04.02.2015 , ČP 

O: Belmondo Bleu L´Ami Noir M: Ira Z Husovy tvrze  

Chov: Rychtrová Veronika, Maj: Nespěchalová Irena 

 

4 years old dog, with nices kull, muzzle not fully straight, brown eyes, 

some what obliquelly set, like to see some more lip pigmentation, 

harmonious angulated, good bone, little too much black in tan, nice 

coat, back not fully straight, croup little too inclined, tail of good 

lenght, set on little bit low, movement little short with high tail 

carriage. 

 

4 letý pes, s pěknou lebkou, tlama není úplně rovná, hnědé oči, trochu 

šikmo uložené, rád bych viděl více pigmentace v tlamě, harmonické 

úhlení, dobrá kostra, trochu příliš černé barvy v pálení, pěkná srst, 

hřbet ne zcela rovný, záď trochu moc skloněná, ocas dobré délky, 

nasazený trochu nízko, pohyb trochu krátký s vysoko neseným ocasem. 

 

Velmi dobrý 2 

 

  

 

 

 

 



 

 

24. Hadrian z Ajysyt  nar.  11.10.2015 , ČP 

O: Choisi Husovy tvrze M: Coquette Ajysyt  

 Chov: Ungermanová Světlana, Maj: Sluka Petr 

 

4 and half years old, beautiful breed, exc. head, good eyes and teeth,  

exc. topline, well angulated in front as well in rear, exc. body, nice tail, 

turns out high (hind, poznámka překladatele) feets too, moves 

fluently, tail carriage little bit high. 

 

4 a půl roku, krásný představitel plemene, výborná hlava, dobré oči a 

zuby, výborná horní linie, dobře úhlený vpředu i vzadu, výborné tělo, 

pěkný ocas, příliš vytáčí zadní tlapky, pohybuje se plynule, ocas nese 

trochu víc vysoko. 

V1, CAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psi – třída vítězů 

 25. Bad Boy Dante Silica Heart Boyard nar.  20.02.2015 , ČP 

O: Harwey Duke Blackgorge M: Hellen z Husovy Tvrze  

Chov: Špačková Kristýna, Maj: Štambachová Natálie 

 

4 years old long dog with exc. head, well set on ears, dark eyes, good 

teeths, nicely angulated in front, bit too much in rear, good coat with 

good markings, nice long tail, exc. movement, well behaved. 

 

4 letý dlouhý pes s výbornou hlavou, dobře nasazené uši, tmavé oči, 

dobré zuby, pěkně úhlený vpředu, trochu moc vzadu, dobrá srst 

s dobrými znaky, pěkný dlouhý ocas, výborný pohyb, dobře 

předvedený.   

V1, CAC 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

26. Dante Fanneli  nar. 24.04.2016 , H 

O: Dagasse z Dorky M: Naira Warrior Soul  

Chov: Schwabová Jaroslava, Maj: Kiššimon Michal 

 

3 yers old harlequin male with beautiful head, exc. parralel planes, good 

ears, dark eyes, like to see better pigmentation in mouth, straight legs, 

good feet, exc. coat and color, moves with drive but with rather high tail 

carriage. 

 

3 letý pes harlekýn s krásnou hlavou, výborné paralelní linie, dobré uši, 

tmavé oči, rád bych viděl lepší pigmentaci v tlamě, rovné nohy, dobré 

tlapy, výborná srst a barva, pohybuje se s elánem, ale s dost vysoko 

neseným ocasem. 

Výborný 2, r.CAC 

27. Ame Magnanime Gardien Icarios   nar.  27.03.2015, ČP  

O: Ikar Warrior Soul M: Bernadette Bleu Ame Magnanime  

Chov: Kužmová Ivana, Maj: Stopková Alica 

4 years old dog rather heavy in head, open lips, good ears, complete scisor 

bite but at the limit, exc. structed, good bone, good body, straight back, 

strong legs, good feet, exc. tail and tail carriage, moves with drive and a bit 

open elbows, exc. temperament. 

 

4 letý pes poněkud těžké hlavy, otevřené pysky, dobré uši, kompletní 

nůžkový skus, ale nahranici, výborně stavěný, dobrá kostra, dobré tělo, 

rovný hřbet, silné nohy, dobré tlapy, výborný ocas a nesení ocasu, 

pohybuje se s elánem, ale s trochu otevřenými lokty, výborný 

temperament. 

Výborný 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psi – třída veteránů 

 28. Adad z Ajysyt  nar. 08.10.2008 , ČP 

O: Bad Černá princezna M: Buggie od Kulaté báby  

Chov: Ungermanová Světlana , Maj: Sláma Martin 

 

10 and half year old, exc. type, head should be more parralel, dark eyes, 

nice clean teeth but the bite is bit irregular, nicely constructed, still 

condition, exc. bone and feet, good body, moves well for his age. 

 

10 a půl roku starý pes, výborný typ, hlava by měla být více paralelní, 

tmavé oči, pěkně čisté zuby, ale skus je trochu nepravidelný, pěkně 

stavěný, stále v kondici, výborná kostra a tlapy, dobré tělo, pohyb 

pěkný vzhledem k věku. 

Výborný 1 

 

 

 

 



 

 

Feny – třída dorostu 

 29. Beatrice z Údolí buků  nar. 02.10.2018 , H 

O: Degasse z Dorky M: Cyra Fanneli  

Chov: Táborská Lenka, Maj: Obstová Pavla 

 

Exc. puppy bitch, nice femine head, good eyes, ears and teeth, nicely 

constructed in front, little bit too much angulation in rear, nice lines 

and body, exc. coat and tail and tail carriage. 

 

Výborné štěně, pěkná fenčí hlava, dobré oči, uši a zuby, pěkně stavěná 

vpředu, trochu moc úhlená vzadu, pěkné linie a tělo, výborná srst, 

ocas a nesení ocasu. 

Velmi nadějná 1, Nejlepší dorost 

 30. Bujumbura Gitigaro  nar. 2.11.2018 , ČP 

O: Adad z Ajysyt M: Alex from Sahara Dreams  

Chov: Bezoušková Gabriela, Maj: Sláma Martin 

 

Very nice but dark puppy, 6 months old, still very much a baby, nice 

head, dark eyes, scisor bite, nicely constructed in front, little bit much 

angulation in rear, nice coat and tail, needs to develop in body, 

movement according to age. 

 

Velmi pěkné, ale tmavé štěně, 6 měsíců staré, stále velmi štěněcí, 

pěkná hlava, tmavé oči, nůžkový skus, pěkně stavěná vpředu, trochu 

více úhlená vzadu, pěkná srst a ocas, potřebuje se vyvinout v těle, 

pohyb odpovídá věku. 

Velmi nadějná 3 

 31. Ame Magnanime Jasna Claire   nar. 4.10.2018 , ČP 

O: IKAR Warrior Soul M: BERNADETTE BLEU Ame magnanime  

Chov:  Kužmová Ivana , Maj: Žársky Jozef 

 

Nice young bitch, 7 months old, coat (head, poznámka překladatele) 

have parallel planes, nice ears, dark eyes little obliquelly set, 

harmoniously constructed, exc. body, nice coat and color, nice long tail, 

straight at standing rather high when moving, nice temperament, good 

movement. 

 

Pěkná mladá fenka, 7 měsíců, hlava má paralelní linie, pěkné uši, tmavé 

oči trochu šikmo uložené, harmonicky stavěná, výborné tělo, pěkná srst 

a barva, pěkný dlouhý ocas, rovný v postoji, trochu výše nesený 

v pohybu. 

Velmi nadějná 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feny – třída mladých 

 32. Jo-jo le Coeur Pur   nar. 6.03.2018 , ČP 

O: Leeroy Argente de Sainte Petronille M: Doreen le Coeur Pur  

Chov: Ameigbereta Tančevová Lucie, Maj: Coufalíková Iveta 

 

14 months old, nice bitch, femine head, good ears, eyes and teeth, nice 

body for her age, croup little bit too inclined, good coat and color, well 

angulated in front, little bit too well angulated in rear, the tail of good 

lenght, could move with little more push from hind quarters. 

 

14 měsíční pěkná fena, fenčí hlava, dobré uši, oči a zuby, na svůj věk 

pěkné tělo, záď trochu víc spáditá, dobrá srst a barva, dobře úhlená 

vpředu, trochu moc úhlená vzadu, ocas dobré délky, mohla by se 

pohybovat s větším vykročením zadní čtvrtiny těla. 

Velmi dobrá 4 

 

 33. Kalamity Jane le Coeur Pur  nar. 12.03.2018, ČP  

O: Jadran Astra Canina M: Ciara le Coeur Pur  

Chov: Ameigbereta Tančevová Lucie, Maj: Tančevová Lucie 

 

 14 months old, nice bitch, ballanced head, lovely parallel planes, dark 

eyes, exc. angulation in front, exc. body, little overangulated in rear, nice 

coat and tail, exc. color but with lot of black in the tan. 

 

14 měsíční pěkná fena, vyrovnaná hlava, krásné paralelní linie, tmavé oči, 

výborné úhlení vpředu, výborné tělo, trochu přeúhlená vzadu, pěkná srst 

a ocas, výborná barva, ale hodně černé v pálení. 

Výborná 2 

 

 34. Karkulka le Coeur Pur   nar.  12.03.2018 , ČP 

O: Jadran Astra Canina M: Ciara le Coeur Pur  

Chov: Tančevová Lucie Ameigbereta, Maj: Bendová Helena 

 

14 months old, exc. head with parallel planes, dark eyes, scissor bite 

missing 2 x P2, exc. topline, nice body and bone, well angulated in front 

as well in rear, good coat and color, moves well. 

 

14 měsíční fena, výborná hlava s paralelními liniemi, tmavé oči, nůžkový 

skus, chybí 2x P2, výborná horní linie, pěkné tělo a kostra, dobře úhlená 

vpředu, stejně tak i vzadu, dobrá srst a barva, dobrá pohyb. 

Výborná 1, CAJC 

 

 35. Kruella le Coeur Pur   nar. 12.03.2018 , ČP 

O: Jadran Astra Canina M: Ciara le Coeur Pur  

Chov: Ameigbereta Tančevová Lucie, Maj: Serbus Milan 

 

14 months old, bitch with beautiful head, dark eyes, well set on small 

rose ears, exc. angulation, good body and tail, nice coat with exc. 

markings, moves well, tail a bit high. 

 

14 měsíční fena s krásnou hlavou, tmavé oči, dobře nasazené malé uši 

složené do růže, výborné úhlení, dobré tělo a ocas, pěkná srst a 

výbornými znaky, dobrý pohyb, ocas trochu výše nesen. 

Výborná 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feny – mezitřída 

 36. Bravoure le Feu de Diablesse  nar.  05.01.2018 , ČP 

O: Choisi z Husovy tvrze M: Diablesse l' Ami Noir  

Chov: Indráček David, Maj: Bártík Josef 

 

16 months old bitch, long head, a bit narrowing muzzle, shaved neck by a 

chain she´s wearing, well angulated rear, less in front, good body, exc. 

back, underline is bit tucked up, bone should be better, moves with drive 

with open elbows. 

 

16 měsíční fena, dlouhá hlava, trochu úzká tlama, otrhaný krk řetízkem, 

který má nasazený, dobře úhlená vzadu, méně vpředu, dobré tělo, 

výborný hřbet, spodní linie trochu vtažená, kostra by mohla být lepší, 

pohybuje se s elánem e otevřenými lokty. 

 

Velmi dobrá 2 

 

 

 37. 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. 

Výborná 1, CAC, Klubová vítězka 

 

 

 



 

 38. 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. 

Velmi dobrá 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feny – třída otevřená 

 39.  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. 

 

Výborná 4 

 

 

 



 

 40. 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. 

Dobrá 

 

 

 41. 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. 

 

Velmi dobrá 

 

 42. Arllet Erra Corgucy 

Nedostavila se 

 

 43. 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. 

 

Výborná 1, CAC 

 

  

 

 

 

 

 

 



44. 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. 

Výborná 3 

 

 45. 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. 

Velmi dobrá 

 

 46. Elisabeth Elfie Psi Mysteria 

Nedostavila se 

  

47. Emma Fanneli   nar.  03.05.2017  

O: Galik Du Diable De Morval M: Naira Warrior Soul  

Chov: Schwabová Jaroslava, Maj: Schwabová Jaroslava 

 

2 years old, nice head, back expression, well set on small ears, lacks 

pigments in lips, well angulated in rear less in front, good back, nice 

color, coat with lot of fur, croup little too inclined, short movement, nice 

temperament. 

 

2 roky, pěkná hlava, výrazný hřbet, dobře nasazené uši, chybí pigment 

pysků, dobře úhlená vzadu, méně vpředu, dobrý hřbet, pěkná barva, 

hodně srsti, záď příliš spáditá, krátký pohyb, pěkný temperament. 

 

 

Velmi dobrá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 48. Ginny le Coeur Pur  nar.  25.03.2016 , ČP 

O: Addi Rakovecká Niva M: Ciara le Coeur Pur  

Chov: Tančevová Lucie Ameigbereta , Maj: Drozdová Jitka 

 

Bitch of exc. type 3 years old, nice head with planes, good teets, exc. 

construction, nice body, back a bit weak, exc. bone and feet, exc. coat, 

color and tail, moves well but owner have to improve. 

 

Fena výborného typu, 3 roky, pěkná hlava s liniemi, dobré zuby, výborná 

stavba, pěkné tělo, hřbet trochu slabý, výborná kostra a tlapy, výborná 

srst, barva a ocas, pohybuje se dobře, ale majitel se musí zlepšit. 

Výborná 2, r. CAC 

 49. Chantal le Coeur Pur 

Nedostavila se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feny – třída pracovní 

 50. Arapiraca Girigaro   nar.  12.03.2017 , ČP 

O: Choisi z Husovy tvrze M: Alex from Sahara Dreams  

Chov: Bezoušková Gabriela, Maj: Bezoušková Gabriela 

 

Bitch of exc. type 2 years old, very feminine head, nice parallel planes, 

good head, ears and eyes, nice teeth, harmoniously angulated, good 

bone, nice color and coat, moves well. 

 

Fena výborného typu, 2 roky, velmi fenčí hlava, pěkné paralelní linie, 

dobrá hlava, uši, oči, pěkné zuby, harmonicky úhlená, dobrá kostra, 

pěkná barva a srst, dobře se pohybuje. 

 

Výborná 2, r.CAC 

 

 

 

 



 

 51. Baccara Moravia Temperamento  nar.  28.12.2014 , ČP 

O: Furio du Mont Tarmer M: Ballerina z Ajysyt  

Chov: Peschelová Petra, Maj: Coufalíková Iveta 

 

Bitch of exc. type, almost 2 years, femine head, good eyes and  teets, 

well angulated, nice constitution, good bone, good coat and tail, lot of 

black in tan in front legs, moves fluently. 

 

Fena výborného typu, téměř 2 roky, fenčí hlava, dobré oči a zuby, dobře 

úhlená, dobře stavěná, dobrá kostra, dobrá srst a ocas, hodně černé 

v pálení na předních nohách, plynulý pohyb. 

Výborná 3 

 

 52. 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. 

Velmi dobrá 4 

 

 53. Ciara le Coeur Puer 

Nedostavila se 

 

  

 

 

 

 

 

54. Gashira le Coeur Pur  nar.25.03.2016, ČP  

O: Addi Rakovecká niva M: Ciara Coeur Pur  

Chov: Ameigbereta Tančevová Lucie, Maj: Dlapová Lucie 

 

Very nice 3 years old bitch, femine head with good planes, long stop, 

dark eyes, small rose ears, good teeth, nicely constructed, good body 

and back, croup little too inclined, tail of good lenghts, good coat and 

bone, tan little pale with little black in it, moves fluently. 

 

Velmi pěkná 3 letá fena, fenčí hlava s dobrými liniemi, dlouhý stop, 

tmavé oči, malé uši složené do růže, dobré zuby, pěkně stavěná, dobré 

tělo a hřbet, záď trochu moc skloněná, ocas dobré délky, dobrá srst a 

kostra, pálení světlejší s příměsí černé, plynulý pohyb. 

 

Výborná 1, CAC 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feny – třída vítězů 

  55. Alex from Sahara Dreams  nar. 18.05.2014 , ČP 

O: Duncan Warrior Soul M: Ivanka z Husovy tvrze  

 Chov: Fuxová Ilona , Maj: Bezoušková Gabriela 

 

5 years old bitch of exc. type, femine head, dark eyes, good ears and 

teeth and shoulder, nice body, little weak in back, exc. rear, good tail but 

between legs, exc. coat and color, moves fluently. 

 

5 letá fena výborného typu, fenčí hlava, tmavé oči, dobré uši a zuby a 

ramena, pěkné tělo, trochu slabá ve hřbetě, výborná záď, dobrý ocas, ale 

mezi nohama, výborná srst a barva, pohybuje se plynule. 

Výborná 1, CAC 

 

 56. Amica Canis Mayrau  nar.  21.02.2015 , ČP 

O: Shedar Teo M: Heroine des Gardner Aux Coeurs Tendres  

 Chov: Vokatá Kateřina , Maj: Šístková Jindřiška 

 

 4 years old bitch, nice head, lovely temperament, well angulated in front 

as well in rear, good body and bone, feet a bit long, exc. coat, straight tail 

when standing, moves well. 

 

4 letá fena, pěkná hlava, krásný temperament, dobře úhlená vpředu i 

vzadu, dobré tělo a kostra, tlapy trochu dlouhé, výborná srst, rovný ocas 

v postoji, dobře se pohybuje. 

Výborná 2, r. CAC 

 

 57. Barbucha Moravia Temperamento  nar. 28.12.2014 , ČP 

O: Furio du Mont Farmer M: Ballerina z Ajysyt  

Chov: Peschelová Petra, Maj: Hlavsová Petra 

 

 4 years old bitch which shows a condition after having litter, short coat, 

straight back, underline should be better, tail of good lenght, good tan 

markings, move with drive but opened elbows, is a bit careful in 

temperament because of the type. 

 

4 letá fena, která vykazuje kondici po štěňatech, krátká srst, rovný hřbet, 

spodní linie by měla být lepší, ocas dobré délky, dobré pálené znaky, 

pohybuje se s elánem, ale s otevřenými lokty, je trochu opatrná 

v povaze. 

Výborná 4 

 

  

 

 

 

 



58. Cyra Fanneli  nar. 25.10.2014 , ČP 

O: Ipsos de Monclea M: Naira Warior Soul  

Chov: Schwabová Jaroslava, Maj: Táborská Lenka 

 

4 ½ years old, exc. femine head, good ears, eye almost yellow, good 

teeth, exc. topline, angulation should be better in rear as well in front, 

good body, nice coat and tail, lovely temperament, movement a bit short 

but harmonious. 

 

4 ½ letá fena, výborná fenčí hlava, dobré uši, téměř žluté oči, dobré zuby, 

výborná horní linie, úhlení by mělo být lepší vzadu i vpředu, dobré tělo, 

pěkná srst a ocas, krásný temperament, pohyb trochu krátký, ale 

harmonický. 

 

 

Výborná 3 

 

 59. Habileté z Ajysyt 

Nedostavila se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feny – třída veteránů 

 60. Bernadette Bleu Ame Magnanime   nar. 04.02.2011 , H 

O: Virgo Bleu de L ' Abyss du Bout des Terres M: Adonné z 

Modrej zeme  

 

Chov: Kužmová Ivana , Maj: Kužmová Ivana 8 yers old masculine bitch 

with enormous head, lovely and playful temperament, nice flat skull, 

nose could be more straight, dark eyes, lips lack pigmantation, good 

topline, angulation in front could be better, good body, well fed, nice 

coat, straight legs, in rear turn out 3, is a bit lazy today, doesn´t show 

very good movement. 

 

8 letá samčí fena s obrovskou hlavou, pěkná hravá povaha, pěkná 

plochá lebka, nos by měl být rovnější, tmavé oči, na pyscích chybí 

pigmentace, dobrá horní linie, úhlení vpředu by mělo být lepší, dobré tělo, dobře živená, pěkná srst, rovné nohy, vzadu je 

vytáčí - panardismus 3, je dnes trochu líná, nepředvedla moc dobrý pohyb. 

Velmi dobrá 2 

 

 

 



 

 61. Charlottka z Husovy tvrze   nar. 4.11.2010, H  

O: Czech Lhotecké linie M: Arleta Husovy tvrze  

Chov: Otradovec Karel, Maj: Špačková Kristýna 

 

Powerful masculine 9 years old harlequin, like her head and expression, 

well constructed, exc. body, good femine head with good ears, dark eyes, 

good parellel plains, exc. femine expression, nicely constructed, exc. bone, 

good feet, moves fluently, exc. for her age. 

 

Silná 9 letá harlekýnka, líbí se mi její hlava a výraz, dobře stavěná, výborné 

tělo, dobrá samičí hlava s dobrýma ušima, tmavé oči, dobré paralelní linie, 

výborný výraz feny, hezky stavěná, výborná kostra, dobré tlapy, pohybuje 

se plynně, výborná na svůj věk. 

Výborná 1, BOV, BOB, Vítěz memoriálu Ivanky Vajglové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soutěže a tituly: 

Nejlepší štěně: Fabuleux z Dorky       Nejlepší dorost: Beatrice z Údolí buků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOJ: Kowalski le Coeur Pur     Nejlepší veterán: Charlottka z Husovy tvrze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubový vítěz: Q´Navarre l´Ami de la Campagne     Klubová vítězka: Colorata Canis Mayrau 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

BOB: Charlottka z Husovy tvrze                         BOS: Q´Navarre l´Ami de la Campagne    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítěz memoriálu Ivanky Vajglové: Charlottka z Husovy tvrze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dítě a pes: Marcela Součková a Fabuleux z Dorky  Nejlepší vrh:  C Canis Mayrau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší chovatelská stanice:  

 

1.  Canis Mayrau      2. le Coeur Pur  

 

 

 

 

 

 

  


