
KLUBOVÁ VÝSTAVA NOVÁ ŽIVOHOŠŤ 18.4.2015 
VÝSLEDKY 

Rozhodčí: Guy Armatol (Francie) 
 
Psi – třída štěňat                                                                                                                        
 
1.CAR Fanneli , CMKU/BC/5118/14, nar. 25.10.2014,  barva ČP 
O: Ipsos de Montclea                                  M: Naira Warrior Soul 
Ch: Jaroslava Schwabová                           m: Jaroslav Šustek 
NEDOSTAVIL SE 
 
2. CRIS OZZY Fanneli , CMKU/BC/5120/14, nar. 25.10.2014,  barva ČP 
O: Ipsos de Montclea                                  M: Naira Warrior Soul 
Ch: Jaroslava Schwabová                           m: Marie Richterová 
 
chrup plný, nůžkový skus, oči výborné, hlava skoro výborná, ale ještě lehká, horní linie 
výborná, hrudník výborný, přední končetiny výborné, zadní končetiny velmi dobré, vybočení 
zadní  končetiny 2, ocas výborný, kostra výborná, srst výborná, tmavší, osvalení výborné, 
pohyb výborný k věku, celkově výborný 
VELMI NAD ĚJNÝ  1 
 

 
 
3. ELION  le Coeur Pur , CMKU/BC/5126/14, nar. 27.10.2014,  barva H 
O: Enzo du Bois du Coin Perdu                M: Ciara le Coeur Pur 
Ch: Lucie Tančevová                                   m: Lucie Tančevová  
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, uši trochu niže nasazené, horní linie výborná, záď 
velmi dobrá, hrudník výborný, přední, zadní  končetiny výborné, ocas níže nasazený, kostra 
výborná, osrstění výborné, pálení a šeď výborné, bílý flek na hrudi poněkud větší, pohyb 
výborný, celkově výborný 
VELMI NADĚJNÝ 2 



 
 
4. EZIO  le Coeur Pur , CMKU/BC/5134/14, nar. 27.10.2014,  barva ČP 
O: Enzo du Bois du Coin Perdu                M: Ciara le Coeur Pur 
Ch: Lucie Tančevová                                   m: Miloslava Chrpová 
 
Skus nůžkový, chybí PM2 oba dolní, oko výborné, hlava výborná, horní linie výborná, 
hrudník trošku krátký, přední, zadní končetiny výborné, ocas skoro výborný, kostra výborná, 
osrstění výborné, osvalení výborné, pohyb velmi dobrý, má pracovat, celkově výborný 
VELMI NAD ĚJNÝ 3 
 

               
 
 
 
 
 
 



Psi – třída mladých 
 
5. CORBYN ETHALON Psi Mysteria , CMKU/BC/5068/14, nar. 8.4.2014,  barva 
ČP 
O: Diamonds in Rough Monet                   M: Altesse Attrayante Psi Mysteria 
Ch: Veronika Knill Fejglová                        m: Kateřina Ostárková 
 
Chrup plný, nůžkový, oči výborné, hlava výborná, stop slabý, paralelita temene a nosu 
nesouměrná, horní linie výborná, přední končetiny výborné, kromě tlapek – lehký prošlap, 
zadní končetiny skoro výborné, vybočení zadních končetin 2 , ocas výborný, kostra výborná, 
osrstění výborné, pálení výborné, ale barva na zadních končetinách světlejší, pohyb výborný, 
ale přední končetiny trochu sbíhavé, celkově výborný 
VÝBORNÝ 2 
 

 
 
6. FRAVARTIN z Ajysyt, CMKU/BC/5099/14, nar. 22.6.2014,  barva ČP 
O: Cartiér l´Ami Noir                                            M: Coquette z Ajysyt 
Ch: Světlana Ungermanová                                 m: Světlana Petrů 
 
Výška 70 cm, skus nůžkový, barva očí výborná, ale tvarově menší, hlava výborná, tlama 
kratší, horní linie skoro výborná, trochu kulatější záda, hrudník výborný, bedra výborná, 
přední, zadní končetiny výborné, ocas výborný, kostra výborná, osrstění výborné, osvalení 
výborné, pohyb výborný, celkově výborný 
VÝBORNÝ 3 



 
 
7. ALPHA Keakai, LOE 2193637, nar. 10.2.2014,  barva H 
O: Guismo du DGV                                                 M: Jodie Warrior Soul 
Ch: Julen Ayala Fernandez                                  m: Vladimír Kmecík 
 
Chrup nůžkový, oko velmi dobré, hlava výborná, tlama trošku krátká, horní linie výborná, 
hrudník výborný, přední a zadní končetiny výborné, ocas výborný, kostra výborná, vybočení 
zadních končetin 1, osrstění, pálení a šedi výborné, osvalení výborné, pohyb výborný, 
celkově výborný  
VÝBORNÝ 1, CAJC 
 

 
 
 
 
 
 



Psi - mezitřída 
 
8. EUGEN z Ajysyt, CMKU/BC/5001/13, nar. 2.7.2013,  barva ČP 
O: Ewook Argente du Mont des Croisettes       M: Abeona z Ajysyt 
Ch: Světlana Ungermanová                                 m: Eva Syslová 
 
Chrup nůžkový, barva očí výborná, ale menší oko, hlava výborná, ale tlama trochu krátká, 
krk výborný, kohoutek výborný, hřbet výborný, bedra delší, záď výborná, hrudník výborný, 
přední končetiny výborné, ale tlapy trochu prošlap, zadní končetiny velmi dobré, úhlení 
velmi dobré, vybočení zadních končetin 2, ocas výborný, osrstění výborné, osvalení výborné, 
pohyb – musí pracovat, celkově výborný 
VÝBORNÝ 3 
 

 
 
 
 
 
9. JACK SPARROW Blackgorge, CMKU/BC/4989/13, nar. 13.5.2013,  barva ČP 
O: Flash Gordon de la Noé d´Orient        M: Bar Rafaelli des Onze Hermines 
Ch: Ludmila Kazdová                                m: Alena Breichová 
 
Chrup nůžkový, barva oka výborná, ale oko menší, hlava výborná, lebka silnější, horní linie 
výborná, spodní linie výborná, přední končetiny výborné, zadní skoro výborné, vybočení 1,5, 
osrstění výborné, ale pálení skoro výborné, kostra výborná, osvalení výborné, ocas výborný, 
pohyb výborný, celkově výborný 
VÝBORNÝ 1, CAC 



 
 
10. KIRBY z Husovy tvrze , CMKU/BC/5010/13, nar. 23.9.2013,  barva ČP 
O: D´Roi des Matins de l´Abbé Rozier     M: Helenka z Husovy tvrze 
Ch: Karel Otradovec                                    m: Diana Růžičková 
 
Chrup nůžkový, oči barva dobrá a tvar výborný, hlava výborná, horní linie výborná, hrudník 
výborný, přední končetiny výborné, zadní velmi dobré, úhlení velmi dobré, kostra výborná, 
osrstění výborné, osvalení výborné, pohyb výborný, ale pomalý, ocas výborný, celkově velmi 
dobrý kvůli očím 
VELMI DOBRÝ 4 
 

 
 
 
 
 
 



11. SAURON Warrior Soul, CMKU/BC/4981/13, nar. 9.5.2013,  barva ČP 
O: Kerang Warrior Soul                              M: Desire Warrior Soul 
Ch: Laila Ooms                                            m: Marcela Somrová 
 
Chrup nůžkový, oči výborné, hlava výborná, tlama kratší, krk a horní linie výborné, hrudník 
výborný, přední končetiny výborné, zadní končetiny – úhlení velmi dobré,  vybočení 2, 
kostra skoro výborná, osrstění a pálení výborné, osvalení výborné, pohyb výborný, celkově 
výborný 
VÝBORNÝ 2, Res. CAC 
 

 
 
 
Psi – třída otevřená 
 
12. BARBEL Enyhed, CMKU/BC/4948/13, nar. 16.3.2013,  barva ČP 
O: Balian Warrior Soul                                M: Chanel des Vaux Rouges 
Ch: Naďa Hasman                                       m: Tomáš Havlín 
 
Chrup nůžkový, PM1 dolní oba navíc, barva očí výborná, ale oči malé, výška 65 cm, hlava 
výborná, horní linie výborná, dolní linie velmi dobrá, hrudník krátký – velmi dobrý, přední 
končetiny výborné, zadní skoro výborné, pálení a čerň výborné, kostra výborná, osvalení 
výborné, osrstění výborné, pohyb – musí cvičit, ocas velmi dobrý, vysoko nasazený, celkově 
velmi dobrý -  kvůli výšce a ocasu 
VELMI DOBRÝ 



 
 
 
 
13. BENJAMIN BLUE Psi Mysteria , CMKU/BC/4916/12, nar. 12.12.2012,  barva H 
O: Cartiér l´Ami Noir                                 M: Azira le Coeur Pur 
Ch: Veronika Knill Fejglová             m: Veronika Knill Fejglová+Alžběta Koldovská 
 
Chrup nůžkový, oči výborné, hlava výborná, horní a dolní linie výborná, přední a zadní 
končetiny výborné, kostra výborná, vybočení zadních končetin 1,5, osrstění výborné, ale 
pálení a šedi skoro výborné, pohyb výborný, celkově výborný  
VÝBORNÝ 1, CAC 
 

 
 
14. BLACK JACK Fanneli , CMKU/BC/4964/13, nar. 5.4.2013,  barva H 
O: Ewook Argente du Mont des Croisettes      M: Fanny Angels Blackgorge 
Ch: Jaroslava Schwabová                          m: Adéla Vrchovská 



Chrup nůžkový, oči výborné, hlava výborná, lebka trochu silnější a kulatější, tlama kratší, 
horní linie výborná, záď velmi dobrá, hrudník výborný, přední končetiny výborné, zadní 
skoro výborné, vybočení 2, úhlení skoro výborné, kostra výborná, osrstění výborné, pálení a 
šedi výborné, osvalení výborné, ocas výborný, pohyb mimochodem, celkově výborný  
VÝBORNÝ 4 
 

 
 
15. CIRKO z Babanovho vrška, CMKU/BC/4974/13, nar. 18.11.2012,  barva H 
O: Farceur Argente de l´Ame du Loup    M: Gera Horla Slovakia 
Ch: Viera Mozolová                                     m: Adéla Halíčková 
 
Chrup nůžkový, oči výborné, hlava výborná ale tlama trochu krátká, pigmentace dolní čelisti 
světlejší, horní linie výborná, hrudník výborný, přední končetiny výborné, zadní skoro 
výborné, kostra výborná, osrstění výborné, pálení a šedi skoro výborné, bílý flek na hrudi, 
ocas výborný, pohyb výborný, celkově výborný 
VÝBORNÝ  
 

 



 
 
16. DAG z Ledeckého vrchu, CMKU/BC/4865/12, nar. 21.5.2012,  barva ČP 
O: Atilla z Podzámeckých zahrad             M: Aimy z Ledeckého vrchu 
Ch: Irena Smrčková                                     m: Milan Dudek 
 
Chrup nůžkový, oko výborné, hlava výborná, horní linie výborná, záď velmi dobrá, hrudník 
skoro výborný, přední končetiny výborné, zadní  končetiny a úhlení skoro výborné, kostra 
výborná, osrstění výborné, pálení a čerň výborné, vybočení 1,5, pohyb výborný, sbíhavé 
přední končetiny při pohybu, ocas velmi dobrý, nahoru nesený během pohybu, celkově 
výborný 
VÝBORNÝ 
 

 
 
 
 
 
17. DIEGO z Ajysyt, CMKU/BC/4934/12, nar. 24.12.2012,  barva ČP 
O: Adad z Ajysyt                                         M: Daphne du Perouet 
Ch: Světlana Ungermanová                        m: Anna Sauerová 
 
Chrup nůžkový, oko hnědé, výška 69 cm, hlava výborná, horní linie skoro výborná, záď 
velmi dobrá, hrudník výborný, přední končetiny výborné, zadní výborné, hlezna výborná, 
vybočení 1, osrstění delší, pálení výborné, kostra výborná, osvalení výborné, ocas výborný, 
pohyb výborný, celkově výborný  
VÝBORNÝ 2, Res. CAC 



 
 
18. DUNCAN Warrior Soul, CMKU/BC/4261/08, nar. 6.3.2008,  barva ČP 
O: Ook Argente du Pic des Hobereaux     M: Acanthe Warrior Soul 
Ch: Laila Ooms                                               m: Ilona Fuxová 
 
Chrup klešťový, oko výborné, hlava výborná, horní linie výborná, dolní linie výborná, přední, 
zadní končetiny výborné, vybočení zadních končetin 0, osrstění kudrnatější, pálení světlejší, 
vzhledem k věku, ocas výborný, pohyb výborný, celkově výborný 
VÝBORNÝ 3 
 

 
 
19. EGO  l´Ami Noir, CMKU/BC/4900/12, nar. 18.10.2012,  barva ČP 
O: Badaboum des Feux de l´Ange             M: Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres 
Ch: Dagmar Černá                                       m: Kateřina Kratochvílová 
NEDOSTAVIL SE 
 



20. HANCOCK LEAR Blackgorge, CMKU/BC/4555/10, nar. 27.3.2010,  barva ČP 
O: Bataille des Assiers                                M: Bar Rafaelli des Onze Hermines 
Ch: Ludmila Kazdová                                m: Vladislava Kaslová 
 
Chrup nůžkový, oči barva výborná, tvar mandlový, hlava výborná, horní linie velmi dobrá, 
bedra kulatější, záď velmi dobrá, hrudník výborný, břicho povolené, přední končetiny 
výborné, zadní výborné, vybočení 1,5, osrstění výborné, pálení výborné, kostra a osvalení 
výborné, ocas výborný, pohyb trochu mimochod, pohyb velmi dobrý – hůře předvedený, 
celkově výborný 
VÝBORNÝ 
 

 
 
Psi – třída pracovní 
 
21. ACE Negrura de la Noche, CMKU/BC/4613/10, nar. 8.6.2010,  barva ČP 
O: Cyrus du Pla de la Jasse                        M: Brooke Witty Blackgorge 
Ch: Alena Zabranská                                   m: Alena Zabranská 
 
Chrup nůžkový, oči výborné, hlava výborná, horní a dolní linie výborná, přední končetiny 
výborné, zadní skoro výborné, hlezna volnější – lehká, vybočení 1, kostra výborná, osrstění 
výborné, ale pálení velmi dobré kvůli barvě, pohyb výborný, osvalení výborné, ocas trochu 
statický, celkově výborný 
VÝBORNÝ 2, Res. CAC 



 
 
22. CAMARADE l´Ami Noir, CMKU/BC/4504/09, nar. 17.10.2009,  barva ČP 
O: Ustaritz du Perouet                                M: Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres 
Ch: Dagmar Černá                                       m: Marek Cabalka 
NEDOSTAVIL SE 
 
23. CLEO  le Coeur Pur , CMKU/BC/4876/12, nar. 11.6.2012,  barva ČP 
O: Artzain du DGV                                      M: Ellen z Husovy tvrze 
Ch: Lucie Tančevová                                   m: Ivan Fučík 
 
Chrup nůžkový, hlava výborná, uši dobře nasazené, horní linie výborná, záď velmi dobrá, 
přední končetiny výborné, zadní skoro výborné, vybočení 1,5, kostra výborná, osrstění, 
pálení a čerň výborné, ocas výborný, osvalení výborné, pohyb – krátký krok, celkově 
výborný 
VÝBORNÝ 1, CAC 
 

 



Psi – třída vítězů 
 
24. CHOISI z Husovy tvrze , CMKU/BC/4656/10, nar. 4.11.2010, barva ČP 
O: Czech z Lhotecké linie                           M: Arleta z Husovy tvrze 
Ch: Karel Otradovec                                    m: Kateřina Vokatá 
 
Chrup nůžkový, chybí dolní PM2 vlevo, oči výborné, hlava výborná, horní a dolní linie 
výborné, přední a zadní končetiny výborné, osrstění výborné, vybočení 1,5, ocas výborný, 
kostra a osvalení výborné, pohyb výborný, celkově výborný 
VÝBORNÝ 2, Res. CAC 
 

 
 
25. INKI BERRY Blackgorge, CMKU/BC/4821/11, nar. 5.10.2011,  barva ČP 
O: Eliot de la Noe d´Orient                       M: Bar Rafaelli des Onze Hermines 
Ch: Ludmila Kazdová                                m: Miroslav Jirsa 
 
Chrup nůžkový, hlava výborná, s krásnou linií, oči výborné, krásné, velké, horní linie 
výborná, dolní linie skoro výborná, přední, zadní končetiny výborné, ocas výborný, vybočení 
1, osrstění výborné, pálení černé - hlavně vpředu, pohyb výborný, osvalení výborné, celkově 
výborný  
VÝBORNÝ 1, CAC, VÍTĚZ KLUBOVÉ VÝSTAVY, BOS 



 
 
Psi – třída veteránů 
 
26. BRUNO Awake, CMKU/BC/3830/04, nar. 23.8.2004,  barva ČP 
O: Roger de Lusan                                       M: Alisa Alinas Awake 
Ch: Lenka Doležalová                                 m: Veronika Bejčková 
 
Chrup nůžkový, dolní řezáky zraněné, hlava výborná, ale úzká, oči výborné, horní linie 
výborná, dolní linie nevýrazná, břicho velmi dobré, přední končetiny výborné, zadní skoro 
výborné, hlezna užší, ocas výborný, osrstění výborné, kostra výborná, vybočení 1,5, pohyb 
výborný, celkově výborný 
VÝBORNÝ 4 
 

 
 
 
 



27. CZECH z Lhotecké linie, CMKU/BC/3906/05, nar. 16.5.2005,  barva H 
O: Ouker Bleu de la Horde du Bois Perdu     M: Rosa de Lusan 
Ch: Jana Šimáková                                        m: Marcela Součková+Karel Souček 
 
Chrup klešťový, oči výborné, hlava výborná, tlama trochu krátká, horní a dolnií linie 
výborná, přední končetiny výborné, zadní skoro výborné, osrstění výborné, pálení výborné, 
šedi velmi dobré, kostra výborná, ocas skoro výborný, délka hraniční, pohyb výborný, 
celkově výborný 
VÝBORNÝ 2 
 

 
 
28. EDIE z Husovy tvrze, CMKU/BC/3912/05, nar. 13.6.2005,  barva ČP 
O: Ufo de la Montagne du Seigneur          M: Arleta z Husovy tvrze 
Ch: Karel Otradovec                                     m: Markéta Bertová 
 
Chrup klešťový, oči výborné, hlava výborná, lebka silnější, horní linie výborná, hrudník a 
břicho výborné, přední končetiny skoro výborné, přední úhlení trochu strmější, zadní skoro 
výborné, hlezna trochu úzká, vybočení 1,5, paspárky nejsou ideální, ale dobré, ocas výborný, 
kostra skoro výborná, osrstění výborné, pálení výborné, osvalení výborné, pohyb výborný, 
celkově výborný  
VÝBORNÝ 4 



 
 
29. EVANS z Lhotecké linie, CMKU/BC/4066/06, nar. 26.8.2006,  barva ČP 
O: Garry z Koláčkova ranče                        M: Sarah du Domaine des Seigneur de la 
Bergerie 
Ch: Jana Šimáková                                        m: Šárka Bažilová 
 
Chrup nůžkový, oči velmi dobré, barva velmi dobrá, hlava výborná, horní linie výborná, 
dolní výborná, přední a zadní končetiny výborné, ocas výborný, osrstění trochu kudrnaté, 
vybočení 1, kostra výborná, osvalení výborné, pohyb výborný, celkově výborný 
VÝBORNÝ 1 
 

 
 
Feny – třída štěňat 
 
30. CARRIE Fanneli , CMKU/BC/5122/14, nar. 25.10.2014,  barva ČP 
O: Ipsos de Montclea                                  M: Naira Warrior Soul 
Ch: Jaroslava Schwabová                           m: Pavla Šedivá 



 
Chrup kompletní nůžkový, oči výborné, hlava výborná, paralelita, horní i dolní linie výborná, 
přední končetiny výborné, zadní končetiny velmi dobré, vybočení 2, ocas výborný, kostra 
výborná, osrstění pálení výborné, osvalení výborné, pohyb výborný 
VELMI NADĚJNÁ 1 
 

 
 
31. COLETTE Fanneli , CMKU/BC/5124/14, nar. 25.10.2014,  barva ČP 
O: Ipsos de Montclea                                  M: Naira Warrior Soul 
Ch: Jaroslava Schwabová                           m: Lea Čechová 
 
Chrup kompletní nůžkový, oči černé výborné, hlava trošku černá, výborná, horní linie 
výborná, hrudník výborný, břicho velmi dobré, přední a zadní končetiny výborné, vybočení 
zadních končetin 1, ocas výborný, kostra výborná, osrstění výborné, pálení trošku světlé 
Pohyb je třeba vypracovat,  
VELMI NADĚJNÁ 4 
 

 



32. CYRA Fanneli , CMKU/BC/5125/14, nar. 25.10.2014,  barva ČP 
O: Ipsos de Montclea                                  M: Naira Warrior Soul 
Ch: Jaroslava Schwabová                           m: Lenka Táborská 
 
Chrup nůžkový, oči výborné, hlava výborná, horní linie výborná, záď velmi dobrá, hrudník a 
břicho výborné, přední končetiny skoro výborné, zadní končetiny výborné, vybočení zad. 
Končetin 1, osrstění výborné, pálení excelentní, ocas výborný, kostra výborná, uši jsou dobře 
nasazeny 
Pohyb výborný 
VELMI NAD ĚJNÁ 3  
 

  
 
 
 
33. GINEVRA l´Ami Noir , CMKU/BC/5137/14, nar. 1.12.2014,  barva ČP 
O: Hector Bleu du Serment des Brumes   M: Barbarée l´Ami Noir 
Ch: Dagmar Černá                                       m: Kateřina Drncová 
 
Chrup nůžkový, ještě má mléčné zuby. Oči výborné, hlava výborná, paralelita méně 
souměrná, horní linie trošku delší, hrudník a břicho výborné, přední končetiny výborné, zadní 
končetiny skoro výborné, vybočení zad. Končetin 2, ocas výborný, kostra výborná, osrstění a 
pálení výborné, osvalení výborné, pohyb výborný, celkově výborná 
VELMI NADĚJNÁ 2 



 
   
Feny – třída mladých 
 
34. ALEX from Sahara Dreams, CMKU/BC/5089/14, nar. 18.5.2014,  barva ČP 
O: Duncan Warrior Soul                             M: Ivanka z Husovy tvrze 
Ch: Ilona Fuxová                                          m: Gabriela Haisová 
 
Nůžkový skus, oči výborné, hlava skoro výborná, tlama trošku užší, uši trošku těžší, horní 
linie výborná, záď velmi dobrá, hrudník a břicho výborné, přední a zadní končetiny výborné, 
vybočení zad. Končetin 1, ocas výborný, kostra výborná, osrstění a pálení výborné, jemná 
srst, pohyb výborný, výborná v pohybu, celkem výborná 
VÝBORNÁ 4 
 

 
 
 
 



35. AMBRA from Sahara Dreams, CMKU/BC/5090/14, nar. 18.5.2014,  barva ČP 
O: Duncan Warrior Soul                             M: Ivanka z Husovy tvrze 
Ch: Ilona Fuxová                                          m: Ilona Fuxová 
NEDOSTAVILA SE 
 
36. CALISTA Enyhed, CMKU/BC/5077/14, nar. 17.4.2014,  barva H 
O: Ewook Argente du Mont des Croisettes     M: Astarte Enyhed 
Ch: Naďa Hasman                                       m: Veronika Procházková 
 
Chrup kompletní nůžkový, oči výborné, v levém oku světlá skvrna, horní linie výborná, dolní 
linie výborná, přední a zadní kočetiny výborné, kostra výborná, ocas výborný, panardismus 1, 
osrstění a pálení výborné, šeď skoro výborná 
Osvalení výborné, pohyb výborný, náznak mimochodu, celkem výborná 
VÝBORNÁ 1, CAC, BEST OF JUNIOR 
 

 
 
37. FLORA z Ajysyt, CMKU/BC/5104/14, nar. 22.6.2014,  barva ČP 
O: Cartiér l´Ami Noir                                  M: Coquette z Ajysyt 
Ch: Světlana Ungermanová                       m: Veronika Stančíková 
 
Nůžkový skus, oči výborné, hlava výborná, uši šíře nasazené, horní linie výborná, zadní linie 
výborná, přední končetiny výborné, zadní končetiny velmi dobré, úhlení zadních končetin 
velmi dobré, panardismus 1,5, ocas výborný, kostra výborná, srst a pálení výborné, osvalení 
skoro výborné, pohyb výborný,  
VÝBORNÁ 3 



 
 
38. CHER  z Lhotecké linie , CMKU/BC/5062/14, nar. 22.3.2014,  barva ČP 
O: Eshley z Lhotecké linie                         M: Bugi l´Ami Noir 
Ch: Jana Šimáková                                      m: Barbora Gurecká 
 
Chrup nůžkový, oči výborné, hlava výborná, souměrná, horní linie výborná, záď velmi dobrá, 
hrudník skoro výborný, břicho velmi dobré, přední končetiny skoro výborné, velmi dobré 
úhlení, zadní končetiny skoro výborné, panardismus 2, kostra skoro výborná, srst a pálení 
výborné, ocas níže nasazený, pohyb je potřeba vypracovat, celkově výborná 
VÝBORNÁ 
 

 
 
39. JUICY de la Noé d´Orient, CMKU/BC/5106/14, nar. 2.2.2014,  barva ČP 
O: Django bleu du Serment des Brumes    M: Echo Ruby de la Noé d´Orient 
Ch: Cécile Wiplier                                          m: Ludmila Kazdová 
 



Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, tlama je klenutější, horní linie výborná, dolní 
linie téměř výborná, hrudník a břicho téměř výborné, přední a zadní končetiny výborné, ocas 
výborný, kostra výborná, srst a pálení výborné, osvalení výborné, pohyb výborný, celkem 
výborná 
VÝBORNÁ 2 
 

 
 
Feny - mezitřída 
 
40. AVENTURE L´Épice de la Vie, CMKU/BC/5022/13, nar. 13.10.2013,  barva ČP 
O: Artzain du DGV                                     M: Constance l´Ami Noir 
Ch: Zdeňka Kohnová                                  m: Milan Wágner 
 
Skus nůžkový, barva očí výborná, ale trošku malé, hlava výborná, tlama trošku užší, horní a 
dolní linie výborná, přední končetiny výborné, zadní končetiny skoro výborné, úhlení skoro 
výborené, vybočení zadních končetin 1, ocas výborný, kostra výborná, srst výborná, ale 
hodně podsady, pálení příliš nahoru na hleznech, osvalení výborné, pohyb výborný, celkově 
výborná 
VÝBORNÁ 3 



 
 
41. FAYA Magic Macpie, CMKU/BC/4978/13, nar. 11.5.2013,  barva ČP 
O: Belmondo Bleu l´Ami Noir                  M: Cyra Magic Magpie 
Ch: Hana Vybíhalová                                m: Marta Hladíková 
 
Skus nůžkový,  barva očí skoro výborná, tvar výborný, hlava výborná, uši velmi dobré, 
nesené příliš široce, přední končetiny výborné, ale trošku užší, hrudník výborný, břicho velmi 
dobré, zadní končetiny velmi dobré, vybočení zadních končetin 2, osrstění výborné, ocas 
výborný, kostra výborná, osvalení výborné, pohyb výborný, vpředu sbíhavý krok, celkově 
výborná 
VÝBORNÁ 2, Res. CAC 
 

 
 
42. JAMIE LIV Blackgorge, CMKU/BC/4996/13, nar. 13.5.2013,  barva ČP 
O: Flash Gordon de la Noé d´Orient        M: Bar Rafaelli des Onze Hermines 
Ch: Ludmila Kazdová                                m: Martina Krpálková 



Nůžkový skus, oči výborné, horní linie výborná, dolní linie výborná, přední a zadní končetiny 
výborné, ocas výborný, úhlení výborné, kostra výborná, osrstění výborné, osvalení výborné, 
pohyb výborný, přední končetiny sbíhavé, vybočení zadních končetin 0, celkově výborná 
VÝBORNÁ 1, CAC 
 

 
 
43. JOAN JETT Blackgorge, CMKU/BC/4997/13, nar. 13.5.2013,  barva ČP 
O: Flash Gordon de la Noé d´Orient        M: Bar Rafaelli des Onze Hermines 
Ch: Ludmila Kazdová                                m: Ludmila Kazdová + Michaela Silinová 
 
Skus nůžkový, oči velmi dobré, hlava skoro výborná, trošku užší, souměrná, krk jemnější, 
horní linie výborná, hrudník a břicho skoro výborný, přední končetiny výborné, zadní 
končetiny skoro výborné, vybočení zadních končetin 1.5, kostra výborná, ocas výborný, 
osrstění výborné, pohyb výborný, přední končetiny sbíhavé, celkově výborná 
VÝBORNÁ 
 

   
 



44. SAMBA Warrior Soul, CMKU/BC/4986/13, nar. 9.5.2013,  barva ČP 
O: Kerang Warrior Soul                              M: Desire Warrior Soul 
Ch: Laila Ooms                                            m: Kateřina Hrkalová + Laila Ooms 
 
Skus  nůžkový, oči výborné, hlava výborná, ale kratší, horní linie výborná, přední linie 
výborná, zadní a přední končetiny výborné, vybočení zadních končetin 1,5, kostra výborná, 
osrstění výborné, ocas výborný, pohyb výborný, přední končetiny sbíhavé, celkově výborná 
VÝBORNÁ 
 

 
 
45. SARAY Warrior Soul, CMKU/BC/4987/13, nar. 9.5.2013,  barva H 
O: Kerang Warrior Soul                              M: Desire Warrior Soul 
Ch: Laila Ooms                                            m: Soňa Břečková 
 
Skus nůžkový,  barva očí trošku světlejší, tvar očí skoro výborný, hlava výborná, horní linie 
výborná, dolní linie skoro výborná, přední končetiny skoro výborné, úhlední strmější, zadní 
končetiny skoro výborném, úhlední strmější, vybočení zadních končetin 1,5, výborná barva, 
ale na hrudníku bílý znak, ocas výborný, kostra výborná, pohyb výborný, osvalení výborné, 
celkově výborná 
VÝBORNÁ  4 



 
 
Feny – třída otevřená 
 
46. ANIMÉ Inty Raymi , CMKU/BC/4849/11, nar. 8.12.2011,  barva ČP 
O: Atilla z Podzámeckých zahrad          M: Damas du Clos de la Pinsonniére 
Ch: Kateřina Kratochvílová                     m: Ivana Freimanová 
NEDOSTAVILA SE 
 
47. ANOBI Enyhed , CMKU/BC/4701/11, nar. 2.4.2011,  barva H 
O: Cyrus du Pla de la Jasse                      M: Chanel des Vaux Rouges 
Ch: Naďa Hasman                                     m: Soňa Břečková 
 
Skus nůžkový, ale chybí oba dolní PM2 (snižuje známku), oči velmi dobré, hlava výborná, 
horní i dolní linie výborná, přední končetiny výborné, zadní končetiny skoro výborné, 
vybočení zadních končetin 2, ocas výborný, kostra výborná, osrstění výborné, pálení 
výborné, šedá skoro výborné, osvalení výborné, pohyb skoro výborný, celkově velmi dobrá 
kvůli zubům 
VELMI DOBRÁ 

 



48. ARISTA z Odasu , CMKU/BC/4945/13, nar. 22.2.2013,  barva ČP 
O: Audace z Dorky                                    M: Cassanté l´Ami Noir 
Ch: Pavel Baroš                                          m: Marcela Součková 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, tlama trošku užší, horní a dolní linie skoro 
výborná, přední a zadní končetiny výborné, kostra velmi dobrá, ocas výborný, osrstění 
výborné, vybočení zadních končetin 1, je třeba, aby fena přibrala, pohyb výborný, sbíhavý, 
celkově velmi dobrá 
VELMI DOBRÁ 
 

 
 
49. BENNY Merin Bohemia , CMKU/BC/4887/12, nar. 19.7.2012,  barva ČP 
O: Duncan des Onze Hermines                M: Erin z Husovy Tvrze 
Ch: Karel Vacík                                           m: Renata Caltová 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, horní linie výborná, dolní skoro výborná, přední 
končetiny výborné, zadní končetiny velmi dobré, vybočení zadních končetin 1,5, hlezna užší, 
ocas skoro výborný, tenčí a měl by být delší, kostra výborná, osrstění výborné, osvalení skoro 
výborné, pohyb výborný,  
VÝBORNÁ  4 



 
 
50. BESI Merin Bohemia , CMKU/BC/4888/12, nar. 19.7.2012,  barva ČP 
O: Duncan des Onze Hermines                M: Erin z Husovy Tvrze 
Ch: Karel Vacík                                           m: Jaroslav Vyskočil 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava trošku jemnější, horní linie výborné, dolní linie 
výborná,´přední končetiny výborné, rozbíhavý postoj předních končetin, zadní končetiny 
výborné, kostra skoro výborná, ocas velmi dobrý, jemný, stažený pod břicho, vybočení 
zadních končetin 1, osrstění příliš přilehlé, pálení výborné, pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ 
 

 
 
 
51. BESSIE Merin Bohemia , CMKU/BC/4889/12, nar. 19.7.2012,  barva ČP 
O: Duncan des Onze Hermines                M: Erin z Husovy Tvrze 
Ch: Karel Vacík                                           m: Andrea Ekrtová 



Skus nůžkový, oči výborné, uši výborné, horní linie výborná, hrudník výborný, břicho velmi 
dobré, přední končetiny skoro výborné, úhlení předních končetin velmi dobré, zadní 
končetiny skoro výborné, vybočení zadních končetin 1,5, ocas výborná, kostra výborná, 
osrstění výborné, osvalení výborné, pohyb výborný, ale sbíhavý, trošku skáče, celkově 
výborná 
VÝBORNÁ  1, CAC 
 

 
 
52. BRIGITTE ROSE Psi Mysteria , CMKU/BC/4923/12, nar. 12.12.2012,  barva ČP 
O: Cartiér l´Ami Noir                                 M: Azira le Coeur Pur 
Ch: Veronika Knill Fejglová             m: Veronika Knill Fejglová+Petra Rothkögelová 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, uši jsou těžší a široce nasazené, horní linie 
výborná, hrudník výborný, břicho velmi dobré, přední a zadní končetiny výborné, ocas velmi 
dobrý, kostra výborná, osrstění výborné, osvalení výborné, pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ  2, Res. CAC 
 

 



53. BRITNEY Fanneli , CMKU/BC/4969/13, nar. 5.4.2013,  barva ČP 
O: Ewook Argente du Mont des Croisettes   M: Fanny Angels Blackgorge 
Ch: Jaroslava Schwabová                           m: Radmila Šedivá 
 
Skus nůžkový, oči výborné, ale klenuté nadočnice, hlava výborná, horní linie výborná, 
hrudník výborný, břicho velmi dobré, přední končetiny výborné, zadní skoro výborné, ocas 
výborný, kostra výborná, osrstění výborné, osvalení výborné, pohyb výborný, celkově 
výborná 
VÝBORNÁ 
 

 
 
54. DOREEN le Coeur Pur , CMKU/BC/4973/13, nar. 5.4.2013,  barva ČP 
O: Enzo du Bois du Coin Perdu                M: Ellen z Husovy tvrze 
Ch: Lucie Tančevová                                   m: Lucie Tančevová + Vojtěch Janouš 
 
Skus nůžkový, oči barva výborná, trošku menší, hlava velmi dobrá, trošku jemnější, horní 
linie výborná kromě krku – velmi dobrý, dolní linie výborná, přední končetiny skoro 
výborné, zadní končetiny skoro výborné, hlezna trošku užší, vybočení zadních končetin 1,5, 
ocas výborný, osrstění výborné, srst přilehlá, kostra skoro výborná, osvalení velmi dobré, 
pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ 



 
 
55. FLEUR l´Ami Noir , CMKU/BC/4960/13, nar. 14.3.2013,  barva ČP 
O: Arty el Diable de Petrov                        M: Aurore l´Ami Noir 
Ch: Dagmar Černá                                       m: Lenka Parůžková 
 
Skus nůžkový, chybí dolní PM2 v pravo, oči výborné, hlava výborná, horní linie výborná, 
hrudník výborný, přední končetiny výborné, zadní skoro výborné, ocas výborný, osrstění 
výborné, krásná barva pálení, kostra výborná, pohyb výborný, ocas výše nesen, celkově 
výborná 
VÝBORNÁ 
 

 
 
56. IVANKA z Husovy tvrze , CMKU/BC/4859/12, nar. 17.4.2012,  barva ČP 
O: D´Roi des Matins de l´Abbé Rozier     M: Helenka z Husovy tvrze 
Ch: Karel Otradovec                                    m: Ilona Fuxová 
 



Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, ale tlama trochu užší, horní linie výborná, dolní 
linie skoro výborná, přední končetiny výborné, zadní skoro výborné, vybočení zadních 
končetin 1, ocas výborný, kostra výborná, osrstění výborné, je třeba zapracovat na pohybu, 
hřbet trochu pronesený, celkově výborná 
VÝBORNÁ  3 
 

 
 
57. NAIRA Warrior Soul, CMKU/BC/4797/11, nar. 25.9.2011,  barva ČP 
O: Adventure Troy de la Pointe du Meingat        M: Desire Warrior Soul 
Ch: Laila Ooms                                            m: Jaroslava Schwabová 
 
Skus klešťový, oči výborné, hlava výborná, paralelita trochu souměrná, horní linie výborná, 
dolní linie výborná, hrudník výborný, břicho velmi dobré, přední končetiny výborné, zadní 
skoro výborné, vybočení zadních končetin 2, ocas výborný, kostra výborná, osrstění výborné, 
pálení trochu světlejší, pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ 
 

 



Feny – třída pracovní 
 
58. CASSANTÉ  l´Ami Noir, CMKU/BC/4508/09, nar. 17.10.2009,  barva ČP 
O: Ustaritz du Perouet                                M: Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres 
Ch: Dagmar Černá                                       m: Pavel Baroš 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, horní linie výborná, hrudník a břicho výborné, 
přední končetiny výborné, zadní výborné v profilu, velmi dobré z pohledu zezadu, vybočení 
zadních končetin 2, ocas výborný, kostra výborná, osrstění výborné, pohyb výborný, celkově 
výborná 
VÝBORNÁ  1, CAC, VÍTĚZKA KLUBOVÉ VÝSTAVY, BOB 
 

    
 

 
 
 
 



59. HATSYA Astra Canina, PKR.I-72733, nar. 9.11.2012,  barva ČP 
O: Euphe de Tortue du Monts des Croisettes   M: Bellatrix-Mengo Astra Canina 
Ch: Jadwiga Chodzeń                                  m: Jadwiga Chodzeń 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, horní linie výborná, dolní linie výborná, přední a 
zadní končetiny výborné, ocas velmi dobrý pod břichem, kostra výborná, osrstění výborné, 
osvalení výborné, pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ  3 
 

 
 
60. NAYA Warrior Soul, CMKU/BC/4799/11, nar. 25.9.2011,  barva ČP 
O: Adventure Troy de la Pointe du Meingat        M: Desire Warrior Soul 
Ch: Laila Ooms                                            m: Kateřina Hrkalová + Laila Ooms 
 
Skus klešťový, oči výborné, hlava výborná, ale příliš kratší, horní linie výborná, hrudník 
skoro výborný, břicho velmi dobré, přední končetiny skoro výborné, zadní končetiny skoro 
výborné, vybočení zadních končetin 2, ocas výborný, kostra výborná, osrstění výborné, 
osvalení výborné, pohyb výborný, sbíhavý, celkově výborná 
VÝBORNÁ 2, Res. CAC 



 
 
Feny – třída vítězů 
 
61. ALTESSE ATTRAYANTE Psi Mysteria , CMKU/BC/4778/11, nar. 21.7.2011,  b. 
H 
O: Cazan el Pastors de la Sandra               M: Azira le Coeur Pur 
Ch: Veronika Knill Fejglová                          m: Veronika Knill Fejglová 
 
Skus nůžkový, chybí spodní levá PM2, oči výborné, hlava výborná, krk nádherný, horní linie 
výborná, spodní linie výborná, přední i zadní končetiny výborné, vše výborné – ocas, kostra 
osrstění, osvalení, pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ  1, CAC 
 

 
 
62. CIARA  le Coeur Pur , CMKU/BC/4879/12, nar. 11.6.2012,  barva ČP 
O: Artzain du DGV                                      M: Ellen z Husovy tvrze 
Ch: Lucie Tančevová                                   m: Lucie Tančevová  
 



Skus nůžkový, výborné oči, hlava výborná, horní linie výborná kromě zádě, ta je velmi 
dobrá, hrudník a břicho výborné, přední končetiny výborné, zadní končetiny skoro výborné, 
panardismus 1,5, ocas výborný, osrstění trošku kudrnatější, pálení výborné, kostra výborná, 
pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ  4 
 

 
 
63. HENRIETTE du Jardin d´Elisee , CMKU/BC/4908/12, nar. 5.6.2012,  barva ČP 
O: DJack du Mont des Croisettes              M: Faience de Tortue Argentee du Mont des 
Croisettes 
Ch: Stephanie Boulet                                  m: Ladislav Zach 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, trošku širší nasazení uší, horní linie výborná, ale 
záď skoro výborná, hrudník a břicho výborný, přední končetiny výborné, zadní končetiny 
výborné, vybočení zadních končetin 1,5, ocas výborný, kostra výborná, osrstění výborné, 
osvalení výborné, pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ  2, Res. CAC 
 

 



64. JACQUELINE Blackgorge, CMKU/BC/4995/13, nar. 13.5.2013,  barva ČP 
O: Flash Gordon de la Noé d´Orient        M: Bar Rafaelli des Onze Hermines 
Ch: Ludmila Kazdová                                m: Ludmila Kazdová 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava totéž, ale uši nasazeny níže, horní linie výborná, dolní 
skoro výborná, přední a zadní končetiny výborné, ocas výborný, kostra výborná, osrstění 
také, osvalení výborné, pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ  3 
 

 
  
Feny – třída veteránů 
 
65. AIRIN des Gardiens Aux Coeurs Tendres, CMKU/BC/3966/05, nar. 13.5.2005,  
barva ČP 
O: Platoon des Assiers                                M: Orka-Gerlie des Assiers 
Ch: Marie Josée Ducreau                             m: Dagmar Černá 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, výborný krk, horní a dolní linie výborná, přední i 
zadní končetiny výborné, ocas trošku tenčí, kostra výborná, osrstění výborné, osvalení 
výborné, pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ  1, NEJLEPŠÍ VETERÁN 



 
 
 
66. ARCHIE z Kotrčova mlýna, CMKU/BC/3766/03, nar. 18.12.2003,  barva ČP 
O: Art z Vrábské tvrze                                M: Anďa ze Starého hamru 
Ch: Lea Čechová                                          m: Lea Čechová 
NEDOSTAVILA SE 
 
67. DONATELLA z Lhotecké linie , CMKU/BC/4054/06, nar. 23.7.2006,  barva ČP 
O: Arcón z Husovy tvrze                           M: Maya z Koláčkova ranče 
Ch: Jana Šimáková                                      m: Barbora Gurecká 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, uši nasazeny výše, horní i dolní linie výborná, 
přední kočetiny výborné, zadní končetiny skoro výborné, ocas výborný, kostra výborná, 
osrstění a pálení výborné, osvalení výborné, výborný pohyb, ale lehce pronesená záda, 
celkově výborná 
VÝBORNÁ  3 

 



68. DUFFY z Lhotecké linie , CMKU/BC/4055/06, nar. 23.7.2006,  barva ČP 
O: Arcón z Husovy tvrze                           M: Maya z Koláčkova ranče 
Ch: Jana Šimáková                                      m: Marcela Arnoldová 
 
Skus nůžkový, oči výborné, hlava výborná, ale tlama trošku kratší, horní linie trošku 
pronesená, hrudník a břicho výborný, přední končetiny výborné, zadní končetiny velmi 
dobré, úhlení zadních končetin velmi dobré, vybočení zadních končetin 1, kostra výborná, 
ocas výborný, osrstění výborné, osvalení výborné, pohyb výborný, celkově výborná 
VÝBORNÁ  2 
 

 
 
Soutěže: 
 
Nejhezčí pár psů: 
Veronika Knill Fejglová – Altesse Attrayante Psi Mysteria + Benjamin Blue Psi    
                                              Mysteria 

 



Chovatelská skupina:   Ludmila Kazdová – CHS Blackgorge 
 

 
                                              
Nejlepší vrh:  Ludmila Kazdová – vrh J  Blackgorge 

 
 

 

 

 

Memoriál I. Vajglové -  Veronika Knill Fejglová – Altesse Attrayante Psi Mysteria 



 


