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VN1 Vantor Garp Bohemia
2. 9. 2009, 75017/09, 58596, (Garp z Lintichu – Imunny

Schreidon).

Jedenácti m!sí"ní, velk#, siln#, typická hlava, tmavá maska, tma-
vé oko, správn! nasazené, pevné ucho, v#razn# kohoutek,
správn! polo$ená zá%, hrudní i pánevní kon"etiny velmi dob&e
úhleny, vydatné vykro"ení, správn# posun.

VN2 Arex von der Pelzmühle,

12. 9. 2009, 76327/09, 96392, (Eros vom Haus Portofino –
Forma v.d. Leiegegend).

Jedenácti m!sí"ní, velk#, siln#, typická, silná hlava, tmavé oko,
pevné ucho, v#razn# kohoutek, p!kná h&betní linie, správn!
polo$ená, dlouhá zá%, hrudní i pánevní kon"etiny velmi dob&e
úhleny, akce kon"etin prostorná a vydatná.

VN3 Vando Gard Bohemia,

2. 9. 2009, 75018/09, 58597, (Garp z Lintichu – Imunny
Schreidon).

Jedenácti m!sí"ní, velk#, siln#, s typickou hlavou, tmav#m okem,
správn! nasazen#m, pevn#m uchem, v#razn# kohoutek, p!kná
h&betní linie, správn! polo$ená zá%, hrudní i pánevní kon"etiny
velmi dob&e úhleny, akce kon"etin vydatná a prostorná.

T!ÍDA DOROSTU II - PSI
rozhod!í: Vít"zslav Fiala

P!ihlá"eno 12 ps#, posouzeno 11 ps#. V"ichni získali známku velmi nad$jn%. Celkov$
vyrovnaná t!ída, ve které vynikali jedinci na prvních t!ech místech svou kvalitou (typem,
vyzrálostí, p!edvedením) nad ostatními psy v této t!íd$.
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VN4 Hasso Sinensis Bohemia,
9. 9. 2009, 75190/09, 33005, (Erik v.
Elzmündungsraum – Odesa Sinensis
Bohemia).
Jedenácti m!sí"ní, st#edn! velk$, st#ed-
n! siln$, velmi dob#e pigmentovan$, ty-
pická hlava s tmavou maskou, správn!
nasazené pevné ucho, znateln$ kohou-
tek, p!kná h#betní linie, hrudní kon"eti-
ny dob#e, pánevní velmi dob#e úhleny,
akce kon"etin dostate"n! prostorná.

VN5 Joker Astina, 5. 9. 2009,
60225/09, 60225, (Garp z Lintichu –
Orsie von der Holzheimer Linde).
Deseti m!sí"ní, velk$, siln$, dobrá hla-
va, tmavé oko, m!k"í ucho, v$razn$
kohoutek, krat%í zá&, hrudní i pánevní
kon"etiny velmi dob#e úhleny, akce
kon"etin dostate"n! prostorná.

VN6 Chico Ladeco, 23. 8. 2009,
752269/09, 56266, (Garp z Lintichu –
Winke Abea z Mirkova chovu).
Jedenácti m!sí"ní, velk$, st#edn! siln$,
typická hlava, tmavá maska, tmavé
oko, správn! nasazené del%í ucho, v$-
razn$ kohoutek, p!kná h#betní linie,
správná zá&, hrudní kon"etiny dob#e,
pánevní velmi dob#e úhleny, pravá
p#ední tlapa vybo"uje, akce kon"etin
dostaten! prostorná.

VN7 Quido Provocativo, 13. 10.
2009, 75625/09, 81785, (Danto v.d.
Zenteiche – Aimy Hartis Bohemia).

Deseti m!sí"ní, st#edn! velk$, st#edn!
siln$, p#im!#ená hlava, správn! nasa-
zené ucho, normální kohoutek, krat%í
zá&, hrudní i pánevní kon"etiny velmi
dob#e úhleny, velmi dob#e pigmento-
van$, akce kon"etin dostate"n! pro-
storná a vydatná.

VN8 Gall Hartis Bohemia, 28. 8.
2009, 75229/09, 49326, (Yukon v.d.
Bastillie – Xena Hartis Bohemia).
Jedenácti m!sí"ní, velk$, siln$, typická
hlava, tmavé oko, pevné, del%í ucho,
v$razn$ kohoutek, p!kná h#betní linie,
zá& s v!t%ím sklonem, hrudní i pá-
nevní kon"etiny velmi dob#e úhleny,
akce kon"etin dostate"n! prostorná a
vydatná.

VN9 Champ Ladeco, 23. 8. 2009,
56265, (Garp z Lintichu – Winke Abea
z Mirkova chovu).
Jedenácti m!sí"ní, vy%%í, st#edn! siln$,
p#im!#ená hlava, tmavé oko, pevné
ucho, v$razn$ kohoutek, p!kná h#betní
linie, pevn! polo'ená, dlouhá zá&, kle-

nut$ h#bet, hrudní i pánevní kon"etiny
velmi dob#e úhleny, akce kon"etin pro-
storná a vydatná.

VN10 Dux Abides, 12. 10. 2009,
75471/09, 61162, (Nexx Hartis Bohe-
mia – Feja Daxis).
Deseti m!sí"ní, st#edn! velk$, st#edn!
siln$, typická hlava, tmavá maska,
tmavé oko, pevné ucho, znateln$ ko-
houtek, krat%í zá&, hrudní kon"etiny
dob#e, pánevní velmi dob#e úhleny,
krat%í vykro"ení, správn$ posun.

VN11 Olaf Rumun ze Zlechova,
23. 9. 2009, 75265/09, 85285, (Faust
Mirtan Bohemia – Ira Rumun ze Zle-
chova).
Jedenácti m!sí"ní, velk$, siln$, p#i-
m!#ená hlava, del%í ucho, znateln$
kohoutek, rovn$ h#bet, krat%í zá&,
hrudní kon"etiny dob#e, pánevní vel-
mi dob#e úhleny, krat%í vykro"ení,
správn$ posun.
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VN1 Pepsi z Lipé Moravia
12. 9. 2009, 75489/09, 51100, (Unkas vom Steilen Ufer – Jela

z Lipé Moravia).

Jedenácti m!sí"ní, vy##í, st$edn! silná, velmi dob$e pigmentova-
ná, velmi dobrá hlava, tmavé oko, správn! nasazené ucho, v%-
razn% kohoutek, p!kná h$betní linie, správn! polo&ená zá', hrud-
ní i pánevní kon"etiny velmi dob$e úhleny, akce kon"etin vydatná
a prostorná, &ivé chody.

VN2 Heda Hartis Bohemia
28. 8. 2009, 75236/09, 43917, (Zamp v. Thermodos – Xena

Ornis – Bohemia).

Deseti m!sí"ní, st$edn! velká, st$edn! silná, p!kného typu a v%-
razu, typická hlava, tmavé oko, správn! nasazené ucho, v%razná
kohoutek, p!kná h$betní linie, správn! polo&ená zá', hrudní i pá-
nevní kon"etiny velmi dob$e úhleny, akce kon"etin prostorná a
vydatná.

VN3 Xixi Clark
8. 10. 2009, 75734/09, 88167, (Erik v. Elzmundungsraum –

Olympia Clark).

Deset a p(l m!sí"ní, více jak st$edn! velká, silná, velmi dobrého typu
a v%razu, velmi dob$e pigmentovaná s typickou hlavou, tmavou
maskou, tmav%m okem, správn! nasazen%m uchem, v%razn% ko-
houtek, p!kná h$betní linie, správn! polo&ená zá', hrudní a pánevní
kon"etiny velmi dob$e úhleny, akce kon"etin vydatná a prostorná.

T!ÍDA DOROSTU II - FENY
rozhod!í: Vít"zslav Fiala

P!ihlá"eno 13 fen, posouzeno 12 fen, v"echny získaly známku velmi nad#jná.
Svou kvalitou a p!edvedením m# zaujaly feny na prvních t!ech místech, p!i$em% fena na
prvním míst# byla celkov# vyzrálej"í.
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VN4 Felicity Avax Hof, 24. 10.
2009, 76095/09, 52440, (Joker v. Ei-
chenplatz – Dion Avax Hof).
Deseti m!sí"ní, velká, silná, s typickou
hlavou, správn! nasazen#m uchem,
v#razn# kohoutek, p!kná h$betní linie,
správná zá%, hrudní kon"etiny i pá-
nevní velmi dob$e úhleny, akce kon"e-
tin dostate"n! prostorná, vydatná.

VN5 Ivana Mir-Jar, 15. 9. 2009,
75391/09, 53239, (Vanos van Noort –
Daira Mira – Jar).
Jedenácti m!sí"ní, st$edn! velká,
st$edn! silná, typická hlava, tmavé
oko, správn! nasazené pevné ucho,
v#razn# kohoutek, p!kná h$betní linie,
správná zá%, hrudní kon"etiny dob$e,
pánevní velmi dob$e úhleny, krat&í vy-
kro"ení, správn# posun.

VN6 Cherry Ladeco, 23. 8. 2009,
75228/09, 56268, (Garp z Lintichu –

Wenke Abea z Mirkova chovu).
Deseti m!sí"ní, vy&&í, st$edn! silná,
normální hlava, tmavé oko, správn!
nasazené ucho, v#razn# kohoutek,
p!kná h$betní linie, správn! polo'ená
zá%, hrudní kon"etiny dob$e, pánevní
velmi dob$e úhleny, krat&í vykro"ení,
správn# posun.

VN7 Wanta Clark, 8. 10. 2009,
75728/09, 88158, (Gio v. Frankengold
– Lexy Clark).
Deseti m!sí"ní, velká, silná, typická,
silná hlava, tmavé oko, správn! nasa-
zené ucho, v#razn# kohoutek, krat&í
zá%, hrudní kon"etiny dob$e, pánevní
velmi dob$e úhleny, krat&í vykro"ení,
správn# posun.

VN8 Zebie Fabare Bohemia, 28.
8. 2009, 75147/09, 88148, (Xantos
z Agíru Bohemia – Zartha Fabare Bo-
hemia).
Jedenáci m!sí"ní, st$edn! velká,
st$edn! silná, dobrá hlava, tmavé oko,
správn! nasazené ucho, v#razn# ko-
houtek, krat&í zá%, hrudní kon"etiny
dob$e, pánevní velmi dob$e úhleny,
krat&í vykro"ení, správn# posun, vol-
n!j&í ucho.

VN9 Pippi z Arnultovic, 1. 11.
2009, 75653/09, 28092, (Dax de Inter-

canina – Anne z Arnultovic).
Deseti m!sí"ní, víc jak st$edn! velká,
st$edn! silná, velmi dob$e pigmentova-
ná, typická hlava, tmavá maska, tmavé
oko, správn! nasazené ucho, znateln#
kohoutek, krat&í zá%, hrudní kon"etiny
dob$e, pánevní velmi dob$e úhleny,
krat&í vykro"ení, správn# posun.

VN10 Chanel Hartis Bohemia, 22.
10. 2009, 75931/09, 43922, (Digger v.
Elzmungsraum – Finna Hartis Bohe-
mia).
Jedenácti m!sí"ní, st$edn! velká,
st$edn! silná, velmi dob$e pigmentova-
ná, správná hlava, tmavá maska, sv!t-
lej&í oko, správn! nasazené ucho, zna-
teln# kohoutek, klenut# h$bet, krat&í
zá%, hrudní kon"etiny dob$e, pánevní
velmi dob$e úhleny, krat&í vykro"ení,
správn# posun.

VN11 Isidora Mir – Jar, 15. 9.
2009, 75390/09, 53238, (Vanos van
Noort – Daira Mira – Jar).
Jedenácti m!sí"ní, více jak st$edn!
velká, silná, velmi dobrého typu, typic-
ká hlava, tmavé oko, správn! nasaze-
né pevné ucho, v#razn# kohoutek,
krat&í zá%, hrudní kon"etiny dob$e, pá-
nevní velmi dob$e úhleny, akce kon"e-
tin dostate"n! prostorná.

VN12 Christie Hartis Bohemia,
22. 10. 2009, 75933/09, 43924, (Digger
v. Elzmündungsraum – Finna Hartis
Bohemia).
Deseti m!sí"ní, st$edn! velká, st$edn!
silná, typická hlava, s tmavou maskou,
tmav#m okem, správn! nasazen#m
uchem, v#razn# kohoutek, krat&í zá%,
hrudní i pánevní kon"etiny velmi dob$e
úhleny, akce kon"etin dostate"n! pro-
storná a vydatná.
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VN1 Quel z Arnultovic

11. 12. 2009, 76177/09, 28098, (Joker v. Eichenplatz – Demira
z Arnultovic).-

Osmi m!sí"ní vy##í, st$edn! siln%, typická hlava, tmavé oko,
správn! nasazené ucho, v%razn% kohoutek, p!kná h$betní linie,
správná zá&, hrudní i pánevní kon"etiny velmi dob$e úhleny,
akce kon"etin vydatná a prostorná.

VN2 Sparrow Jack Provocativo

3. 1. 2010 76368/10, 81799, (Rocky vom Feuermelder – Cho-
colate Geisha Provocativo).

Sedmi m!sí"ní, st$edn! velk%, st$edn! siln%, typická hlava, tmavé
oko, správn! nasazené ucho, v%razn% kohoutek, p!kná h$betní li-
nie, hrudní a pánevní kon"etiny dob$e úhleny, akce kon"etin do-
state"n! prostorná.

VN3 Orin z Linkova

3. 2. 2010, 76835/10, 43941, (Ingo Moravia Kar – Mi – Kira
Moravia Kar – Mi).

'esti m!sí"ní, st$edn! velk%, st$edn! siln%, velmi dob$e pigmen-
tovan%, dobrá hlava, tmavé oko, správn! nasazené ucho, v%raz-
n% kohoutek, krat#í zá& hrudní kon"etiny dob$e, pánevní velmi
dob$e úhleny, akce kon"etin dostate"n! prostorná, vydatná.

T!ÍDA DOROSTU I - PSI
rozhod!í: Vít"zslav Fiala

P!ihlá"eno 9 ps#, posouzeno 8 ps#, v"ichni získali známku velmi nad$jn%. Celkov$ pr#-
m$rná t!ída ps#, kde kvalitn$j"í byli psi na prvním a druhém míst$. Cht$l bych tímto pod$-
kovat po!adatel#m, paní zapisovatelce a vedoucímu kruhu ve v"ech t!ídách dorostu za

dob!e odvedenou práci
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VN4 Kweik z Gargamellu, 19. 1.
2010, 76866/10, 83059, (Arny Hartis
Bohemia – Xarra Slezin Lovan).
Sedmi m!sí"ní, velmi dob#e pigmento-
van$, typická hlava s tmavou maskou,
tmav$m okem, volná hlezna, znateln$
kohoutek, krat%í zá&, akce kon"etin
dostate"n! prostorná.

VN5 Megadeth z Gilanu, 21. 11.
2009, 75850/09, 06351, (Baron Raune-
ko – Démon Spawn z Gilanu).
Devíti m!sí"ní, vy%%í, st#edn! siln$,
normální hlava, správn! nasazené
ucho, znateln$ kohoutek, krátká zá&
s v!t%ím sklonem, hrudní kon"etiny
dob#e, pánevní velmi dob#e úhleny,
akce kon"etin dostate"n! prostorná.

VN6 Tibon Trebortim, 22. 1. 2010,
747G, (Princ z Ostrowskiej Sfory – Qui-
na z Kojca Elbikame).
Sedmi m!sí"ní, st#edn! velk$, st#edn!
siln$, p#im!#ená hlava, tmavá maska,
správn! nasazené ucho, v$razn$ ko-
houtek, dobrá zá&, hrudní i pánevní
kon"etiny velmi dob#e úhleny, akce
kon"etin dostate"n! prostorná.

VN7 Cimbo Cetrio, 24. 11. 2009,
76212/09, 12450, (Marko Kuver – Uta
Cetrio).
Osmi m!sí"ní, velk$, siln$, silná hlava,
sv!tlé oko, normální kohoutek, krat%í
zá&, hrudní i pánevní kon"etiny velmi
dob#e úhleny, akce kon"etin dostate"-
n! prostorná.

VN8 Freeman ze Zla!áku, 2. 2.
2010, 76924/10, 32302, (Voodoo Har-
tis Bohemia – Ursa ze Zla'áku).
Sedmi m!sí"ní, více jak st#edn! velk$,
st#edn! siln$, typická hlava, tmavé
oko, správn! nasazené ucho, znateln$
kohoutek, krat%í zá&, hrudní i pánevní
kon"etiny dob#e úhleny.
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VN1 Yna z Agíru Bohemia
21. 1. 2010, 76554/10, 85413, (Hary z Agíru Bohemia – Tina

z Agíru Bohemia).

Sedmim!sí"ní fena, velká, silná, s typickou hlavou, tmavou
maskou, tmav#m okem, správn! nasazen#m uchem, v#razn# ko-
houtek, p!kná h$betní linie, správn! polo%ená zá&, hrudní i pánevní
kon"etiny velmi dob$e úhleny, akce kon"etin dostate"n! prostorná.

VN2 Shanghai Provocativo
3. 1. 2010, 76372/10, 81803, (Rocky v. Feuermelder – Choco-

late Geisha Provocativo).

Sedmim!sí"ní, st$edn! velká, st$edn! silná, velmi dob$e pigmen-
tovaná, typická hlava, s tmavou maskou, tmav#m okem, správn!
nasazen#m uchem, v#razn# kohoutek, p!kná h$betní linie, dobrá
zá&, hrudní i pánevní kon"etiny velmi dob$e úhleny, akce kon"e-
tin prostorná, vydatná.

VN3 Samba Provocativo
3. 1. 2010, 76370/10, 81801, (Rocky v. Feuermelder – Choco-

late Geisha Provocativo).

Osmim!sí"ní, st$edn! velká, st$edn! silná, velmi dobrého typu,
typická hlava, tmavé oko, správn! nasazené, pevné ucho, v#raz-
n# kohoutek, p!kná h$betní linie, správn! polo%ená zá&, akce
kon"etin vydatná, prostorná.

T!ÍDA DOROSTU I - FENY
rozhod!í: Vít"zslav Fiala

P!ihlá"eno 22 fen, posouzeno 18 fen. Zadáno 17 x velmi nad#jná a jednou nad#jná. Ke
svému v#ku celkem vyrovnaná t!ída, zejména první $ty!i feny se sv%m momentálním anato-
mick%mn slad#ním a projevem p!ed$ily ostatní feny a p!eji jim dal"í úsp#chy.
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VN4 Lexie Mir – Jar, 5. 2. 2010,
76814/10, 53247, (Kwantum v. Kloster-
moor – Ester Mir – Jar).
!estim"sí#ní, st$edn" velká, st$edn"
silná, velmi dobrá pigmentace, typická
hlava, tmavé oko, správn" nasazené
ucho, znateln% kohoutek, p"kná h$bet-
ní linie, správn" polo&ená zá', hrudní i
pánevní kon#etiny velmi dob$e úhleny,
akce kon#etin dostate#n" prostorná,
vydatná.

VN5 Bony z Kyjovského údolí, 31.
1. 2010, 76566/10, 28109, (Gigolo v.d.
Bärenschlucht – Sara z Kyjovského
údolí).
!estim"sí#ní, více jak st$edn" velká,
silná typická hlava, tmavé oko, správ-
né ucho, v%razn% kohoutek, p"kná
h$betní linie, správn" polo&ená, dlouhá
zá', hrudní i pánevní kon#etiny velmi
dob$e úhleny, akce kon#etin dostate#-
n" prostorná, vydatná.

VN6 Lara Bri – Jack, 23. 11. 2009,
75883/09, 65379, (Indo Star% samotár
– Barka Sadeckie Lachy).
Devítim"sí#ní více jak st$edn" velká,
st$edn" silná, velmi dobrého typu, ty-
pická hlava, správn" nasazené ucho,
v%razn% kohoutek, správná zá', hrudní
i pánevní kon#etiny velmi dob$e úhle-
ny, akce kon#etin dostate#n" prostor-
ná, vydatná.

VN7 Russian Roulette Provocati-
vo, 15. 12. 2009, 76320/09, 81794,
(Matcho Hartis Bohemia – Jessica Pro-
vocativo).
Osmim"sí#ní, velká, silná, typická hla-
va, tmavé oko, správn" nasazené
ucho, v%razn% kohoutek, p"kná h$betní
linie, správn" polo&ená zá', hrudní i
pánevní kon#etiny velmi dob$e úhleny,
akce kon#etin dostate#n" prostorná,
vydatná.

VN8 Sherry Arcus, 10. 12. 2009,
76257/09, 87588, (Unico z Kyjovského
údolí – Jaane Arcus).
Osmim"sí#ní, vy((í, st$edn" silná, s ty-
pickou hlavou, dobré oko, správn" na-
sazené ucho, v%razn% kohoutek, p"k-
ná h$betní linie, správná zá', hrudní i
pánevní kon#etiny velmi dob$e úhleny,
akce kon#etin dostate#n" prostorná.

VN9 Lexis Mir – Jar, 5. 2. 2010,
76815/10, 53248, (Kwantum v. Kloster-
moor – Ester Mir – Jar).

!estim"sí#ní, st$edn" velká, st$edn"
silná, dobrá hlava tmavé oko, správn"
nasazené, pevné ucho, znateln% ko-
houtek, správn" polo&ená zá', akce
kon#etin dostate#n" prostorná.

VN10 Laky Bri – Jack, 23. 11.
2009, 75882/09, 63578, (Indo Star% sa-
motár – Barka Sadeckie Lachy).
Devítim"sí#ní, více jak st$edn" velká, sil-
ná, velmi dobrého typu, typická hlava
s tmavou maskou, tmav%m okem,
správn" nasazen%m uchem, v%razn% ko-
houtek, krat(í zá', hrudní a pánevní
kon#etiny velmi dob$e úhleny, akce kon-
#etin dostate#n" prostorná, vydatná.

VN11 Sindy Arcus, 10. 12. 2009,
76258/09, 87589, (Unico z Kyjovského
údolí – Jaane Arcus).
Osmim"sí#ní, vy((í, st$edn" silná, ty-
pická hlava, tmavé oko, správn" nasa-
zené ucho, v%razn% kohoutek, dobrá
zá', hrudní kon#etiny dob$e, pánevní
velmi dob$e úhlené, akce kon#etin do-
state#n" prostorná, vydatná.

VN12 Linet Bri – Jack, 23. 11.
2009, 75885/09, 63581, (Indo Star% sa-
motár – Barka Sadeckie Lachy).
Osmim"sí#ní, vy((í, st$edn" silná, nor-
mální hlava, tmavá maska, správn" na-
sazené ucho, znateln% kohoutek, krat(í
zá', hrudní kon#etiny dob$e, pánevní
velmi dob$e úhleny, krat(í vykro#ení,
správn% posun.

VN13 Polly Ornis – Bohemia, 121.
1. 2010, 76460/10, 89611, (Imman
Avax Hof – Ilien Ornis – Bohemia).
Sedmim"sí#ní, více jak st$edn" velká,
silná, typická hlava, správn" nasazené
ucho, v%razn% kohoutek klenut% h$bet,
krátká zá', hrudní kon#etiny dob$e,
pánevní velmi dob$e úhleny, krátké vy-
kro#ení, správn% posun.

VN14 Metalica z Gilanu, 21. 11.
2009, 75855/09, 06356, (Baron Raune-
ko – Demon Spawn z Gilanu).
Devítim"sí#ní, více jak st$edn" velká,
silná, dobrá hlava, správn" nasazené
ucho, v%razn% kohoutek, krat(í zá',
hrudní i pánevní kon#etiny velmi dob$e

úhleny, akce kon#etin dostate#n" pro-
storná, vydatná.

VN15 Kiwi z Gargamellu, 19. 1.
2010, 76867/10, 83060, (Arny Hartis
Bohemia – Xarra Slezin Lovan).
Sedmim"sí#ní, st$edn" velká, st$edn"
silná, velmi dob$e pigmentovaná, typic-
ká hlava s tmavou maskou, tmav%m
okem, správn" nasazen%m uchem, zna-
teln% kohoutek, krátká zá', hrudní kon-
#etiny dob$e, pánevní velmi dob$e úhle-
ny, krátké vykro#ení, správn% posun.

VN16 Nicky Irluka, 7. 2. 2010,
76582/10, 63623, (Orest z Hradu Dra-
hotuch – Wictori Irluka).
Sedmim"sí#ní, vysoká, silná, s typic-
kou hlavou, tmavé oko, del(í ucho,
znateln% kohoutek, krat(í zá', hrudní
kon#etiny dob$e, pánevní velmi dob$e
úhleny, akce kon#etin dostate#n" pro-
storná.

VN17 Trixi Trabortim, 22. 1. 2010,
7514G, (Princ z Ostrowskiej Sfory –
Quina z Kojca Elbikame).
Sedmim"sí#ní, st$edn" velká, st$edn"
silná, normální hlava, tmavé oko,
správn" nasazené, del(í ucho, znatel-
n% kohoutek, krat(í zá', hrudní kon#e-
tiny dob$e, pánevní velmi dob$e úhle-
ny, krátké vykro#ení, správn% posun.

N Erryka Orrylordblack, 18. 2.
2010, 81823, (Francesco Anrebri – I(ty
!tíhlou().
!estim"sí#ní, celo#erná, více jak st$ed-
n" velká, silná, dobrá hlava, tmavé
oko, správn" nasazené ucho, znateln%
kohoutek, krátká zá', hrudní a pá-
nevní kon#etiny dob$e úhleny, krat(í
vykro#ení i posun.
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