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T!ÍDA DOSPÍVAJÍCÍCH - PSI
rozhod!í: Ing. Karel Strouhal

VT, VD1 Negus Moravia Kar – Mi
24. 10. 2008, 71496/08, 51040, DKK 0/0, DLK 0/0, DNA SRN,

(Yukon v.d. Bastilie – Ira Moravia Kar – Mi).

Vysok!, st"edn# siln!, velmi dob"e pigmentovan!, v!razná hlava,
správn! kohoutek, plynulá h"betní linie, dob"e polo$ená, mírn#
krat%í zá&, korektní hrudník a fronta, velmi dob"e úhlen, dobré
vykro'ení, v!razn! posun.

VD2 Cak Hartis Bohemia
5. 10. 2008, 71447/08, 43865, DKK 0/0, DLK 0/0, (Ober v. Bad

– Boll – Xara Hartis Bohemia).

St"edn# siln!, velmi dob"e pigmentovan!, tmavá maska, velmi
dobr! typ, správn! kohoutek, plynulá h"betní linie, zá& dobré po-
lohy, korektní hrudník, velmi dob"e zaúhlen, velmi dobré chody
vp"edu i vzadu.

VD3 Richi Riwal Hof
17. 11. 2008, 72062/08, 56204, HD + ED normal, DNA nor-

mal, (Yoker v. Leithawald – Iska Riwal Hof).

St"edn# vysok!, st"edn# siln!, dobrá hlava, správn! kohoutek,
plynulá h"betní linie, dob"e polo$ená, mírn# krat%í zá&, pon#kud
u$%í hrudník, rovná fronta, velmi dob"e zaúhlen, dobré vykro'ení,
vydatn! posun.

V této t!íd" bylo p!ihlá#eno 18 ps$, co% je oproti lo&skému roku nár$st. Nastoupilo
a v'stavu dokon(ilo 16 jedinc$. V#ichni psi spl&ovali podmínku zapsan'ch v'sledk$
RTG ky(elních kloub$ v PP. Je t!eba vyzdvihnout exteriérovou kvalitu t"chto ps$, kte!í
jsou p!íslibem pro budoucnost. Psi p$sobili vcelku vyrovnan'm dojmem a zejména první polovina se prezen-
tovala velmi dob!e, jak ve statice, tak p!edev#ím v pohybu. Na v"t#in" p!edveden'ch ps$ byla znát poctivá p!í-
prava. Vystupování vodi($ bylo korektní a p!isp"lo k celkov" dobrému dojmu z této t!ídy. Kvalitu ps$ potvrzuje
i fakt, %e druh' a pát' pes se zú(astnili BSZ v Norimberku, kde získali velmi p"kné umíst"ní v 1. kruhu. Za je-
jich p!ípravu a p!edvedení pat!í majitel$m dík.
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VD4 Olaf z Agíru Bohemia, 15. 10.
2008, 71370/08, 85201, SchH1, ED +
HD normal, (Roy Terrae Lupiae – Anja
z Agíru Bohemia).
St!edn" vysok#, dob!e pigmentovan#
pes, dobrá hlava, v#razn# kohoutek,
dobrá h!betní linie, dob!e polo$ená zá%,
korektní hrudník, úhlení kon&etin velmi
dobré, dobré vykro&ení, vydatn# posun.

VD5 Yannick Maserau, 20. 11. 2008,
76597/10, 58671, ZVV1, HD 0/0, ED 0/0,
(Pear vom Hasenborn - Roxi Maserau).
St!edn" siln#, dobrá hlava, v#razn# ko-
houtek, plynulá h!betní linie, dob!e
polo$ená zá% by m"la b#t prostorn"j'í,
korektní hrudník a fronta, vp!edu dob-
!e, vzadu velmi dob!e zaúhlen, dobré
vykro&ení, odpovídající posun.

VD6 Quin Suché Lazce, 24. 12.
2008, 72023/08, 58387, 1/1, (Gio v.
Frankengold – Armína Suché Lazce).
St!edn" siln#, velmi dobr# typ, správn#
pom"r, dobr# kohoutek, plynulá h!bet-
ní linie, zá% dob!e polo$ená, korektní
hrudník a fronta, dobré vykro&ení, vy-
datn# posun.

VD7 Carvey Hartis Bohemia, 5.
10. 2008, 71448/08, 43866, 0/0, (Ober
v. Bad – Boll – Xara Hartis Bohemia).
Vysok#, velmi dob!e pigmentovan#,
v#razn# pes, dobr# kohoutek, plynulá
h!betní linie, dob!e polo$ená, krat'í
zá%, korektní hrudník a fronta, vp!edu
dob!e, vzadu velmi dob!e úhlen, dobré
vykro&ení, správn# posun.

VD8 Nero z Arnultovic, 23. 11.
2008, 28038, A/A, (Paer v. Hasenborn
– Demira z Arnultovic).
St!edn" siln#, dob!e pigmentovan#,
s dobrou hlavou, v#razn# kohoutek,
plynulá h!betní linie, dob!e polo$ená,
krat'í zá%, korektní hrudník a fronta,
vp!edu dob!e, vzadu velmi dob!e úh-
len, u$'í postoj pánevních kon&etin, ne
zcela pevná hlezna.

VD9 Hill Hortim Bohemia, 20. 10.
2008, 71785/08, 45202, A 0/0, (Esko a.d.
Brunnenstrasse - Anda Dlhá Rove().
St!edn" siln#, typická hlava, normální
kohoutek, plynulá h!betní linie, dob!e
polo$ená, mírn" krat'í zá%, dobr#
hrudník, rameno by m"lo b#t 'ikm"ji
polo$eno, vzadu velmi dob!e zaúhlen,
dobré vykro&ení, správn# posun.

VD10 Sony z Folinku, 28. 10. 2008,
71772/08, 67154, DKK A 0/0, DLK 0/0,
(Dargo z Folinku - Fryga z Folinku).
Vysok#, st!edn" siln#, dob!e pigmen-
tovan#, typická hlava, normální kohou-
tek, pevn# h!bet, dob!e polo$ená, mír-
n" krat'í zá%, rovné postoje, vp!edu
dob!e, vzadu velmi dob!e úhlen, dobré
vykro&ení, odpovídající posun.

VD11 Quinto z Agíru Bohemia,
19. 1. 2009, 72326/09, 85228, ED nor-
mal, HD f. normal, (Floro Degli Achei –
Xini z Agíru Bohemia).
Velk#, v#razn# pes, velmi dobr# pig-
ment, v#razná hlava, normální kohou-
tek, plynulá h!betní linie, dob!e
polo$ená zá%, dobr# hrudník, korektní
fronta, velmi dob!e úhlen, dobré vykro-
&ení, odpovídající posun, postoj pá-
nevních kon&etin úzk#, voln"j'í hlezna.

VD12 Sarko Pla - Ren, 30. 8. 2008,
70885/08, 39530, DKK 0/0, DLK 0/0,
(Ober v. Bad – Boll – Laidy Pla - Ren).
St!edn" siln#, velmi dob!e pigmento-
van#, tmavá maska, dobr# kohoutek,

plynulá h!betní linie, dob!e polo$ená,
krat'í zá%, korektní hrudník a fronta,
vp!edu dob!e, vzadu velmi dob!e úh-
len, dobré vykro&ení, správn# posun.

VD13 Ceyss Hartis Bohemia, 5.
10. 2008, 71449/08, 43867, 0/0, (Ober
v. Bad – Boll – Xara Hartis Bohemia).
Vysok#, velmi dob!e pigmentovan#,
tmavá maska, mírn" protáhlej'í, správ-
n# kohoutek, plynulá h!betní linie, po-
n"kud krat'í, dob!e polo$ená zá%, ko-
rektní hrudník, dobrá fronta, rameno
by m"lo b#t 'ikm"ji polo$eno, vzadu
velmi dob!e zaúhlen.

VD14 Icco z Gargamellu, 5. 9.
2008, 71140/08, 49294, ZOP, BH,
ZPU1, ED 0/0, HD 1/1, (Arko v. Butljen-
ter Land – Viktoria Anrebri).
St!edn" siln#, velmi dob!e pigmento-
van#, typická hlava, správn# kohoutek,
plynulá h!betní linie, dob!e polo$ená,
krat'í zá%, korektní hrudník, vp!edu
dob!e, vzadu velmi dob!e zaúhlen,
dobré vykro&ení, odpovídající posun.

VD15 York von Dongmiran, 17.
11. 2008, 76345/09, 10108, 0/0, (Tyson
vom Köttersbusch – Pischa von der
Zenteiche).
St!edn" vysok#, st!edn" siln#, dobr#
pigment, správn# kohoutek, plynulá
h!betní linie, dob!e polo$ená zá%, ko-
rektní hrudník, vp!edu dob!e, vzadu
velmi dob!e úhlen, vykro&ení by m"lo
b#t voln"j'í, posun odpovídající.

VD16 Quenn z Agíru Bohemia,
19. 1. 2009, 72327/09, 85229, (Fiolo
degli Achei – Xini z Agíru Bohemia).
Vysok#, st!edn" siln#, dobrá hlava, v#-
razn# kohoutek, pevn# h!bet, dob!e
polo$ená, pon"kud krat'í zá%, korekt-
ní hrudník, korektní fronta, oboustran-
n" velmi dob!e zaúhlen, u$'í postoj
pánevních kon&etin, dobré vykro&ení,
odpovídající posun.
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VD1 Connie Hartis Bohemia
5. 10. 2008, 71450/08, 43868, ZVV1, DKK 1/1, DLK 0/0, (Ober

v. Bad – Boll – Xara Hartis Bohemia).

St!edn" velká, st!edn" silná, elegantn" postavená, hlava v po-
!ádku, h!betní linie, dobrá, bedra pon"kud del#í, zá$ v po!ádku,
dobré hrudní pom"ry, oboustrann" velmi dob!e zaúhlená, akce
kon%etin oboustrann" vydatná, nízko probíhající nad terénem.

VD2 Quinta Suché Lazce
24. 12. 2008, 72026/09, 58390, DKK 0/0, DLK 0/0, (Gio v.

Frankengold – Armína Suché Lazce).

Fena správného typu, v plné v&#ce, elegantn" postavená, hlava
v po!ádku, velice p"kná horní i spodní linie. Dobré hrudní pom"-
ry, v&razné p!edhrudí, oboustrann" dob!e zaúhlená. Akce kon%e-
tin oboustrann" vydatná, nízko probíhající nad terénem. P!i po-
hledu zep!edu i zezadu správn& prostor.

VD3 Werra Fabare Bohemia
27. 11. 2008, 72117/08, 88023, DKK A/A, DLK 0/0, (Marko v.d.

Schwarzen Ach – Ritchi Fabare Bohemia).

Vysoká, suchá, dob!e postavená, fena se správn&m v&razem,
hlava v&razná, horní i spodní linie vpo!ádku. Dobré hrudní pom"-
ry, dobré p!edhrudí, oboustrann" velmi dob!e zaúhlená, akce
kon%etin vydatná, nízko probíhající nad terénem.

T!ÍDA DOSPÍVAJÍCÍCH - FENY
rozhod!í: Ing. Ji"í Novotn#

Do t!ídy dospívajících bylo na leto"ní KVV p!ihlá"eno celkem 30 fen. Z r#zn$ch d#-
vod# nebyly posouzeny 3 feny. Celkov% lze hodnotit tuto t!ídu jako zda!ilou. V"echny feny
byly ohodnoceny známkou VD. V%t"ina fen pocházela ze zahrani&ních krytí.

Nejvíce se v"ak v této skupin% prezentovali následující plemeníci:
CHEROKEE Provocatíivo 3 x , KWANTUM Klostermoor 2 x, MARKO v.d. Schwarzen Ach 2 x.

Pro vít%zství si zcela p!esv%d&iv% dob%hla CONNIE Hartis Bohemia a tak získala titul Vit%z t!ídy dospí-
vajících
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VD4 Urania Clark, 10. 12. 2010,
72145/08, 88918, HD + ED normal,
(Marko v.d. Schwarzen Ach – Karina
Clark).
Vysoká, st!edn" silná, správného v#ra-
zu, s dobrou hlavou, se $í!eji nasaze-
n#m uchem, dobrá h!betní i spodní li-
nie, dobré hrudní pom"ry, dobré p!ed-
hrudí. Oboustrann" v#born" zaúhlená,
Akce kon%etin oboustrann" vydatná,
nízko probíhající nad terénem.

VD5 Zoey vom Römerland, 21. 1.
2009, 2230882, N-S 7758, BH, SchH1,
normal, (Ustinov vom Römerland –
Queenie vom Römerland).
St!edn" velká, st!edn" silná, správné-
ho v#razu, harmonicky postavená, hla-
va v po!ádku, kohoutek v#razn#, h!bet
klenut"j$í, zá& v po!ádku, dobré hrud-
ní pom"ry, dobré p!edhrudí, obou-
strann" velmi dob!e zaúhlená, za po-
hybu vydatná akce vp!edu i vzadu,
dobr# prostor, voln"j$í hlezna.

VD6 Katti z M!sta karafiát", 28. 1.
2009, 72445/09, 21354, FPr1, ZM, nor-
mal, (Arny Hartis Bohemia - Rendy z
Kyjovského údolí).
Vysoká, dob!e postavená, správného
typu, dobrá horní i spodní linie, vp!edu
dob!e, vzadu velmi dob!e zaúhlená,
akce kon%etin vzadu vydatná, vp!edu
vy$$í, krat$í, u'$í. Vybo%uje loket.

VD7 Zenzie Redox, 6. 11. 2008,
71705/08, 04565, HD normal, ED
fast. normal, (Zamp v. Thermodos –
Marit Redox).
St!edn" velká, st!edn" silná, elegantn"
postavená, s dobrou hlavou, s dobr#m
h!betem, pon"kud krat$í, rovná zá&,
dobré hrudní pom"ry, dobré p!edhru-
dí, oboustrann" velmi dob!e zaúhlená.
Akce kon%etin oboustrann" vydatná,
rychlá, nízko probíhající nad terénem.

VD8 Hanny Mania Bohemia, 20.
1. 2009, 72486/09, 81685, 0/0, (Chero-

kee Provocativo – Cora Provocativo).
Vysoká, st!edn" silná, v#razná fena
s dobrou hlavou, s dobrou h!betní linií
zakon%enou krat$í zádí. Dobré hrudní
pom"ry, oboustrann" dob!e zaúhlená,
za pohybu pevná, vzadu vydatn# po-
sun, vp!edu dobr# p!edkrok.

VD9 Harakiri Mania Bohemia, 20.
1. 2009, 72488/09, 81687, DKK 0/0,
DLK 0/0, (Cherokee Provocativo –
Cora Provocativo).
Vysoká, st!edn" silná, fena správného
v#razu, dobrá spodní i vrchní linie,
dobr# hrudník, dobré p!edhrudí, obou-
strann" velmi dob!e zaúhlená, za po-
hybu v#razn# kohoutek, oboustrann"
vydatná ch(ze i klus s dobr#m prosto-
rem.

VD10 Bayley Anrebri, 28. 12.
2008, 72083/08, 06160, 0/0, (Kwantum
v. Klostermoor – Lada Anrebri).
St!edn" velká, st!edn" silná, dob!e po-
stavená fena, s dobrou hlavou, dob-
r#m kohoutkem, krátk#m, pevn#m
h!betem, zakon%en#m krat$í, dob!e
polo'enou zádí, dobré hrudní pom"ry,
otev!en"j$í ramenní úhel, vzadu velmi
dob!e zaúhlená. Za pohybu pevná,
vzadu vydatn# posun, vp!edu dobr#
p!edkrok.

VD11 Xantja vom Kaditzer Land,
15. 12. 2008, 77410/10, U-A 6541, HD
+ ED normal, (Victor vom Zel-
lwaldrand – Flikka v.d. Leiegegend).
St!edn" velká, st!edn" silná, dobrého
v#razu, p"kn" pigmentovaná, hlava,
kohoutek, h!bet v po!ádku, oboustran-
n" velmi dob!e zaúhlená, za pohybu
akce kon%etin oboustrann" vydatná,
nízko probíhající nad terénem, voln"j$í
hlazna.

VD12, Baxi Anrebri, 28. 12. 2008,
72084/08, 06161, a normal, (Kwantum
v. Klostermoor – Lada Anrebri).
St!edn" velká, st!edn" silná, kompakt-

ní fena, správného typu, hlava v#razná,
h!betní i spodní linie v po!ádku, obou-
strann" velmi dob!e zaúhlená, dobré
hrudní pom"ry, s v#razn#m p!edhru-
dím, akce kon%etin vydatná, nízko pro-
bíhající nad terénem, celkov" pevná.

VD13 Elis z Joz – Dunu, 13. 9.
2008, 71093/08, 60616, A/A, (Sancho
Spitalfeld – Bessy z Joz – Dunu).
Vysoká, st!edn" silná, s dobr#m v#ra-
zem, h!betní i spodní linie v po!ádku,
otev!en"j$í ramenní úhel, vzadu velmi
dob!e zaúhlená. Za pohybu akce pá-
nevní kon%etin vydatná, vp!edu men$í
p!edkrok.

VD14 Xamy Sherak, 1. 1. 2009,
72417/09, 88037, DKK 0/0, DLK 0/0,
(Brix Hartis Bohemia – Darielle
Sherak).
St!edn" velká, st!edn" silná, dob!e po-
stavená fena, hlava v#razná, dobrá
horní i spodní linie, dobré hrudní po-
m"ry, vp!edu otev!en"j$í ramenní,
úhel, vzadu velmi dob!e úhlená, akce
kon%etin vzadu vydatná, vp!edu krat$í.

VD15 Isolda z Gargamellu, 5. 9.
2008, 71147/08, 49301, HD 0/0, ED
0/0, (Arko v. Butjenter Land – Viktoria
Anrebri).
Vysoká, dob!e pigmentovaná, mén"
v#razn# kohoutek, dobr# h!bet, krat$í
zá&, dobr# hrudník, otev!en"j$í ramen-
ní úhel, vzadu velmi dob!e zaúhlená, za
pohybu pevná, akce pánevních kon%e-
tin vydatná, vp!edu pon"kud krat$í.

VD16, Nokia z Agíru Bohemia, 16.
9. 2008, 71181/08, 55810, ZM, ZVV1,
negativní, (Xantos z Agíru Bohemia –
Tina z Agíru Bohemia).
St!edn" velká, st!edn" silná, pro-
dlou'ená, dobrého v#razu, hlava
správná, kohoutek málo v#razn#, h!bet
zakon%en del$ími bedry, s normální
zádí. Vp!edu dob!e, vzadu velmi dob!e
zaúhlená. Akce kon%etin vzadu vydat-
ná, vp!edu krat$í.
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VD17 Heidi Hortim Bohemia, 20.
10. 2008, 71787/08, 45204, DKK A/A,
DLK 0/0, (Esko a.d. Brunnenstrasse –
Anda Dlhá Rove!).
St"edn# velká, st"edn# silná, elegantn#
postavená, hlava v po"ádku, h"bet mo-
hutn#j$í, zá% v#t$ího sklonu, obou-
strann# velmi dob"e zaúhlená, akce
kon&etin vzadu vydatná, vp"edu krat$í,
oboustrann# prostorná.

VD18 Edna Ornis – Bohemia, 29.
11. 2008, 71856/08, 89515, a 0/0,
(Charis Hartis Bohemia – Anes Ornis –
Bohemia).
Vysoká, st"edn# silná, pevná fena, hla-
va v po"ádku, dobrá horní i spodní li-
nie, dobré hrudní pom#ry, oboustran-
n# dob"e zaúhlená, akce kon&etin vy-
datná, vyrovnaná, nízko probíhající
nad terénem.

VD19 Euridika P!lno"ní m#síc. 2.
10. 2008, 71712/08, 04559, ZOP, DKK
A 0/0, DLK 0/0, (Ghandi Fabare Bohe-
mia – Orsi z M#sta $achet).
St"edn# velká, st"edn# silná, s dobrou
hlavou, mén# v'razn'm kohoutkem,
dobr'm h"betem, dobrou zádí, dobré
hrudní pom#ry, vp"edu otev"en#j$í ra-
menní úhel. Vzadu velmi dob"e zaúh-
lená. Za pohybu akce pánevních kon-
&etin vydatná, vp"edu krat$í p"edkrok.

VD20 Frederica P!lno"ní m#síc,
5. 2. 2009, 72707/09, 04573, DKK 0/0,
DLK 0/0, (Xandy Vitaxis – Cora P(lno&-
ní m#síc).
St"edn# velká, st"edn# silná, dobrého
formátu, hlava v po"ádku, kohoutek
v'razn', del$í bedra, pon#kud krat$í
zá%, vp"edu dob"e, vzadu velmi dob"e
zaúhlená, za pohybu pevná, vydatn'
posun vzadu, pon#kud krat$í akce
vp"edu.

VD21 Honey Mania Bohemia, 20.
1. 2009, 72490/09, 81689, 0/0, (Chero-
kee Provocativo – Cora Provocativo).

St"edn# velká, st"edn# silná, s dobrou
hlavou, na které je voln#j$í ucho, ko-
houtek v'razn', h"bet pevn', zá% krat-
$í, vp"edu dob"e, vzadu velmi dob"e
zaúhlená. Akce kon&etin vzadu dosta-
te&n# vydatná, vp"edu krat$í, vy$$í. P"i
pohledu zep"edu i zezadu velmi dobr'
prostor.

VD22, Qenny Gard Bohemia, 13.
1. 2009, 72288/09, 58410, 0/0, (Troj v.
Hutbegr – Biggi Gard Bohemia).
St"edn# velká, st"edn# silná, s dobrou
hlavou, mén# v'razn'm kohoutkem,
s dobr'm pom#rem v'$ky k délce,
otev"en#j$í ramenní úhel, za pohybu
akce pánevních kon&etin dostate&n#
vydatná, vp"edu krátká.

VD23 Andy Ivako, 21. 1. 2009,
72603/09, 13243, 0/0, (Xaron Hartis
Bohemi – Kony St"íbrné doly).
Velká, silná, velmi v'razná fena, hlava
silná, h"bet v po"ádku, zá% krátká, rov-
ná, vp"edu dob"e, vzadu velmi dob"e
zaúhlená. Za pohybu hlub$í hrudník
akce kon&etin oboustrann# dostate&-
n# vydatná, vyrovnaná, nízko probíha-
jící nad terénem.

VD24 Samanta z Likonu, 10. 9.
2008, 71217/08, 87563, ZZO, ZOP,
DKK 0/0, DLK 0/0, (Nickos Clark – Len-
tilka z Likonu).
Vysoká, st"edn# silná, s dobr'm po-
m#rem, hlava, kohoutek, h"bet v po-
"ádku, zá% krat$í, spádit#j$í, vp"edu
dob"e, vzadu velmi dob"e zaúhlená,
akce kon&etin oboustrann# mén# vy-
datná, nízko probíhající nad terénem.
P"i pohledu zep"edu u)$í prostor.

VD25 Airin Queen Anrebri, 23. 10.
2008, 71478/08, 06128, 0/0, (Baki v.
Salztalblick – Gwen Anrebri).
St"edn# velká, st"edn# silná, tmav# vl-
ko$edá fena s dobrou hlavou, mén#
v'razn'm kohoutkem, krátkou, rovn#
polo)enou zádí, otev"en' ramenní

úhel, vzadu velmi dob"e zaúhlená,
akce kon&etin oboustrann# dostate&-
n# vydatná.

VD26 Claudie Anrebri, 14. 1.
2009, 72359/09, 06174, ZVV1, 0/0,
(Francesco Anrebri – Maxa Anrebri).
St"edn# velká, st"edn# silná, tmav# vl-
ko$edá fena, hlava v po"ádku, kohou-
tek mén# v'razn', h"bet dobr', zá%
krat$í, dobrého sklonu, krat$í ramenní
kost, vzadu velmi dob"e zaúhlená,
akce kon&etin oboustrann# dostate&-
n# vydatná, vyrovnaná.

VD27 Jossie z Gilanu, 15. 10.
2008, 714825/08, 06122, (Qwint z Gila-
nu – Chira Kuver).
Vysoká, st"edn# silná, s v'raznou hla-
vou, mén# v'razn'm kohoutkem, krát-
k'm voln#j$ím h"betem krat$í zádí,
oboustrann# dob"e zaúhlená, za pohy-
bu kohoutek málo v'razn', voln' h"bet,
akce kon&etin oboustrann# dostate&n#
vydatná.
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