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rozhodčí: Ing. Karel Strouhal
Na KVV 2010 v Poličce jsem byl pověřen posuzovat třídy pracovních psů. Předem
je nutné poděkovat za perfektní organizaci a poskytnutí velmi pěkného areálu ZKO
Polička.
Tři klubové výstavy, které zde proběhly, patřily jednoznačně k těm vydařeným, za což patří všem lidem
kolem pana Havlíka a Kubáska poděkování.
Také počty psů přihlášených na tuto výstavu svědčí o oblibě tohoto místa. Bezchybná a obětavá práce
vedoucího kruhu pana Dlaboly a zapisovatelky paní Břicháčkové přispěla k celkově bezproblémovému
chodu v kruhu pracovních a dospívajících psů.
Do třídy pracovní bylo přihlášeno 46 psů,na zkoušku povahy nastoupilo 44 psů (rok 2009 - 40 psů, 2008
- 35 psů, 2007 - 36 psů). Figuranti pánové Kubec, Heinzke a Kupka odvedli velmi korektní výkony s odpovídající tvrdostí a dostatečně prověřili výkony jednotlivých psů.
Při zkoušce povahy neuspěli 4 jedinci, jeden pes byl po omluvě stažen z posuzování a jeden nepokračoval. Na statické posouzení nastoupilo 38 psů a tento počet také druhý den nastoupil na zkoušku v pohybu a
výstavu dokončil. Příprava psů a jejich předvedení bylo odpovídající této vrcholové akci. Je nutné si povšimnout vyššího procenta zastoupení tzv. pracovních psů a je třeba ocenit jejich majitele, kteří své psy
předvedli a především po zkoušce povah neodstupovali, ale absolvovali výstavu až do konce.
Zadal jsem 6x známku VA, 30x výborný a 2x VD.
Vítězem se stal syn Ghandiho v. Arlett - Brix Hartis Bohemia. Loňský VA2 se představil v pohybu živými chody s vydatným posunem a výbornou prezentací v průběhu posuzování. Předvedl výrazné kousání.
VA2 - Ingo Moravia Kar-Mi – syn Karat’s Ulka - tento velmi dobře pigmentovaný pes se letos představil
ve výborné formě, jak v prezentaci na kruhu, tak u zkoušky povahy.
VA3 - Karlos d’Ulmental - pes italského chovu, velmi dobrých tělesných poměrů s výbornou prezentací
v pohybu i u zkoušky povahy.
VA4 - Garp z Lintichu - loňský V2 se letos prezentoval výrazným kousáním. Je to vysoký, výrazný pes s
živými chody. Předveden ve výborné kondici.
VA5 - Faros Vantaris - syn VA1 Sancha v. Spitalfeld - je středně velký, velmi dobře pigmentovaný s velmi
dobrým pohybem.
VA6 - Odix Vitaxis - tento vysoký, velmi dobře pigmentovaný pes se prezentuje výrazným typem a prostornými chody.
Převážná část pracovních psů se prezentovala velmi dobrými výkony při zkoušce povahy.
Zadal jsem hodnocení 35x výrazně, 5x dobře a 4x nedostatečně.
Osobně bych vyzdvihl výkony psů: Eros z Agíru, Franko Hartis, Lirr u Alfréda, Ox z Jirkova dvora, Tobiáš
Anrebri a zvláště Quinny Wolfeland a Nord Suché Lazce.
Děkuji majitelům a vodičům za korektní vystupování a přeji jim další úspěchy.
Ještě jednou děkuji všem, kteří při letošní klubové výstavě pomáhali.

Klubový vítěz, VA1, CAC Brix Hartis Bohemia
13. 11. 2005, 59057/05/08, 43701, SchH2, 0/0, (Ghandi
v. Arlett – Kira Hartis Bohemia).
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Středně velký, středně silný, velmi dobrý v typu, výrazný
kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře položená záď, hrudník dobře formovaný, fronta korektní, úhlení velmi dobré,
rovné chody s dobrým vykročením a vydatným posunem.
(Výrazně, pouští.)

NO

15. 10. 2005, 58825/05/07, 51871, ZVV1, FPr1, neg. 0/0,
(Karat’s Ulk – Honey v. Bierstadter Hof).
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Vysoký, velmi dobře pigmentovaný, výrazný pes, výrazný
kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobrá poloha zádi, korektní
poměry hrudníku, korektní fronta, velmi dobře zaúhlen, živé
chody s dobrým vykročením a vydatným posunem.
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VA2, r. CAC Ingo Moravia Kar-Mi

VA3 Karlos d’Ulmental
23. 2. 2008, LOI 09/9727, 8ULM19, SchH1, KKL1, ED + HD
normal, (Wesley v. Descharo – Lea d’Ulmental).

Středně vysoký, velmi typický, výrazný pes, velmi dobře pigmentován, výrazný kohoutek, plynulá horní linie, dobře položená záď, dobré poměry
hrudníku, rameno by mělo být poněkud šikměji položeno, vzadu velmi
dobře úhlen, vykročení dobré, vydatný posun (Výrazně, pouští.)

VA4 Garp z Lintichu
20. 5. 2007, 55306/07, 55306, ZVV1, 0/0, (Canses vom
Suentelstein – Galia Almet).

Vysoký, středně silný, výrazný pes, normální kohoutek, plynulá hřbetní linie, záď dobře položená, korektní fronta, vpředu
dobře, vzadu velmi dobře úhlen, přímé chody, dobrý výkrok,
vydatný posun.(Výrazně, nepouští.)

VA5 Faros Vantaris
9. 5. 2007, 65336/07, 33601, SchH1, f. normal, DLK normal,
(Sancho v. Spitalfeld – Frisbee Egerstau).
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Středně vysoký, středně silný, velmi dobře pigmentovaný,
správný kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře položená záď,
korektní fronta, úhlení končetin velmi dobré, chody správné.
(Dobře, pouští.)
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VA6 Odix Vitaxis
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27. 7. 2007, 66104/07, 58087, ZVV1, ZPO1, IPO1, 0/0,
(Nando v. Gollerweiher – Kira Hartis Bohemia).
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Vysoký, výrazný pes, velmi dobrého typu, výrazný kohoutek,
plynulá hřbetní linie, dobře položená záď, dobré poměry
hrudníku, úhlení velmi dobré, rovná fronta, ne zcela pevné
lokty, chody prostorné. (Výrazně, pouští.)
Vysoký, velmi dobrý v typu, dobře
pigmentován, správný kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře položená záď
by měla být prostornější, korektní
hrudník, rovná fronta, úhlení končetin
vpředu dobré, vzadu velmi dobré, vykročení dobré, posun odpovídající.
(Výrazně, pouští.)

V1 Xantos z Agíru Bohemia, 12.
11. 2005, 58912/05/08, 85953, ZVV1,
IPO1, fast, normal, ED normal, DNA
geprüft, (Pakros d’Ulmental – Kessy
z Agiru Bohemia).
Středně vysoký, středně silný, dobrý
poměr, správný výraz, normální kohoutek, plynulá hřbetní linie, mírně
kratší, dobře položená záď, korektní
hrudník, rovná fronta, velmi dobré úhlení, pohyb s dobrým vykročením a vydatným posunem. (Výrazně, pouští.)

V2 Fedor Mir-Jar, 30. 4. 2008,
69940/08/10, 52335, ZVV1, DKK 0/0,
ED 0/0, (Indo Starý samotár – Felischa
Irluka).
Středně silný, dobře pigmentovaný,
výrazná hlava, normální kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře položená záď,
mírně kratší. Korektní hrudník, rovná
fronta, oboustranně velmi dobře zaúhlen. Dobré chody s vydatným posunem. (Výrazně, pouští.)

6

V3 Enzo v. Fichtenschlag – Zwinger, 18. 11. 2003, 2135695, P-D 8713,
SchH3, BH, AD, ED + HD normal,
(Quando v. Sofienwald – Hansie v.
Fichtenschlag).
Vysoký, středně silný, velmi dobrý typ,

vysoký kohoutek, plynulá hřbetní linie,
dobře položená, mírně kratší záď, korektní poměry hrudníku, rovná fronta, úhlení
velmi dobré, chody při dobrém vykročení, vydatný posun. (Výrazně, nepouští.)

V4 Hardy Gard Bohemia, 6. 7.
2007, 65671/07, 58040, ZVV1, 0/0,
(Apolo Gard Bohemia – Flinta Gard
Bohemia).
Vysoký, středně silný, velmi dobrý typ,
normální kohoutek, velmi dobrá hřbetní linie, dobře položená záď, korektní
hrudník, rovná fronta, vpředu dobře,
vzadu velmi dobře zaúhlen, vykročení
by mělo být volnější, posun správný.
(Výrazně, pouští.)

V5 Mir z Arnultovic, 26. 5. 2008,
69767/08, 28022, ZM, ZVV1, IPOV, 1/1,
(Markus v. Status quo - Holly z Arnultovic).

V6 Kimon Kondi Nova, 25. 9.
2005, 58611/05/08, 98020, ZVV1, normal, (Janos v.d. Noriswand – Xena Pet
Keram).
Středně silný, velmi dobrý typ, normální kohoutek, plynulá hřbetní linie, záď
dobré polohy, korektní hrudník, rovné
chody, vpředu dobře, vzadu velmi
dobře úhlen, vykročení dobré, odpovídajícící posun. (Výrazně, pouští.)

V7 Eiko z Agíru Bohemia, 18. 2.
2007, 64014/07, 85055, SVV1, ED +
HD NEG., (Ray v. Fichtenschlag – Vicky Vitaxis).
Vysoký, dobře pigmentovaný, dobrá
hlava, normální kohoutek, plynulá
hřbetní linie, dobře položená, mírně
kratší záď, dobré poměry hrudníku,
normální fronta, vpředu dobře, vzadu
velmi dobře zaúhlen, dobré vykročení,
posun odpovídající. (Výrazně, pouští.)
V8 Quinny Wolfeland, 26. 4. 2006,
60668/06/08, 95186, ZZO, Fpr1, ZVV1,
A 0/0, (Nero Wolfeland – Mira Wolfeland).
Vysoký, středně silný, velmi dobře pigmentovaný, velmi dobrý typ, normální
kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře
položená, mírně kratší záď, vpředu

NO

dobře, vzadu velmi dobře úhlen, dobré vykročení, odpovídající posun. (Výrazně, pouští.)

V9 Virus ze Zevlova Dvora, 23. 7.
2006, 61484/06/08, 13926. ZVV1,
IPO1, ZPS1, 0/0, (Uran Ro-Kop Bohemia – Zora Dolmina).
Středně silný, dobrý poměr, typická
hlava, normální kohoutek, plynulá
hřbetní linie, dobře položená, kratší
záď, korektní hrudník, velmi dobře úhlen, rovné chody, dobré vykročení, výrazný posun. (Výrazně, pouští.)

V10 Eros z Agíru Bohemia, 18. 2.
2007, 64016/07, 85057, ZZO, ZVV1,
IPO1, IPO2, SchH/VPG1, A 0/0, (Ray v.
Fichtenschlag – Vicky Vitaxis).
Vysoký, středně silný pes, správný výraz, normální kohoutek, plynulá hřbetní linie, záď při dobré poloze by měla
být prostornější, korektní hrudník, normální fronta, rameno by mělo být šikměji položeno, vzadu velmi dobře zaúhlen, vykročení by mělo být volnější,
posun správný. (Výrazně, pouští.)
V11 Yro Vlady – Sal, 12. 12. 2007,
56608, 56608, SVV1, BH, normal, (Pit
Kozlikov dvor – Questa Vlady – Sal).
Vysoký, středně silný, dobře pigmentovaný, typická hlava, správný kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře
položená záď by měla být prostornější, korektní hrudník a fronta, vpředu

V13 Chary z Esagilu, 20. 10. 2004,
61954-06/04, 49326, ZVV2, 0/0, (Jaguar Aritar Bastet – Fidži z Esagilu).
Středně vysoký, středně silný, velmi
dobrého typu, normální kohoutek,
plynulá hřbetní linie, dobře položená
záď, korektní hrudník, rovná fronta,
vykročení dobré, odpovídající posun.
(Výrazně, nepouští.)

V14 Geralt Ibis Bohemia, 22. 3.
2006, 60662/06/08, 89345, ZVV1, 0/0,
(Irsuz Veracruz – Afrodita Ibis Bohemia).
Vysoký, velmi dobrý typ, normální kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře
položená, kratší záď, dobrý hrudník,
korektní fronta, úhlení končetin vpředu
dobré, vzadu velmi dobré. Vykročení
je dobré s vyšší kadencí, posun odpovídající. (Výrazně, pouští.)
V15, Onix z Prodašic, 17. 5. 2005,
57013/05/07, 09594, ZM, ZVV1, 0/0,
(Onyx Vitaxis – Laky z Prodašic).
Vysoký, výrazný pes, s dobrým kohoutkem, pevným hřbetem a dobře
položenou zádí. Úhlení vpředu dobré,
vzadu velmi dobré, normální hrudník,

korektní fronta, vykročení dobré, posun správný. (Dobře, pouští.)

V16 Charon Mirtan Bohemia, 10.
6. 2007, 65703/07/10, 63339, IPO2,
ZVV1, VPG1, normal, (Cando v. Steffen Haus – Quana Hartis Bohemia).
Vysoký, středně silný, velmi dobrý typ,
normální kohoutek, plynulá hřbetní linie, mírně kratší, dobře položená záď,
dobrý hrudník, úhlení velmi dobré, vykročení by mělo být výraznější, dobrý
posun. (Dobře, pouští.)

V17 Amon Brandy’s Bohemia, 4.
12. 2004, 55493/04/09, 35577, ZM,
ZVV1, Fpr1, Fpr2, 2, (Lewis Ro-kop
Bohemia – Brandy Bohemia Danol).
Vysoký, výrazný pes, velmi dobrého
typu, správný kohoutek, mírná jamka,
plynulá hřbetní linie, poněkud kratší
záď, korektní hrudník, velmi dobře zaúhlen, ne zcela pevné lokty, akce končetin by měla být prostornější. (Dobře,
pouští.)
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dobře, vzadu velmi dobře zaúhlen, vykročení dobré, posun správný. (Výrazně, pouští.)

V12 Swan Perunius Bohemia, 23.
10. 2007, 67281/07/09, 55784, IPO2,
0/0, DLK 0/0, DNA, (Robuk dei Monti
della Laga – Xena Hartis Bohemia).
Středně silný, dobře pigmentovaný,
výrazná hlava, normální kohoutek, poněkud delší hřbet, záď dobré polohy,
korektní hrudník, normální fronta,
vpředu dobře, vzadu velmi dobře úhlen, živé chody s dobrým vykročením
a odpovídajícím posunem. (Výrazně,
pouští.)
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V18 Urf z Jirkova Dvora, 27. 6.
2006, 61773/06/08, 07399, ZOP, ZPU1,

NO
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ZPU2, ZM, ZVV1, ZVV2, BH, IPOV,
IPO1, (Mambo z Pohraniční stráže –
Bona z Jirkova dvora).
Středně vysoký, výrazný pes, dobrý
kohoutek, plynulá hřbetní linie, záď
dobré polohy, korektní hrudník, vpředu
i vzadu velmi dobře zaúhlen, fronta
ještě normální, vykročení by mělo být
výraznější, posun velmi dobrý, lokty ne
zcela pevné. (Výrazně, pouští.)

0/0, DLK 0/0, DNA, (Reno Jipo-Me –
Holy z Vajsbachu).
Vysoký, tmavě vlkošedý, výrazná hlava, normální kohoutek, pevný hřbet,
dobře položená, kratší záď, dobrý
hrudník, ještě normální fronta, rameno
by mělo být delší, šikměji položeno,
vzadu velmi dobře zaúhlen, vykročení
by mělo být volnější, posun odpovídající. (Výrazně, pouští.)
V22 Baron Rauneko, 23. 11. 2002,
47189/02/08, 11361, IPO3, ZVV3,
SchH3, ZPS1, ZPO1, Fpr3, 2/2, (Prex
v.d. Wannsee – Flammee Clark).
Vysoký pes s výraznou hlavou, normálním kohoutkem, plynulou hřbetní
linií, dobře položenou, kratší zádí. Normální hrudník, korektní fronta, vpředu
dobře, vzadu velmi dobře zaúhlen,
akce končetin by měla být vydatnější.
(Výrazně, pouští.)

V19 Okim u Alfréda, 1. 10. 2007,
66921/07/09, 68630, ZVV1, IPO1, 0/0,
(Quin od Policie České republiky – Ivery z Františkovy zahrady).
Vysoký, typická hlava, normální kohoutek, dobrá linie, dobře položená,
kratší záď, normální fronta, rameno by
mělo být delší a šikměji položeno, vzadu velmi dobře zaúhlen, vykročení
dobré, posun správný.

V20 Ax z Kuřimského háje, 8. 3.
2006, 60411/06/08, 50018, ZM, IPO-V,
ZPU2, ZVV2, IIPO3, SchH3, 0/0, (Hasko
v. Fern-Tal – Pira Hartis Bohemia).
Vysoký, středně silný, velmi dobrý poměr, správná hlava, normální kohoutek, dobrá hřbetní linie, dobře
položená záď by měla být prostornější,
korektní hrudník, rovné postoje, velmi
dobře zaúhlen, dobré vykročení, odpovídající posun. (Dobře, pouští.)
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V21 Ox z Jirkova dvora, 25. 10.
2005, 58993/05/08 07315, ZVV1, IPO3,

V23 Žen z Jirkova dvora, 9. 11.
2006, 63241/06/09, 07476, ZVV1,
IPO2, 0/0, DLK 0/0, DNA, (Quanto
Jipo-Me – Chery z Jirkova dvora).
Vysoký, velmi dobře pigmentovaný,
výrazná hlava, normální kohoutek,
pevný hřbet, dobře položená, kratší
záď, korektní hrudník, ještě normální
fronta, úhlení vpředu dobré, vzadu velmi dobré, vykročení dobré, posun odpovídající. (Výrazně, pouští.)

V24 Karamel Anrebri, 23. 12.
2004, 55416/04/08, 06435, ZVV1,
VPG1, IPO3, Fpr2, 0/0, DLK 0/0, (Ellute
v.d. Mohnwiese – Emilka Anrebri).
Středně velký, středně silný, sytě pigmentovaný, kohoutek normální, plynulá hřbetní linie, záď při dobré poloze
by měla být delší, korektní hrudník
vpředu dobře, vzadu velmi dobře zaúhlen, dobré vykročení, odpovídající
posun. (Výrazně, pouští.)

V25 Francesco Anrebri, 12. 5.
2004, 53228/04/07, 06350, ZVV1,
IPO3, Fpr2, 0/0, (Frankie Anrebri –
Píďa Anrebri).
Středně velký, středně silný, sytě vlkošedý, typická hlava, normální kohoutek, pevný hřbet, dobře položená, kratší záď, korektní hrudník a fronta, ramenní kost by měla být delší a šikměji
položena, vzadu velmi dobře úhlen,
lokty ne zcela pevné, vykročení by
mělo být výraznější, posun odpovídající. (Výrazně, pouští.)

V26 Troy Hartis Bohemia, 20. 1.
2008, 68404/08/10, 43813, VPG2, 0/0,
DLK 0/0, (Javir v. Talka Marda – Pira
Hartis Bohemia).
Středně velký, subtilnější, dobrá hlava,
výrazný kohoutek, dobrá hřbetní linie,
dobře položená, kratší záď, vpředu
dobře, vzadu velmi dobře zaúhlen,
fronta ještě normální, vykročení by
mělo být volnější, posun odpovídající.
(Výrazně, pouští.)

V27 Virgil Hartis Bohemia, 13. 2.
2005, 56133/05/08, 43657, ZVV2, FH1,
VPG1, ZPS, OPT3, (Broocke v. Alpaland – Erika z Atarova dvora).
Středně silný, celočerný, typická hlava,
normální kohoutek, pevný hřbet, dobře položená, kratší záď, korektní hrudník, rovná fronta, ramenní kost by
měla být šiměji položena, vzadu velmi
dobře zaúhlen, chody by měly být prostornější. (Výrazně, pouští.)

NO

Středně silný, tmavě vlkošedý, velmi
dobrý v typu, normální kohoutek, dobrá horní linie, záď dobře položená,
kratší, správný hrudník, rovná fronta,
ramenní kost by měla být delší a
šikměji položena, vzadu velmi dobře
úhlen, vykročení by mělo být výraznější, posun odpovídající. (Výrazně, nepouští.)

V29 Macky Anrebri, 30. 6. 2007,
ZVV1, FPr1, neg. DNA, (Frankie
Anrebri – Yalli v. Salztalblick).

ře položená, kratší záď, korektní hrudník, rameno by mělo být delší a šikměji
položené, vzadu velmi dobře úhlen,
volnější lokty. (Výrazně, pouští.)

V30 Terence Hill Anrebri, 7. 3.
2008, 68617/08/10, 06028, ZVV1,
FPr2, 0/0, DLK 0/0, (Javir v. Talka Marda – Gizi Anrebri).
Střeně vysoký, suché stavby, typická
hlava, normální kohoutek, pevný hřbet,
dobře položená, kratší záď, dobrý
hrudník, rovná fronta, rameno by mělo
být delší, šikměji položeno, vzadu velmi dobře zaúhlen, akce končetin by
měla být vydatnější. (Výrazně, pouští.)
VD31 Tobiáš Anrebri, 7. 3. 2008,
IPO3, neg., DNA, (Javir Talka Marda –
Gizi Anrebri).
Vysoký, středně silný, výrazná hlava,
normální kohoutek, pevný hřbet, dob-

VD32 Lirr u Alfréda, 31. 1. 2007,
63882/07/10, 68593, IPO1, SchH1, 0/0,
(Hektor v. Talka Marda – Ina z Eharu).
Středně vysoký, středně silný, vlkošedý, velmi dobrý výraz, kohoutek by
měl být výraznější, rovný, pevný hřbet,
dobře položená, kratší záď, dobrý
hrudník, normální fronta, ramenní kost
by měla být delší a šikměji položena,
vzadu velmi dobře zaúhlen, vykročení
by mělo být výraznější, posun dobrý.
(Výrazně, pouští.)
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V28 Nord Suché Lazce, 16. 5.
2008, 70100/08, 58183, ZVV1, 0/0,
DLK 0/0, (Ellute von der Mohenwiesse
– Eila Suché Lazce).
Středně silný, tmavě vlkošedý, velmi
dobrý výraz, normální kohoutek, rovný,
pevný hřbet, normálně položená záď,
dobré poměry hrudníku, rovná fronta,
ramenní kost by měla být delší a šikměji
položena, vzadu velmi dobře zaúhlen,
vykročení by mělo být výraznější, posun
velmi dobrý. (Výrazně, pouští.)

12
2010

9

NO

12
2010

TŘÍDA PRACOVNÍ - FENY

K L U B O V Á V ÝST A V A V Í T Ì Z Ù 2010

rozhodčí: Ing. Jiří Novotný
Do třídy pracovní bylo přihlášeno celkem 55 fen, to je o 24 více nežli v roce 2009 fen.
K statickému posouzeni nenastoupilo 12 fen a 5 prokázalo nedostatečnou tvrdost a bojovnost.
Celá třída působila velice vyrovnaným dojmem v exteriéru i v projevu povahových vloh.
Feny pocházely po 38 plemenících, z kterých se na této třídě nejvýznamněji podíleli:
INDO Starý samotár 6x, PAKROS d’Ulmental 3x, QUERO Hartis CS 3x, XANDI Vitaxis 3x, a AMATUS v Bad Bol 3x.
Na základě statického a dynamického posouzení exteriéru jsem 7 fenám zadal VA třídu, 22 fenám známku V a
2 fenám známku VD.
Je velice potěšitelné, že z 42 přezkušovaných fen v povaze bylo nejvyšší známkou výrazně ohodnoceno 35
fen, což je 83% souboru a známkou nedostatečně bylo ohodnoceno pouze 5 fen představující 12% souboru.
Klubovou vítězkou se stala IRIS Suché Lazce, která předčila své soupeřky zejména v pohybu. Loňská dvojnásobná Klubová vítězka XARA Hartis Bohemia nebyla v kruhu prezentována.

Klubová vítězka, CAC, VA1 Iris Suché Lazce
6. 3. 2007, 64096/07, 58000, ZVV1, 0/0, (Padaroko Dany Květ
– Cessi z Hrabství Danpi).

V plné výšce, elegantně postavená, správného typu, hlava výrazná, horní i spodní linie v pořádku, dobré hrudní poměry, dobré předhrudí, oboustranně velmi dobře zaúhlená, akce končetin
vydatná, nízko probíhající nad terénem, se správným prostorem.

R. CAC, VA2 Sandra Rumina Moravia
30. 4. 2007, 65439/07/09, 49245, VPG1, DKK+DLK normal,
(Pakros d’Ulmental – Chipsy Rumina Moravia).

Ještě středně velká, středně silná, elegantně postavená, správného výrazu, hlava výrazná, hřbetní i spodní linie v pořádku, dobrý hrudník, s dobrým předhrudím, oboustranně velmi dobře zaúhlená, za pohybu absolutně pevná, akce končetin vydatná, nízko probíhající nad terénem, se správným prostorem.

VA3 Sara z Kyjovského údolí
27. 12. 2005, 59402/05/08, 29529, ZVV1, neg.,(Tor di Casa
Nobili – Una Avax Hof).

10
Ještě středně velká, výrazná, fena pěkného typu i výrazu, hlava
v pořádku, hřbetní i spodní linie v pořádku. Dobré hrudní poměry,
výrazné předhrudí, oboustranně velmi dobře zaúhlená. Akce končetin vydatná, nízko probíhající nad terénem, s dobrým prostorem vpředu i vzadu.

NO

24. 3. 2008, 69282/08, 43819, IPO1, DKK 0/0, DLK 0/0
(Sony des Jardins du Peyrou – Kira Hartis Bohemia).

12
2010

Středně velká, středně silná, dobrého typu i výrazu, hlava dobrá, kohoutek
výrazný, hřbet klenutější, dobrý hrudník, s menším předhrudím, otevřenější
ramenní úhel, vzadu velmi dobře zaúhlená, za pohybu absolutně pevná,
.
s klenutějším hřbetem, vzadu vydatný nášlap, vpředu dobrý předkrok

K L U B O V Á V ÝST A V A V Í T Ì Z Ù 2010

VA4 Wanessa Hartis Bohemia

VA5 Cheila z Agíru Bohemia
24. 12. 2007, 69710/07, 58106j, ZVV1, HD, ED normal, (Vegas du Haut Mansard – Caira Sarandon).

Vysoká, středně silná, dobře postavená, s dobrým výrazem, momentálně
v srsti v mimo výstavní kondici, hlava správná, dobrá hřbetní i spodní linie,
dobrý hrudník, oboustranně velmi dobře zaúhlená, akce pánevních končetin vydatná, hrudník poněkud kratší. Oboustranně prostorná.

VA6 Johanka Galán Nalag
21. 4. 2008, 69449/08, 58263, SVV1, ZVV1, IPOV, neg.,
DLK neg., (Idol Riwal Hof – Ira Moravia Kar-Mi).

Středně velká, středně silná, dobře pigmentovaná, správného typu i výrazu, hlava výrazná, hřbetní i spodní linie v pořádku, dobré hrudní poměry,
poněkud uzavřenější ramenní úhel, oboustranně velmi dobře zaúhlená, za
pohybu absolutně pevná, vydatný záběr vzadu, dobrý prostor vpředu,
akce nízko probíhající nad terénem, oboustranně prostorná

VA7 Yanga Ornis – Bohemia
10. 6. 2008, 69932/08, 89476, ZVV1, FPr1, 0/0, (Indo Starý
samotár – Teri Ornis – Bohemia).

11
Vysoká, středně silná, dobře postavená fena, dobrého typu i výrazu, hlava
v pořádku, hřbetní i spodní linie rovněž, dobrý hrudník, oboustranně velmi
dobře zaúhlená, za pohybu akce pánevních končetin vydatná, vpředu dobrý předkrok, ne zcela ochotná k vystavování.

NO
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V1 Deisy Salli Bohemia, 5. 7.
2005, 57544/05/10, 45907, ZVV1, A
0/0, (Kirr Hartis Bohemia – Betty Dlhá
Roveň).
Vysoká, středně silná fena správného
typu, hlava výrazná, hřbetní i spodní linie v pořádku, dobře utvářený hrudník
s výrazným předhrudím, oboustranně
velmi dobře zaúhlená, za pohybu pevná, akce končetin vydatná, nízko probíhající nad terénem. Se správným
prostorem.

V2 Xarra Slezin Lovan, 5. 7. 2007,
65800/07, 60447, IPO1, ZVV1, BH, ED
normal, HD normal, (Amatus v. Bad –
Boll – Viktoria Anrebri).
Středně velká, středně silná fena
správného typu, dobrá hlava, dobrá
horní i spodní linie, dobré hrudní poměry, s dobrým předhrudím, oboustranně velmi dobře zaúhlená, za pohybu pevná, akce končetin oboustranně vydatná, nízko probíhající nad terénem.

V4 Ilien Ornis – Bohemia, 10. 5.
2006, 6089/06/08, 49202, ZVV1, 0/0,
(Quero Hartis CS – Unka Ornis – Bohemia).
Velká, silná, dobře postavená, s delšími bedry, hlava v pořádku, kohoutek
méně výrazný, záď vetšího sklohu,
dobrý hrudník, s dobrým předhrudím,
oboustranně velmi dobře zaúhlená,
akce končetin vydatná, nízko probíhající nad terénem.

V7 Nany Ibis Bohemia, 24. 3.
2007, 64557/07/08, 89396, ZVV1, ZZO,
FPr1, 0/0, (Danger v. Zellwaldrand –
Teri Ornis – Bohemia).
Středně velká, drobnější, dobrého typu i
výrazu, hlava v pořádku, dobrá horní i
spodní linie, poněkud kratší, dobře
položená záď, otevřenější ramenní úhel,
za pohybu akce končetin vydatná,
s menším prostorem vpředu i vzadu.

V5 Nathalia Provocativo, 15. 12.
2008, 68776/08, 81634, ZVV1, 1/1,
(Cayira’s Herro – Aimy Hartis Bohemia).
Středně velká, středně silná, dobrého
typu i výrazu, hlava výrazná, dobrá
vrchní i spodní linie, dobrý hrudník,
dobré předhrudí, oboustranně velmi
dobře zaúhlená, za pohybu pevná, vydatný nášlap vzadu, dobrý předkrok
vpředu, chody nízko probíhající nad
terénem.

V8 Cora Provocativo, 3. 10. 2004,
54726/04/06, 81363, IPO3, SchH2,
ZVV1, 0/0, DNA, (Xero Hartis Bohemia
– Folly Maserau).
Středně velká, středně silná, správného typu i výrazu, hlava v pořádku, kohoutek méně výrazný, hřbet i záď
v pořádku. Dobré hrudní poměry, dobré předhrudí, oboustranně velmi dobře
zaúhlená, z pohybu absolutně pevná,
s méně výrazným kohoutkem, akce
končetin vydatná, výrazná, nízko probíhající nad terénem.
V9 Xora Advil, 17. 1. 2007,
63956/07/08, 58963, ZVV1, 1/1, (Indo
Starý samotár – Rufi Advil).
Středně velká, středně silná, dobrého
formátu, hlava v pořádku, kohoutek
méně výrazný, hřbet dobrý, záď kratší,
otevřenější ramenní úhel, za pohybu
pevná, vzadu dobrý nášlap, vpředu
akce vyšší, kratší. Oboustranně dobrý
prostor.

V3 Honey Hiszpanskie Srebro, 9.
10. 2007, 72194/08/09, H 990, ZVV1,
0/0, (Canses vom Suentelstein – Chany Gard Bohemia).
Výrazná fena, trochu delší stavby těla,
správného typu i výrazu, hlava výrazná, hřbetní i spodní linie v pořádku,
dobré hrudní poměry, dobré předhrudí. Oboustranně velmi dobře zaúhlená,
za pohybu pevná, vzadu vydatný nášlap, vpředu ne vždy plný předkrok.
Oboustranně prostorná.

V6 Jessica Provocativo, 18. 3.
2007, 64415/07/09, 81532, ZVV1,
IPOV, FPr1, DKK 0/0, DLK 0/0, (Arny
Hartis Bohemia – Finta Hartis Bohemia).
Vysoká, částečně prodloužená, elegantně postavená fena, dobrého typu
i výrazu, hlava výrazná, kohoutek
méně výrazný, delší bedra, kratší záď,
dobrý hrudník s dobrým předhrudím.
Oboustranně velmi dobře zaúhlená,
za pohybu pevná, s méně výrazným
kohoutkem, s výraznými chody vpředu i vzadu.

V10 Chocolate Geisha Provocativo, 16. 6. 2006, 61290/06/08, 81480,
ZVV1, ZM, DKK 0/0, DLK 0/0, (Xandy
Vitaxis – Aimy Hartis Bohemia).

Středně velká, silná, elegantně postavená fena, správného typu, hlava dobrá, dobrá spodní i vrchní linie, kratší,
dobře položená záď, dobrý hrudník
s dobrým předhrudím, otevřenější ramenní úhel, za pohybu pevná, vzadu
vydatný nášlap, vpředu akce poněkud
kratší.

V12, Gipsy Sherak, 10. 10. 2005,
58800/05/05, 88250, ZZO, ZVV1, 0/0,
(Xandy Vitaxis – Chelsea Sherak).
Středně velká, středně silná, správného typu, dobrého výrazu, hlava výrazná, dobrá horní i spodní linie, dobrý
hrudník, s dobrým předhrudím, oteřenější ramenní úhel, za pohybu akce
pánevních končetin vydatná, s dobrým
posunem hrudních končetin, vyšší,
kratší. Oboustranně vyšší prostor.

V13 Ylien Ornis – Bohemia, 10. 6.
2008, 69933/08, 89477, ZVV1, 0/0,
(Indo Starý samotár – Teri Ornis – Bohemia).

V14 Ivvy Mirtan Bohemia, 1. 7.
2008, 70094/08/10, 63450, ZZO, FPr1,
IPOV, ZVV1, 0/0, (Indo Starý samotár –
Fera Mirtan Bohemia).
Vysoká, středně silná fena dobrého výrazu, správného typu, hlava výrazná,
hřbet i spodní linie v pořádku, dobré
hrudní poměry s dobrým předhrudím,
s otevřenějším ramenním úhlem,
oboustranně velmi dobře zaúhlená. Za
pohybu pevná, vzadu vydatná akce,
vpředu poněkud kratší, chody nízko
probíhající nad terénem.
V15, Izzy Arcus, 9. 1. 2005,
55550/05/08, 87395, ZVV1, A normal,
(Janos v.d. Noriswand – Zandra z Lintichu).
Vysoká, středně silná, dobrého výrazu,
správného typu, výrazná, s ne zcela
pevným uchem, hřbetní linie v pořádku, záď kratší, dobře položená, dobré
hrudní poměry, otevřenější ramenní
úhel. Akce pánevních končetin vydatná, s dobrým posunem hrudních končetin, vyšší, s dobrým překrokem,
oboustranně prostorná.

V16, Quara Irluka, 16. 10. 2005,
58762/05/08, 63134, ZVV1, IPOV, FPr1,
0/0, (Aiko v. Butjenter Land – Fenry Irluka).
Středně velká, středně silná, s dobrou
hlavou, méně výrazným kohoutkem,
s dobrým hřbetem, s normální zádí,
menší předhrudí, vzadu velmi dobře
zaúhlená, za pohybu vzadu vydatný

posun, vpředu akce kratší oboustranně dobrý prostor.

V17 Brandy Abides, 18. 4. 2008,
69223/08, 59022, IPO1, DKK 0/0, DLK
0/0, (Indo Starý samotár – Feja Daxis).
Středně velká, středně silná, s dobrou
hlavou, méně výrazným kohoutkem,
hřbetní linie poněkud delší v bedrech,
spodní linie v pořádku, méně výrazné
předhrudí, otevřenější ramenní úhel,
vzadu velmi dobře zaúhlená, za pohybu vydatný nášlap vzadu, akce předních končetin kratší, vyšší.

V18 Izzi Bri – Jack, 6. 2. 2008,
68452/08, 63407, ZVV1, 0/0, (Indo Starý samotár – Bissy Bri – Jack).
Vysoká, suchá, trochu delší, hlava výrazná, delší bedra, záď vyššího sklonu,
hrudník s menším předhrudím, otevřenější ramenní úhel, akce končetin vzadu vydatná, vpředu kratší, vyšší, oboustranně s dobrým prostorem.

V19 Jolina Helilein, 9. 9. 2004,
54406/04/07, 58476, IPO3, ZVV2,
ZPO1, 0/0, DLK 0/0, DNA, (Ingolf v.
Karthago – Fanny Helilein).
Vysoká, dobrého poměru výšky s délkou, dobrého výrazu, hlava správné
síly s málo výraznou maskou, kohoutek ještě výrazný, hřbet i záď v pořádku, dobrý hrudník, vpředu dobře, vzadu velmi dobře zaúhlená, akce končetin méně vydatná, nízko probíhající
nad terénem, s dobrým prostorem.
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V11 Gába Mirtan Bohemia, 23. 6.
2005, 57480/05/08, 63091, ZVV1,
(Flipp v Arlett – Quana Hartis Bohemia).
Středně velká, středně silná s výraznou hlavou, dobrým poměrem výšky
k délce, hřbet v pořádku, záď kratší,
dobře položená, dobrý hrudník dobré
předhrudí, za pohybu pevná, vzadu
vydatný nášlap, vpředu dobrý předkrok, chody nízko probíhající nad terénem.

Vysoká, silná, poněkud delší, elegantně postavená fena s dobrým výrazem,
hlava v pořádku, kohoutek výrazný,
hřbet delší v bedrech, záď kratší, dobře položená. Dobře utvářený hrudník
s dobrým předhrudím, oboustranně
velmi dobře zaúhlená, akce končetin
vydatná, nízko probíhající nad terénem, oboustranně s dobrým prostorem.

13

NO

výrazu, hlava v pořádku, hřbetní linie
zakončená kratší zádí, dobrý hrudník,
s menším předhrudím, vpředu dobře,
vzadu velmi dobře zaúhlená. Za pohybu pevná, akce pánevních končetin
vydatná, vpředu kratší, vyšší. Oboustranně dobrý prostor.
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V20 Monna Ornis – Bohemia, 17.
7. 2003, 50107/03/05, 49013, ZVV1,
1/0, (Quero Hartis CS – Unka Ornis –
Bohemia).
Středně velká, středně silná, dobře postavená, s dobrou hlavou, s dobrou
hřbetní i spodní linií, vpředu s otevřenějším ramenním úhlem, velmi dobře
zaúhlená, akce končetin vzadu vydatná, vpředu s menším předkrokem.

V21 Barka Sadeckie Lachy, 31. 7.
2006, 72170/08, L011, ZVV1, IPO3,
Fpr3, VPGA VPG2, neg., (Yukon v.
Klostermoor – Tina v. Haus Galli).
Středně velká, středně silná, dobrého

málo výrazný, hřbet dobrý, záď krátká,
dobře položená, krátká ramenní kost,
akce končetin vzadu dostatečně vydatná, vpředu kratší, vyšší.

V22 Nippy Anrebri, 16. 9. 2007,
67184/07/10, 06949, ZVV1, A 0/1,
(Kvint v. Thorarinn – Lada Anrebri).
Středně velká, středně silná, dobrý výraz, dobrý kohoutek, dobrý hřbet, kratší, rovně položená záď dobrý hrudník,
bez předhrudí, vpředu otevřený úhel,
vpředu dobře, vzadu velmi dobře zaúhlená. Za pohybu akce pánevních
končetin vydatná, akce hrudních končetin kratší, vyšší. Oboustranně dobrý
prostor.
VD1 Kerolain Anrebri, 23. 12.
2004, 55423/04/07, 06442, ZVV1,
IPO3, FPr3, 0/0, (Ellute v.d. Mohnwiesse – Emilka Anrebri).
Středně velká, středně silná, dobrého
výrazu, hlava v pořádku, kohoutek

VD2 Freya z Gilanu, 8. 5. 2007,
65633/07/09, 06902, ZVV1, FPr1, 1/1,
(Kirr Hartis Bohemia – Nike z Gillanu).
Středně velká, středně silná, kompaktní, s hlubším hrudníkem, hlava dobrá,
hřbet krátký, pevný, záď kratší, dobře
položená, dobré předhrudí, oboustranně velmi dobře zaúhlená, akce končetin ještě vydatná, nízko probíhající nad
terénem, oboustranně prostorná.
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