20. Samostatná klubová výstava
a p ehlídka chovných ps

a fen

Net eba - Penzion Artemis
sobota, 26.5.2018

Posudky a fotodokumentace
MALÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHA
Rozhodčí
Manfred Fragner pro MMO
11x
16x
4x
9x

VÝBORNÁ
VELMI DOBRÁ
DOBRÁ
NEPOSOUZEN

PSI - T ÍDA DOROSTU
1

BUSTER VENARICAS

VN

3.9.2017, ČLP/MMO/11653
o: Alan z Vlčkovického dvora, m: Cassie And lský hrad
ch: Štefánková Markéta, maj: Zá ecký Zden k

OKO sv tle hn dé, CHRUP plnochrupá, SKUS n ţkový
Posudek: Dobrá samčí hlava, p kná horní a spodní linie. Vlajka správn nasazená a nesená.
Korektní zaúhlení b h . Dobré p edvedení v kluhu a klidná povaha

PSI - T ÍDA MLADÝCH

2

ADAR JEST ÁBÍ STOPA

V1 CAJC BOJ

10.1.2017, ČLP/MMO/11453
o: Fred z Rasetova dvora, m: Bessi z Číţavských luk
ch: Havlík Václav, maj: Suda Martin

VÝŠKA 53 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Krásná samčí hlava s korektn nasazenými slechy, pevná kostra, dob e vyvinuté
p edhrudí. Korektní úhlení b h , p kný pohyb v kruhu, vyrovnaná povaha

3

ANAKIN Z DLOUHÉ JÁMY

D

11.6.2017, ČLP/MMO/11592
o: Hugo vom Münsterland, m: Tamesis Eben-Ezer
ch: Steidlová Martina MVDr., maj: Uher Miloslav

VÝŠKA 54 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Dobrá hlava, dobré osvalení, korektní zaúhlení b h , dob e vyvinuté p edhrudí, írné
vybočení lokt , delší osrst ní. Není ve výstavní kondici

4

CAR Z BAB TÍNSKÉ STRÁN

VD4

26.7.2017, ČLP/MMO/11601
o: Adar od Nezd evského rybníka, m: Anka ze Ţirecké Podstrán
ch: Van k Milan, maj: Vá a Josef

VÝŠKA 57 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Dob e pigmentovaný mladý pes, m kký v zádech, korektní zaúhlení b h , Dob e
nasazená ohá ka s dobrým osrst ním. V pohybu mírn rozev ené zadní končetiny. Veselá povaha

5

CLIP Z BAB TÍNSKÉ STRÁN

VD3

26.7.2017, ČLP/MMO/11603
o: Adar od Nezd evského rybníka, m: Anka ze Ţirecké Podstrán
ch: Van k Milan, maj: Černý Václav

VÝŠKA 52,5 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Dobrá hlava, dobrá horní a spodní linie, typický p edstavitel plemene. Dobré zaúhlení
p edních i zadních končetin, dobré postavení tlap, v pohybu temperamentn jší, povaha klidná

6

CYRYL Z BAB TÍNSKÉ STRÁN

V2

26.7.2017, ČLP/MMO/11602
o: Adar od Nezd evského rybníka, m: Anka ze Ţirecké Podstrán
ch: Van k Milan, maj: Muţák Bohuslav

VÝŠKA 55 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek:Odpovídající mladý pes, klidná povaha, kvalitní horní a spodní linie, p kné p edvedení v
kruhu. Dobré osrst ní správná délka. Povaha klidná

PSI – MEZIT ÍDA
7

WARM Z FLORIANOVA DVORA

NENASTOUPIL

23.2.2017, ČLP/MMO/11493
o: Portos z Florianova dvora, m: Tarra z Florianova dvora
ch: Šlapanský Luboš MVDr., maj: Mácha Jakub Bc.

PSI - T ÍDA OTEV ENÁ
8

ALBERT ANOMIS CHOICE

V1, CAC, KV, BOS

2.8.2016, ČLP/MMO/11404
o: Adar od Nezd evského rybníka, m: Andy z Osady Svatojánské proudy
ch: Rezková Simona, maj: Kuška Ji í

VÝŠKA 53 cm OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Dob e pigmentovaný pes, p ekrásná horní i dolní linie, korektní zaúhlení p edních i
zadních končetin, typické osrst ní, p átelská povaha.

9

ERDOS OD PSTRUŽÍ

ÍČKY

VD4

20.7.2015, ČLP/MMO/11184
o: Ares vom Ammertal, m: Xella od Pstruţí íčky
ch: Šmídová Jana, maj: Ernstberger Matthias

VÝŠKA 52 cm OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Silná samčí hlava, dob e vyvinutá kostra, dobrá horní i spodní linie, vlajka níţe nasazená, p ední
zaúhlení b h korektní, zadní zaúhlení b h korektní, spáditá zá , prostorný pohyb, pevné nervy,
vlajka v pohybu níţe nesená

10 GWEN ULJA-MORAVA

VD3

28.5.2016, ČLP/MMO/11320
o: Marko Eben-Ezer, m: Aoda z Angeliky
ch: Ulrich Jan, maj: Hájková Pavlína

VÝŠKA 54 cm OKO tmav hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: silný pes, dobrá linie hlavy, p kná spodní i horní linie. Korektní zaúhlení p edních i
zadních b h , dob e nesená vlajka, silná stavba kostry. Srst není ve výstavní péči ( na b iše). Uţší
postavení zadních b h v pohybu. Povaha klidná

11 CHAMPION Z LHOTECKÉ KAŠTANKY

NENASTOUPIL

22.5.2016, ČLP/MMO/11352
o: Adar od Nezd evského rybníka, m: Elsa z Prosecké strán
ch: Kougl Zbyn k, maj: Laštovka Václav

12 SEDRIK Z FLORIANOVA DVORA

V2 Res.CAC

8.11.2013, ČLP/MMO/10722/16
o: Brisko von der Grossen Breite, m: Jorka z Florianova dvora
ch: Šlapanský Luboš MVDr., maj: Macháčková Helena

VÝŠKA 54 cm OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový

Posudek. dlouhá lehká hlava, dob e nasazená slecha, dlouhý h bet, dobré zaúhlení p edních b h ,
prostoný pohyb, uţší postavení zadních b h , vlajka krásn nasazená a nesená

PSI - T ÍDA PRACOVNÍ
13 CHIN ZE ZÁHUMENICE

V1 CAC

23.4.2016, ČLP/MMO/11298
o: Portos z Florianova dvora, m: Asta z Angeliky
ch: Bárta Zden k, maj: Vo íšek Jaroslav

VÝŠKA 55 cm OKO hn dé, CHRUP P1 naho e vpravo 2x,, SKUS n ţkový
Posudek: Krásná samčí hlava, delší h bet, korektn nasazená ohá ka, dobrá stavba kostry, dobré
zaúhlení p edních i zadních b h , dobré osrst ní, velmi p kné p edvedení. Povaha klidná

PSI - T ÍDA VETERÁN
14 CYRIL ČERNÁ H RKA

NENASTOUPIL

19.5.2008, ČLP/MMO/9600/12
o: Jas z Grygovských skal, m: Zora z Florianova dvora
ch: Šuk Jaroslav Ing., maj: Šuk Jaroslav Ing.

FENY - T ÍDA
15 BONNIE VENERICAS

VN1

3.9.2017, ČLP/MMO/11657
o: Alan z Vlčkovického dvora, m: Cassie And lský hrad
ch: Štefánková Markéta, maj: Štefánek Petr

OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: typická fenčí hlava, dlouhý h bet, dobré zaúhlení p edních i zadních b h , dob e
vyvinuté p edhrudí. Prostorný pohyb, p átelská povaha

FENY - T ÍDA MLADÝCH
16 AFRA OD SMILOVSKÉHO RYBNÍKA

V2

12.6.2017, ČLP/MMO/11566
o: Falco ze Slavonic, m: Cassie od P ísečnické p ehrady
ch: Mišta Miroslav, maj: Laštovková Petra

VÝŠKA 53 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Jemn jší fena, dobrá h betní linie, dobré zaúhlení p edních i zadních b h , dobrá vlajka,
vynikající osrst ní, povaha klidná

17 AIRRA JEST ÁBÍ STOPA

D

10.1.2017, ČLP/MMO/11454
o: Fred z Rasetova dvora, m: Bessi z Číţavských luk
ch: Havlík Václav, maj: Jakoubek Roman

VÝŠKA 48 cm OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: velmi jemná fena, rovný h bet, korektn nasazená ale mén osrst ná ohá ka, málo
osrst ní p edních b h , prostorný pohyb, fena na spodní hranici, povaha klidná

18 ANGIE Z PRAVÍKOVSKÉHO ÚDOLÍ

D

10.3.2017, ČLP/MMO/11496
o: Polt z Florianova dvora, m: Brita z Radostického luhu
ch: Liška Filip, maj: Moravec Lukáš

VÝŠKA 48 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Velice temperamentní fena, dlouhá srst, níţe nasazená vlajka, korektní zaúhlení zadních i
p edních b h , horší p edvedení, temperamentní fena, spodní hranice výšky.

19 ARABELA Z DLOUHÉ JÁMY

VD4

11.6.2017, ČLP/MMO/11598
o: Hugo vom Münsterland, m: Tamesis Eben-Ezer
ch: Steidlová Martina MVDr., maj: T ma Pavel

VÝŠKA 50 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: typická fenčí hlava, silný h bet, dobrý pohyb, typické osrst ní, v pohybu uţší postavení
zadních končetin. Kidná povaha

84 ARTEMIS Z DLOUHÉ JÁMY

VD

11.6.2017, ČLP/MMO/11599
o: Hugo vom Münsterland, m: Tamesis Eben-Ezer
ch: Steidlová Martina MVDr., maj: Sommerová Jana

VÝŠKA 50 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: typická fenčí hlava, jemná kostra, dobrý pigment, dobré zaúhlení p edních i zadních
b h , prostorný pohyb

20 BEIRA OD RYBNÍKA KÁLEK

VD

29.5.2017, ČLP/MMO/11558
o: Adar od Nezd evského rybníka, m: Amy od Dlouhé strouhy
ch: T ma Petr, maj: Drvota Dušan

VÝŠKA 50 cm OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: jemn jší, dob e pigmentovaná fena, krásná fenčí hlava, dobré zaúhlení p edních i
zadních končetin,sviţný pohyb, vyrovnaná povaha

21 CILKA OD NEZD EVSKÉHO RYBNÍKA

V3

13.5.2017, ČLP/MMO/11535
o: Fred z Rasetova dvora, m: Bára od Nezd evského rybníka
ch: Kuška Ji í, maj: Kuška Ji í

VÝŠKA 50 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový

Posudek: Velmi p kná dob e pigmentovaná fena, dlouhý h ebt, dobré zaúhlení zadních i p edních
končetin, dobrá stavba kostry, temperamentní pohyb, výborná povaha

22 CLAIRE Z LESA KRÁLOVCE

D

19.3.2017, ČLP/MMO/11522
o: Falk z Rasetova dvora, m: Agora Badaine
ch: Midrlová Stanislava Mgr., maj: Kachlík Ji í

VÝŠKA 49 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Typická fenčí hoava, dobrý h betní linie, korektn nasazená ohá ka, dobré za§hlení
p edních i zadních končetin, p átelská povaha

23 CLEA Z BAB TÍNSKÉ STRÁN

V1 CAJC

26.7.2017, ČLP/MMO/11610
o: Adar od Nezd evského rybníka, m: Anka ze Ţirecké Podstrán
ch: Van k Milan, maj: Pálko Stanislav

VÝŠKA 50 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: P ekrásná fena ve správném formátu, vynikající osrst ní, silná kostra, velice p kné
zaúhlení b h , prostorný pohyb. Dobrá povaha, hluboký hrudník

24 CORRA Z BAB TÍNSKÉ STRÁN

Neposouzena

26.7.2017, ČLP/MMO/11611
o: Adar od Nezd evského rybníka, m: Anka ze Ţirecké Podstrán
ch: Van k Milan, maj: Van k Milan

NEPOSOUZENA – bázlivá b hem posuzování chrupu. Jinak velmi p kná fena

Diskvalifikována-zalomená ohá ka

25 ELBA BADAINE

10.3.2017, ČLP/MMO/11505
o: Gi o z Kulatého kopce, m: Babette Badaine
ch: Kunášková Kate ina Bc., maj: Hatala Karel

26 CHIRA OD PSTRUŽÍ

ÍČKY

VD

28.3.2017, ČLP/MMO/11512
o: Dar z Dianina údolí, m: Zouy od Pstruţí íčky
ch: Šmídová Jana, maj: Pa ízek Ji í

VÝŠKA 52 cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Velice p kná fenčí hlava, štíhlejšího typ, dlouhý h bet, p kn nesená ohá ka, korektní
zaúhlení b h v pohybu. Zadní b hy uţší, Dob e pigmentovaná srst, p átelská pohava

FENY - MEZIT ÍDA
27 BASTET Z KYŠPERSKÝCH LES

NENASTOUPILA

14.11.2016, ČLP/MMO/11445
o: Adar od Nezd evského rybníka, m: Baylene Badaine
ch: Beranová Jana, maj: Vašíčková Ingrid Ing.

28 BRIA BRAVE Z VAR

KARLOVÝCH

V1, CAC, KV, BOB, BIS

10.10.2016, ČLP/MMO/11418
o: Lasko von der Günz, m: Arka od Pramene Rokytky
ch: Singer Ji í, maj: Štréblová Petra

VÝŠKA 52 cm OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Velmi p kná fena, s dobrým pigmentem, dobrá délka ohá ky, dobrá stavba kostry,
dobré zaúhlení obojích b h , standartní srst, povaha klidná

29 TYRA Z BOROVÉ ZAHRADY

VD2

12.6.2016, ČLP/MMO/11375
o: Adar od Nezd evského rybníka, m: Aida z Lovčické hájovny
ch: Zima Josef MVDr., maj: D dek František

VÝŠKA 53 cm OKO tmav hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Kvadratický rámec, dobré osvalení, rovný h bet, zaúhlení obojích b h kvalitní, v pohybu
uţší zaúhlení zadních b h , srst není ve výstavní péči, p átelská povaha

FENY - T ÍDA OTEV ENÁ
30 AIDA OD MALECHOVICKÉ ZVONIČKY

NENASTOUPILA

4.6.2016, ČLP/MMO/11333
o: Patrik z Florianova dvora, m: Á a od Pstruţí íčky
ch: Kozderka František, maj: Majer Jaroslav Ing.

31 CIRKA Z VLČKOVICKÉHO DVORA VD3
17.9.2016, ČLP/MMO/11412
o: Dor Ulja-Morava, m: Xitti z Otmického polesí
ch: Pomezný Miloš, maj: Haškovcová Petra

VÝŠKA 51 cm OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: tmav pigmentovaná fena, velmi p kná hlava, rovný h bet, hodn bohatá vlajka, kvalitní
zaúhlení b h . Dobrá stavba kostry, prostorný pohyb, temperamentní povaha

32 EIRA OD PSTRUŽÍ

ÍČKY

VD2

20.7.2015, ČLP/MMO/11186
o: Ares vom Ammertal, m: Xella od Pstruţí íčky
ch: Šmídová Jana, maj: Süsnerová Adéla

VÝŠKA 52 cm OKO tmav hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Velice silná fena s tmav hn dým pigmentem, pevný, dlouhý h bet, krátká bedra, p ední
zaúhlení b h korektní, zadní strm jší. P iléhavá srst, na zádech vlnitá. Temperamentní pohyb,
vyrovnaná povaha.

33 VALKA Z FLORIANOVA DVORA

V1, CAC

17.2.2016, ČLP/MMO/11271
o: Xito vom Eulenfelsen, m: Jorka z Florianova dvora
ch: Šlapanský Luboš MVDr., maj: Szolárová Markéta MVDr.

VÝŠKA 52 cm OKO tmav hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Typická p edstavitelka plemene s velice udrţovanou srstí, p ekrásná horní a spodní linie,
vynikající osrst ní, dobré zaúhlení b h , silná stavba kostry, energický pohyb, dominantní fena

FENY - T ÍDA PRACOVNÍ
34 AIDA Z ROMANOVA CHOVU

VD1

8.12.2014, ČLP/MMO/10983
o: Lord vom Feldbrand, m: Barbara z Angeliky
ch: Trojka Roman, maj: Dovol Václav

VÝŠKA 53cm OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Silná fena s dobrým pigmentem, kvadratická postava, odpovídající osrst ní, lehce
pronesený h bet, dobré zaúhlení b h , temperamentní pohyb, klidná povaha

35 BELLIS FATY LAMBERK

NENASTOUPILA

26.10.2015, ČLP/MMO/11219
o: Larcchan vom Forstweg, m: Faty od Lovenky
ch: Vašíčková Ingrid Ing., maj: Vašíčkovi Ingrid a Petr

FENY - T ÍDA VÍT Z
36 ALMA LUNA VOLANS

VD2

8.5.2016, ČLP/MMO/11296
o: Falco ze Slavonic, m: Luna z Vlasteckého vrchu
ch: Langerová Marcela Mgr., maj: Langerová Marcela Mgr.

VÝŠKA cm OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Typická fena se slabší stavbou kostry, rovný h bet, korektn nasazená ohá ka, uţší
hudník, dobré zaúhlení obojích b h , p kná srst, p átelská povaha

37 AMMY Z VAR

KARLOVÝCH

VD1

23.3.2014, ČLP/MMO/10797
o: Zip And lský hrad, m: Arka od Pramene Rokytky
ch: Singer Ji í, maj: Singerová Alexandra

VÝŠKA 53cm OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Silná kostra, dob e osvalený h bet, kratší zá , zaúhlení p edních b h v po ádku, zadní
strm jší, vynikající osrst ní, silna kostra, temperamentní v pohybu, povaha klidná

38 BAYLENE BADAINE

VD3

13.4.2011, ČLP/MMO/10176/15
o: Vir z Florianova dvora, m: Gita Eben-Ezer
ch: Kunášková Kate ina, maj: Beranová Jana

VÝŠKA 53cm OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Velmi silná fena, široký a hluboký hrudník, pevný h bet, ohá ka dob e nasazená, menší
osrst ní, p iléhavá srst, dobry pohyb, p atelská povaha

FENY - T ÍDA VETERÁN
39 CIPRA ČERNÁ H RKA

VD2

19.5.2008, ČLP/MMO/9603/12
o: Jas z Grygovských skal, m: Zora z Florianova dvora
ch: Šuk Jaroslav Ing., maj: Šuk Jaromír

OKO tmave hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový
Posudek: Silná fena, kvadraticka postava, silná stavba kostry, dob e zaúhlení všech b h , tmavá
srst, p telská povaha

40 JORKA Z FLORIANOVA DVORA

V1, BOV

11.4.2008, ČLP/MMO/9586
o: Jas z Grygovských skal, m: Adra z Florianova dvora
ch: Šlapanský Luboš MVDr., maj: Szolárová Markéta MVDr.

OKO sv tle hn dé, CHRUP úplný, SKUS n ţkový

Posudek. Typická fena s velice p knou hlavou, velmi tmavý pigment, klasické osrst ní, výborné
zaúhlení b h , temperamentní pohyb, p átelská povaha

20. Samostatná klubová výstava
a p ehlídka chovných ps

a fen

Net eba - Penzion Artemis
sobota, 26.5.2018

Posudky a fotodokumentace

VELKÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHA
Rozhodčí
MVDr. Miroslav Kalich
11x
6x
1x
0x

VÝBORNÁ
VELMI DOBRÁ
DOBRÁ
NEPOSOUZEN

PSI - T ÍDA MLADÝCH
41 YOSH JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA V1,CAJC,BOJ

10.3.2017, ČLP/VMO/2037
o: Partick Junior od Nezdického potoka, m: Nirvana Svatoborský revír
ch: Polák Milan Ing., maj: Holá Iva

VÝŠKA 64 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: pes ušlechtilé hlavy, dob e nasazeného krku, výborná horní i dolní linie, zaúhlení i mechanika
obojích b h správné, dob e vyvinutý hrudník i p edhrudí, osrst ní standardní, povaha klidná

42 YVES JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA

VD2

10.3.2017, ČLP/VMO/2038
o: Patrick Junior od Nezdického potoka, m: Nirvana Svatoborský revír
ch: Polák Milan Ing., maj: Lisner Miroslav

VÝŠKA 64 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: pes tém r kvadratického rámce, st edn silné kostry, dob e umíst né hlavy, výborná horní i více
ustupující dolní linie, mén p edhrudí i hrudník, zatím voln jší lokte, vesele nesená ohá ka, osrst ní
standardní, povaha klidná

PSI – MEZIT ÍDA
43 BASTY Z MIKETOVA DVORA

VD1

9.11.2016, ČLP/VMO/1997
o: Britt od Spálené skály, m: Quinet Svatoborský revír
ch: Miketová Gabriela, maj: Sloupová Marie

VÝŠKA 60 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Pes jemn jší kostry a mén vyrazné hlavy, mírn vyklenutá h betní linie, pon kud mén
p edhrudí, zaúhlení i mechanika obojích b h správné, osrst ní standardní, v línání, povaha klidná

PSI - T ÍDA OTEV ENÁ
44 ARON VOM NOORNDÖRP

16.6.2015, ČLP/VMO/1960, VDH 227/15
o: Nick von Hoxfelg, m: Alva von Königsdamm
ch: Brümmer Tim u. Telse, maj: Mokrý Jaroslav

V1,CAC

VÝŠKA 65 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Pes st edn silné kostry tém kvadratického rámce s výraznou hlavou, dobrým záv sem,
výborná horní i dolní linie, dob e utvá ený hrudník i p edhrudí,zaúhlení i mechanika obojích b h
správné, osrst ní standardní, povaha klidná

45 CÉSAR ZE SIVICKÉHO LESA

VD4

19.10.2014, ČLP/VMO/1881
o: Orson Svatoborský revír, m: Blanka ze Sivického lesa
ch: Ryšánek Zden k, maj: Slanina Václav

VÝŠKA 65 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Pes strakoš, samčí hlava s dobrým záv sem, tém kvadratický rámec, spáditá h betní
linie, kratší spáditá bedra, mén vyvinuté p edhrudí, voln jší lokte, zaúhlení i mechanika správná,
osrst ní standardní, povaha klidná

46 DYK ZE SIVICKÉHO LESA

V3

19.4.2016, ČLP/VMO/1986
o: Paplo II vom Busshof, m: Blanka ze Sivického lesa
ch: Ryšánek Zden k, maj: Mühlbacher Alois

VÝŠKA 65 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek:Pes sv tlý b louš s plotnami, samčí hlava, výborná h betní linie, dob e utvá ený hrudník,
spádit jší k ížová partie, zaúhlení i mechanika obojích b h správné, osrst ní standardní, povaha
temperamentní

47 XANNATHOS JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA
14.3.2016, ČLP/VMO/1971
o: Kirki Ciperro, m: Nina Junior od Nezdického potoka
ch: Polák Milan Ing., maj: Kratochvílová Zuzana

V2,Res.CAC

VÝŠKA 65 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Pes sv tlý b louš s plotnami, ušlechtilé hlavy, výborná horní i dolní linie, st edn silné
kostry, mírn obdelníkového rámce, zaúhlení i mechanika obojích b h správné, osrst ní
standardní, povaha temperamentní

PSI - T ÍDA PRACOVNÍ
48 QADIRI SVATOBORSKÝ REVÍR

VD2

17.4.2013, ČLP/VMO/1797/15
o: Arthus vom Rittersberg, m: Leontýnka od Nezdického potoka
ch: Fialová Lenka Ing., maj: Výravská Terezie

VÝŠKA 65 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Pes tmavý b louš, úm rná samčí hlava, pevná rovná h betní linie, prostorný hrudník,
pon kud mén p edhrudí, von jší lokte, osrst ní standardní, povaha klidná, užší postoj hrudních i
pánevních končetin.

49 XTREME JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA V1,CAC,KV,BOB
14.3.2016, ČLP/VMO/1973
o: Kirki Ciperro, m: Nina Junior od Nezdického potoka
ch: Polák Milan Ing., maj: Fialová Zuzana Ing.

VÝŠKA 65 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Pes ušlechtilé hlavy s dobrým záv sem, mírn obdelníkového rámce, výborná horní i dolní
linie, dob e utvá ený hrudník i p edhrudí, st edn silné kostry, osrst ní standardní, povaha klidná

PSI - T ÍDA VÍT Z

50 AARFY NATHANIEL Z LESA HABR VKY

V1,CAC

8.2.2014, ČLP/VMO/1846
o: Ozar od Nezdického potoka, m: Areta z Bobrovského údolí
ch: Mokrý Jaroslav, maj: Sládková Eliška

VÝŠKA 65 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Pes b louš s plotnami, um rné samčí hlavy s dobrým záv sem, pevná rovná h betní linie,
dob e utvá ený hrudník, zaúhlení a mechanika obojích b h správné, osrst ní standardní, povaha
klidná

51 AXEL ROSE Z LACHIMOVA CHOVU

V2,Res.CAC

14.4.2015, ČLP/VMO/1934
o: Kirki Cipero, m: Tiffany Junior od Nezdického potoka
ch: Kotalík Michal, maj: Kotalík Michal

VÝŠKA 65 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Pes sv tlý b louš st edn silné kostry, mírn obdelníkového rámce, um rn samčí hlavy,
pevná, mírn spáditá h betní linie, dob e nasazená,mírn vesele nesená,ohá ka, dob e utvá ený
hrudník, pon kud mén p edhrudí, zaúhlení i mechanika obojích b h správná, osrst ní standardní,
povaha klidná

PSI - T ÍDA VETERÁN
52 PATRICK JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA

V1

10.1.2010, ČLP/VMO/1624/12
o: Zir od Nezdického potoka, m: Gabriela od Nezdického potoka
ch: Polák Milan Ing., maj: Holá Iva

VÝŠKA 62 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Pes tmavý b louš, ušlechtilé hlavy, pevná h betní linie, dob e utvá ený hrudník, zaúhlení i
mechanika obojích b h správné, psrst ní standardní, povaha klidná, p íliš blahobytná
kondice

FENY - T ÍDA DOROSTU
53 VICTORIA SVATOBORSKÝ REVÍR

VN1

19.11.2017, ČLP/VMO/2070
o: Orson Svatoborský revír, m: Urbi Junior od Nezdického potoka
ch: Fialová Lenka Ing., maj: Pelikán Ladislav

VÝŠKA 58 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Fena 6 m síc , ušlechtilé hlavy,dobré h betní linie, zatím obdelníkového rámce, prostorný
hrudník, zatím mén p edhrudí, úhlení i mechanika obojích b h správná, osrst ní standardní,
povaha temperamentní, rozverná prezentace

FENY - T ÍDA MLADÝCH
54 ARMA HONOR GIRMI

VD1

10.6.2017, ČLP/VMO/2062
o: Akim od Dančí ohrady, m: Aida z Dančí strán
ch: Svobodová Kate ina Ing., maj: Svobodová Kate ina

VÝŠKA 58 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Fena b lka s plotnami, jemné kostry, fenčí hlavou s dobrým záv sem, pevná rovná
h betní linie, úzký hrudník, mén p edhrudí, strm jší úhlení hrudních končetin, úhlení a mechanika
pánevních končetin správná, osrst ní standardní, povaha klidná.

FENY - T ÍDA OTEV ENÁ
55 AIDA Z HLUBOČANSKÉHO HÁJKU

D

15.11.2015, ČLP/VMO/1967
o: Britt od Spálené skály, m: Aida od Bendlova dvora
ch: Kop ivová Tereza Ing., maj: Kočí Vladimír

VÝŠKA 59 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: fena sv tlá b lka jemn jší kostry, obdelníkového rámce, fenčí hlava s dobrým záv sem,
pevná rovná h betní linie, krátká spáditá k ížová partie, mén hrudníku i p edhrudí, voln jší lokte,
strm jší úhlení obou pár končetin, osrst ní standardní v línání, povaha klidná

56 BERNIE Z LESA HABR VKY

V1, CAC

14.3.2015, ČLP/VMO/1921
o: Darco von der Waldschnepfe, m: Areta z Bobrovského údolí
ch: Mokrý Jaroslav, maj: Buličková Jarmila

VÝŠKA 61 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Fena strakoš, ušlechtilá fenčí hlava, kvadratického rámce, pevná rovná h betní linie,
pom rn mén hrudníku, zaúhlení i mechanika obou b h správná, osrst ní standardní v línání,
povaha temperamentní

57 DITA ZE SIVICKÉHO LESA

VD2

19.4.2016 ČLP/VMO/1988
o: Paplo II vom Busshof, m: Blanka ze Sivického lesa
ch: Ryšánek Zden k, maj: Slanina Václav

VÝŠKA 51 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Fena pláš ová, tém kvadratického rámce, ušlechtilé fenčí hlavy, pevná rovná h betní
linie, kratší strm jší k ížové partie, dob e utvá ený hrudník, zaúhlení i mechanika hrudních končetin
správná, strm jší úhlení pánevních končetin

FENY - T ÍDA VÍT Z
58

REBECCA SVATOBORSKÝ REVÍR

V1,CAC,KV,BOS

10.2.2015, ČLP/VMO/1900/17
o: Orson Svatoborský revír, m: Urbi Junior od Nezdického potoka
ch: Fialová Lenka Ing., maj: Fialová Zuzana Ing.

VÝŠKA 61 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Fena b lka ušlechtilé hlavy s dobrým záv sem, výborná horní i dolní linie, dob e utvá ený
hrudník i p edhrudí, úhlení i mechanika obojích b h správná, osrst ní standardní ve výborné péči,
výborná prezentace

FENY - T ÍDA VETERÁN
59 ARTA OD BENDLOVA DVORA

V1, BOV

30.10.2009, ČLP/VMO/1611
o: Dan od Kaltouzu, m: Aska ze Semtínských potok
ch: Bendl Jaroslav, maj: Bendl Jaroslav

VÝŠKA 60 cm, OKO hn dé, CHRUP úplný, SKUS n žkový
Posudek: Fena tmavý b louš, fenčí hlava s dobrým záv sem, pevná rovná h betní linie, dob e
utvá ený hrudník, zaúhlení i mechanika obojích b h správná, osrst ní standardní, povaha veselá

20. Samostatná klubová výstava
a p ehlídka chovných ps a fen

Net eba - Penzion Artemis
sobota, 26.5.2018
Posudky a fotodokumentace
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Rozhodčí
MVDR. MIROSLAV KALICH
15X
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DOBRÁ
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PSI - MEZIT ÍDů
60 LUCKY LANFEROVÉ POLIA

Nenastoupil

20.12.2016, SPKP 265
o: Jerik z Ka-Mir Bohemia, m: Olívia z Molví
ch: Siget Andrej, maj: Vála Petr

PSI - T ÍDů OTEV ENÁ

61 ůRES Z LESů OULIŠT

V1,CAC

11.4.2016, ČLP/DO/8762
o: Grim od Paletky, m: Aida z Písek
ch: V cek Jan Mgr., maj: Dolíhal Rostislav

VÝŠKA 66 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Pes hn dák úm rné samčí hlavy, pevné spádité h betní linie, dob e utvá ený hrudník i
p edhrudí, zaúhlení i mechanika obojích b h správná, osrst ní standardní, povaha
temperamentní

62 GERO SK IVÁNČÍ ROKLE

V2, Res.CAC

15.6.2016, ČLP/DO/8789
o: Walter z Mechova, m: Gira od Šumického potoka
ch: Tlustý Miroslav, maj: Kolenčík Jan

VÝŠKA 65 cm OKO sv tle hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Pes pláš ový b louš, úm rné samčí hlavy s dobrým záv sem, pevná rovná h betní linie,
dob e utvá ený hrudník i p edhrudí, za pohybu užší postoj v p edu, vzadu úhlení i mechanika
končetin správné, osrst ní standardní, v línání, povaha klidná.

63 LANCELOT VOM VEYBACH

VD3

26.5.2016, ČLP/DO/8803, VDH-DL 314/16
o: Caj vom alt Humling, m: Izzy vom Buchheim
ch: Riedling Isabell, maj: Skalický Tomáš

VÝŠKA 65 cm OKO sv tle hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový

Posudek: Pes hn dák výrazné hlavy, mírn užší mozkovny, pevná rovná h betní linie, kratší
spáditá k ížová partie, dob e utvá ený hrudník i p edhrudí, zaúhlení i mechanika obojích b h
správná, osrst ní standardní, povaha klidná, pon kud voln jší lokte

64 YORK LH OD HANUSKY VD4

9.5.2016, ČLP/DO/8770
o: Grim od Paletky, m: Xena LH od Hanusky
ch: Hubata Ladislav, maj: Koprnický Ladislav

VÝŠKA 65 cm OKO sv tle hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek:Pes b louš s plotnami, úm rné samčí hlavy s dobrým záv sem, pevná h betní linie,
strm jší k ížová partie, mén p edhrudí, voln jší lokte, strm jší úhlení pánevních končetin, osrst ní
standardní, v línání, povaha klidná.

PSI - T ÍDů PRůCOVNÍ
65 FIN SK IVÁNČÍ ROKLE

V1,CAC,KV,BOB

14.5.2014, ČLP/DO/8677
o: Fous z Budišovské doliny, m: Gira od Šumického potoka
ch: Tlustý Miroslav, maj: K ra Ji í Ing.

VÝŠKA 67 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Pes b louš s plotnami, kvadratický rámec, výrazná samčí hlava, výborná horní i dolní
linie, dob e utvá ený hrudník i p edhrudí, zaúhlení i mechanika obojích b h správná, osrst ní
standardní, povaha klidná

66 GůRY SK IVÁNČÍ ROKLE

VD2

15.6.2016, ČLP/DO/8791
o: Walter z Mechova, m: Gira od Šumického potoka
ch: Tlustý Miroslav, maj: Náprstková Markéta

VÝŠKA 65 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Pes b louš s plotnami, st edn silné, lehčí kostry, úm rné samčí hlavy, pevná rovná
h betní linie, dob e utvá eny hrudník, mén p edhrudí, voln jší lokte, strm jší postoj vzadu,
osrst ní standardní, v línání, pracovní kondice.

PSI - T ÍDů VÍT Z
67 NERON Z KA-MIR BOHEMIA

V1,CAC

18.3.2016, ČLP/DO/8747
o: Jerik z Ka-Mir Bohemia, m: Hera z Ka-Mir Bohemia
ch: Kalich Miroslav MVDr., maj: Hejna Václav

VÝŠKA 65 cm OKO sv tle hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Pes tmavý hn dák, st edn silné kostry, úm rná samčí hlavy s dobrým záv sem, dobrá
horní i dolní linie, dob e vyvinutý hrudník, úhlení i mechanika obojích b h správná, osrst ní
standardní, povaha klidná

PSI - T ÍDů ČESTNÁ
68 DIRK OD SILNÝCH DUB

V1

3.5.2014, ČLP/DO/8687/16
o: Grim od Paletky, m: Uzi z Mechova
ch: Stárek Petr, maj: Koprnický Ladislav

VÝŠKA 66 cm OKO sv tle hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Pes hn dák, úm rné samčí hlavy s dobrým záv sem, pevná rovná h betní linie, kratší
spádit jší k ížová partie, dob e utvá ený prostorný hrudník, zaúhlení i mechanika obojích b h
správná, osrst ní standardní, v línání, povaha klidná

FENY - T ÍDů MLůDÝCH

69 BERTů Z JEST ÁBSKÉ

V3

17.4.2017, ČLP/DO/8815
o: Largo z Ka-Mir Bohemia, m: Aida z Roudenské doliny
ch: Muthsam Ivo Ing., maj: Šalda Josef Ing.

VÝŠKA 61 cm OKO sv tle hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek:Fena hn dka s náprsenkou, fenčí hlava s dobrým záv se, dobrá horní i dolní linie,
zaúhlení obojích b h správné, dob e utvá ený hrudník, osrst ní v línání, zkade ená na h betní
linii, povaha klidná

70 CůSSI Z ČESTLICKÉHO DVORů

V2

3.5.2017, ČLP/DO/8836
o: Largo z Ka-Mir Bohemia, m: Bela z Čestlického dvora
ch: Brtek Bed ich Ing., maj: Pfeifer Karel

VÝŠKA 61 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Fena hn dka st edn silné kostry, mírn obdelníkového rámce, úm rná fenčí hlava s
dobrým záv sem, dobrá horní i dolní linie, úhlení i mechanika obojích b h správné, prostorný
hrudník, osrst ní standardní v línání, povaha klidná

71 CIRů Z ČESTLICKÉHO DVORů

odstoupil

3.5.2017, ČLP/DO/8835
o: Largo z Ka-Mir Bohemia, m: Bela z Čestlického dvora
ch: Brtek Bed ich Ing., maj: Bendová Olga

VÝŠKA 60 cm ….

72 CITů Z ČESTLICKÉHO DVORů

VD

3.5.2017, ČLP/DO/8833
o: Largo z Ka-Mir Bohemia, m: Bela z Čestlického dvora
ch: Brtek Bed ich Ing., maj: Brtek Bed ich Ing.

VÝŠKA 61 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Fena hn dka siln jší kostry, obdelníkového rámce, úm rné fenčí hlavy s dobrým
záv sem, pevné h betní linie, klenut jší v bedrech, dob e utvá ený hrudník, úhlení i mechanika
b h správné, osrst ní standardní v línání, povaha klidná, nep íliš zda ilá prezentace

73 ELů OD SILNÝCH DUB

V4

2.6.2017, ČLP/DO/8840
o: Cyr z Volenických luh , m: Uzi z Mechova
ch: Stárek Petr, maj: Materna Josef

VÝŠKA 61 cm OKO sv tle hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Fena tmavá hn dka, st edn silné kostry, mírn obdelníkového rámce, úm rná fenčí
hlava s dobrým záv sem, pevná rovná h betní linie, dob e utvá ený hrudník i p edhrudí, zaúhlení i
mechanika b h správné, osrst ní standardní v línání, povaha temperamentní

74 LEILA LANFEROVÉ POLIA

V1,CAJC,BOJ

20.12.2016, ČLP/DO/8804, SPKP 270
o: Jerik z Ka-Mir Bohemia, m: Olívia z Molví
ch: Siget Andrej, maj: Vav inovi Petr a Alena

VÝŠKA 61 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Fena tmavá b lka, úm rné fenčí hlavy, pevná, rovná h betní linie, dostatečn vyvinutý
hrudník, úhlení i mechanika obojích b h správná, osrst ní standardní, povaha klidná

FENY - MEZIT ÍDů

75 GURY SK IVÁNČÍ ROKLE

VD1

15.6.2016, ČLP/DO/8793
o: Walter z Mechova, m: Gira od Šumického potoka
ch: Tlustý Miroslav, maj: Hypius Aleš

VÝŠKA 58 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Fena tmavá b lka st edn silné kostry, obdelníkového rámce, úm rná fenčí hlava s
dobrým záv sem, delší m kčí h betní linie, strm jší k ížová partie, dob e utvá ený hrudník i
p edhrudí, zaúhlení i mechanika jrudních končetin správné, kratší akce pánevních končetin,
osrst ní standardní, povaha klidná

FENY - T ÍDů OTEV ENÁ
76 ůIDů Z LESů OULIŠT

11.4.2016, ČLP/DO/8764
o: Grim od Paletky, m: Aida z Písek
ch: V cek Jan Mgr., maj: Kec Ji í Ing.

V1,CAC

VÝŠKA 61 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Fena tmavší hn dka, úm rné hlavy s dobrým záv sem, výborná horní i dolní linie, dob e

utvá ený hrudník, úhlení i mechanika b h správné, osrst ní standardní, povaha veselá

77 ASTA OD MELUZÍNY

V3

28.6.2016, ČLP/DO/8801
o: Cyr z Volenických luh , m: Baty z Čestlického dvora
ch: Vondryska Vladimír, maj: Petržilka Josef

VÝŠKA 59 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový

Posudek: Fena hn dka st edn silné kostry, mírn obdelníkového rámce, úm rní fenčí hlay,
pevná rovná h betní linie, dob e utvá ený hrudník, zaúhlení i mechanika b h správné, osrst ní
standardní, silné línání, povaha temperamentní

78 ELSA Z HORÁKOVA DVORA

NENASTOUPILA

79 GRENIE SK IVÁNČÍ ROKLE

V2,Res.CAC

2.5.2016, ČLP/DO/8756
o: Ago vom Minatal, m: Gera z Budišovské doliny
ch: Horák Zden k, maj: Haškovcová Petra

15.6.2016, ČLP/DO/8796
o: Walter z Mechova, m: Gira od Šumického potoka
ch: Tlustý Miroslav, maj: Jirátko Roman

VÝŠKA 60 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Fena hn dka tmavá, st edn silné kostry, tém r kvadratického rámce, dob e utvá ené
kostry, rezervy v prezentaci

FENY - T ÍDů PRůCOVNÍ
80 ERA Z HORÁKOVA DVORA

odstoupil

2.5.2016, ČLP/DO/8757
o: Ago vom Minatal, m: Gera z Budišovské doliny
ch: Horák Zden k, maj: Pipek Radek

VÝŠKA 63 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový

81 GůIů SK IVÁNČÍ ROKLE

V2

15.6.2016, ČLP/DO/8794
o: Walter z Mechova, m: Gira od Šumického potoka
ch: Tlustý Miroslav, maj: Ledvinková Stanislava Ing.

VÝŠKA 59 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Fena hn dka st ední kostry, obdelníkového rámce, pevný rovný h bet, dob e utvá ený
hrudník, dobré úhlení končetin i pohyb, osrst ní standardní, povaha temperamentní

82 GIRů SK IVÁNČÍ ROKLE

V1 CAC

15.6.2016, ČLP/DO/8792
o: Walter z Mechova, m: Gira od Šumického potoka
ch: Tlustý Miroslav, maj: Macák Josef

VÝŠKA 59 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Fena strakoš úm rné hlavy, dobrá horní i dolní linie, dob e utvá ený hrudník i p edhrudí,
zaúhlení i mechanika b h správná, osrst ní standardní, povaha klidná

FENY - T ÍDů VÍT Z
83 FELY SK IVÁNČÍ ROKLE

V1,CAC,KV,BOS

14.5.2014, ČLP/DO/8680
o: Fous z Budišovské doliny, m: Gira od Šumického potoka
ch: Tlustý Miroslav, maj: Tlustý Miroslav

VÝŠKA 61 cm OKO hn dé CHRUP úplný SKUS n žkový
Posudek: Fena b lka s plotnami ušlechtilé hlavy s dobrým záv sem, výborná horní i dolní linie,
dob e utvá ený hrudník, úhlení i mechanika obojích b h správná, osrst ní standardní, povaha
klidná

