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Klubová výstava vítězů 2016

Letošní klubová výstava německých ovčáků se uskutečnila počátkem srpna v severočeském městě
Cvikov ve velmi pěkném areálu místního fotbalového klubu. ZKO Cvikov tuto akci zabezpečila jak po
stránce technické, tak výběrem prostoru velmi dobře. Organizační štáb pod vedením Petry Kacafírkové
se staral o bezproblémový průběh akce. Za to, že se této akce ujali a především ji zvládli, jim patří poděkování. Taktéž musím poděkovat jejich spolupracovníkům z jiných organizací, kteří jim byli nápomocni.
Vyšší účast diváků na této akci kladně působí na propagaci plemene u veřejnosti.

Byly zajištěny hodnotné ceny s partnery - Delikan s.r.o., Gappay s.r.o., město Cvikov a dalšími firmami z regionu severočeského kraje. Ubytování rozhodčích bylo přímo v areálu stadionu.
Výstavu zahájil prezident ČKNO Ing. Jiří Novotný a starosta
Cvikova, který byl přítomen po většinu času konání výstavy.
Sobotní společenské setkání proběhlo přímo v areálu stadionu – částečně v místnosti,částečně venku pod stanem.
Nelze opomenout faktor, který sice neovlivníme, ale má vliv
na průběh a dojem z akce tj. počasí, které bylo letos příjemné
a přispělo k dobré pohodě obou dnů konání výstavy.

Schválením předsednictva a rady
ČKNO posuzovali:
Ing. Jiří Novotný
třídy psů pracovních, dospívajících a veteránů
Ing. Karel Strouhal
třídy fen pracovních, dospívajících a veteránů
Jiří Kučera
psy a feny třídy mladých

2

Vítězslav Fiala
všechny třídy dorostů
Ing. J. Novotný a Ing. K. Strouhal
odchovy po plemenících
MUDr. Jiří Tichý
zkoušky povah

V sobotu po zahájení výstavy následovala zkouška povahy pracovních psů a fen. Figuranti Tomáš Louda, Jiří Šmíd
a Milan Římek se střídali po jednom psovi. Pracovali razantně
a korektně. Snad jen u jednoho bych si představoval poněkud
menší razanci úderů. Pes s nejlepší obranou byl určen Joseph
Anrebri a fena Becky Orlický poklad.

Odchovné skupiny
Po zkoušce povah následovaly odchovy po plemenících,
kde bylo předvedeno 5 odchovných skupin.

I. Enosch v. Amasis
otec: Ober v. Bad Boll
matka: Bali Amasis
HD i ED normal
Tento pes výborných povahových vlastností se vysoce umisťoval na BSZ, kde předváděl také svoji výbornou
povahu. Byl v Německu výrazně využíván v chovu a zanechal řadu výborných jedinců. Na KVV předvedl 2 syny a 4
dcery. Všichni byli předvedeni ve třídách pracovních. Vykazovali požadovanou sílu kostí, velmi dobrou barvu a tmavé masky. Dobře položené zádě byly u některých jedinců
poněkud kratší. Všech 6 potomků obsadilo čelní umístění
a pocházelo z chovatelské stanice Hartis Bohemia (Xantto
- VA1, CAC a KV, Xeiro - V1, Walery - VA6, Waly - V8, Worry
- V5 a Xirra - V6).

II. Finn v. Zellwaldrand

Zkouška povahy
na Klubové výstavě vítězů 2016

otec: Yester v. Feuermelder
matka: Fani Bonihaus
HD i ED normal
Pes se na BSZ umístil V10 a V17. Jeho ustájení blízko hranic vedlo poměrně dost chovatelů k jeho využití. Na KVV předvedl 6 potomků ze 4 matek. Potomstvo dobrého pohlavního
dimorfismu, velmi dobré barvy s určitými rezervami v položení
a délce ramenní kosti. Taktéž zádě by měly být prostornější
(Frederico Rokop - VN2, Eddy ze Znojemských čas - VN1,
Eldo ze Znojemských čas - VN, Iron Riwal Hof - VN4, Zambo
Fabare Bohemia - VD1, VT, Fabiene Rokop - VN3).

III. Yambo v. Zellwaldrand
otec: Paer Hasenborn
matka: Olivia Team Zellwaldrand
DKK i DLK normal

IV. Zorro v. La Mirage
otec: Saabat v. Aurelius
matka: Laila v. Schollweiher
HD i ED normal
Po Zorrovi bylo předvedeno 8 potomků po 3 matkách
s velmi dobrým typem, s korektními frontami. Výšky většinou
v pořádku. Odchov se vyznačoval velmi dobrou mechanikou
pohybu a dobrým pigmentem (Hartis Bohemia: Ifram - VN,
Igor - VN2, Ida - VN3, Illi - VN5, Irra - VN1, Herra - VD1, VT,
Hexe - VD. Karuso Dlhá Roveň - VD2).

V. Tony v. d. Wilhelmswarte
otec: Luca v. d. Wilhelmswarte
matka: Chanel v. d. Wilhelmswarte
DKK normal, DLK noch zugelassen
Po Tonym bylo předvedeno 5 potomků po 4 matkách ve velmi dobrém typu, zřetelně rozlišeného pohlaví a tmavé masky
(Yankee Provocativo - VN1, Yorika Provocativo - VN1, Paris
Mania Bohemia - VN4, Vanda Provocativo - VD, Raya Provocativo - VD).
V odpoledních hodinách proběhlo tradičně statické posuzování ve všech třídách a kompletní posouzení psů a fen ve
třídách dorostů a veteránů. U veteránů bych vyzvedl výbornou kondici předvedených, za což si jejich majitelé zaslouží
uznání.
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V letošním roce jsem posuzoval zkoušku povahy na Klubové výstavě vítězů (KVV) ve Cvikově. Tato funkce je předem
daná, vzhledem k usnesení z výroční konference. Ústřední
poradce výcviku (ÚPV) je delegován automaticky k posuzování povah na KVV.
Z pozice figuranta, kterou jsem zastával mnohokrát, jsem
byl tentokrát v roli hodnotitele testu povahových vlastností.
Mnoho fanoušků německých ovčáků si mě pamatuje spíše
jako figuranta, nebo psovoda na závodech či mistrovstvích.
Skutečností ovšem je, že s výstavními německými ovčáky
mám splněno více než polovinu ze všech vykonaných zkoušek. Připravoval jsem několik našich VA psů či fen. Mám mnoho přátel z různých plemen, i velmi zvláštní plemena jsem připravoval na zkoušky a závody, ale sám jsem měl a stále mám
pouze německé ovčáky. Vývoj, kterým směřuje aktuální trend
zvláště u výstavních NO, mě však spíše rmoutí.
Hned na úvod letošní KVV jste si mohli všimnout několika
novinek. Figuranti se nestřídali po třech, nebo pěti psech, ale
každý figuroval pouze jednoho, pokud pes neselhal na přepadu ze zástěny. Jestliže se tak stalo, potom figurant pokračoval
přepadem u následujícího psa. Tím odpadly spekulace, na
kterého figuranta zrovna vyjde řada. Figuranti si vylosovali pořadí, jak je již několik let zvykem.
Protože jsem se snažil hodnotit psy z relativně krátké vzdálenosti, můj přesun k figurantovi na zadržení činil některým
jedincům problémy s orientací. Snažil jsem se v okamžiku
vypouštění psa být nehybný, ale méně zkušení psi již svůj cíl
nezměnili a vydali se směrem ke mně. Správná orientace, což
je mimo jiné taktéž jedna z důležitých částí zkoušky, neměla ve finále vliv na konečné hodnocení. Nefungující mikrofon
zhatil mé plány na podrobný popis výkonu psa. Diváci slyšeli
hodnocení trhaně nebo vůbec. Zdá se, že technice neporučíme ani v 21. století.
Tři figuranti, jmenovitě Milan Římek, Jiří Šmíd a Tomáš Louda odvedli velmi vyrovnanou, zkušenou a bezpečnou práci
podle mých představ. Dostatečně psa prověřili před zákusem
i v průběhu boje, umožnili psovi zákus, v krizových situacích
zachovali chladnou hlavu a situaci velmi dobře zvládli. Výborná práce všech tří figurantů si zaslouží uznání.
Do pracovní třídy psů bylo přihlášeno celkem 29 psů z toho
4 dlouhosrstí. K testu povahy nastoupilo celkem 23. Zadal
jsem známku výrazný 9x, dobrý 8x, dostatečný 2x. Známku
nedostatečný pro selhání obdrželi v letošním roce 4 psi.
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Tento pes na KVV představil 6 potomků po 4 matkách.
U potomstva velmi dobré pohlavní rozlišení, výborný pigment a pevnost předvedených (Cowdy Junior Namelev VN, Quenn Vantaris - VD, Cerra Junior Namelev - VN,Oilily
Cetrio - odst., Queen Vantaris - VD, Sweet and Chilly Provocativo - VD2).
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Titul nejlepší výkon mezi psy si po zásluze odnesl i letošní
účastník MM ČKNO Joseph Anrebri s psovodem Radkem Říhou.

Neděle
V dopoledních hodinách proběhly zkoušky pohybu tříd
mladých psů a fen. Následovaly třídy dospívajících psů a fen.
Po polední přestávce absolvovaly zkoušku v pohybu pracovní
feny a potom pracovní psi.
Závěr posuzování na KVV obstarala soutěž chovatelských
stanic.
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Je třeba konstatovat, že KVV na severu Čech proběhla
v pěkném a přátelském prostředí, za velmi dobré organizace
a sportovního vystupování vystavovatelů.

ÚPCH Ing. Karel Strouhal

Joseph Anrebri
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Joseph předvedl razantní zákroky, plné zákusy, kvalitní
střežení i dokonalou ovladatelnost od chůze bez vodítka na
přepadu až po elegantní odchod od figuranta po kontrolním
výkonu. Tak ho známe i z mistrovství a jednoznačně stanuli na
stupni nejvyšším.

Mohli jsme vidět hned v úvodu ovladatelnost a chůzi bez
vodítka, velmi razantní přepad, rychlé pouštění i koncentrované střežení až do příchodu psovoda. Zadržení bylo ve vysoké rychlosti s kvalitním zákusem. Pouštění a ovladatelnost
odpovídala vycvičenosti na úrovni IPO3, kterou tato fena má.
V konkurenci razantních fen Becky vynikala klidným a plným
zákusem zároveň s ovladatelností. Zaslouženě si odnesla titul
nejlepší obrana ve třídě pracovních fen.

nejlepší výkon - pes Joseph Anrebri

Feny byly i v letošním roce opět úspěšnější než psi.
V pracovní třídě bylo přihlášeno celkem 27 fen z toho
2 dlouhosrsté. Ke zkoušce povahy nastoupilo 22 fen. Celkem
13x jsem zadal známku výrazný a 7x dobrý. Dvě feny selhaly
a obdržely známku nedostatečný.
Nejlepší výkon u fen předvedla Becky Orlický poklad s Barborou Zahradníkovou.

nejlepší výkon - fena Becky Orlický poklad

Na rozdíl od zahraničí pracujeme u nás ve výcviku hodně
s fenami, což je určitě dobře. Matka dává základ chovu. Práce
s fenou je sice náročnější, díky mateřským povinnostem, ale
z dlouhodobého pohledu přináší své ovoce. Pokračujme tak
i dále, trend je zjevně správný.
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Becky Orlický poklad

Test povah se stal vstupem k dalšímu hodnocení na KVV ve třídě pracovní. Když jsem procházel kruhy a poslouchal hodnocení jednotlivých rozhodčích, tak jsem si uvědomil jeden paradox.

Německý ovčák je dlouhodobě šlechtěn k práci, aby pomáhal ve všech lidských činnostech, kde pomáhat může. Je to
od ochrany obydlí, ochraně stáda, až po nasazení v nebezpečných akcích, jako je hledání výbušnin, drog nebo k zásahům proti nebezpečným útočníkům. Tam všude se německý
ovčák po dlouhá léta prosazoval jako odolné, dominantní,
všestranné a minimálně náročné plemeno psů.
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Šlechtění stavby těla německého ovčáka je dlouhodobě cíleno a hodnoceno k maximálnímu, volnému a prostornému klusu, čemu odpovídají i nároky jak anatomické tak i fyziologické.
Dlouhá stehenní kost a správné uložení zádě koresponduje
s pohybem zadních končetin. Uložení předních končetin, lopatky a ramenní kosti umožňující dostatečně prostorné vykročení
zase ovlivňuje požadovaný pohyb končetin předních.

Chtěl bych poděkovat panu Luboši Jánskému za pomoc na
KVV i ve funkci ÚPV, kdy koná, tak jak slíbil, děkuji!

MUDr. Jiří Tichý ÚPV
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Pro pohyb v klusu jsou tyto požadavky a cíle správné, ale
potom se naskytne otázka, kterou jsem si položil. Kdy ve výcviku a praxi potřebuji klus? Jaké zkoušky pes dělá? Jaký pohyb je pro hodnocení důležitý? Rozhodčí zkoušek vyžadují
maximálně rychlý pohyb psa ve všech aktivních činnostech,
zvláště na poslušnosti a obraně, což ukládá zkušební řád.
Jedná se o pohyb cval nebo trysk, nikdy klus, i když je rychlý. Klusající pes na přivolání, aportech nebo na revíru je vždy
penalizován. Pastevecké zkoušky se v chovu neuznávají, kde
by klus byl velmi vítán. Stále mluvíme o německém ovčákovi,
původně pasteveckém plemeni. Dnešní podmínky se výrazně
změnily, pastevectví obecně je již velmi okrajovou záležitostí.
Upotřebitelnost pracovních plemen je především v ozbrojených složkách. Velmi dobře namyšlené všestranné plemeno
německý ovčák se asi bude muset změnit, nebo trošku vrátit
zpět, kdy těmto potřebám vyhovoval.
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PRACOVNÍ
psi

TŘÍDA PRACOVNÍ – PSI
Rozhodčí: Ing. Jiří Novotný
Do této třídy bylo původně přihlášeno 25 psů, z kterých se statického posouzení zúčastnilo 20. Po přezkoušení obrany se k závěrečnému posouzení v pohybu dostavilo 15
psů. Plemeníci pocházeli po 14 otcích, z nichž 13 bylo reprezentováno jedním potomkem.
Pouze po ENOSCHOVI vom Amasis pocházeli 2 plemeníci, bratři XANTTO a XEIRO Hartis
Bohemia. XANTTO se umístil jako první a získal tak tituly - Klubový vítěz, VA1 a CAC, jeho bratr se umístil jako
výborný 1. Třída jako celek působila docela vyrovnaným dojmem.
Při posuzování jsem upřednostnil požadovanou střední velikost tělesného rámce současně s požadovaným typem, typovou vyrovnanost, správnou délku a prostor chodů při zachování celkové pevnosti psů. Rovněž jsem bral
v úvahu dosažené výsledky psů při hodnocení jejich bojovnosti a tvrdosti. Do Výběrové třídy jsem podle zmíněných atributů zařadil 3 plemeníky, kteří dle mého názoru z celé posuzované skupiny svoji kvalitou nejvíce vynikali
a současně si byli velice podobní – XANTTO Hartis Bohemia, JASKO Schreidon a XENO z Folinku. Dále jsem zadal
známku Výborný dalším 10 plemeníkům a dva psy jsem ohodnotil známkou Velmi dobrý.
Do třídy dlouhosrstých psů chovatelé na letošní KVV přihlásili 4 jedince. Všichni 4 psi obstáli při přezkoušení
obrany a zúčastnili se posouzení ve statice i pohybu. Třída působila jako celek vyrovnaným dojmem. Všichni vystavení psi získali známku výborný. Nejlépe se v této třídě presentoval pes PRIUS Framato Rolau, kterému jsem
zadal výběrovou třídu a dále tituly CAC a Klubový vítěz.

VA1, CAC Xantto Hartis Bohemia
13. 10. 2012, 43071, 88226/12/14, DKK a DKL neg., ZVV1, SPr 1, 5JX1/P

Enosch
von Amasis

Jannie
Hartis Bohemia

Ober von Bad-Boll
Bali von Amasis
Fimo Hartis Bohemia
Kira Hartis Bohemia

Giovanni vom Kapellenberg
Aike zum Gigelsfelsen
Figo v. d. Lust
Bania del Seprio
Pakros d´Ulmental
Kora Hartis Bohemia
Maik del Gobbo
Queen Hartis

3,5letý, středně velký, středně silný, s výraznou hlavou, elegantně postavený pes, výrazná maska, výrazný stop, silná spodní čelist, volnější pysk.
Kohoutek výrazný, hřbet krátký, pevný, záď poněkud kratší, rovná. Dobře
utvářený hrudník s výrazným předhrudím. Oboustranně velmi dobře zaúhlený. Rovné fronty. Postoj končetin pravidelný. Prostor končetin oboustranně v pořádku. Akce končetin prostorná, nízko probíhající nad terénem, výrazný předkrok. Pes absolutně pevný.

VA2 Jasko Schreidon
12. 12. 2012, 58312, 88801/12/15, DKK a DLK 0/0, ZVV1, IPO 1, 5JXQ1/N

Ferrari
vom Agilolfinger

Sarah
Schreidon
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Quenn vom Löher Weg
Ronja vom
Wittelsbacher Schloß
Yoe vom Haus Salihin
Holly Schreidon

Uran vom Moorbeck
Elsa vom Kuckucksland
Pakros d' Ulmental
Lusi vom Wittelsbacher Schloss
Mark vom Schwalmbergtal
Heksa von der Werther Mühle
Janos von der Noriswand
Jenny Dany-Kvet

3,5letý, středně velký, středně silný znakatý pes správného samčího výrazu. Hlava výrazná, dobrá maska, dobrá hřbetní i spodní linie. Hrudník dobře
utvářený, oboustranně velmi dobře zaúhlený. Rovné fronty, postoj končetin
pravidelný. Oboustranně dobrý prostor. Akce končetin vyrovnaná, nízko
probíhají nad terénem. Pes kompaktní, absolutně pevný.

NO

VA3 Xeno z Folinku
4. 7. 2013, 67730, 91377/13/15, DKK a DLK 0/0, ZVV1, BH, IPO 1, 5JX1/P

Chacco
v. d. Freiheit
Westerholt

Bessi z Folinku

Yerom
vom Haus Salihin

Mark v. Schwalmbergtal

Pitty v. d.
Freiheit Westerholt

Solo v. Team Fiemereck

Wegas
v. Fichtenschlag

Vegas du Haut Mansard

Itta z Folinku

Heksa v. d. Werther Mühle
Greta v. d. Freiheit Westerholt
Tiana v. Fichtenschlag
Wilko v. Fichtenschlag
Nina z Folinku

předhrudím. Oboustranně velmi dobře
zaúhlený, rovné fronty, postoj končetin pravidelný. Při pohledu zezadu
i zepředu akce končetin poněkud užší.
Při pohledu z boku akce končetin vydatná nízko probíhající nad terénem.
V3 Dax Fabare Bohemia

13. 10. 2012, 43073, 88228/12/15,
DKK a DLK 0/0, BH, ZVV1, SPr 1,
5JX1/P, (Enosch vom Amasis x Jannie
Hartis Bohemia)
3,5letý, správné výšky i délky, pes
dobrého výrazu. Hlava výrazná, maska výrazná, méně výrazný kohoutek,
dobrý hřbet, záď v pořádku. Dobrá
spodní linie, hrudník správně utvářený
s dobrým předhrudím. Oboustranně
velmi dobře zaúhlený. Rovné fronty,
postoj končetin pravidelný. Při pohledu z boku akce končetin méně vydatná, vyrovnaná.
V2 Iron Maiden Fabare Bohemia

3letý, vysoký, suchý, dobře postavený
pes. Hlava samčí s výraznou maskou,
kohoutek výrazný, hřbet s delšími bedry, záď korektní. Dobré hrudní poměry
s dobrým předhrudím. Oboustranně
velmi dobře zaúhlený, rovné fronty,
postoj končetin pravidelný. Při pohledu zepředu i zezadu akce s dobrým
prostorem. Při pohledu z boku akce
pánevních končetin vydatná, hrudních
končetin dlouhá, ale vyšší při méně výrazném kohoutku.
V5 Arys z Agíru Bohemia

15. 4. 2011, 88424, 82158/11/13, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, 5JX1/P, (Dux di Casa
Massarelli x Lotty v. d. Piste Trophe)
5letý, vysoký, silný pes samčího výrazu. Hlava výrazná, maska tmavá, kohoutek výrazný. Hřbet správný, záď by
mohla být prostornější. Dobrý hrudník
s dobrým předhrudím. Oboustranně
velmi dobře zaúhlený. Rovné fronty,
postoj končetin pravidelný. Při pohledu zepředu i zezadu dobrý prostor, při
pohledu z boku akce končetin vydatná
nízko probíhající nad terénem. Pes působí výborným kompaktním dojmem.
V4 Brixx Hartis Bohemia

20. 4. 2010, 85330, 77676/10/12, DKK
1/1, DLK 0/0, ZVV1, 5JX1/P, (Remo v.
Fichtenschlag x Xaba z Agíru Bohemia)
6letý, velký, silný, pevný, správného
samčího výrazu pes se žlutými znaky.
Hlava výrazná s dobrou spodní čelistí a suchými pysky. Kohoutek méně
výrazný, hřbet i záď správné délky.
Dobře utvářený hrudník, předhrudí by
mohlo být výraznější. Vpředu otevřenější ramenní úhel, vzadu velmi dobře
zaúhlený. Rovné fronty, pravidelný
postoj končetin. Při pohledu zepředu
správný prostor, zezadu užší nášlap
končetin. Při pohledu z boku správná
akce pánevních končetin, akce hrudních končetin kratší.

Klubová výstava vítězů 2016

3letý, středně velký, středně silný, dobře pigmentovaný, elegantně
postavený pes. Hlava samčí, ale zatím ne zcela tak výrazná. Hřbetní
spodní linie v pořádku. Dobře utvářený hrudník, správné předhrudí.
Oboustranně velmi dobře zaúhlený. Rovné fronty, pravidelný postoj
končetin. Při pohledu zepředu i zezadu akce končetin poněkud užší.
Při pohledu z boku akce končetin vydatná, dlouhá, nízko probíhající
nad terénem.
V1 Xeiro Hartis Bohemia

11-12
2016

V6 Lee-Roy Ro-Kop Bohemia

6. 6. 2012, 88666, 86625/12, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, BH, IPO 1, 5JX1/P,
(Agassy v. d. Piste Trophe x Yscha
Fabare Bohemia)
4letý, vysoký, silný, dobře pigmentovaný, elegantně postavený pes.
Správná samčí hlava s dobrou spodní
čelistí. Dobrá horní linie, dobrá spodní linie. Záď by mohla být prostornější. Dobře utvářený hrudník s dobrým

7
23. 5. 2013, 43127, 90799/13/15, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, IPO 1, 5JX1/P, (Ober
v. Bad-Boll x Funny Hartis Bohemia)

18. 2. 2011, 35307, 81266/11, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, 5JX1/P, (Irok de Intercanina x Victoria Ro-Kop Bohemia)

NO

11-12
2016

5,5letý, vysoký, silný, pevný pes,
dobrého samčího výrazu. Hlava výrazná se silnou spodní čelistí. Hřbetní
i spodní linie v pořádku. Dobře utvářený hrudník s normálním předhrudím,
vpředu otevřenější ramenní úhel, vzadu velmi dobře zaúhlený. Rovné fronty, pravidelný postoj končetin. Vepředu i vzadu akce končetin v pořádku.
Při pohledu z boku krok i klus nízko
probíhající nad terénem dlouhý. Hlava
poněkud níže nesená.

Klubová výstava vítězů 2016

V7 Olson Ornis-Bohemia

24. 9. 2013, 49575, 91896/13/16, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, 5JX1/N, (Winner Ornis Bohemia x Jannie Hartis Bohemia)
2,5letý, ještě středně velký, středně silný, elegantně postavený pes.
Hlava výrazná, ucho pevné, ale šířeji
nasazeno, volnější pysk. Hřbetní linie
s výrazným kohoutkem, dlouhou spáditější zádí. Hrudní poměry v pořádku.
Otevřenější ramenní úhel, vzadu velmi
dobře zaúhlený, rovné fronty, postoj
končetin pravidelný. Vpředu užší, vzadu správný prostor. Akce končetin vydatná nízko probíhající nad terénem.
Pes absolutně pevný.
V8 Wasco Ornis-Bohemia

28. 3. 2011, 49373, 81478/11/13, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, 5JX1/P, (Quattro v.
d. Partnachklamm x Sandra Rumina
Moravia)
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5letý, velký, silný, dobře postavený
pes se samčím výrazem. Hlava výrazná, maska tmavá, dobrý kohoutek,
delší bedra, kratší rovná záď. Hrudník
dobře utvářený, oboustranně velmi
dobře zaúhlený. Rovné fronty, postoj
končetin pravidelný. Při pohledu zezadu volnější hlezna, užší akce vpředu.
Akce končetin vzadu vydatná, vpředu
dlouhá, ale vyšší.

V9 Irros Hartis Bohemia

2. 4. 2010, 43932, 77732/10/12, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, SPr 1, FPr 1, 5JX1/P,
(Arex v. d. Wilhelmswarte x Xara Hartis
Bohemia)
6letý, velký, silný, prodloužený pes
černý se žlutými znaky. Hlava výrazná,
kohoutek méně výrazný, delší bedra,
kratší záď. Hrudník dobře utvářený
s méně vyvinutým předhrudím. Vpředu dobře, vzadu velmi dobře zaúhlený. Rovné fronty, postoj končetin pravidelný. Při pohledu zepředu i zezadu
dobrý prostor. Při pohledu z boku akce
končetin méně vydatná, vyrovnaná při
méně výrazném kohoutku.
V10 Joseph Anrebri

8. 3. 2011, 6588, 81847/11/14, DKK
a DLK 0/0, IPO3, 5JV1/P, (Pike del
Lupo Nero x Fidorka Anrebri)
5letý, středně velký, středně silný
vlkošedý pes. Hlava ještě výrazná, kohoutek málo výrazný, dobrý hřbet, záď
krátká dobrá. Dobře utvářený hrudník
s menším předhrudím, vpředu volné
nadprstí a kratší ramenní kost. Vzadu
velmi dobře zaúhlený. Rovné fronty,
oboustranně dobrý prostor. Při pohledu z boku akce oboustranně vydatná
nízko probíhající nad terénem. Za kohoutkem jamka.
VD1 Gomo vom Weinbergblick
29. 1. 2013, 981189900037581,
93200/14/15, DKK a DLK 0/0, BH,
IPO1, 5X1/P, (Endy von Karthago
x Hannie vom Weinbergblick)
3,5letý, vysoký, suchý, sytě pigmentovaný pes. Dobrá hlava, normální
kohoutek, ne zcela pevný hřbet, kratší rovná záď. Mělčí hrudník s malým
předhrudím. Vpředu dobře, vzadu ještě dobře zaúhlený. Rovné fronty, postoj končetin pravidelný. Oboustranně
dobrý prostor. Akce končetin krátká,
vyšší, vyrovnaná.

VD2 Ax Rebelling

23. 2. 2012, 43041, 85092/12/14, DKK
a DLK 0/0, ZM, ZVV1, IPO 3, FPr 1, SPr
1, 5V1/P, (Jaro Ja-He x Darsy Zdekra)
Vysoký, suchý, vlkošedý pes, hlava výrazná, kohoutek méně výrazný, hřbet
v pořádku, záď krátká rovná. Mělčí
hrudník bez předhrudí. Rovné fronty, postoj končetin pravidelný. Krátká
ramenní kost, otevřený ramenní úhel.
Pánevní končetiny velmi dobře zaúhleny. Při pohledu zepředu i zezadu dobrý prostor. Akce končetin, kratší, vyšší
avšak vyrovnaná.
Dlouhosrstí
VA1, CAC Prius Framato Rolau

4. 4. 2014, 24946, 94148/14/15, DKK
a DLK normal, BH, SPr 3, IPO 3,
5JXQZ1/P, (Kimbo v. d. Tempelhoeve
x Indy Framato Rolau)
2,5letý v plné výšce dlouhosrstý elegantní pes. Hlava výrazná s tmavou
maskou, horní i spodní linie v pořádku, oboustranně velmi dobře zaúhlený, rovné fronty, postoj končetin pravidelný. Při pohledu zezadu i zepředu
dobrý prostor. Akce končetin vydatná
nízko probíhající nad terénem. Pes absolutně pevný.
V1 Marty Da-Kr
27. 4. 2013, 38123, 90112/13/15, DKK
0/0, DLK 1/1, ZM, ZVV1, FPr 3, 5JXZ1/P,
(Ceyss Hartis Bohemia x Fany Da-Kr)
3letý vysoký, dobře postavený pes
dobrého samčího výrazu. Hlava výrazná, maska tmavá, dobrá spodní čelist.
Kohoutek výrazný, hřbet včetně zádi
správný. Dobrá spodní linie. Vpředu
otevřenější ramenní úhel, vzadu velmi
dobře zaúhlený. Postoj končetin pravidelný. Oboustranně dobrý prostor.
Akce končetin vzadu vydatná, vpředu
s dobrým předkrokem.

V2 Zoee Gard Bohemia

NO

11-12
2016

11. 8. 2013, 58412, 91433/13, DKK
0/0, DLK 1/1, BH, IPO 1, 5JXZ1/P, (Fulz
di Zenevredo x Clea z Doliny Lotosu)

V3 Kimmy Da-Kr
21. 9. 2012, 38111, 88587/12, DKK
a DLK normal, ZM, ZVV1, BH, IPO1,
SPr2, FPr1, 5JXZ1/P, (Ilan v. Kirschental x Fany Da-Kr)
3,5letý, vysoký, s normální hlavou, se
slabší spodní čelistí. Maska ještě výrazná. Kohoutek, hřbet i záď v pořádku, dobré hrudní poměry, předhrudí
by mohlo být výraznější. Vpředu otevřený ramenní úhel, vzadu velmi dobře
zaúhlený. Momentálně z hlediska srsti
v nevýstavní kondici. Rovné fronty,
postoj končetin pravidelný, zepředu
i zezadu dobrý prostor, akce končetin
vzadu v pořádku, vpředu kratší, vyšší.

Klubová výstava vítězů 2016

3letý, vysoký, krátký, elegantně postavený pes samčího výrazu. Dobře
utvářený hrudník, předhrudí by mohlo
být výraznější. Z hlediska srsti v perfektní výstavní kondici. Rovné fronty,
postoj končetin pravidelný. Z pohledu
zepředu i zezadu dobrý prostor. Akce
končetin vzadu vydatná, vpředu trochu kratší.
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NO

11-12
2016
PRACOVNÍ
feny

TŘÍDA PRACOVNÍ – feny
Rozhodčí: Ing. Karel Strouhal

Klubová výstava vítězů 2016

Posuzování pracovních fen proběhlo ve velmi pěkném prostředí za bezchybné pomoci pana
Koudelky a zapisovatelky paní Polákové. Tímto jim děkuji za odvedenou práci. Celkový počet
přihlášených 173 zvířat na KVV byl zhruba stejný, jako v minulých letech. Do třídy krátkosrstých
bylo přihlášeno 25 fen a na zkoušku povahy jich nastoupilo 20. Při zkoušce povahy 2 feny neuspěly. Při statickém posouzení bylo tedy 18 fen. Těchto 18 fen také druhý den výstavu dokončilo. Ve zkoušce povahy byla
nejlépe ohodnocena fena Becky Orlický poklad. V této třídě jsem zadal známky: 6x VA, 11x výborná a 1x VD. Všechny
feny jsem při statice přeměřil s průměrným výsledkem 59,1 cm výšky, což lze brát v rámci plemene pozitivně. Feny byly
potomky 14 otců. Cak Hartis Bohemia představil 2 dcery a Enosch Amasis 4.
Klubovou vítězkou se stala fena Hexe Ornis - Bohemia VA1, CAC, BOB. Je to absolutně středně vysoká, velmi dobře
pigmentovaná fena, s výraznými chody a v době výstavy s výbornou prezentací.
VA2, r. CAC - Talome Dlhá Roveň - je střední výšky, výrazného pigmentu, výborných tělesných proporcí a živé prezentace
při zkoušce v pohybu.
VA3 - Surania Dlhá Roveň - tato ušlechtilá fena, výborných proporcí se prezentovala vydatnými chody s výrazným posunem. Je dcerou výborné matky.
VA4 - Yeny Hartis Bohemia - tato vysoká dcera Rema v. Fichtenschlag , výborných tělesných proporcí se předváděla
výraznou chutí k pohybu s prostornými chody.
VA5 - Farra Suché Lazce - loňská vítězka tř. dospívajících fen je vysoká, velmi dobře pigmentovaná, s výbornou a radostnou prezentací na kruhu.
VA6 - Walery Hartis Bohemia - tato středně vysoká dcera Enosche v. Amasis se prezentuje výraznou hlavou, velmi dobrým
úhlením končetin a živými chody s výrazným posunem.
Do třídy pracovních fen dlouhosrstých byly přihlášeny 2 feny, které výstavu také dokončily. Obě feny byly v průběhu roku
předvedeny na výstavách na čelních místech.
V1, CAC - Clea Gard Bohemia
V2, r. CAC - Hanny Fabare Bohemia
Obě feny byly ve velmi dobré srsti, prezentovaly se velmi dobrými chody a velmi dobrou prezentací na kruhu.

VA1, CAC, BOB Hexe Ornis-Bohemia
18. 3. 2012, 49453, 85330/12/14, DKK 1/1, DLK 0/0, ZVV1, 5JQX1/P

Cak
Hartis Bohemia

Xera
Ornis-Bohemia

Ober v. Bad-Boll
Xara Hartis Bohemia
Torro Hartis CS
Hera Hartis Bohemia

Giovanni v. Kapellenberg
Aike zum Gigelsfelsen
Sony des Jardins du Peyrou
Ambra Hartis Bohemia
Ulk von Arlett
Diana Hartis CS
Scott v. Deodatus
Iris Dolmina CS

Středně vysoká, středně silná, velmi dobře pigmentovaná, tmavá maska, v postoji
správný kohoutek, plynulá hřbetní linie, záď dobře položená. Dobře formovaný hrudník, korektní fronta, přímé živé chody, ve výborné výstavní kondici.

VA2, Res. CAC Talome Dlhá Roveň
22. 5. 2012, 65584, 65584/12, DKK a DLK normal, SVV1, Kkl. 1

Arex v. d. Wilhelmswarte
Padro Dlhá Roveň
Olla Dlhá Roveň
Tino Godalis
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Riana Dlhá Roveň
Thera Dlhá Roveň

Vegas du Haut Mansard
Ulli v. Aurelius
Urkan zum Turmacker
Indy Dlhá Roveň
Quenn v. Löher Weg
Ussi v. Buchonia
Hill v. Farbenspiel
Esther Dlhá Roveň

Středně vysoká, středně silná, ušlechtilá, velmi dobře pigmentovaná. V postoji
správný kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře položená záď by měla být prostornější. Dobře formovaný hrudník, korektní fronta. Dobrá spodní linie, oboustranně
velmi dobře zaúhlená. Přímé chody s velmi dobrým prostorem nízko nad terénem.

NO

VA3 Surania Dlhá Roveň
14. 7. 2014, 68899, 68899/14, DKK a DLK normal, SVV1, Kkl. 1

Cames
vom Fichtenschlag

Panjo vom Kirschental
Wilka vom Fichtenschlag
Padro Dlhá Roveň

Renka Dlhá Roveň
Joody v. d. Piste Trophe

Quantum v. Arminius

11-12
2016

Tinkie vom Kirschental
Orbit v. Tronje
Unsa vom Fichtenschlag
Arex v. d. Wilhelmswarte
Olla Dlhá Roveň
Ustinov v. Römerland
Axi Dlhá Roveň

Středně silná, středně vysoká, ušlechtilá, výrazná fena, v postoji se správným kohoutkem, plynulou hřbetní linií, dobře položenou zádí. Korektní hrudník a fronta.
Vpředu dobře, vzadu velmi dobře zaúhlená, chody jsou živé, nízko nad terénem
s výrazným posunem.

VA4 Yeny Hartis Bohemia
Remo
v. Fichtenschlag

Xara
Hartis Bohemia

Ray vom Fichtenschlag
Thora vom Fichtenschlag
Sony
des Jardins du Peyrou
Ambra Hartis Bohemia

Dux de Cuatro Flores
Carolin vom Fichtenschlag
Wilko vm Fichtenschlag
Lufti vom Hühnegrab
Baru von Haus Yü
Maydé des Jardins du Peyrou
Yasko vom Farbenspiel
Queen Hartis Bohemia

Vysoká, středně silná, ušlechtilá s velmi dobrým pigmentem. V postoji správný kohoutek, plynulá hřbetní linie, záď dobré polohy. Korektní fronta, dobře formovaný
hrudník, úhlení končetin velmi dobré. Postoj pánevních končetin poněkud užší, živé
prostorné chody.

VA5 Farra Suché Lazce
24. 9. 2013, 58442, 92057/13, DKK 1/1, DLK 0/0, ZVV1

Aslan
vom Türkenkopf

Paer vom Hasenborn
Enya
vom Steinernen Weg
Padaroko Dany Květ

Iris Suché Lazce
Cessi z Hrabství Danpi

Quenn vom Löher Weg
Yada vom Mittelwest
Yoe vom Haus Salihin
Queen vom Türkenkopf
Mark vom Schwalbergtal
Nisa Dany Květ
Quero Hartis CS
Betty z Hrabství Danpi

Vysoká, požadované síly, velmi dobrý pigment, velmi dobrá v typu, v postoji správný kohoutek, plynulá hřbetní linie, velmi dobře položená záď. Korektní hrudník,
korektní fronta. Vpředu dobře, vzadu velmi dobře zaúhlena, živé chody s dobrým
vykročením a výrazným posunem.

Klubová výstava vítězů 2016

4. 11. 2012, 43082, 88232/12/15, DKK a DLK 0/0, BH, ZVV1, 5JX1/P

VA6 Walery Hartis Bohemia
29. 7. 2012, 43067, 87363/12/15, DKK a DLK 0/0, ZVV1, BH, IPO1, 5JX1/P

Ober von Bad-Boll
Enosch von Amasis
Bali von Amasis
Qualli
Rumina Moravia

Baru von Haus Yü
Gera Hartis Bohemia

Giovanni vom Kapellenberg
Aike zum Gigelsfelsen
Figo van der Lust
Bania del Seprio
Naty vom Steigerhof
Nina von Tronje
Eros von der Luisenstrase
Diana Hartis CS

Středně vysoká, středně silná s výraznou hlavou, velmi dobrého typu. Kohoutek
v postoji znatelný, plynulá hřbetní linie, záď dobré polohy. Hrudník dobře formován.
Znatelné předhrudí, rovný postoj končetin. Úhlení končetin oboustranně velmi dobré. Živé chody s dobrým výkrokem a vydatným posunem.
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V1 Gala z Kyjovského údolí

11-12
2016

Vysoká, velmi dobrý typ, v postoji
znatelný kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře položená záď mírně kratší.
Dobře formovaný hrudník, korektní
fronta, úhlení končetin velmi dobré. Chodí přímo s dobrým výkrokem
a vydatným posunem.
V4 Corra Hartis Bohemia

13. 10. 2012, 43075, 88230/12, DKK a DLK
0/0, ZVV1, IPO 1, BH, 5JX1/P, (Enosch v.
Amasis x Jannie Hartis Bohemia)
Středně vysoká, středně silná, velmi
dobrého typu s typickou hlavou, v postoji výrazný kohoutek, dobrá hřbetní
linie, poněkud kratší záď. Korektní hrudník, korektní fronta, živé chody s dobrým výkrokem odpovídajícím posunem.
V7 Dafnie Best of the Gods

Klubová výstava vítězů 2016

5. 8. 2011, 29685, 83080/11/13, DKK
a DLK normal, BH, ZVV1, ZPS 1,
SPr1, FPr 3, IPO 3, 5JX1/P, (Dragos
v. d. Ostfriesischen Thingstätte x Sara
z Kyjovského údolí)
Středně vysoká, středně silná, dobře
pigmentovaná, velmi dobrého typu
a výrazu. V postoji znatelný kohoutek, pevná plynulá hřbetní linie, dobře
položená záď. Korektní fronta, hrudník dobře formován. Ramenní kost by
měla být šikměji položena. Vzadu velmi dobře zaúhlena. Dobré vykročení
a vydatný posun.
V2 Aike Rumina Moravia

20. 4. 2014, 43193, 94302/14/16, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, 5JX1/P, (Geronimo
v. Team Panoniansee x Funny Hartis
Bohemia)
Vysoká, středně silná s ušlechtilou
typickou hlavou, v postoji výrazný
kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře
položená záď. Dobře formovaný
hrudník, normální fronta, dobrá spodní linie. Vpředu dobře, vzadu velmi
dobře zaúhlená, chody živé s dobrým
prostorem.
V5 Worry Hartis Bohemia

Vysoká, dobře pigmentovaná, velmi
dobrého typu. V postoji normální kohoutek, pevný hřbet, záď s mírným
sklonem. Dobře formovaný hrudník,
korektní fronta, oboustranně velmi
dobře zaúhlena. Přímé chody s dobrým vykročením a vydatným posunem.
V8 Waly Hartis Bohemia

14. 7. 2013, 49561, 91185/13, DKK
a DLK 0/0, BH, ZVV2, 5JX1/P, (Joker
v. Eichenplatz x Goldy Zdekra)
Vysoká, výrazná fena velmi dobrého
typu. Srst v línání, kohoutek v postoji
znatelný. Plynulá hřbetní linie, dobře
položená záď, dobře formovaný
hrudník, korektní fronta. Úhlení hrudních končetin dobré, pánevních velmi
dobré, živé chody s dobrým vykročením a vydatným posunem.
V3 Goldie od Řeky Lučiny

29. 7. 2012, 43066, 87362/12, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, IPO 1, BH, FPr 1,
5JX1/P, (Enosch v. Amasis x Qualli
Rumina Moravia)
Vysoká, výrazná, velmi dobrá v typu,
v postoji znatelný kohoutek, plynulá
hřbetní linie, dobře položená záď, poněkud hlubší hrudník. Vpředu dobře,
vzadu velmi dobře úhlená. Užší postoj
pánevních končetin, živé chody s dobrým výkrokem a správným posunem.
V6 Xirra Hartis Bohemia
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27. 7. 2013, 20555, 91300/13/16, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, BH, 5JX1/P, (Fulz di
Zenevredo x Goldie od Řeky Lučiny)

3. 3. 2009, 60690, 73152/09/11, DKK
a DLK 0/0, BH, ZVV1, IPO 3, SPr 3,
FPr 2, ZPS 1, 5JX1/P, (Excel Schreidon x Dafnie od Řeky Lučiny)

29. 7. 2012, 43065, 87361/12, DKK
a DLK neg., IPO 3, ZVV1, 5JX1/P,
(Enosch v. Amasis x Qualli Rumina
Moravia)
Vysoká, středně silná, velmi dobrá v typu, v postoji dobrý kohoutek.
Plynulá hřbetní linie, dobře položená
záď. Hrudník dobře formován, ramenní kost by měla být delší a šikměji
položena, vzadu velmi dobře úhlena.
Přímé chody s dobrým výkrokem
a vydatným posunem.
V9 Lussy Ornis-Bohemia

21. 12. 2012, 49502, 88625/12/14,
DKK 1/1, DLK 0/0, ZVV1, 5JX1/P,
(Cak Hartis Bohemia x Ilien Ornis-Bohemia)
Vysoká, velmi dobrý typ, velmi dobře
pigmentovaná, v postoji dobrý kohoutek, za ním mírná jamka, pevný hřbet, záď dobré polohy, dobře
formovaný hrudník, korektní fronta,
vpředu dobře, vzadu velmi dobře úhlená, přímé chody s odpovídajícím
prostorem.
V10 Bellissima Provocativo

V11 Ester Atonika
24. 8. 2013, 88877, 91681/13/15, DKK
a DLK 0/0, ZZO, ZM, ZVV1, 5JK1/P,
(Irwin Daxis x Freya z Gilanu)

Dlouhosrstí
V1, CAC Clea Gard Bohemia

NO

11-12
2016

Středně vysoká, středně silná s velmi
dobrým výrazem, v postoji znatelný
kohoutek, za ním jamka, pevný hřbet,
dobře položená poněkud kratší záď.
Dobré poměry hrudníku, korektní fronta. Úhlení hrudních končetin dobré,
pánevních velmi dobré. Vykročení by
mělo být volnější, posun odpovídající.
VD Becky Orlický poklad
1. 6. 2010, 58738, 77994/10/14, DKK
1/1, DLK 0/0, ZVV1, 5JXZ1/P, (Esco
Vitaxis x Biggi Gard Bohemia)

V2, Res. CAC Hanny
Fabare Bohemia
   
30. 3. 2012, 81053, 85966/12/14, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, BH, 5JX1/P, (Nino v.
Tronje x Jessica Provocativo)

31. 1. 2012, 45437, 85245/12/15, DKK
a DLK 0/0, IPO 3, ZVV1, SPr 1, FPr
2, BH, 5CY1/P, (Bronko v. Mohrmannshaus x Rommi Niox)

21. 1. 2012, 88570, 84793/12/14, DKK
0/0, DLK 1/1, ZVV1, 5JXZ1/P, (Dux di
Casa Massarelli x Trischa Fabare Bohemia)

Vysoká, středně silná s výraznou hlavou, v postoji se správným kohoutkem, pevný hřbet, poněkud kratší
mírně skloněná záď, dobře formovaný hrudník, velmi dobře zaúhlená.
Korektní fronta, živé chody s velmi
dobrým prostorem.

Celočerná, středně silná s velmi dobrým výrazem. Méně výrazný kohoutek, pevný hřbet, kratší záď, dobře
formovaný hrudník, ramenní kost by
měla být delší a šikměji položena,
vzadu velmi dobře zaúhlena, akce
končetin by měla být prostornější.

Vysoká, středně silná, dobře nasrstěná, velmi dobrý typ, v postoji normální kohoutek, plynulá hřbetní linie.
Záď dobře položená, poněkud kratší.
Dobře formovaný hrudník, normální
fronta, živé chody s dobrým výkrokem a vydatným posunem.
▪

Klubová výstava vítězů 2016

Vysoká, velmi dobře pigmentovaná,
s výraznou hlavou, výrazný kohoutek,
plynulá hřbetní linie, dobře položená,
poněkud kratší záď, korektní hrudník
a fronta, přímé, prostorné chody.
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NO

11-12
2016
dospívající
psi

TŘÍDA dospívajících – psi
Rozhodčí: Ing. Jiří Novotný

Klubová výstava vítězů 2016

Do třídy dospívajících psů krátkosrstých bylo přihlášeno 9 jedinců. Všichni přihlášení psi
se zúčastnili jak statického tak i dynamického hodnocení. Skupinu tvořilo 7 psů výstavního
typu a 2 psi pracovního typu.
Všichni posouzení psi obdrželi známku VD. Z posuzovaných psů v této třídě bych chtěl
vyzdvihnout první tři umístěné, z nichž se nejlépe presentoval MARKO z Kyjovského údolí, který získal titul - Vítěz
třídy dospívajících.
Do třídy dlouhosrstých byl na letošní KVV přihlášen pouze 1 pes, který byl vlkošedě zbarvený, správného typu
i výrazu s velice pěkným pohybem. Nic nebránilo tomu, abych psu zadal známku VD a titul Vítěze třídy.

VD1, VT Marko z Kyjovského údolí
11. 8. 2014, 28287, 95911/14, DKK normal, DLK fast normal
Quenn vom Löher Weg

Ferrari
vom Agilolfinger

Danto Clark

Ronja vom Wittelsbacher Schloß
Erik vom Elzmündungsraum

Xixi Clark
Bony
z Kyjovského údolí

Olympia Clark

Gigolo
von der Bärenschlucht

Ole vom Fichtenschlag

Sara
z Kyjovského údolí

Tor di Casa Nobili

Una vom Winnloh
Una Avax Hof

Téměř dvouletý, středně velký, středně silný s dobrým poměrem výšky k délce, elegantně postavený pes. Hlava výrazná, kohoutek, hřbet i záď v pořádku. Dobré hrudní
poměry, otevřenější ramenní kloub, vzadu velmi dobře zaúhlený. Rovné fronty, zepředu i zezadu dobrý prostor, akce končetin vydatná nízko probíhající nad terénem.

VD2 Wantino Fabare Bohemia
2. 2. 2015, 88176, 97657/15, DKK a DLK 0/0

Groovy
di Casa Massarelli

Yscha
Fabare Bohemia

Vegas du Haut Mansard
Kalia di Casa Massarelli

Pakros d´Ulmental
Rangoon du Haut Mansard
Furbo degli Achei
Wicky vom Kuckucksland
Urban vom Gleisenauer Schloß

Viki z Podradbuzí

Pegy z Podradbuzí

Lotty
von der Piste Trophe

Scott aus Agrigento
Vaxi de Intercanina

18ti měsíční, víc jak středně velký, silný, elegantně postavený pes. Hlava výrazná, samčí, se silnými čelistmi. Dobrá maska, volnější pysk. Kohoutek, hřbet a záď
v pořádku, dobrý hrudník. Rovné fronty, zezadu dobrý, vpředu užší prostor. Akce
končetin vydatná, nízko probíhající nad terénem, pes pevný.

VD3 Wambo vom Frankengold
20. 11.
BH, IPO 1

2014,

Jenky
Vac-Vagvölgyi

14

Werona
vom Frankengold

981189900046018,

98070/15,

Yankee
vom Feuermelder
Janna Vác-Vágvölgyi
Yoker vom Leithawald
Chiara vom Kirchturm

DKK

a

DLK

normal,

Joker vom Eichenplatz
Amanda am Seeteich
Ilbo vom Holtkämper See
Oma Vác-Vágvölgyi
Vegas du Haut Mansard
Akira vom Leithawald
Valdo von den Hugenotten
Bibi vom Kirchturm

20ti měsíční, v plné výšce, s dobrým poměrem výšky k délce, hlava výrazná, s výraznou maskou, dobrá hřbetní i spodní linie. Dobré hrudní poměry. Rovné fronty,
oboustranně dobrý prostor, akce končetin vzadu vydatná, vpředu vyšší.

VD4 Wait vom Haus Tchorz

VD Maxl v. d. Piste Trophe

12. 11. 2014, 968000010413667,
101198/15, DKK a DLK 0/0, ZVV1,
(Saabat v. Aurelius x Warrinka vom
Haus Tchorz)
20ti měsíční, vysoký, suchý, pevný,
elegantně postavený pes. Hlava výrazná, maska tmavá, silná spodní
čelist. Správná vrchní i spodní linie.
Dobré hrudní poměry, rovné fronty,
oboustranně velmi dobře zaúhlený.
Při pohledu zepředu i zezadu dobrý
prostor. Akce pánevních končetin vydatná s mohutným posunem vpřed,
akce hrudních končetin nízko probíhající nad terénem s dobrým předkrokem.
VD5 Xaeirro Ornis-Bohemia

Akce končetin méně vydatná, vyrovnaná, vpředu vyšší.
VD Karlos Cetrio

18. 10. 2014, 981189900065358,
2312395, DKK a DLK 0/0, (Leo v. d.
Zenteiche x Yeni v. d. Piste Trophe)

Dlouhosrstí
VD1, VT Dante Plavská růže

21. 12. 2014, 13151, 97239/14, DKK
a DLK 0/0, (Filip z Klídkova dvora
x Betty Plavská růže)
27. 11. 2014, 42728, 97125/14, DKK
a DLK 0/0, ZOP, ZZO, BH, (Denny Alfari Bohemia x Tessi Hronovský pramen)
19ti měsíční, velký, silný, vlkošedý,
hlava mohutná, samčí, dobrá hřbetní linie zakončená kratší zádí, spodní
linie v pořádku. Rovné fronty, postoj
končetin pravidelný. Při pohledu zepředu úzký prostor, zezadu v pořádku.

18ti měsíční, středně velký, středně silný, perfektně pigmentovaný vlkošedý
pes. Hlava výrazná se silnými čelistmi.
Suché pysky. Kohoutek málo výrazný, hřbet delší v bedrech, záď kratší,
rovná. Dobře utvářený hrudník, oboustranně ještě dobře zaúhlený. Rovné
fronty, postoj končetin pravidelný.
Zepředu i zezadu dobrý prostor. Akce
končetin z boku ještě vydatná, nízko
probíhající nad terénem, vyrovnaná.

Klubová výstava vítězů 2016

20ti měsíční, středně velký, středně
silný, dobře pigmentovaný pes, hlava
výrazná, dobré čelisti, maska v pořádku. Horní i spodní linie v pořádku, dobrý hrudník, rovné fronty, oboustranně
dobrý prostor, při pohledu ze strany
akce končetin dostatečně vydatná nízko probíhající nad terénem při méně
výrazném kohoutku.

16ti měsíční, středně velký, středně
silný, černý s tmavými znaky, hlava výrazná, silné čelisti, kohoutek méně výrazný, normální hřbet zakončený krátkou rovnou zádí. Při pohledu zepředu
vybočené lokty a užší postoj. Zezadu
v pořádku. Zepředu úzká akce, vzadu
v pořádku. Při pohledu z boku akce
pánevních končetin ne zcela výrazná,
hrudních končetin krátká, vysoká.

10. 1. 2015, 49677, 97398/15, DKK
1/1, DLK 0/0, (Fulz di Zenevredo x Hellen Ornis-Bohemia)

VD Hank od Nechranic

11-12
2016

3. 1. 2015, 12743, 97347/15, DKK 1/1,
DLK 0/0, (Eduardo Cetrio x Troja z Jirkova dvora)

VD Yoschi Hronovský pramen

18ti měsíční, vysoký, delší, suchý.
Hlava méně výrazná, kohoutek v pořádku, hřbet s delšími bedry, kratší
záď, mělčí hrudník. Rovné fronty, zepředu i zezadu dobrý prostor. Akce
končetin vzadu vydatná, vpředu poněkud vyšší.

NO

18. 12. 2014, 32558, 96997/14, DKK
a DLK 0/0, (Falk Zde-Sko x Gwen ze
Zlaťáku)
18ti měsíční, tmavě vlkošedý, dobře
postavený pes. Hlava slabší se silnými čelistmi a tmavou maskou. Kohoutek méně výrazný, hřbet správné
délky zakončený kratší spádí zádě.
Dobré hrudní poměry, rovné fronty,
postoj končetin pravidelný, při pohledu zepředu i zezadu dobrý prostor.
Akce končetin méně vydatná, vyrovnaná, nízko probíhající nad terénem.
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NO

11-12
2016
dospívající
feny

TŘÍDA dospívajících – feny
Rozhodčí: Ing. Karel Strouhal

Klubová výstava vítězů 2016

Ve třídě krátkosrstých dospívajících fen bylo přihlášeno 11 jedinců. Jedna fena nebyla
posouzena pro nezapsaný RTG v PP, jedna nenastoupila. Všech 9 posouzených fen bylo
oceněno známkou VD. Tyto feny byly dcerami 9 otců. Průměrná výška v kohoutku byla
59,2 cm. Vítězkou se stala Sabaty v. Contra Haus - tato vysoká fena velmi dobrých tělesných proporcí se velmi dobře prezentovala ve výstavním kruhu.
Do třídy dospívajících fen dlouhosrstých byly přihlášeny 3 feny - tyto feny také nastoupily a byly ohodnoceny
známkou VD. Zvítězila fena Mercy z Kyjovského údolí - fena s velmi dobrým typem, tmavou maskou a velmi
dobrou prezentací na kruhu.

VD1, VT Sabaty van Contra Haus
11. 11. 2014, 934000011118499, HPK 71504/15, DKK noch zugelassen, DLK normal,
ZVV1, Ankörung 2017-2018

Saabat
von Aurelius

Luise
Lotte van Contra

Ober von Bad-Boll
Juri vom Schollweiher
Dux von der Glockenheide
Noblesse van Contra

Giovanni vom Kapellenberg
Aike zum Gigelsfelsen
Vegas du Haut Mansard
Fraya d´Ulmental
Naxos vom Holtkämper See
Iris von Trafalga
Remus Gero
Trinity van Contra

Vysoká, středně silná, ušlechtilá fena, velmi dobrá v typu, správný kohoutek, plynulá hřbetní linie, záď dobře položená. Dobré poměry hrudníku, korektní fronta. Živé
chody s dobrým vykročením a vydatným posunem.

VD2 Corra Rumina Moravia
16. 9. 2014, 89655, 96308/14, DKK a DLK 0/0

Quattro
von der Partnachklamm
Ken
vom Team Baierblick Fenja
vom Team Baierblick
Sandra
Rumina Moravia

Pakros d´Ulmental
Chipsy Rumina Moravia

Zamp vom Thermodos
Ora vom Müdesheimerland
Vegas du Haut Mansard
Ambra vom Team Baierblick
Bax von der Luisenstraße
Karma vom Ochsentor
Jello vom Michelstädter Rathaus
Gera Hartis Bohemia

Vysoká, středně silná, velmi dobrého typu, v postoji správný kohoutek, plynulá
hřbetní linie, záď dobré polohy. Dobré poměry hrudníku, korektní fronta. Přímé chody s dobrým výkrokem a vydatným posunem.

VD3 Kaira Redox
18. 10. 2014, 4816, 96582/14, DKK a DLK 0/0

Furbo degli Achei
Fulz di Zenevredo
Jemy di Zenevredo
Remo vom Fichtenschlag
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Elisha Redox
Vaby vom Fiemereck

Quenn vom Löher Weg
Fenia I degli Achei
Janos von der Noriswand
Gilda I di Casa Mary
Ray vom Fichtenschlag
Thora vom Fichtenschlag
Vegas du Haut Mansard
Wiggi vom Bauhofer-Land

Vysoká, středně silná, dobře pigmentovaná, ušlechtilá fena. V postoji správný kohoutek, plynulá hřbetní linie, dobře položená záď. Dobře formovaný hrudník, korektní fronta. Vpředu dobře, vzadu velmi dobře úhlená, vykazuje živé chody s dobrým
vykročením a výrazným posunem.

VD4 Vappy Fabare Bohemia

VD Qwina Provocativo

vpředu dobře, vzadu velmi dobře zaúhlená. Vykročení by mělo být volnější. Posun odpovídající.
Dlouhosrstí

NO

11-12
2016

VD1, VT Mercy z Kyjovského údolí
11. 8. 2014, 28289, 95913/14, DKK
a DLK normal, (Danto Clark x Bony
z Kyjovského údolí)
10. 10. 2014, 88133, 96675/14, DKK
a DLK normal, ZVV1, (Iron Maiden
Fabare Bohemia x Trischa Fabare Bohemia)

VD5 Jessie Orsi Bohemia

Středně vysoká, střední silná, dobře
pigmentovaná, velmi dobrého typu,
v postoji normální kohoutek, plynulá
hřbetní linie, záď dobré polohy. Korektní hrudník a fronta. Velmi dobré
úhlení končetin, živé chody s dobrým
výkrokem a vydatným posunem.

VD2 Megí Plzeňský park

VD Merit v. d. Piste Trophe

4. 10. 2014, 88138, 96551/14, DKK
a DLK 0/0, (Arex v. d. Pelzmühle x Evanescence Avax Hof)

18. 10. 2014, 981189900055758,
2312401, DKK a DLK 0/0, (Leo v. d.
Zenteiche x Yeni v. d. Piste Trophe)

Vysoká, středně silná s dobrým kohoutkem, plynulá hřbetní linie, dobře
položená záď, dobré poměry hrudníku, korektní fronta. Vpředu dobře,
vzadu velmi dobře zaúhlená, předvádí živé chody s dobrým předkrokem
a vydatným posunem.

Středně vysoká, středně silná s výraznou hlavou. Kohoutek v postoji
poněkud plošší, pevný hřbet, dobře
položená záď. Korektní hrudník a fronta. Úhlení končetin velmi dobré, živé
chody s dobrým výkrokem a výrazným
posunem.

VD Raya Provocativo

Vysoká, středně silná, velmi dobrá
v typu. Tmavá maska, v postoji normální kohoutek, plynulá hřbetní linie,
dobře položená záď. Dobře formovaný hrudník, úhlení končetin velmi
dobré. Dobré vykročení, správný posun.

VD Pegina Ajaxova Uranie
19. 9. 2014, 23002, 96337/14, DKK
a DLK 0/0, ZVV1, (Kemo z Podradbuzí
x Kora Ajaxova Uranie)
Vysoká, dobře pigmentovaná, výrazná
hlava, v postoji dobrý kohoutek, dobře
položená kratší záď. Dobrý hrudník,

12. 10. 2014, 18613, 96492/14, DKK
a DLK 0/0, (Cak Hartis Bohemia x Ejša
Plzeňský park)
Středně silná, výrazná hlava, pevný
hřbet, záď dobře položená, ramenní
kost by měla být šikměji položená,
vzadu velmi dobře úhlená. Vykročení
by mělo být volnější, posun správný.
VD3 Ira Freni Weiss
27. 8. 2014, 32554, 96181/14, DKK
1/1, DLK 0/0, (Gall Hartis Bohemia
x Ginna Freni Weiss)
Vysoká, středně silná s výraznou hlavou, v postoji dobrý kohoutek, pevný
hřbet, dobře položená mírně kratší
záď. Korektní fronta, vpředu dobře,
vzadu velmi dobře zaúhlená, dobré
vykročení, odpovídající posun, v pohybu snižuje kohoutek k podkladu.

Klubová výstava vítězů 2016

Středně vysoká, středně silná, velmi
dobrý typ, v postoji správný kohoutek,
plynulá hřbetní linie, záď dobře položená. Dobře formovaný hrudník, úhlení končetin velmi dobré. Při dobrém
vykročení posun správný.

16. 11. 2014, 14163, 96726/14, DKK
1/1, DLK 0/0, (Veemtroppens Alex R
x Alicia Provocativo)

16. 11. 2014, 14188, 97653/15, DKK
a DLK normal, (Tony v. d. Wilhelmswarte x Wandaa Dlhá Roveň)
Vysoká, výrazná fena s typickou hlavou, tmavou maskou, v postoji výrazný kohoutek, plynulá hřbetní linie,
záď dobře položená. Korektní hrudník
a fronta. Úhlení vpředu dobré, vzadu
velmi dobré, živé chody s dobrým výkrokem a správným posunem.
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NO

11-12
2016
mladí
psi

TŘÍDA mladých – psi
Rozhodčí: Jiří Kučera

Klubová výstava vítězů 2016

Klubová výstava vítězů se konala v letošním roce v severočeském Cvikově. Jako v předchozích letech jsem byl Českým klubem německých ovčáků delegován k posouzení tříd mladých.
Do třídy mladých psů bylo přihlášeno 14 jedinců, což je mírné zlepšení oproti loňskému roku.
Zkoušku z výkonu neměl složenu žádný z předvedených psů. Podle katalogu mělo pět psů zapsaný výsledek RTG DKK a DLK. Z hlediska zastoupení plemeníků se všichni plemeníci podíleli pouze jedním potomkem.
Úroveň třídy byla velmi dobrá, především první čtyři psi představovali žádoucí typ německého ovčáka s vyrovnanou
anatomií. Na prvním místě se umístil pes Zambo Fabare Bohemia, syn Finna Zellwaldrand, velice pěkný pes v odpovídající výšce, s výraznou hlavou, vyrovnaným úhlením a prostornými chody. Druhý pes Karuso Dlhá Roveň, který dlouho
chodil na prvním místě, v závěru posuzování neprojevil větší vůli po vítězství a jeho hendikepem byla výška.

VD1, VT Zambo Fabare Bohemia
5. 5. 2015, 88254, 99212/15

Finn
vom Zellwaldrand

Indy
Fabare Bohemia

Yester vom Feuermelder
Fani vom Bonihaus
Agassy
von der Piste Trophe
Yscha Fabare Bohemia

Joker vom Eichenplatz
Amanda am Seeteich
Figo von der Orangerie
Vima vom Kapellenberg
Panjo vom Kirschental
Hera Godalis
Viki z Podradbuzí
Lotty von der Piste Trophe

Velký, silný, výrazný pes, mírně delšího formátu s velmi výraznou hlavou a slabší
maskou. Oko tmavé, ucho pevné. Vysoký kohoutek, dobrá hřbetní linie, záď správné
délky a polohy. Postoj předních a zadních končetin je rovný. Zaúhlení vpředu i vzadu
velmi dobré. Vykročení velmi dobré, posun výrazný, barva černá s tmavými znaky.

VD2 Karuso Dlhá Roveň
1. 5. 2015, 71113, 71113/15

Zorro
vom La´Mirage

Saabat von Aurelius
Laila vom Schollweiher
Remo vom Fichtenschlag

Farah Dlhá Roveň
Axi Dlhá Roveň

Ober von Bad-Boll
Juri vom Schollweiher
Arex von der Wilhelmswarte
Fraya d´Ulmental
Ray vom Fichtenschlag
Thora vom Fichtenschlag
Vegas du Haut Mansard
Thalia Dlhá Roveň

Velký, silný, výrazný pes s velmi dobrou hlavou, tmavou maskou. Oko tmavé, ucho
pevné. Kohoutek vysoký, plynulá hřbetní linie, záď normální délky a polohy. Postoj
předních končetin je rovný, mírně užší. Postoj zadních končetin je rovný, hlezna mírně volnější. Vykročení velmi dobré, posun výrazný, chody rychlé, lehké, prostorné.

VD3 Yras Veracruz
26. 6. 2015, 981189900055507, 2317237

Romero
von Bad-Boll
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Melinda
vom Solebrunnen

Enosch von Amasis
Elly del Seprio
Wallaby
vom Kapellenberg
Paula vom Kaditzer Land

Ober von Bad-Boll
Bali von Amasis
Zamp vom Thermodos
Week di Casa Beggiato
Yoker vom Leithawald
Zahira vom Kapellenberg
Naxos vom Holtkämper See
Hoppy vom Kaditzer Land

Velký, silný, výrazný pes s velmi dobrou hlavou, tmavou maskou, ucho pevné,
oko tmavé. VD kohoutek, dobrá hřbetní linie, kratší záď. Vpředu ještě VD zaúhlený,
zaúhlení zadních končetin VD. Postoj zpředu rovný, vzadu rovný, hlezna volnější.
Vykročení VD, posun výrazný. Barva černá s hnědými znaky.

VD4 Watson aus
der Birkenschäferei

8. 3. 2015, 43230, 98104/15, (Labo v.
Schollweiher x Ola Larope-Czech)
Velký, silný pes správného formátu,
hlava výrazná, oko tmavé, dobrá maska. Dobrý kohoutek, plynulá hřbetní
linie, mírně kratší záď. Vpředu ještě
velmi dobře zaúhlený, postoj předních
končetin je rovný, zadní užší. Zaúhlení
zadních končetin velmi dobré. Vykročení kratší, posun velmi dobrý. Barva
černá s hnědými znaky.
VD Gaston Best of the Gods

18. 3. 2015, 981189900058599,
2313258, DKK a DLK normal, (Saabat v. Aurelius x Tanga aus der Birkenschäferei)

Velký, silný, výrazný pes s velmi
dobrou hlavou, dobrou maskou.
Tmavé oko, pevné ucho. Velmi dobrý kohoutek, dobrý hřbet, kratší záď.
Vpředu i vzadu velmi dobře zaúhlený.
Postoj předních končetin je rovný, vzadu rovný. Vykročeni velmi dobré, posun výrazný. Barva černá s hnědými
znaky.
VD Quenn Vantaris

VD5 Nikolas z Kyjovského údolí
6. 3. 2015, 28292, 98220/15, (Yuri vom
Osterberger Land x Bony z Kyjovského údolí)
Velký, silný, výrazný pes dobrého formátu, hlava výrazná, maska tmavá,
oko tmavé, ucho pevné. Kohoutek vysoký, hřbet rovný, záď krátká. Vpředu ještě VD zaúhlený s kratší ramenní
kostí, zaúhlení ZK velmi dobré. Postoj
předních končetín rovný, zadních užší.
Vykročení kratší, posun VD, mírná jamka za kohoutkem. Barva černá, hnědé
znaky.
VD Mentos Cetrio
17. 3. 2015, 12757, 98347/15, (Mentos
v. Osterberger-Land x Dixi Cetrio)
Velký, silný pes s velmi výraznou hlavou, tmavou hlubokou maskou, tmavé oko, pevné ucho. Kohoutek vysoký, dobrý hřbet, kratší záď. Vpředu
ještě velmi dobře zaúhlený, zaúhlení
zadních končetin velmi dobré, postoj
předních končetin je rovný, zadních
rovný. Vykročení kratší, posun velmi
dobrý. Barva černá s hnědými znaky.

VD Casimo Ro-Kop Bohemia

Velký, velmi silný pes správného formátu. Hlava velmi výrazná, dobrá
maska, oko tmavé, ucho pevné. VD
kohoutek, dobrá hřbetní linie, kratší
záď. Postoj PK je rovný, postoj ZK je
užší, hlezna volnější. Vykročení VD,
posun výrazný. Barva černá s hnědými znaky.
VD Next z Herodesova domu
23. 4. 2015, 35878, 98874/15, DKK
1/1, DLK 0/0, (Gert Ro-Kop Bohemia
x Piranha Egerstau)
Víc jak středně velký, středně silný,
správného formátu. Dobrá hlava, oko
tmavé, ucho pevné. Normální kohoutek, dobrá hřbetní linie, kratší záď.
Postoj předních končetin je rovný,
zadních užší, zaúhlení přední končetin
je dobré, kratší ramenní kost. Zaúhlení
zadních končetin velmi dobré. Vykročení kratší, posun velmi dobrý, pohyb
je živý. Barva černá s hnědými znaky.

11. 6. 2015, 28319, 99659/15, (Dak Zelené terasy x Meggie Aj-Pe Bohemia)

Víc jak středně velký, víc jak středně
silný pes. Velmi dobrá hlava, tmavá
maska, oko tmavé, ucho pevné. Velmi
dobrý kohoutek, dobrý hřbet, kratší
záď. Postoj předních končetin rovný, zadních končetin rovný. Zaúhlení

11-12
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8. 4. 2015, 35873, 98885/15, DKK
a DLK 0/0, (Chico v. Rumbachtal x Masha Ro-Kop Bohemia)

VD Jax Zelené terasy

28. 6. 2015, 33723, 99548/15, (Yambo
v. Zellwaldrand x Lara Vantaris)

NO

Velký, silný, výrazný pes. Velmi dobrá
hlava, dobrá maska, oko tmavé, ucho
pevné. Normální kohoutek, dobrý
hřbet, kratší záď. Postoj předních končetin je rovný, zaúhlení velmi dobré,
postoj zadních končetin je užší, hlezna
volnější. V pohybu velmi dobrý, vykročení kratší, posun výrazný. Barva černá se světlými znaky.
▪

Klubová výstava vítězů 2016

Více jak středně velký, středně silný
pes správného formátu, hlava výrazná, oko tmavé, maska tmavá, velmi
dobrý kohoutek, dobrá hřbetní linie,
kratší záď. Vpředu i vzadu dobře zaúhlený. Postoj předních končetin je
rovný, vzadu rovný. Hlezna mírně volnější, vykročení velmi dobré, posun
výrazný, chody lehké, rychlé.

22. 4. 2015, 23033, 98609/15, DKK
a DLK 0/0, (Quoran d' Ulmental x Goldie od Řeky Lučiny)

předních končetin ještě velmi dobré,
zadních velmi dobré. Vykročení VD,
posun výrazný.

VD Ernie Hartis Bohemia
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NO
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mladé
feny

TŘÍDA mladých – feny
Rozhodčí: Jiří Kučera
Třída mladých fen byla na letošní výstavě zastoupena výrazně větším počtem než v loňském roce. Bylo přihlášeno 26 fen a z tohoto počtu mělo zapsáno výsledek RTG DKK a DLK
6 fen. Žádná neměla splněnu zkoušku z výkonu.
Početní zastoupení po plemenících, po Yambovi v. Zellwaldrand 3 feny, po dvou Zorro v.
La Mirage, Groovy di Casa Masarelli, Mentos v Osterberger- Land a Odin z Folinku, ostatní po jednom jedinci. Po
plemenících z českého chovu bylo 7 fen z 26 přihlášených.
Byla to moc pěkná třída i co do kvality. Více jak polovina fen tvořila skupinu správného typu a výrazu. První čtyři
feny tvořily skupinu s ještě lepší anatomií a vyrovnaností pohybu. Na prvním místě se umístila fena Hera Hartis Bohemia, dcera Zorra v. La Mirage, velice pěkná fena s výraznou hlavou, která byla nejlépe připravena a předvedena.
Všechny feny obdržely známku velmi dobrá.
Do třídy dlouhosrstých fen byly přihlášeny 3 feny, které též obdržely známku velmi dobrou.

VD1, VT Zambo Fabare Bohemia

Závěrem chci poděkovat pořadatelům za přípravu a současně pogratulovat vítězům, ale i těm méně úspěšným
ke skvělé přípravě jejich psů i fen.

VD1, VT Herra Hartis Bohemia
3. 6. 2015, 43244, 99354/15
Zorro
vom La´Mirage

Jannie
Hartis Bohemia

Saabat von Aurelius
Laila
vom Schollweiher
Fimo Hartis Bohemia
Kira Hartis Bohemia

Ober von Bad-Boll
Juri vom Schollweiher
Arex von der Wilhelmswarte
Fraya d´Ulmental
Pakros d´Ulmental
Kora Hartis Bohemia
Maik del Gobbo
Queen Hartis

Víc jak středně velká, silná výrazná fena správného formátu s velmi výraznou hlavou, dobrá maska, tmavé oko, pevné ucho. Vysoký kohoutek,
dobrá přední linie, záď normální délky a polohy. Vpředu i vzadu velmi dobře
zaúhlená, postoj předních končetin je rovný, vzadu rovný. Vykročení velmi
dobré, posun výrazný, chody rychlé, prostorné, klus lehký, dynamický.
Barva černá, hnědé znaky.

VD2 Sweet and Chilli Provocativo
9. 3. 2015, 14202, 98248/15, DKK a DLK 0/0
Paer vom Hasenborn
Yambo
vom Zellwaldrand Olivia vom
Team Zellwaldrand
Samba
Provocativo
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Quenn vom Löher Weg
Yada vom Mittelwest
Sancho vom Spitalfeld
Quaxi aus Westsachsen

Rocky
vom Feuermelder

Sven vom Zellergrund

Chocolate
Geisha Provocativo

Xandy Vitaxis CS

Orla vom Feuermelder
Aimy Hartis Bohemia

Víc jak středně velká, víc jak středně silná fena správného formátu, hlava
velmi dobrá, maska tmavá, oko tmavé, ucho pevné. Kohoutek velmi dobrý,
plynulá hřbetní linie, záď správné délky a polohy. Vpředu i vzadu VD zaúhlená, postoj PK je rovný, vzadu rovný. Vykročení je dlouhé, prostorné, pohyb
lehký, velice pěkně pigmentovaná.

NO

VD3 Ikaria Dlhá Roveň
11. 3. 2015, 70792, 70792/15
Groovy di
Casa Massarelli

Renka
Dlhá Roveň

Vegas
du Haut Mansard

Pakros d´Ulmental

Kalia
di Casa Massarelli

Furbo degli Achei

Padro Dlhá Roveň
Joody
v. d. Piste Trophe

11-12
2016

Rangoon du Haut Mansard
Wicky vom Kuckucksland
Arex von der Wilhelmswarte
Olla Dlhá Roveň
Ustinov vom Römerland
Axi Dlhá Roveň

Víc jak středně velká, víc jak středně silná fena správného formátu, hlava VD, maska tmavá, oko tmavé, ucho pevné. Vysoký kohoutek, plynulá
hřbetní linie, záď správné délky a polohy. Vpředu i vzadu velmi dobře zaúhlená. Postoj PK je rovný, postoj ZK je rovný. Vykročení velmi dobré, posun
výrazný, chody rychlé, lehké. Barva černá, hnědé znaky.
VD4 Ikona Dlhá Roveň

VD Ziwa z Mirkova chovu

VD Gimie Hartis Bohemia

11. 3. 2015, 70793, 70793/15, (Groovy di Casa Massarelli x Renka Dlhá
Roveň)

27. 2. 2015, 56733, 98383/15, DKK
a DLK 0/0, (Leo v. d. Zenteiche x Merri
z Agíru Bohemia)

Víc jak středně velká a víc jak středně
silná fena správného formátu. Velmi
dobrá hlava, tmavá maska, tmavé oko,
pevné ucho, dobrý kohoutek, dobrý
hřbet, záď dobré délky a polohy. Vpředu ještě VD zaúhlená, zaúhlení ZK VD.
Postoj PK je rovný, postoj ZK rovný.
Vykročení za pohybu kratší, posun výrazný. Barva černá se znaky.

Víc jak středně velká, víc jak středně
silná fena správného formátu. Hlava
velmi dobrá, maska tmavá, oko tmavé,
ucho pevné, velmi dobrý kohoutek,
plynulá přední linie, mírně kratší záď.
Vpředu i vzadu velmi dobře zaúhlena,
postoj pravých končetin je rovný, zadních mírně užší. Vykročení velmi dobré, posun výrazný, chody prostorné.
Barva černá, hnědé znaky.

VD5 Lili Ladeco

VD Pumma Gard Bohemia

2. 5. 2015, 89558, 99010/15, (Fred
vom Rumbachtal x Waly Hartis Bohemia)
Víc jak středně velká, víc jak středně
silná fena správného formátu. Velmi
dobrá hlava, tmavá, hluboká maska,
oko tmavé, ucho pevné. Normální kohoutek, dobrá hřbetní linie, kratší záď.
Vpředu ještě velmi dobře zaúhlená,
zaúhlení zadních končetin velmi dobré. Postoj vpředu rovný, vzadu rovný.
Vykročení velmi dobré, posun výrazný, chody rychlé, lehké. Barva černá,
tmavé znaky.

Klubová výstava vítězů 2016

dobře zaúhlená. Vykročení velmi dobré, posun výrazný. Barva černá, hnědé
znaky.

VD Russia Nová Jamina

17. 6. 2015, 85787, 99484/15, (Odin
z Folinku x Cherry Ladeco)
Víc jak středně velká, víc jak středně
silná fena správného formátu, vysoký
kohoutek, dobrý hřbet, kratší záď. Postoj PK je rovný, ZK užší, hlezna volnější. Vpředu dobře zaúhlená s kratší
ramenní kostí, zaúhlení zadních končetin VD. Vykročení VD, posun výrazný, chody rychlé.

19. 2. 2015, 58698, 97835/15, DKK
a DLK neg., (Nico Gard Bohemia
x Ambra Vitaxis)
Velká, víc jak středně silná fena správného formátu, velmi dobrá hlava, dobrá maska, tmavé oko, pevné ucho.
Velmi dobrý kohoutek, plynulá hřbetní
linie, záď správné délky a polohy, postoj PK je rovný, vzadu rovný. Hlezna
mírně volnější, vpředu i vzadu velmi
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13. 5. 2015, 71293, 71293/15, DKK
a DLK 0/0, (Campari vom Haus Schwerzel x Kenya Nová Jamina)

NO
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Víc jak středně velká, víc jak středně
silná fena správného formátu, hlava
velmi dobrá, dobrá maska, tmavé oko,
pevné ucho. Vpředu i vzadu velmi
dobře zaúhlená, postoj PK je rovný,
vzadu rovný. Vykročení velmi dobré,
posun výrazný, barva černá s černými
znaky.
VD Natty z Kyjovského údolí

Klubová výstava vítězů 2016

6. 3. 2015, 28293, 98221/15, DKK
a DLK normal, (Yuri vom Osterberger
Land x Bony z Kyjovského údolí)
Velká silná fena správného formátu,
hlava velmi dobrá, normální maska,
oko tmavé, ucho pevné. Dobrý kohoutek, dobrá hřbetní linie, záď dobré
délky a polohy. Vpředu i vzadu velmi
dobře zaúhlená, postoj PK rovný, zadní užší, vykročení velmi dobré, posun
výrazný. Barva černá s hnědými znaky.

vzadu rovný. Hlezna volnější, vykročení ještě velmi dobré. Posun výrazný,
barva černá, hnědé znaky.
VD Maky Cetrio
17. 3. 2015, (Mentos v. Osterberger-Land x Dixi Cetrio)
Velká, víc jak středně silná fena správného formátu, velmi dobrá hlava, tmavá maska, oko tmavé, ucho pevné.
Velmi dobrý kohoutek, dobrá hřbetní
linie, záď správné délky s větším sklonem, postavení předních končetin je
rovné, zadních rovné. Vykročení velmi
dobré, posun výrazný. Barva černá
s hnědými znaky.
VD Tessy Rumun ze Zlechova

VD Vanda Provocativo

Velká, víc jak středně silná fena správného formátu. Hlava VD, maska tmavá,
oko tmavé, ucho pevné. Dobrý kohoutek, dobrý hřbet, kratší záď. Vpředu
ještě velmi dobře zaúhlená, zaúhlení
ZK velmi dobré. Postoj vpředu a vzadu
rovný. Vykročení velmi dobré, posun
výrazný, chody lehké, rychlé. Barva
černá s hnědými znaky.
VD Money Atari Lee
24. 5. 2015, 14252, 99281/15, (Yimmy Provocativo x Juliette Mania Bohemia)
Víc jak středně velká, víc jak středně
silná fena. Hlava VD, maska tmavá,
oko tmavé, ucho pevné. Kohoutek
nižší, mírně klenutá bedra, záď dobré
délky s větším sklonem. Vpředu i vzadu velmi dobře zaúhlená. Postoj vpředu rovný, vzadu užší. Vykročení kratší,
posun velmi dobrý. Barva černá, hnědé znaky.
VD Hacchi z Algary

23. 7. 2015, 85807, 99942/15, (Jeck
Agíru Bohemia x Peree Abea z Mirkova chovu)
10. 7. 2015, 14263, 99967/15, (Tony v.
d. Wilhelmswarte x Alicia Provocativo)
Středně velká, středně silná fena,
ušlechtilá hlava, tmavá maska, tmavé
oko, pevné ucho. Velmi dobrý kohoutek, dobrá hřbetní linie, záď kratší.
Vpředu velmi dobře zaúhlená, kratší
ramenní kost, zaúhlení zadních končetin velmi dobré. Postoj předních končetin je rovný, vzadu rovný. Vykročení
VD, posun výrazný. Barva černá s hnědými znaky.
VD Ember Hartis Bohemia

Středně velká, víc jak středně silná
fena správného formátu, dobrá hlava, tmavé oko, pevné ucho, normální
maska. Nižší kohoutek, dobrá hřbetní
linie, kratší záď. Vpředu i vzadu velmi
dobře zaúhlená. Postoj předních končetin je rovný, vzadu rovný. Vykročení
velmi dobré s vyšší akcí, posun výrazný. Barva černá s hnědými znaky.

8. 3. 2015, 43231, 98105/15, (Labo v.
Schollweiher x Ola Larope-Czech)
Velká, silná fena dobrého formátu, velmi dobrá hlava, dobrá maska, tmavé
oko, pevné ucho. Velmi dobrý kohoutek, dobrá hřbetní linie, kratší záď.
Vpředu i vzadu velmi dobře zaúhlená, postoj předních končetin je rovný,

30. 4. 2015, 28304, 99586/15, (Xeiro
Hartis Bohemia x Dixie z Kyjovského
údolí)
Velká, silná, výrazná fena dobrého
formátu. VD hlava, tmavá maska,
tmavé oko, pevné ucho. Dobrý kohoutek, dobrá hřbetní linie, kratší
záď. Vpředu ještě velmi dobře zaúhlená, zaúhlení ZK velmi dobré. Postoj
vpředu rovný, vzadu rovný, vykročení kratší, posun VD. Barva černá
s hnědými znaky.
VD Queen Vantaris

VD Mia Cetrio
17. 3. 2015, 12761, 98351/15, (Mentos
v. Osterberger-Land x Dixi Cetrio)
Středně velká, středně silná fena
správného formátu, velmi dobrá hlava, normální maska, tmavé oko, ucho
pevné. Velmi dobrý kohoutek, dobrý
hřbet, kratší záď. Vpředu i vzadu VD
zaúhlená, postoj PK je rovný, zadních
končetin rovný. Vykročení kratší s vyšší akcí, posun výrazný, chody rychlé.
Barva černá světlé znaky.
VD Hexxe Hartis Bohemia
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3. 6. 2015, 43243, 99353/15, (Zorro
vom La'Mirage x Jannie Hartis Bohemia)

28. 6. 2015, 33726, 99551/15, (Yambo
v. Zellwaldrand x Lara Vantaris)
Víc jak středně velká, víc jak středně
silná fena správného formátu, velmi
dobrá hlava, tmavá maska, tmavé oko,
pevné ucho, vysoký kohoutek, velmi
dobrý hřbet, kratší záď. Vpředu i vzadu velmi dobře zaúhlená. Postoj PK je
rovný, postoj ZK normální. Vykročení
velmi dobré, posun výrazný. Barva
černá, hnědé znaky.

VD Ginny z Gargamellu
7. 2. 2015, 4824, 97761/15, DKK a DLK
0/0, (Odin z Folinku x Chakira z Gargamellu)
Víc jak středně velká a víc jak středně
silná fena, dobrá maska, oko tmavé,
ucho pevné. Dobrý kohoutek, rovný
hřbet, kratší záď. Zaúhlení PK je dobré, ramenní kost kratší, zaúhlení ZK
VD. Postoj PK je rovný, hlezna mírně
volnější, zaúhlení ZK VD. Vykročení
kratší, posun VD, barva černá, hnědé
znaky.
VD Jenny Freni Weiss
6. 7. 2015, 32584, 99560/15, (Umberto
v. d. Piste Trophe x Ginna Freni Weiss)

VD Xsaly z Agíru Bohemia
28. 7. 2015, 85811, 99864/15, (Chacco
Vitaxis x Tami z Agíru Bohemia)
Velká, silná fena delšího formátu. Velmi dobrá hlava, dobrá maska tmavé

VD2 Cherry Kibitz Bohemia
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VD Asta Mara-Crown
1. 7. 2015, 45701, 99885/15, (Wasco
Ornis Bohemia x Aiwa Blondýnblack)
Středně velká, středně silná fena dobrého formátu, ušlechtilá hlava, maska
tmavá, oko tmavé, ucho pevné. Nižší
kohoutek, rovný hřbet, krátká záď.
Vpředu dobře zaúhlená, zaúhlení ZK
velmi dobré. Postoj vpředu i vzadu
rovný, vykročení kratší, posun VD.
Barva černá s hnědými znaky.
Dlouhosrstí
VD1, VT Blondie Hantrix Bohemia

23. 6. 2015, 12813, 99437/15, (Hanno
Bofilari x Gamba Redox)
Víc jak středně velká, středně silná
fena správného formátu. Výrazná hlava, tmavá maska, tmavé oko, pevné
ucho. Postoj PK rovný, postoj ZK rovný. Zaúhlení PK ještě velmi dobré, zaúhlení ZK velmi dobré, hlezna volnější,
vykročení velmi dobré, posun výrazný.
VD3 Bonny Hantrix Bohemia

28. 3. 2015, 4837, 98369/15, (Pedro
vom langen Bungert x Hanny Fabare
Bohemia)

28. 3. 2015, 4838, 98370/15, (Pedro
vom langen Bungert x Hanny Fabare
Bohemia)

Velká, silná fena správného formátu.
Hlava velmi dobrá, maska tmavá, oko
tmavé, ucho pevné. Velmi dobrý kohoutek, velmi dobrá hřbetní linie, kratší
záď. Postoj PK rovný, postoj ZK rovný,
hlezna volnější, vykročení VD, posun
výrazný, chody prostorné.

Víc jak středně velká, víc jak středně
silná fena správného formátu. Hlava
velmi dobrá, maska tmavá, oko tmavé,
ucho pevné. Velmi dobrý kohoutek,
rovný hřbet, kratší záď, vpředu dobře
zaúhlená, vzadu velmi dobře zaúhlená.
Vykročení kratší, posun velmi dobrý.

Klubová výstava vítězů 2016

Velká, silná fena mírně delšího formátu, hlava VD, maska tmavá, oko velmi
dobré, ucho pevné. Dobrý kohoutek,
klenutější hřbet, záď dobré délky s
větším sklonem. Vpředu i vzadu VD
zaúhlená. Postoj PK je rovný, postoj
ZK užší, hlezna volnější. Barva černá s
hnědými znaky.

oko, pevné ucho. Normální kohoutek,
dobrý hřbet, klenutá bedra. Záď kratší,
vpředu i vzadu velmi dobře zaúhlená, postoj PK je rovný, vzadu volnější
hlezna, vykročení krátké, posun velmi
dobrý. Barva černá s hnědými znaky.
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TŘÍDA dorostu ii – psi
Rozhodčí: Vítězslav Fiala
V této třídě bylo přihlášeno a vystaveno 9 psů. V porovnání ke třídě fen byla toto třída
horší kvality. Známku velmi nadějný první získal pes Eddy ze Znojemských čas, který se
v kruhu velmi dobře prezentoval.
Třída dorost II psi dlouhosrstí
Ve třídě dlouhosrstých byl přihlášen a vystaven jeden dlouhosrstý pes, který získal známku velmi nadějný první.

Klubová výstava vítězů 2016

Chtěl bych tímto poděkovat pořadatelům, zapisovatelce a vedoucí kruhu ve všech třídách dorostu za velmi
dobře odvedenou práci.

VN1 Eddy ze Znojemských čas
15. 10. 2015, 54522, 101027/15
Finn
vom Zellwaldrand

Xitta
Rumina Moravia

Yester vom Feuermelder
Fani vom Bonihaus
Paer vom Hasenborn
Sandra Rumina Moravia

Joker vom Eichenplatz
Amanda am Seeteich
Figo von der Orangerie
Vima vom Kapellenberg
Quenn vom Löher Weg
Yada vom Mittelwest
Pakros d´Ulmental
Chipsy Rumina Moravia

Devítiměsíční, velký, silný, typická samčí hlava, tmavá maska, tmavé oko,
správně nasazené ucho, výrazný kohoutek, správně položená zaď, hrudní
končetiny dobře, pánevní velmi dobře úhlené, akce končetin dostatečně
prostorná.

VN2 Igor Hartis Bohemia
27. 8. 2015, 89560, 100571/15
Zorro
vom La´Mirage

Mirra
Hartis Bohemia

Saabat von Aurelius
Laila vom Schollweiher
Arny Hartis Bohemia
Denni Hartis Bohemia

Ober von Bad-Boll
Juri vom Schollweiher
Arex von der Wilhelmswarte
Fraya d´Ulmental
Bax von der Luisenstraße
Ambra Hartis Bohemia
Esko vom Dänischen Hof
Kora Hartis Bohemia

Jedenáctiměsíční, velký, silný, silná samčí hlava, tmavá maska, tmavé
oko, správně nasazené pevné ucho, výrazný kohoutek, krátká záď, velmi
dobře úhlený.

VN3 Yimmy Wolfeland
9. 9. 2015, 45708, 100404/15
Winner
Ornis Bohemia

Quattro
von der Partnachklamm
Sandra Rumina Moravia
Ricki Hartis Bohemia
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Utta Wolfeland
Rata Wolfeland

Zamp vom Thermodos
Ora vom Müdesheimerland
Pakros d´Ulmental
Chipsy Rumina Moravia
Orbit vom Hühnegrab
Lara Hartis Bohemia
Ingo vom Lehnhof
Megy Manepo Ideál

Jedenáctiměsíční, velký, silný, velmi dobrého typu, přiměřená hlava,
správně nasazené ucho, výrazný kohoutek, správně položená záď, velmi
dobře úhlený.

VN4 Iron Riwal Hof
3. 11. 2015, 56784, 101248/15, (Finn v.
Zellwaldrand x Tara Riwal Hof)
Devítiměsíční, více než středně velký,
silný, přiměřená hlava, tmavá maska,
tmavé oko, správně nasazené ucho,
výrazný kohoutek, záď kratší s větším
sklonem, velmi dobře úhlený.
VN5 Berry z Mirkova chovu

15. 10. 2015, 54523, 101028/15, (Finn
v. Zellwaldrand x Xitta Rumina Moravia)
Devítiměsíční, velký, silný, přiměřená hlava, tmavá maska, tmavé oko,
správně nasazené ucho, výrazný kohoutek, záď s větším sklonem, hrudní
končetiny dobře, pánevní velmi dobře
úhlené.
VN Ifram Hartis Bohemia

1. 11. 2015, 56791, 101255/15, (Ballack v. d. Bruckweralle x Merri z Agíru
Bohemia)
Jedenáctiměsíční, velký, středně silný,
přiměřená hlava, tmavá maska, tmavé
oko, měkčí ucho, výrazný kohoutek,
správně položená záď, velmi dobře
úhlený.

18. 9. 2015, 88363, 101388/15, (Yambo v. Zellwaldrand x Werra Fabare Bohemia)
Desetiměsíční, velký, středně silný,
přiměřená hlava, tmavá maska, tmavé
oko, správně nasazené ucho, výrazný kohoutek, správně položená záď,
hrudní končetiny dobře, pánevní velmi
dobře úhlené.
VN Eldo ze Znojemských čas

VN Feddor z Lipé Moravia
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2. 10. 2015, 51389, 100879/15, (Willy v.
Kuckucksland x Naila v. Melanchthon)
Desetiměsíční, velký, středně silný,
přiměřená hlava, tmavá maska, tmavé
oko, správně nasazené pevné ucho,
výrazný kohoutek, záď s větším sklonem, hrudní končetiny dobře, pánevní
velmi dobře úhlené.
Dlouhosrstí
VN1 Charlie Best of the Gods
7. 11. 2015, 23059, 101232/15, (Xeno
z Folinku x Goldie od Řeky Lučiny)

27. 8. 2015, 89561, 100572/15, (Zorro
vom La'Mirage x Mirra Hartis Bohemia)
Jedenáctiměsíční, velký, silný, s typickou samčí hlavou, tmavá maska,

Devítiměsíční, velký, silný, velmi dobře
pigmentovaný, přiměřená hlava, tmavá maska, tmavé oko, správně nasazené ucho, výrazný kohoutek, záď
s větším sklonem, velmi dobře úhlený.

Klubová výstava vítězů 2016

VN Cowdy Junior Namelev

tmavé oko, správně nasazené ucho,
výrazný kohoutek, záď s větším sklonem, velmi dobře úhlený.
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TŘÍDA dorostu ii – feny
Rozhodčí: Vítězslav Fiala
Do této třídy bylo přihlášeno 11 fen, vystaveno 9 fen. Všechny získaly známku VN, pořadí
získalo prvních 5 fen, z nichž vynikly feny na prvním a druhém místě. Známku velmi nadějná první získala fena Irra Hartis Bohemia, která vynikla svou kvalitou, výbornou prezentací
v kruhu a přeji jí další úspěchy na výstavách.
Do třídy dlouhosrstých byly přihlášeny a vystaveny dvě feny, obě velmi nadějné s pořadím.

Klubová výstava vítězů 2016

VN1 Irra Hartis Bohemia
27. 8. 2015, 89565, 100576/15
Zorro
vom La´Mirage

Mirra
Hartis Bohemia

Saabat von Aurelius
Laila vom Schollweiher
Arny Hartis Bohemia
Denni Hartis Bohemia

Ober von Bad-Boll
Juri vom Schollweiher
Arex von der Wilhelmswarte
Fraya d´Ulmental
Bax von der Luisenstraße
Ambra Hartis Bohemia
Esko vom Dänischen Hof
Kora Hartis Bohemia

Jedenáctiměsíční, velká, silná, velmi dobře pigmentovaná, velmi dobrého
typu a výrazu, typická hlava, tmavé oko, správně nasazené ucho, výrazný
kohoutek, pěkná hřbetní linie, správně položená dlouhá záď, velmi dobře
úhlená, akce končetin prostorná a vydatná.

VN2 Tali Gard Bohemia
13. 9. 2015, 58812, 100708/15
Segal z Lintichu

Wallaby
vom Kapellenberg
Caessie z Lintichu

Ambra Vitaxis

Paul
vom Bierstadter Hof
Nicka Vitaxis

Yoker vom Leithawald
Zahira vom Kapellenberg
Naxos vom Holtkämper See
Hellen z Lintichu
Odin vom Holtkämper Hof
Nesta vom Bierstadter Hof
Scott aus Agrigento
Warinka Vitaxis

Desetiměsíční, velká, silná, velmi dobrého typu a výrazu, velmi dobrá hlava, tmavá maska, tmavé oko, správně nasazené ucho, výrazný kohoutek,
pěkná hřbetní linie, správně položená záď, velmi dobře úhlená, akce končetin prostorná a vydatná.

VN3 Ida Hartis Bohemia
27. 8. 2015, 89566, 100577/15
Zorro
vom La´Mirage
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Mirra
Hartis Bohemia

Saabat von Aurelius
Laila vom Schollweiher
Arny Hartis Bohemia
Denni Hartis Bohemia

Ober von Bad-Boll
Juri vom Schollweiher
Arex von der Wilhelmswarte
Fraya d´Ulmental
Bax von der Luisenstraße
Ambra Hartis Bohemia
Esko vom Dänischen Hof
Kora Hartis Bohemia

Jedenáctiměsíční, velká, silná, velmi dobrého typu, typická hlava, tmavá
maska, tmavé oko, správně nasazené ucho, výrazný kohoutek, správně
položená záď, hrudní končetiny dobře, pánevní velmi dobře úhlené.

VN4 Paris Mania Bohemia

VN Cerra Junior Namelev
18. 9. 2015, 88364, 101389/15, (Yambo v. Zellwaldrand x Werra Fabare Bohemia)
Desetiměsíční, velká, silná, velmi
dobře pigmentovaná, přiměřená hlava, tmavé oko, správně nasazené
ucho, výrazný kohoutek, správně položená záď, velmi dobře úhlená.

19. 10. 2015, 14289, 101023/15, (Tony v.
d. Wilhelmswarte x Samba Provocativo)
Devítiměsíční, velká, silná, velmi dobrého typu, velmi dobrá hlava, tmavá
maska, tmavé oko, správně nasazené
ucho, výrazný kohoutek, správně položená záď, velmi dobře úhlená.
VN5 Illi Hartis Bohemia

VN Jennifer Touche wood
4. 10. 2015, 13418, 100996/15, (Brixx Hartis Bohemia x Unna Hartis Bohemia)

VN1 Pety z Kyjovského údolí
19. 8. 2015, 28324, 100516/15, (Danto
Clark x Gala z Kyjovského údolí)
Jedenáctiměsíční, velká, silná, velmi
dobře pigmentovaná, velmi dobrá hlava, správně nasazené ucho, výrazný
kohoutek, správně položená záď, velmi dobře úhlená.
VN2 Hexa z Likonu

18. 8. 2015, 88342, 100245/15, (Ekki
v. Herbramer Wald x Karuma z Gilanu)

27. 8. 2015, 89564, 100575/15, (Zorro
vom La'Mirage x Mirra Hartis Bohemia)
Jedenáctiměsíční, velká, silná, velmi
dobrého typu, typická hlava, tmavá
maska, tmavé oko, správně nasazené
ucho, výrazný kohoutek, správně položená záď, velmi dobře úhlená.

VN Uša z Herodesova domu
10. 9. 2015, 35926, 100797/15, (Choral Chaky Fabare Bohemia x Xantia v.
Westervenn)

11-12
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Dlouhosrstí

VN Fraya Atonika

Jedenáctiměsíční, velká šedá fena,
přiměřená hlava, tmavé oko, správně
nasazené ucho, výrazný kohoutek,
správně položená záď, hrudní končetiny dobře, pánevní velmi dobře úhlené,
kratší vykročení, správný posun.

NO

1. 10. 2015, 87720, 101041/15, (Danto
Clark x Diga z Likonu)
Desetiměsíční, velká, silná, velmi dobrá hlava, správně nasazené ucho,
výrazný kohoutek, správně položená
záď, velmi dobře úhlená.
▪

Klubová výstava vítězů 2016

Desítiměsíční, velká, středně silná,
přiměřená hlava, tmavá maska, tmavé
oko, správně nasazené ucho, dobrý
kohoutek, mírně kratší záď, hrudní
končetiny dobře, pánevní velmi dobře
úhlené.

Desetiměsíční, středně velká, silná,
přiměřená hlava, tmavá maska, tmavé
oko, správně nasazené ucho, dobrý kohoutek, záď s větším sklonem,
hrudní končetiny dobře, pánevní velmi
dobře úhlené.
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TŘÍDA dorostu i – psi

dorost i
psi

Rozhodčí: Vítězslav Fiala
Do této třídy bylo přihlášeno 5 psů a vystaveni byli 4 psi. Zadaná známka byla 3x VN
a jednou N. V této třídě mě zaujali psi na prvním a druhém místě, kde první pes byl velmi
dobrého typu a výrazu, dobré hlavy, výrazného kohoutku, pěkné hřbetní linie, velmi dobrého úhlení se správným vykročením a posunem.
Ve třídě dlouhosrstých byl vystaven pes katalogové číslo 3 a získal známku VN.

Klubová výstava vítězů 2016

VN1 Yankee Provocativo
10. 11. 2015, 14294, 101138/15
Luca
von der Wilhelmswarte
Tony von
der Wilhelmswarte Chanel
von der Wilhelmswarte
Bellissima
Provocativo

Nino von Tronje
Jessica Provocativo

Ando von der Wilhelmswarte
Ina vom Frankenberger Rathaus
Uran von der Wilhelmswarte
Miki von der Wilhelmswarte
Irok Karanberg
Nadja von Jabora
Arny Hartis Bohemia
Finta Hartis Bohemia

Osmiměsíční, velký, silný, velmi dobře pigmentovaný, velmi dobrého
typu, dobrá hlava, tmavá maska, tmavé oko, správně nasazené ucho,
výrazný kohoutek, správně položená záď, velmi dobře úhlený, akce končetin prostorná a vydatná.

VN2 Frederico Ro-Kop Bohemia
11. 1. 2016, 35956, 101823/16
Finn
vom Zellwaldrand

Aga
von der Wannsee

Yester vom Feuermelder
Fani vom Bonihaus
Lennox von Regina Pacis
Dalida
vom Fichtenschlag

Joker vom Eichenplatz
Amanda am Seeteich
Figo von der Orangerie
Vima vom Kapellenberg
Tyson vom Köttersbusch
Coco von Regina Pacis
Nando vom Gollerweiher
Dura vom Finkenschlag

Sedmiměsíční, středně velký, středně silný, přiměřená hlava, tmavé
oko, tmavá maska, správně nasazené pevné ucho, dobrý kohoutek,
kratší záď, velmi dobře úhlený, akce končetin dostatečně prostorná,
vydatná.

VN Reimo Cetrio
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N Delghádo Ethen

28. 12. 2015, 12883, 101777/15, (Atrei Rottenburg Bohemia x Guccina
Cetrio)

30. 1. 2016, 54577, 102205/16, (Brisco vom Patriot x Nessi z Kuřimského
háje)

Sedmiměsíční, velký, silný, přiměřená hlava, tmavá maska, tmavé oko,
dobrý kohoutek, dobře položená
záď, hrudní končetiny dobré, pánevní
velmi dobře úhlené, krátké vykročení,
správný posun.

Šestiměsíční, velký, silný, přiměřená
hlava, tmavé oko, správně nasazené ucho, znatelný kohoutek, krátká
záď, hrudní končetiny dobré, pánevní
dobře úhlené.

Dlouhosrstí
VN Rasmus Cetrio
28. 12. 2015, 12882, 101776/15, (Atrei
Rottenburg Bohemia x Guccina Cetrio)
Sedmiměsíční, více než středně velký,
silný, přiměřená hlava, tmavá maska,
tmavé oko, volné pravé ucho, dobrý
kohoutek, dobrá záď, hrudní končetiny dobře, pánevní velmi dobře úhlené.
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TŘÍDA dorostu i – feny
Rozhodčí: Vítězslav Fiala
Do této třídy bylo přihlášeno 9 fen. Všechny získaly známku velmi nadějná. Pořadí získaly feny na prvních třech místech, z kterých známku velmi nadějná první získala fena velmi
dobrého typu a výrazu, s velmi dobrým úhlením, správným kohoutkem, pěknou hřbetní
linií a svou celkovou prezentací. A přeji jí i další úspěchy na výstavách.

VN1 Yorika Provocativo

Klubová výstava vítězů 2016

10. 11. 2015, 14298, 101142/15
Luca
von der Wilhelmswarte

Tony von
der Wilhelmswarte Chanel
von der Wilhelmswarte
Bellissima
Provocativo

Nino von Tronje
Jessica Provocativo

Ando von der Wilhelmswarte
Ina vom Frankenberger Rathaus
Uran von der Wilhelmswarte
Miki von der Wilhelmswarte
Irok Karanberg
Nadja von Jabora
Arny Hartis Bohemia
Finta Hartis Bohemia

Osmiměsíční, velká, silná, velmi dobře pigmentovaná, velmi dobrého typu
a výrazu, pěkná hlava, tmavá maska, tmavé oko, správně nasazené ucho,
výrazný kohoutek, správně položená záď, velmi dobře úhlená, akce končetin prostorná a vydatná.

VN2 Claere Fabare Bohemia
12. 12. 2015, 88390, 101595/15
Groovy
di Casa Massarelli

Nirwanna
Fabare Bohemia

Vegas du Haut Mansard
Kalia di Casa Massarelli
Ballack
von der Brucknerallee
Yscha Fabare Bohemia

Pakros d´Ulmental
Rangoon du Haut Mansard
Furbo degli Achei
Wicky vom Kuckucksland
Hagadahls Figo
Clea vom Königsadler
Viki z Podradbuzí
Lotty v. d. Piste Trophe

Osmiměsíční, velká, silná, s typickou hlavou, tmavé oko, správně nasazené ucho, výrazný kohoutek, správně položená záď, velmi dobře úhlená,
akce končetin dostatečně prostorná, vydatná.

VN3 Fabienne Ro-Kop Bohemia
11. 1. 2016, 35958, 101825/16
Finn
vom Zellwaldrand

Aga
von der Wannsee
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Yester vom Feuermelder
Fani vom Bonihaus
Lennox von Regina Pacis
Dalida
vom Fichtenschlag

Joker vom Eichenplatz
Amanda am Seeteich
Figo von der Orangerie
Vima vom Kapellenberg
Tyson vom Köttersbusch
Coco von Regina Pacis
Nando vom Gollerweiher
Dura vom Finkenschlag

Sedmiměsíční, středně velká, středně silná, velmi dobrého typu a výrazu,
typická hlava, tmavá maska, tmavé oko, správně nasazené ucho, výrazný
kohoutek, pěkná hřbetní linie, správně položená záď, velmi dobře úhlená,
akce končetin prostorná a vydatná.

VN4 Quiwi von Schnitzerteam

NO

11-12
2016

10. 11. 2015, FV0789, MNJK REG
14980, (Sony dei Colli Storici x De
Orse Mak Flai Nelli)
Osmiměsíční, celočerná, velká, středně silná, přiměřená hlava, tmavé oko,
správně nasazené ucho, výrazný kohoutek, správně položená záď, velmi
dobře úhlená.

7. 11. 2015, 23063, 101236/15, (Xeno
z Folinku x Goldie od Řeky Lučiny)
Devítiměsíční, velká, silná, velmi dobrého typu, velmi dobrá hlava, tmavé
oko, správně nasazené ucho, výrazný
kohoutek, pěkná hřbetní linie, správně
položená záď, velmi dobře úhlená,
akce končetin prostorná, vydatná.
VN Dascha Fabare Bohemia
22. 12. 2015, 88398, 101599/15, (Neymar v. Aducht x Trischa Fabare Bohemia)
Sedmi a půl měsíční, středně velká,
středně silná, přiměřená hlava, tmavé
oko, správně nasazené ucho, dobrý
kohoutek, kratší záď, hrudní končetiny
dobré, pánevní končetiny velmi dobře
úhlené.
▪
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VN Chiara Best of the Gods
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NO

TŘÍDA veteránů

11-12
2016

Rozhodčí: Ing. Jiří Novotný - psi
		
Ing. Karel Strouhal - feny

veteráni
psi / feny

Do třídy veteránů byli na letošní KVV přihlášeni 4 psi, kteří se
zúčastnili posuzování až do samého závěru. Všechny jsem ohodnotil známkou výborný. Jednalo se o často vystavované jedince ve stáří od 9 do 11,5 roku. Skupina byla ve velmi
dobré zdravotní kondici, za což patří dík především jejich majitelům. Nejlépe se v kruhu presentoval VIRUS ze
Zevlova dvora, který po zásluze získal titul Nejlepší veterán.
Ve třídě veteránů bylo přihlášeno 9 a posouzeno 8 fen. Tyto feny byly v rozpětí věku 8-10 let. Jednalo se o v mi-
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nulosti úspěšné feny jak na poli výstavním, tak chovatelském. Všechny feny byly ve výborné exteriérové kondici
a přiměřeně k věku také pohybově na úrovni. Některé v minulosti obsazovaly na výstavách vrcholná umístění.
Tímto děkuji jejich majitelům za příkladnou péči a předvedení na KVV.

psi
V1, NV Virus ze Zevlova dvora

9ti letý, v plné výšce, s méně výrazným
kohoutkem, dlouhými bedry a kratší
rovnou zádí. Dobré hrudní poměry,
dobré fronty, postoj končetin pravidelný. Při pohledu zepředu dobrý prostor,
zezadu užší postoj. Při pohledu z boku
akce končetin vyrovnaná, dlouhá, nízko probíhající nad terénem.
V3 Hardy Gard Bohemia

23. 7. 2006, 13926, 61484/06/08, DKK
0/0, ZVV1, BH, IPO 3, VPG 1, ZPS 1,
FPr 2, FH 1, 5JX1/P, (Uran Ro-Kop Bohemia x Zora Dolmina)
10ti letý, velký, silný pes, hlava výrazná, hřbetní i spodní linie v pořádku,
oboustranně velmi dobře zaúhlený.
Dobré hrudní poměry. Rovné fronty,
postoj končetin pravidelný. Při pohledu zepředu i zezadu dobrý prostor,
akce končetin vyrovnaná s vydatným
záběrem a nízkým předkrokem nízko
probíhající nad terénem.
V2 Ricki Hartis Bohemia

23. 12. 2004, 6435, 55416/04/08, DKK
a DLK 0/0, IPO 3, SchH3, ZVV1, OP 1,
FPr 3, 5JVQ1/P, (Ellute v. d. Mohnwiese x Emilka Anrebri)
Téměř 12ti letý, suchý, pevný, tmavě
vlkošedý pes, hlava výrazná, hřbet
zakončen krátkou rovnou zádí, mělčí
hrudník, vpředu kratší ramenní kost,
proto dobře úhlený, vzadu velmi dobře
úhlený. Rovné fronty, při pohledu zepředu i zezadu dobrý prostor, akce
končetin oboustranně méně vydatná,
avšak vyrovnaná.

feny	
V1, NV Lara Riwal Hof
16. 12. 2006, 56008, 52767/04/06,
(Dux v. Jabora x Holly Schreidon)
6. 7. 2007, 58060, 65671/07/09, DKK
neg., ZVV1, 5JX1/P, (Apolo Gard Bohemia x Flinta Gard Bohemia)
Téměř 10ti letý, v perfektním zdravotním stavu, hlava výrazná, hřbetní
i spodní linie v pořádku, akce končetin
oboustranně prostorná, při pohybu ze
strany absolutně pevný se správným
záběrem i vykročením. Nižší kohoutek,
rovná fronta, postoj pravidelný. Velmi
dobře úhlený.

Vysoká desetiletá, velmi dobrá v typu,
korektní postoj končetin, plynulá
hřbetní linie, dobré chody.
V2 Heidi Hiszpańskie Srebro

V4 Karamel Anrebri
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21. 12. 2007, 43805, 67896/07/09,
DKK a DLK neg., ZVV1, ZPO 1, Apr
1, ZZO, 5JX1/P, (Orbit v. Hühnegrab
x Lara Hartis Bohemia)

9. 10. 2007, H991, 72193/08, DKK
neg., ZVV1, 5JX1/P, (Canses vom
Suentelstein x Chany Gard Bohemia)
Devítiletá, vysoká, středně silná, suché
stavby těla, výrazný kohoutek, dobře
položená, mírně kratší záď.

V3 Sandra Rumina Moravia

Osmiletá, velmi dobrá v typu, s typickou hlavou, celkově pevná, dobré chody, vpředu dobře, vzadu velmi
dobře zaúhlená.
V Oxana z Likonu

V Cora Půlnoční měsíc
6. 7. 2006, 4463, 61686/06/08, DKK
0/0, ZVV2, ZPU2, ZPO 1, (Bob z Gargamelu x Orsi z Města šachet)

NO

11-12
2016

Desetiletá, středně silná, velmi dobrá
v typu, znatelný kohoutek, na svůj věk
pevná, vzadu velmi dobře zaúhlená,
dobré chody.
V Cipsy z Herodesova domu
1. 10. 2007, 35837, 67112/07/10, DKK 0/0,
ZVV1, (Yang Sorex x Wera Benátská vinice)
Devítiletá, vzhledem k věku zachovalá,
normální kohoutek, záď se sklonem,
dobré postoje, chody přiměřené k věku.

30. 4. 2007, 49245, 65439/07/09, DKK
0/0, VPG1, 5JX1/P, (Pakros d´Ulmental
x Chipsy Rumina Moravia)
Devět a čtvrt roku, věkem prošedivělá,
celkově pevná, s velmi dobrou vitalitou. Pevný hřbet, živé chody.

10. 6. 2008, 89476, 69932/08, DKK
0/0, ZVV1, (Indo Starý samotár x Teri
Ornis-Bohemia)

Desetiletá, velmi dobrá v typu, dobrý
kohoutek, pevný hřbet, dobře položená záď. Rameno by mělo být šikměji položeno, vzadu velmi dobře
zaúhlená.

V Freya z Gilanu
8. 5. 2007, 06902, 65633/07/09, DKK
1/1, DLK 0/0, ZM, ZVV1, FPr 1, 5JU2/P,
(Kirr Hartis Bohemia x Nike z Gilanu)
Devět a půl roku, menší, v blahobytné kondici, dobrý typ, méně výrazný
kohoutek, poněkud kratší záď. Akce
končetin méně vydatná.
▪
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V4 Yagna Ornis-Bohemia

19. 12. 2006, 87504, 63493/06/10,
DKK 1/1, DLK 0/0, ZVV1, (Senon van
Noort x Werra Vitaxis)
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NO

11-12
2016
CHOVATELSKÉ
STANICE

CHOVATELSKÉ STANICE
Rozhodčí: Vítězslav Fiala, Jiří Kučera

Klubová výstava vítězů 2016

Společně s Jiřím Kučerou jsem posuzoval soutěž chovatelských stanic, která byla v závěru klubové výstavy vítězů ve Cvikově. Do soutěže
se přihlásily tři chovatelské stanice z České republiky. První místo obsadila stanice Hartis Bohemia, která byla složená z 5 jedinců, z 5 vrhů,
po 5 matkách a 5 otcích. Tím splnila nejvyšší obtížnost soutěže. Byla to skupina jednotného typu, výborné pigmentace
a výborného hodnocení na klubové výstavě. Na druhém místě se umístila chovatelská stanice Provocativo. Ta byla složena z 5 jedinců, z 5 vrhů, po 4 otcích a 5 matkách. A jako třetí se umístila chovatelská stanice Best of the Gods, která byla
složena ze 4 jedinců, po 1 matce a 3 otcích.
Chovatelům bych chtěl poděkovat za předvedení a popřát jim mnoho dalších úspěchů v chovu.

1. Hartis Bohemia
MVDr. Helena Melounová
Xantto Hartis Bohemia
pracovní VA1, CAC
(Enosch v. Amasis x Jannie Hartis Bohemia)
Brixx Hartis Bohemia
pracovní V3
(Ober v. Bad-Boll x Funny Hartis Bohemia)
Yeny Hartis Bohemia
pracovní VA4
(Remo v. Fichtenschlag x Xara Hartis Bohemia)
Ernie Hartis Bohemia
mladých VD7
(Labo v. Schollweiher x Ola Larope-Czech)
Irra Hartis Bohemia
dorost II VN1
(Zorro vom La'Mirage x Mirra Hartis Bohemia)
5 jedinců, 5 otců, 5 matek

2. Provocativo
Barbora Zahradníková
Yorika Provocativo
dorost I VN1
(Tony v. d. Wilhelmswarte x Bellissima Provocativo)
Sweet and Chilli Provocativo mladých VD2
(Yambo v. Zellwaldrand x Samba Provocativo)
Raya Provocativo
dospívajících VD6
(Tony v. d. Wilhelmswarte x Wandaa Dlhá Roveň)
Qwina Provocativo
dospívajících VD7
(Veemtroppens Alex R x Alicia Provocativo)
Bellissima Provocativo
pracovních V10
(Nino v. Tronje x Jessica Provocativo)
5 jedinců, 4 otcové, 5 matek

3. Best of the Gods
Veronika Konvalinková
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Chiara Best of the Gods
dorost I VN5
(Xeno z Folinku x Goldie od Řeky Lučiny)
Charlie Best of the Gods
dorost II dl. VN1
(Xeno z Folinku x Goldie od Řeky Lučiny)
Gaston Best of the Gods
mladých VD8
(Quoran d'Ulmental x Goldie od Řeky Lučiny)
Dafnie Best of the Gods
pracovní V7
(Fulz di Zenevredo x Goldie od Řeky Lučiny)
4 jedinci, 3 otcové, 1 matka

NO

odchovy po plemenících

11-12
2016

Rozhodčí: Ing. Jiří Novotný
		
Ing. Karel Strouhal

odchovy po
plemenících

Enosch von Amasis
VA1, CAC
V1
VA6
V8
V5
V6

(prac.)
(prac.)
(prac.)
(prac.)
(prac.)
(prac.)

Finn vom Zellwaldrand
Frederico Ro-Kop Bohemia
Eddy ze Znojemských čas
Eldo ze Znojemských čas
Iron Riwal Hof
Zambo Fabare Bohemia
Fabienne Ro-Kop Bohemia

VN2
VN1
VN
VN4
VD1, VT
VN3

(dorost I)
(dorost II)
(dorost II)
(dorost II)
(mladých)
(dorost I)

Yambo vom Zellwaldrand
Cowdy Junior Namelev
Quenn Vantaris
Cerra Junior Namelev
Oilily-Orika Cetrio
Queen Vantaris
Sweet and Chilli Provocativo

VN
VD
VN
odst.
VD
VD2

(dorost II)
(mladých)
(dorost II)
(mladých)
(mladých)

Tony von der Wilhelmswarte
Yankee Provocativo
Yorika Provocativo
Paris Mania Bohemia
Vanda Provocativo
Raya Provocativo

VN1
VN1
VN4
VD
VD
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Xantto Hartis Bohemia
Xeiro Hartis Bohemia
Walery Hartis Bohemia
Waly Hartis Bohemia
Worry Hartis Bohemia
Xirra Hartis Bohemia

(dorost I)
(dorost I)
(dorost II)
(mladých)
(dospív.)

Zorro vom La'Mirage
Ifram Hartis Bohemia
Igor Hartis Bohemia
Karuso Dlhá Roveň
Ida Hartis Bohemia
Illi Hartis Bohemia
Irra Hartis Bohemia
Herra Hartis Bohemia
Hexxe Hartis Bohemia

VN
VN2
VD2
VN3
VN5
VN1
VD1, VT
VD

(dorost II)
(dorost II)
(mladých)
(dorost II)
(dorost II)
(dorost II)
(mladých)
(mladých)
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V 10 Joseph Anrebri

VA 3 Xeno z Folinku

Condor Zollgrenschutzhaus
Condor Schnapp
Condor Hohenstamm
Arko Delog

Quanto Wienerau

Odin Tannenmeise
Quando Arminius
Xaver Arminius
Lasso di Val Sole

Hobby Gletschertopf
Jeck Noricum
Zamb Wienerau

Uran Moorbeck
Ursus Batu

Axel Westfalenheim

Erich Grafenwerth

Vello Nieddereiche
Drux Birkensee
Frei Gugge
Chlodo Scloss Dahlhausen
Chlogo Königsacker
Hein Richterbach
Billo Oberviehland
Odo Sieben Faulen
Brando Heidelbeerberg
Hussan Haus Schütting

Chico Loher Heide

Esko Dänischen Hof
Jango Fürstenberg

Wobo Lärchenhain

Henri Dunieschenke

Pike Lupo Nero
Irko Schmiedegarten
Bandit Oberhausener Kreuz
Berry neuen Lande
Gildo Körbelbach
Irus Flötzbachtal

Bax Luisenstrasse
Odin Hirschel
Nero Hirschel
Ober Bad-Boll

Rolf Osnabrücker Land
Lex Preussenblut
Trutz Schwanenstadt
Ingo Piastendamm
Gockel Bern
Wigand Blasienberg
Baron Deutschen Werken
Utz Haus Schütting

Horand Grafrath

Hektor Schwaben

Heinz Starkenburg

Roland Starkenburg

Hettel Uckermark

Klodo Boxberg

Agassy Piste Trophe

Arak dela Ferme Malgre Leau
Irok Intercanina

Winner-Ornis B.

Quattro Partnachklamm

Dux Casa Massarelli
Dax Intercanina
Zamp Thermodos

Giovanni Kapellenberg

Ferrari Agilolfinger

Enosch Amasis

Visum Arminius

Quenn Löher Weg

Max Loggia dei Mercanti

Chacco Freiheit Westerholt

Yerom Haus Salihin

Pakros d’Ulmental

Dux Valcuvia

Vegas Haut Mansard

Quantum Arminius

Billo Riedekenburg
Greif Peterstir
Argo Mutterlieb
Damm Costal
Arno Fliedhofsmauer
Nestor Wiegerfelsen
Immo Hasenfang
Axel Deininghauser Heide
Alf Nordfelsen

Arex Wilhelmswarte

Panjo Kirschental

Held Haus Elkemann
Axel Pelztierfarm
Mutz Peltztierfarm
Jonny Rheinhalle
Jupp Haller Farm
Dax Wienerau
Natz Hasenborn
Cello Römerau
Eros Luisenstrasse
Huppy Arlett
Hill Farbenspiel
Dux Cuatro Flores
Ray Fichtenschlag
Remo Fichtenschlag

V 9 Irros Hartis B.

V 5 Arys z Agíru B.

V 2 Iron Maiden Fabare B.

V 6 Lee-Roy Ro-Kop B.

V 7 Olson Ornis B.

V 8 Wasco-Ornis B.

V 3 Dax Fabare B.

V 4 Brixx Hartis B.

V 1 Xeiro Hartis B.

VA 1 Xantto Hartis B.

VA 2 Jasko Schreidon
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V 10 Bellissima Provocativo

VA 2 Talome Dlhá Roveň

V 8 Waly Hartis B.

V 6 Xirra Hartis B.

V 5 Worry Hartis B.

VA 6 Walery Hartis B.

V 9 Lussy Ornis B.

Enosch Amasis

Cak Hartis Bohemia
Ober Bad-Boll

Jeck Noricum

Max Loggia dei Mercanti
Visum Arminius

Dux Valcuvia

Quantum Arminius

Giovanni Kapellenberg

Padro Dlhá Roveň
Arex Wilhelmswarte
Vegas Haut Mansard
Pakros d´ Ulmental
Bax Luisenstrasse
Odin Hirschel
Nero Hirschel
Zamb Wienerau
Horand Grafrath

Klodo Boxberg
Erich Grafenwerth
Hettel Uckermark
Roland Starkenburg
Heinz Starkenburg
Hektor Schwaben

Lex Preussenblut
Trutz Schwanenstadt
Ingo Piastendamm
Gockel Bern
Wiegland Blasienberg
Baron Deutschen Werken
Utz Haus Schütting

Mark Haus Beck
Fedor Arminius
Lasso Wiedenbrücker Land
Zorro Haus Beck
Frei Holtkämper See
Canto Wienerau
Hein Königsbruch
Fix Sieben Faulen
Asslan Meiweg
Alf Walddorf Emst

VA 1 Hexe Ornis B.

Rolf Osnabrücker Land

Fulz Zenevredo

Paer Hasenborn Aslan Türkenkopf

Remo Fichtenschlag
Ray Fichtenschlag
Dux Cuatro Flores

Quanto Wienarau
Condor Zollgrenschutzhaus
Condor Schnapp
Condor Hohenstamm
Arko Delog

Odin Tannenmeise
Quando Arminius
Xaver Arminius
Lasso di Val Sole

Uran Moorbeck
Ursus Batu
Hobby Gletschertopf

Quenn Löher Weg

Tyson Köttersbusch

Dragos Ostfriesischen
Thingstätte

Panjo Kirschental Cames Fichtenschlag

Excel Schreidon

Zamp Thermodos

Maddin Media Jango Panoniansee Geronimo T. Panoniansee

(MVDr. O. Meloun)

V 2 Aike Rumina Moravia

VA 4 Yeny Hartis B.

V 11 Ester Atonika

V 7 Dafnie of the Gods

VA 5 Farra Suché Lazce

V 1 Gala z Kyjovského údolí

V 3 Goldie od Řeky Lučiny

VA 3 Surania Dlhá Roveň

V 4 Corra Hartis B.
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Billo Riedekenburg
Greif Peterstir
Argo Mutterlieb
Damm Costal
Arno Fliedhofsmauer
Nestor Wiegerfelsen
Immo Hasenfang
Axel Deininghauser Heide
Alf Nordfelsen
Held Haus Elkemann
Axel Pelztierfarm
Mutz Pelztierfarm
Jonny Rheinhalle
Jupp Haller Farm
Dax Wienerau
Natz Hasenborn
Cello Römerau
Eros Luisenstrasse
Huppy Arlett
Hill Farbenspiel
Yukon Bastilie
Joker Eichenplatz

Nino Tronje
Irok Karanberg
Baru Haus Yü
Natz Steigerhof
Nutz Mönchberg

Furbo Degli Achei

Cliff Haus Beck
Pirol Arminius
Irk Arminius
Uran Wildsteiger Land
Eiko Kirschental
Yago Wildsteiger Land
Ulk Arlett
Torro Hartis
Cerro Hartis B.
Yasko Hartis B.
Irwin Daxis

Autoři fotografií z KVV: Hana Havlová, Tereza Suchánková, Roman Horký, Martin Holomek

