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T!ÍDA MLAD"CH PSI
rozhod!í: Albín Majsniar, Slovensko

VT, VD1 Fresch Nová Jamina
12. 8. 2009, 60043/09, 60043, (Queno Framato Rolau – Lanta-

na z Lintichu).

Velk!, st"edn# siln!, dobrá, silná hlava, tmavé oko, velmi dobrá
pigmentace, kohoutek vysok!, velmi dobrá horní linie, zá$ dobré
délky s v#t%ím sklonem, úhlení oboustrann# velmi dobré, fronta
rovná, pohyb lehk! s voln!m v!krokem, velmi dobr!m posunem.

VD2 Zlatan d’Ulmental
6. 5. 2009, LOI 10/65212, 9ULM17, (Zerxis v. Osterberger

Land – Ully d’Ulmental).

St"edn# velk!, st"edn# siln!, velmi dob"e pigmentovan!, dobrá,
silná hlava, tmavé oko, kohoutek vysok!, velmi dobrá h"betní li-
nie, ukon&ená dob"e polo'enou zádí, oboustrann# velmi dob"e
zaúhlen!, zadní kon&etiny u'%í ná%lap, pohyb lehk!, s dobr!m
v!krokem, dobr! posun.

VD3 Puerto Rico Provocativo
3. 6. 2009, 74316/09, 81735, (Rando v. Team Fiemereck –

Chocolate Geisha Provocativo).

St"edn# velk!, st"edn# siln!, dobrá, silná hlava, tmavé oko, ko-
houtek dostate&n# vysok!, h"bet pevn!, zá$ krat%í, oboustrann#

velmi dob"e zaúhlen!, fronta rovná, pohyb lehk!, v!krok by mohl b!t rovn#j%í, velmi dobr! posun

Do t!ídy mlad"ch bylo p!ihlá#eno 18 ps$, nastoupilo jich 16. V#ichni psi byli ocen%ni
známkou velmi dobr". T!ída ps$ na mne nep$sobila tak dobr"m dojmem jako t!ída fen.
V%t#ina p!edveden"ch jedinc$ m%la nedostatky v úhlení hrudních kon&etin, krátké zád%

a co je hlavní, chyb%l jim typ a v"raz.
V této konkurenci se stal vít%zem Fresch Nová Jamina, kter" se velmi dob!e prezentoval v kroku a i v rychlém
pohybu nenechal nikoho na pochybách, 'e mu vít%zství pat!í.
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VD4 Semi z Agíru Bohemia, 20.
96. 2009, 74018/09, 85256, (Vegas du
Haut Mansard – Jana v. Suentelstein).
St!edn" velk#, st!edn" siln#, del$ího
formátu, dobrá, silná hlava s v#razn"j-
$ím %elem, kohoutek dostate%n" vyso-
k#, h!bet pevn#, zá& krat$í, je$t" dob!e
ulo'ená, oboustrann" velmi dob!e za-
úhlen#, fronta rovná, pohyb lehk#,
s dobr#m v#krokem s dobr#m posu-
nem, ale v klusu by mohl b#t vzp!íme-
n"j$í.

VD5 Excel z Leutschau, 21. 4.
2009, 59304/09, 59304, (Haribal Qsti-
onn – Helen Astina).
Víc jak st!edn" velk#, st!edn" siln#, sil-
ná hlava s v#razn#m %elem vysok# ko-
houtek, h!bet pevn#, zá& krat$í, s v"t-
$ím sklonem, rameno dobré délky,
mohlo by b#t $ikm"ji ulo'ené, sp"nky
voln"j$í, mírn" vybo%ené, úhlení zad-
ních kon%etin velmi dobré, pohyb leh-
k# s krat$ím v#krokem, dobr#m posu-
nem, v pohybu by kohoutek m"l b#t
v#razn"j$í.

VD6 Enzo z Leutschau, 21. 4.
2009, 59302/09, 59302, (Haribal Qsti-
onn – Helen Astina).
Vy$$í, st!edn" siln#, dobrá, silná hlava,
velmi dobrá pigmentace, kohoutek do-
state%n" vysok#, h!bet del$í, pevn#,
zá& krat$í, je$t" dob!e ulo'ená, úhlení
oboustrann" velmi dobré, fronta rovná,
pohyb lehk#, s dobr#m v#krokem a
s dobr#m posunem.

VD7, Riff z Agíru Bohemia, 1. 6.
2009, 74488/09, 85246, (Elmo v. Hüh-
negrab – Tammy v. Wildsteiger Land).
Vysok#, st!edn" siln#, hlava silná, ko-
houtek by mohl b#t v#razn"j$í, h!bet
pevn#, zá& krat$í s v"t$ím sklonem, ra-
menní kost dostate%n" dlouhá, m"la
by b#t $ikm"ji polo'ená, úhlení zad-
ních kon%etin velmi dobré, fronta rov-
ná, pohyb lehk#, s dobr#m v#krokem
dobr# posun. Vlevo naho!e +P1.

VD8 Jil Vláady – Sal, 9. 5. 2009,
59464, 59464, (Nemo v.d. Lenger-
nheide – Vina Vláady – Sal).
Víc jak st!edn" velk#, st!edn" siln#,
dob!e pigmentovan#, dobrá, silná hla-
va, %erná maska, sv"tlej$í oko, kohou-
tek dostate%n" vysok#, h!bet del$í,
pevn#, zá& krat$í je$t" dob!e ulo'ená,
oboustrann" velmi dob!e zaúhlen#,
fronta rovná, pohyb lehk#, dostate%n#
v#krok, siln# posun.

VD9 Alex Pan!avská stezka, 23.
2. 2009, 72767/09, 53205, HD a 0/0,
ED 0/0, (Imman Avax Hof – Dorsi Mir –
Jar).
Velk#, st!edn" siln#, dobrá, silná hlava,
sv"tlej$í oko, kohoutek dostate%n" vy-
sok#, h!bet pevn#, zá& krat$í, dob!e
polo'ená, rameno dobré délky, mohlo
by b#t $ikm"ji ulo'eno, úhlení zadních
kon%etin velmi dobré, fronta rovná, po-
hyb lehk#, krat$í v#krok, dobr# posun.

VD10 Xandy z Proda"ic, 27. 7.
2009, 75032/09, 12439, (Marko Kuver
– Quina z Proda$ic).
Velk#, st!edn" siln#, dobrá, silná hlava,
sv"tlej$í oko, kohoutek, mén" v#razn#,
h!bet del$í, pevn#, zá& krat$í, mírn"
sra'ená, úhlení p!edních kon%etin str-
m"j$í, úhlení zadních kon%etin velmi
dobré, fronta rovná, pohyb lehk#,
s krátk#m v#krokem, siln# posun.

VD11 Bachtiary Bej od Guverné-
ra, 31. 7. 2009, 74698/09, 13345,
(Shrek St!íbrné doly – Merrylu Leptá%).
Víc jak st!edn" velk#, st!edn" siln#,
hlava by m"la b#t siln"j$í, sv"tlej$í
oko, kohoutek dostate%n" vysok#,
h!bet rovn#, pevn#, zá& krat$í, je$t"
dob!e ulo'ená, rameno dobré délky,
m"lo by b#t $ikm"ji ulo'ené, fronta
rovná, pohyb lehk#, s krat$ím v#kro-
kem, velmi dobr# posun, úhlení zad-
ních kon%etin velmi dobré, vlevo naho-
!e +P1.

VD12 Perry Provocativo, 3. 6.
2009, 74315/09, 81734, (Rando v.
Team Fiemereck – Chocolate Geisha
Provocativo).
St!edn" velk#, st!edn" siln#, dob!e
pigmentovan#, hlava p!im"!ená, ko-
houtek by m"l b#t vy$$í, krk pevn#,
zá& krat$í s v"t$ím sklonem, obou-
strann" velmi dob!e zaúhlen#, fronta
rovná, pohyb lehk#, se slab#m v#kro-
kem a posunem.

VD13 Donatello Orsi Bohemia, 2.
3. 2009, 73696/09, 88053, 0/0,
(Matcho Hartis Bohemia – Gipsy
Sherak).
St!edn" velk#, st!edn" siln#, hlava p!i-
m"!ená, kohoutek by mohl b#t v#raz-
n"j$í, h!bet mírn" naru$en#, zá& krat$í,
s v"t$ím sklonem, rameno by m"lo b#t
del$í a $ikm"ji ulo'ené, úhlení zadních
kon%etin velmi dobré. Fronta rovná,
pohyb lehk# s krátk#m v#krokem, v#$
nad terénem, posun zadních kon%etin
dostate%n" siln#.

VD14, Koral Anrebri, 23. 6. 2009,
74114/09, 06269, 0/0, (Voodoo Hartis
Bohemia – Hanah Cheri Anrebri).
St!edn" velk#, st!edn" siln#, vlko$ed#
pes, dobrá, silná hlava, velmi dob!e
tvarovaná, kohoutek by mohl b#t vy$$í,
h!bet rovn#, mírn" naru$en#, zá& krat-
$í, s v"t$ím sklonem, úhlení p!edních
kon%etin by m"lo b#t v#razn"j$í, úhlení
zadních kon%etin velmi dobré, hlezna
mírn" vbo%ená, pohyb lehk#, s krát-
k#m v#krokem a dostate%n#m posu-
nem.

VD15, Jeff Mirtan Bohemia, 28. 6.
2009, 74334/09, 63537, (Indo Star#
Samotár – Gába Mirtan Bohemia).
Velk#, siln#, silná hlava, sv"tlej$í oko,
kohoutek vysok#, h!bet, pevn#, zá&
krat$í, mírn" sra'ená, ramenní kost by
mohla b#t del$í, $ikm"ji polo'ená, úh-
lení zadních kon%etin velmi dobré,
fronta rovná, v#krok krátk#, m"l by b#t
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voln!j"í, posun zadních kon#etin do-
state#n$. U"i "í%eji nasazené.

VD16 Jacob z Gargamellu, 20. 8.
2009, 75519/09, 83012, (Xantos z Agí-
ru Bohemia – Ambra z Gargamellu).
Víc ne& st%edn! velk$, st%edn! siln$,
hlava dostate#n! silná, #elo by m!lo
b$t v$razn!j"í sv!tlej"í oko, kohoutek
dostate#n! je"t! vysok$, h%bet pevn$,
zá' krat"í, s v!t"ím sklonem, úhlení
p%edních kon#etin by m!lo b$t v$raz-
n!j"í, úhlení zadních kon#etin velmi
dobré, fronta rovná, pohyb lehk$,
s krat"ím v$krokem.
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VT, VD1, Zaira z Kyjovského údolí
12. 7. 2009, 74398/09, 29644, (Queno Framato Rolau – Sara

z Kyjovského údolí).

St!edn" velká, st!edn" silná, v dobrém typu a v#razu, typická,
u$lechtilá hlava, kohoutek dostate%n" vysok#, velmi dobrá horní
a spodní linie, úhlení oboustrann" velmi dobré, fronta rovná, po-
hyb lehk#, s velmi dobr#m v#krokem, velmi dobr#m posunem.

VD2 Olivie z Lipé Moravia
3. 2009, 73156/09, 51063, HD normal, ED normal, (Zerxis v.

Osteberger – Land – Jela z Lipé Moravia).

St!edn" velká, st!edn" silná, velmi dobr# typ a v#raz, typická,
u$lechtilá hlava, tmavé oko, vysok# kohoutek, dobrá h!betní linie,
zá& dobré délky, dob!e ulo'ená, velmi dobrá spodní linie, obou-
strann" velmi dob!e zaúhlená, voln"j$í hlezna, pohyb lehk#,
s dobr#m v#krokem a dobr#m posunem.

VD3 Vega Clark
15. 6. 2009, 77497/09, 88121, DNA gpr., (Vegas du Haut

Mansard – Karina Clark).

St!edn" velká, st!edn" silná, velmi dobr# typ a v#raz, silná hlava,
kohoutek vysok#, dobrá h!betní linie, zá& dobré délky, dob!e
ulo'ená, oboustrann" velmi dob!e zaúhlená, fronta rovná, pohyb
lehk#, s dobr#m v#krokem, siln#m posunem.

T!ÍDA MLAD"CH FENY
rozhod!í: Albín Majsniar, Slovensko

P!ihlá"en#ch bylo 34 fen, nastoupilo 31. V"echny obdr$ely známku velmi dobrá. Celko-
v% hodnotím tuto t!ídu jako kvalitní. Ur&it% v dal"ím chovu najde uplatn%ní prvních sedm
fen. Hlavn% první t!i feny p'sobily velmi harmonicky, v dobrém typu a v#razu a nejvíc se

p!ibli$ovaly standartu. O po!adí t%chto t!ech fen rozhodla momentální p!ipravenost a kondice.

Vít%zkou se stala Zaira z Kyjovského údolí, jak jsem uvedl – fena v dobrém typu a v#razu, která se velmi dob!e
prezentovala v pomalém kroku i v rychlém klusu, ukazovala radost z pohybu a vyza!ovala temperament.
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VD4 Chanel Vantaris, 8. 4. 2009,
73286/09, 33959, (Gio v. Frankengold
– Frisbee Egerstau).
St!edn" velká, st!edn" silná, velmi dob-
r# typ a v#raz, dobrá, silná hlava, ko-
houtek vysok#, h!bet pevn#, zá$ krat%í,
je%t" dob!e ulo&ená, oboustrann" velmi
dob!e zaúhlená, pohyb lehk# s dobr#m
v#krokem, s dobr#m posunem.

VD5 Chanel Mir – Jar, 31. 3. 2009,
73225/09, 53216, DKK A negativní,
DLK 0/0, (Baxter do Monticans – Daira
Mir – Jar).
Vy%%í, st!edn" silná, dobrá, u%lechtilá hla-
va, vysok# kohoutek, h!bet pevn#, zá$
krat%í, je%t" dob!e ulo&ená, oboustrann"
velmi dob!e zaúhlená, pohyb lehk#,
s voln#m v#krokem, siln#m posunem.

VD6 Ylia Fabare Bohemia, 26. 6.
2009, 74737/09, 88106, (Viki z Podrad-
buzí – Lotty v.d. Piste Trophe).
St!edn" velká, st!edn" silná, dobrá, sil-
ná hlava, vysok# kohoutek, h!bet krát-
k#, pevn#, zá$ krat%í s v"t%ím sklo-
nem, oboustrann" velmi dob!e zaúhle-
ná, fronta rovná, pohyb lehk#, s vol-
n#m v#krokem, siln#m posunem.

VD7 Donna Polux Bohemia, 13. 6.
2009, 74262/09, 97009, (Yetie v. Zel-
lwaldrand – Sally v. Spitalfeld).
St!edn" velká, st!edn" silná, velmi dob-
r# typ, u%lechtilá hlava, sv"tlej%í oko, vy-
sok# kohoutek, dobrá h!betní linie, zá$

dobré délky, dob!e ulo&ená, oboustran-
n" velmi dob!e zaúhlená, voln"j%í sp"n-
ky, u&%í ná%lap, pohyb lehk# s dobr#m
v#krokem, s dobr#m posunem.

VD8 Heny z Lijavy, 17. 8. 2009,
75038/09, (Arny Hartis Bohemia –
Aranka z Lijavy).
St!edn" velká, st!edn" silná, dobrá, silná
hlava, velmi dob!e pigmentovaná, ko-
houtek mén" v#razn#, h!bet pevn#, zá$
krat%í, je%t" dob!e ulo&ená, oboustrann"
je%t" dob!e zaúhlená, pohyb lehk#,
s krat%ím v#krokem, siln#m posunem,
v pohybu by m"l b#t kohoutek v#razn"j%í.

VD9 Chaira Mir – Jar, 31. 3. 2009,
73227/09, 53218, HD + ED 0/0, (Bax-
ter do Monticans – Daira Mir – Jar).
St!edn" velká, st!edn" silná, dobrá, silná
hlava, dobrá pigmentace, vysok# kohou-
tek, h!bet pevn#, zá$ krat%í, je%t" dob!e
ulo&ená, oboustrann" velmi dob!e zaúh-
lená, fronta rovná, pohyb lehk#, s dob-
r#m v#krokem, se siln#m posunem.

VD10 Yscha Fabare Bohemia, 26.
6. 2009, 74738/09, 88107, (Xiki z Pod-

radbuzí – Lotty v.d. Piste Trophe).
St!edn" velká, silná, silná hlava, vyso-
k# kohoutek, h!bet del%í, pevn#, zá$
krat%í s v"t%ím sklonem, oboustrann"
velmi dob!e zaúhlená, fronta rovná,
pohyb lehk# s dobr#m v#krokem, sil-
n#m posunem.

VD11 Wenga Perunius Bohemia,
18. 7. 2009, 74869/09, 85270, (Garp
z Lintichu – Polla Perunius Bohemia).
Víc jak st!edn" velká, st!edn" silná,
dobrá hlava, tmavé oko, tmavá maska,
vysok# kohoutek, dobrá h!betní linie,
zá$ krat%í, je%t" dob!e ulo&ená, obou-
strann" velmi dob!e zaúhlená, fronta
rovná, srst není v optimálním stavu na
v#stavu, pohyb lehk# s dobr#m v#kro-
kem, siln#m posunem.

VD12 Vanta z Ostrowskiej Sfory,
2. 3. 2009, PKR.I-63763, 6286, (Zamp
vom Thermodos – Szaron z Ost-
rowskiej Sfory).
St!edn" velká, st!edn" silná, u%lechtilá
hlava, kohoutek by m"l b#t v#razn"j%í,
h!bet pevn#, zá$ krat%í, dob!e
ulo&ená, oboustrann" velmi dob!e za-
úhlená, fronta rovná, pohyb lehk#
s dobr#m v#krokem, s dobr#m posu-
nem.

VD13 Finlandia Slezin Lovan, 8.
8. 2009, 74783/09, 60759, (Queno Fra-
mato Rolau – Wa%a Slezin Lovan).
St!edn" velká, st!edn" silná, v dobrém
typu, u%lechtilá hlava, vysok# kohou-
tek, h!bet pevn#, zá$ krat%í, s v"t%ím
sklonem, oboustrann" velmi dob!e za-
úhlená, fronta rovná, pohyb lehk#,
s dostate'n#m v#krokem a velmi dob-
r#m posunem.

VD14 Renni Arcus, 26. 5. 2009,
74079/09, 87580, (Indo Star# samotár
– Iris Arcus).
Vy%%í, suchá, dobrá, silná hlava, vyso-
k# kohoutek, h!bet pevn#, zá$ krat%í,
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s v!t"ím sklonem, rameno dobré dél-
ky, m!lo by b#t "ikm!ji ulo$eno, fronta
rovná, pohyb lehk#, temperamentní,
s krátk#m v#krokem, siln#m posunem,
vlevo naho%e +P1.

VD15 Hannie vom Haus Kir-
schental, 9. 5. 2009, 2235617, P-C
8597, (Panjo vom Kirschental – Druxie
vom Kirschental).
St%edn! velká, st%edn! silná, dobrá,
silná hlava, del"ího formátu, kohoutek
by mohl b#t v#razn!j"í, h%bet pevn#,
zá& krat"í, je"t! dob%e ulo$ená, obou-
strann! velmi dob%e zaúhlená, pohyb
lehk#, s voln#m v#krokem, siln#m po-
sunem

VD16 Gassi z Lijavy, 30. 3. 2009,
73235/09, 18452, 0/0, (Dargo z Folinku
– Sandy z Podradbuzí).
St%edn! velká, st%edn! silná, dobrá, sil-
ná hlava, sv!tlej"í oko, normální ko-
houtek, h%bet pevn#, zá& krat"í, je"t!
dob%e ulo$ená, rameno by m!lo b#t
del"í, "ikm!ji ulo$ené, úhlení pá-
nevních kon'etin velmi dobré, pohyb
lehk#, s krátk#m v#krokem, dostate'-
n#m posunem.

VD17 Karuma z Gilanu, 20. 4.
2009, 73328/09, 06216, 0/0, (Brix Har-
tis Bohemia – Nike z Gilanu).
Velká, silná, vlko"edá, silná hlava,
dobr# kohoutek, h%bet pevn#, zá&
krat"í, s v!t"ím sklonem, rameno dob-
ré délky, mohlo by b#t "ikm!ji ulo$eno,
úhlení pánevních kon'etin velmi dob-
ré, fronta rovná, pohyb lehk# s krat"ím
v#krokem a dostate'n#m posunem.

VD18 Josefína Mirtan Bohemia,
28. 6. 2009, 74338/09, 63541, (Indo
Star# samotár – Gába Mirtan Bohe-
mia).
Vy""í, st%edn! silná, dobrá hlava, ko-
houtek vysok#, h%bet pevn#, zá& krat-
"í, je"t! dob%e ulo$ená, rameno strm!ji
polo$ené, úhlení zadních kon'etin vel-
mi dobré, fronta rovná, pohyb vázan#
se slab#m v#krokem, dostate'n#m po-
sunem

VD19 Tina z Likonu, 20. 6. 2009,
74078/09, 87585, (Max Rumina Mora-
via – Lentilka z Likonu).
Velká, st%edn! silná, del"ího formátu,
silná hlava, sv!tlej"í oko, kohoutek vy-
sok#, h%bet pevn#, zá& krat"í, rameno
dobré délky, strm!ji ulo$ené, úhlení

zadních kon'etin velmi dobré, voln!j"í
hlezna, pohyb lehk#, se slab#m v#kro-
kem, se slab#m posunem.

VD20 Elizabeth Orsi Bohemia, 21.
7. 2009, 74716/09, 88133, (Unico z Ky-
jovského údolí – Artemis Orsi Bohe-
mia).
Velká, st%edn! silná, dobrá, typická
hlava, del"ího formátu, kohoutek do-
state'n! vysok#, zá& krat"í, je"t! dob-
%e ulo$ená, oboustrann! velmi dob%e
zaúhlená pohyb lehk#, s krátk#m v#-
krokem, dostate'n#m posunem.

VD21 Anemoi Hexer, 25. 3. 2009,
73177, 63522, DKK 0/0, DLK 0/0, (Arny
Hartis Bohemia – Fina Hartis Bohe-
mia).
St%edn! velká, st%edn! silná, u"lechtilá
hlava, sv!tlej"í oko, kohoutek mén!
v#razn#, h%bet pevn#, zá& krat"í, s v!t-
"ím sklonem, rameno krat"í, strm!ji
ulo$ené, úhlení zadních kon'etin velmi
dobré, fronta rovná, pohyb lehk#, v#-
krok by m!l b#t voln!j"í, posun zad-
ních kon'etin siln#.

VD22 Jolie z Gargamellu, 20. 8.
2009, 75520/09, 83013, (Xantos z Agí-
ru Bohemia – Ambra z Gargamellu).
St%edn! velká, st%edn! silná, hlava p%i-
m!%ená, spodní 'elist by mohla b#t sil-
n!j"í, sv!tlej"í oko, normální kohoutek,
h%bet pevn#, zá& krat"í, s v!t"ím sklo-
nem, rameno dobré délky, mohlo by
b#t "ikm!ji ulo$ené, fronta rovná, po-
hyb lehk#, s krátk#m v#krokem, siln#m
posunem.

VD23 Juno Mirtan Bohemia, 28.
6. 2009, 74340/09, 63543, (Indo Star#
samotár – Gába Mirtan Bohemia).
St%edn! velká, st%edn! silná, hlava ty-
pická, kohoutek dostate'n! vysok#,
h%bet pevn#, zá& krat"í, s v!t"ím sklo-
nem, oboustrann! velmi dob%e zaúhle-
ná, srst feny není ve v#stavní kondici,
pohyb lehk#, s krat"ím v#krokem a do-
state'n#m posunem.

VD24 Dolce – Vita Krásnoo!ko, 8.
3. 2009, 73240/09, 96348, DKK 0/0,
DLK 0/0, (Rando v. Team Fiemereck –
Lana Krásnoo'ko).
Vysoká, silná, silná hlava, sv!tlej"í oko,
kohoutek vysok#, h%bet pevn#, zá&
krat"í, s v!t"ím sklonem, rameno dob-
ré délky, m!lo by b#t "ikm!ji ulo$ené,
úhlení zadních kon'etin velmi dobré,

lokty by mohly b#t uzav%en!j"í, pohyb
lehk# s krátk#m v#krokem, dostate'-
n#m posunem.

VD25 Jessica Mirtan Bohemia,
28. 6. 2009, 74337/09, 63540, (Indo
Star# samotár – Gába Mirtan Bohe-
mia).
Vysoká, st%edn! silná, dobrá, silná,
u"lechtilá hlava, kohoutek dostate'n!
vysok#, h%bet pevn#, zá& krat"í s v!t-
"ím sklonem, rameno dobré délky,
m!lo by b#t "ikm!ji ulo$ené, úhlení
zadních kon'etin velmi dobré, pohyb
lehk# s krat"ím v#krokem, dostate'-
n#m posunem, mírn! napadá na p%ed-
ní kon'etiny v pohybu.

VD26 Afra ze Zelené terasy, 13.
5. 2009, 73674/09, 28062, (Onix
z Proda"ic – Xandra z Pohrani'ního
polesí).
St%edn! velká, st%edn! silná, dobrá, sil-
ná hlava, kohoutek dostate'n! vysok#,
h%bet pevn#, zá& krat"í, rameno "ik-
m!ji ulo$ené, úhlení zadních kon'etin
velmi dobré, pohyb lehk#, s krátk#m
v#krokem, dobr#m posunem.

VD27 Justine Boharina, 9. 3.
2009, 73202/09, 81700, DKK negativní,
DLK negativní, (Cherokee Provocativo
– Baxi Boharina).
St%edn! velká, st%edn! silná, dobrá, sil-
ná hlava, sv!tlej"í oko, kohoutek mén!
v#razn#, zá& krat"í, mírn! sra$ená, ra-
meno strm! ulo$ené, úhlení zadních
kon'etin velmi dobré, v pohybu h%bet
voln!j"í, pohyb lehk#, s krátk#m v#kro-
kem, slab#m posunem.

VD28 Terra z Likonu, 20. 6. 2009,
74077/09, 87584, (Max Rumina Mora-
via – Lentilka z Likonu).
Velká, st%edn! silná, dobrá, silná hlava,
kohoutek dostate'n! vysok#, h%bet
pevn#, zá& krat"í, rameno dobré dél-
ky, m!lo by b#t "ikm!ji ulo$ené, úhlení
zadních kon'etin velmi dobré, fronta
rovná, pohyb lehk# s krátk#m v#kro-
kem, dostate'n#m posunem, napadá
na p%ední kon'etiny.

VD29 Chypsy z Pohrani!ního po-
lesí, 4. 7. 2009, 74271/09, 29638, (Xelo
z Pohrani'ního polesí – Agi z Pohra-
ni'ního polesí).
St%edn! velká, st%edn! silná, dobrá
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hlava, kohoutek by m!l b"t v"razn!j#í,
h$bet pevn", zá% krat#í, je#t! dob$e
ulo&ená, rameno by m!lo b"t del#í,
#ikm!ji ulo&ené, úhlení zadních kon'e-
tin velmi dobré, sv!tlej#í oko, pigmen-
tace by m!la b"t v"razn!j#í, pohyb
lehk" s krátk"m v"krokem, dostate'-
n"m posunem, v pohybu mírn! napa-
dá na p$ední kon'etiny.

VD30 Chilli z Pohrani!ního pole-
sí, 4. 7. 2009, 74272/09, 29639, (Xelo

z Pohrani'ního polesí – Agi z Pohra-
ni'ního polesí).
St$edn! velká, st$edn! silná, hlava p$i-
m!$ená, maska by m!la b"t tmav#í,
pigmentace by m!la b"t v"razn!j#í, vy-
línaná, kohoutek mén! v"razn", h$bet
pevn", zá% krat#í, mírn! sra&ená, ra-
meno by m!lo b"t del#í, #ikm!ji
ulo&ené, úhlení zadních kon'etin velmi
dobré, fronta rovná, pohyb lehk"
s krátk"m v"krokem, slab"m posu-
nem.

VD31 Lamda Ornis – Bohemia,
22. 7. 2009, 74450/09, 89583, (Charis
Hartis Bohemia – Anes Ornis – Bohe-
mia).
St$edn! velká, st$edn! silná, dobrá, sil-
ná hlava, sv!tlé oko, slabá pigmenta-
ce, kohoutek mén! v"razn", h$bet
pevn", zá% krat#í, je#t! dob$e ulo&ená,
rameno krátké, strm!ji ulo&ené, úhlení
zadních kon'etin velmi dobré, pohyb
lehk" s krátk"m v"krokem, slab#ím
posunem, v pohybu voln!j#í h$bet.
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