
Bonitace 17.-18.4.2010 Jihlava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exteriér: Jeannine Anjoran (Francie)                             Povahy: Francois Maletras (Francie) 

 
 
 
 
 
Arcon le Coeur Pur  
Datum narození: 16.1.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4411/09 Pohlaví: pes 
Otec: Apache Matka: Ellen z Husovy tvrze                                    Barva:černá s pálením  
Chovatel: Lucie Tančevová Majitel: Ing. Peter Kacvinský 
 

Krásné, tmavé oko, nůžkový skus, kulatější lebka, ne správně paralelní hlava, korektní proporce, volnější kohoutek, tmavá 
hlava, výborná srst, málo podsady, volnější úhlení vpředu, strmější vzadu, panardismus 2,výborná kostra, špatně nasazen 
ocas, užší v pohybu – vpředu i vzadu, měkčí tlapky, vzhledem k věku, není správný pohyb, harmonické tělo  - výborný  

Paspárky: LV, PV 
Výška:  70 cm 
Délka 76 cm , šířka hlavy 14 cm 
délka čenichu  14,5 cm, délka mozkovny 15 cm 
 
    Povahový test:  střelba:  10  
        hůl:  10  

                                     socializace: 9 
celkové hodnocení: prospěl výborně 
Registrován v SR, proto nemůže být udělena třída chovnosti. 
 
 
 
 
 
 
Afron z Ledeckého vrchu 
Datum narození: 28.4.2007 Č.zápisu: ČMKU/BC/4149/07 Pohlaví: pes 
Otec: Bárt z Chovných dvorů Matka: Balina z Třebechovického ranče              Barva: černá s pálením  
Chovatel: Irena Smrčková Majitel: Hana Vávrová DKK: 0/0 
 

Výborné oko, nůžkový skus, harmonická hlava, ale těžší, výborná kostra, delší bedra, málo prostorný hrudník, strmější 
záď, úhlení velmi dobré vpředu i vzadu, pevné tlapky, vpředu otevřené, panardismus 3, ocas příliš veselý, užší vpředu, 
vzadu při pohybu, nestandardní síla osrstění ocasu, krátká srst – málo  Velmi dobrý 

 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Paspárky: LV, PV 
Výška:  70 cm 
Délka 76 cm , šířka hlavy 14 cm 
délka čenichu  14,5 cm, délka mozkovny 15 cm 
 
Povahový test: střelba:  4  
       hůl:  4  

                   socializace: 6 
celkové hodnocení: neprospěl 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
 
Aron Genexxa 
Datum narození: 8.4.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4142/07 Pohlaví: pes 
Otec: Artuš z Husovy tvrze Matka: Affinity Nellago                                           Barva:černá s pálením 
Chovatel: Mgr.Gizela Nejedlá Majitel: Štěpánka Vostřáková DKK 0/0 
 

Výborné oko, nůžkový skus, kulatější lebka, hlavě chybí paralelita, příjemná, harmonická hlava, uši u hlavy a dozadu, 
výborná kostra, hrudník není prostorný, spáditá záď, vpředu úhlení velmi dobré, panardismus 1, užší v pohybu vpředu i 
vzadu, korektní pohyb, je třeba osvalit bedra i záď - Velmi dobrý 

Paspárky: LV, PV 
Výška:  69 cm 
Délka 71 cm , šířka hlavy 12,5 cm 
délka čenichu  11,5 cm, délka mozkovny 13 cm 
 
Povahový test: střelba:  6  
       hůl:  6  

                  socializace: 8 
celkové hodnocení: prospěl 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
 
 
 
Brutus l´Ami Noir 
Datum narození: 27.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4306/08 Pohlaví: pes  
Otec: Ook Argente du Pic des Hobereaux Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres Barva: harlekýn  
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Josef Sedláček  DKK 0/0 
 

Oko velmi dobré i barva, nůžkový skus, harmonická hlava, výborná kostra, výborná kvalita srsti i podsady, delší bedra, 
velmi dobré úhlení vpředu, výborné vzadu, panardismus 2,5, sbíhavá hlezna, při pohybu užší vpředu a trošičku vzadu  - 
Výborný  

Paspárky: LV, PV       
Výška:  67,5 cm 
Délka 70 cm , šířka hlavy 13 cm 
délka čenichu  12,5 cm, délka mozkovny 16,5 cm 
 
  Povahový test::  střelba:  6  
        hůl:  6  

                               socializace: 8 
celkové hodnocení: prospěl 
Třída chovnosti: 1 –CONFIRMÉ 
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Ecco z Kotrčova mlýna 
Datum narození: 11.10.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4231/07 Pohlaví: pes 
Otec: Brix z Husovy tvrze   Matka: Archie z Kotrčova mlýna            Barva: černá s pálením 
Chovatel: Lea Čechová Majitel: Miroslava Kroupová DKK 0/0 
 

Výborná barva oka, nůžkový skus, kratší čenichová partie, širší mozkovna, harmonické uši, dobře rozložené, příliš černá 
barva hlavy, výborná kostra, kratší srst, ne moc hustá, málo podsady, hrudník málo prostorný, spáditější záď, velmi dobré 
úhlení vpředu, vzadu, nesou měkčí tlapy, panardismus 1,5, vpředu, vzadu při pohybu užší, volné lokty, ocas trošku 
veselejší, pohyb pravidelný  -Velmi dobrý 

Paspárky: LV, PK       
Výška:  67 cm 
Délka 69 cm , šířka hlavy 12,5 cm 
délka čenichu  15 cm, délka mozkovny 16 cm 
 
Povahový test:  střelba:  10 celkové  
        hůl:  10  

                               socializace: 10 
hodnocení: prospěl výborně 
Třída chovnosti: 2-PREMIER CHOIX 
 
 
 
Shadow z Koláčkova ranče 
Datum narození: 10.7.2006 Č.zápisu: CMKU/BC/4037/06 Pohlaví: pes 
Otec: Ufo de la Montagne du Seigneur Matka: Bára z Koláčkova ranče                  Barva: černá pálením 
Chovatel: Radovan Koláček Majitel: Ivana Štěpničková DKK 1/0 
 

Tmavé oko, trochu mandlové, nůžkový skus, harmonické proporce hlavy, kulatější lebka, podsada výborná, vlnitější srst, 
výborná kostra, hluboký hrudník, rovný hřbet, záď korektní, ocas výše nasazen, přední úhlení výborné, zadní úhlení 
výborné, panardismus 1, pevné tlapy, měkčí tlapa vpředu, užší pohyb vzadu, trošičku užší vpředu, ocas dobře nesen, 
pravidelný prostorný pohyb - Výborný  

Paspárky: LV, PV 
Výška:  68 cm 
Délka 71 cm , šířka hlavy 13 cm 
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 16 cm 
 
 Povahový test:  střelba:  6  
        hůl:  6  

                              socializace: 9 
celkové hodnocení: prospěl 
Třída chovnosti:1 - CONFIRMÉ 
 
 
 Floria Holly Blackgorge 
Datum narození: 23.12.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4407/08 Pohlaví: fena 
Otec: Bad Černá princezna Matka: Bar Rafaelli des Onze Hermines     Barva: černá s pálením 
Chovatel: Ludmila Kazdová Majitel: Jiří Novák DKK 0/0 
 

Výborná srst i podsada, výborné oko – trošku mandlové, nůžkový skus, dobrá proporce hlavy, trochu kulatější, širší líce, 
výborná silná kostra, dlouhá bedra, krásná záď, výborný hrudník, přední úhlení velmi dobré, zadní výborné, panardismus 
2, tlapky pevné, výborný pohyb, dobře nesen ocas – Výborná 
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Paspárky: LV, PV 
Výška:  67 cm 
Délka 75 cm , šířka hlavy 12,5 cm 
délka čenichu  14 cm, délka mozkovny 14 cm 
 
 Povahový test:  střelba:  8  
        hůl:  8  

                              socializace: 8 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
Třída chovnosti: po splnění výstavy ve třídě dospělých 

 
 Arwen Isabau 
Datum narození: 3.10.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4378/08 Pohlaví: fena 
Otec:  Quick z Koláčkova ranče Matka: Bonny z Třebechovického ranče      Barva: černá s pálením 
Chovatel: Martina Běhalová Majitel: Pavla Vogelová DKK 0/0 
 

Výborná kvalita srsti, málo podsady, pěkná barva oka, trochu užší, harmonická proporce hlavy, lebka kulatější a širší, uši 
korektní, výborná kostra, hřbet a bedra dlouhá, spáditá zádˇ, chybí hrudník, přední úhlení velmi dobré, výborné vzadu, 
panardismus 2, měkčí tlapky, vybočené,  vpředu, vzadu užší v pohybu, volný loket, korektní pohyb, není prostorný pohyb, 
ocas nesen nahoru  - Velmi dobrá 

Paspárky: LV, PV 
 Výška:  64 cm 
 Délka 72 cm , šířka hlavy 12,5 cm 
délka čenichu  12 cm, délka mozkovny 15 cm 
 
 Povahový test:  střelba:  10  
        hůl:  9  

                              socializace: 9 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
Třída chovnosti: 2 – PREMIER CHOIX 
  
 
 Pipi Robito 
Datum narození: 7.5.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4335/08 Pohlaví: fena 
Otec: Mates Robito Matka: Moly z Koláčkova ranče Barva: harlekýn 
Chovatel: Ing.Ludmila Kavánková Majitel: Eva Buřilová DKK 0/0 
 

Výborná srst i podsada, velmi dobrá barva, trochu žlutější oko, harmonická hlava, trochu širší mozkovna, ale samčí výraz, 
uši trochu dozadu, kostra výborná, delší bedra, záď kulatější, výborný hrudník, strmější přední úhlení, zadní na hranicí 
výborné, panardismus 2, vzadu i vpředu měkčí tlapky, sbíhavá hlezna, při pohybu se kříží zadní nohy, pohyb korektní, ocas 
dobře nesen – Velmi dobrá 

Paspárky: LV, PV 
Výška:  63 cm 
Délka 73 cm , šířka hlavy 13 cm 
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 13,5 cm 
 
  Povahový test:: střelba:  4  
        hůl:  4  

                               socializace: 6 
celkové hodnocení: neprospěla 
 Třída chovnosti: 1- CONFIRMÉ 
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 Aimy z Ledeckého vrchu  
Datum narození: 28.4.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4156/07 Pohlaví: fena 
Otec: Bárt z Chovných dvorů Matka: Bacina z Třebechovického ranče        Barva: černá s pálením 
Chovatel: Irena Smrčková Majitel: Irena Smrčková     DKK 0/0 
 

Výborná kvalita srsti, oko výborné, dobrá proporce hlavy, trošku kulatější a širší, nesouměrná, uši přiložené k hlavě, kostra 
výborná, spáditá záď, problém postavení zadních končetin, výborné úhlení vpředu, vzadu, panardismus 2, pravý paspárek 
spojený, pevná tlapka, vpředu, vzadu užší v pohybu, korektní pohyb, ocas dobře nesen – výborná 

Paspárky: LK, PK, pravý srostlý 
Výška:  65 cm 
Délka 71 cm , šířka hlavy 13 cm 
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 14,5 cm 
 
Povahový test:  střelba:  9  
        hůl:  9  

                               socializace: 9 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
třída chovnosti: 3-EXCELLENT 

 
Aira Lucky Princess 
Datum narození: 14.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4256/08 Pohlaví: fena 
Otec: Artuš z Husovy tvrze Matka: Brena Awake                                  Barva: černá s pálením 
Chovatel: Petra Horská Majitel: Pavlína Jiránková DKK 0/0 
 

Dobrá kvalita srsti,ne moc hustá, trochu podsady, výborné oko, barvy, tvaru, lebka kulatější, mozkovna širší, vede k tomu, 
že vypadá špičatý čenich, uši korektní, kostra výborná, silný hřbet, delší bedra, spáditá záď, mělký hrudník, úhlení vpředu 
velmi dobré, vzadu korektní, chybí osvalení,  pevné tlapky,  v pohybu vpředu i vzadu užší, volný loket, veselý ocas, pohyb 
výborný - Velmi dobrá 

Paspárky: Lneuch., Pchsk 
Výška:  65 cm 
Délka 69 cm , šířka hlavy 12,5 cm 
délka čenichu  12 cm, délka mozkovny 15 cm 
 
Povahový test:  střelba:  8  
        hůl:  8  

                              socializace: 8 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
třída chovnosti: 2 – PREMIER CHOIX 

 
 Alké Mereva  
Datum narození: 25.9.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4219/07 Pohlaví: fena 
Otec: Ben z Koláčkova ranče Matka: Brooke od Kulaté báby                   Barva: černá s pálením 
Chovatel: Eva Šmerdová Majitel: Lucie Pohárová DKK 0/0 
 
Výborné tmavé oko, velmi dobrá hlava, trochu klenutá lebka, velmi dobrý stop, výborná pigmentace a paralelita, uši 
trochu níže nasazené, delší bedra, výborný krk, hřbet a záď, korektní hrudník, přední končetiny VD, méně úhlená 
lopatka, zadní končetiny výborné, skus nůžkový, výborný ocas, kostra i osvalení, příliš černé barvy na hlavě, za 
pohybu užší vpředu i vzadu, panardismus 2 - Výborná. 
 

 Paspárky: LV, PV 
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 Výška:  65 cm 
 Délka 67 cm , šířka hlavy 11,5 cm 
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 15 cm 
 
Povahový test:  střelba:  9  
        hůl:  8  

                              socializace: 9 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
třída chovnosti: 3-EXCELLENT 

 
 
 Arita z Lesních samot  
Datum narození: 17.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4282/08 Pohlaví: fena 
Otec: Bárt z Chovných dvorů Matka: Canté z Husovy tvrze                     Barva: černá s pálením 
Chovatel: Martin Bláha Majitel: Václav Kazda NE 
 

Výborná srst, chybí podsada, výborné oko, harmonická, kulatější hlava, širší mozkovna, uši korektní, kostra výborná, delší 
bedra, výborný hrudník, úhlení vpředu velmi dobré, panardismus 2,5, tlapky měkčí, v pohybu užší vpředu i vzadu, volné 
lokty, korektní pohyb, ocas korektní, - výborná 

Paspárky: LV, PV 
Výška:  62 cm 
Délka 70 cm , šířka hlavy 12,5 cm 
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 14,5 cm 
 
Povahový test:  střelba:  8  
        hůl:  8  

                               socializace: 8 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
třída chovnosti: po splnění DKK 

 
 Baraka l´Ami Noir 
Datum narození: 27.3.2008  Č.zápisu: CMKU/BC/4310/08 Pohlaví: fena 
Otec: Ook Argente du Pic des Hobereaux Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres Barva: harlekýn 
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Jaroslav Šustek DKK 0/0 
 

Moc krásný typ beauceronské hlavy, kratší srst, ne hustá, málo podsady, bílá náprsenka, víc než 5 centimetrů – již příliš 
velká, nerovnoměrně rozložená barva, kostra lehčí, delší bedra, kulatější záď, hrudník mělký, přední úhlení velmi dobré, 
zadní korektní, panardismus 2, ocas trochu do strany bez pohybu, při pohybu vzadu i vpředu užší, ocas nahoru, korektní 
pohyb  - nedostatečná 

Paspárky: LV, P horní prst prázdný 
Výška:  61 cm 
Délka 61,5 cm , šířka hlavy 12 cm 
délka čenichu  12,5 cm, délka mozkovny 14 cm 
 
Povahový test:  střelba:  8  
        hůl:  9  

                               socializace: 9 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
třída chovnosti: 3-EXCELLENT 
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 Damas du Clos de la Pinsonniére     
Datum narození: 8.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4442/09 Pohlaví: fena 
Otec: Valdonedes Bergers de la Vallée Matka: Armione du Clos de la Pinsonniére Barva: černá s pálením 
Chovatel: Véronique Ligoureau-Conti Majitel: Roman Zemín DKK 0/0 
 

Výborná srst i podsada, krásné tmavé oko, krásná fenčí hlava, lebka trochu kulatější, stop jemnější, ale hlava krásná, příliš 
černá na hlavě, uši dozadu, kostra výborná, záda rovná, krásná záď, hluboký hrudník, úhlení vpředu velmi dobré, měkčí 
zápěstí, vzadu úhlení výborné na hranici, panardismus 2, měkčí přední tlapky, pohyb užší vpředu i vzadu, pohyb výborný, 
ocas dobře nesen - Výborná  

Paspárky: LV, PV 
Výška:  63 cm 
Délka 73,5 cm , šířka hlavy 13 cm 
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 14 cm 
 
Povahový test:  střelba:  8  
        hůl:  8  

                               socializace: 8 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
třída chovnosti: 4-RECOMMANDÉ 

 
 
 
 
 Funny z Lhotecké linie    
Datum narození: 23.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4304/08 Pohlaví: fena 
Otec: Quick z Koláčkova ranče Matka: Sarah du Domaine des Seigneur de la Bergerie Barva:černá s pálením 
Chovatel: Jana Šimáková Majitel: Ladislava Sedláčková DKK 0/0 
 
Výborná srst, oko krásné, tmavé, trochu užší, harmonická hlava, ale chybí souměrnost, širší líce, kostra výborná, delší 
bedra, záď korektní, mělčí hrudník, povolenější břicho, přední úhlení na hranici výborné, vzadu výborné, panardismus 
2, vpředu i vzadu měkčí tlapky, pohyb užší vpředu i vzadu, výborný pohyb, ocas dobře nesen - Výborná 

 
Paspárky: LV, PV 
Výška:  60,5 cm 
Délka 70,5 cm , šířka hlavy 12 cm 
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 14 cm 
 
 Povahový test:  střelba:  6   
        hůl:  6  

                              socializace: 7 
celkové hodnocení: prospěla 
třída chovnosti: 1- CONFIRMÉ 

 
Desire Warrior Soul 
Datum narození: 6.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4263/08 Pohlaví: fena 
Otec:  Ook Argente du Pic des Hobereaux Matka: Acanthe Warrior Soul Barva: harlekýn 
Chovatel: Laila Ooms Majitel: Věra Žižková DKK 0/0 
 

Srst výborná, barva harlekýna koncentrovaná na přední část těla, výborná kostra, přední úhlení velmi dobré, zadní výborné, 
panardismus 2, měkčí tlapky, pohyb užší vpředu i vzadu, pro harlekýna krásné tmavé oko, krásná hlava, harmonická, i 
když je lebka kulatější, pravidelný a výborný pohyb, ocas dobře nesen - Výborná  
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Paspárky: LV, PK 
Výška:  61,5 cm 
Délka 70 cm , šířka hlavy 12 cm 
délka čenichu  12 cm, délka mozkovny 14 cm 
 
Povahový test: střelba:  9  
       hůl:  10  

                  socializace: 10 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
třída chovnosti: 4-RECOMMANDÉ 

 
 Ashaka le Coeur Pur 
Datum narození: 16.1.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4415/09 Pohlaví: fena 
Otec: Apache Matka: Ellen z Husovy tvrze Barva: harlekýn 
Chovatel: Lucie Tančevová Majitel: Věra Millerová 
 

Výborná srst, chybí podsada, harlekýn je dobře zbarvený, krásné tmavé oko, lebka kulatější, ale harmonická hlava, kostra 
výborná, hřbet silný, slabší bedra, záď výborná, mělčí hrudník, přední úhlení velmi dobré, zadní výborné, panardismus 1,5, 
pohyb užší vpředu i vzadu, dobře nesen ocas, výborný pohyb, není silná, ale je harmonická (výstava ve třídě mimo 
konkurenci)  

Paspárky: jednoduchý 
Výška:  62,5 cm 
Délka 67 cm , šířka hlavy 12,5 cm 
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 14 ,5cm 
 
Povahový test:  střelba:  9  
       hůl:  8  

                   socializace: 9 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
neuchovněna 

 
 
Aron z Lesovny  
Datum narození: 22.9.2006 Č.zápisu: CMKU/BC/4078/06 Pohlaví: pes 
Otec: Emir z Vrábské tvrze Matka: Mery z Koláčkova ranče Barva: Harlekýn 
Chovatel: Razímová Bohumila Majitel: Razímová Bohumila NE 

Oči výborné barvy, tvar VD, skus nůžkový, trochu silná lebka, paralelita VD, uši trochu plošší, horní linie VD, hřbet 
trochu sražený, bedra delší, záď na psa kratší, přední končetiny příliš strmé, rovnost VD, lokty VD, lopatka VD, zadní 
úhlení VD, rovnost VD-vybočené, hlezna vybočená, kolena příliš rovná, ocas korektní délky i nesení, kostra korektní, 
osvalení VD, za pohybu užší, výborná kvalita srsti, barva na harlekýna fádní (nevýrazná) - Velmi dobrý  
 
 
Paspárky: LV, PV 
Výška:  65 cm 
Délka 65,5 cm , šířka hlavy 13 cm 
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 15 cm 
 
Povahový test: neplnil 
 
Třída chovnosti: po splnění DKK 
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Bert Lesovny  
Datum narození: 12.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4284/08 Pohlaví: pes 
Otec: Emir z Vrábské tvrze Matka: Mery z Koláčkova ranče Barva: Harlekýn 
Chovatel: Razímová Bohumila Majitel: Gláslová Eva  DKK 0/0 
 

Oči trochu mandlové, příliš tmavé, nůžkový skus, paralelita VD, hřbet trochu slabý, bedra trochu dlouhá, chybí osvalení, 
přední konč. VD, úhlení VD, rovnost VD, lopatky příliš rovné, úhlení PK na hranici výborné, panardismus 2, korektní 
ocas, kostra korektní – na hranici, za pohybu užší, osrstění VD – kratší srst, bava VD – nevýrazný harlekýn -Výborný  

Paspárky: LK, PV 
Výška:  65 cm 
Délka 66 cm, šířka hlavy 13,5 cm 
délka čenichu 13 cm, délka mozkovny 15 cm 
 
Povahový test: neplnil 
 
Třída chovnosti: 1- CONFIRMÉ 

 
 
 
Darrel z Lhotecké linie  
Datum narození: 23.7.2006 Č.zápisu: CMKU/BC/4051/06 Pohlaví: fena 
Otec: Arcón z Husovy tvrze Matka: Maya z Koláčkova ranče               Barva: černá s pálením  
Chovatel: Šimáková Jana Majitel: Moravčíková Soňa DKK 2/1 
 

Výborné oko, nůžkový skus, lebka trochu široká, paralelita VD, korektní uši, krátký krk, prohnutý hřbet, dlouhá bedra, 
úhlení HK strmé, rovnost HK VD, tlapy VD – prošlap, zadní úhlení na hranici výborné, kolena trochu strmá, panardismus 
1, ocas na hranici délky, trochu vybočuje, za pohybu užší - Velmi dobrá 
Paspárky: LV, PV 
Výška:  61,5 cm 
Délka 69,5 cm , šířka hlavy 12 cm 
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 14 cm 
 
Povahový test: neplnila 
 
Třída chovnosti: 1- CONFIRMÉ 

 
Pouze povahový test: 
 

Artur le Coeur  Pur 
Datum narození:  16.1.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4410/09 Pohlaví: pes 
Otec: Apache Matka: Ellen z Husovy tvrze                   Barva: černá s pálením 
Chovatel: Lucie Tančevová Majitel: Milan Kuzma 
 
 
 

     Povahový test: střelba:  9  
   hůl:  8  

                              socializace:  9 
celkové hodnocení: prospěl výborně 
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D´Roi de Matins de l´Abbé Rozier       
Datum narození: 5.9.2008                       Č.zápisu: CMKU/BC/4425-09/08 Pohlaví: pes 
o:Artzain du Domaine des Gardiens de la Vallee m: U´Txera de Matins de l Abbé Rozier  Barva: černá s pálením  
Chovatel: Sandy le Roué Majitel: Dagmar Černá, Jan Verner DKK 0/0 
 

     Povahový test: střelba:  9  
        hůl:  9  

                               socializace:  9 
 
celkové hodnocení: prospěl výborně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dagasse z Dorky  
Datum narození: 27.7.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4184/07 Pohlaví: pes  
Otec: Czech z Lhotecké linie Matka: Dorothea Gold Madeira Barva: harlekýn 
Chovatel: Ing.Marcela Součková Majitel: Zdeňka Kohnová DKK 0/0 
 

     Povahový test: střelba:  10  
        hůl:  10  

                               socializace:  9 
 
celkové hodnocení: prospěl výborně 
 
 
 
 
 
 
 
 Atilla z Podzámeckých zahrad         
Datum narození: 20.7.2007                  Č.zápisu: CMKU/BC/4182/07/09 Pohlaví: pes  
Otec: Ufo de la Montagne du Seigneur Matka: Ines z Koláčkova ranče                Barva: černá s pálením  
Chovatel: Marcela Veselá                     Majitel: Vladimír Šinko DKK 0/0 
 

     Povahový test: střelba:  9  
        hůl:  9  

                               socializace:  8 
celkové hodnocení: prospěl výborně 
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JCh. Aurore l´Ami Noir 
Datum narození: 20.8.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4197/07 Pohlaví: fena 
o: Seneque de la Dame de Coeur  m: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres   Barva: černá s pálením 
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Mgr.Kateřina Brožová DKK 0/0 
 

     Povahový test: střelba:  8  
        hůl:  8  

                              socializace:  9 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
 
Splnila podmínky pro přeřazení do  
třídy 4-RECOMMANDÉ 

 
 
 
 
 
 
Everest Warrior Soul  
Datum narození: 13.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4267/08 Pohlaví: pes 
Otec: Virgile du Murier de Sordeille Matka: Cedra z Vrábské tvrze                   Barva: černá s pálením 
Chovatel: Ooms Laila Majitel: Zuzana Ludvíková DKK 0/0 
 

     Povahový test: střelba:  10  
        hůl:  8  

                              socializace:  10 
celkové hodnocení: prospěl výborně 
Splnil podmínky pro přeřazení do  
třídy 4-RECOMMANDÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Daphne du Perouet 
Datum narození: 22.9.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4409/08 Pohlaví: fena 
o: Artzain du Domaine des Gardiens de la Vallee   m: Tharga du Perouet                    Barva: černá s pálením 
Chovatel: Romond Lorraine Majitel: Světlana Ungermanová NE 

 
      Výška:  62 cm 
      Délka 70 cm , šířka hlavy 11,5 cm 
    délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 15 cm 
 
     Povahový test: střelba:  4  
        hůl:  4  

                              socializace: 6 
   celkové hodnocení: neprospěla 
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Centa Bosa Ostroga 
Datum narození: 27.4.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4243-08/07 ( PKR.I-60319 ) Pohlaví: fena 
Otec: Vico de Sainte Petronille Matka: Vera de Sainte Petronille               Barva: černá s pálením 
Chovatel: Arkadiusz Kozlowski Majitel: Lenka Doležalová                                    DKK 1/1 
 

     Povahový test: střelba:  8  
        hůl:  9  

                               socializace:  9 
celkové hodnocení: prospěla výborně 
 
Splnila podmínky pro přeřazení do  
třídy 2-Premier Choix 
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