
Klubová výstava 18.4.2010 – Jihlava, rozhodčí Janinne Anjoran 

PES 
 

Baby 
 

1. Ewook  Du Mont Des Croisettes   
Datum narození: 9.12.2009      Č.zápisu: LOF 1B.BEA.130267                    Pohlaví: pes 
Otec: Ook Du Pic Des Hobereaux Matka: Unity Du Mont Des Croisettes    Barva: harlekýn 
Chovatel: Agathe Leurs Majitel: Petr Jindra 
 

Zuby OK, nekompletní, hezká hlava, lebka kulatější, výborná srst, chybí 
podsada, vpředu strmější, výborné zadní úhlení, dobrá kostra, výborný 
charakter, vztah k majiteli 

velmi nadějný 1, Primus baby, Vítěz memoriálu Ivanky Vajglové 

2. Foix Argente de l´Ame du Loup  
Datum narození: 10.12.2009 Č.zápisu:    Pohlaví: pes 
Otec: Ook Argente du Pic des Hobereaux Matka Diamond von Danubia Barva: harlekýn 
Chovatel: Bodzsár Katalin Éva Majitel: Goldírová Katarína MVDr. 
 

Zuby OK, výborné oči s malou bílou tečkou-pro harlekýny v normě, kulatější lebka, srst 
v pořádku, chybí podsada, korektní barva, strmější úhlení vpředu i vzadu, pohyb OK, pravidelný 
krok, problém s pohybem z důvodu strmějšího úhlení, musí se cvičit 

velmi nadějný 2 

Dorost 
3.Camarade l´Ami Noir  
Datum narození: 17.10.2009                Č.zápisu:  
Otec: Ustaritz Du Perouet                    Matka: Airin Des Gardieus Aux Coeurs Tendres   Pohlaví: pes  
Chovatel: Dagmar Černá                        Majitel: Marek Cabalka                                          barva: černá 
 

Zuby OK,  oči tmavé, srst  výborná, výborná kvalita, celkově vzhledem k věku korektní, spáditější 
záď, strmější úhlení přední, zadní úhlení OK, výborný pohyb, hlavní problém – panardismus -3, 
bojácná povaha 

velmi nadějný 1 
 

Mladý 
4. 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 
 

 Klešťové zuby, výborné tmavé oko, trochu silnější, kulatější lebka, silná kostra, delší bedra, 
spáditější záď, trošičku strmější přední úhlení, zadní úhlení OK, panarismus 1,5, ocas je dáván 
nahoru, užší v pohybu,   

velmi dobrý3 
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5. Cicot z Polepského ranče 
Datum narození: 25.4.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4455/09 Pohlaví: pes  
Otec: Ufo de la Montagne du Seigneur Matka: Margot z Koláčkova ranče Barva: černá s pálením 
Chovatel: Milan Serbus Majitel: Artur Zagranichik 
  

Zuby OK, tmavé oko, kratší čenich silnější k lebce, silnější lebka, výborná srst, chybí 
podsada, výborná kostra, delší bedra, výborné přední i zadní úhlení, panardismus 2, 
užší v pohybu, výborný, dobře nesený ocas, výborný pohyb díky výbornému úhlení,  

Výborný 1 
 

6. Enzo de Ker´Bali 
Datum narození: 10.7.2009     Č.zápisu: CMKU/BC/4529/10 Pohlaví: pes 
Otec: Ustaritz Du Perouet         Matka: Vylike Du Murier De Sordeille Barva: černá s pálením  
Chovatel:  Corvaisier Maryvonne        Majitel: Mgr.Kateřina Brožová  
  
Zuby OK, výborné oko, na hlavě příliš tmavá barva, harmonická, trochu silnější hlava, 
výborná srst, málo podsady, výborná kostra, delší bedra, malé předhrudí, strmější 
přední úhlení, zadní úhlení výborné, panardismus 1,5, v pohybu užší vpředu i vzadu, 
korektní pohyb,  

velmi dobrý 

7. Ethan Kalong   
Datum narození: 30.5.2009                     Č.zápisu:                                                                               Pohlaví: pes 
Otec: ICH Ardor des Assiers            Matka: Vera Tutor Gratus FCI                                                   Barva: černá s pálením  
Chovatel: Agnieszka Wisniewska         Majitel: Lenka Doležalová 
 

Zuby OK, výborné oko, výborný tvar, jemnější hlava, zbarvení výborné, hustá srst 
s podsadou, obecně harmonický,  strmější úhlení vpředu, zadní úhlení výborné, 
panardismus 1,5, v pohybu vzadu užší, vzhledem k mládí není tolik osvalen, krásný, 
pravidelný pohyb 

velmi dobrý 2 

 
 
8. Guy z Lhotecké linie 
Datum narození: 13.5.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4472/09 Pohlaví: pes 
Otec: Ikem z Koláčkova ranče Matka: Sarah du Domaine des Seigneurs de la Bergerie Barva: černá s pálením 
Chovatel: Jana Šimáková Majitel: Šárka Chládková 

 
Zuby OK, tmavé oko, kulatější lebka, hlava je harmonická k tělu, jedno ucho výš, 
druhé níž, výborná srst, málo podsady, delší a užší bedra, chybí síla, spáditá záď, málo 
hluboký hrudník, strmější úhlení vpředu, výborné vzadu, panardismus 3, sbíhavá 
hlezna, ocas dává stranou, užší v pohybu, převážně vzadu, pěkný pohyb, chybí 
zkušenost 

velmi dobrý 4 
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Mezitřída 

9. 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, 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 2, R. CAC 
 
 
 
10. Ax Rakovecká niva 
Datum narození:  11.11.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4392/08 Pohlaví: pes 
Otec: Troll de la Noe du Jardin Matka: Aveline z Dorky Barva: černá s pálením 
Chovatel: Andrea Jánská Majitel: Jitka Drozdová 

 
Krásné oko, mandlový tvar,  silnější lebka, oko není harmonické k lebce, vyšší stop, 
harmonická hlava, výborná srst, kvalitní podsada, výborná kostra, přední úhlení velmi 
dobré, výborné zadní úhlení, panardismus 1,5, kostra výborná, celkově harmonický 
pes, spáditá záď, chybí elegantnější krk, užší v pohybu vzadu i vpředu, dobrý ocas, 
výborný pohyb,  

výborný 1     CAC     Klubový vítěz   

 
11. D´Roi de Matins de l´Abbé Rozier       
Datum narození: 5.9.2008                       Č.zápisu: CMKU/BC/4425-09/08             Pohlaví: pes 
o: CHCS 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 

 
Výborná barva oka, harmonická hlava, štěněčí pohled, hustá srst i podsada, zvlněná, trochu 
delší bedra, strmější záď, prostorný hrudník, výborná kostra, strmější úhlení vpředu i vzadu, 
panardismus 2, ocas nesený na straně, zvesela, v pohybu užší vpředu, trošku i vzadu, výborný 
pohyb, majitelka dobře předvádí 

výborný3   
 

12. Bárt z Ledeckého vrchu                    
Datum narození: 19.6.2008                 Č.zápisu: CMKU/BC/4365/08                   Pohlaví: pes 
Otec: Bárt z Chovných dvorů                Matka: Balina z Třebechovického ranče  Barva: černá s pálením  
Chovatel: Irena Smrčková                     Majitel: Dana Japanská 

 
Hrubá, nestandardní hlava, povolený koutek, světlejší oko, kratší srst, posada chybí, strmé 
úhlení vpředu i vzadu, výborná kostra, nejsou rovná záda, pes je delší, panardismus 3-4, užší 
v pohybu vpředu i vzadu, ocas nesený zvesela, pohyb je korektní, není prostorný, vyřazen 
nedostatečný 
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13. Qik Robito 
Datum narození: 7.9.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4374/08               Pohlaví: pes 
Otec: Pongo z Koláčkova ranče Matka: Hilary z Koláčkova ranče  Barva: černá s pálením  
Chovatel: Ludmila Kavánková Majitel: Zdeněk Novák 

 
Mandlový tvar očí, kulatější lebka, chybí paralelita, celkově harmonická, výborná srst, málo 
podsady, výborná kostra, delší bedra, výborné úhlení vpředu i vzadu, měkčí tlapky, panardismus 
1,5, strmější záď, chybí osvalení hřbetu, nutný pohyb, v pohybu užší vpředu i vzadu, ocas dobře 
nesen, veseleji, výborný, prostorný pohyb,  

Výborný 4 

 
 

 
Otevřená 

14. Atilla z Podzámeckých zahrad         
Datum narození: 20.7.2007                  Č.zápisu: CMKU/BC/4182/07/09 
Otec: Ufo de la Montagne du Seigneur Matka: Ines z Koláčkova ranče 
Chovatel: Marcela Veselá                     Majitel: Vladimír Šinko 

 
Tmavé oko, harmonická hlava, korektní uši, výborná kvalita srsti a hlava, výborná kostra, delší 
bedra, ne zcela rovná záda - trošičku osvalit, korektní hrudník, výborné přední i zadní úhlení, 
pevné tlapky, panardismus 1,5, strmější záď, užší v pohybu vpředu i vzadu, korektní pohyb 

výborný 
 
15. 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 

 
Výborné oko, 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 

16. Apollón I´Ami Noir  
Datum narození: 20.8.2007                                       Č.zápisu: CMKU/BC/4191/07                   Pohlaví: pes 
Otec: Seneque de la Dame de Coeur                      Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres   Barva: černá s pálením 
Chovatel: Dagmar Černá                                             Majitel: Mirka Bojarová 

 
Kratší čenich, kulatější lebka, hlava příliš černá, výborná kostra, výborná srst i podsada, srst vlnitá  
-není na překážku, prohnutější hřbet, spáditější záď, prostornější hrudník, výborné přední i zadní 
úhlení, pevné tlapky, panardismus 1, pes má silnou kostru, celkově mohutný, užší v pohybu 
vpředu, vzadu, ocas dobře nesen, výborný pohyb, vzhledem k těžší váze psa prohnutější hřbet, ale 
je dobře stavěn, dobrá kostra 

Výborný 2 
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17. Arnold z Lipenského lesa 
Datum narození: 23.8.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4202/07/09                 Pohlaví: pes 
Otec: Ufo de la Montagne du Seigneur Matka: Cerry z Husovy tvrze         Barva: černá s pálením 
Chovatel: Stanislav Musil Majitel: Stanislav Musil 

 
Výborné oko, kulatější lebka, lebka není paralelní, krásný, rovný hřbet, delší bedra, záď trošičku 
strmější, korektní hrudník, výborná kostra, úhlení velmi dobré vpředu, výborné vzadu, 
panardismus 2, měkčí tlapky – lépe osvalit, užší vpředu i vzadu při pohybu, není prostorný 
pohyb, pes je delší, ale harmonický 

Výborný 1, CAC 
 
 
 
18. 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 

 
Výborné oko, 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 

 
85. Arty le Diable de Petrov 
Datum narození: 28.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4328/08                         Pohlaví: pes 
Otec: R´Zeus du Noir Děsit Matka: Amelie Vlčkovický les           Barva: černá s pálením 
Chovatel: Sobotka Petr      Majitel: Kůžel Miroslav 

Zuby OK, oko výborné, harmonická hlava, chybí trochu paralelity, krásná, standardní hlava, delší 
bedra, strmější záď, výborný hrudník, vpředu strmější, výborný vzadu, panardismus 1, krásný 
hřbet, ocas nahoře, užší při pohybu vpředu i vzadu, volnější lokty, pohyb korektní, ale hodně cvičit 

Výborný 
 
 

 
19. Atreyu Warrior Soul 
Datum narození: 22.4.2005 Č.zápisu: CMKU/BC/3884/05/07 
Otec: Udson du Murier de Sordeille Matka: Cedra v Vrábské tvrze 
Chovatel: Laila Ooms Majitel: Soňa Pospíšilová 

 
Klešťový skus, korektní tvar oka, světlá barva, kratší čenichová partie vzhledem k hlavě, uši moc u 
hlavy, výborná kostra, delší bedra, spáditější záď, mělčí hrudník, srst – kratší chlup, málo podsady, 
úhlení vpředu velmi dobré, vzadu výborné, měkčí tlapky, panardismus 1,5, užší v pohybu vpředu i 
vzadu, dobře nesen ocas, prostorný pohyb vzhledem k úhlení,  

Velmi dobrý 
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20. Belmondo Bleu l´Ami Noir 
Datum narození: 27.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4305/08/09                   Pohlaví: pes 
Otec: Ook Argente du Pic des Hobereaux       Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres        Barva: harlekýn 
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Eva Havlová, Josef Čistecký 

 
Oko je příliš žluté, kratší čenichová partie, širší lebka, mandlové oko, čenich působí úzkým 
dojmem, kvalita srstí výborná,, málo podsady, zbarvení na harlekýna nevýrazné, výborná kostra, 
delší bedra, spáditější záď, na hrudi bílý proužek, velmi dobré úhlení vpředu, výborné vzadu, 
trošičku pevnější tlapky (mladý), panardismus 2, užší vpředu, vzadu, volnější lokty, vzhledem 
k mládí je třeba osvalit, ocas nesen zvesela, pes je korektní 

Velmi dobrý 
 
21. Brutus l´Ami Noir 
Datum narození: 27.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4306/08 
Otec: Ook Argente du Pic des Hobereaux Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres 
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Josef Sedláček 

 
Oko velmi dobré i barva, 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 4 
 
 

22. 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 

 
Výborná barva oka, 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 
 

23. Evans z Lhotecké linie 
Datum narození: 26.8.2006              Č.zápisu: CMKU/BC/4066/06                                  Pohlaví: pes 
Otec: Garry z Koláčkova ranče   m: Sarah du Domaine des Seigneurs de la Bergerie       Barva: černá s pálením 
Chovatel: Jana Šimáková                Majitel: Šárka Bažilová 

 
Světlé oko, uši nejsou stejně nasazené, výborná kostra, dobrá kvalita srsti, chybí podsada, 
korektní hrudník, pes je harmonický, strmější záď, úhlení velmi dobré vpředu, strmější vzadu, 
pevné tlapky, panardismus 2, ocas nesen velmi zvesela, volné lokty, v pohybu užší vpředu i 
vzadu, pohyb pravidelný a prostorný,  

Velmi dobrý 
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24. 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 

 
Klešťový skus, výborné oko – tvar i barva, hlava silnější, ale harmonická k tělu, korektní proporce 
hlavy, výborná kostra, výborná kvalita srsti i podsady, elegantní vzhled, spáditější záď, harmonický 
pes, úhlení vpředu velmi dobré, výborné vzadu, panardismus 2, příliš vysoké punčošky, v pohybu 
trochu užší vpředu i vzadu, vpředu při pohybu tlapky křížem, pohyb dobrý, ale ne příliš prostorný, 
dobře nesen ocas, trochu špatně nasazen         Výborný 3 

25. Floret z Lhotecké linie 
Nedostavil se 
 

26. Umberto z Koláčkova ranče 
Datum narození: 30.8.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4207/07/09           Pohlaví: pes 
Otec: Pongo z Koláčkova ranče Matka: Hilary z Koláčkova ranče  Barva: černá s pálením 
Chovatel: Radovan Koláček Majitel: Petr Sedláček 

 
Výborné oko, harmonická hlava, kulatější lebka, užší stop, hlava příjemná na pohled, harmonické 
uši, výborná kostra vzhledem k výšce psa, rovný hřbet, záď korektní, úhlení velmi dobré vpředu, 
vzadu na hranici výborné, tlapky pevné, ale otevřené vpředu, panardismus 2, při pohybu užší 
vzadu, trošku vpředu, volné lokty, výborný pohyb, veselý ocas,  

výborný 
 

Pracovní 
27. Tyros z Koláčkova ranče 
Datum narození: 20.2.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4098/07              Pohlaví: pes 
Otec: Pongo z Koláčkova ranče Matka: Bára z Koláčkova ranče    Barva: černá s pálením  
Chovatel: Radovan Koláček Majitel: Jan Bouček 

 
Krásné tmavé oko, mandlový tvar, harmonická hlava, kulatější lebka, uši nejsou stejně nasazeny, 
výborná kvalita srsti i podsady, povislý koutek, výborná kostra, výborné úhlení vzadu, strmější 
vpředu, tlapy pevné ale trochu otevřené dopředu, panardismus 2, krásný silný hřet, krásný 
pracovní pes, korektní ocas, výborný pravidelný pohyb, příjemný pes, není agresivní 

Výborný 1, CAC 
 
 

Vítězů 
28. Dagasse z Dorky  
Datum narození: 27.7.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4184/07 
Otec: Czech z Lhotecké linie Matka: Dorothea Gold Madeira 
Chovatel: Ing.Marcela Součková Majitel: Zdeňka Kohnová 

 
Zuby OK, výborné oko, i tvar oka, kratší čenichová partie, méně souměrná hlava, kratší srst, není 
tak hustá, barva velmi dobrá, kostra výborná, delší bedra, strmější záď, je třeba osvalit, úhlení 
vpředu i vzadu velmi dobré, měkké a otevřené tlapy, panardismus 3, ocas nese nahoře, 
v pohybu užší vpředu i vzadu, korektní pohyb, vzadu není prostorný v pohybu, agresivní. 

Velmi dobrý 2 
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29. 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 s pálením 
Chovatel: Radovan Koláček Majitel: Ivana Štěpničková 

 
Tmavé oko, trochu mandlové, 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 1, CAC 
 
 

Čestná – mimo konkurenci 
30. Eshley z Lhotecké linie 
Datum narození: 26.8.2006               Č.zápisu: CMKU/BC/4069/06                       Pohlaví: pes 
Otec: Garry z Koláčkova ranče         Matka: Sarah du Domaine des Seigneur de la Bergerie     Barva: černá s pálením 
Chovatel: Jana šimáková                   Majitel: Jana Šimáková  
 
Výborné oko, hezký tvar oka, harmonická hlava, silnější lebka, uši korektní, hustá srst výborné 
kvality, i s podsadou, výborná kostra, veliký pes, elegantní, pyšný, silný hřbet, záď trošičku 
spáditá, velmi dobré přední úhlení, vzadu výborné úhlení, panardismus 3, pohyb trochu užší 
vpředu i vzadu, ocas nese nahoře, pravidelný pohyb, pes je silný, zajímavý, dobrých proporcí 

(Výborný) 

FENA 
 

Baby 
31. Jaga Warrior Soul 
Datum narození: 16.11.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4516/09               Pohlaví: fena 
Otec: Ulysse Matka: Cedra z Vrábské tvrze   Barva: černá s pálením 
Chovatel: Laila OOms Majitel: Jana Nehasilová 

 
Harmonická hlava, výborná srst bez podsady, spáditá záď, korektní úhlení, vzadu strmé, 
panardismus 2,5, vpředu užší v pohybu, vzadu v pořádku, hezký pohyb, ocas dobře nesen 

Velmi nadějná 
 

Dorost 
32. Cassanté l´Ami Noir 
Datum narození: 17.10.2009            Č.zápisu: Pohlaví: fena 
Otec: Ustaritz du Perouet              Matka: Ch. Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres     Barva: černá s pálením 
Chovatel: Dagmar Černá                 Majitel: Amálie Barošová, Pavel Baroš 

 
Zuby OK, krásná srst a podsada, kulatější lebka, korektní kostra, delší bedra, krásné úhlení 
vpředu i vzadu, pevné tlapky, trošičku vytočené, panardismus 2, sbíhavá hlezna, spáditá záď, 
trošku užší v pohybu vpředu i vzadu, výborný pohyb, dobře nesený ocas, harmonické uši,  

Velmi nadějná 2 
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33. Cati l´Ami Noir 
Datum narození: 17.10.2009 Č.zápisu:                                                          Pohlaví: fena 
Otec: Ustaritz du Perouet Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres 
                                                                                                                                                               Barva: černá s pálením 
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: MVDr. Katarina Goldírová 

 
Krásné tmavé oko, delší bedra, spáditá záď, výborné úhlení vpředu a vzadu, panardismus 2, 
v pohybu užší vzadu, volnější lokty, výborný pohyb, ocas dobře nesen 

Velmi nadějná 3 
 
34.Claire l´Ami Noir 

            Nedostavila se 
 

35. Comtesse I´Ami Noir 
Datum narození: 17.10.2009                 Č.zápisu: Pohlaví: fena 
Otec: Ustaritz du Perouet                     Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres               Barva: černá s pálením 
Chovatel: Dagmar Černá                      Majitel: Anna Malířová 

 
Vlnitá srst, kvalita dobrá, krásné černé oko, výborný tvar, harmonická, trochu kulatější hlava, uši 
OK, korektní přední, výborné zadní úhlení, panardismus 2, měkčí tlapky, trochu otevřené, vzadu 
užší v pohybu, volné lokty, výborný pohyb, ocas korektní  

Velmi nadějná 4 
 
 

36. Constance I´Ami Noir 
Datum narození: 17.10.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4513/09                      Pohlaví: fena  
Otec: Ustaritz du Perouet  Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres 
                                                                                                                                                               Barva: černá s pálením 
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Zdeňka Kohnová 

 
Velmi kvalitní srst, krásné tmavé oko, krásný tvar, lebka ustupuje trochu dozadu – není tak 
souměrná, výborná kostra, krásná záď, strmější úhlení vpředu, výborné vzadu, pevné tlapky, 
trošku vybočené, panardismus 2, výborně nesen ocas, výborná prezentace 

velmi nadějná 1, primus puppy 
 
 
 

Mladých 
37. Aemma Carský klenot                        
Datum narození: 1.2.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4421/09                   Pohlaví: fena 
Otec: Czech z Lhotecké linie Matka: Bellissimé z Dorky                Barva: černá s pálením 
Chovatel: Denisa Zimová Majitel: Milan Berecz 

 
Výborná srst, málo podsady, krásná barva oka, trošku zúžené hlezno, harmonická hlava, kulatější 
lebka, výborná kostra, delší bedra, rovný hřbet, krásné předhrudí, strmější úhlení vpředu i vzadu, 
panardismus 2, pevná tlapka, trošku vybočené, vzadu užší v pohybu, ocas nesen trošku nahoře 

Výborná 3 
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38. Artemis Červená punčoška 
Datum narození: 5.7.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4481/09                   Pohlaví: fena 
Otec: Ben z Koláčkova ranče Matka: Polly z Koláčkova ranče    Barva: černá s pálením 
Chovatel: Ing.Radmila Painterová Majitel: Pavla Kalusová 

 
Výborná kvalita srsti i podsada, výborný tvar oka i barva, lebka trochu kulatější, korektní hřbet, 
trochu delší bedra, záď korektní, menší předhrudí – úměrné věku, výborná kostra, strmější 
přední úhlení, vzadu výborné, panardismus 2,5, sbíhavá hlezna, pevná tlapka, trošku vybočené, 
vzadu v pohybu velmi úzká, vpředu užší, pohyb korektní, chodí mimochodem – třeba cvičit 
pohyb 

Velmi dobrá 
 
39. Attiba Carský klenot 
Datum narození: 1.2.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4424/09 Pohlaví: fena 
Otec: Czech z Lhotecké linie Matka: Bellissimé z Dorky Barva: harlekýn 
Chovatel: Bc.Denisa Zimová Majitel: Bc.Denisa Zimová 

 
Dobrá kvalita srsti i podsady, dobře rozložené znaky (barva u harlekýna), výborná 
barva očí, korektní uši, harmonická hlava, korektní kostra, proporce těla korektní, 
spáditá záď, trochu menší hrudník, vpředu velmi dobré úhlení, výborné vzadu, 
panardismus 1,5, pevná tlapka, užší vpředu i vzadu při pohybu, výborný pohyb, dobře 
nesen ocas,  

Velmi dobrá 
 
40. Azira le Coeur Pur 
Datum narození: 16.1.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4416/09                        Pohlaví: fena 
Otec: Apache Matka: Ellen z Husovy tvrze                         Barva: harlekýn 
Chovatel: Lucie Tančevová Majitel: Veronika Knill Fejglová 

 
Výborná kvalita srsti, výborná barva oka, dobrá proporce hlavy, dobře nasazené uši, výborná 
kostra, spáditá záď, velmi dobré úhlení vpředu, vzadu na hranici výborné, panardismus 2, 
vybočené tlapky vpředu, při pohybu trošku užší vpředu i vzadu,  dobře nesený ocas 

Výborný 
 

 
41. Carmen z Polepského ranče 
Datum narození: 25.4.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4458/09                    Pohlaví: fena 
Otec: Ufo de la Montagne du Seigneur Matka: Margot z Koláčkova ranče  Barva: černá s pálením 
Chovatel: Milan Serbus Majitel: Markéta Jezvíková 

 

Výborná srst, výborná barva oka i tvar, dobře nasazené uši, výborná kostra, delší bedra – je třeba 
osvalit, korektní hrudník, výborné přední úhlení, výborné zadní úhlení, panardismus 1,5, nejsou 
pevné tlapky, trochu se otvírají, vzadu vpředu užší v pohybu, volnější loket, výše nesen ocas, 
pohyb korektní – musí se trénovat 

Velmi dobrá 
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42. Cavita z Polepského ranče 
Datum narození: 25.4.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4457/09                         Pohlaví: fena 
Otec: Ufo de la Montagne du Seigneur Matka: Margot z Koláčkova ranče    Barva: černá s pálením 
Chovatel: Milan Serbus Majitel: Milan Serbus 

 
Výborná srst i podsada, výborná barva oka, mandlový tvar, harmonické proporce hlavy, trošku 
nesouměrná, dobře nasazené uši, výborná kostra, trošku delší bedra, krásná záď, korektní 
hrudník,    

vyloučena 

 
43. Citta z Polepského ranče 
Datum narození: 25.4.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4459/09                         Pohlaví: fena  
Otec:  Ufo de la Montagne du Seigneur Matka: Margot z Koláčkova ranče        Barva: černá s pálením 
Chovatel: Milan Serbus Majitel: Milan Serbus 

 
Výborná srst i podsada, krásná barva očí, krásná barva oka, korektní proporce hlavy, trošku 
kulatější, výborné nasazení uší, výborná kostra, korektní hřbet, trochu delší bedra, hluboký 
hrudník, strmější úhlení vpředu, korektní vzadu, panardismus 1, přední tlapky jsou měkčí a 
vybočené, dobře nesen ocas, výborný pohyb 

Výborný 1, CAJC, Primus junior 
 
 
86. Buggy Mereva 
Datum narození: 11.5.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4466/09                 Pohlaví: fena 
Otec:  Ben z Koláčkova ranče  Matka: Brooke od Kulaté báby             Barva: černá s pálením    
Chovatel: Eva Šmerdová   Majitel: Aleš Hruška 

Výborná srst, výborná podsada, výborné oko i tvar, kulatější lebka, korektní proporce hlavy, 
trochu nesouměrná hlava, korektní uši, korektní kostra, dlouhá bedra, spáditá záď, hrudní 
korektní, přední úhlení velmi dobré, vzadu na hranici výborné, panardismus 2,5, měkčí tlapky, 
vpředu trochu vybočené, v pohybu vpředu i vzadu užší, výborný pohyb, dobře nesen ocas 

Výborná 

 

44. Etoile de l´Ame du Loup  
Datum narození: 24.2.2009 Č.zápisu: MET.Beauce 264/09           Pohlaví: fena 
Otec: Zarko de l´Amouraudiére Matka: Diamond von Danubia         Barva: černá s pálením 
Chovatel: Éva Katalin Bodzsár Majitel: Éva Katalin Bodzsár 

 
Výborná kvalita srsti, výborná barva a tvar oka, štěněčí pohled, kulatější lebka, trošku širší lebka, 
dobře nasazené uši, výborná kostra, silný hřbet, delší bedra, krásná záď, korektní hrudník, strmější 
úhlení vpředu, korektní vzadu, panardismus 2,5, užší vzadu i vpředu v pohybu, volnější loket, 
korektní pohyb, ocas nesen rovně, ale na konci nahoru 

Velmi dobrý 
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45. Fanny Angels Blackgorge 
Datum narození: 23.12.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4403/08          Pohlaví: fena 
Otec: Bad Černá Princezna                    Matka: Bar Rafaelli des Onze Hermines             Barva: černá s pálením 
Chovatel: Ludmila Kazdová Majitel: Jaroslava Schwabová 

 
Kvalita srsti výborná, příliš vysoké pálení na zadních nohách, výborné oko – barva i tvar, krásná 
proporce hlavy, trochu nesouměrná hlava, uši korektní, kostra výborná, dlouhá bedra a hřbet, 
spáditá záď, korektní hrudník, úhlení vpředu i vzadu velmi dobré, panardismu 3, sbíhavá hlezna, 
měkké tlapky vzadu, vpředu OK, v pohybu užší vpředu i vzadu, výborný pohyb, dobře nesen 
ocas  Velmi dobrá 

 

46. 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 

 
Výborná srst i podsada, výborné oko – trošku mandlové, 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 4 
  

 
47. Gipsy z Lhotecké linie 
Datum narození: 13.5.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4474/09                         Pohlaví: fena 
Otec: Ikem z Koláčkova ranče         Matka: Sarah du Domaine des Seigneur de la Bergerie Barva: černá s pálením 
Chovatel: Jana Šimáková Majitel: Petra Halouzková 

 
Výborná srst, málo podsady, výborné oko – trochu mandlový tvar, užší lebka, dobře nasazené 
uši, kostra korektní, jemnější hřbet, delší bedra, spáditá záď, korektní hrudník, úhlení vpředu 
velmi dobré, vzadu kratší, panardismus 1,5, měkčí tlapky, vybočené, při pohybu trošku užší 
vpředu i vzadu, ocas nesen vesele, pohyb korektní 

Velmi dobrá 
 

 
48. Girl Goldie z Lhotecké linie  
Datum narození: 13.5.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4475/09                       Pohlaví: fena 
Otec: Ikem z Koláčkova ranče        Matka: Sarah du Domaine des Seigneur de la Bergerie   Barva: černá s pálením 
Chovatel: Jana Šimáková Majitel: Ing.J.Konopová 

 
Výborná srst, výborné tmavé oko – trochu užší, kulatější lebka, harmonická hlava, uši korektně 
nasazené, kostra korektní, silný hřbet, delší bedra, spáditější záď, korektní hrudník, přední i zadní 
úhlení dobré, panardismus 3, vzadu měkké tlapky, vzadu i vpředu užší v pohybu, ocas nesen 
zvesela, pohyb korektní, ale musí se cvičit 

dobrá 
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49. Giselle Isis Blackgorge 
Datum narození: 16.7.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4494/09             Pohlaví: fena 
Otec: CH. Floyd du Fond des Camps Matka: Unieme des Assiers             Barva: černá s pálením 
Chovatel: Lidka Kazdová Majitel: Lidka Kazdová 
 

Kvalitní srst i podsada, výborné, trochu užší oko, korektní proporce hlavy, kulatější 
lebka, štěněčí pohled, dobře nasazené uši, korektní kostra, silný hřbet, delší bedra, 
záď korektní, hrudník korektní, přední úhlení velmi dobré, výborné zadní, 
panardismus 1, měkké tlapky, vybočené vpředu, vzadu užší v pohybu, vpředu 
trošičku, výborný pohyb, ocas velmi dobře nesen 

Výborná 2 
 
50. Helenka z Husovy tvrze  
Datum narození: 11.4.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4449/9 Pohlaví: fena 
Otec: Tyros z Koláčkova ranče Matka: Arleta z Husovy tvrze Barva: černá s pálením 
Chovatel: Karel Otradovec Majitel: Karel Otradovec 

 
Výborná kvalita srsti, výborné, trochu užší oko, harmonická hlava, trochu kulatější 
lebka, trochu nesouměrná, dobře nasazené uši, korektní kostra, ne příliš silný hřbet, 
trošku výš záď, korektní hrudník, úhlení vpředu velmi dobré, vzadu výborný na hranici, 
panardismus 1, vysoké pálení na zadních nohách, užší vpředu i vzadu v pohybu, 
výborný pohyb, ocas nesen rovně, měkčí tlapky, trochu vybočené 

Velmi dobrá 
 

51. Hellen z Husovy tvrze 
Datum narození: 11.4.2009 Č.zápisu: CMKU/BC/4451/09                       Pohlaví: fena 
Otec: Tyros z Koláčkova ranče Matka: Arleta z Husovy tvrze            Barva: černá s pálením 
Chovatel: Karel Otradovec Majitel: Zuzana Špačková 

 
Výborná srst, málo podsady, krásná barva oka, trochu užší, dobrá proporce hlavy, trochu kulatější 
lebka, trochu nesouměrná, delší bedra, korektní záď, korektní hrudník, korektní kostra, velmi 
dobré úhlení vpředu, výborné vzadu, panardismus 1,5, v pohybu užší vpředu i vzadu, korektní 
pohyb, ocas dobře nesen 

Velmi dobrý 
Mezitřída 

52. Arwen Isabau 
Datum narození: 3.10.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4378/08 
Otec:  Quick z Koláčkova ranče Matka: Bonny z Třebechovického ranče 
Chovatel: Martina Běhalová Majitel: Pavla Vogelová 

 
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 dobrý 3 
53. Daphne du Perouet 

          Nedostavila se 
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54. Gaja z Husovy tvrze 
Datum narození: 27.4.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4318/08              Pohlaví: fena 
Otec: Czech z Lhotecké linie Matka: Arleta z Husovy tvrze              Barva: harlekýn 
Chovatel: Karel Otradovec Majitel: Petr Vaněk 

Výborná kvalita srsti, hezká barva harlekýna, krásné tmavé oko, korektní proporce hlavy, lebka 
trochu širší, není souměrná, korektní uši, kostra výborná, delší bedra, strmější záď, mělký hrudník, 
přední úhlení velmi dobré, výborné vzadu, panardismus 1,5, není rovná čenichová partie, pevné 
tlapky, trochu vybočené, v pohybu užší vpředu, výborný pohyb, ocas nesen rovně,  

Velmi dobrá 2 
 

55. 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 

 
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 dobrý 1 
 

Otevřená 
56. Aileen Cerberi Baskerwille   
Nedostavila se 
 
57. 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 
 

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 

58. 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 
 
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 
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59. Akira Cerberi Baskerwille  
Datum narození: 1.4.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4139/07                         Pohlaví: fena 
Otec: Yakoll de Montclea Matka: Barunka z Husovy tvrze          Barva: černá s pálením 
Chovatel: Marek Kříček Majitel: Mgr.Kristýna Stehlíková, Ph.D 
 

Výborná srst, chybí podsada, výborné oko, korektní proporce hlavy, širší mozkovna, uši korektní, 
delší bedra, krásná záď, užší hrudník, úhlení vpředu velmi dobré, vzadu výborné,  panardismus 2,5, 
příliš vysoké punčošky, měkčí tlapky, v pohybu užší vpředu i vzadu, korektní pohyb, dobře nesen 
ocas, lehčí typ feny 

Velmi dobrá 
 
60. Alké Mereva  
Nedostavila se 

 
61. Ami Lara z Lipenského lesa  
Datum narození: 23.8.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4203/07/09                Pohlaví: fena 
Otec: Ufo de la Montagne du Seigneur          Matka: Cerry z Husovy tvrze             Barva: černá s pálením 
Chovatel: Stanislav Musil Majitel: Simona Hejdová 
Výborná srst, málo podsady, výborné oko, harmonická hlava, kulatější, širší lebka, hlava je 
krásně fenčí, korektní uši, výborná kostra, spáditá záď, trošku delší bedra, výborný hrudník, 
přední úhlení velmi dobré, zadní výborné, panardismus 2,5, méně osvalené přední i zadní nohy, 
v pohybu trošku užší vpředu i vzadu, volné lokty, korektní pohyb, ocas nesen rovně 

výborná  
 

62. Anna Sui Lucky Princess 
Datum narození: 14.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4254/08                      Pohlaví: fena 
Otec: Artuš z Husovy tvrze Matka: Brena Awake                          Barva: černá s pálením 
Chovatel: Petra Horská Majitel: Jan Bouček 
 

Výborná srst, výborné oko, harmonické proporce hlavy, kulatější lebka, uši trochu dozadu, 
výborná kostra na hranici, ne příliš osvalený hřbet, delší bedra, krásná záď, mělký hrudník, úhlení 
vpředu velmi dobré, vzadu výborná na hranici, panardismus 1, pevné tlapky, vpředu trošku méně, 
užší vpředu i vzadu v pohybu, výborný pohyb, ocas dobře nesen 

Velmi dobrá 

63. Arita z Lesních samot  
Datum narození: 17.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4282/08 
Otec: Bárt z Chovných dvorů Matka: Canté z Husovy tvrze 
Chovatel: Martin Bláha Majitel: Václav Kazda 
 
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 
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64. Aura z Lesovny  
Datum narození: 22.9.2006 Č.zápisu: CMKU/BC/4082/06              Pohlaví: fena 
Otec: Emir z Vrábské tvrze Matka: Mery z Koláčkova ranče             Barva: harlekýn 
Chovatel: Bohumila Razímová Majitel: Pavlína Nováková 
 

Srst je krátká, ale dobré kvality, bez podsady, malá bílá náprsenka, dobře rozložená barva u 
harlekýna, krásné tmavé oko, korektní proporce hlavy, nízký stop, uši jsou nasazeny výše, kostra 
korektní, na hranici velmi dobré, bedra delší, záď mělčí, úhlení velmi dobré, panardismus 2,5, 
vybočené přední tlapky, silně úzká v pohybu vzadu i vpředu, pohyb korektní, ocas příliš nahoře 

Velmi dobrá 
 

65. Avalanche Anabell l´Ami Noir 
Datum narození: 20.8.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4198/07            Pohlaví: fena 
Otec: Seneque de la Dame deCoeur   Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres          Barva: černá s pálením 
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Ing.Veronika Coufalová 
 
Výborná srst i podsada, jemný stop, harmonická hlava, uši postavené vysoko, kostra na hranici 
výborné, bedra delší, strmější záď, mělčí hrudník, vpředu úhlení velmi dobré, vzadu na hranici 
velmi dobré, panardismus 3, vzadu i vpředu měkčí tlapky, v pohybu vzadu i vpředu užší, pohyb 
korektní, ocas dobře nesen 

Velmi dobrá 
 

66. Azalée z Dorky 
Datum narození: 17.10.2005  Č.zápisu: CMKU/BC/3965/05                  Pohlaví: fena 
Otec: Garry z Koláčkova ranče  Matka: Dorothea Gold Madeira      Barva: černá s pálením 
Chovatel: Ing.Marcela Součková  Majitel: Marcela Jiroušová 
 

Výborná kvalita srsti i podsada, trochu vlnitá, oko výborné, hlava příliš jemná, ale fenčí – špičatý 
čumák, výborná kostra, delší bedra, prohnutější záda, kulatější záď, hrudník korektní, přední 
úhlení výborné, zadní úhlení výborná na hranici, panardismus 2,5, jemné tlapky, při pohybu užší 
vzadu i vpředu, ocas nesen nahoře, pohyb výborný 

Výborná 4 
 
67. 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 
 
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 
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68. Barbarée l´Ami Noir 
Datum narození: 27.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4311/08        Pohlaví: fena 
Otec: Ook Argente du Pic des Hobereaux       Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres  Barva: černá s pálením 
Chovatel: Dagmar Černá          Majitel: Kateřina Drncová 
 
Výborná kvalita srsti, málo podsady, tmavé oko, harmonická hlava, chybí souměrnost, širší 
lebka, uši korektní, výborná kostra, hřbet málo osvalen, spáditá záď, harmonická propoprce 
těla, přední i zadní úhlení velmi dobré, panardismus 2,5, vysoké podkolenky, pevné tlapky, 
trošku vytočené vpředu, pohyb trošku užší vpředu i vzadu,  korektní pohyb, ocas má tendence 
se zvedat 
 
výborná       

 
69.Bazooka l´Ami Noir 
Datum narození: 27.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4309/08              Pohlaví: fena 
Otec: Ook Argente du Pic des Hobereaux Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres Barva: harlekýn 
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Olga Pavlincová 
 
Výborná kvalita srsti, málo podsady, bílá náprsenka, ale linka – akceptovatelná, výborně rozložená 
barva, oko trochu světlejší, harmonická hlava, kulatější lebka, uši korektní, kostra výborná, delší 
bedra, krásná záď, mělčí hrudník, vpředu úhlení velmi dobré, vzadu výborné na hranici, 
panardismus 2, vpředu měkčí tlapky, pohyb užší vpředu i vzadu, ocas nesen nahoře, pohyb výborný 

výborná 
 

70. Bugi l´Ami Noir 
Datum narození: 27.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4315/08             Pohlaví: fena 
Otec: Ook Argente du Pic des Hobereaux         Matka: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres   Barva: harlekýn 
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Jana Šimáková, Dagmar Černá 
 

Výborná kvalita srsti, chybí podsada, výborné předhrudí, krásné tmavé oko, jemný stop, kulatější 
lebka, uši korektní, kostra výborná, harmonická postava, přední úhlení velmi dobré, zadní na 
hranici výborné, panardismus 1,5, pevné tlapky, vzadu užší v pohybu, pohyb výborný, ocas 
korektní 

Výborná 1, CAC, klubová vítězka, BOB 
 
 

71. Boulette L´Ami Noir   
Datum narození: 27.3.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4314/08     Pohlaví: fena 
Otec: Ook Argente du Pic des Hobereaux  Matka: Ch Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres         Barva: černá s pálením  
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Mgr. Ivana Kužmová, Ing.Danuša Mecková 
 
Srst i podsada výborná, oko výborné, kulatější lebka, stop jemný, špičatý čenich, uši postaveny do 
strany, delší bedra, strmější záď, mělčí hrudník, vpředu i vzadu úhlení velmi dobré, panardismus 1, 
jemnější tlapky, vzadu i vpředu užší v pohybu, volné lokty, korektní pohyb, dobře nesený ocas 

Výborná 
 
 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


 

72. 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 
 

Srst i podsada výborná, tmavé oko, příliš černá na hlavě, lebka kulatější, nesouměrná hlava, 
lehké ucho, výborná kostra, dlouhá bedra, spáditá záď, chybí svaly, hrudník příliš mělký, přední 
úhlení korektní, výborné vzadu, jemné tlapky vpředu i vzadu, panardismus 3, pohyb užší vpředu i 
vzadu, pohyb korektní, dobře nesen ocas, fenka je příliš hubená,  

dobrá 
 

73. 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 PinsonniéreBarva: černá s pálením 
Chovatel: Véronique Ligoureau-Conti Majitel: Roman Zemín 
 
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 2, R.CAC 

 
74. Donatella z Lhotecké linie 
Datum narození: 23.7.2006 Č.zápisu: CMKU/BC/4054/06               Pohlaví: fena 
Otec: Arcón z Husovy tvrze Matka: Maya z Koláčkova ranče    Barva: černá s pálením 
Chovatel: Jana Šimáková Majitel: Barbora Gurecká 
 

Výborná srst, trochu vlnitá, krásná barva očí, trochu užší, harmonická hlava, širší mozkovna, uši 
dozadu, kostra výborná, rovný hřbet, delší bedra, korektní záď, ocas špatně nasazen, vpředu 
úhlení velmi dobré, úhlení vzadu výborné, panardismus 1, prostorný hrudník, pevné tlapky, 
pohyb užší vpředu i vzadu, záda v pohybu korektní, pohyb výborný, dobře nesen ocas 

Výborný 3 
  

75. 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 
 
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 
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76. Polly z Koláčkova ranče   
Nedostavila se 
 

Pracovní 
77. Airin des Gardiens Aux Coeurs Tendres  
Datum narození: 13.5.2005 Č.zápisu: CMKU/BC/3966-05/05           Pohlaví: fena 
Otec: Platoon des Assiers Matka: Orka-Gerlie des Assiers        Barva: černá s pálením 
Chovatel: Marie-José Ducreau Majitel: Dagmar Černá 
 

Výborné oko, harmonická hlava, širší lebka, uši korektní, kostra výborná, hřbet nepevný, záď 
výborná, přední úhlení výborné na hranici, zadní výborná, panardismus 1,5, pohyb zadní užší, 
lehce vpředu, výborný pohyb, krásně drží ocas, fena je hodně harmonická 

Výborná 1, CAC 

78. Ave Fahave   
Datum narození: 19.2.2006 Č.zápisu: CMKU/BC/3984/06            Pohlaví: fena 
Otec: Ufo de la Montagne du Seigneur Matka: Beata z Lhotecké linie       Barva: černá s pálením 
Chovatel: Eva Havlová Majitel: Eva Havlová 
 
Kratší srst, není hustá, chybí podsada, krásné oko, harmonická hlava, hlava fenčí, silný hřbet, 
delší bedra, záď korektní, mělčí hrudník, úhlení vpředu strmější, panardismus 3, přední tlapky 
vybočené, měkčí, chybí jí osvalení, pohyb užší vpředu i vzadu, ocas nese v pohybu nahoře, pohyb 
výborný 

Velmi dobrá 2 

 
Vítězů 

79. JCh. Aurore l´Ami Noir 
Datum narození: 20.8.2007 Č.zápisu: CMKU/BC/4197/07    Pohlaví: fena 
o: CHCS, CHT Seneque de la Dame de Coeur  m: Airin Des Gardiens Aux Coeurs Tendres  Barva: černá s pálením 
Chovatel: Dagmar Černá Majitel: Mgr.Kateřina Brožová 
 

Výborná srst, podsada, trochu vlnitá, oko výborné, harmonická hlava, výborná kostra, krásný 
hrudník, delší bedra, silná záda, krásná záď, úhlení vpředu na hranici výborné, vzadu výborné, 
panardismus 1, měkčí tlapky, pohyb užší vpředu i vzadu, výborný pohyb, korektní ocas  

Výborná 2, R.CAC 
 

80. 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 
 
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 4 
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81. Ebbie Jean Blackgorge 
Datum narození: 13.06.2008 Č.zápisu: CMKU/BC/4359/08         Pohlaví: fena 
Otec: Uarrior de la Noe du Jardin Matka: Unieme des Assiers     Barva: černá s pálením 
Chovatel: Lidka Kazdová Majitel: Lidka Kazdová 
 

Srst výborná i podsada, oko výborné, krásně tmavé, harmonická hlava, lehce nesouměrná – 
uši přiléhají k hlavě, záď výborná, korektní hrudník, přední úhlení korektní, zadní na hranici 
výborné, panardismus 1,5, měkčí tlapky, pohyb užší vpředu i vzadu, pohyb je výborný, ocas 
dobře nesen. 

Výborná 1, CAC 

  
82. Margot z Koláčkova ranče 
Datum narození: 10.3.2004 Č.zápisu: CMKU/BC/3775/04 
Otec: Apache de l´Amouraudiere matka: Sarah du Domaine des Seigneur de la Bergerie 
Chovatel: Radovan Koláček Majitel: Milan Serbus 
 
Srst výborná i podsada, krásné oko, harmonická hlava, ale lebka trošku kulatější, hlava širší, uši 
korektní, výborná kostra, prohnutější záda, spáditější záď, hrudník výborný, vpředu výborné 
úhlení, vzadu na hranicí výborné, panardismus 2, hlezna sbíhavá, měkčí tlapky, pohyb užší vzadu, 
vpředu trošku také, výborný pohyb, ocas dobře nesen, má více kil, dobrá figura,  

Výborná 3 
 

Čestná – mimo konkurenci 
83. 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 

(Výborná 1) 
 

84. Belfana z Kotčova mlýna 
Datum narození: 26.12.2004 Č.zápisu: SPKP 1675                                 Pohlaví: fena 
Otec: Art z Vrábské tvrze Matka: Anďa ze Starého Hamru             Barva: harlekýn 
Chovatel: Lea Čechová Majitel: Hella a Vlasto Kratochvílovi, SR 
 
Hustá srst, výborná, ale je vlnitá, harmonická hlava, uši dozadu, výborná kostra, hřbet je podle 
věku trochu nerovný, delší bedra, výborná záď, přední úhlení velmi dobré, vzadu velmi dobré, 
panardismus 2, měkčí tlapka, je sympatická, pohyb užší vpředu i vzadu, vyšší standard 

(Výborná 2 )  
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Putovní pohár Memoriálu Ivanky Vajglové  byl udělen: 
 
Ewook  Du Mont Des Croisettes   
Datum narození: 9.12.2009      Č.zápisu: LOF 1B.BEA.130267 Pohlaví: pes 
Otec: Ook Du Pic Des Hobereaux Matka: Unity Du Mont Des Croisettes Barva: harlekýn 
Chovatel: Agathe Leurs Majitel: Petr Jindra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Soutěže:  
 
Nejlepší chovatelská skupina: l´Ami Noir 
Nejhezčí pár: Aurore l´Ami Noir, D´Roi de Matins de l´Abbé Rozier     
Nejlepší vrh:  C l´Ami Noir 
Dítě a pes: Daniel Šimák a Bugi l´Ami Noir 
 

 
 
 
 
Rozhodčí: 
Janinne Anjoran – Francie 
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