
Bonitace 21.8. 2011 BÍTOV 
 

Rozhodčí: Florence Leonard-Nolle, Francie 
    
 
Psi 
Cord z Ledeckého vrchu      DKK - 
Číslo zápisu: CMKU/BC/   Datum narození:18.7.2009  Barva: černá s pálením 
Otec: Quick z Koláčkova ranče Matka: Balina z Třebechovického ranče 
Chovatel: Irena Smrčková            Majitel:  
Velmi dobrá hlava, lebka, stop i tlama, výborná pigmentace a uši, velmi dobrá paralelita 
temene a nosu, velmi dobrý krk, hřbet a bedra, výborný kohoutek, záď a hrudník, přední i 
zadní končetiny vše VD, VD oko – menší a světlejší, chrup nůžkový úplný, VD ocas, výborná 
kostra, osrstění i osvalení, VD pohyb, panardismus 1-2. 
celkové hodnocení: Velmi dobrý 
Paspárky: LK,PK 
Výška:  70 cm 
Délka  72 cm , šířka hlavy 14,5  cm,  
délka čenichu  13 cm, délka mozkovny 14,5 cm 
 
Povahový test: střelba:  6       

hůl:   7 
                               socializace:     8 

celkové hodnocení: Prospěl  
Třída chovnosti: po splnění DKK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikar Warrior Soul      DKK 0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/4496/09   Datum narození: 9.9.2011 Barva: černá s pálením 
Otec: Adventure Troy de la Pointe du Meingat Matka: Gloria de Montclea 
Chovatel: Laila Ooms            Majitel: Kateřina Bluchová 
VD hlava, výborná lebka a pigmentace, VD stop,tlama,paralelita nosu a temene, uši, výborné 
oko, nůžkový úplný skus, výborná horní linie, krk, kohoutek, hřbet, bedra, záď a hrudník, VD 
přední končetiny, úhlení, rovnost, tlapy, lokty, lopatky, výborné úhlení zadních končetin, VD 
rovnost, tlapy, hlezna, kolena, výborný ocas, kostra, osrstění a osvalení, pohyb. 
celkové hodnocení: Výborný 
Pozn. ve Francii by rozhodčí udělila známku Excellent Plus 
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Paspárky: PV,LV 
Výška:  67 cm 
Délka 66  cm , šířka hlavy 13  cm, délka čenichu  13 cm, 
 délka mozkovny 13 cm 
Povahový test: neplnil 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akim z Agátového dvora      DKK - 
Číslo zápisu: CMKU/BC/4649/10   Datum narození:  23.1.2010  Barva: černá s pálením 
Otec: Idol z Koláčkova ranče  Matka: Ester Horla Slovakia 
Chovatel: Jana Veselá            Majitel: Alena Kanková 
Výborná hlava, lebka, stop, tlama, pigmentace, paralelita temene a nosu, VD uši, výborné 
oko, nůžkový skus, úplný chrup, VD krk a záď, výborný kohoutek, hřbet, bedra, tělo a 
hrudník, přední končetiny VD úhlení, rovnost, lokty a lopatka, výborné tlapy, zadní končetiny 
VD úhlení,tlapy, hlezna a kolena, panardismus 2, VD ocas a pohyb, výborná kostra, osrstění a 
osvalení, pálení prokvetlé černou. 
celkové hodnocení: Výborný 
Paspárky: PV,LV 
Výška:  66 cm 
Délka 71 cm , šířka hlavy  14 cm, délka čenichu  12,5 cm, 
 délka mozkovny 13 cm 
 
Povahový test: střelba:  9       

hůl:   7 
                               socializace:     9 

celkové hodnocení: Prospěl výborně 
Třída chovnosti: po splnění DKK 
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Bystr z Ajysyt      DKK  0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/4544/10   Datum narození: 8.3.2010  Barva: černá s pálením 
Otec: Zarko de l´Amouraudiére Matka: Buggie od Kulaté báby 
Chovatel: Světlana Ungermanová      Majitel: Milan Ráž 
Velmi dobrá hlava, lebka, stop, paralelita temene a nosu, výborná tlama, pigmentace a uši, 
VD oko – šikmé, nůžkový skus, úplný chrup, VD krk a záď, výborný kohoutek, hřbet, bedra, 
tělo a hrudník, VD úhlení předních končetin, rovnost, tlapy, lokty, lopatky, VD úhlení zadních 
končetin, rovnost, tlapy, hlezna, kolena, panardismus 2. VD ocas, výborná kostra, výborné 
osrstění a osvalení, VD pohyb 
celkové hodnocení: Velmi dobrý 
Paspárky: PV, Lchsk 
Výška:  71 cm 
Délka 73 cm , šířka hlavy 13,5  cm, délka čenichu 14 cm, 
 délka mozkovny 15 cm 
 
Povahový test: střelba:  8       

hůl:   6 
                               socializace:     8 

celkové hodnocení: Prospěl  
Třída chovnosti: po splnění výstavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harwey Duke Blackgorke      DKK 0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/4556/10   Datum narození: 27.3.2010 Barva: černá s pálením 
Otec: Bataille des Assiers Matka: Bar Rafaelli des Onze Hermines 
Chovatel: Ludmila Kazdová            Majitel: Ludmila Kazdová             
Velmi dobrá hlava, lebka, stop, tlama, paralelita nosu a temene, výborná pigmentace, VD uši, 
VD barva oka, výborný tvar, skus nůžkový, chrup úplný, výborný krk, kohoutek, hřbet, VD 
bedra, výborná záď, tělo a hrudník, přední končetiny výborná úhlení, VD rovnost, výborné 
tlapy a lopatka, VD lokty, zadní končetiny výborné úhlení, VD rovnost, tlapy, hlezna, kolena, 
panardismus 1, výborný ocas, kostra, osrstění a osvalení, pohyb. 
celkové hodnocení: Výborný 
Pozn. ve Francii by rozhodčí udělila známku Excellent Plus 
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Paspárky: PV,LV 
Výška:  69,5 cm 
Délka 76 cm , šířka hlavy 13  cm, délka čenichu 15 cm, 
 délka mozkovny 15 cm 
 
Povahový test: neplnil 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbas Warrior Soul      DKK 0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/4018/06   Datum narození: 16.6.2006 Barva: harlekýn 
Otec: Valdone des Bergeres de la Valle Matka: Cedra z Vrábské tvrze 
Chovatel: Laila Ooms            Majitel: Lucie Kováčová 
Velmi dobrá hlava, lebka, stop, tlama, pigmentace, výborná paralelita temene a nosu, VD uši, 
výborné oko, nůžkový skus, úplný chrup, VD krk, výborný kohoutek, hřbet, vedra, VD záď, 
výborné tělo a hrudník, VD úhlení předních končetin, rovnost, tlapy, lokty, lopatky, VD 
úhlení zadních končetin, VD rovnost, tlapy, hlezna, kolena, panardismus 1-2, VD ocas, 
výborná kostra, osrstění a osvalení, VD pohyb. 
celkové hodnocení: Výborný 
Paspárky: PV,LV 
Výška:  65,5 cm 
Délka 70 cm , šířka hlavy 13  cm, délka čenichu 12  cm,  
délka mozkovny 15 cm 
 
Povahový test: neplnil 
Třída chovnosti: 4-RECOMMANDÉ 
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Arnold z Lipenského lesa      0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/ 4202/7  Datum narození: 23.8.2007 Barva: černá s pálením 
Otec: Ufo de la Montagne du Seigneur Matka: Cerry z Husovy tvrze 
Chovatel: Karel Otradovec           Majitel: Musil Stanislav 
-Pouze povahový test 
 
Povahový test: střelba:  9    

hůl:   9 
                               socializace:     7 

celkové hodnocení: Prospěl výborně 
Třída chovnosti: 4-RECOMMANDÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feny 
Fanny Angels Blackgorge      DKK 0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/4303/08   Datum narození: 31.12.2008  Barva: černá s pálením 
Otec: Bad Černá Princezna  Matka: Bar Rafaelli des Onze Hermines 
Chovatel: Lidka Kazdová            Majitel:  
VD hlava, výborný lebka, ustupující stop, VD tlama a uši, nedostatečná paralelita temene a 
nosu, výborná pigmentace, VD krk, kohoutek hřbet a bedra (delší), korektní tělo a hrudník, 
výborný kohoutek, přední končetiny VD úhlení, tlapy a lokty, korektní lopatka a úhlení, 
výborná rovnost, zadní končetiny VD úhlení, rovnost, tlapy, hlezna i kolena, panardismus 2, 
výborné oko, nůžkový úplný chrup, výborný ocas, kostra, osvalení a osrstění, velmi dobrý 
pohyb 
celkové hodnocení: Výborná 
Pouze popis 
Povahový test: neplnila 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
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Constance l´Ami Noir      DKK 2/2 
Číslo zápisu: CMKU/BC/4513/09   Datum narození: 17.10.2009  Barva: černá s pálením 
Otec: Ustaritz du Perouet Matka: Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres 
Chovatel: Dagmar Černá            Majitel: Zdenka Kohnová 
Velmi dobrá hlava, lebka, tlama, paralelita temene a nosu, výborný stop, pigmentace a uši, 
výborné oko, nůžkový skus, úplný chrup, výborná horní linie, kohoutek, hřbet, bedra, záď, 
tělo a hrudník, výborné přední končetiny, úhlení, rovnost, tlapy, lokty, lopatky, výborné 
úhlení zadních končetin, VD rovnost, tlapy, hlezna a kolena, panardismus 1, výborný ocas, 
kostra, osrstění a osvalení, pohyb. 
celkové hodnocení: Výborná 
Pozn. ve Francii by rozhodčí udělila známku Excellent Plus 
Paspárky: PV,LV 
Výška:  64 cm 
Délka 66 cm , šířka hlavy  11,5 cm, délka čenichu 12,5 cm,  
délka mozkovny 15 cm 
 
Povahový test: střelba:  9       

hůl:   9 
                               socializace:     9 

celkové hodnocení: Prospěla výborně  
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boulette l´Ami Noir      DKK  -  
Číslo zápisu: CMKU/BC/4314/08   Datum narození:27.3.2008 Barva: černá s pálením 
Otec: Ook Argente du Pic des Hobereaux Matka: Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres 
Chovatel: Dagmar Černá            Majitel: Danuša Mezková 
Velmi dobrá hlava, lebka, stop, tlama, paralelita nosu a temene, uši, výborná pigmentace, 
výborné oko, nůžkový skus, úplný chrup, výborný krk, kohoutek, záď, tělo a hrudník, VD 
hřbet a bedra, přední končetiny výborné úhlení a lokty, výborné úhlení zadních končetin, VD 
rovnost, tlapy, hlezna a kolena, panardismus 1, výborný ocas, kostra, osrstění a osvalení, 
pohyb. 
celkové hodnocení: Výborná 
Pozn. ve Francii by rozhodčí udělila známku Excellent Plus 
Paspárky: LV, Pchsk 
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Výška:  62,5 cm 
Délka 67,5 cm , šířka hlavy 11,5  cm, délka čenichu  12,5 cm, 
 délka mozkovny 13 cm 
Povahový test: střelba:  7       

hůl:   9 
                               socializace:     9 

celkové hodnocení: Prospěla výborně  
Třída chovnosti: po splnění DKK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berry Mereva      DKK 0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/ 4446/09  Datum narození: 11.5.2009  Barva: černá s pálením 
Otec: Ben z Koláčkova ranče  Matka: Brooke od Kulaté báby 
Chovatel: Eva Benešová          Majitel: Marcela Kutinová 
Velmi dobrá hlava, lebka, stop, tlama, výborná pigmentace, VD paralelita nosu a temene, VD 
uši, výborné oko, nůžkový skus, úplný chrup, výborný kohoutek, krk a záď, VD hřbet, bedra, 
tělo a hrudník. Přední končetiny VD úhlení a rovnost, výborné tlapy, lokty, lopatky, zadní 
končetiny výborné úhlení, VD rovnost, tlapy, hlezna, kolena, panardismus 2. Výborný ocas, 
osrstění a osvaalení, VD kostra a pohyb. 
celkové hodnocení: Výborná 
Paspárky: PV,LV 
Výška:  65  cm 
Délka 70 cm , šířka hlavy  12,5 cm, délka čenichu 12  cm,  
délka mozkovny 13,5 cm 
Povahový test: střelba:  8       

hůl:   6 
                               socializace:     6 

celkové hodnocení: Prospěla  
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
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Jamin Warrior Soul      DKK  0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/ 4519/09  Datum narození: 16.11.2009  Barva: černá s pálením 
Otec: Ulysse    Matka: Cedra z Vrábské tvrze 
Chovatel: Laila Oons            Majitel: Eva Gláslová 
Výborná hlava, lebka, stop, pigmentace, paralelita temene a nosu, VD tlama a uši, výborné 
oko, skus?, výborný krk, kohoutek, bedra, záď, tělo a hrudník, VD hřbet, přední končetiny 
VD úhlení, výborná rovnost, tlapy, lokty, lopatky, zadní končetiny výborné úhlení, tlapy, 
hlezna, VD rovnost a kolena, panardismus 1, výborný ocas, kostra, osrstění a osvalení, pohyb. 
celkové hodnocení: Výborná 
Pozn. ve Francii by rozhodčí udělila známku Excellent Plus 
Paspárky: PV,LV 
Výška:  63,5 cm 
Délka 66,5 cm , šířka hlavy  12,5 cm, délka čenichu  11,5 cm, 
 délka mozkovny 12,5 cm 
 
Povahový test: neplnila 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baccara Rakovecká niva     DKK 0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/4531/10   Datum narození: 3.2.2010 Barva: černá s pálením 
Otec: Cyrus du Pla de la Jasse Matka: Aveline z Dorky 
Chovatel: Andrea Jánská                  Majitel: Alexandra a Jan Boučkovi 
Velmi dobrá hlava, lebka, stop, tlama, paralelita temene a nosu, výborná pigmentace, VD uši, 
výborné oko, nůžkový skus, úplný chrup, výborný krk, kohoutek, hřbet, záď, tělo a hrudník, 
VD bedra, výborné úhlení předních končetin, rovnost, tlapy, lokty, lopatky, výborné úhlení 
zadních končetin a tlapy, VD rovnost, hlezna, kolena, panardismus 1, výborný ocas, kostra, 
osrstění a osvalení, pohyb 
celkové hodnocení: Výborná 
Paspárky: PV,LV 
Výška:  60,5 cm 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


Délka 71 cm , šířka hlavy  11,5 cm, délka čenichu 11  cm, 
 délka mozkovny 12,5  cm 
Povahový test: neplnila  
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courrage Warrior Soul     DKK 0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/ 4169/07  Datum narození: 31.5.2007  Barva: černá s pálením 
Otec: Yakoll de Montclea   Matka: Erra z Vrábské tvrze 
Chovatel: Laila Ooms              Majitel: Jan Manlík 
Velmi dobrá hlava, lebka, stop, pigmentace, tlama, paralelita nosu a temene, VD uši, výborné 
oko, skus nůžkový, chrup úplný, výborný krk, kohoutek, hřbet, VD bedra, výborná záď, tělo a 
hrudník, přední končetina VD úhlení, výborná rovnost, tlapy, lokty a lopatka, zadní končetiny 
výborné úhlení, VD rovnost, tlapy, hlezna, kolena, panardismus 1, výborný ocas, kostra, 
osrstění a osvalení, pohyb 
celkové hodnocení: Výborná 
Pozn. ve Francii by rozhodčí udělila známku Excellent Plus 
Paspárky: LK,PK 
Výška:  62 cm 
Délka 68 cm , šířka hlavy  12 cm, délka čenichu 12,5  cm,  
délka mozkovny 13,5 cm 
Povahový test: neplnila 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
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Déja Vue du Murier de Sordeille      DKK - 
Číslo zápisu: CMKU/BC/   Datum narození:  Barva: černá s pálením 
Otec: Artzain du Domaine des Gardiens de la Vallee    Matka: Silk Worm du Murier de 
Sordeille 
Chovatel: Guy Bonnefoy            Majitel:  
Velmi dobrá hlava, lebka, stop tlama, paralelita nosu a temene, výborná pigmentace, VD uši, 
výborné oko, skus nůžkový, chrup úplný, výborný krk, kohoutek, VD hřbet, bedra, výborná 
záď, tělo a hrudník, přední končetiny výborné úhlení, rovnost, výborné tlapy a lopatka, lokty, 
zadní končetiny výborné úhlení, VD rovnost, výborné tlapy, hlezna, VD kolena, panardismus 
1, výborný ocas, kostra, osrstění a osvalení, pohyb. 
celkové hodnocení: Výborná 
Pozn. ve Francii by rozhodčí udělila známku Excellent Plus 
Paspárky: PV,LV 
Výška:  62 cm 
Délka 70 cm , šířka hlavy  12 cm, délka čenichu  13 cm, 
 délka mozkovny 13 cm 
Povahový test: neplnila 
Třída chovnosti: po splnění DKK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daphne du Perouet      DKK  0/0 
Číslo zápisu: 4409-09/08   Datum narození: 22.9.2008  Barva: černá s pálením 
Otec: Artzain du Domaine des Gardiens de la Vallee Matka: Tharga du Perouet 
Chovatel: Romond Lorraine            Majitel: Ungermanová Světlana 
Velmi dobrá hlava, lebka, stop, tlama, paralelita temene a nosu, pigmentace, uši, výborné oko, 
nůžkový skus, úplný chrup, výborný krk, kohoutek, záď, tělo a hrudník, VD hřbet a bedra, 
výborné úhlení předních končetin, VD rovnost, tlapy, lokty, lopatky, výborné úhlení zadních 
končetin, VD rovnost, tlapy, hlezna, kolena, panardismus 2, VD ocas (kratší, ale výborně 
nesený), výborná kostra, osrstění a osvalení, pohyb. 
celkové hodnocení: Výborná 
Pozn. ve Francii by rozhodčí udělila známku Excellent Plus 
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- měření proběhlo při předešlé bonitaci 
Povahový test: střelba:  6       

hůl:   6 
                               socializace:     8 

celkové hodnocení: Prospěla 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akaša z Lesních samot      DKK 0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/ 4283/08   Datum narození: 17.3.2008 Barva: černá s pálením 
Otec: Bárt z Chovných dvorů  Matka: Canté z Husovy tvrze 
Chovatel: Martin Bláha              Majitel: Hedvika Nováková 
Výborná hlava a lebka, VD stop, výborná tlama, pigmentace, paralelita temene a nosu, VD 
uši. Výborné oko, nůžkový skus, úplný chrup, výborný krk, kohoutek, VD hřbet, výborná 
bedra, záď, tělo a hrudník, VD úhlení předních končetin, výborná rovnost, tlapy, lokty a 
lopatky, VD úhlení zadních končetin, rovnost, tlapy, hlezna, kolena. Panardismus 1. Výborný 
ocas, kostra a osvalení, VD osrstění a pohyb. 
celkové hodnocení: Výborná 
Paspárky: LK,PV 
Výška:  64,5 cm 
Délka 71 cm , šířka hlavy 12,5  cm, délka čenichu 12,5 cm, 
 délka mozkovny 14,5 cm 
 
Povahový test: neplnila 
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
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Blanche z Porxu      DKK  0/0 
Číslo zápisu: CMKU/BC/ 4341/08  Datum narození: 14.5.2008 Barva: černá s pálením 
Otec: Emir z Vrábské tvrze Matka: Ceres Černá růže 
Chovatel: Juřicová Ida            Majitel: Juřicová Ida 
 
celkové hodnocení: Výborná 
Paspárky:  
Výška:  61,5 cm 
Délka  cm , šířka hlavy   cm, délka čenichu   cm, 
 délka mozkovny  cm 
 
Povahový test: střelba:  6       

hůl:   6 
                               socializace:     6 

celkové hodnocení: Prospěla  
Třída chovnosti: 1-CONFIRMÉ 
 
 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

