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Psi Třída mladých 

 1. ALF ze Svobodného dvora CMKU/BC/4742/1 06.06.11 

 o.: Tyros z Koláčkova ranče, m.:  Anna Sui Lucky Princess 

 ch.: Svoboda Pavel, m.:  Háva Vojtěch 

13-ti měsíční pes, střední postava, dobrý typ, dobré velikosti a poměrů, nos trochu kratší, dobře 
vodorovný, oči dobré barvy, nesprávný tvar oka (šikmější), nůžkový skus, plnochrupý, kratší záď, 
dobrá kostra, rameno trochu otevřené, dobré úhlení zadních končetin, korektní barva pálení, úzký 
postoj zadních končetin, úzký chod. 

V2 

 2. BALDUIN Semper cum Corde CMKU/BC/4714/1 02.06.11 

 o.: Virgo Bleu de l´Abyss du Bout des Terres, m.:  Beauté z Dorky 

 ch.: Kánský Tomáš, m.:  Stránská Drahomíra 

neúčastnil se 

 3. INKI BERRY Blackgorge CMKU/BC/4821/1 05.10.11 

 o.: Elliot de la Noe d´Orient, m.:  Bar Rafaelli des Onze Hermines 

 ch.: Kazdová Ludmila, m.:  Prochová Stanislava 

11-ti měsíční pes, dobrá výška, typický samčí typ, plnochrupý, nůžkový skus, hlava menší, velmi 
černá, dobrá horní linie, trochu delší, výborná kostra, dobré úhlení předních i zadních končetin, dobře 
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vyvinutý hrudník, barva – méně pálení, vpředu rovnoběžné postavení končetin, výborná povaha, 
výborný pohyb.  

 

 

V1, CAJC, BOJ, BIS Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psi Mezitřída 

 4. Ame Magnanime BERNARD NOIR CMKU/BC/4732/1 04.02.11 

 o.: Virgo Bleu de l´Abyss du Bout de Terres, m.:  Adoné z Modrej země 

 ch.: Kužmová Ivana Mgr., m.:  Novák Zdeněk 

19-ti měsíční pes, výborný samčí typ, hlava správně velká, výborná, nos kratší, šikmější oko dobré 
barvy, plnochrupý, skus nůžkový, pysky příliš světlý pigment, horní linie výborné tělesné proporce, 
výborná barva, výborná kostra, rameno výborný úhel, výborné úhlení zadních končetin, hýždě 
výborné osvalení, hrudník dobře vyvinutý k věku, přední končetiny užší postavení, barva trochu 
světlejší, srst dobrá, pohyb pravidelný, ocas trochu výše. 

V2 

 

 5. DAGUE l´Ami Noir CMKU/BC/4659/1 27.10.10 

 o.: D´Roi des Matins de l´Abbe Rozier, m.:  Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres 

 ch.: Černá Dagmar, m.:  Mudrochová Ludmila 

2 letý, typický ovčácký pes, lehce fenčí harmonický typ, krásná typická hlava, uši přirozeně dobře 
neseny, plnochrupý, skus nůžkový, pes trochu delší, horní linie krásně rovná, krásná barva, výborný 
v srsti, výborné pálení, výborné úhlení zadních i předních končetin, zadní končetiny X – sblížená 
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hlezna, hrudník lehce slabší, pohyb výborný, pravidelný, horní linie by měla být pevnější, ocas 
v pohybu dobře nesen, potřebuje lepší předvedení. 

V1 

 6. CHOISI z Husovy tvrze CMKU/BC/4656/1 04.11.10 

 o.: Czech z Lhotecké linie, m.:  Arleta z Husovy tvrze 

 ch.: Otradovec Karel, m.:  Vokatá Kateřina 

22 měsíční pes, výborná výška, samčí typ, hlavě chybí typičnost, volné pysky, šikmější oči dobré 
barvy, volnější kůže na krku – lymfatická, pálení dobré, horní linie korektní, zadní i přední končetiny 
otevřené úhlení, plnochrupý, skus nůžkový, dobrá srst, barva – trochu jasnější (světlejší) pálení, chybí 
pálení na končetinách, úzké postavení zadních končetin, pohyb pravidelný, chybí dlouhý krok, ocas 
v pohybu nesen příliš nahoře. 

V3 

Psi Třída otevřená 

 7. ACE Negrura de la Noche CMKU/BC/4613/1 08.06.10 

 o.: Cyrus du Pla de la Jasse, m.:  Brooke Witty Blackgorge 

 ch.: Zabranská Alena, m.:  Zabranská Alena 

2 –letý pes, dobrá výška, výborný typ, hlava typická, trochu menší, skus nůžkový, plnochrupý, oči 
dobré barvy, šikmější,  trochu delší pes, horní linie dobrá, strmější záď, hrudník dobře vyvinutý, 
výborná kostra, výborný, tvrdší pohyb nohou z tlapy, barva světlejší, dobré osrstění, trochu úzký chod 
zadních končetin, pohyb dobrý, pravidelný, výborná povaha. 

V4 

 9. AKIM Hradecká Týnka CMKU/BC/4604/1 24.05.10 

 o.: Tyros z Koláčkova ranče, m.:  Blais Magic Magpie 

 ch.: Kloferová A., m.:  Blandová Žaneta 

neúčastnil se 

 

 10. AMIGO Negrura de la Noche ČMKU/BC/4614/1 08.06.10 

 o.: Cyrus du Pla de la Jasse, m.:  Brooke Witty Blackgorge 

 ch.: Zábranská Alena, m.:  Jilečková Dana 

2 letý pes, dobrá hlava, pes samčího typu, typická hlava trochu menší, oči dobře tmavé, nůžkový skus, 
plnochrupý, chybí pigmentace dásní, trochu delší pes, horní i spodní linie výborná, dobře vyvinutý 
hrudník, silná satura, úhlení předních i zadních končetin výborné, barva trochu jasná (světlá), na 
nohou chybí správné pálení, srst výborná, zadní končetiny úzké v pohybu, pohyb trochu nepravidelný, 
cval, v klusu korektní. Pes potřebuje lepší předvedení. 

V2, r.CAC  
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 11. BOLT z Ajysyt CMKU/BC/4548/1 08.03.10 

 o.: Zarko de l´Amourdariere, m.:  Buggie od Kulaté báby 

 ch.: Ungermanová Světlana, m.:  Langerová Marie 

2,5 letý pes, dobrá výška, typický samčí typ, hlava dobré velikosti, ale chybí typičnost, příliš volné 
pysky, sbíhavé linie hlavy, oči šikmější, světlejší, pálení výborné, horní i dolní linie výborná, barva 
dobrá, trochu vyšší pálení na končetinách, výborná srst, pohyb pravidelný, výborná povaha. 

VD 

 12. BYSTR z Ajysyt CMKU/BC/4544/1 08.03.10 

 o.: Zarko de l´Amourdariere, m.:  Buggie od Kulaté báby 

 ch.: Ungermanová Světlana, m.:  Ráž Milan 

2,5 letý pes, typický samec, hlava dobré proporce k tělu, ale příliš tmavá barva, volnější pysky, dásním 
chybí pigmentace, oči dobré barvy, ale šikmější, dobré pálení, dobrá horní i spodní linie, výborná 
kostra, hrudník dobré velikosti, výborné úhlení ramene, výborné úhlení PK, silná kostra, barva pálení 
jasměkší (světlejší), není úplné, PK postavení do X – sblížená hlezna, jemná srst po vykoupání, pohyb 
pravidelný, horní linie trochu spáditá, v pohybu ocas nesen vysoko, výborná povaha. 

VD 

 13. D´ROI des Matins de l´Abbé Rozier CMKU/BC/4425/0 05.09.08 

 o.: Artzain du Domaine des Gardiens de la Vallée, m.:  U´txerra des Matins de l´Abbbé Rozier 

 ch.: La Roué Sandy, m.:  Černá Dagmar 

4 letý pes, dobrá hlava, typický samčí typ, krásná hlava, výrazná typičnost, trochu fenčí, oči tmavé, 
šikmější, trochu delší pes, horní linie trochu propadlá, není rovnost zad, spodní linie výborná, výborná 
kostra, výborné úhlení PK, rameno trochu otevřené, krásná barva, výborná srst, na zadních nohu chybí 
typické pálení, pohyb pravidelný, horní linie by mohla být pevnější, výborná povaha. 

V1,CAC 

        14. ENZO de Ker´bali      CMKU/BC/4529/1 10.07.09 

 o.: Ustaritz du Perouet, m.:  Vylkie du Murier de Sordeille  

 ch.: Corvaisier Maryvonne, m.:  Brožová Katřina 

3 letý pes, dobrá hlava, dobrý typ samce, hlava dobré velikosti proporcionálně k tělu, kratší čenich, 
výborné proporce těla, výborná horní i spodní linie, pigmentace pysků světlejší, plnochrupý, skus 
nůžkový, hrudník trochu slabší, lehčí, silná kostra, výborné úhlení PK, rameno lehce otevřené, 
výborná barva, výborné osrstění a textura srsti, úzký pohyb PK, výborná povaha, výborný pohyb. 

 

V3 

 15. EVANS z Lhotecké linie CMKU/BC/4066/0 26.08.06 

 o.: Garry z Koláčkova ranče, m.:  Sarah du Domaine des Seigneurs de la Bergerie 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


 ch.: Šimáková Jana, m.:  Bažilová Šárka 

6 letý pes, výborná hlava, trochu menší, výborný typický představitel, oko světlejší, nůžkový skus, 
plnochrupý, krásná proporce těla, úhlení PK výborné, výborná kostra, horní i spodní linie výborná, 
barva krásná, měkká jemná srst po vykoupání, úzký pohyb PK, pohyb pravidelný, dobrý krok i klus, 
dobré předvedení, výborná povaha 

V 

  

Psi Třída pracovní 

 17. CAMARADE de l´Ami Noir CMKU/BC/4504/ 17.10.09 

 o.: Ustaritz du Perouet, m.:  Airin des Gardiens aux Coeurs Tendre 

 ch.: Černá Dagmar, m.:  Cabalka Marek 

3 letý pes, dobrý typ, harmonický, velký pes, krásná typická hlava, krásný výraz, horní i spodní linie 
výborná, výborná kostra, výborné úhlení PK i HK, kompletní chrup, nůžkový skus, krásná barva, 
výborná kvalita srsti, zepředu rovnoměrný pohyb HK i PK, z profilu typický ovčácký pes, výborné 
předvedení, výborná povaha 

V1, CAC, VSV, BOB 

Psi Třída vítězů 

       8. ADAD z Ajysyt CMKU/BC/4379/0 08.10.08 

 o.: Bad Černá princezna, m.:  Buggie od Kulaté báby 

 ch.: Ungermanová Světlana, m.:  Sláma Martin 

Skoro 4-letý pes, dobrá výška, samčí typ, dobrý typ, hlava trochu menší, oko světlejší, šikmější, skus 
nůžkový, plnochrupý, chybí pigment dásní, krásné proporce těla, HK i PK lehce otevřené úhlení, silná 
kostra, barva pálení světlejší, kvalita srsti dobrá, úzký chod PK, pohyb pravidelný dobrý, správné 
předvedení, povaha výborná. 

V2 

16.Ch. HARWEY DUKE Blackgorge CMKU/BC/4556/1 27.03.10 

 o.: Bataille des Assiers, m.:  Bar Rafaelli des Onze Hermines 

 ch.: Kazdová Lidka, m.:  Kazdová Lidka 

2,5 letý pes, typický samec, dobrá výška, hlava trochu menší, chybí stop, užší mozkovna, oko tmavé, 
šikmější, plnochrupý, skus nůžkový, trochu delší pes, krásný úhel ramene, výborné PK i HL, kostra 
robustní, krásná barva, výborná kvalita srsti, pohyb zepředu i zezadu výborně souměrný, výborná 
povaha. 

V1, CAC 

 

Psi Třída mimo konkurenci 
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 18. ESHLEY z Lhotecké linie CMKU/BC/4069/0 26.08.06 

 o.: Garry z Koláčkova ranče, m.:  Sarah du Domaine des Gardiens de la Bergerie 

 ch.: Šimáková Jana, m.:  Šimáková Jana 

Starý rustikální typ, kostra výborná, tmavší pálení s příměsí černé, hlava dobře velká, spodní čelist, 
brada ustupující, krásná proporce těla, úhlení zadních končetin výborné, úhlení předních končetin 
otevřené, úzký chod zadních končetin, pohyb pravidelný, lehký, silná povaha.  

V 

Feny Třída štěňat 

 19. HÉROÏNE des Gardiens aux Coeurs Tendres Člp/BC/ 25.05.12 

 o.: Atlas des Assiers, m.:  Vanji des Gardiens aux Coeurs Tendres 

 ch.: Ducreau Marie-Josee, m.:  Vokatá Kateřina 

 4 měsíční fena, krásná fena, výborný typ, chrup se tvoří, v pořádku, krásné tělo, výborné úhlení HK i 
PH, krásná souměrná hlava, krásná barva, výborná kvalita srsti, souměrná v pohybu vpředu i vzadu, 
pohyb výborný. 

VN1, Nejlepší štěně 

Feny Třída mladých 

 20. ANGELA Slzy Katharů (H) CMKU/BC/4843/1 27.10.11 

 o.: Destin z Dorky, m.:  Bugy Mereva 

 ch.: Hruška Aleš, m.:  Hruška Aleš 

 Skoro roční fena, velká fena, dobrý typ, hlava- mozkovna trochu užší, nůžkový skus, plnochrupá, 
krásné pálení, výborné proporce těla, horní linie trochu lehčí, kostra silná, rameno trochu otevřené, 
volné, úzký chod PK, pohyb pravidelný, chybí prostorný pohyb, krásná barva, výborná povaha. 

V4 

 21. ANIMÉ Inty Raymi CMKU/BC/4849/1 08.12.11 

 o.: Attila z Podzámeckých zahrad, m.:  Damas du Clos de la Pinsoniere 

 ch.: Kratochvílová Kateřina, m.:  Frejmanová Ivana 

 9 měsíční malý model, fenčí typ, dobrý typ, menší fena, nůžkový skus, plnochrupá, hlava trochu 
menší, ustupující brada, pysky trochu nepřilnavé, krásné tělo, výborná horní i spodní linie, končetiny 
vyrovnané, kostra výborná, krásná barva, vzadu i vpředu vyrovnaný chod, typické předvedení pro 
mladého pssa, ke třeba lepší předvedení. 

V2 

 22. ANNELI Fanneli CMKU/BC/4834/1 01.11.11 

 o.: Balian Warrior Soul, m.:  Fanny Angels Blackgorge 

 ch.: Schwabová Jaroslava, m.:  Dobrovolná Ladislava 
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neúčastnila se 

 

 23. ASTARTE Enyhed CMKU/BC/4703/1 22.04.11 

 o.: Cyrus di Pla de la Jasse, m.:  Chanel de Vaux Rouges 

 ch.: Štěpánková Naďa, m.:  Dvořáková Eva 

neúčastnila se 

 

       83.  ATHENA Slza Katharů            CMKU/BC/4845/1   27.10.11 

         o. Destin z Dorky, m. Buggy Mereva 

 ch: Hruška Aleš Ing., m. Slavomír Bory Ing. 

10 měsíční fena, dobrý typ, velká fena, trochu samčího typu, hlava dobře velká, proporcionálně k tělu, 
pysky volnější, plnochrupá, skus nůžkový, volnější hrdlo, výborná kostra, krásné rameno, bedra vyšší, 
PK – vybočené tlapy, hýždě dobře osvaleny, úzký chod PK, pohyb pravidelný, nevyrovnaný v klusu, 
zlepšit předvedení. 

VD 

 24. AXARELLA Fanneli CMKU/BC/4837/1 01.11.11 

 o.: Balian Warrior Soul, m.:  Fanny Angels Blackgorge 

 ch.: Schwabová Jaroslava, m.:  Malíková Jana 

neúčastnila se 

 

 25. COQUETTE z Ajsyt CMKU/BC/? 24.07.11 

 o.: Turbo de la Negresse, m.:  Buggie od Kulaté báby 

 ch.: Ungermanová, m.:  Ungermanová Světlana 

 14 ti měsíční fena, dobrá výška, dobrý typ pro fenu, hlava proporcionálně k tělu, oči šikmější, 
světlejší, plnochrupá, skus nůžkový, tělo harmonické, krásně stavěná fena, výborná barva, výborná 
kvalita srsti, úzký chod PK, pohyb pravidelný, povaha výborná. 

V1 

 26. NAIRA Warrior Soul CMKU/BC/4797/1 25.09.11 

 o.: Adventure Troy de la Pointe du Meingat, m.:  Desorée Warrior Soul 

 ch.: Ooms Laila, m.:  Schwabová Jaroslava 

Roční fena, dobrá výška, dobrý typ, hlava proporcionálně k tělu, vyrovnaná, oči dobré barvy, šikmější, 
plnochrupá, skus nůžkový, krásné tělo, výborná kostra, PK i HK úhlení otevřené, barva korektní, 
výborná kvalita srsti, úzký chod PK, pohyb pravidelný, výborná povaha. 
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V3 

Feny Mezitřída 

 27. ABIGAIL z Babanovho vŕška CMKU/BC/4894/1 27.11.10 

 o.: Cazan Els Pastors de la Sandra, m.:  Gera Horla Slovakia 

 ch.: Mozolová Viera, m.:  Žák Josef 

2 letá fena, dobrá výška, dobrý typ, hlava proporcionálně k tělu, kratší čenich, dobře paralelní, 
plnochrupá, skus nůžkový, kostra výborná, PK i HK výborné úhlení, trochu otevřené rameno, slabší 
hrudník, barva korektní, výborná kvalita srsti, chod PK užší, pohyb pravidelný, ocas nesený výše, 
výborná povaha. 

V3 

       84.  DIABLESSE l´Ami Noir           CMKU/BC/4664/10 27.10.10 

 o. D´Roi des Matins de l´Abbé Rozier, m. Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres 

 ch: Černá Dagmar, m. Černá Martina   

23 měsíční fena, dobré výšky, dobrý typ, hlava trochu menší, oči dobré barvy, šikmější, chrup 
kompletní, navíc P1 vlevo nahoře,  horní i dolní linie výborná, výborné úhlení HK i PK, hrudník 
dobře vyvinutý, dobrá kostra, výborná barva, kvalita srsti, trochu užší chod PK, výborný pohyb 
z profilu, vyrovnaný, výborná povaha. 

V2, r.CAC         

 28. HEART KLARA z Lhotecké linie (H) SPKP 1796 20.12.10 

 o.: D´Roi des la Matins de l´Abbé Rozier, m.:  Bugi l´Ami noir 

 ch.: Šimáková Jana, m.:  Kratochvílová Hella 

20 měsíční fena, dobrá výška, dobrý typ, krásný výraz, hlava trochu menší, plnochrupá, skus nůžkový, 
dobře proporcionálně stavěná, horní i spodní linie výborná, výborné zbarvení harlekýn, výborné 
rameno, výborný hrudník, trochu otevřený chod, pohyb pravidelný, z profilu výborný, výborná 
povaha. 

V1, CAC 

 29. HESTIA z Lhotecké linie (H) Člp/BC/4676/10 21.12.10 

 o.: D´Roi de Matins de l´Abbé Rozier, m.:  Bugi l´Ami Noir 

 ch.: Šimáková Jana, m.:  Suchomelová Petra 

1,5 letá fena, dobrý typ, dobrá výška, hlava proporcionálně k tělu, vyrovnaná, trochu chybí stop, 
kompletní chrup, nůžkový skus, krásná horní linie, spodní linie trochu lehčí, krásná kostra, úhlení PK 
výborné, HK trochu otevřené, krásné zbarvení harlekýn, výborná kvalita srsti, úzký zadní chod, pohyb 
výborný, chybí prodloužený krok, ocas nesen vysoko, výborná povaha. 

V 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


 30. CHARLOTTKA z Husovy tvrze (H) CMKU/BC/4657/1 04.11.10 

 o.: Czech z Lhotecké linie, m.:  Arleta z Husovy tvrze 

 ch.: Otradovec Karel, m.:  Špačková Kristýna Bc. 

2 letá fena, dobrá výška, dobrý typ, hlava dobře velká, proporcionálně k tělu, plnochrupá, skus 
nůžkový, ustupující brada, krásná barva, výborná kostra, zadní i přední úhlení trochu otevřené, 
výborná kvalita srsti, úzký chod PK, pohyb výborný, horní linie by mohla být pevnější, výborná 
povaha. 

V4 

Feny Třída otevřená 

 31. ABEONA z Ajysyt CMKU/BC/4381/0 08.10.08 

 o.: Bad Černá princezna, m.:  Buggie od Kulaté báby 

 ch.: Ungermannová Světlana, m.:  Mazánek Lukáš 

3,5 letá fena, velká fena, trochu samčí typ, hlava trochu menší, oči dobré barvy, šikmější, plnochrupá, 
nůžkový skus, dásně příliš světlý pigment, horní linie trochu spáditá, trochu delší tělo, dobré úhlení 
HK i PH, pálení světlejší, dobrá kvalita srsti, lehce chybí vyrovnanost PL, úzký chod PK, pohyb 
z profilu trochu těžší (působí jako kůň). Výborná povaha. 

V 

32.AMY z Přímského podzámčí CMKU/BC/4627/1 22.05.10 

 o.: Aimant l´Ami Noir, m.:  Amy Fahave 

 ch.: Ságner Václav, m.:  Kalistová Romana 

2,5 letá fena, dobrá výška, dobrý typ, hlava výborně proporcionálně k tělu, trochu šikmější oči, dobrá 
barva oka, nůžkový skus, plnochrupá,. Krásné proporce těla, slabší hrudník, výborná kostra, úhlení PK 
výborné, rameno trochu otevřené, výborná barva, výborná kvalita srsti, zadní chod úzký, pohyb 
pravidelný, výborná povaha. 

V 

 33. APOKALYPSA Negrura de la Noche CMKU/BC/4619/1 08.06.10 

 o.: Cyrus du Pla de la Jasse, m.:  Brooke Witty Blackgorge 

 ch.: Zábranská Alena, m.:  Paulová Gabriela 

2 letá fena, velký model, výborný typ, hlava proporcionálně k tělu, trochu chybí stop, pysky volnější, 
plnochrupá, skus nůžkový, trochu delší fena, výborné úhlení PK i HK, kostra výborná, dobře vyvinutý 
hrudník, barva trochu světlejší pálení, výborná povaha, pravidelný pohyb. 

V3 

 34. AYLA z Přímského podzámčí CMKU/BC/4629/1 22.05.10 

 o.: Aimant l´Ami Noir, m.:  Amy Fahave 

 ch.: Ságner Václav, m.:  Chrastilová Marcela 
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2,5 letá fena, dobrý výška, typická fena, hlava proporcionálně k tělu, čenich kratší, plnochrupá, skus 
nůžkový, dobré proporce těla, výborná kvalita srsti, pálení světlejší, výborné rameno, velký hrudník, 
úhlení PK trochu otevřené, zadní chod úzký, pohyb pravidelný, chybí prostorný klus, ocas nahoře, 
výborná povaha. 

V 

 35. BASHIMA vom Sonwendsteinblick ÖHZB- BBC- 591  19.06.10 

 o.: Apoll de l´Ami des Chevaux, m.:  Farra du Chevalier de Daehl 

 ch.: Angerler Friederike, m.:  Angerler Friederike 

27 měsíců, dobrá výška, dobrý typ, hlava trochu menší, s krátkým čenichem, plnochrupá, skus 
nůžkový, výborná kostra, výborné úhlení HK i PK, výborná barva i kvalita srsti, úzký chod PK, dobrý 
pohyb, horní linie potřebuje zpevnit, výborná povaha. 

V1, CAC 

 36. BUGGY Mereva CMKU/BC/4466/0 11.05.09 

 o.: Ben z Koláčkova ranče, m.:  Brooke od Kulaté báby 

 ch.: Šmerdová Eva, m.:  Hruška Aleš 

3,5 letá fena, dobrá výška, dobrý typ, hlava proporcionálně k tělu, ustupující brada, plnochrupá, 
nůžkový skus, pigment lehce světlejší, výborná kvalita srsti, trochu víc zvlněná, výborná kostra, 
úhlená HK výborné, PH trochu otevřené, úzký chod PK, pohyb výborný z boku, výborná povaha. 

V4 

 85. CASSANTÉ l´Ami Noir CMKU/BC/4508/09 17.10.09 

 o.: Ustaritz du Perouet, m.:  Airin des Gardiens aux Coeurs Tendre 

 ch.: Černá Dagmar, m.:  Pavel Baroš 

 

3roky, krásná fena, hlava proporcionálně k tělu, oči šikmější, dobrá barva, plnochrupá, nůžkový skus, 
hrudník slabší, kostra výborná, barva a kvalita srsti výborná, rameno otevřené, výborné zadní úhlení, 
tlapy trochu vybočené, pohyb pravidelný, povaha výborná. 

 
V2, Res.CAC 

Feny Třída pracovní 

 37. AIRIN des Gardiens aux Coeurs Tendres CMKU/BC/3966/0 13.05.05 

 o.: Platoon des Assiers, m.:  Orka-Gerlie des Assiers 

 ch.: Ducreau Marie-Josée, m.:  Černá Dagmar 

neúčastnila se 
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 38. DAMAS du Clos de la Pinsoniere CMKU/BC/4442/0 08.03.08 

 o.: Valdonedes Bergers de la Vallée, m.:  Armionte du Clos de la Pinsoniere 

 ch.: Ligoureau-Conti Véronique, m.:  Zemín Roman 

4,5 letá fena, dobrá výška, výborný typ, hlava trochu menší, má krásný výraz, plnochrupá, nůžkový 
skus, trochu delší, výborná kostra, výborné úhlení PK i HK, krásná horní i spodní linie, barva trochu 
světlejší pálení, úzký chod PK, pohyb pravidelný, výborná povaha. 

V1, CAC 

Feny Třída vítězů 

 39. AURORE l´Ami Noir CMKU/BC/4197/0 20.08.07 

 o.: Seneque de la Dame Coeur, m.:  Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres 

 ch.: Černá Dagmar, m.:  Brožová Kateřina 

5 letá fena, dobrý typ, dobrá výška, hlava krásný výraz, typická, ale trochu menší, plnochrupá, 
nůžkový skus, krásné proporce těla, výborná kostra, výborné úhlení, výborná barva a kvalita srsti, 
spodní i horní linie výborná, výborný pohyb z boku, úzký chod PK, výborná povaha. 

V1, CAC, VSV 

 40. BUGI l´Ami Noir (H) CMKU/BC/4315/0 13.05.05 

 o.: Ook Argente du Pic des Hobereaux, m.:  Airin des Gardiens aux Coeurs Tendres 

 ch.: Černá Dagmar, m.:  Černá Dagmar 

4 letá fena, dobrá výška, dobrý typ, krásný výraz, ale hlava menší, plnochrupá, nůžkový skus, krásné 
proporce těla, horní i dolní linie výborná, výborná barva a kvalita srsti, úzký chod PK, sbíhavé PK, 
pohyb pravidelný, výborná povaha. 

V2, r.CAC 

Feny Třída veteránů 

 41. BRENA Awake CMKU/BC/3833/0 23.08.04 

 o.: Roger de Lusan, m.:  Alisa Alinas Awake 

 ch.: Králíčková Lenka, m.:  Horská Petra 

8 letá fena, dobrá výška, výborný typ, hlava proporcionálně k tělu, chybí trochu stop, krásná horní i 
spodní linie, kostra výborná, zadní končetiny trochu rozbíhavé, barva pálení světlejší, výborná kvalita 
srsti, pohyb z profilu výborný, výborná povaha. 

V1, Nejlepší veterán, BIS veterán 

 

Pozn:  PK…pánevní končetiny 

            HK …hrudní končetiny 
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