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Kolie dlouhosrstá

P s i

Kyzer Fatranský sen nar. 13. 9. 2014 zlatý
o: Lynmead Not a Dollar More m: Unchained Fatranský sen
maj: D. Pěnička
Výsledek: chovný výška: 57 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická,  výrazný  stop;  ucho  šířeji  nasazeno,  v polovině
klopeno; oko mandlové,  tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník široký,
hluboký,  dlouhý krk;  hřbet  rovný;  bedra,  záda korektní;  končetiny přední  a
zadní – správné úhlení, zadní za pohybu užší; ocas nedosahuje k hleznu; varla-
ta ok; srst,  pigmentace správné textury; pohybová mechanika lehká, pružná;
povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice chovná; pohlavní výraz správně vy-
jádřen.

Pixel Puzzle Ever After nar. 22. 5. 2015 zlatý
o: Pancho Sir vom Brüggener-Land m: Goldilocks Ever After
maj: L. Petrášková
Výsledek: chovný výška: 58 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové; chrup úplný, skus
nůžkový; hrudník široký, hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končeti-
ny přední a zadní správně úhlené; ocas standardní; varlata ok; srst, pigmentace
správné textury; pohybová mechanika lehká, pružná; povaha vyrovnaná; typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz správně vyjádřen.

F e n y

Celestýna Šenovská perla nar. 27. 9. 2013 tricolor
o: Clark Black Fredina Agi m: Zaira Blue Vermiko
maj: L. Bražinová
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá
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Hodnocení: hlava typická, standardní; ucho lehké; oko mandlové; chrup úplný,
skus nůžkový; hrudník široký, hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; kon-
četiny  přední  strmější  lopatka,  zadní  strmější  úhlení;  ocas  za  pohybu  nad
úrovní hřbetu, zatočený vpravo; srst, pigmentace správné textury, v línání; po-
hybová mechanika lehká, pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
chovná; pohlavní výraz správně vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost černé
barvy.

Gaia Blue Chytrá kráska nar. 9. 11. 2014 blue-merle
o: Fredy Black Fredina Agi m: Xplain Me It African Gold
maj: H. Káňová
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho lehčí; oko tmavé, mandlové; chrup úplný, PD
špičák  vpáčen  do  čelisti,  skus  nůžkový;  hrudník  úzký,  přiměřeně  hluboký;
hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – úhlení korektní,
vzadu užší za pohybu; ocas dosahuje k hleznu; srst, pigmentace standardní; po-
hybová mechanika lehká; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní;
pohlavní výraz správně vyjádřen; mimořádné přednosti – pěkná barva.

Jokky Dominance nar. 21. 6. 2012 tricolor
o: Dark Side of Ever After m: Caila z Mlýnského úvozu
maj: O. Rašťák
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická, kratší, užší spodní čelist; ucho v polovině klopeno;
oko mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník široký, hluboký, krk krát-
ký; hřbet krátký; bedra, záda – spáditá záď; končetiny přední a zadní správně
úhlené; ocas kratší, nedosahuje k hleznu; srst, pigmentace správné textury; po-
hybová mechanika vázaná vpředu i vzadu, těžká; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice chovná; pohlavní výraz správně vyjádřen.

Kolie krátkosrstá

P s i

Cu-chaorach Terun Soroli nar. 27. 2. 2015 zlatý
o: Natalian Diamond of Bila Kaifa m: Olive Krásná louka
maj: E. Vraspírová
Výsledek: chovný výška: 59 cm plnochrupý
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Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i klopeno; oko mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen; varlata ok; srst,
pigmentace správná, standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; po-
vaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

F e n y

Arte Ala Rozmarýna nar. 9. 11. 2014 tricolor
o: Erik of Bohemia Balada m: Bond Girl Adeteva
maj: R. Neuvirt
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava – stop není vyznačen, mírně ustupující čelo; ucho správně
nasazeno,  velmi  lehce klopeno;  oko mandlové;  chrup úplný,  skus nůžkový;
hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní
korektní;  ocas správně nasazen;  srst,  pigmentace správné textury; pohybová
mechanika  pružná;  povaha vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  chovná;  po-
hlavní výraz vyjádřen.

Šeltie

F e n y

Bottega Veneta al Bader nar. 19. 11. 2013 zlatá
o: Double Jeux des Romarins de Mayerling m: Ann Chess Jackdaw Rock
maj: M. Citorová
Výsledek: chovná výška: 33 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho správně  nasazeno i  klopeno;  oko kulatější;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda – mírně
spáditá; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen a nesen; srst,
pigmentace typická, standardní; pohybová mechanika dobrá, prostorná; povaha
vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Dragon Lady Alkyra nar. 27. 12. 2014 blue-merle
o: Piece of My Heart Veramente m: Darkness Blue z Říše fantazie
maj: B. Kubíčková
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Výsledek: chovná výška: 38 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická,  málo  vyplněné  líce;  ucho  správně  nasazeno  i
klopeno; oko mandlové, v pravém modrá tečka; chrup úplný, skus nůžkový;
hrudník hluboký, užší; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a
zadní – přední užší, mírně sbíhavé hlezno; ocas správně nasazen i nesen; srst,
pigmentace správné textury; pohybová mechanika pružná; povaha plachá; typ
jemnější; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.
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