
Výsledky bonitace Chropyně 11.9.2021

Kolie dlouhosrstá�

Psi

Baden-Baden Mapira 29.2.2020
zlátý�
o: Monsoláná Sundevon
m: Everdeen for Quidárá Chýstrá�  krá� ská
máj: Jitká Vármuz#ová�
vý�sledek: chovný�  
vý�s#ká: 59 cm
P1 LH zdvojená�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho sprá�vne#  násázeno, v polovine#  klopeno; oko
mándlove� ,  tmáve� ;  chrup P1 LH zdvojená� ;  skus nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ;
hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  volne# js# í�  loktý,  zádní�
lehce výtoc#ene�  tlápký; ocás kráts# í�; várlátá ok; srst, pigmentáce stándárdní�;
pohýbová�  mechániká pruz#ná� , prostorná� ; pováhá výrovnáná� ; týp stándárdní�;
kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Calab z Černostudničního vrchu 18.6.2017
tricolor
o: Skáboná Kiss’N Run
m: Close & Closer to Africán Gold
máj: Mgr. Simoná Bártos#ková�
vý�sledek: chovný�  
vý�s#ká: 59 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává týpická� ;  ucho sprá�vne#  násázeno, neseno; oko mándlove� ,
tmáve� ; chrup u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k stándárdní�; hr#bet pevný� ; bedrá,
zá�dá korektní�; konc#etiný pr#ední� korektní�, zádní� lehce sevr#ene�  hlezno; ocás
zá  pohýbu  vý�s#e  nesen  vprávo;  várlátá  ok;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;
pohýbová�  mechániká pruz#ná� , prostorná� ; pováhá nervo� zní�, nepr#ipráven; týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en



Eldvidzh University of Emotion 22.2.2020
zlátý�
o: Eldvidzh Je T’áime Mon Amuler
m: Big Houp Cubá
máj: Mgr. Lenká Petrá� s#ková�
vý�sledek: chovný�  
vý�s#ká: 59 cm
plnochrupý�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho s# ir#eji násázeno; oko mándlove� , tmáve� ; chrup
u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k hluboký� , prostorný� ; hr#bet pevný� ; bedrá, zá�dá
korektní�; konc#etiný korektní�, zádní� lehce výtoc#ene�  tlápký; ocás stándárdní�;
várlátá  ok;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz#ná� ,
prostorná� ;  pováhá  klidná� ,  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;
pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Hrabia Monte Magiczny szkot 15.5.2018
tricolor
o: Winston Mágiczný Szkot
m: Andromá Xotic Eboný Queen
máj: MVDr. Joánná Go? bel
vý�sledek: chovný�  
vý�s#ká: 58 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává týpická� ;  ucho sprá�vne#  násázeno, neseno; oko mándlove� ,
str#ední�  pigmentáce;  chrup  u� plný� ;  skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  prostorný� ,
hluboký� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  ok,  zádní�
rozbí�hávý�  postoj; ocás sprá�vne#  násázen, nesen, stá� c#en vlevo; várlátá ok; srst,
pigmentáce  stándárdní�  v  lí�ná�ní�;  pohýbová�  mechániká  stándárdní�;  pováhá
klidná� ,  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;  pohlávní�  vý� ráz
výjá�dr#en; mimor#á�dne�  pr#ednosti sýtost c#erne�  bárvý

Kendy for Quidara Chytrá kráska 9.6.2020
tricolor
o: Huckelberý for Quidá Chýtrá�  krá� ská
m: Monsoláná Siá Kiss
máj: RNDr. Bc. Járomí�r Váchutká



vý�sledek: chovný�  
vý�s#ká: 56 cm
P1 LH zdvojená�

Hodnocení�: hlává me�ne#  výplne#ne�  lí�ce, výstouple�  nádoc#nicove�  oblouký; ucho
sprá�vne#  násázeno, neseno; oko mándlove� , tmáve� , hluboko uloz#ene� ; chrup P1
LH  zdvojená� ;  skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;  hr#bet  pevný� ;
bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  ok,  zádní�  výtoc#ene�  tlápký;  ocás
sprá�vne#  násázen, nesen; várlátá ok; srst, pigmentáce momentá� lne#  ne zcelá
ideá� lní�;  pohýbová�  mechániká  stándárdní�;  pováhá  výrovnáná� ;  týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Konan for Quidara Chytrá kráska 9.6.2020
tricolor
o: Huckleberý for Quidá Chýtrá�  krá� ská
m: Monsoláná Siá Kiss
máj: Bohusláv Pr#ibýl
vý�sledek: chovný�
vý�s#ká: 59 cm
plnochrupý�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho sprá�vne#  stándárdní�; oko mándlove� , tmáve� ;
chrup u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k hluboký� , uz#s# í�; hr#bet pevný� ; bedrá, zá�dá
korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  korektní�,  zádní�  lehce  výtoc#ene�  tlápký;  ocás
sprá�vne#  násázen, zá pohýbu vý�s#e nesen; várlátá ok; srst, pigmentáce sýtá� ,
ále  v  lí�ná�ní�;  pohýbová�  mechániká  lehká� ,  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá
výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Feny

Anna z Vily Pavluška   1.5.2020
tricolor
o: Fí�k Kárino Bohemiá
m: Nádiná Frediná Agi
máj: Ivá Pá� lková�
vý�sledek: chovná�



vý�s#ká: 53 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává lehce ustupují�cí�  c#elo,  me�ne#  výplne#ne�  lí�ce,  má� lo  vý�rázný�
stop;  ucho  sprá�vne#  násázeno,  v  polovine#  neseno;  oko  mándlove� ,  tmáve� ,
hluboko  uloz#ene� ;  chrup  plnochuoá� ;  skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,
prostorný� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  korektní�,
zádní� lehce strme� , výtoc#ene�  tlápký; ocás sprá�vne#  násázen, stoc#en vlevo; srst,
pigmentáce  v  lí�ná�ní�;  pohýbová�  mechániká  pruz#ná� ;  pováhá  klidná� ;  týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Beautiful Bellevue Mapira 29.2.2020
zlátá�
o: Monsoláná Sundevon
m: Everdeen for Quidárá Chýtrá�  krá� ská
máj: Háná Vácí�r#ová�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 52 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  s# ir#eji  násázeno,  sprá�vne#  klopeno;  oko
mándlove� , tmáve� ; chrup u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k hluboký� , prostorný� ;
hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá korektní�;  konc#etiný pr#ední�  lehce strme# js# í�,  zádní�
výtoc#ene�  tlápký,  u� hlení�  ok;  ocás  kráts# í�,  dobr#e  nesen;  srst,  pigmentáce  v
lí�ná�ní�;  pohýbová�  mechániká  lehká� ,  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;
týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Begasuka’s Time to Shine Tessa 5.4.2020
zlátá�
o: Begásuká’s Prince Chipolino
m: Begásuká’s Nice Princess
máj: Háná Vácí�r#ová�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 52 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává týpická� ;  ucho sprá�vne#  násázeno, neseno; oko mándlove� ,
tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;  hr#bet



pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  volne# js# í�  loktý,  zádní�  lehce
rozbí�háve�  tlápký;  ocás  stándárdní�;  srst,  pigmentáce  v  lí�ná�ní�;  pohýbová�
mechániká stándárdní�; pováhá výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�;
pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en; mimor#á�dne�  pr#ednosti sýtost pigmentu

Bella Blue Ra-coll 2.4.2020
blue-merle
o: Gek in Bláck z Dánc#í� louký
m: Jáýlá Blue z Dánc#í� louký
máj: Mgr. Lenká Kon# ár#í�ková�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 55 cm
P1 LH zdvojená�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ,  me�ne#  výplne#ne�  lí�ce;  ucho  sprá�vne#  násázeno,
neseno;  oko  mándlove� ,  tmáve� ,  otevr#ene# js# í�;  chrup  P1  LH  zdvojená� ;  skus
nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;
konc#etiný pr#ední�  stándárdní�, zádní� výtoc#ene�  tlápký; ocás sprá�vne#  násázen,
nesen;  srst,  pigmentáce  v lí�ná�ní�,  ne  zcelá  ideá� lní�  blue-merle;  pohýbová�
mechániká  lehká� ,  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;
kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Brilliant Braunny Mapira 29.2.2020
zlátá�
o: Monsoláná Sundevon
m: Everdeen for Quidárá Chýtrá�  krá� ská
máj: Háná Vácí�r#ová�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 54 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ,  me�ne#  výplne#ne�  lí�ce;  ucho  stándárdní�;  oko
mándlove� ,  tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  prostorný� ;  hr#bet
pevný� ; bedrá, zá�dá korektní�; konc#etiný pr#ední� volne# js# í� loktý, zádní� korektní�,
lehce výtoc#ene�  tlápký; ocás stándárdní�;  srst, pigmentáce stándárdní�,  lehce
ná  hr#bete#  zvlne#no;  pohýbová�  mechániká  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá
výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en



Eldvidzh Uni Rose Vermel 22.2.2020
zlátá�
o: Eldvidzh Je T’áime Mon Amulet
m: Big Houp Cubá
máj: Mgr. Lenká Petrá� s#ková�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 54 cm
plnochrupá�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho s# ir#eji násázeno; oko mándlove� , tmáve� ; chrup
u� plný� ;  skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  korektní�;  hr#bet  korektní�;  bedrá,  zá�dá
korektní�;  konc#etiný pr#ední�,  zádní�  korektní�;  ocás stándárdní�;  srst  v  lí�ná�ní�,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá
klidná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Gina Karino Bohemia 20.3.2020
zlátá�
o: Gek in Bláck z Dánc#í� louký
m: Dixi z Petr#kovický�ch strá�ní� 
máj: Josef Nová�k
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 55 cm
plnochrupá�

Hodnocení�: hlává s# irs# í�; ucho sprá�vne#  násázeno, te#z#ke� ; oko mándlove� , str#ední�
pigmentáce;  chrup  u� plný� ;  skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  mohutný� ;  hr#bet  pevný� ;
bedrá, zá�dá korektní�; konc#etiný pr#ední� korektní�, zádní� lehce sevr#ene�  hlezno;
ocás  stándárdní�;  srst  v lí�ná�ní�,  lehce  zvlne#ná� ,  pigmentáce  sýtá� ;  pohýbová�
mechániká pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice
bláhobýtná� ; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Ginger Karino Bohemia 20.3.2020
zlátá�
o: Gek in Bláck z Dánc#í� louký
m: Dixi z Petr#kovický�ch strá�ní�
máj: Anná Máulerová�
vý�sledek: chovná�



vý�s#ká: 53 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  korektní�,  lehce  ustupují�cí�  c#elo;  ucho sprá�vne#  násázeno,
v polovine#  klopeno; oko mándlove� ,  str#ední�  pigmentáce; chrup u� plný� ;  skus
nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný
pr#ední�  korektní�,  zádní�  sbí�háve�  hlezno;  ocás  stándárdní�;  srst  v  lí�ná�ní�,
pigmentáce stándárdní�; pohýbová�  mechániká lehká� , pruz#ná� ; pováhá klidná� ;
týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Goldie Karino Bohemia 20.3.2020
zlátá�
o: Gek in Bláck z Dánc#í� louký
m: Dixi z Petr#kovický�ch strá�ní�
máj: Vlástá Kleinerová�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 56 cm
plnochrupá�

Hodnocení�: hlává lehce ustupují�cí� c#elo, me�ne#  výplne#ne�  lí�ce, volne# js# í� koutký;
ucho  sprá�vne#  násázeno,  v polovine#  klopeno;  oko  mándlove� ,  str#ední�
pigmentáce; chrup u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k hluboký� , prostorný� ; hr#bet
pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  korektní�,  zádní�  výtoc#ene�
tlápký;  ocás  stándárdní�;  srst,  pigmentáce  ;  pohýbová�  mechániká  lehká� ,
pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;
pohlávní� vý� ráz me�ne#  výjá�dr#en

Grace Karino Bohemia 20.3.2020
zlátá�
o: Gek in Bláck z Dánc#í� louký
m: Dixi z Petr#kovický�ch strá�ní�
máj: Káter#iná Pls#ková�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 53 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ,  me�ne#  výplne#ne�  lí�ce;  ucho  sprá�vne#  násázeno,
v polovine#  klopeno; oko lehce otevr#ene# js# í�, str#ední� pigmentáce; chrup u� plný� ;



skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá
korektní�; konc#etiný pr#ední� volne# js# í� loktý, zádní� lehce výtoc#ene�  tlápký; ocás
sprá�vne#  násázen,  nesen;  srst,  pigmentáce  stándárdní�,  v  lí�ná�ní�;  pohýbová�
mechániká  lehká� ,  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;
kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Illusion of Perfection of Emiber 12.4.2020
zlátá�
o: Beldones Nápoleon
m: Zexwood Love of Mý Love
máj: Márcelá Vá�chová�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 52 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  korektní�,  me�ne#  výplne#ne�  lí�ce;  ucho  s# ir#eji  násázeno,
sprá�vne#  klopeno; oko mándlove� , tmáve� ; chrup u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k
korektní�;  hr#bet pevný� ;  bedrá, zá�dá korektní�;  konc#etiný pr#ední�  stándárdní�,
zádní�  lehce  rozbí�háve� ;  ocás  stándárdní�;  srst  v  lí�ná�ní�,  pigmentáce  sýtá� ;
pohýbová�  mechániká  lehká� ,  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Kora for Quidara Chytrá kráska 9.6.2020
tricolor
o: Huckleberý for Quidá Chýtrá�  krá� ská
m: Monsoláná Siá Kiss
máj: Michál Bártos#
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 51 cm
P1 LH zdvojená� , P2 PH chýbí�

Hodnocení�:  hlává  korektní�,  me�ne#  výplne#ne�  lí�ce;  ucho  stándárdní�;  oko
mándlove� ,  tmáve� ;  chrup  P1  LH  zdvojená� ,  P2  PH  chýbí�;  skus  nu. z#kový� ;
hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;  hr#bet pevný� ;  bedrá, zá�dá korektní�;  konc#etiný
pr#ední� korektní�, zádní� lehce výtoc#ene�  tlápký; ocás stándárdní�; srst v lí�ná�ní�,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá
výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en



Meddy Gold od Dennynky 23.4.2018
zlátá�
o: Arpád Gold Vorás#if
m: Cálámitý Jáne New Márton
máj: Gábrielá Zá� lis#ová�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 52 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  sprá�vne#  násázeno,  lehc#í�;  oko  mándlove� ,
str#edne#  tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;
hr#bet pevný� ;  bedrá, zá�dá korektní�;  konc#etiný pr#ední�  korektní�,  zádní�  lehce
rozbí�háve� ;  ocás  stándárdní�;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�
mechániká pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice
chovná� ; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Yakira Amber sun z Dančí louky 2.6.2020
zlátá�
o: Ullý Bláck Sir z Dánc#í� louký
m: Oliviá Oýl Ládý vom Bru? ggener-Lánd
máj: Simoná SJenková�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 52 cm
plnochrupá�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho sprá�vne#  násázeno, neseno, leve�  ucho lehc#í�;
oko  mándlove� ,  tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,
prostorný� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  korektní�,
zádní� velmi lehce sevr#ene�  hlezno; ocás sprá�vne#  násázen, kráts# í�; srst v lí�ná�ní�,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  lehká� ,  pruz#ná� ,  prostorná� ;
pováhá výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice chovná� ; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en



SJeltie

Psi

Bisquit Magistraliter 23.2.2020
blue-merle
o: Ares z Fáustový záhrá�dký
m: Venividivici Cháncý Remus
máj: MUDr. Jir# iná Káderková�
vý�sledek: chovný�
vý�s#ká: 40 cm
plnochrupý�

Hodnocení�: hlává korektní�, me�ne#  výplne#ne�  lí�ce; ucho s# ir#eji násázeno, te#z#s# í�;
oko mándlove� , lehce otevr#ene# js# í�, tmáve� ; chrup u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k
prostorný� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  volne# js# í�
loktý, zádní� korektní�; ocás stándárdní�; srst sprá�vne�  texturý, pigmentáce ne
zcelá  ideá� lní�  blue  merle  bárvá;  pohýbová�  mechániká  pruz#ná� ,  prostorná� ;
pováhá klidná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Grimm Mondeo 19.6.2019
tricolor
o: Drák Morávske�  srdce
m: Cásábláncá Mondeo
máj: Mgr. Dánielá Houz#vová�
vý�sledek: chovný�
vý�s#ká: 39 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  mándlove� ,  tmáve� ;  chrup
u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k hluboký� , prostorný� ; hr#bet pevný� ; bedrá, zá�dá
korektní�;  konc#etiný pr#ední�  strme# js# í�  u� hlení�,  zádní�  stándárdní�;  ocás dlouhý� ,
sprá�vne#  násázen,  zá  pohýbu  vý�s#e  nesen;  srst  v  lí�ná�ní�,  pigmentáce
stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  lehká� ,  pruz#ná� ;  pováhá  nervo� zní�;  týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Pancho ze Sedlmajerovy vily 7.7.2020
tricolor
o: Indigo ze Sedlmájerový vilý



m: Bi-Blue Bellindá ze Shetlándu.
máj: Járosláv Járos#
vý�sledek: chovný�
vý�s#ká: 38 cm
plnochrupý�

Hodnocení�: hlává korektní�, me�ne#  výplne#ne�  lí�ce; ucho me#kke� , pr#í�lis#  klopene� ;
oko  mándlove� ,  tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,
prostorný� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�,  zádní�
korektní�;  ocás  stándárdní�;  srst  stándárdní�,  sýtá�  pigmentáce;  pohýbová�
mechániká  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá  nervo� zní�;  týp  stándárdní�;  kondice
vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Sirius Black ze Shetlandů 3.3.2020
tricolor
o: Keepsáke Káilo ze Shetlándu.
m: Nángie Nýmph ze Shetlándu.
máj: Pávlá Sedlmájerová�
vý�sledek: chovný�
vý�s#ká: 37 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  lehce  otevr#ene� ,  tmáve� ;
chrup u� plný� ;  skus nu. z#kový� ;  hrudní�k  prostorný� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá
korektní�;  konc#etiný  pr#ední�,  zádní�  korektní�;  ocás  stándárdní�;  srst,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  lehká� ,  pruz#ná� ,  prostorná� ;
pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;  pohlávní�  vý� ráz
výjá�dr#en; mimor#á�dne�  pr#ednosti sýtost c#erne�  bárvý

Feny

Airin Stříbrné doly 25.8.2020
zlátá�
o: Follow ýour nose Eáger to Fáme
m: Bláck Delight Máidenheád
máj: Petr Vichtá
vý�sledek: chovná�



vý�s#ká: 35 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  mándlove� ,  tmáve� ;  chrup
u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k hluboký� , prostorný� ; hr#bet pevný� ; bedrá, zá�dá
korektní�; konc#etiný pr#ední�, zádní� stándárdní�; ocás stándárdní�; srst v lí�ná�ní�,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  lehká� ,  pruz#ná� ;  pováhá
výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Beatrix Magistraliter 23.2.2020
tricolor
o: Ares z Fáustový záhrá�dký
m: Venividivici Cháncý Remus
máj: MUDr. Jir# iná Káderková�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 35 cm
chýbí� 2x P1 H, 2x P2 D, 2x M3

Hodnocení�:  hlává  korektní�,  lehce  klenute�  c#elo,  me�ne#  výplne#ne�  lí�ce;  ucho
s#ir#eji násázeno, sprá�vne#  klopeno; oko tmáve� , otevr#ene� ; chrup chýbí� 2x P1 H,
2x P2 D, 2x M3; skus nu. z#kový� ; hrudní�k korektní�; hr#bet pevný� ; bedrá, zá�dá
korektní�;  konc#etiný  pr#ední�,  zádní�  korektní�;  ocás  stándárdní�;  srst,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá
klidná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;  pohlávní�  vý� ráz  výjá�dr#en;
mimor#á�dná�  pr#ednost sýtost c#erne�  bárvý

Bella my Dream Agent Arnak 12.4.2020
zlátá�
o: Kosmos Fervidus
m: Náomi Gold Modrý�  duká� t
máj: MUDr. Lucie Vrábcová�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 37 cm
plnochrupá�

Hodnocení�: hlává korektní�,  lehce ustupují�cí�  c#elo, me�ne#  výplne#ne�  lí�ce; ucho
s#ir#eji násázeno, sprá�vne#  klopeno; oko lehce otevr#ene� ,  hne#de� ;  chrup u� plný� ;
skus  nu. z#kový� ;  hrudní�k  prostorný� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;



konc#etiný  pr#ední�  volne�  loktý,  ákcentní�  zá  pohýbu,  zádní�  korektní�;  ocás
stándárdní�;  srst  v  lí�ná�ní�,  pigmentáce  sýtá� ;  pohýbová�  mechániká  lehká� ,
pruz#ná� , ákcentní�; pováhá klidná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní�
vý� ráz výjá�dr#en

Bianka Zlatá fantázia 23.8.2020
zlátá�
o: I Am Bobino Fervidus
m: Mámá Miá Ko-To-Rá
máj: Ve#rá Schmidtová�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 36 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  korektní�,  me�ne#  výplne#ne�  lí�ce;  ucho  sprá�vne#  násázeno,
neseno;  oko otevr#ene# js# í�,  str#ední�  pigmentáce;  chrup u� plný� ;  skus  nu. z#kový� ;
hrudní�k hluboký� , u� zký� ; hr#bet pevný� ; bedrá, zá�dá korektní�; konc#etiný pr#ední�
u� zký�  postoj, zádní� korektní�; ocás stándárdní�; srst v lí�ná�ní�, pigmentáce sýtá� ;
pohýbová�  mechániká  stándárdní�;  pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;
kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Easy Loucký mlýn 1.12.2018
zlátá�
o: Jeri z Dác#e
m: Urschi Str#í�brne�  dolý
máj: ing. Moniká Vojtková�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 33 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  korektní�,  me�ne#  výplne#ne�  lí�ce,  pr#í�lis#  vý� rázný�  stop;  ucho
sprá�vne#  násázeno,  te#z#ke� ;  oko  lehce  otevr#ene� ,  tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus
nu. z#kový� ;  hrudní�k  hluboký� ;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný
pr#ední�  stándárdní�,  zádní�  lehce  rozbí�háve� ;  ocás  sprá�vne#  násázeno,  výsoce
nesen;  srst  stándárdní�,  pigmentáce  sýtá� ;  pohýbová�  mechániká  pruz#ná� ,
prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice vý�stávní�;  pohlávní�
vý� ráz výjá�dr#en



Galliarda Sol Oriens 3.5.2020
blue-merle
o: Bláck Obsession Forest Lánd Chilábo
m: Eroicá Sol Oriens
máj: Petrá Ocetková�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 36 cm
chýbí� M3 LD

Hodnocení�: hlává týpická� , me�ne#  výplne#ne�  lí�ce; ucho s# ir#eji násázeno, neseno
sprá�vne# ;  oko  otevr#ene� ,  obe#  modre� ;  chrup  chýbí�  M3  LD;  skus  nu. z#kový� ;
hrudní�k korektní�; hr#bet pevný� ; bedrá, zá�dá korektní�; konc#etiný pr#ední� lehce
rozbí�háve� , strme# js# í� u� hlení�, zádní� lehce výtoc#ene�  tlápký; ocás stándárdní�; srst
v  lí�ná�ní�,  pigmentáce  stándárdní�,  sýtá� ;  pohýbová�  mechániká  pruz#ná� ,
prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice vý�stávní�;  pohlávní�
vý� ráz výjá�dr#en

G.I.Jane Vrabčí hnízdo 4.6.2020
blue-merle
o: Knight of the Night Cháncý Remus
m: Hánný od Kámenite�  r# í�c#ký
máj: Mártiná SJ imc#í�ková�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 36 cm
chýbí� 2x M3

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  lehce  otevr#ene� ,  hne#de� ;
chrup chýbí� 2x M3; skus nu. z#kový� ; hrudní�k stándárdní�; hr#bet pevný� ; bedrá,
zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  lehce  strme# js# í�  u� hlení�,  volne�  loktý,  zádní�
lehce rozbí�háve� ; ocás stándárdní�; srst v lí�ná� ní�, pigmentáce ne zcelá ideá� lne#
rozloz#ená�  c#erná�  bárvá; pohýbová�  mechániká stándárdní�; pováhá výrovnáná� ;
týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Honey Hami Barabel 2.11.2019
zlátá�
o: Follow ýour nose Eáger to Fáme
m: Quittánce z DJ á�blový studá�nký
máj: Micháelá Tomec#ková�



vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 37 cm
plnochrupá�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho sprá�vne#  násázeno, lehc#í�; oko lehce otevr#ene� ,
hne#de� ; chrup u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k stándárdní�; hr#bet pevný� ; bedrá,
zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  korektní�,  zádní�  lehce  rozbí�háve� ;  ocás
stándárdní�;  srst  v  lí�ná�ní�,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká
lehká� ,  pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice
vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Iris Chřibské polesí 3.5.2020
zlátá�
o: Be Háppý z Bárbor#í�nske�ho vrs#ku
m: Nitouche z DJ á�blový studá�nký
máj: Moniká SJárfová�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 38 cm
plnochrupá�

Hodnocení�: hlává korektní�, me�ne#  výplne#ne�  lí�ce; ucho sprá�vne#  násázeno, leve�
velmi lehce klopeno; oko mándlove� , str#ední� pigmentáce; chrup u� plný� ; skus
nu. z#kový� ;  hrudní�k  korektní�;  hr#bet  pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc#etiný
pr#ední� korektní�, zádní� lehce výtoc#ene�  tlápký; ocás stándárdní�; srst v lí�ná�ní�,
pigmentáce sýtá� ; pohýbová�  mechániká pruz#ná� , prostorná� ; pováhá nervo� zní�;
týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en

Odyssea ze Sedlmajerovy vily 11.9.2019
blue-merle
o: Indigo ze Sedlmájerový vilý
m: Bi-Blue Bellindá ze Shetlándu.
máj: Jároslává Ne#mec#ková�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 34 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho s# iroce  násázeno,  te#z#s# í�;  oko otevr#ene� ,  obe#
modre� ; chrup u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k stándárdní�; hr#bet pevný� ; bedrá,



zá�dá  korektní�;  konc#etiný  pr#ední�  stándárdní�,  zádní�  stándárdní�,  lehce
rozbí�háve�  tlápký;  ocás  sprá�vne#  násázen,  nesen,  korektní�  de� lká;  srst,
pigmentáce  vý�borná�  strukturá,  bárvá  i  de� lká;  pohýbová�  mechániká
právidelná� ,  prostorná� ,  krok  dýnámický� ;  pováhá  pr#á� telská� ,  milá� ;  týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz vý�borný�  sámic#í�

Niobé Moravské srdce 15.3.2019
zlátá�
o: Be Háppý z Bárbor#í�nske�ho vrchu
m: Komtesá Verný�  tien#
máj: Ing. Ivá Klopcová�
vý�sledek: chovná�
vý�s#ká: 33 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  sprá�vne#  násázeno,  klopeno;  oko  lehce
otevr#ene� , tmáve� ; chrup u� plný� ; skus nu. z#kový� ; hrudní�k hluboký� ; hr#bet pevný� ;
bedrá, zá�dá korektní�; konc#etiný pr#ední� korektní�, zádní� lehce sevr#ene�  hlezno;
ocás  stándárdní�;  srst  stándárdní�,  pigmentáce  lehká�  depigmentáce  pýsku. ;
pohýbová�  mechániká pruz#ná� ,  prostorná� ;  pováhá nervo� zní�;  týp stándárdní�;
kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr#en


