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Kolie dlouhosrstá�

Psi

Aiden Black z Hradešína nár. 14.6.2019
tricolor
o: Fridens Dusseldorf
m: Fridens Snowwhite
máj: Ales!  Vs!etec!ká
vý�sledek: chovný�
vý�s!ká: 60 cm
plnochrupý�

Hodnocení�: hlává týpická� , lehce spádlý�  nos; ucho sprá�vne!  násázeno, neseno;
oko  mándlove� ,  tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,
prostorný� ; hr!bet korektní�; bedrá, zá�dá korektní�; konc!etiný pr!ední� korektní�,
zádní�  lehce  rozbí�háve� ;  ocás  sprá�vne�  de� lký;  várlátá  ok;  srst,  pigmentáce
stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  korektní�;  pováhá  výrovnáná� ;  týp
stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;  pohlávní�  vý� ráz  výjá�dr!en;  mimor!á�dne�
pr!ednosti sýtost pá� lení�, bárvá oká

Alsting Tom Tailor nár. 26.11.2018
zlátý�
o: Riverside Song Pláý the Gáme
m: Alsting Monsoláná Stár
máj: Háná Vácí�r!ová�
vý�sledek: chovný�
vý�s!ká: 57 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ,  slábs!í�  spodní�  c!elist;  ucho  stándárdní�;  oko
mándlove� ,  tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  korektní�;  hr!bet
pevný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc!etiný  pr!ední�,  zádní�  korektní�;  ocás
stándárdní�;  várlátá  ok;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká
prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice vý�stávní�;  pohlávní�
vý� ráz výjá�dr!en



Arno z Čirého pramene nár. 7.7.2015
zlátý�
o: Pure Bláck Mágic von der Ischlerbáhn
m: Glámorous Ever After
máj: Kristý�ná Rá�bková�
vý�sledek: chovný�
vý�s!ká: 58 cm
plnochrupý�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho s! ir!eji násázeno, te!z!s! í�; oko mándlove� , hne!de� ;
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
sprá�vne�  de� lký,  tvor!í�  há� c!ek;  várlátá  ok;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;
pohýbová�  mechániká pruz!ná� , prostorná� ; pováhá výrovnáná� ; týp stándárdní�;
kondice  vý�stávní�;  pohlávní�  vý� ráz  výjá�dr!en;  mimor!á�dne�  pr!ednosti  sýtost
bárvý

Avenger Ever After nár. 27.12.2019
zlátý�
o: Morning Glorý Ever After
m: Nightwish Ever After
máj: Mgr. Románá Henc!ová�
vý�sledek: chovný�
vý�s!ká: 56 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  sprá�vne!  násázeno,  te!z!s! í�;  oko  mándlove� ,
tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;  hr!bet
korektní�;  bedrá,  zá�dá korektní�;  konc!etiný pr!ední�  korektní�,  zádní�  v postoji
rozbí�háve� , u� hlení� korektní�; ocás sprá�vná�  de� lká, vý�s!e násázen, výsoce nesen
v pohýbu;  várlátá  ok;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká
lehká� , pruz!ná� , prostorná� ; pováhá klidná� , výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice
vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en

Dealer von Schnappi Schnapp nár. 24.4.2019
zlátý�
o: Lovleý Lárrý Sir vom Bru; ggener-Lánd
m: Gilette Ever After



máj: Ing., Ph.D. Rádek Kottner
vý�sledek: nechovný�
vý�s!ká: 59 cm
plnochrupý�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho velmi lehce klopene� ; oko stándárdní�; chrup
u� plný� ;  skus  velmi  te!sne!  nu, z!kový� ,  spodní�  I1  levá�  te! sný�  pr!edkus;  hrudní�k
stándárdní�;  hr!bet  korektní�;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc!etiný  pr!ední�
stándárdní�,  zádní�  lehce  rozbí�háve� ;  ocás  sprvne�  de� lký;  várlátá  ok;  srst,
pigmentáce  ztrá� tá  pigmentu  ná  pýská� ch;  pohýbová�  mechániká  lehká� ,
pruz!ná� ; pováhá výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz
výjá�dr!en; mimor!á�dne�  pr!ednosti sýtá�  bárvá; hrube�  vádý skus, ucho, pigment

Jolly Jimmy Ronna Bohemia nár. 26.1.2020
tricolor
o: Andromá Best Gámbler
m: Grácious Goddess Ronná Bohemiá
máj: Ing. Micháelá Fro; mlová�
vý�sledek: chovný�
vý�s!ká: 57 cm
plnochrupý�

Hodnocení�: hlává týpická� , lehce spádlý�  nos; ucho stándárdní�; oko mándlove� ,
tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;  hr!bet
korektní�;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc!etiný  pr!ední�  korektní�,  volne! js! í�  loktý,
korektní� u� hlení�, zádní� lehce sevr!ene�  hlezno; ocás sprá�vná�  de� lká, tvor!í� há� c!ek,
zá  pohýbu  vý�s!e;  várlátá  ok;  srst,  pigmentáce  c!erná�  ne  zcelá  ideá� lní�;
pohýbová�  mechániká  pruz!ná� ,  prostorná� ;  pováhá  temperámentní�;  týp
stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;  pohlávní�  vý� ráz  výjá�dr!en;  mimor!á�dne�
pr!ednosti sýtost pá� lení�

Please Please Me Ever After nár. 22.5.2015
zlátý�
o: Páncho Sir vom Bru; ggener-Lánd
m: Goldilocks Ever After
máj: Mgr. Zuzáná Fric!ová�
vý�sledek: chovný�  



vý�s!ká: 55 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  mándlove� ,  hne!de� ;  chrup
u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  uz!s! í�,  hluboký� ;  hr!bet  korektní�;  bedrá,  zá�dá
korektní�; konc!etiný pr!ední� uz!s! í�, výtoc!ene�  tlápký, volne�  loktý, zádní� sevr!ene�
hlezno,  výtoc!ene� ,  u� hlení�  korektní�;  ocás  sprá�vne�  de� lký;  várlátá  ok;  srst,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  volná� ,  rozevlá� tá� ;  pováhá
výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en

Zircon Ever After nár. 4.10.2019
tricolor
o: Rández-Vous Ever After
m: Uáit Sibod Tirámisu
máj: Moniká Stárová�
vý�sledek: chovný�  
vý�s!ká: 58 cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ,  ná� znák  r!í�mske�ho  nosu;  ucho  stándárdní�;  oko
mándlove� , tmáve� ; chrup u� plný� ; skus nu, z!kový� ; hrudní�k hluboký� , prostorný� ;
hr!bet  rovný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc!etiný  pr!ední�  korektní�,  zádní�
výtoc!ene�  tlápký; ocás kráts! í�, zá pohýbu krouz!ek; várlátá ok; srst, pigmentáce
stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  prostorná� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en

Feny

Actually Ever After nár. 27.12.2019
zlátá�
o: Morning Glorý Ever After
m: Nightwish Ever After
máj: Háná Vánc!ová�
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 53 cm
plnochrupá�



Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho s! ir!eji násázene� ; oko mándlove� , tmáve� ; chrup
u� plný� ; skus nu, z!kový� ; hrudní�k hluboký� , prostorný� ; hr!bet rovný� ; bedrá, zá�dá
korektní�;  konc!etiný  pr!ední�  korektní�,  zádní�  lehce  rozbí�háve� ;  ocás  týpický� ;
srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz!ná� ,  prostorná� ;
pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;  pohlávní�  vý� ráz
výjá�dr!en

Blackberry z Hradešína nár. 1.2.2020
tricolor
o: Fridens Dusseldorf
m: Fridens Snowwhite
máj: J. Sejbál
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 54 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  s! ir!eji  násázeno,  sprá�vne!  násázeno;  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� á zádní� korektní�; ocás
sprá�vne�  de� lký;  srst,  pigmentáce stándárdní�;  pohýbová�  mechániká pruz!ná� ,
prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice vý�stávní�;  pohlávní�
vý� ráz výjá�dr!en

Connemara Dainty z Bohušova vrchu nár. 21.7.2019
tricolor
o: Monsoliná Mister X
m: Monsoliná Frut of Sun
máj: Háná Vácí�r!ová�
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 53 cm
plnochrupá�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho s! ir!eji násázeno; oko mándlove�  hne!de� ; 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 stándárdní�;  srst,
pigmentáce týpická� ; pohýbová�  mechániká prostorná� ; pováhá výrovnáná� ; týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en



Oriana Fredina Agi nár. 23.2.2019
zlátá�
o: Snou Táun Járdián Fierý Stár
m: Giuliá Gold Frediná Agi 
máj: Ing. Robin Slová� c!ek
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 55 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává týpická� ;  ucho sprá�vne!  násázeno, neseno; oko mándlove� ,
tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  stándárdní�,  prostorný� ;  hr!bet
pevný� ,  rovný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc!etiný  pr!ední�  stándárdní�,  zádní�
sevr!ená�  hlezná,  u� hlení�  stándárdní�;  ocás  kráts! í�  o  2  cm;  srst,  pigmentáce
stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  lehká� ,  pruz!ná� ,  prostorná� ;  pováhá
temperámentní�; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en;
mimor!á�dne�  pr!ednosti bárvá, sýtost pigmentu

Powerplay Ever After nár. 22.5.2015
zlátá�
o: Páncho Sir vom Bru; ggener-Lánd
m: Goldilocks Ever After
máj: Káter!iná Lonková�
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 52 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  mándlove� ,  hne!de� ;  chrup
u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;  hr!bet  korektní�;  bedrá,
zá�dá korektní�;  konc!etiný pr!ední�  korektní�  postoj,  lehce pros! lá�ple�  nádprstí�,
zádní�  rozbí�háve� ,  mí�rne!  výtoc!ene�  tlápký; ocás kráts! í�  o 3 cm, s!pic!ká dolevá;
srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  prostorná� ,  pruz!ná� ;
pováhá klidná� , výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz
výjá�dr!en; mimor!á�dne�  pr!ednosti pigment, bárvá



Kolie krá� tkosrstá�

Feny

Cassiopea Zlatíčko nár. 26.6.2018
tricolor
o: Fájn Aýláx Leneli
m: Berit In-Situ�
máj: Háná Klimentová�
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 56 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  lehce  ustupují�cí�  c!elo,  ná� znák  r!í�mske�ho  nosu,  me�ne!
výplne!ne�  lí�ce;  ucho  stándárdní�,  sprá�vne!  násázeno,  klopeno,  lehc!í�;  oko
stándárdní�,  mándlove� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,
prostorný� ;  hr!bet  korektní�;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc!etiný  pr!ední�
stándárdní�, lehce pros! lá�ple�  nádprstí�, zádní� lehce rozbí�hávý�  postoj, sprá�vne�
u� hlení�;  ocás  sprá�vná�  de� lká;  srst,  pigmentáce  nezcelá  ideá� lní�  c!erná�  bárvá;
pohýbová�  mechániká  pruz!ná� ,  prostorná� ;  pováhá  nepr!iprávená;  týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en

Infinity Fann Gopo nár. 26.7.2019
zlátá�
o: Aristokrát Bez hránic
m: Fánný Verá Gopo
máj: Anná Ku, lová�
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 55 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává týpická� ;  ucho stándárdní�;  oko stándárdní�,  hne!de� ;  chrup
u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  hluboký� ,  prostorný� ;  hr!bet  korektní�;  bedrá,
zá�dá  korektní�;  konc!etiný  pr!ední�  á  zádní�  postoj  stándárdní�,  u� hlení�
stándárdní�;  ocás  stándárdní�;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�
mechániká  lehká� ,  pruz!ná� ,  prostorná� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp  jemne! js! í�;
kondice  lehce  vý�z! ivná� ;  pohlávní�  vý� ráz  výjá�dr!en;  mimor!á�dne�  pr!ednosti
násázení� á nesení� uchá



SDeltie

Psi

Ace of Spades Štěstí ze Severu nár. 23.4.2020
zlátý�
o: Jeri z Dác!e
m: Hálle Berrý Sne!z!ný�  týgr
máj: Ing. Joláná Jur!icová�
vý�sledek: chovný�
vý�s!ká: 38 cm
plnochrupý�

Hodnocení�: hlává týpická� , me�ne!  výplne!ne�  lí�ce; ucho sprá�vne!  násázeno; oko
mándlove� , sve! tlejs! í�; chrup u� plný� ; skus nu, z!kový� ; hrudní�k uz!s! í�, hluboký� ; hr!bet
pevne!  rovný� ; bedrá, zá�dá korektní�; konc!etiný pr!ední� á zádní� korektní�; ocás
stándárdní�;  várlátá  ok;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká
týpická� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;  pohlávní�
vý� ráz výjá�dr!en

Akumulátor von Schnappi Schnapp nár. 21.7.2019
zlátý�
o: Keepsáke Káilo ze Shetlándu,
m: Inkognito von Schnáppi Schnápp
máj: Dánielá Jí�ru,
vý�sledek: chovný�
vý�s!ká: 37 cm
chýbí� 2xM3D

Hodnocení�: hlává korektní�; ucho sprá�vne!  násázeno, s! ir!eji neseno; oko lehce
otevr!ene� , tmáve� ; chrup chýbí� 2xM3D; skus nu, z!kový� ; hrudní�k korektní�; hr!bet
korektní�;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc!etiný  pr!ední�  korektní�,  lehce  strme! js! í�
u� hlení�, zádní� korektní� u� hlení�, lehce rozbí�hávý�  postoj; ocás korektní�; várlátá
ok; srst, pigmentáce stándárdní�; pohýbová�  mechániká lehká� , vá� záná�  vpr!edu;
pováhá klidná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en

Jack Daniels Maradriam nár. 4.5.2020
tricolor
o: Arárát Márádriám



m: Noricum Aurum Grex
máj: Jáná Krus!ándlová�
vý�sledek: chovný�
vý�s!ká: 40cm
plnochrupý�

Hodnocení�:  hlává  stándárdní�;  ucho  s! ir!eji  násázeno,  neseno,  te!z!ke� ;  oko
mándlove� ,  tmáve� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  korektní�;  hr!bet
korektní�;  bedrá,  zá�dá  korektní�;  konc!etiný  pr!ední�  výboc!ene�  loktý,  s! iroký�
postoj,  zádní�  korektní�;  ocás  stándárdní�;  várlátá  ok;  srst,  pigmentáce
stándárdní�; pohýbová�  mechániká pruz!ná� , prostorná� , ákcent; pováhá klidná� ;
týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en

Feny

Briar Rose Alkaveja nár. 3.3.2020
zlátá�
o: Be Háppý z Bárbor!í�nske�ho vrs!ku
m: Sheilá Str!í�brne�  dolý
máj: Jáná Jelí�nková�
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 37 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává týpická� ;  ucho stándárdní�;  oko otevr!ene! js! í�;  chrup u� plný� ;
skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  korektní�;  hr!bet  rovný� ;  bedrá,  zá�dá  korektní�;
konc!etiný  pr!ední�  výtoc!ene�  loktý,  zádní�  rozbí�háve� ;  ocás  stándárdní�;  srst,
pigmentáce  v lí�ná�ní�;  pohýbová�  mechániká  sýtá� ;  pováhá  výrovnáná� ;  týp
stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en

Jasmínka z Karlova hrádku nár. 21.4.2020
blue-merle
o: Algrázis Mágicál Bláck Sábbáth
m: Cleopátrá z Kárlová hrá�dku
máj: Iváná Musí�lková�
vý�sledek: chovná�



vý�s!ká: 37 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  lehc!í�;  oko  leve�  s modrý�m  klí�nkem,
mándlove� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k  prostorný� ;  hr!bet  pevný� ;
bedrá, zá�dá korektní�;  konc!etiný pr!ední�  á zádní�  korektní�;  ocás stándárdní�;
srst,  pigmentáce  týpická� ;  pohýbová�  mechániká  pruz!ná� ;  pováhá  klidná� ,
nepr!iprávená� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en

Koralína Van-Bery nár. 20.4.2020
blue-merle
o: Lovesome Anqel’s Gift
m: Isábell Cheerá Ván-Berý
máj: Káter!iná Smolková�
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 34 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ;  ucho  stándárdní�;  oko  lehce  otevr!ene� ,  tmáve� ;
chrup u� plný� ; skus nu, z!kový� ; hrudní�k uz!s! í�, hluboký� ; hr!bet pevný� ; bedrá, zá�dá
korektní�;  konc!etiný pr!ední�  lehce volne! js! í�,  výtoc!ene�  tlápký, zádní�  korektní�;
ocás  týpický� ;  srst,  pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz!ná� ,
prostorná� ;  pováhá výrovnáná� ;  týp stándárdní�;  kondice vý�stávní�;  pohlávní�
vý� ráz výjá�dr!en

Lilien z Černé hlásky nár. 28.1.2019
zlátá�
o: Ráin Dáncer ze Skální� výhlí�dký
m: Christiná ze Sedlmájerový vilý 
máj: Pávlá Mátkowská�
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 36 cm
plnochrupá�

Hodnocení�: hlává týpická� ; ucho sprá�vne!  násázeno, te!z!s! í�; oko lehce otevr!ene� ;
chrup u� plný� ; skus nu, z!kový� ; hrudní�k prostorný� ; hr!bet korektní�; bedrá, zá�dá
korektní�;  konc!etiný  pr!ední�  korektní�,  zádní�  rozbí�háve� ;  ocás  týpický� ;  srst,



pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  týpická� ;  pováhá  výrovnáná� ;
týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en

Make me a Star ze Shetlandů nár. 12.6.2019
tricolor
o: Everýthing Nice ze Shetlándu,
m: Sweet Sophiá ze Shetlándu,
máj: Vládimí�rá Hilscherová�
vý�sledek: chovná�  
vý�s!ká: 36 cm
plnochrupá�

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�  á  zádní�  korektní�;  ocás  stándárdní�;  srst,
pigmentáce  stándárdní�;  pohýbová�  mechániká  pruz!ná� ,  prostorná� ;  pováhá
výrovnáná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en

Pandora Moravské srdce nár. 9.4.2020
zlátá�
o: Be Háppý z Bárbor!inske�ho vrs!ku
m: Komtesá Verný�  tien!  
máj: Ing. Elis!ká Hoferková�
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 33 cm
plnochrupá�

Hodnocení�:  hlává  týpická� ,  ustupují�cí�  c!elo,  slábs!í�  c!enichová�  pártie;  ucho
týpicke� ,  lehc!í�;  oko  mándlove� ;  chrup  u� plný� ;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k
stándárdní�;  hr!bet pevný� ;  bedrá, zá�dá korektní�;  konc!etiný pr!ední�  korektní�,
zádní�  rozbí�háve� ;  ocás  stándárdní�;  srst,  pigmentáce  týpická� ;  pohýbová�
mechániká lehká� ; pováhá klidná� ; týp stándárdní�; kondice vý�stávní�; pohlávní�
vý� ráz výjá�dr!en

Ya Ysem Skořinka von Schnappi Schnapp nár. 11.10.2018
zlátá�
o: Keepsáke Káilo ze Shetlándu,
m: Drá�kulká von Schnáppi Schnápp



máj: Libus!e Hornová�
vý�sledek: chovná�
vý�s!ká: 33 cm
chýbí� M3LD

Hodnocení�:  hlává týpická�  s lehce ustupují�cí�m c!elem; ucho stándárdní�;  oko
mándlove� ,  lehce  otevr!ene� ;  chrup  chýbí�  M3LD;  skus  nu, z!kový� ;  hrudní�k
stándárdní�; hr!bet korektní�; bedrá, zá�dá korektní�; konc!etiný pr!ední� korektní�,
zádní�  s! irs! í�  postoj;  ocás  stándárdní�;  srst,  pigmentáce  týpická� ;  pohýbová�
mechániká  pruz!ná� ;  pováhá  klidná� ;  týp  stándárdní�;  kondice  vý�stávní�;
pohlávní� vý� ráz výjá�dr!en


