
VÝSLEDKY: BONITACE CHROPYNĚ

11.5.2019 - 12.5.2019

Kolie dlouhosrstá

Psi

Artex Jesenická perla nar. 11.02.2018
zlatý
o: Gek in Black z Dančí louky
m: Cherie z Dančí louky
maj: Gabriela Zemancová
výsledek: chovný
výška: 58 cm
plnochrupý

Hodnocení:  hlava  dlouhá,  úzká;  ucho  široce  nasazené,  těžké;  oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,
úzký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední užší, zadní
lehce rozbíhavé; ocas špičkou doprava; varlata ok; srst, pigmentace
standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha
vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.

Atrej Jesenická perla nar. 11.02.2018
tricolor
o: Gek in Black z Dančí louky
m: Cherie z Dančí louky
maj: Lukáš Prepletaný
výsledek: chovný
výška: 59 cm
plnochrupý

Hodnocení: hlava standardní; ucho standardní; oko mandlové, tmavé;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet pevný,



rovný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  a  zadní  –  vzadu
rozbíhavý  postoj;  ocas  správně  nasazen,  v pohybu  výše  nesen;
varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná,
prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost pálení.

Faunus Gibsonova púšť nar. 27.05.2017
zlatý
o: Etien Gold od Dennynky
m: Bisaltes Gibsonova púšť
maj: Petr Vojta
výsledek: chovný
výška: 54 cm
plnochrupý

Hodnocení:  hlava  korektní,  lehce  kratší;  ucho  správně  nasazeno,
těžké;  oko mandlové,  tmavé;  chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník
hluboký,  prostorný;  hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny
přední  ok,  zadní  rozbíhavé;  ocas  správně  nasazen,  v pohybu výše
nesen,  stočen;  varlata  ok;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová
mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;
kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen.

Chronos Blue Chytrá kráska nar. 22.12.2016
blue-merle
o: Lovley Larry Sir fom Brüggener-Land
m: Xplain Me It African Gold
maj: Jaroslava Přibylová
výsledek: chovný
výška: 58 cm
plnochrupý

Hodnocení: hlava standardní; ucho správně nasazeno i neseno; oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;
hřbet  pevný,  rovný,  kratší;  bedra,  záda korektní;  končetiny  přední
standardní,  zadní  lehce  rozbíhavé;  ocas  správně  nasazen,  stočen
doleva,  za  pohybu  vysoko  nesen;  varlata  ok;  srst,  pigmentace
standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha



vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen; mimořádné přednosti – barva.

Ideal Dolaredy Slapská alej nar. 12.09.2017
zlatý
o: Double Scotch Black Dollar
m: Red Sonja Modrý Iris
maj: František Mládek
výsledek: chovný
výška: 58 cm
plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, pravé velmi lehce
klopeno;  oko  korektní,  střední  pigmentace;  chrup  úplný,  skus
nůžkový;  hrudník  hluboký;  hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;
končetiny přední ok, zadní rozbíhavý postoj; ocas standardní; varlata
ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika lehká, pružná;
povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.

Luky Fredina Agi nar. 22.06.2017
zlatý
o: Aragon Amnis Rhei
m: Chaya Fredina Agi
maj: Sylvie Smětáková
výsledek: chovný
výška: 56 cm
plnochrupý

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  šířeji  nasazeno,  v polovině
klopeno; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník
hluboký; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední
volné  lokty,  zadní  rozbíhavé;  ocas  standardní;  varlata  ok;  srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;
povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.



Othar Zlatý Dominance nar. 12.02.2017
zlatý
o: Qantum z Rozkvetlé doliny
m: Liara Zlatá Dominance
maj: Světlana Augustová
výsledek: chovný
výška: 55 cm
plnochrupý

Hodnocení: hlava standardní; ucho standardní; oko mandlové, tmavé;
chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;  hřbet  pevný;  bedra,
záda korektní; končetiny přední standardní, volnější nadprstí, zadní
rozbíhavé; ocas lehce kratší; varlata ok; srst, pigmentace standardní;
pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha klidná; typ výstavní;
kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Pluto Dominance nar. 14.10.2017
zlatý
o: Qantum z Rozkvetlé doliny
m: Liara Zlatá Dominance
maj: Sylva Nováková
výsledek: chovný
výška: 56 cm
plnochrupý

Hodnocení:  hlava typická;  ucho standardní;  oko mandlové,  tmavé;
chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;  hřbet  pevný;  bedra,
záda korektní; končetiny přední korektní, zadní lehce rozbíhavé; ocas
dobře  nasazen,  v pohybu výše  nesen;  varlata  ok;  srst,  pigmentace
standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha
vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.

Feny

Black Brenda Actis Poland nar. 11.06.2017
tricolor



o: Obelix Actis Poland
m: Java Actis Poland
maj: Šárka Matulíková
výsledek: chovná
výška: 52 cm
chybí LD P2

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  šířeji  nasazené,  těžké;  oko
otevřenější,  tmavé;  chrup –  LD chybí  P2,  skus  nůžkový;  hrudník
hluboký,  prostorný;  hřbet  pevný,  rovný;  bedra,  záda  korektní;
končetiny  přední  korektní,  zadní  rozbíhavé;  ocas  standardní;  srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;
povaha  vyrovnaná;  typ  výstavní;  kondice  chovná;  pohlavní  výraz
vyjádřen.

Dark Victory Fatranský sen nar. 08.11.2016
tricolor
o: Huckleberry Fatranský sen
m: Monsolana My Blue Valentine
maj: Lenka Batista de la Rosa
výsledek: chovná
výška: 54 cm
plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní, lehce spadlý čenich; ucho standardní;
oko  mandlové,  hluboko  uložené,  střední  pigment;  chrup  úplný  –
doložena lékařská zpráva, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední korektní, zadní
lehce  rozbíhavé  tlapky;  ocas  kratší;  srst  standardní,  pigmentace
slabší;  pohybová mechanika pružná,  prostorná;  povaha klidná;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz méně vyjádřen.

Ginna Čin-Čin Pet nar. 18.01.2018
zlatá
o: Lost in Time Leawrey
m: Angel-Face z Merklínských lesů
maj: Mgr. Zdenka Hlaváčková
výsledek: chovná



výška: 53 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho správně nasazené,  pravé velmi
lehce  klopené;  oko mandlové,  tmavé;  chrup úplný,  skus  nůžkový;
hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední
korektní, zadní lehce rozbíhavé; ocas správně nasazen i nesen; srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  prostorná,  pružná;
povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.

Illusione Dolaredy Slapská alej nar. 12.09.2017
tricolor
o: Ch. Double Scotch Black Dollar
m: Red Sonja Modrý Iris
maj: Mgr. Dana a MVDr. Vladimír Fialovi
výsledek: chovná
výška: 51 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno  i  neseno;  oko
mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, užší;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední sbíhavé, volné
lokty, zadní rozbíhavé; ocas standardní; srst, pigmentace standardní;
pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  klidná;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Marlenn Fredina Agi nar. 07.09.2017
zlatá
o: C.I.B. Fredy Black Fredina Agi
m: Ch. Cherry Fredina Agi
maj: Karin Holainová
výsledek: chovná
výška: 52 cm
plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní; ucho správně nasazeno i klopeno; oko
mandlové, střední pigmentace; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník



mělčí; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední korektní,
zadní  sevřené hlezno,  rozbíhavé;  ocas standardní;  srst,  pigmentace
standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha
vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.

Mia Fredina Agi nar. 07.09.2017
zlatá
o: Fredy Black Fredina Agi
m: Cherry Fredina Agi
maj: MUDr. Petra Havlíková
výsledek: chovná
výška: 53 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  správně  nasazeno,  lehčí;  oko
mandlové,  středně  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník
hluboký;  hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední
volnější  lokty,  zadní  lehce  rozevřené  tlapky,  strmější  úhlení;  ocas
standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika lehká,
prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Monsolana Sia Kiss nar. 17.10.2016
blue-merle
o: Salsina Whole World
m: Monsolana Absolut Beauty
maj: Jaroslava Přibylová
výsledek: chovná
výška: 52 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  v polovině
klopeno; oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník
hluboký,  prostorný;  hřbet  pevný,  rovný;  bedra,  záda  korektní;
končetiny  přední  vytočené  lokty,  zadní  vytočené  tlapky;  ocas
standardní;  srst,  pigmentace standardní,  velmi nevýrazné pálení na



čenichu; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná;
typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Monsolana Spring Mood nar. 20.11.2017
zlatá
o: Monsolana Bonjour Paris
m: Aaronwell Alicia Markova
maj: Hana Vacířová
výsledek: chovná
výška: 51 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  šířeji  nasazené,  lehké;  oko
mandlové,  tmavé,  hlouběji  uložené;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;
hrudník  užší;  hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední
strmější úhlení, volné lokty, sbíhavý postoj, zadní rozbíhavé tlapky;
ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace standardní; pohybová
mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;
kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Nadina Fredina Agi nar. 01.01.2018
tricolor
o: Lovley Larry Sir vom Brüggener-Land
m: Francis Blue Fredina Agi
maj: Iva Pálková
výsledek: chovná
výška: 56 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava jemnější,  delší;  ucho standardní;  oko mandlové,
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník mělčí, úzký; hřbet pevný,
rovný; bedra, záda korektní;  končetiny přední volnější lokty, zadní
vytočené tlapky,  strmější  úhlení;  ocas  standardní;  srst,  pigmentace
standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha
vyrovnaná; typ jemnější; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Orča Blue z Dančí louky nar. 12.01.2017
blue-merle



o: Goia for Quidara Chytrá kráska
m: Diana in Silverblue z Dančí louky
maj: Ondřej Rašťák
výsledek: chovná
výška: 51 cm
plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazené, v polovině klopené;
oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední ok, zadní lehce
rozbíhavé;  ocas  standardní;  srst,  pigmentace  standardní,  ne  zcela
ideální  blue-merle;  pohybová  mechanika  standardní;  povaha
vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.

Why Not Ever After nar. 21.10.2017
zlatá
o: Skabona Kiss’N Run
m: Nightwish Ever After
maj: Marie Gregůrková
výsledek: chovná
výška: 52 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  šířeji  nasazené,  těžší;  oko
mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, užší;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní;
ocas standardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová mechanika
pružná, lehká, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Wish For A Kiss Ever After nar. 21.10.2017
zlatá
o: Skabona Kiss’N Run
m: Nightwish Ever After
maj: Simona Šamanová
výsledek: chovná
výška: 51 cm



plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  šířeji  nasazené,  těžké;  oko
mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  rovný,
hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední volné
lokty, zadní lehce sevřené hlezno; ocas standardní; srst, pigmentace
standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  lehce
nervózní; typ výstavní, standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen; mimořádné přednosti – ideálně nesen ocas.

Kolie krátkosrstá

Psi

Blue Dusty Long Smile nar. 19.02.2015
blue-merle
o: Helios of Bohemia balada
m: Easy Squeezy Flying Ear
maj: Ing. Markéta Sochorová
výsledek: chovný
výška: 61 cm
plnochrupý

Hodnocení:  hlava typická; ucho správně nasazeno, lehké; oko levé
hnědé, pravé modré, mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník
hluboký,  prostorný;  hřbet  pevný,  rovný;  bedra,  záda  korektní;
končetiny  přední  lehce  sbíhavý  postoj,  zadní  rozbíhavý;  ocas  ok;
varlata  ok;  srst,  pigmentace  standardní,  dilute  skvrna  vlevo  na
hrudníku;  pohybová  mechanika  lehká,  pružná,  prostorná;  povaha
vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.

Liverpool Bila Kaífa nar. 27.01.2018
zlatá



o: Blamorder Bring It On
m: Clingstone’s All I Need
maj: Mgr. Dita Ungerová + Markéta Sochorová
výsledek: chovný
výška: 59 cm
plnochrupý

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  standardní,  správně  nasazené;
oko mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký,
prostorný;  hřbet  pevný,  rovný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny
přední  a  zadní  standardní;  ocas  správně  nasazen,  stáčen  doleva;
varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika lehká,
pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Feny

Blanche Neige Lago Benea nar. 29.08.2017
tricolor
o: Google of Bohemia Balada
m: Clingstone’s Pocahontas
maj: Aleš Fuksa
výsledek: chovná
výška: 55 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  standardní;  ucho  lehké,  šířeji  nasazené,  dobře
klopené;  oko  mandlové,  střední  pigmentace;  chrup  úplný,  skus
nůžkový;  hrudník  hluboký;  hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;
končetiny přední a zadní korektní; ocas standardní; srst, pigmentace
standardní; pohybová mechanika lehká, pružná; povaha vyrovnaná;
typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Iowa Bila Kaífa nar. 30.07.2016
zlatá
o: Top Krásná louka



m: Etiopie Bila Kaífa
maj: MVDr., BcA. Petronela Tančeková
výsledek: chovná
výška: 56 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  mandlové;  chrup
úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;  hřbet  rovný;  bedra,  záda
korektní; končetiny přední a zadní korektní;  ocas správně nasazen,
špičkou  stáčen  doprava;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová
mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;
kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Šeltie

Psi

Aramis z Leče u Karlštejna nar. 16.03.2018
zlatý
o: After Forever Sparks of the Tempest
m: Jasmína Gold Modrý dukát
maj: Jitka Kovaříková
výsledek: chovný
výška: 36,5 cm
plnochrupý

Hodnocení:  hlava  korektní,  užší  čenichové  partie;  ucho  šířeji
nasazeno,  dobře  klopeno;  oko  standardní;  chrup  úplný,  skus
nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný, rovný; bedra, záda korektní;
končetiny přední  a zadní  – vpředu volnější  lokty,  úhlení  korektní;
ocas standardní;  varlata  ok; srst,  pigmentace standardní;  pohybová
mechanika  pružná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Chris Chřibské polesí nar. 16.06.2017
zlatý



o: Mekky Želečské vrchy
m: Nugetka z Ďáblovy studánky
maj: Jiří Hrbáč
výsledek: nechovný
výška: 38 cm
chybí LD P1, P2

Hodnocení: chrup – chybí P1, P2 LD, skus nůžkový.

U-Ulvi ze Zlaté hvězdy nar. 15.06.2017
bicolor
o: Xero ze Zlaté hvězdy
m: Sheila ze Zlaté hvězdy
maj: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
výsledek: chovný
výška: 39 cm
plnochrupý

Hodnocení: hlava korektní, lehce užší v čele; ucho dobře nasazeno,
lehčí;  oko  tmavé,  lehce  otevřenější;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;
hrudník  hluboký;  hřbet  pevný,  rovný;  bedra,  záda  korektní;
končetiny přední a zadní korektní; ocas vysoko nasazen, v pohybu i
nesen; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika
lehká, pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Feny

Fine Doll ze Shetlandů nar. 30.01.2018
zlatá
o: Keepsake Kailo ze Shetlandů
m: Winter Wishes ze Shetlandů
maj: Iveta Veverková
výsledek: chovná
výška: 33 cm
plnochrupá



Hodnocení:  hlava  typická,  kulatější  čelo;  ucho  správně  nasazené,
šířeji nesené, lehčí; oko tmavé, otevřené; chrup úplný, skus nůžkový;
hrudník  hluboký,  prostorný;  hřbet  pevný;  bedra,  záda  korektní;
končetiny  přední  a  zadní  korektní;  ocas  správně nasazen a  nesen;
srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná;
povaha  plašší;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.

First Love ze Shetlandů nar. 30.01.2018
zlatá
o: Keepsake Kailo ze Shetlandů
m: Winter Wishes ze Shetlandů
maj: Hana Kalubcová
výsledek: chovná
výška: 33 cm
plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní; ucho správně nasazeno i neseno; oko
mandlové,  tmavé;  chrup úplný,  skus  nůžkový;  hrudník standardní;
hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní;
ocas standardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová mechanika
pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Flipflop Alkyra nar. 09.01.2018
blue-merle
o: Ares z Faustovy zahrádky
m: Connie Alkyra
maj: Kateřina Smolková
výsledek: chovná
výška: 33,5 cm
plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno  i  klopeno;  oko
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, užší; hřbet
pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední – úzký postoj, zadní
korektní;  ocas  standardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová



mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;
kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Grace z Vážanského dvorečku nar. 07.06.2017
tricolor
o: Czarodziej z Solnej Ziemi
m: Cita z Vážanského dvorečku
maj: Gabriela Dřínovská
výsledek: chovná
výška: 34 cm
plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazeno, dobře klopené; oko
tmavé, otevřené; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet
pevný;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  –  volnější  lokty,
sbíhavý postoj, zadní korektní;  ocas správně nasazen i  nesen; srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  prostorná;  povaha
vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.

Marilin ze Sedlmajerovy vily nar. 20.03.2018
zlatá
o: Keepsake Kailo ze Shetlandů
m: Giulietta z Černé hlásky
maj: Pavla Sedlmajerová
výsledek: chovná
výška: 36 cm
chybí 2x P2 dole

Hodnocení: hlava poněkud těžší; ucho správně nasazeno, lehčí; oko
mandlové, tmavé; chrup – chybí 2x P2 dole, skus nůžkový; hrudník
hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní
korektní;  ocas  standardní;  srst,  pigmentace  standardní,  v  línání;
pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ
standardní; kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen.

Queena ze Zlaté hvězdy nar. 15.03.2017
bicolor



o: Apple Acres Tuxedo
m: Odry ze Zlaté hvězdy
maj: Dana Tučková
výsledek: chovná
výška: 37 cm
plnochrupá

Hodnocení: hlava kratší, širší; ucho šířeji nasazeno, levé lehčí, pravé
sklopené  od  hlavy;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus
nůžkový;  hrudník  hluboký,  prostorný;  hřbet  pevný,  rovný;  bedra,
záda korektní;  končetiny přední  – vybočené lokty,  zadní  korektní;
ocas  vysoko  nasazen,  při  pohybu  vysoko  nesen;  srst,  pigmentace
standardní; pohybová mechanika prostorná; povaha vyrovnaná; typ
těžší; kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen.

Ulrika Lenfir nar. 10.10.2017
zlatá
o: Fain Friend Chancy Remus
m: Suzi Star Lenfir
maj: Bohuslav Klemsa
výsledek: chovná
výška: 36 cm
plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní, vystouplé nadočnicové oblouky; ucho
standardní; oko tmavé, lehce otevřené; chrup úplný, skus nůžkový;
hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední
–  lehce  vybočené  lokty,  zadní  korektní;  ocas  standardní;  srst,
pigmentace  standardní,  toho  času  v línání,  zvláště  nad  ocasem;
pohybová  mechanika  lehká,  pružná;  povaha  vyrovnaná;  typ
standardní; kondice chovná; pohlavní výraz vyjádřen.
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