30. 6. 2019 II. Klubová výstava Dehtáře,
rozhodčí Hans-Ulrich Häberli, Švýcarsko
Povýstavní katalog
V1, CAJC, BOJ

Alistair's Dressed to the Nines

Zdařil Jan,
Macháčková Pavla

15 Monate, gut proportioniert, Kopf noch nicht ganz entwickelt, Scherengebiss, gut
pigmentiert, sehr gute Obenlinie, korrekte Rute, korrekte Brustverhältnise, sehr gut
gewinkelt, gute Bewegungsablauf, üppiges Haarkleid, gute Qualitäte, freundlich, jedoch
etwas schreckhaft
15 měsíců, dobré proporce, hlava ještě není zcela vyvinuta, nůžkový skus, dobře
pigmentovaný, velmi dobrá horní linie, korektní ocas, korektní poměr hrudníku, velmi
dobře úhlený, dobrý plynulý pohyb, bohaté osrstění, dobré kvality, přátelský, nicméně
trochu bázlivý
VD2

Angus McKay Tullibeardie

Brožová Tereza

10 Monate, mittelkräftig, gut proportioniert, Scherengebiss, korrekte Kopfproportionen,
sehr gute Hals-rücken Linie, gute Brustverhältnise, Vorhand sollte besser gewinkelt sein,
Hinterhand korrekt, bewegt sich gut, hinten etwas eng, freundliches Wesen, gute
Felltextur
10 měsíců, středně silný, dobré proporce, nůžkový skus, korektní proporce hlavy, velmi
dobrá linie krku a hřbetu, korektní poměr hrudníku, hrudní končetiny by měly být lépe
zaúhleny, pánevní končetiny korektní, pohybuje se dobře, vzadu trochu užší, přátelské
chování, dobře textura srsti
VD3

Clim Roos Vie de Blanc

Čapková Jarmila

1 Jahr, mittelkräftig, gut proportioniert, korrekte Kopfproportionen, Augenliede, Lefzen
und Nasenschwam sollten besser Pigmentiert sein, korrekte Obenlinie, Rute etwas hoch
angesetzt, Oberarm sollte länger sein, Hinterhand sehr gut entwickelt, bewegt sich gut,
Schritt und Schub sollten ergiebige sein, korrekten Haarkleid, freundliches Wesen
1 rok, středně silný, dobré proporce, korektní proporce hlavy, okraje očí, rty a nosní
houba by měly být lépe pigmentovány, korektní horní linie, ocas o něco výše nasazen,
horní paže by měla být delší, pánevní končetiny velmi dobře zaúhleny, pohybuje se
dobře, krok a posun by měly být vydatnější, korektní osrstění, přátelská povaha
V1, CAC

Barrow Black Dragonbeard

Šantínová Michaela

20 Monate, maskuline Kopf, Scherenegebiss, sehr gut pigmentiert, korrekte Obenlinie,
korrekte Brustverhältnise, sehr gut gewinkelt, fliesende Bewegungsablauf, korrekte
Felltextur, freundliches Wesen
20 měsíců, samčí hlava, nůžkový skus, velmi dobře pigmentovaný, korektní horní linie,
korektní poměr hrudníku, velmi dobře zaúhlen, plynulý pohyb, korektní textura srsti,
přátelská povaha
V1, CAC

Quickwater Ocean of Love

Volková Dana

2 Jahre, kräftig, gut proportioniert, Scherengebiss, gut pigmentiert, sehr gute Obenlinie,
Rute etwas hoch angesetzt, korrekt getragen, korrekte Brustverhältnise, Vor- und

Hinterhand sehr gut entwinkelt, gerade im Stand un in der Bewegung, kraftvolles
Bewegungablauf mit sehr gut raumwein, korrekte Felltextur, freundliches Verhalten
2 roky, silný, dobré proporce, nůžkový skus, dobře pigmentovaný, velmi dobrá horní linie,
ocas trochu výše nasazen, korektně nesen, korektní poměr hrudníku, hrudní i pánevní
končetiny velmi dobře zaúhleny, rovný v postoji i v pohybu, silný plynulý pohyb s velmi
dobrým prostorem, korektní textura srsti, přátelská povaha
V1, CAC, Letní vítěz,
BOB

Double Scotch Black Tambourine
Man

Pásztóová Blanka

7 Jahre, gut proportioniert, kräftig, maskuliene Kopf mit guten Proportionen,
Scherengebuss, sehr gut pigmentiert, sehr schöne Obenlinie, korrekte Rute, sehr gute
Brusttiefe, gute Vorbrust, sehr gut gewinkelt, kraftvoll Bewegungsablauf, mit sehr guten
raumgewinkt, üppiges Fell, sehr gute Textur, aufmerksames Verhalten
7 let, dobré proporce, silný, samčí hlava s dobrými proporcemi, nůžkový skus, velmi
dobře pigmentovaný, velmi hezká horní linie, korektní ocas, velmi dobrá hloubka
hrudníku, dobré předhrudí, velmi dobře zaúhlen, silný plynulý pohyb s velmi dobrým
prostorem, bohatá srst, velmi dobré textury, pozoruhodný pohyb
V2, res. CAC

Braemoor's Born to Party

Netolická Dagmar

3,5 Jahre, gut proportioniert, kräftig, korrekte Kopfproportionen, Scherengebiss, sehr gut
pigmentiert, korrekte Obenlinie, Rute ansetzt etwas hoch, korrekte Brustverhältnise, sehr
gut gewinkelt, sehr gute Bewegungsablauf, üppiges Fel mit korrekte Textur
3,5 roku, dobré proporce, silný, korektní proporce hlavy, nůžkový skus, velmi dobře
pigmentovaný, korektní horní linie, ocas nasazen o něco výš, korektní poměr hrudníku,
velmi dobře zaúhlen, velmi dobrý pohyb, bohatá srst s korektní texturou
V3

Darcy Black Wilwarin

Šimková Monika

5 Jahre, kräftig, gut proportioniert, Ausdrucksvolle Kopf mit guten Proportionen,
Scherengebiss, korrekte Obenlinie und Rute, sehr gut Brustverhältnise, korrekt gewinkelt,
fliesendes Bewegungsablauf, üppiges Fell mit gute Textur, freundliches Verhalten
5 let, silný, dobré proporce, výrazná hlava s dobrými proporcemi, nůžkový skus, korektní
horní linie a ocas, velmi dobrý poměr hrudníku, korektně zaúhlen, plynulý pohyb, bohatá
srst s dobrou texturou, přátelská povaha
V4

TV Vanilka

Volková Dana

6,5 Jahre, kräftig, etwas gestreckt, maskuline Kopf, nicht ganz korrekten Proportionen,
Fangpartie etwas kurz, Oberkopf sollte breiter sein, Oberlinie im Stand und in der
Bewegung nicht ganz fest, korrekt Brustverhältnise, sehr gute Vorhand und gute
Hinterhand Winkelung, in der Bewegung wenig Schub in der Hinterhand, üppiges Fell
und sehr gute Textur, freundliches Verhalten
6,5 roku, silný, trošku protáhlý, samčí hlava, ne zcela korektní proporce, partie čenichu
trochu kratší, vršek hlavy by měl být širší, horní linie v postoji a v pohybu ne zcela pevný,
korektní poměr hrudníku, velmi dobré úhlení hrudních končetin a dobré pánevních
končetin, v pohybu malý posun pánevních končetin, bohatá srst a velmi dobrá struktura,
přátelská povaha
V1

Black Cooper First Class

Bencsíková Erika

8,5 Jahre, sehr gut proportioniert, kräftig, in sehr gute Kondition für den Alter,

Scherengebiss, maskuline Kopf mit sehr guten Proportionen, korrekte Obenlinie,
vorzügliche Brustverhältnise, korrekt gewinkelt, typvolle Bewegungsablauf, korrekte
Felltextur, freundliches Verhalten
8,5 roku, velmi dobré proporce, silný, ve velmi dobré kondici pro věk, nůžkový skus,
samčí hlava s velmi dobrými proporcemi, korektní horní linie, výborné proporce hrudníku,
korektně zaúhlen, typický pohyb, korektní textura srsti, přátelská povaha
VN1, Nejlepší štěně

Black Cooper Mademoiselle

Pásztóová Blanka

5 Monate, sehr gut afgebaut, korrekte Proportionen, feminine Kopf und Ausdruck,
Scherengebiss, sehr gut pigmentiert, korrekte Obenlinie, Brust noch muss entwickelt,
aber sehr gut angelegt, sehr gut gewinkelt, bewegt sich für ihr Alter sehr korrekt,
freundliches Verhakten, Welpenfell in Wechsel
5 měsíců, velmi dobře stavěna, korektní proporce, samičí hlava a výraz, nůžkový skus,
velmi dobře pigmentovaná, korektní horní linie, hrudník se ještě musí vyvinout, ale velmi
dobře posazen, velmi dobře úhlená, pohybuje se korektně ke svému věku, přátelská
povaha, štěněčí srst ve výměně
V1, CAJC

Imagine z Vilete Bohemia

Kratochvílová Alena

11 Monate, kräftig, sehr gut proportioniert, feminine Kopf noch nicht ganz fertig entwickelt,
Scherengebiss, sehr gut pigmentiert, korrekte Obenlinie, sehr gute Brustverhältnise,
korrekte gewinkelt, raumreiches Bewegungsablauf mit sehr guten Bewegungsschub, gute
Fellanlage noch in Wechsel, freundliches Verhalten
11 měsíců, silná, velmi dobré proporce, samičí hlava ještě není vývin zcela hotov,
nůžkový skus, velmi dobře pigmentovaná, korektní horní linie, velmi dobré proporce
hrudníku, korektně zaúhlena, prostorný pohyb s velmi dobrým posunem, dobré osrstění
ještě ve výměně, přátelská povaha
V2

Cinderella Vie de Blanc

Šimková Monika

13 Monate, feminine, gut proportioniert, Kopf mit guten Proportionen noch nicht fertig
entwickelt, sehr gute Oberlinie, sehr gute Brustanlage, Vor- und Hinterhand sehr gut
gewinkelt, im Stand vorne gerade, hinten leicht gehen weich, gute Bewegungsablauf,
Hinterhand leicht sehen weich und eng
13 měsíců, fenčí, dobré proporce, hlava s dobrými proporcemi ještě není vývin hotov,
velmi dobrá horní linie, velmi dobré rozložení hrudníku, hrudní a pánevní končetiny velmi
dobře zaúhlené, v postoji vpředu rovné, vzadu lehce měkké, dobrý pohyb, pánevní
končetiny se zdají měkké a úzké
V1, CAC

Emblem of Rose Anarinya

Kubátová Kateřina

19 Monate, gut proportioniert, feminine Kopf mit guten Proportionen, Scherengebiss, sehr
gut pigmentiert, sehr schöne Oberlinnie, sehr gute Brustanlage, korrekt gewinkelt,
fliesende Bewegungsabauf, korrekte Felltextur, freundliches Verhalten
19 měsíců, dobré proporce, samičí hlava s dobrými proporcemi, nůžkový skus, velmi
dobře pigmentovaná, velmi hezká horní linie, velmi dobré rozložení hrudníku, korektně
zaúhlena, plynulý pohyb, korektní textura srsti, přátelská povaha
V2, res. CAC

Barletta Black Dragonbeard

Šantínová Michaela

12 Monate, mittelkräftig, gut proportioniert, gute Kopfproportionen noch nicht fertig
entwickelt, gut pigmentiert, Scherengebiss, korrekte Oberlinie, Rutenansatzt etwas hoch,

in der Bewegung ist der Rute nach rechts abgedreht, sehr gute Brustanlage, Oberarm
etwas kurz, Hinterhand recht gewinkelt, gute Bewegungsablauf, Hinterhand im Stand und
in der Bewegung leicht sehen weich korrekte Felltextur, freundliches Verhalten
12 měsíců, střední síly, dobré proporce, dobré proporce hlavy ještě není vývin zcela
hotov, dobře pigmentovaná, nůžkový skus, korektní horní linie, nasazení ocasu o něco
výš, v pohybu je ocas stočen doprava, velmi dobré rozložení hrudníku, horní paže o něco
kratší, pánevní končetiny správně zaúhleny, dobrý pohyb, pánevní končetiny v postoji a v
pohybu vypadají lehce měkčí, korektní textura srsti, přátelská povaha
VD3

Binka Vanilka

Popželevová Antonie

2 Jahre, gut proportioniert, feminine Kopf mit guten Proportionen, gut pigmentiert, sehr
gute Oberlinie, Rute etwas zu kurz, sehr gute Brustverhältnise korrekt gewinkelt,
Scherengebiss, in der Bewegung ist die Hündin nicht frei, korrekte Felltextur, freundlich
jedoch etwas scheu
2 roky, dobré proporce, samičí hlava s dobrými proporcemi, dobře pigmentovaná, velmi
dobrá horní linie, ocas o něco kratší, velmi dobré rozložení hrudníku, korektně zaúhlena,
nůžkový skus, v pohybu není fena svobodná, korektní textura srsti, přátelská avšak
trochu plachá
V1, CAC

Bella Rosa Vie de Blanc

Krafčiková Hana

2 Jahre, gute Proportionen, mittelkräftig, feminine ausdrucksvolle Kopf mit guten
Proportionen, korrekte Rippenwelbung, Scherengebiss, sehr gut pigmentiert, sehr gut
gewinkelt, sehr gute Bewegungsablauf, korrekte Felltextur, freundliches Verhalten
2 roky, dobré proporce, středně silná, fenčí výrazná hlava s dobrými proporcemi, korektní
hrudní koš, nůžkový skus, velmi dobře pigmentovaná, velmi dobře zaúhlena, velmi dobrý
pohyb, korektní textura srsti, přátelská povaha
V2, res. CAC

Lärkängen's Get your shine on

Brožová Tereza

2 Jahre, mittelkräftig, gute Proportionen, Oberkopf sollte etwas breiter sein,
Scherengebiss, sehr gut pigmentiert, korrekte Oberlinie, Brust nicht fertig enrwickelt, sehr
gut geweinkelt, Rutde in der Bewegung etwas hoch getragen, gute Bewegungsablauf,
Vor- und Hinterhand etwas eng, korrekte Felltextur, aufmerksames Verhalten
2 roky, střední síly, dobré proporce, vršek hlavy by měl být o něco širší, nůžkový skus,
velmi dobře pigmentovaná, korektní horní linie, hrudní ještě není zcela vyvinut, velmi
dobře úhlená, ocas v pohybu o něco výše nesen, dobrý pohyb, hrudní končetiny a
pánevní končetiny o něco užší, korektní textura srst, pozoruhodná povaha
V1, CAC, Letní vítězka,
BOS

Dacota Ligoretto

Brožová Tereza

4 Jahre, kräftig, gut proportioniert, feminine Kopf mit guten Proportionen, Scherengebiss,
sehr gut pigmentiert, korrekte Oberlinine, korrekte Rippenwelbung, sehr gute
Brustanlage, Vor- und Hinterhand sehr gut gewinkelt, flieseiges Bewegungsablauf,
korrekte Felltextur, freundliches Verhalten
4 roky, silná, dobré proporce, samičí hlava s dobrými proporcemi, nůžkový skus, velmi
dobře pigmentovaná, korektní horní linie, korektní hrudní koš, velmi dobré uložení
hrudníku, hrudní a pánevní končetiny velmi dobře zaúhleny, plynulý pohyb, korektní
textura srsti, přátelská povaha

V2, res. CAC

Just Gloria I.E.D. Emiel Regis

Jennel Ivo

4 Jahre, gut proportioniert, feminine Kopf mit guten Proportionen, Scherengebiss,
korrekte Pigmentierung, die Oberlinie ist in der Stand un in der Bewegung nicht ganz
straf, sehr gute gewinkelt, korrekte Brust, fliesendes Bewegungsablauf, üppiges Fell und
gute Textur, freundliches Verhalten
4 roky, dobré proporce, samičí hlava s dobrými proporcemi, nůžkový skus, korektní
pigmentace, horní linie v postoji a v pohybu ne zcela rovná, velmi dobře zaúhlena,
korektní hrudník, plynulý pohyb, bohatá srst a dobrá textura, přátelská povaha
V1, BOV

Black Cooper Emerald

Outratová Zuzana,
Pásztóová Blanka

11 Jahre, korrekte Proportionen, kräftig, wird in vorzüglichen Kondition vorgeführt, kräftige
gute proportionierte Kopf, Schere, sehr gute pigmentiert, korrekte Rippenwelbung und
Brust, korrekte Oberlinie, sehr gut gewinkelt, fliesende Bewegungsablauf, üppiges Fell
von sehr gute Textur, freundliches Verhalten
11 let, korektní proporce, silná, byla předvedena ve výborné kondici, silná hlava s dobrými
proporcemi, nůžky, velmi dobrá pigmentace, korektní hrudní koš a hrudník, korektní horní
linie, vel mi dobře za)hlena, plynulý pohyb, bohatá srst velmi dobré textury, přátelská
povaha
V1

Demmi's Darling Old Tapis

Šantínová Michaela

7 Jahre, sehr gut proportioniert, kräftig, typvolle Hündin, mit sehr schönem Ausdruck,
feminine gute proportioniert Kopf, Scherengebiss, sehr gute Brustverhältnise, korrekt
gewinkelt, fliesendes Bewegungsablauf, etwas eng hinten, üppies Fell mit sehr gute
Textur, freundliches Verhalten
7 let, velmi dobře proporcovaná, silná, typická fena s velmi hezkým výrazem, samičí
hlava dobrých proporcí, nůžkový skus, velmi dobré uložení hrudníku, korektně zaúhlená,
plynulý pohyb, trochu úzká vzadu, bohatá srst s velmi dobrou texturou, přátelská povaha
V2

Xenie Vanilka

Volková Dana

4,5 Jahre, gut proportionierte, feminine Kopf mit guten Proportionen, Scherrengebiss, gut
pigmentiert, korrekte Oberlinie, Rute etwas zu kurz, sehr gut gewinkelte, gute
Bewegungablauf nicht ganz frei ist, korrekte Felltextur, freundliches Verhalten
4,5 roku, dobrých proporcí, samičí hlava s dobrými proporcemi, nůžkový skus, dobře
pigmentovaná, korektní horní linie, ocas trochu kratší, velmi dobře zaúhlená, dobrý pohyb
ne zcela volný, korektní textura srsti, přátelská povaha
Zpracovala: Petra Kratochvíová

