
hodnocení jméno psa majitel

absence Best Friend Falco Cortago                                               Dušková Michaela

10 měsíční pes, dobře se vyvíjejícího formátu, korektní 

hlava s nůžkovým skusem, krk by mohl být trochu delší, 

velmi dobré předhrudí, korektní úhlení vzadu, mírný 

kravský postoj, v pohybu vzadu trochu užší

Archibald Happy Vie de Bruder                            

Výborný/Excelent 1              CAJC    
Bruderová Jaroslava

absence Cedar Ridge Tullibeardie                                               Šťastná Monika

12 měsíční pes, dobrá samčí hlava s těsným nůžkovým 

skusem, výborný pigment, trochu kratší krk, strmější 

lopatka, delší záda, strmější úhlení vzadu s mírným 

kravským postojem, v pohybu vzadu trochu užší, v 

pohybu ocas nesený nad úrovní zad

Emil Vanilka                            Velmi 

dobrý/Very good 2                  
Křížová Kristýna

absence Frankie My Love Anarinya                                               Macháčková Lenka

třída otevřená / open class

4letý pes, dobrá substance, výborná samčí hlava s 

dobrým výrazem, nůžkový skus, dobře nasazené uši, 

krátký krk a strmější lopatka, výrazný francouzský 

postoj, výborný dobře klenutý hrudník, výborná záda, 

korektní úhlení vzadu, dobrý pohyb

Federer Ligoretto                            

Velmi dobrý/Very good 2                  
Nepustilová Jana

3letý pes dobrého formátu, velmi dobře vyvážená 

hlava, nůžkový skus, výborné předhrudí, korektní 

úhlení vpředu i vzadu, výborný hluboký hrudník, ocas 

vysoko nasazený i nesený, v pohybu vpředu mirné 

hackny, vzadu s dobrým záběrem

Griff z Knížecích Sadů                            

Velmi dobrý/Very good 3                  
Böhmová Hana

2letý pes jemnějšího formátu a nižší výšky, hlava 

jemnější, mohla by být výraznější samčí, dobře 

nasazazený krk, užší přední fronta, velmi dobrá záda, 

korektní bedra, ocas vysoko nasazený i nesený, velmi 

dobré úhlení vzadu s mírným kravským postojem, psovi 

bych dopřál více substance, pes je hranici opačného 

pohlavního výrazu 

Marigold Emiel Regis                            

Velmi dobrý/Very good 1                  
Müllerová Martina
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třída šampionů / champion class
5letý pes, velmi dobře vyváženého formátu, dobře 

modelovaná  samčí hlava s dobrým výrazem, dobré 

předhrudí, výborná horní linie, výborný hluboký 

hrudník, úhlení vpředu by mohlo být výraznější, vzadu 

korektní, výborný pohyb, srst ve výstavní kondici, 

výborné předvedení 

Alistair's Dressed to the Nines                             

Výborný/Excelent 1              CAC  

Nejlepší pes výstavy  BOB

Zdařil Jan + Macháčková Pavla

4letý pes, dobré velikosti, samčí hlava s dobrým 

výrazem, nůžkový skus, krk by mohl být delší, strmější 

lopatka, mírný francouzský postoj, velmi dobré úhleni 

vzadu, ocas dobře nasazený, výborná horní linie, dobrý 

pohyb

Angus McKay Tullibeardie                            

Výborný/Excelent 3                  
Brožová Tereza 

3letý pes, velmi dobrého formátu, výborná samčí hlava, 

samčí výraz, výborný tmavý pigment, dobře nasazený 

krk, výborné předhrudí,  korektní úhlení, dobře klenutý 

hrudník, dobře nasazený ocas mírně doleva stáčený, 

srst ve výstavní kondici,  pohyb korektní s dobrým 

záběrem

Dynamit Vanilka                            

Výborný/Excelent 2                  
Volková Dana

třída veteránů / veteran class
10letý pes, na svůj věk ve výborné kondici, s výborným 

pohybem a chutí se stále předvádět

Albert Einstein Monachristie                            

Výborný/Excelent 1                  
Zdařil Jan + Macháčková Pavla
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   FENY / FEMALES

absence Boadicea Queen Cortago                                               Dušková Michaela

5měsíční štěně, dobře se vyvíjející ve všech směrech, 

dobře předvedená , milá povaha 

Juliette z Vilete Bohemia                            

Velmi nadějný/Very promising 1                

Nejlepší štěně plemene  

Kratochvílová Alena

třída dorostu  /puppy class

6měsíční štěně, dobře se modelující hlava, trochu kratší 

krk, mírný francouzský postoj, ocas vysoko nasazený i 

nesený, milá povaha, dobře  předvedená 

Hope Kasiterit                            

Velmi nadějný/Very promising 1                

Nejlepší dorost plemene  

Nikodýmová Hana

třída mladých  / junior class
9měsíční fena, už teď  velmi dobře se vyvíjející , 

vyvážený formát, s dobře modelovanou hlavou, 

nůžkový skus, elegantní dlouhý krk, dobře se vyvíjející 

předhrudí, velmi dobrá horní i spodní linie, korektní 

úhlení, ocas dobře nasazený i nesený, výborně 

předvedená

Agnese Crazy Vie de Bruder                            

Výborný/Excelent 1              CAJC  

BOJ  

Ševčíková Patricia

absence Eileen Rose Vie de Blanc                                               Kubátová Lucie

mezitřída / intermediate class
23měsíční fena, standardní velikosti, velmi dobře 

vyvážený formát, samičí hlava s dobrým výrazem, 

trochu kratší krk, velmi dobrá přední fronta, dobrá 

hřbetní linie, mírně sbíhavé paty, ocas dobře nasazený, 

mírně v v blahodárné kondici, v pohybu vpředu mírně 

užší 

Andromeda Haniabell                            

Velmi dobrý/Very good 1                  
Krafčíková Hana

třída štěňat / baby class
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třída otevřená / open class

23měsíční fena, dobré velikosti, hlava s dobrým 

samičím výrazem, dobře nasazené i nesené uši, dobře 

nasazený krk, chybí předhrudí, užší přední fronta, 

dobře klenutý hrudník s dostatečnou hloubkou,velmi 

dobrý hřbet, strmější lopatka, vzadu výborné úhlení s 

mírným kravským postojem, v pohybu vpředu i vzadu 

velmi úzká, s kratším krokem

Aubrieta Haniabell                            

Velmi dobrý/Very good 3                  
Fejfarová Milada

absence
Bailie Nicol Jarvie Tullibeardie                                               Hrazdil Petr

3letá fena, dobrého formátu, hlava s dobrým samičím 

výrazem,  nůžkový skus,  výborná tlama, výborné 

předhrudí, výborná záda, korektní úhlení vpředu i 

vzadu, pohyb s dobrým záběrem, dobře předvedená 

Carrie Kofinela                            

Výborný/Excelent 2                  
Kantová Iveta 

3letá fena, velmi dobrého formátu, dobře modelovaná 

hlava s dobrým výrazem, velmi dobré předhrudí, 

výborný krk, velmi dobrá horní linie, korektní úhlení 

vpředu i vzadu, dobře nasazený ocas, pohyb s dobrým 

záběrem, povaha trochu rezervovaná

Denisa Vanilka                            

Výborný/Excelent 1              CAC    
Volková Dana

absence
Dirty Dance Michael's Diamond                                               Šejbová Dana

třída šampionů / champion class
2letá fena, na spodní hranici výšky, velmi dobře 

vyvážená s velmi dobrým úhlením vpředu i vzadu, velmi 

dobrá hlava, nůžkový skus, velmi dobrý krk, velmi 

dobře klenutý hrudník, pohyb s dobrým prostorovým 

záběrem

British Spirit Tullibeardie                            

Výborný/Excelent 1              CAC  

Nejlepší fena výstavy  BOS

Volková Dana

4letá fena, velmi dobrého formátu, hlava s dobrým 

výrazem, nůžkový skus, výborný krk, strmější lopatka, 

výborný hluboký hrudník, výborná horní linie, výborné 

úhlení vzadu, výborná pata, ocas vysoko nasazený i 

nesený,  srst ve výstavní kondici 

Emblem of Rose Anarinya                            

Výborný/Excelent 2                  
Kubátová Kateřina

třída veteránů / veteran class
13letá fena, ve fantastické kondici s výborným 

osvalením, ještě stále s výborným pohybem, výbornou 

kondicí a radostí se předvádět

Citronella Malý Vousáček                             

Výborný/Excelent 1                BOV  
Kantová Iveta 
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třída čestná / honour class
5letá fena, velmi strmá, což jí škodí na celkovém dojmu, 

trochu kratší krk, korektně úhlená vpředu i vzadu, 

pohyb trochu těžkopádný související s nadváhou, dobře 

předvedená 

Binka Vanilka                            

Výborný/Excelent 1                  
Popželevová Antonie 
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