
hodnocení jméno psa majitel

5měsíční pes, správné kostry i formátu, velice pěkný 

typ hlavy, na své stáří velice dobře anatomicky 

utvářený, velmi dobrá motorika pohybu, perfektní 

povaha

Breath of Highland Tullibeardie                            

Velmi nadějný/Very promising 1                       
Brožová Tereza 

6měsíční pes, správné síly kostry i formátu, výborný typ 

hlavy, velmi pěkný krk a celá horní linie těla s 

prostornou zádí, na své stáří výborně formovaná celá 

Breaksea Rocket Man                            

Velmi nadějný/Very promising 1                 

Nejlepší dorost plemene    

Netolická Dagmar 

třída mladých / junior class
13měsíční pes, střední síly kostry, delšího tělesného 

rámce, dobrá hlava s mírně kratší čenichovou partií, 

velmi pěkný krk, rovná, ale méně osvalená horní linie 

Columbo Kofinela                            

Velmi dobrý/Very good 3                       
Hornová Ivana

16měsíční pes správné síly kostry, velmi dobrý formát, 

velmi pěkný typ hlavy, správný krk, velmi dobrá horní 

linie těla, velmi dobrá motorika pohybu

Greg z Knížecích Sadů                            

Výborný/Excelent 1                     

CAJC, Klubový vítěz mladých  

Uher Přemek 

16měsíční pes, střední síly kostry, střední výšky, velmi 

dobrá hlava, pěkný krk, velmi pěkně utvářená celá 

horní linie těla, středně výrazný hrudník s méně 

Griff z Knížecích Sadů                            

Výborný/Excelent 2                       
Böhmová Hana

mezitřída / intermediate class
18měsíční pes, kompaktní pes, dobré síly kostry, 

správného formátu, velmi dobrá hlava střední 

výraznosti, středně dlouhý krk, výborná horní linie těla, 

Dynamit Vanilka                            

Výborný/Excelent 1                   

CAC        

Volková Dana

třída otevřená / open class
2 roky starý ušlechtilý pes, střední síly kostry správného 

tělesného rámce, velmi dobrý typ hlavy, výborný 

pigment oka, velmi dobrý krk a celá horní linie těla, 

Angus McKay Tullibeardie                            

Výborný/Excelent 2                         

R.CAC        

Brožová Tereza 

7letý pes, kompaktní pes, střední síly kostry, správného 

tělesného rámce, středně výrazná hlava s pěkným 

výrazem, správný krk, delší záď, méně výrazný hrudník, 

Black Cooper Illusions                            

Velmi dobrý/Very good 4                       
Balánová Lucie

2letý pes, střední síly kostry i vzrůstu, ušlechtilá hlava, 

odpovídá celkové konstituci, středně dlouhý krk, velmi 

pěkná horní linie těla, velmi dobrá přední fronta, 

Forest Gamp Ligoretto                            

Výborný/Excelent 3                       
Smatana Milan 

2letý pes správné síly kostry i formátu, velmi dobrý typ 

hlavy, světlejší pigment oka, výborný krk i celá horní 

linie těla, výše nasazený i nesený ocas, výborná 

motorika pohybu, dobrá textura i délka srsti

My Dream Mascotte z Domu 

Etny                            

Výborný/Excelent 1                            

CAC        

Cimrmanová Gabriela 
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   PSI / MALES

třída štěňat / baby class

třída dorostu / puppy class
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třída šampionů / champion class
2,5letý pes, správné síly kostry i formátu, výborný typ 

hlavy, velmi dobrý krk, pevná horní linie těla, výše 

nasazený ocas, prostorná, vydatná motorika pohybu, 

výborná kvalita srsti, správné předvedení

Alistair's Dressed to the Nines                             

Výborný/Excelent 1                   

CAC  Klubový vítěz    

Zdařil Jan + Macháčková Pavla

5letý pes, elegantní, správné síly kostry i formátu, velmi 

dobrý typ hlavy, výborný krk, velmi dobrá linie těla v 

bedrech mírně delší, pěkný hrudník, při správném 

předvedení velmi dobrá motorika pohybu, výborná 

Kiss Me Zygzag Mc Queen z 

Domu Etny                             

Výborný/Excelent 2                           

R.CAC        

Boltrukiewicz Dagmar

třída veteránů / veteran class

8letý pes, typický představitel plemene, výborná 

motorika pohybu, výborné kondice                                                                                                                                                                                                    

Vítěz memoriálu Milana Karena

Albert Einstein Monachristie                            

Výborný/Excelent 1             

Klubový vítěz veteránů  BOV  

BOB

Zdařil Jan + Macháčková Pavla

třída čestná / honour class
7letý pes, kompaktní pes, střední síly kostry, velmi 

pěkný typ hlavy, krásný výraz, správný krk, velmi dobrá 

horní linie těla, přechází mírně spáditou záď, velmi 

Darcy Black Wilwarin                            

Výborný/Excelent 2                       
Šimková Monika

8letý pes, správné síly kostry i formátu, výborný typ 

hlavy, správný krk i celá horní linie těla, vydatná 

motorika pohybu, výborná textura srsti

TV Vanilka                            

Výborný/Excelent 1                       
Volková Dana
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   FENY / FEMALES

5měsíční, kompaktní fenka, pěkný výraz hlavy, výborný 

pigment, středně dlouhý krk, na své stáří velmi dobře 

anatomicky stavěná a pohyblivá, správně předvedená, 

Bailie Nicol Jarvie Tullibeardie                            

Velmi nadějný/Very promising 2                       
Hrazdil Petr

5měsíční, výborná síla kostry i formát, výborný typ 

hlavy, výborná přední fronta, výborná motorika 

pohybu, perfektní povaha

Black Velvet Tullibeardie                            

Velmi nadějný/Very promising 1                 

Nejlepší štěně plemene    

Fišáková Marcela

5měsíční, velmi pěkná síla kostry i formát, nádherný 

výraz hlavy, na své stáří velmi dobře anatomicky 

utvářená, méně hluboký hrudník, při správném 

Breath of Isles Tullibeardie                            

Velmi nadějný/Very promising 4                       
Klusová Miroslava

5měsíční, kompaktní fena, správného formátu, 

ušlechtilá hlava, výborná vrchní linie těla, zatím méně 

pevné hlezno v pohybu, pravidelná motorika pohybu

British Spirit Tullibeardie                            

Velmi nadějný/Very promising 3                       
Volková Dana

7měsíční fena, správné síly kostry i formátu, velmi 

pěkný typ hlavy, výborný pigment, velmi dobrý krk, 

zatím měkčí horní linie těla, pěkný hrudník, strmější 

Nobility Happy Angel                            

Velmi nadějný/Very promising 1                       
Náplavová Lucie 

třída mladých  / junior class
17měsíční fena, správné síly kostry i formátu, užší, delší 

hlava správného tvaru, velmi dobrý krk i celá horní linie 

těla, užší hrudník a užší postavení hrudních končetin, 

Aura Sunny Days Bohemia                            

Výborný/Excelent 3                       
Fiklíková Monika

12měsíční fena, středního vzrůstu, správného formátu, 

výborný typ hlavy s krásným výrazem, správný krk, 

správná vrchní linie těla, méně osvalená, mělčí hrudník 

Carrie Kofinela                            

Velmi dobrý/Very good 4                       
Kantová Iveta 

x Conny Kofinela                                                        Dupalová Kristýna
13měsíční fena, nižšího vzrůstu, dobrého formátu, 

velmi pěkný typ hlavy, pěkný krk, dobrá vrchní linie 

těla, k její mohutnosti dobře utvářený hrudník, 

hákovitě nesený ocas, volnější lopatka v pohybu, 

Femme Fatale Kasiterit                             

Velmi dobrý/Very good                          
Šebelová Monika

13měsíční fena, správné kostry, delšího formátu, 

výborný typ hlavy, světlejší pigment oka, pěkný krk, 

dobrá vrchní linie těla v bedrech delší, méně výrazný 

hrudník, výborně pohyblivá, správná textura srsti, toho 

času chybí podsada

First Lady Kasiterit                            

Výborný/Excelent 1                          

CAJC, Klubový vítěz mladých        

Nikodýmová Hana

12měsíční elegantní fena, velmi dobrá hlava, pěkný krk, 

správný pigment, hrudník střední výraznosti, při 

správném předvedení výborná motorika pohybu, velmi 

dobrá struktura srsti

No Tej! Mary Janka z Domu Etny                            

Výborný/Excelent 2                       
Boltrukiewicz Dagmar

mezitřída / intermediate class
1,5letá fena, správná síla kostry i formát, velmi dobrá 

hlava, střední velikosti, středně dlouhý krk, rovná 

pevná horní linie, velmi pěkná přední fronta, výborný 

pigment, výborná textura srsti

Denisa Vanilka                            

Výborný/Excelent 1                          

CAC        

Volková Dana

1,5letá fena, střední síla kostry, správný formát, 

ušlechtilá hlava, pěkný krk, kratší partie beder, hrudník 

střední výraznosti, výborně předvedená, méně 

vyrovnaná v povaze, dobrá textura srsti

Gwendoline Ligoretto                            

Výborný/Excelent 2                       
Netolická Dagmar 

třída dorostu / puppy class

třída štěňat / baby class
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třída otevřená / open class
2letá kompaktní fena správného formátu, výborný typ 

hlavy, mírný depigment nosu, výborný krk, dobrá 

vrchní linie těla, velmi pěkná přední fronta, ne vždy 

standardně nesený ocas, velmi dobrá textura srsti

Cinderella Vie de Blanc                            

Výborný/Excelent 2                       

R.CAC        

Šimková Monika

2letá fena středního vzrůstu, kompaktní, velmi dobrý 

typ hlavy, středně dlouhý krk, rovná, pevná linie těla, 

velmi dobře utvářené oba páry končetin, s vydatnou 

motorikou pohybu, v pohybu měkčí hřbet, 

Crazy For You Vie de Blanc                            

Velmi dobrý/Very good 4                       
Bruderová Jaroslava

téměř tříletá kompaktní fena menšího vzrůstu, velmi 

dobrý typ hlavy, pěkný krk, velmi dobrá vrchní linie 

těla, vysoko nasazený ocas, strmější úhlení obou párů 

končetin, mírná sbíhavost hlezen, výborně předvedená, 

Emblem of Rose Anarinya                            

Velmi dobrý/Very good 3                       
Kubátová Kateřina

4letá fena správné kostry i formátu, výborný typ hlavy, 

příkladný pigment, výborný krk, velmi dobrá vrchní linie 

těla, dobrý hrudník, volnější lopatka s méně volným 

postavením končetin, vzadu pohyb vydatný, výborná 

Harlequeen El' Bridorado                            

Výborný/Excelent 1                          

CAC        

Balánová Lucie

třída pracovní / working class
3letá fena, kompaktní ušlechtilá fena, velmi pěkný typ 

hlavy, správný krk i celá vrchní linie těla, méně výrazný 

hrudník, velmi dobře pohyblivá, pěkně osvalená, 

výborná kvalita srsti

Edith Piaf Ligoretto                             

Výborný/Excelent 1                           

CAC  Klubový vítěz  BOS

Viačková Daniela

třída šampionů / champion class
3letá fena, správné síly kostry i formátu, výborný typ 

hlavy, středně dlouhý krk, dobrá vrchní linie těla, velmi 

dobrá přední fronta, pravidelný, ale kratší posun vzadu, 

méně temperamentní, výborná struktura srsti

Binka Vanilka                            

Výborný/Excelent 2                       
Popželevová Antonie 

x

Laisla Bonita des Bergers des 

Mille et Une Nuit                                                        
Balánová Lucie

x

Lärkängen's Get Your Shine On                                                        Brožová Tereza 

4letá fena, elegantní fena, velmi dobrá hlava, středně 

dlouhý krk, dobrá vrchní linie těla přechází v kratší záď, 

ploší hrudník, užší postavení vpředu s pravidelnou 

motorikou pohybu, správný temperament

Love Again Ode to Joy z Domu 

Etny                            

Výborný/Excelent 1                                

CAC        

Boltrukiewicz Dagmar

třída veteránů / veteran class
8,5 roku, střední velikosti, správný tělesný rámec, 

nádherný typ hlavy, vázanější pohyb vzadu, jinak ve 

výborné psychické kondici, 

Attractive Girl Monachristie                            

Velmi dobrý/Very good 4                       
Kantová Iveta 

11letá kompaktní fena, výborně osvalená, výborná 

kvalita chrupu, výborně pohyblivá, výborná kvalita srsti
Berenika od Zlaté Žáby                            

Výborný/Excelent 3                       
Sloveňák Václav

10letá elegantní fena, velmi dobrý typ hlavy, prostorná, 

elegantní motorika pohybu, výborná kvalita srsti
Foreign Affair z Domu Etny                            

Výborný/Excelent 2                       
Boltrukiewicz Dagmar

13letá elegantní fena, velmi dobrý typ hlavy, velmi 

pěkná kvalita srsti, výborně pohyblivá, příkladný 

temperament

Kofilka od Emy Destinové                            

Výborný/Excelent 1             

Klubový vítěz veteránů        

Kantová Iveta 
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třída čestná / honour class
11letá ušlechtilá fena, velmi dobrý typ hlavy, na své 

stáří výborně anatomicky utvářená a pohyblivá, srst 
Citronella Malý Vousáček                             

Výborný/Excelent 2                       
Kantová Iveta 

5letá fena správné síly kostry i formátu, výborný typ 

hlavy, výborný pigment, velmi pěkný krk i celá horní 
Dacota Ligoretto                            

Výborný/Excelent 1                       
Brožová Tereza 

výsledky zpracoval: J. Broža
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