
Klubová výstava se zadáváním titulů CAC a Klubový vítěz 
Konopiště 2022

rozhodčí: Malgorzata Supronowicz (Polsko)

Anglický setr
PSI
třída dorostu
1 N1 Thielset Aiden-Bale von Thielset ČLP/AS/6574/01/22 *14.10.2021

o. Boateng od Gastona m. Noemi del Zagnis
chovatel: Thiel Pavel majitel: Davidová Petra
Pes menší velikosti, hubený, pěkná hlava, nůžkový skus, tmavé oko, dostatečný krk a kohoutek, 
krátký hřbet, dostatečné úhlení vzadu, správné nesení ocasu. Často jde mimochodem

třída mladých
2 V1 CAJC Baltazar z Krásné doliny ČLP/AS/6534 *21.04.2021

o. Slash Morrison m. Riky z Krzáku
chovatel: +Pochman, Kneřová majitel: Nováková Andrea
Pes dobré velikosti, samčí hlava, dostatečný krk a kohoutek, strmé úhlení vzadu, hluboký hrudník, 
silná kostra, paralelní pohyb vzadu, níže nasazený ocas, výborná kvalita srsti, kondice, zdvojená P1 
nahoře vpravo, tmavé oko

3 VD2 Benet z Krásné doliny ČLP/AS/6536 *21.04.2021
o. Slash Morrison m. Riky z Krzáku
chovatel: +Pochman, Kneřová majitel: Bláha Jindřich
Pes na spodní hranici velikosti, pěkná hlava, vysoko nasazené ucho, středně dlouhý krk, strmý vzadu,
níže nasazený ocas, v pohybu vzadu sbíhavý, pohyb by mohl být lepší, výborná srst, potřebuje lepší 
předvedení

třída otevřená
4 V1 CAC Slash Morrison ČLP/AS/6389 *08.09.2018

o. Lego Amazes Me Simarilion (FCI) m. Sophia Loren Magenta-In-Blue
chovatel: Fabová Soňa majitel: Fialová Ivana
Pes výborné stavby zěla, krásná hlava, tmavé oko, výborná hřbetní linie, výše nasazený ocas, 
harmonický pohyb, lehké rotace vepředu potřeboval by více bílé barvy, výborný temperament

třída pracovní
5 V1 CAC BOB Gordon Hall Vancouver ČLP/AS/6558 *09.11.2020

o. Sheradin’s Star Martini Bianco m. Gordon Hall Fairy Tale
chovatel: Shalygina E. majitel: Ščudlová Marta
Krásný pes s výborným, harmonickým pohybem, výborná hlava a hřbet, trochu volnější lokty, 
výborná kondice, výborně předveden

třída vítětů
6 V1 CAC Usher Lenox Morrison ČLP/AS/6429/19 *21.06.2019

o. Ozzy Morrison m. Sophia Loren Magenta-In-Blue
chovatel: Fabová Soňa majitel: Benáčanová Dagmar
Pes dobré velikosti, dostatečný pysk, středně dlouhý krk, rovný hřbet v postoji, ocas by měl být 
nasazený výše a nesen níže, hluboký hrudník, dostatečně harmonický pohyb, lepší v postoi než v 
pohybu, dobrá srst



FENY
třída mladých
7 V2 Bridgette z Krásné doliny ČLP/AS/6540 *21.04.2021

o. Slash Morrison m. Riky z Krzáku
chovatel: +Pochman, Kneřová majitel: Kadeřávkovi
Fena správné velikosti, trochu hubenější, dnes neprojevuje velké nadšení z výstavy, mohla by mít 
silnější kostru, rovný hřbet, správné úhlení vzadu, mohla by mít prostornější pohyb, výborná srst

8 V1 BOJ Junior BIS nejlepší BOS
Time Switch Latin Lover ČLP/AS/6542 *25.01.2021

o. Latin Lover Lucifero m. Latin Lover The Rebel
chovatel: Gruzzi Barbara majitel: Slouka Martin
Velmi krásná fena, krásná hlava, sladký výraz, výborná hřbetní linie, výborné nasazený a nesený 
ocas, harmonický pohyb, výborné tělo

třída otevřená
9 nenastoupil

třída pracovní
10 nenastoupil



Klubová výstava se zadáváním titulů CAC a Klubový vítěz 
Konopiště 2022

rozhodčí: Tomasz Borkowski (Polsko)
rozhodčí Pohár Ing. Šonky: Simona Svatoňová

PSI
třída mladých
11 VD4 Enzo od Zámeckého kopce ČLP/GS/7046 *31.01.2021

o. Black Scottish Gin Shadow Dog m. Bambini od Zámeckého kopce
Dobrá velikost a proporce, výrazná samčí hlava, strmá záď, nevyvinutý hrudník, středně úhlený, silné
kosti, těžký v pohybu, v dobré kondici, dobře pigmentovaný, dobrá povaha

12 VD 3 Gael from Stirling Bridge ČLP/GS/7103/21  *10.04.2021
o. Cameron of Stirling Bridge m. History of Soul “Murron” Under Sett
Pes trochu na vyšších nohách, nádherná samčí hlava, klenutá bedra, trochu líný v pohybu, volný v 
kloubech především lepší v postoji, než v pohybu, úzký vpředu i vzadu, dobrá srst a kondice

13 D Ike Jughead z Wenytry ČLP/GS/7055 *19.04.2021
o. El Roy z Dvorku Čamourku m. Eliška z Wenytry
Pes na vysokých nohách s pěknou samčí hlavou, strmá záď a klenutá bedra, úzký hrudník a úzký 
postoj vzadu, není zvyklý na výstavy, dobrá srst, dobré pálení nevyrovnaný v pohybu, přátelská 
povaha,dobrá srst

14 V2 Irvin z Wenytry ČLP/GS/7057 *19.04.2021
o. El Roy z Dvorku Čamourku m. Eliška z Wenytry
Velmi pěkný pes, není přivyklý na výstavy, hezká samčí hlava, výborná horní linie, hluboký hrudník, 
dobré úhlení hrudních i pánevních končetin, výborný v pohybu, výborná kondice, výborná srst, 
přátelská povaha

15 V1 CAJC LOTR GIMLI Miyavi PKR.VII-19711 *01.02.2021
o. Ludstar Lindbergh m. Witcher Triss Miyavi
Velice těžký a silný pes, pěkná samčí hlava, výborná horní linie, dobře nasazený ocas, výrazný 
hrudník, dobré úhlení hrudních a pánevních končetin, prostorný chod, úzký postoj pánevních 
končetin, dobrá kondice, dobré pálení, přátelská povaha

mezitřída
16 V1 CAC Mister BENTLEY Áres Šamarkan ČLP/GS/7007 *18.10.2020

o. Amscot Dream Lover m. I’m Black Mamba Áres šamarkan
Pěkný pes, dobrá velikost a proporce, výrazná hlava, sbíhavý postoj na hrudních končetinách dobře 
nasazený ocas, dobrá kondice, temperamentní

třída otevřená
17 V3 Hubertus Noble Eliot ČLP/GS/6287/13 *10.08.2019

o. Zoom z Holubické stráně m.Scotland King’s Jacky
Pes dobrých proporcí a velikosti, výborná samčí hlava, chybějící premolár z důvodu úrazu, výborná 
horní linie úzký postoj, pánevní končetiny kravský postoj, při pohybu ustupuje trochu doleva, dobrá 
kondice a srst, dobré pálení, přátelský 

18 VD4 Eron z Podmaršovic ČLP/GS/6882 *15.04.2019
o. Emil z Wenytry m. Beky z Podmaršovic



Poměrně těžký a líný pes, není zvyklý na výstavní kruh, předveden v chovné kondici. Pěkná hlava, 
rovná záda, neefektní v pohybu, sudovitý předek. Lepší v postoji, než v pohybu. Standardní a hezké 
pálení srsti. Přátelský k rozhodčímu.

19 V2 r.CAC Chaster z Wenytry ČLP/GS/6965 *24.02.2020
o. Brodey Pearl Moravia  m. Fanny z Wenytry
Pes výrazného samčího typu, pěkná hlava, dlouhý krk. Trochu klenutá bedra, trochu strmá záď, 
dobré nasazení ocasu, dobré zaúhlení hrudních končetin, pánevní končetiny mírný kravský postoj, 
prostorný hrudník, trochu volný v loktech. Dobrá, zvlněná srst, přátelský, dobrá kondice.

20 V1 CAC Rock'n Roll De Colempce ČLP/GS/7052 *29.07.2020
o. Noir Tangerine de Colempce m. Jaimie Lee De Colempce
Velmi pěkný pes, samčí typ dobrá hlava, rovná záda, dobré nasazení ocasu, dobrý postoj i pohyb, 
dobré úhlení hrudních a pánevních končetin, trochu volný v zápěstí, dobrá srst, dobrá kondice, 
svalnatý a suchý. Výborný temperament

třída pracovní
21 D Casper Esperanza Futura ČLP/GS/6691 *21.06.2016

o. Conall Lovec z Gordonu m. Amarena Esperanza Futura
Pes hezké velikosti a proporcí, dobrá hlava, více samičí typ, než samčí. Úzký v hrudníku, klenutá 
bedra. Klenutý a rozbíhavý v postoji, v pohybu krátké kroky, velmi úzký zadní postoj, velice suchý a 
chudší v kondici. Typická srst i pálení, uzavřená packa

22 V1 CAC Klubový vítěz BOB Amscot Dream Lover  VDH/DGSZ 18/3330 *28.01.2017
o. Yennandon Lochan at Rubymoon m. Storskogens Amor Joy of Amscot
Velmi pěkný pes ve všech detailech, výborná hlava, dobré postavení ocasu, dobrý hrudník, dobré 
úhlení hrudních i pánevních končetin výborná srst a temperament, výborné předvedení

23 VD3 Egon z Podmaršovic ČLP/GS/6881 *15.04.2019
o. Emil z Wenytry m. Beky z Podmaršovic
Dobrá velikost a povaha, líný v pohybu, výborná samčí hlava, rovná hřbetní linie, strmá záď, 
ucházející úhlení hrudních končetin dobré úhlení pánevních končetin, uzavřená packa, dobrá 
kondice, dobré pálení, přátelský

24 V2 r.CAC El Roy z Dvorku Čamourku ČLP/GS/6599 *22.05.2015
o. Lochfain An Aus Approach To Glenmaurangi m. Bora z Dvorku Čamourku
Hezký pes, ale je těžké jej předvést. Výborná samčí hlava, dobrá horní linie, ucházející úhlení 
hrudních a pánevních končetin, prostorný hrudník s dlouhým sternem, výborný postoj s hezkou 
siluetou, dobrý v pohybu, dobrá srst a kondice, přátelský

25 VD4 Hero D´Artagnan z Wenytry ČLP/GS/6860 *04.01.2019
o. Kairro z Želečky m. Coleen Nelli z Wenytry
Velmi vysoký pes se samčí hlavou, rovným hřbetem, strmá záď, prostorný hrudník, svalnatý v dobré 
kondici, lepší v postoji, než v pohybu. Krátké kroky v klusu, ztuhlý pohyb, dobrá srst, přátelský 
temperament

třída vítězů
26 V2 r.CAC Black Mystic Neverending Grace ČLP/GS/6823 *28.06.2016

o. Cameron From Stirling Bridge m. Alotria Neverending Grace
Pěkný samec s dobrým rámcem, dobře nasazený ocas, dobré úhlení hrudních končetin, hluboký 
hrudník, prostorný chod, výborná srst a pálení, výborná, přátelská povaha



27 V3 Borec z Fílovy smečy ČLP/GS/6705 *25.06.2016
o. Pady D Scotch DAMA Krkonoše m. Amazonka z Fílovy smečky
Hezké proporce, elegantní pes, těžší hlava, výborná horní linie, dobře nasazený ocas, střední úhlení 
hrudních i pánevních končetin, úzký postoj pánevních končetin, dobrá kondice, dobré pálení a srst, 
přátelský

28 bez ocenění Cameron from Stirling Bridge MET.SZK.GS 1910/15 *25.07.2015
o. Laurelhach Legend “Lego” m. Stirling Bridge Arwen
Hezký šampion s dobrou anatomií, v dobrém moderním typu, dobrá hlava, dobrá horní linie, 
prostorný hrudník, dobrá srst, Po úrazu kulhá, nemožno posoudit v pohybu. Z toho důvodu bez 
ocenění

29 V1 CAC PIŠ   King of Black  gin Shadow Dog Style Á  res   Šamarkan   ČLP/GS/6887 *14.04.2019
o. Black Scottish Gin Shadow Dog m. Ebony Pearl Áres Šamarkan
chovatel: Marta Ščudlová maj. Řehulka Petr
Výborný šampion výborný, elegantní typ, prostorný hrudník, rovná linie hřbetu, výborné úhlení, 
výborný v pohybu i v postoji

třída veteránů
30 V1 Kairro z Želečky ČLP/GS/6324 *09.09.2011

o. Britt z Dvorku Čamourku m. Happy z Želečky
Pěkný veterán, velký a silný. Předvedení ve výborné kondici, nevykazuje příznaky stárnutí, stále 
pěkný a výkonný

třída čestná
31 V1 Jaizon des Pralines d’Aubejoux LOF 7 S.G.43824/7879 *02.07.2014

o. Ezir des Pralines d’Aubejoux m. Fid-Ji des Pralines d’Aubejoux
Výborná velikost a proporce, dobrá hlava, trochu vyšší pánevní končetiny než hrudní, trochu sražená
záď, kratší krok, středně úhlený, výborná kondice a temperament

FENY
třída mladých
32 V2 Erzsebet od Zámeckého kopce ČLP/GS/7051 *31.01.2021

o. Black Scottish Gin Shadow m. Bambini od Zámeckého kopce
Vysoká, ale elegantní fena,dobrá hlava a linie hřbetu. Dobré úhlení hrudních a pánevních končetin, 
výrazný předek a hrudník,dobrá kondice a srst. Přátelská 

33 V1 CAJC BOJ Generosa from Stirling Bridge ČLP/GS/7141/22 *10.04.2021
o. Cameron from Stirling Bridge m. History Of Soul Under Sett
Dobrá velikost a proporce, pěkná hlava, dobrá linie hřbetu a trochu výše nasazený krk, dobré úhlení 
hrudních a pánevních končetin, dobrá v postoji i v pohybu. Přátelská, ale trochu zaražená, dobrý 
temperament

34 VD Isla of Skye z Wenytry ČLP/GS/7059 *19.04.2021
o. El Roy z Dvorku Čamourku m. Eliška z Wenytry
Fena na trochu vyšších nohách, strmá v předním postoji, trochu vyšší pánevní končetiny, klus s 
krátkým krokem, úzká v těle, dobrá kondice, dobrá pigmentace

35 VD Isobel z Wenytry ČPL/GS/7060/21 *19.04.2021
o. El Roy z Dvorku Čamourku  m. Eliška z Wenytry



Fena samičího typu s dobrou hlavou, dobrá velikost i proporce, ucházející úhlení hrudních i 
pánevních končetin, dobrá linie hřbetu, ještě ne zcela vyvinuta, chod neefektivní dobrá kondice, 
dobré pálení

36 nenastoupil MACLEAN z Harpolu ČLP/GS/7102 *29.04.2021

mezitřída
37 VD Ariana Beautiful Valley ČLP/GS/7041 *07.01.2021

o. Black Mystic Neverending Grace m. Annalisa Santini’s Legacy
Fena na vysokých nohách s pěknou hlavou fenčího typu. Kratší tělo, klenutá bedra s kratším krokem 
v klusu. Hrudník ne zcela vyvinutý, dobrá srst, kondice, pálení

38 VD4 Darkness Queen Dark House of Gordons ČLP/GS/7104 *06.10.2020
o. Emil z Wenytry m. Amelie Dark House of Gordons
Fena na vysokých nohách s dobrou hlavou, dobrá hřbetní linie, dobře nasazený prut, není zvyklá se 
předvádět, úzká v hrudníku, ale dobrá v pohybu, dobrá kondice a srst, přátelská

39 V2 r.CAC Elvíra od Zámeckého kopce ČLP/GS/7050/05/21 *31.01.2021
o.Black Scottish Gin Shadow  m. Bambini od Zámeckého kopce
Velice pěkná, elegantní mladá fena s dobrým rámcem a linií hřbetu. Dobrá v pohybu s prostorným 
klusem. Dobrá srst a kondice. Přátelská

40 V3 Fantaghiro from Stirling Bridge MET.Gs. 72/21 *08.08.2020
o. El Roy z Dvorku Čamourku  m. History Of Soul Under Sett
Proporcionální fena samičího výrazu s dobrou horní linií, dobré úhlení hrudních a pánevních 
končetin, dobrý prostorný pohyb, trochu volná v zápěstí. Dobrá kondice, srst i pálení. Přátelská

41 V1 CAC Night Storm Secrets Áres Šamarkan ČLP/GS/7031 *22.12.2020
o. Harley Davidson Under Sett  m. Kochanej Emilki Celtic Carpediem Samarkan
Fena dobré velikosti a proporcí s hlavou samičího výrazu, prostorný hrudník, dobré úhlení hrudních i
pánevních končetin. Prostorný chod, kompaktní a pružná packa, dobrá kondice, srst i pálení. 
Přátelská s výborným temperamentem

třída otevřená
42 D Hubertus Noble Distel DGSZ18/3335 *14.04.2018

o. Conall Lovec z Gordonu m. Scotland Kingston Jacky
Poměrně malá a nevyvinutá fena, fenčí hlava. Trochu plachá. Trochu klenutý hřbet, Pánevní 
končetiny podsunuté pod psa, v pohybu s hlavou dole. Neefektivní fena, dobrá srst i kondice.
Přátelská povaha, ale necítí se dobře v kruhu

43 VD3 Dolores Esperanza Futura ČLP/GS/6906/06/19 *12.05.2019
o. Cedric z Holubické stráně m. Comtesa Esperanza Futura
Kompaktní fena na vysokých nohách s velkou hlavou fenčího výrazu. Rovný hřbet, krátký hrudník, 
dobré úhlení. V pohybu ustupuiící doprava. Lepší v postoji, než v pohybu. Dobrá kondice, standardní
srst. Potřebuje lepší předvedení

44 V1 CAC Klubový vítěz I   ́ M BLACK MAMBA   Á  res   Šamarkan  ČLP/GS/6782 *03.10.2017
o. Jasperr Black Ivy m. Ebony Pearl Áres Šamarkan
Fena dobré velikosti i proporcí, docela vysoká a silná, fenčího výrazu. Dobrá hřbetní linie, dobré 
úhlení, silná kostra, prostorný hrudník, kompaktní packa, dobrá v pohybu, dobrá srst, kondice. 
Přátelská povaha



45 V2 r.CAC Loren Sophia Áres Šamarkan ČLP/GS/6979/05/20 *10.03.2020
o. Harley Davidson Under ette m. Hornet Pearl MacLeod Áres Šamarkan
Fenčí typ s dobrou hlavou, trochu slabší záda, což ji dělá vyšší, než vpředu. Prostorný hrudník, dobré 
úhlení. Dobrá v pohybu ustupující doprava, dobrá srst, pálení i kondice

třída pracovní
46 VD2 Aischa Sanybell ČLP/GS/6929 *31.08.2019

o. Passion Fild Pay No Mind m. Blaire Pearl Moravia
Vysoká fena na vysokých nohách, spíše samčího výrazu. Dobrá horní linie hřbetu, dobré úhlení 
hrudních a pánevních končetin. Lepší v postoji, než v pohybu, při pohybu krátký krok. Spíše skákavý 
pohyb. Dobrá srst i pálení

47 V1 CAC Hornet Pearl MacLeod Áres Šamarkan ČLP/GS/6688 *26.06.2016
o. Anthony Scotch do pole  m. Ebony Pearl Áres Šamarkan
Velmi pěkná fena fenčího typu. Dobrá elikot, elegantní, krásná hlava, dobrá linie hřbetu, dobré 
úhlení, prostorný, elegantní pohyb, dobrá srst, pálení i kondice

třída vítězů
48 V2 r.CAC Barracuda Neverending Grace ČLP/GS/6828 *28.05.2018

o. Cameron From Stirling Bridge  m. Alotria Neverending Grace
Šampionka, výborná fena se samičí hlavou, dobrá horní linie s hřbetem do trochu strmé zádi, 
ucházející úhlení, rovný postoj hrudních končetin, dlouhé prsty, prošláplé packy, plochá noha. 
Prostorný hrudník s dlouhou hrudní kostí. Dobrý efektní a plynulý pohyb, dobrá srst, kondice a 
pálení. Přátelská povaha

49 V1 CAC LOLLOBRIGIDA - LUI Áres Šamarkan ČLP/GS/6978 *10.03.2020
o. Harley Davidson Under Sett m. Hornet Pearl MacLeod Áres Šamarkan
Pěkná, elegantní fena ve třídě vítězů, fenčí hlava, dobré horní linie hřbetu, dobře nasazený ocas, 
dobře utvářený hrudník rovný předek, kompaktní packa, dobrý, paralelní pohyb, dobrá kondice, 
dobrá srst a pálení. Přátelská

třída veteránů
50 V1 BOV Alotria Neverending Grace ČLP/GS/6447 *01.01.2013

o. Xcaliber Liric m. Arry z Dvorku Čamourku
Velká a silná fena s hezkou hlavou, excelentní kondice, žádné známky stáří, dobrá horní linie, 
energická, silná, dobrá srst a pigment, přátelská

51 V2 Coleen Neli z Wenytry ČLP/GS/6350 *21.01.2012
o. Basco Lovec z Gordonu  m. Anabell z Wenytry
Krásná, proporcionální fena v dobré kondici těla i srsti, pěkná hlava, energicá, standardního úhlení, 
dobrá kondice, dobře pigmentovaná, prostorný hrudník. Přátelská

52 VD Eliška z Wenytry ČLP/GS/6519 *11.03.2014
o. Flash vom Pinnower Moor m. Anabell z Wenytry
Poměrně kompaktní fena, dobrá kondice, pěkná hlava, strmá v předu i vzadu, klenutá bedra, těžší, 
prostorná, v pohybu kratší kratší krok, dobrá srst, pálení i kondice. Přátelská

53 VD Faustine des Pralines D`Aubejoux ČLP/GS/6274 *29.05.2010
o.Bogey Jinonický dvůr m. Castille des Pralines d’Aubejoux
Poměrně malá, kompaktní fena, samičí hlava, dobrá výstavní kondice, středně úhlená, lepší v 
pohybu, než v postoji, pěkný, prostorný paralelní pohyb. Přátelská



třída 
čestná
54 V1 BOS   De La Chapelle Manon Lescaut  ČLP/GS/6633 *05.01.2016

o. I’m Zac Flynnrock’s m. Xara z Holubické stráně
Velice pěkná fena, ……..rámce elegantní, krásná fenčí hlava a horní linie, dobré nasazení prutu, 
extrémně krásná v pohybu, plynulý, prostorný pohyb, trochu úzký postoj pánevních končetin, dobrá 
srst, kondice,  pigmentace, pálení. Výborně prezentovaná, přátelská
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IRWS
PSI
třída dorostu
55 VN1 Lanamore Kind Kiss Kristoph ČLP/RWS/435  *28.10.2021

maj. Dagmar Benáčanová
velmi pěkný v postoji, samčí hlava, výborná hřbetní linie a tělo, v pohybu příliš zvedá přední nohy, 
delší tlapa, výborný typ srsti a barva

třída mladých
56 V1, CAJC, BOS Cider z Drválovského revíru  ČLP/RWS/403/22/23  *23.05.2021

maj. Marta Bodnárová
velmi pěkný pes, dlouhá hlava, dost tmavé oko, výborný krk a hrudník, pevná kostra, výborné 
nesení ocasu, dostatečné předhrudí, handler musí více trénovat 

třída pracovní  
57 V1, CAC, KV Athos z Drválovského revíru ČLP/RWS/351  *19.03.2018

maj. Kateřina Hvězdová
velmi působivý pes, krásná barva, výborná hlava, výborný hřbet, dostatečný hrudník, v pohybu 
bych si přála větší akci zadních nohou, lepší v postoji než v pohybu, výborná linie

třída vítězů
58 V1, CAC Artagan von Blahud  ČLP/RWS/356/20 *29.09.2018

maj. Ivana Popilková 
velmi silný, horšího rámce, velmi široký hrudník, výrazná hlava, správná délka krku, mohl by mít 
delší kroky i pohyb, široký v postoji vpředu a mohl by být více zaúhlen vpředu i vzadu

FENY
třída mladých
59 V1, CAJC, BOJ Contessa z Drválovského revíru ČLP/RWS/410/09/21 * 23.05.2021

maj. Petra Krimová
dobrý typ a předvedení, samičí hlava, nůžkový skus, správný hřbet a úhlení, mírně sbíhavá vzadu, 
šťastná v kruhu, výborné nesení ocasu

60 V2 Slattupper Iserin ČLP/RWS/444 * 29.08.2021
maj. Kateřina Hvězdová

nepříliš silná, velmi krásná hlava, dostatečný hrudník, mohla by být lépe zaúhlená, výborná srst a 
kondice, výborné předvedení

třída mezitřída
61 V1, CAC, KV, BOB Anita Debborin  ČLP/RWS/382  * 01.08.2020

maj. Simona Chrtová
velmi šťastná v kruhu, krásná hruď v postoji a v pohybu, mírně sbíhavý postoj v pohybu v zadních 
končetinách 



IS
PSI
třída dorostu
62 N1 Orfeus od Rakovnické brány ČLP/IS/17287 * 30.10.2021

maj. Klára Leitnerová
velmi krátký, spíše vyšší než delší, dostatečně pěkná hlava, nůžkový skus, správný krk, největší 
problém je pohyb, krátký krok, výborná srst a kondice, výborná povaha, dostatečný hrudník

třída mladých
63 V2 Edward Daisy Rain  ČLP/IS/17233 *16.07.2021

maj. Barbora Fesslová
správné proporce, výborná hlava, tmavé oko, krásný krk, výborné úhlení vzadu, výborný hrudník, 
krásný pohyb, potřebuje vyměnit handlera, výborná kondice

64 V3 Egon Daisy Rain  ČLP/IS/17234 *16.07.2021
maj. Eva Zemanová Pizúrová

 hezký pes, výborný v kroku, krásná hlava, dlouhý krk, téměř nemá …., dobré úhlení vzadu, 
pohybuje se na bok, potřebuje vyměnit handlera, výborná srst. 

65 V1, CAJC Hunting Navel Conor Mahagony Paw ČLP/IS/17132/03/21 *29.03.2021
maj. Jana Krovozová

správné propozice, překrásná sytá barva, samčí hlava, perfektní horní linie, správné nesení ocasu 
v pohybu, poněkud širší rozsah předních nohou, výborné předvedení

třída mezitřída
66 nenastoupil Art Rocky Top Legacy ČLP/IS/17056/12/20 *16.12.2020

třída otevřená
67 V3 Believe in Spirit Royal Spirit ČLP/IS/16598 * 10.07.2018

maj. Tomáš Kubeš
velmi pěkný pes v postoji, výborný krk, hluboký hrudník, správné nesení ocasu, mírně delší tlapa, 
pohyb do boku, výborná srst, více energie v pohybu, panáčkuje

68 V1, CAC, KV, BOB Don Raffaello z Arislandu  PKR. VII-19767 *28.07.2020
maj. Dorota Filar

velmi šťastný pes, krásný hrudník, pohyb pravidelný vzadu i vpředu, výborná hlava a kondice, 
mohl by být lépe předveden, výborná hřbetní linie

69 V2, r.CAC Universe of Nver-ending Adventure All Irish Gold ČLP/IS/16711 * 
05.01.2019
maj. Veronika Štěchovská

pěkný pes, hodně srsti, pěkná hlava, výborná hřbetní linie, správně zaúhlen, pohybuje se 
dostatečně harmonicky, hezky se předvádí v postoji, v pohybu není dostatečně rychlý

třída pracovní

70 V1, CAC Allan Mahogany Dream Catcher  ČLP/IS/16752 * 03.08.2019
maj. Veronika Štěchovská 

správná velikost a propozice, korektní hlava, dostatečný hrudník, správné úhlení vzadu, mírně 
rozbíhavý postoj vpředu, výborný typ srsti

71 VD3 Bushmills Lord Mahagony Star  ČLP/IS/16496 * 02.01.2018
maj. Veronika Šmídová 

dost vyhublý pes, správná hlava, správná délka krku, trochu strmější rameno, dostatečný hrudník, 
v pohybu má krátké kroky, níže nasazený ocas, hezky předveden



72 VD2 Caspien z Hradčanské Báně  ČLP/IS/16947 *03.06.2020
maj. Petr Netík

správná velikost, výborná srst, správné proporce hlavy, dostatečný hrudník, rovný krk, spáditá záď,
měl by mít harmoničtější pohyb, potřebuje více tréninku v kruhu

třída vítězů

73 nenastoupil Experience Elimar Doubrava  ČLP/IS/16529 * 06.02.2018
maj. Vojtěch Svoboda

74 V1, CAC Falco Easy Jet Mahagony Paw  ČLP/IS/16574  * 11.05.2018
maj. Markéta Medřická

dost velký pes, krátký rámec, zcela samčí hlava, krásný krk, téměř rovný hřbet, trochu níže 
nasazený a nesený ocas, správné úhlení zadních končetin, výborná kondice, dobře předveden

třída veteránů

75 V1 Agar Akimbo Daisy Rain  ČLP/IS/15989  *13.03.2014
maj. Zdeňka Kořínková

dostatečně silný pes plný energie, krásná hlava, výborně nesený a nasazený ocas správné 
zaúhlení, s mírnou nadváhou

třída čestná

76 V2 Aaron Arno Redweed  ČLP/IS/16661  *13.04.2019
maj. Hana Bočková 

dost velký pes, mohl by mít delší hlavu, sušší hlava a krk, správná hrudní linie, správně nesen 
ocas a boční pohyb, sbíhavý v zadních končetinách, přední stáčí, výborně předveden

77 V1 Angelus Silvian Mahagony Star  ČLP/IS/16073  *09.09.2014
maj. Veronika Šmídová

dostatečně šťastný v kruhu, správná hlava a délka krku, mírně delšího rámce, správné zaúhlení 
vzadu, dostatečné zaúhlení lopatek, vtáčí ramena, krásná srst, výborná kondice

FENY
třída mladých

78 VD Be My Bubble Mahogany Dream Catcher  ČLP/IS/17185 *15.06.2021
maj. Veronika Štěchovská

správné propozice, trochu hubenější krk, hezká dlouhá hlava, mohl by mít více pysku, strmější 
ramena, rovný krk, trochu níže nasazený ocas, správné úhlení vzadu, pohybuje se na bok, 
výborná srst a barva

79 VD Eboni Red Joker  ČLP/IS/17081  *09.02.2021
maj. Lucie Brodská 

nepříliš šťastná v kruhu, v lepší výstavní kondici, samičí hlava, dostatečný krk, středně dlouhý krk, 
nízko nesen ocas, paralelní vpředu, hýbe se bez dostatečné energie

80 VD Elizabel Daisy Rain ČLP/IS/17236  *16.07.2021
maj. Ilona Veletová

na vysokých nohách, úzký hrudník, předek, mohla by být lépe zaúhlena vpředu i vzadu, 
dostatečně pěkná hlava, mohla by mít více energie v krocích vzadu, krásná srst a hlava

81 VD Elyseé Daisy Rain   ČLP/IS/17237/22  *16.07.2021
maj. Lydia Tomajková

velmi hubená, na delších nohách, dostatečně hluboký ale kratší hrudník, pěkná hlava, rovný krk, 
trochu lepší úhlení vzadu, ale užší v pohybu, pohybuje se dostatečně, v pohybu jde do boku



82 V4 Eternity Daisy Rain  ČLP/IS/17240  *16.07.2021
maj. Hana Bočková

celkem šťastná v kruhu, fenčí typický výraz, krásný krk, vysoký kohoutek, dostatečné úhlení 
vpředu i vzadu, správné nesení ocasu, pohybuje se správně v bočním pohybu

83 V Eureca Daisy Rain  ČLP/IS/17241  *16.07.2021
maj. Lucie Pružinová

správné propozice a temperament, fenčí hlava, správná hřbetní linie, správné zaúhlení, téměř 
paralelní, dostatečně hluboký hrudník, harmonický pohyb, výborná srst a kondice

84 VD Francis Red Joker  ČLP/IS/17126/05/21  *23.03.2021
maj. Martin Houda

správné propozice, krásná hlava, správná délka krku, rovný hřbet, trochu otevřený postoj vpředu, 
dostatečně hluboký hrudník, běží bočním pohybem, lepší v postoji než v pohybu

85 V2 Freya ze Srbického kopce ČLP/IS/17160  *29.04.2021
maj. Dana Charyparová

velmi chytrá fenka, hezká hlava, vysoké nasazení uší, výborná hřbetní linie, správné nasazení 
ocasu, harmonický pohyb zboku, výborná srst a povaha

86 V3 Gwendariff Handbags and Hi Heels  B20300 *28.08.2021
maj. Veronika Štěchovská 

velmi krásná fena v postoji, trochu vtáčí zadní nohy, samičí hlava, výborná linie, delší pysky, mohla
by se hýbat s lepší energií

87 V1, CAJC, BOJ, BOS Hennessy Honey Moor Mahagony Paw  ČLP/IS/17138  *29.03.2021
maj. Anna Gabrielová 

správný typ, vysoké nesení hlavy, krásný krk, rovný hřbet, trochu strmější rameno, výborné pysky, 
dobré zaúhlení vzadu, paralelní vzadu a vpředu, dostatečně harmonický pohyb, boční pohyb, 
krásně předvedená

88 VD Close to My Heart Redweed   203098100579742  *14.01.2021
maj. Karin Kotmelová

velmi hezká fena se špatným handlerem, samičí hlava, tmavé oko, hezký krk, hluboký hrudník, 
dostatečně paralelní vzadu a vpředu, dostatečně velký boční pohyb, potřebuje lepší předvedení

třída mezitřída

89 V3 Bora z Římovské stráně  ČLP/IS/16995  *15.08.2020
maj. Petr Šimáček

správná velikost a propozice, správně tvořená hlava, dostatečně tmavé oko, středně dlouhý krk, 
rovný hřbet, ne úplně dlouhý, širší postoj vpředu, správné zaúhlení, paralelní v pohybu, dobrá 
energie, mohla by být lépe předvedena

90 V1, CAC, KV Elizabeth Red Joker  ČLP/IS/17086/21  *09.02.2021
maj. Martin Houda

nepříliš silná, elegantní fena, hlava dostatečně silná, dostatečný krk, správně hluboký hrudník, níže
nasazený ocas, výborný boční pohyb, výborná srst a kondice, lepší v postoji než v pohybu

91 V2, r.CAC Hira od Rakovské Tůně  ČLP/IS/17053/20/21  *22.11.2020
maj. Miloš Vávra

dobrá velikost, výborná kostra, mohla by mít sušší hlavu, dostatečný krk, dostatečné zaúhlení 
vpředu i vzadu, trochu užší vzadu, správný bočný pohyb, výborná kondice

92 VD4 Oakdene Thea Rosalia  LOSH1318276  *08.10.2020
maj. Tomáš Hendrych



správné propozice, krásná hlava, středně dlouhý krk, téměř rovná hřbetní linie, mohla by být lépe 
zaúhlená vzadu, trochu strmější v zádi, nevypadá šťastně v pohybu

třída otevřená

93 VD1 Bombay Sapire Bonny Mahagony Star  ČLP/IS/16502 *02.01.2018
maj. Veronika Šmídová

velmi silná fena, silná hlava, dlouhý krk, velmi hluboký hrudník, strmý hřbet, mohla by být lépe 
zaúhlená, pohybuje se na bok, ne zcela harmonický pohyb

94 VD2 Faia Bohemia Tátrum  ČLP/IS/16974  *30.07.2020
maj. Miroslav Brůža

nepříliš šťastná v kruhu, mohla by mít sušší hlavu, správně dlouhý krk, rovný hřbet strmější 
rameno, hluboký hrudník, nepoužívá v pohybu ocas, dlouhý krk, nepříliš sytá barva

95 nenastoupil Avon Farm Prima Donna  ČPL/IS/17174 *28.01.2020
maj. Vojtěch Svoboda

třída pracovní

96 V1, CAC Be Mine From Redweed  ČLP/IS/16794  *01.10.2019
 maj. Rebeka Kršková
velmi elegantní a šťastná fena, perfektní boční pohyb, hezký výraz, dlouhý krk, rovný hřbet, 
výborně nasazený a nesený ocas, užší vzadu, výborná srst a barva, výborně předvedená

97 VD3 Corona Princes z Lukavické Spojky  ČLP/IS/16930  *01.06.2020
maj. Josef Kasl

správná velikost, slabší výraz, středně dlouhý krk, rovný předek, velmi krásná barva, spáditá záď, 
dostatečně zaúhlená vzadu, trochu hubenější, v pohybu příliš zvedá přední končetiny, výborná srst

98 VD4 Nelly z Jirouškova Dvora  registr/irskysetr/1/05/22  *13.03.2020
maj. Andrea Krchová

kratšího rámce, samičí hlava, středně dlouhý krk, kratší hlava, hluboký hrudník, nepříliš dobré 
úhlení vzadu, v pohybu dělá kratší kroky, dnes nemá srst ve správné kondici, mohla by se lépe 
předvádět

99 V2, r.CAC Zefirra Jokran  ČLP/IS/17006   *21.08.2020
maj. Kateřina Vacková Kollárová

správná velikost, výborná kostra, dlouhý krk a záda, dost hluboký hrudník, dostatečné úhlení 
vpředu i vzadu, harmonický boční pohyb, krásná barva

třída vítězů 

100 V1, CAC Adina Meda Mahogany Dream Catcher  ČLP/IS/16757  *03.08.2019
maj. Veronika Štěchovská 

fena v perfektní výstavní kondici, výborný boční pohyb, mohla by mít lépe vyznačený týlní výběžek,
dobré úhlení vzadu, vpředu by mohla být lépe vybavena předhrudím

třída čestná

101 V2 Aurelia Stella Mahagony Star  ČLP/IS/16078  *09.09.2014
maj. Veronika Šmídová

dost silná fena, mírně klesající hřbet, krásná hlava, dostatečný krk, výborné úhlení zadních 
končetin, hluboký hrudník, mohla by se pohybovat s lepší energií

102 V1 Eternal Flame Goldset   ČLP/IS/16325  *05.08.2016
maj. Veronika Štěchovská 



fena s dobrými proporcemi, mohla by mít více pysku, výborné úhlení, výborný boční pohyb, 
výborná srst a kondice

POINTER
PSI
třída mladých

103 VD Apollo Birdfinder´s   11979   *21.07.2021
maj. Lucie Ficíková 

ještě ne pevně vyvinutý, dobrá samčí hlava, poměrně kompletní v těle, úzký postoj vpředu, dobrá 
hloubka hrudníku, strmá záď, nízko posazený ocas, strmý postoj, zvedá vysoko přední nohy při 
pohybu, dobře utvářená povaha, slabší v pohybu

104 V1, CAJC, BOJ, BOB Birdfinder´s Ares  ČLP/POI/11982  *21.07.2021
maj. Martin Hučko

velmi krásný mladý pes, maskulinní typ, výborná hlava, dlouhý krk, rovný široký, dobré úhlení hk a 
dk, prostorný hrudník, pěkný a efektní pohyb, kompaktní pohyb, volné zápěstí a hlezno, není 
zvyklý na výstavy, dobrá kondice, přátelský

105 V2 Bob Ntekri  ČLP/POI/11814  *30.03.2021
maj. Martin Hučko

dobrá velikost a proporce, samčí hlava s trochu delší mordou, krásná horní linie, trochu spádité, 
dobré úhlení hk a dk, výborný prostorný hrudník, krásný postoj u pánevních končetin, pěkný 
pohyb, paralelní a prostorný, dobrá kondice, výborný temperament, hladká srst a dobrá 
pigmentace

106 VD4 Caesar z Raklesu  ČLP/POI/11797  *15.03.2021
maj. Ondřej Nedbal

na trochu vyšších nohách, s krásnou samčí hlavou, neúplně vyvinutý, strmější postoj hk a dk, 
trochu klenutý hřbet, paralelní pohyb s hlubokým hrudníkem, úzký postoj zadních končetin, dobrý 
hrudník, dobrá pigmentace, temperamentní

107 VD Cvik z Vlčích Hor  ČLP/POI/11841/05/21  *22.05.2021
maj. Ladislav Beran

poměrně kompaktní, ne zcela vyvinutý, krásné tělo, hlubší hrudník, strmější předek, dobré úhlení 
zadních končetin, krásný postoj, kompaktní tlapky, nefunguje pohyb, nepředvádí se dobře, lepší 
prezentace, dobrá pigmentace

108 V3 Dorien ze Žárovské Tkalcovny  ČLP/POI/11829  *25.05.2021
maj. Robert Hejhal

velmi pěkný pes, samčí typ, dobrá hlava, dobrá horní linie, prostorný hrudník, dobrý hřbet, dobré 
nasazení prutu, strmý předek, dobré úhlení zadních končetin, plynulý pohyb, prostorný a typický, 
mírně strmé hk, střední lebka, elegantní, dobrá kondice, přátelský

109 VD Kajman z Dubských lesů  ČLP/POI/11916  *20.06.2021
maj. Lukáš Orság

poměrně malý a jemný pes, s pěknou hlavou, strmá lopatka, ne zcela vyvinutý hrudník, strmé 
zápěstí, široký postoj, středně úhlené pk, nízko nasazený prut, kompaktní v těle, úzký při pohybu 
hk a pk, při pohybu zvedá tlapy, přátelský, dobré pigmentace, dobré osvalení

třída mezitřída

110 nenastoupil Brit z Raklesu  ČLP/POI/11742/20/21   *20.08.2020
maj. Natálie Seidlová

111 V1, CAC Juventus z Dubských lesů  ČLP/POI/11766  *30.11.2020



maj. Lukáš Orság
velmi pěkný pes, samčí typ, dobrá velikost a proporce, dobrá hrud. Linie hřbetu, výborný postoj a 
pohyb, dobré úhlení zadních končetin, dobrá pigmentace, dobrý pohyb

třída otevřená

112 V1, CAC, KV Alfred z Blasnkých luk  ČLP/POI/11740  *01.08.2020
maj. Viktro Mára

dobrá velikost a proporce, samčí typ, dobrá hlava, rovný silný předek, trochu strmý v zádi 
prostorný hrudník, dobře nese ocas, dobrý pohyb, kompaktní packy, kondice dobrá, přátelský

113 VD Asper Artegerd  ČLP/POI/11416  *27.06.2017
maj. Kateřina Michálková

vysoký, na vysokých nohách, pěkná hlava, poměrně kratší krk, rovný hřbet, krátký hrudník, rovný 
vpředu i vzadu, pomalý pohyb a zvedá nohy, s překříženými pánevními končetinami, dobrá 
kondice, přátelský

114 nenastoupil Butch z Dříteckých revírů  ČLP/POI/11479  *29.03.2018
maj. Zuzana Proroková

115 V3 Ikaro Tom z Dubských lesů  ČLP/POI/11722  *30.05.2020
maj. Lukáš Orság

poměrně kompaktní, dobrá hlava a hrudní linie, nízko nasazený prut, sbíhavý postoj vpředu, dobrý 
hrudník, rovný postoj hk a pk, ploché prsty, paralelní v pohybu, užší pánevní končetiny, přátelský, 
dobrá pigmentace

116 VD Krow Aristani´s  ČLP/POI/11536  *28.05.2018
maj. Lukáš Orság

dobrá velikost, bojácný v kruhu, pěkná hlava, dlouhý krk, nízko nasazený prut, rovný předek, 
výborné úhlení vzadu, prostorný hrudník, silný kostra, kompaktní tlapky, nejde rovně, dobrá 
kondice, přátelský, dobrá pigmentace

117 V4 Krrish Blahud ze Sepekovské zahrady  ČLP/POI/11689  *18.03.2020
maj. Jiří Homola

dlouhé nohy, pěkná hlava, krátký krk, rovný hřbet, prostorný hrudník, dobrá žebra, dobré úhlení 
zadních končetin, užší postoj zadních končetin při pohybu, strmější, volnější lokty, dobrá kondice a
pigmentace, přátelský

118 V2, r.CAC Oliver Stone Scandiaca   ČLP/POI/11995  *17.05.2017
maj. Jiří Staněk

dobrá velikost a proporce, dobrá hlava, strmější postoj hk a pk, prostorný hrudník, paralelní 
v pohybu, mírně sbíhavé přední končetiny, přátelský

třída pracovní 

119 V2, r.CAC All All All Artegerd  ČLP/POI/11414  *27.06.2017
maj. Pavel Thiel

vysoký, silný, elegantní, trochu klenutý hřbet, paralelní pohyb, volnější lokty, kompaktní tlapky, 
dobrá kondice, prostorný hrudník, výborný temperament

120 V1, CAC Boyd Natyave Grove  ČLP/POI/11655  *12.08.2019
maj. Nikol Hajmonová

hezké proporce, elegantní, pěkná hlava, výborný postoj a pohyb, bojí se rozhodčího, dobrá 
kondice a pigmentace, výborný pohyb

121 V3 Brok z Vlčích hor  ČLP/POI/11596/06/19  *20.03.2019
maj. Josef Korelus



pěkný typ dobrá hlava a horní linie, prostorný hrudník, výborné úhlení zadních končetin, dobře 
nesený prut, volnější lokty, dobrá kondice a temperament

122 D4 Oskar z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11774  *23.01.2021
maj. Bořivoj Šourek

menší a jemný v konstituci, předváděný v nízké kondici, pěkná hlava, hřbet klenutý, ne moc 
prostorný hrudník, strmý předek, dobré úhlení zadních končetin, pružné prsty, skákavý nefunkční 
pohyb, neplynulý

třída vítězů 

123 V3 Immy z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11492  *10.06.2017
maj. Zbyněk Fiala

pěkný pes, dobrá kostra, dobrý rámec, pěkná hlava a hrudní linie, dobře úhlené hk a pk, dobrý 
hrudník, efektní a paralelní pohyb, přátelský a dobrý pigment

124 V1, CAC Kadett z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11578  *17.01.2019
maj. Jana Pavlová

vysoký, vyrovnaný pes, samčí hlava, dobrá hrudní linie, úhlení hk a pk přijatelné, silná kostra, 
elegantní pohyb, dobrá kondice a pigmentace, přátelský

125 V2, r.CAC Quno vom Gründleinshof   ČLP/POI/11752  *06.04.2020
maj. Martin Hučko

dobrá velikost a kondice, samčí typ, plachý, není sebejistý, dobrá hlava a hrudní linie, úhlení pk a 
hk dobré, níže nasazený prut, výborný hrudník, výborná kondice, přátelský, dobrý pigment

FENY
třída mladých

126 V3 Birdfinder´s Athene  ČLP/POI/11983  *21.07.2021
maj. Martin Hučko

fenčí typ, dobrá hlava, plachá, dobrý hrudník a tělo, dobré úhlení, dobrá v pohybu, dobrá 
pigmentace

127 VD Carrie ze Žárovské Tkalcovny  ČLP/POI/11823  *20.05.2021
maj. Mirek Korel

dobrá velikost a proporce, pěkná hlava, rovný hřbet, nízko nasazený prut, rovný předek, dobrý 
hrudník, krátký v těle, strmé přední končetiny, dobrá v pohybu, dobrá pigmentace

128 V4 Celestýna ze Žárovské Tkalcovny ČLP/POI/11824  *20.05.2021
maj. Lenka Kindlová

dobrá velikost a proporce, elegantní hlava, dobrá horní linie a hrudník, dobře úhlená, kompaktní 
tlapa, dobrá v pohybu, vybočuje z osy, dobrý pigment

129 nenastoupil Cony z Vlčích hor  ČLP/POI/11848/21/22  *22.05.2021
maj. Milan Adámek

130 V2 Euphoria del Winepoint  ČLP/POI/11932/09/21  *21.12.2020
maj. Veronika Thiel

pěkná elegantní fena, pěkná hlava, strmější vpředu i vzadu, rovná linie hřbetu, pěkný hrudník, 
pěkný pohyb, trochu vybočuje nalevo z osy, dobrá kondice a pigment, přátelská 

131 VD Kristy z Dubských lesů  ČLP/POI/11921  *20.06.2021
maj. Martin Hučko

drobná, jemná fenčí hlava, dobrá horní linie, strmá vpředu i vzadu, dobrý hrudník, hůře se 
předvádí, v pohybu v klusu krátké kroky, bála se, dobrá kondice a pigmentace, přátelská



132 V Queenpepper z Mešinské hájovny   ČLP/POI/11897  *31.05.2021
maj. Petra Černá

pěkná elegantní samčí jemná fena, jemná hlava, úzká v těle, kratší silueta, dobré úhlení hk a pk, 
dobrá kondice, plynulý pohyb, přátelská

133 V1, CJC,BOS Quick z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11898  *31.05.2021
maj. Karel Doležal

krásná fena s dobrými proporcemi a hlavou, hrudní linií, efektní pohyb, dobrý prostorný, výška 59 
cm, oko hnědé, skus nůžkový, plný chrup

134 V Quinti z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11896 *31.05.2021
maj. Soňa Strnadová

fenčí typ, dobrá velikost a propozice, pěkná hlava, hrudní linie strmá vpředu, pěkný hrudník, dobré 
úhlení vpředu, dobře nasazený prut, dobrý pigment, přátelská 

třída mezitřída

135 V1, CAC Bella z Gašparíkovho dvora   ČLP/POI/11933 *24.09.2020
maj. Pavel Rathouský

krásná fena, dobrá velikost i proporce, elegantní, fenčí hlava, hřbetní linie rovná, ale dobré úhlení 
hk a pk, dobrý plynulý pohyb, dobrá kondice i pigment, přátelská 

136 VD3 Dixie z Večeřova dvora  ČLP/POI/11786  *01.02.2021
maj. Šárka Dědková

fenčí typ, pěkná hlava, úzký předek, dobré úhlení, v pohybu zvedá nohy, disproporcionální

137 V2, r.CAC Fera z Žehuňské Kovárny  ČLP/POI/11760  *14.11.2020
maj. Martin Preisler

fenčí typ, jemná hlava, dobrá horní linie, užší hrudník, rovný předek, prostorný hrudník, dobře 
úhlené zadní končetiny, plynulý pohyb, užší vepředu, širší postoj vzadu

138 nenastoupil Iron Rose Biely Kostol  SPKP 1204  *26.11.2020
maj. Gabriela Kovaříková

139 nenastoupil Franchanna´s Kleo   VDH/DPZ 40/2020  *20.08.2020
maj. Martin Hučko

třída otevřená

140 V1, CAC Amálka z Blanských luk  ČLP/POI/11741  *01.08.2020
maj. Viktor Mára

elegantní pěkná fena, dobrá hlava a hrudní linie, prostorný hrudník, dobře úhlená záď, prostorní 
efektivní pohyb, dobrá kondice a pohyb a pigmentace

141 V3 Andra Satris  ČLP/POI/11455  *23.12.2016
maj. Lukáš Orság

krásná fena, dobrá velikost, pěkná fenčí hlava, kompaktní, dobře nasazený prut, dobré úhlení pk a 
dk, prostorný hrudník, dobrá kondice, přítelská

142 V2, r.CAC Bona z Vlčích hor   ČLP/POI/11601  *20.03.2019
maj. Josef Korelus

vyšší nohy, ale v proporcích, pěkná hlava, fenčí, mohla by mít prostornější hrudník, dobré úhlení 
hk  a pk, rovný hřbet, dobrá kondice a pigment, přátelská 

143 VD4 Issabel z Dubských lesů  ČLP/POI/11725  *30.05.2020
maj. Lukáš Orság



menší a jemná fena, krásná fenčí hlava, klešťovitý skus, klenutější hřbet a slabší záď, nízko 
nasazený prut, volnější lokty, měla by mít výraznější pohyb, svalnatá, přátelská, dobrá kondice

třída pracovní

144 V4 Berry z Vlčích hor  ČLP/POI/11599  *20.03.2019
maj. Milan Černý

pěkná fena, dobrá hlava, těžší, dobře stavěná, dlouhý hrudník, dobré úhlení, plynulý pohyb, rovná 
hřbetní linie, dobrá kondice, pigment, přátelská 

145 V2, r.CAC Brís Natyave Grove  ČLP/POI/11661  *12.08.2019
maj. Nikol Hajmonová

vyšší, velká, velký rámec, krásná fenčí hlava, dobrá horní linie, elegantní, dobrý hrudník, dobré 
úhlení hk a pk, paralelní pohyb, mírně kravský postoj, přátelská, dobrý pigment

146 V1, CAC, KV Fati z Žehuňské kovárny  ČLP/POI/11761  *14.11.2020
maj. Lukáš Ševčík

výška 60 cm, pěkná elegantní hezká fenčí hlava, kratší hrudník, dobrý pohyb a postoj, plynulý 
pohyb, mírně kravský postoj, sbíhavé lokty, pěkná fena, chrup úplný, těsně nůžkový, dobré 
kondice, odpovídající srsti

147 V3 Holly z Karczewskiej Zagrody  ČLP/POI/11314  *25.01.2016
maj. Viktor Mára

pěkná elegantní fena, úzká v postoji, vpředu i vzadu, klenutý hrudník, dobré úhlení zadních 
končetin, paralelní úzký pohyb v zádi, pěkná pigmentace, přátelská
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