
KLUBOVÁ VÝSTAVA KONOPIŠTĚ 2011 

Povýstavní katalog neděle 08.05.2011 

Kruh číslo: 1 

Posuzoval: Buba Petr, CZ 

 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída mladých 
 1. TOKAY Mon Tresore d´Amoure PKR-VII-7074 20.02.10 
 o.: Jasan od Smutné říčky, m.:  Bianca du Ruisseau de Montbrun 
 ch.: Maliszewska Anna, m.:  Maliszewska Anna 
Černobílý typický pes, výška 65 cm, mohutná samčí hlava s dostatečným pyskem, hnédé oko, dobrá horní linie 
se spáditým hřbetem, dostatečný hrudník, ale menší předhrudí. Průměrná mechanika pohybu pánevních 
končetin, vybočující levé hlezno. 
Výška 65 cm 
Velmi dobrý 1 

Psi Třída otevřená 
 2. KHYANNES Étincelle de Vie Člp/BA/81 28.06.09 
 o.: Diamat de la Saligue aux Bécasses, m.:  Jacqueline Piaf Dama Krkonoše 
 ch.: Szörke Timea, m.:  Slováčková Andrea 
Pes na spodní hranici výšky, jemnější hlavy s tmavě hnědým okem, plnochrupý, skus nůžkový, lehce klenutá 
bedra, v pohybu perfektní, hrudník na hranici. Chybí celkový výraz samce. 
 Výška 57 cm 
Velmi dobrý 2 

 
 3. LORD od Smutné říčky Člp/BA/78 07.09.09 
 o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Šťastný Libor 
Středně silný pes, se správnou samčí hlavou, dobrým pyskem, okoo tmavě hnědé, harmonicky utvářený, dobře 
osvalený, výborného elegantního pohybu, dobře zaúhlený, rovný hřbet, dobře nesený prut, typický samec. Velmi 
dobrá povaha. 
Výška 62 cm 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 

 

Psi Třída pracovní 
 4. BACK z Rajhradických pollí Člp/BA/38 26.05.06 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Afrodita Ladmann 
 ch.: Rudá Iva JUDr., m.:  Rudá Iva JUDr. 
Pes se správnou samčí hlavou, s dostatečným pyskem, krásné tmavé oko, rovná hřbetní linie, pravidelný 
prostorný pohyb, dobrý hrudník, výborné předhrudí, správně nesený prut, dobrá, vyrovnaná a klidná povaha. 
Výška 64 cm 
Výborný 1, CAC 

 
Feny Třída mladých 
 5. FEBBE du Paradis des Edelweiss Člp/BA/83 15.05.10 
 o.: Ellboy, m.:  Cleopatre du Paradis des Edelweiss 
 ch.: Chartogne Cedric, m.:  Slováčková Andrea 
Středně silná fena, správná fenčí hlava s menším pyskem, rovný pevný hřbet, ladný korektní pohyb, krásné 
tmavé oko, plnochrupá, skus nůžkový. Dostatečný hrudník, povaha klidná, mírná. 
Výška 56 cm 
Výborná 1, CAJC 

 

Feny Mezitřída 
 6. LIRA od Smutné říčky Člp/BA/80 07.09.09 
 o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Horáček Miroslav 
Středně silná fena s typickou fenčí hlavou, s krásným hnědým okem, perfektní hřbet, správné držení a nesení 
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prutu, hrudník i předhrudí na hranici, pravidelný a prostorný pohyb, dobře zaúhlená, výborná mírná povaha. 
Výška 59 cm 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz 

 
Feny Třída pracovní 
 7. BRIA z Rajhradických polí Člp/BA/39 26.05.06 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Afrodita Ladmann 
 ch.: Rudá Iva JUDr., m.:  Rudá Iva JUDr. 
Oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. Mohutná fena, správný výraz hlavy, dostatečný pysk, velmi klidná až 
flegmatická povaha, poměrně delšího rámce, hrudník by mohl být hlubší, ale je dostatečně prostorný, méně 
vtažené slabiny. 
Výška 59 cm 
Výborná 1, CAC 

 
 8. JASMINA PIAF Dama Krkonoše Člp/BA/58 09.05.07 
 o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.:  Anda z Rejdiště 
 ch.: Kocúrová Květuše, m.:  Posseltová Jana Ing. 
Oko hnědé, skus nůžkový, plnochrupá. Středně silná fena, fenčí hlava, dobrý pohyb, lehce klenutějí bederní část, 
dobrý hluboký hrudník, klidná a vyrovnaná pobaha. 
Výška 58 cm 
Výborná 2, Res.CAC 

 

 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída mladých 
 9. BONIFÁC du Chateau Jencenstejn Člp/EB/757 28.11.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Štveráčková Agáta 
Oko hnědé, skus nůžkový, chrup úplný. Typický jedinec slabší kostry, potzřebuje osvalit, hlava fenčí ale správně 
modelovaná, hrudník by mohl být hlubší a prostornější, chybí předhrudí, potřebiuje vyzrát. 
Výška 51 cm 
Velmi dobrý 4 

 
 10. THEO z Taranky Člp/EB/787 23.07.11 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Horáčková Marcela 
Skus nůžkový, chybí M3 vevo dole, hnědé oko, poměrně silná kostra, hlava samčí s menší depigmentací nosní 
houby, hluboký hrudník, dobrý ve hřbetě i v pohybu, dobré povahy. 
Výška 50 cm 
Velmi dobrý 3 

 
 11. TORRO z Taranky Člp/EB/788 23.07.10 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Plecháček Jiří 
Hnědé oko, skus nůžkový, chrup úplný, pes se správnou hlavou a závěsem, méně hrudníku, dobrá hřbetní linie a 
pohyb, pes potřebuje osvalit, ostrstění průměrné. 
Výška 50 cm 
Velmi dobrý 1 

 
 12. TSAR z Taranky Člp/EB/790 23.07.10 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Nahodilová Denisa 
Oko hnědé, skus nůžkový, chrup úplný,středně silný pes krásné samčí hlavy, dostatečný hrudník, dobré zaúhlení 
i pohyb, pes potřebuje osvalit a lépe předvést. 
Výška 49 cm 
Velmi dobrý 2 

 
Psi Mezitřída 
 13. BARON du Chateau Jencenstejn Člp/EB/754 28.11.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Bergrová Jana 
Pes na horní hranici výšky, tmavé oko, plnochrupý, skus nůžkový, velmi temperamentní, dobrého pohybu, 
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hrudník na hranici, správná hlava s dobrým závěsem, čenich adekvátní k hlavě, menší předhrudí, dlouhý prut 
s vlajkou, dobře nasazený i nesený. 
Výška 52 cm 
Výborný 1 

 
 14. BASTIEN  Člp/EB/798 05.07.09 
 o.: Texan de Keranlouan, m.:  Dora 
 ch.: Lagana Domenico, m.:  Wagnerová Barbora Bc. 
Poměrně mohutný pes, samčí hlava s hnědým okem, pes je velmi temperamentní, ale nepředvádí se, standardní 
osrstění, prut dobře nasazen i nesen. Lehce plaché povahy, strmější v postoji. 
Výška 50 cm 
Velmi dobrý 2 

 

Psi Třída otevřená 
 15. DAR z Bohumělské obory Člp/EB/725 06.06.08 
 o.: Elan z Taranky, m.:  Analen od Dánských králů 
 ch.: Zvonař Petr, m.:  Nahodil František MUDr. 
Poměrně mohutný pes na horní hranici výšky, typická samčí hlava s hnědým okem, plnochrupý, skus nůžkový, 
velmi kvalitní osrstění, srst v dobré péči. Pes se nepředvádí, pohyb prostorný, velmi temperamentní. Korektní 
zaúhlení. 
Výška 52 cm 
Výborný 1 

 
Feny Třída mladých 
 16. ASTA z Loutkova Člp/EB/764 17.12.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Oxana z Taranky 
 ch.: Vrchotický Stanislav, m.:  Vrchotický Stanislav 
Skus nůžkový, plnochrupá, typická fenčí hlava, zbarvení nosu vzhledem k barvě správné, lehkého, radostného 
temperamentního pohybu, standardního osrstění. 
Výška 48 cm 
Velmi dobrá 2 

 
 17. BELA du Chateau Jencenstejn Člp/EB/759 28.11.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Lišková Jana 
Fena ne zcela typické hlavy – špičatější morda, hřbet ještě není zcela pevný, vynikající, pravidelný a lehký pohyb, 
standardní osrstění, perfekní předvedení.  
Výška 47 cm 
Velmi dobrá 3 

 
 18. BETTY-BLANCA du Chateau Jencenstejn Člp/EB/760 28.11.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Mizon Christopher 
Plnochrupá, skus nůžkový, oko hnědé, středně silná kostra, ne zcela typická hlava, užší a špičatější morda, ne 
zcela pevná ve hřbetě, dobrého pohybu, plašší povahy. 
Výška 46 cm 
Velmi dobrá 4 

 
 19. THERESE z Taranky Člp/EB/793 23.07.10 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Dvořák Lukáš 
Hnědé oko, skus nůžkový, chrup úplný, krásná fenčí hlava s dobrým závěsem, výborná ve hřbetě, v pohybu i 
v předvedení, dobře zaúhlená, velmi temperamentní povahy, typický představitel plemene.  
Výška 46 cm 
Výborná 1, CAJC, BOB, BIS 
 

Feny Mezitřída 
 20. ARNA z Loutkova Člp/EB/763 17.12.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Oxana z Taranky 
 ch.: Vrchotický Stanislav, m.:  Vrchotický Stanislav 
Plnochrupá, oko hnědé, barva nosu přiměřená k barvě srsti, poměrně kvadratická ale vysoká fena, užší hlava 
s dlouhou mordou, správný závěs, temperamentní pohyb, ne zcela pevný hřbet, průměrné osrstění. 
Výška 50 cm 
Velmi dobrá 2 
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 21. BASKA Brevillaqua HR 16269 EB 11.09.09 
 o.: Ubaye de Kéranlouan, m.:  Tana od Heraka 
 ch.: Kurta Klaudio, m.:  Kurta Klaudio 
Fena na spodní hranici výšky, plnochrupá, takřka kvadratická, správné hlavy s kratší mordou, vynikajícího, 
svižného a korektního pohybu, správný hrudník, perfektní ve hřbetě, dobré předvedení, standardní osrstění. 
Výška 46 cm 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz 
 

Feny Třída otevřená 
 22. SOPHIA z Taranky Člp/EB/770 26.12.09 
 o.: Odin z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Balounová Helena 
Fenčí hlava s tmavým okem, menší depigmentace nosní houby, strmější úhlení pánevních končetin, menší 
předhrudí, avšak hrudník dostatečně hluboký. Fena se nepředvádí – příliš hravý pohyb. 
Výška 47 cm 
Velmi dobrá 1 
 
Feny Třída pracovní 
 23. AUGIA z Mackovy hory Člp/EB/639 29.06.06 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Dušková Naďa 
Fena středně silné kostry, typická fenčí hlava s krásným okem, dobrý hřbet, svižný korektní pohyb, správný 
hrudník i předhrudí, mírně spáditá záď a tím pádem lehce narušená mechanika pánevních končetin, lepší 
v postoji než v pohybu, kvalitní srst. 
Výška 47 cm 
Výborná 1, CAC 

 

Feny Třída veteránů 
 24. FELA  Člp/EB/ 08.05.98 
 o.: Argho, m.:  Iuna 
 ch.: Manganello, m.:  Manganello Gimmi 
13letá fena, na svůj věk ve velice zachovalá, s mladistvým pohybem, srst standardní v dobré péči, ve velmi dobré 
kondici. 
Výborná 1, nejlepší veterán 
 

 

 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 

Psi Třída mladých 
 25. CYCLON Black Barbarian Člp/EB/782 09.04.10 
 o.: Armorique Tankaram, m.:  Arween z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Rynešová Věra 
Černobílý pes nůžkového skusu, plnochrupý, samčí hlava s dobrým výrazem, lepší v pohybu než v postoji, 
pravidelný chod, dobře zaúhlený, správný hrudník, standardní osrstění, dlouhá vlajka. 
Výška 49 cm 
Výborný 1, CAJC 

 
 26. CYRANO Black Barbarian Člp/EB/780 09.04.10 
 o.: Armorique Tankaram, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Válková Hana 
Černobílý pes, klešťového skusu, chrup úplný, oko hnědé, samčí hlava, lehčí hravý pes, který potřebuje osvalit, 
obdélníkového rámce, oháňka dlouhá. Temperamentní povaha, pes by se mohl lépe předvádět. 
Výška 49 cm 
Velmi dobrý 2 
 

Psi Mezitřída 
 27. MORO z Lukovenských koutů Člp/EB/748 11.06.09 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Amanda z Pickova dvora 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Krejčová Michaela 
Černobílý pes, samčí hlava s dobrým závěsem, dobře nesená. Rámec téměř kvadratický, svižný a pravidelný 
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pohyb. Oko tmavé, skus nůžkový, chrup úplný. Velmi temperamentní. Lehce strmější úhlení pánevních končetin, 
vybočuje levé hlezno. 
Výška 50 cm. 
Velmi dobrý 1 

 
Psi Třída otevřená 
 28. MAX z Lukovenských koutů Člp/EB/745 11.06.09 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Amanda z Pickova dvora 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Plecháček Jiří 
Trikolorní pes, jemnější, samčího výrazu, dobrá hlava, správný hřbet, dobré úhlení a pravidelná mechanika 
pohybu, tmavé oko, skus klešťový, chrup úplný. Lepší v pohybu než v postoji.  
Výška 48 cm 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz 

 

Psi Třída vítězů 
 29. BERRY z Mackovy hory Člp/EB/672 24.05.07 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Kohlmannová Ludmila 
Poměrně mohutný černobílý pes, těsný nůžkový skus, plnochrupý, samčí výraz hlavy, krásné tmavé oko, 
standardní osrstění, dlouhá vlajka, perfektní korektní pohyb, dobře zaúhlený. Typický představitel plemene. 
Výška 52 cm 
Výborný 1, CAC 

 

Feny Třída mladých 
 30. NICA z Lukovenských koutů Člp/EB/778 23.02.10 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Akira Amitycja 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Wagnerová Barbora Bc. 
Fenka ve zbarvení hnědý bělouš, fenčí hlava se světlehnědým okem, ne zcela pevného hřbetu, převýšená v zádi, 
strmějšího úhlení a tím pádem ne zcela korektní mechaniky pohybu, prut srpovitě nesen, fenka by se mohla lépe 
předvádět. 
Výška 46 cm 
Dobrá 

 

Feny Mezitřída 
 31. BRIE Black Barbarian Člp/EB/742 23.06.09 
 o.: Callac du Clos des Mélezes, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Stříbrná Michaela 
Černobílá fena ne zcela pevná ve hřbetě, lehce převýšená v zádi, spáditější záď, fenčí hlava s krásným tmavým 
okem. Standardní osrstění, průměrný pohyb. 
Výška 50 cm 
Výborná 1 

 

Feny Třída otevřená 
 32. ARANKA Black Barbarian Člp/EB/730 16.12.08 
 o.: Giobak, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Wagnerová Anna 
Černobílá fena, fenčí hlava s hnědým okem, nůžkového skusu, chybí M3 vpravo. Lehce měkčí hřbet, fena 
potřebuje osvalit, dobrý hrudník, který by mohl být mohutnější s lepším předhrudím, průměrného pohybu, fena by 
se mohla lépe předvádět. 
Výška 49 cm 
Velmi dobrá 1 

 

Feny Třída veteránů 
 33. PEARL od Řeky Doubravky Člp/EB/205 17.01.96 
 o.: Sherpa du Clos des Mélezes, m.:  Deisy z Višniček 
 ch.: Dopita Václav, m.:  Dušková Naďa 
15ti letá černobílá fena, na svůj věk odpovídající standardu bretaňského ohaře, v dobré chovatelské péči, s dosud 
kvalitním osrstěním. 
Výborná 1, nejlepší veterán výstavy. 
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ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída mladých 
 34. BOGGIO dei Giotto Člp/IO/43 29.05.10 
 o.: Giotto, m.:  Naszálymenti Brina 
 ch.: Kyša Pavel Ing., m.:  Janík Petr 
Bílooranžový pes se silnou kostrou, mohutnou samčí hlavou, s dostatečným pyskem a dobrým závěsem, rovného 
pevného hřbetu, rovně neseného prutu, pravidelná mechanika pohybu, mohl by být lépe osvalen, plnochrupý, 
skus nůžkový, světlejší intenzity oka. 
Výška 67 cm 
Výborný 1, CAJC 

 

Psi Třída otevřená 
 35. ARGENTO di Witigenove Člp/IO/24 09.11.08 
 o.: Ulisse di Casamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Chybová Kateřina 
Středně velký pes s lehčí hlavou, skus nůžkový, chrup úplný, oko sv.hn., dostatečně dlouhý pysk, správně 
nasazený závěs. Rovný pevný hřbet, dostatečně hluboký hrudník, prut v pohybu vesele nesen, prostorný a 
pravidelný chod. Pes výborně předvedený, celkově ušlechtilý, lehčí v typu. 
Výška 65 cm 
Výborný 1, CAC 
 

Psi Třída vítězů 
 36. Polcevera´s GARBO Člp/IO/17 10.07.07 
 o.: Polcevera´s Ceres, m.:  Polcevera´s Laila 
 ch.: Alevamento Polcevera´s, m.:  Pražáková Iveta Bc. 
64 cm vysoký pes, celkově ušlechtilý, středně silný, který splňuje všechny body standardu na známku výborná. 
Výška 64 cm 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 

 
Feny Třída mladých 
 37. BORGIA dei Giotto Člp/IO/46 29.05.10 
 o.: Giotto, m.:  Naszalymenti Brina 
 ch.: Kyša Pavel Ing., m.:  Literáková Petra 
62 cm vysoká fena, bílooranž., typické fenčí hlavy s dobrým závěsem, správně nesený prut, ladný prostorný 
pohyb, dostatečně hluboký hrudník, mohlo by být lepší předhrudí, skus nůžkový, chrup úplný, oko světlejší 
intenzity. 
Výška 62 cm 
Výborná 1, CAJC 

 

Feny Třída pracovní 
 38. ROMANZA di Cascina Croce Člp/IO/20 05.01.08 
 o.: Agamennone di Cascina Croce, m.:  Tea di Cascina Croce 
 ch.: Gritti Renato, m.:  Starý Jiří 
Bílooranžovám 61 cm vysoká fena správné samičí hlavy s dobrým pyskem, avšak příliš colné kůže na krku, dobrý 
pevný hřbet, správný hrudník, výborná hřbetní linie, skus nůžkový, chrup úplný, správně zbarvený nos, výborný 
pohyb, dobré předvedení. 
Výška 61 cm 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz 

 

Feny Třída veteránů 
39.CANDIDA od Melmatěje Člp/IO/4 02.06.02 
 o.: Robur di Villa Carla, m.:  Etna Compatriota di Bonfini 
 ch.: Stará Olga, m.:  Starý Jiří 
9ti letá fena plně v typu, bílooranžová s úžasnou hlavou, na svůj věk krásný temperamentní pohyb, ve všech 
bodech plně splňuje standard italského ohaře.  
Výška 64 cm 
Výborná 1, nejlepší veterán 

 

Kruh číslo: 1 

Posuzuje: Dvořáková Helena, CZ 
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FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU 

Feny Třída pracovní 
 40. EVITA di San Donato Člp/BRF/8 25.06.09 
 o.: Adriano de Felpaola, m.:  Coe 
 ch.: Ragatzu Marco, m.:  Šašvata Václav 
Fena středně silné kostry korektního tělesného rámce, plnochrupá, nůžkový skus, oko hnědé, typická hlava, 
správně zavěšené ucho, suchý krk, korektní horní i spodní linie, správné postavení obou párů končetin, v pohybu 
úzký chod pánevních končetin, prostorný krok, vyrovnaná povaha. 
Výška 49 cm 
Výborná 1, Klubový vítěz,CAC,  BOB 

 

 

PORTUGALSKÝ OHAŘ 

Psi Třída mladých 
 41. FALK du Moulin de Leuville Člp/POH/1 14.03.10 
 o.: Unico, m.:  Alta du Moulin de Leuville 
 ch.: Moulin Bernard + Yulia, m.:  Kopová Eva Ing. 
14ti měsíční pes na horní hranici kohoutkové výšky, oko hnědé, skus nůžkový, chrup úplný, ušlechtilý krk, 
korektní linie hřbet - záď – prut. Hrudník dosud ve vývinu, strmé úhlení pánevních končetin. Pes je ve výstavní 
kondici, má výbornou povahu. 
Výška 59 cm 
Velmi dobrý 1 

 

 

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Feny Třída otevřená 
 42. ETOILE de la Fay de Boisel Člp/SGO/4 19.03.10 
 o.: Athos des Portes d´Aquitaine, m.:  Aya de Gomerfontaine 
 ch.: Memmi Estelle, m.:  M.Čápková+J.Lihosit 
Dvouletá fena dobrého tělesného rámce, typická hlava, světle hnědé oko, výborné ucho, korektní chrup,  výborná 
horní i spoidní linie, korektní úhlení pánevních končetin, hrudní na hranici, výborná mechanika pohybu, 
temperamentní povaha. 
Výška 58 cm 
Výborná 1, CAC 

 

Feny Třída pracovní 
 43. DONA de l´Etang du Vert Člp/SGO/3 02.12.08 
 o.: Amigo des Feux Mignons, m.:  Axelle des Feux Mignons 
 ch.: Boniface Jean-Michel, m.:  Tomášek Jiří 
Dvou a půl letá fena výborného tělesného rámce, korektní chrup,  ušlechtilý krk, výborná horní i spodní linie, 
korektní úhlení pánevních končetin, hrudní na hranici, výborná mechanika pohybu, výborná povaha, vynikající 
předvedení. 
Výška 56 cm 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 

 

 

ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ 

Feny Třída mladých 
 44. UMBRIA Ross Cynopolis Člp/SPI/28 13.05.10 
 o.: Brik, m.:  Rafaella Ross Cynopolis 
 ch.: Letková Ivana, m.:  Holoubková Tereza 
Jednoroční fena, typická představitelka své rasy, ušlechtilá hlava, korektní chrup, výborné ucho, světlehnědé oko 
více otevřené, ušlechtilý krk, výborná hřbetní linie, hrudník dosud ve vývinu, úhlení obou párů ončetin na hranici, 
osrstění standardní, v pohybu úzký chod pánevních končetin, klidná povaha. 
Výška 63 cm 
Velmi dobrá 1 
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Feny Třída pracovní 
 45. BRIGITTE del Subasio Člp/SPI/16 02.06.09 
 o.: Romolo del Subasio, m.:  Perla del Subasio 
 ch.: Pagliarini Ezio, m.:  Bastlová Vlasta 
Dvouletá fena výborného tělesného rámce, typická hlava, korektní ucho, světlejší oko, výborně uzavřené, 
plnochrupá, nůžkový skus. Poněkud kratší krk, korektní horní i spodní linie, výborná mechanika pohybu, klidná 
povaha. Celkově se jedná o fenu drobnější.  
Výška 62 cm 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 

 

 

 

 
 

Závěrečné soutěže: 
 
Nejlepší chovatelská skupina:  

 

BLACK BARBARIAN, chovatelka  Bc. Barbora Wagnerová 

 

Dítě a pes: Melanie Bastlová a Zaza del Subasio 

 

Nejlepší veterán: Pearl od Řeky Doubravky 

 

Nejlepší pes výstavy: Therese z Taranky 

 

 

 

 

SPONZOR V	STAVY: 
 

  
 


