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Kolie dlouhosrstá

P s i

Bandit Julzar nar. 11. 6. 2016 zlatý
o: Absolute Ace Julzar m: Gift For Julzar Dallinaire
maj: I. Válková
Výsledek: chovný výška: 57 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava typická; ucho šířeji  nasazené, těžší;  oko mandlové tmavé;
chrup – zdvojená PD P1, skus nůžkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas standardní; varlata ok;
srst, pigmentace typická, slabší pigmentace pysků; pohybová mechanika lehká,
prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.

D’artagnan Supreme at Lujoan Dreams Collies nar. 3. 9. 2016 zlatý
o: Thunderclap Alex m: Leozeda Cive Me Hope
maj: I. Horáčková
Výsledek: chovný výška: 60 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  –  slaběji  vyjádřený  stop,  delší  čenichová  partie;  ucho
správně nasazeno i klopeno; oko mandlové tmavé; chrup úplný, skus nůžkový;
hrudník užší; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – str-
mější  úhlení všech; ocas standardní;  varlata ok; srst,  pigmentace standardní;
pohybová mechanika vázaná, úzká; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Huckleberry for Quida Chytrá kráska nar. 5. 4. 2016 tricolor
o: Bax Chytrá kráska m: Everdeen for Quidara Chytrá kráska
maj: J. Přibylová
Výsledek: chovný výška: 58 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická  s méně  vyplněnými  lícemi;  ucho  typické;  oko
mandlové tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet rovný;



bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – vpředu strmější úhlení, vzadu
rozbíhavý postoj; ocas za pohybu více nesen; varlata ok; srst, pigmentace stan-
dardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Majesteueux Arca Du Domaine Des Emeraudes nar. 25. 10. 2016 tricolor
o: Paint The Night Della Buca Delle Fate m: Seventh Heaven Della Duca Delle Fate
maj: M. Drucknerová
Výsledek: chovný výška: 56 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazené; oko mandlové tmavé; chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník korektní; hřbet korektní; bedra, záda standardní;
končetiny přední a zadní – vpředu strmější úhlení; ocas – špička doprava; var-
lata ok; srst, pigmentace – v línání; pohybová mechanika pružná; povaha vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Seabiscuit Ever After nar. 7. 8. 2016 zlatý
o: Pure Black Magic von der Ischlerbahn m: Entirely Ever After
maj: L. Petrášková
Výsledek: chovný výška: 59 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno  i  neseno;  oko  mandlové
tmavé; chrup – zdvojená LH P1, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný;
bedra,  záda korektní;  končetiny přední  a  zadní  –  francouz.  vpředu,  sevřená
hlezna vzadu; ocas standardní; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohy-
bová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

F e n y

Begasuka’s Pure Joy Penny nar. 1. 1. 2017 zlatá
o: Amalie Lynmead Aglasis Chip m: Begasuka’s Lacey’s Love Story
maj: H. Vacířová
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno  i  neseno;  oko  mandlové
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda
korektní; končetiny přední a zadní – úhlení korektní, přední volnější lokty; ocas
standardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,



prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen; mimořádné přednosti – výraz.

Je Blanche Neige Lago Benea nar. 1. 11. 2015 zlatá
o: Yonn-Bohu v. Wengerhof m: Golden Hanna vom Rhododendronwäldchen
maj: E. Plíštilová
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava typická, lehká, depigmentace pysku; ucho šířeji  nasazené,
v polovině  klopené;  oko  mandlové;  chrup  –  PD  malá  P2,  skus  nůžkový;
hrudník  hluboký,  prostorný;  hřbet  pevný;  bedra,  záda standardní;  končetiny
přední a zadní – volné lokty, jinak standardní; ocas standardní; srst, pigmentace
standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Kismet Královský dar nar. 3. 9. 2016 zlatá
o: Fill Královský dar m: Enchantress Esmee of nice Sunrise
maj: S. Segodová
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i klopeno; oko mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný, pevný; bedra, záda
korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas standardní; srst, pigmentace
typická; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kon-
dice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Minea Černá Gekarča z Dančí louky nar. 19. 3. 2016 tricolor
o: Gek in Black z Dančí louky m: Cara Dark Peony z Dančí louky
maj: Z. Kovářová
Výsledek: chovná výška: 52 cm

Hodnocení: hlava typická, méně vyplněné líce, náznak římského nosu; ucho ší-
řeji nasazeno, správně klopeno; oko mandlové tmavé; chrup – chybí LD P1, 
skus nůžkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny 
– přední volné lokty, zadní sevřená hlezna; ocas standardní; srst, pigmentace 
standardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha klidná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Orina Blue z Dančí louky nar. 12. 1. 2017 blue-merle
o: Goia for Quidara Chytrá kráska m: Diana in Silverblue z Dančí louky
maj: A. Neuvirtová



Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové; chrup úplný, skus
nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední
standardní, zadní lehce sbíhavá hlezna; ocas standardní; srst, pigmentace stan-
dardní; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondi-
ce výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Kolie krátkosrstá

P s i

Cimrman Rafrabela nar. 14. 11. 2016 tricolor
o: Scotty Krásná louka m: Bel Air Hurgada z Mošnova
maj: V. Koucká
Výsledek: chovný výška: 61 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové; chrup úplný, skus
nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední
a zadní korektní; ocas standardní; varlata ok; srst, pigmentace standardní; po-
hybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kon-
dice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Fergy Tery Gopo nar. 2. 11. 2017 zlatá
o: Cu-Chaorach Treun Soroli m: Batty Vera Gopo
maj: E. Majerová
Výsledek: chovný výška: 59 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i klopeno; oko mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný, rovný; bedra, záda
korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas standardní; varlata ok; srst
standardní,  pigmentace standardní;  pohybová mechanika pružná; povaha vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Kalimero Leneli nar. 20. 1. 2016 blue-merle
o: Badys Blue Zátoka snů m: Dáma v Černém Leneli
maj: V. Loužecká
Výsledek: chovný výška: 61 cm plnochrupý



Hodnocení:  hlava  typická,  náznak  římského  nosu;  ucho  správně  nasazeno
a klopeno; oko světlejší, mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hlu-
boký, prostorný; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní
korektní,  vzadu lehce sevřené hlezno;  ocas správně nasazen,  vysoko nesen;
varlata ok; srst,  pigmentace standardní; pohybová mechanika vynikající;  po-
vaha vyrovnaná; typ standardní;  kondice výstavní;  pohlavní výraz vyjádřen;
mimořádné přednosti – pohyb.

Valley Krásná louka nar. 15. 5. 2015 zlatá
o: Natalian Diamond of Bila Kaifa m: Octavia Krásná louka
maj: E. Gadeová
Výsledek: chovný výška: 61 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i klopeno; oko mandlové,
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný, rovný; bed-
ra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen i ne-
sen; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika standardní;
povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

F e n y

Amygdala Smooth County nar. 26. 10. 2016 zlatá
o: Scotty Krásná louka m: Ismalaya Gold of Connemara’s Highlands
maj: M. Drápal
Výsledek: chovná výška: 54 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní; ucho správně nasazeno i klopeno; oko mandlové,
tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, prostorný; hřbet rovný;
bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen,
za pohybu vysoko nesen;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová mechanika
standardní; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní vý-
raz vyjádřen.

Ať Má Štěstí od Máničky nar. 3. 10. 2016 blue-merle
o: Badys blue Zátoka snů m: Mercedes Krásná louka
maj: M. Zbožínková Ježková
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická,  náznak  římského  nosu;  ucho  správně  nasazené,
lehké;  oko mandlové,  v pravém modrá  skvrna;  chrup úplný,  skus  nůžkový;
hrudník hluboký;  hřbet  pevný;  bedra,  záda korektní;  končetiny přední  stan-



dardní, zadní lehce strmější; ocas lehce doleva; srst, pigmentace standardní, ko-
rektní barva; pohybová mechanika vázaná mírně vzadu; povaha vyrovnaná; typ
výstavní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Blacky Star Katri White nar. 27. 6. 2016 tricolor
o: Brontés Bohemia Elenor m: Aisha HaFin Blatná
maj: V. Říhová
Výsledek: chovná výška: 55 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, lehčí, do stran klopeno; oko
mandlové;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký,  prostorný;  hřbet
pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední strmější, zadní vytočené kolena;
ocas správně nasazen, standardní; srst, pigmentace standardní, white faktor; po-
hybová mechanika  vázaná,  v pohybu volnější  hřbet;  povaha vyrovnaná;  typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Fanny Vera Gopo nar. 11. 2. 2017 zlatá
o: Cu-Chaorach Treun Soroli m: Batty Vera Gopo
maj: D. Holíková
Výsledek: chovná výška: 55 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava standardní;  ucho standardní;  oko mandlové,  tmavé;  chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korektní; kon-
četiny přední a zadní korektní; ocas korektní; srst, pigmentace standardní; po-
hybová mechanika prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Jch. Wifi Krásná louka nar. 27. 6. 2016 zlatá
o: Natalain Keystone m: Joyce Krásná louka
maj: L. Cvrkalová
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  lehce  klopeno;  oko
mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný;
bedra, záda korektní; končetiny přední standardní, zadní lehce vytočená kolena,
sevřená  hlezna;  ocas  korektní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  me-
chanika  pružná,  prostorná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen.



Šeltie

P s i

Cir Prince z Ranče Freiher nar. 14. 4. 2016 tricolor
o: Norddream ze Skalní vyhlídky m: Real Princess ze Skalní vyhlídky
maj: T. Pochylá
Výsledek: chovný výška: 39,5 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, pravé zcela lehce klopeno;
oko  mandlové,  tmavé;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;  hrudník  hluboký;  hřbet
pevný; bedra, záda korektní; končetiny vpředu volnější lokty, vzadu korektní;
ocas správně nasazen i nesen; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohy-
bová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice
výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Daring Alkyra nar. 27. 12. 2014 tricolor
o: Piece of My Heart Veramente m: Darkness Blue z Říše fantazie
maj: K. Šefčíková
Výsledek: chovný výška: 37 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava – málo vyplněné líce; ucho správně nasazeno i klopeno; oko
tmavé, lehce otevřené; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník užší; hřbet pevný;
bedra, záda standardní; končetiny přední a zadní – strmé vpředu; ocas kratší,
správně nasazen; varlata ok; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika
prostorná, užší vpředu; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti – sytost černé barvy.

Newton z Otvovické skály nar. 8. 5. 2017 tricolor
o: Dark z Otvovické skály m: Fidorka z Otvovické skály
maj: T. Staněk
Výsledek: chovný výška: 39 cm plnochrupý

Hodnocení:  hlava  typická,  s užší  čenichovou partií;  ucho správně nasazeno,
těžší;  oko mandlové,  tmavé; chrup úplný, skus nůžkový těsný; hrudník hlu-
boký, úzký; hřbet rovný, pevný; bedra, záda korektní; končetiny strmý postoj
vpředu, strmější vzadu; ocas standardní; varlata ok; srst, pigmentace korektní;
pohybová mechanika pružná; povaha plachá; typ standardní; kondice výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.



Yart – Black ze Shetlandů nar. 25. 5. 2016 tricolor
o: Yasper Black ze Shetlandů m: Elegant Ellie ze Shetlandů
maj: M. Linartová
Výsledek: chovný výška: 36

Hodnocení:  hlava - lehce kratší  čenichová partie,  méně vyplněné líce;  ucho
správně nasazeno,  v  polovině  klopeno;  oko lehce  otevřené,  tmavé;  chrup –
pravo dole zdvojená P1, chybí nahoře M2 oboustranně, M3 oboustranně, skus
nůžkový; hrudník standardní; hřbet standardní; bedra, záda korektní; končetiny
– strmější úhlení všech, francouzský postoj vpředu, lehce sevřené hlezno; ocas
standardní;  varlata  ok;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika
vázaná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.

F e n y

Amber Araja ze Shetlandů nar. 10. 4. 2017 zlatá
o: Keepsake Kailo ze Shetlandů m: First Lady ze Shetlandů
maj: P. Krhut
Výsledek: chovná výška: 34 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno  i  klopeno;  oko  lehce
otevřené,  střední  pigment;  chrup úplný,  skus nůžkový; hrudník mělčí;  hřbet
pevný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní – strmější úhlení; ocas
standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha
vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

April Babe ze Shetlandů nar. 10. 4. 2017 zlatá
o: Keepsake Kailo ze Shetlandů m: First Lady ze Shetlandů
maj: J. Najdková
Výsledek: chovná výška: 37 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazeno, lehké; oko otevřenější, tmavé;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet pevný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny přední strmější úhlení, zadní korektní; ocas standardní; srst, pig-
mentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.



Bagietka Serenczas nar. 27. 10. 2016 zlatá
o: Limited Edition of Blue Tails m: Caravan Oh La La
maj: A. Dostálová
Výsledek: chovná výška: 36 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava – méně vyplněné líci; ucho správně nasazeno i klopeno; oko
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet rovný; bedra,
záda standardní; končetiny přední standardní, zadní strmější úhlení; ocas stan-
dardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika trhaná; povaha vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Beauty Princess Everlasting Lucky-Luke Star nar. 3. 3. 2017 zlatá
o: Asan Prince z Ranče Freiher m: Dark Unicorn Everlasting Lucky-Luke Star
maj: P. Jurečková
Výsledek: chovná výška: 33 cm

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  standardní;  oko  mandlové,  tmavé;  chrup –
chybí PH P3, nahoře M2 oboustranně, M3 oboustranně, skus nůžkový; hrudník
standardní; hřbet standardní; bedra, záda standardní; končetiny přední a zadní
standardní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika
standardní;  povaha vyrovnaná; typ standardní;  kondice blahobytná; pohlavní
výraz vyjádřen.

Bi-Blue Bellinda ze Shetlandů nar. 20. 4. 2017 blue-merle
o: Lucky-Luke Star Jet-Black Eluréd m: Elegant Ellie ze Shetlandů
maj: P. Sedlmajerová
Výsledek: chovná výška: 36 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  šířeji  nasazené,  těžší;  oko  modré,  lehce
otevřené; chrup úplný,  skus nůžkový; hrudník korektní;  hřbet pevný; bedra,
záda korektní;  končetiny přední a zadní – lehce rozbíhavý postoj  pánevních
končetin;  ocas standardní;  srst,  pigmentace standardní;  pohybová mechanika
pružná; povaha klidná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjád-
řen; mimořádné přednosti - barva.



Cleopatra z Karlova hrádku nar. 25. 12. 2014 blue-merle
o: Smile Angel Zvezdny Dozhd m: Odysea z Karlova hrádku
maj: I. Musílková
Výsledek: chovná výška: 37 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i klopeno; oko mandlové,
pravé modré, levé tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník jemnější; hřbet
pevný,  za  pohybu  lehce  pronesený;  bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední
a zadní – volné lokty hrudních končetin; ocas standardní; srst, pigmentace stan-
dardní; pohybová mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Daisy Maralumi nar. 10. 3. 2015 zlatá
o: After Forever Sparks of the Tempest m: Ellie z Gröbovské vinice
maj: T. Mirkovská
Výsledek: chovná výška: 38 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i klopeno; oko otevřenější,
tmavé;  chrup úplný;  skus  nůžkový;  hrudník  standardní;  hřbet  rovný;  bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní standardní; ocas standardní; srst, pig-
mentace standardní; pohybová mechanika standardní; povaha plašší; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Flera Bella Cambria nar. 29. 11. 2016 tricolor
o: Ilko z Dače m: Monny Black z Vesničky u hranic
maj: T. Pašková
Výsledek: chovná výška: 33,5 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická s méně vyplněnými lícemi; ucho správně nasazeno,
v polovině klopeno; oko tmavé,  lehce otevřené; chrup úplný, skus nůžkový;
hrudník standardní; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední strmé
úhlení, pánevní standardní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohy-
bová mechanika prostorná, úzká s akcentem končetin; povaha vyrovnaná; typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Florencie z Karlova hrádku nar. 28. 10. 2016 blue-merle
o: Just Not Spotless da Casa Mont‘ Alves m: Uršula z Karlova hrádku
maj: I. Musílková
Výsledek: chovná výška: 36 cm plnochrupá



Hodnocení:  hlava  typická,  ale  lehce  delší;  ucho dobře  nasazeno,  lehčí;  oko
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, úzký; hřbet lehce pro-
nesený; bedra, záda – přestavěná záď; končetiny přední a zadní – hrudní konče-
tiny úzký postoj, vzadu korektní; ocas standardní; srst, pigmentace standardní;
pohybová mechanika pružná s akcentem hrudních končetin; povaha klidná, vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Gita spod Svoradovej jaskyne nar. 2. 11. 2016 zlatá
o: Marvel pod Borovu horu m: Aura spod Sovradovej jaskyne
maj: B. Klemsa
Výsledek: chovná výška: 36,5 cm

Hodnocení: hlava typická – suchá, málo vyplněné líce; ucho správně nasazeno,
lehčí; oko mandlové, tmavé; chrup – chybí M2 nahoře oboustranně, M3 obou-
stranně, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet standardní; bedra, záda stan-
dardní; končetiny přední a zadní – vpředu strmější úhlení, pánevní standardní;
ocas standardní; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika prostorná;
povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice blahobytná; pohlavní výraz vyjád-
řen.

Iris z Pozdeňské vísky nar. 8. 12. 2016 zlatá
o: After Forever Sparks of the Tempest m: Popelka z Karlova hrádku
maj: D. Motyčková
Výsledek: chovná výška: 38 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  lehce  šířeji  nasazeno,  těžší;  oko  tmavé
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní – lehce rozbíhavé tlapky předních kon-
četin;  ocas stočený špičkou doprava;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová
mechanika pružná, prostorná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Laskonka z Otvovické skály nar. 11. 5. 2015 blue-merle
o: Just Not Spotless da Casa Mont‘ Alves m: Fidorka z Otvovické skály
maj: M. Lanšperková
Výsledek: chovná výška: 36 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazeno; oko mandlové, tmavé; chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník korektní; hřbet standardní, rovný, pevný; bedra,
záda standardní;  končetiny přední  a zadní  –  vpředu standardní,  zadní  rozbí-



havé;  ocas  standardní;  srst,  pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika
pružná,  prostorná;  povaha vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  výstavní;  po-
hlavní výraz vyjádřen.

Layland Mishel nar. 1. 12. 2016 zlatá
o: Aktanis Quick Boy m: Valerina Ross Kristmas Star
maj: H. Kalubcová
Výsledek: chovná výška: 34,5 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní; ucho správně nasazeno, v polovině klopeno; oko
mandlové, tmavé; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet pevný;
bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní standardní; ocas standardní; srst,
pigmentace  standardní;  pohybová  mechanika  pružná,  prostorná;  povaha  vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Uni Katy Perla z Polabí nar. 5. 4. 2015 tricolor
o: Hooligan Perla z Polabí m: Face to Face Fervidus
maj: J. Jurečková
Výsledek: chovná výška: 35 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava – méně vyplněné líce; ucho správně nasazeno a klopeno; oko
lehce otevřené; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet pevný,
rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní standardní; ocas ok; srst,
pigmentace standardní; pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná; povaha
vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen; mimo-
řádné přednosti – úhlení pánevních končetin.

Uvertyura Show Elveras nar. 1. 12. 2016 tricolor
o: Smile Angel Tsenturion m: Solnechnaja Dubrava Mechta Dlja Show Elv.
maj: H. Lindaurová
Výsledek: chovná výška: 36 cm

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové, černé; chrup – chy-
bí 2x M3, skus nůžkový; hrudník prostorný; hřbet pevný; bedra, záda korektní;
končetiny přední a zadní – vpředu lehce strmější, vzadu standardní; ocas stan-
dardní;  srst,  pigmentace standardní;  pohybová mechanika pružná,  prostorná;
povaha plašší; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.
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