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Kolie dlouhosrstá

P s i

Cryon Marengo Bohemia nar. 17. 7. 2012 zlatý
o: Amor Black From Kosir Valley m: Airinn Gold Zahrada dětí
maj: Š. Matulíková
Výsledek: chovný výška: 58 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava standardní, širší čelo; ucho šířeji nasazené; oko mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní;  končetiny přední a zadní korektní;  ocas správně nasazen i nesen; varlata
obě; srst,  pigmentace sytá; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná;
typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz  vyjádřen;  mimořádné
přednosti - sytá barva.

Exclusive Edition of African Gold nar. 15. 7. 2013 tricolor
o: Born For Agara and African Gold m: African Gold Niarra
maj: Š. Brodíková
Výsledek: chovný výška: 57 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava mírně širší čelo; ucho šířeji nasazené; oko mandlové; chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, široký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní;  končetiny přední a zadní korektní;  ocas správně nasazen i nesen; varlata
obě; srst, pigmentace typická; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná;
typ  standardní;  kondice  výstavní;  pohlavní  výraz  vyjádřen;  mimořádné
přednosti – sytost pálení.

Frája Zlatý Džekari z Dančí louky nar. 25. 11. 2013 zlatý
o: Canterbury Tale von der Ischlerbahn m: Cara Dark Peony z Dančí louky
maj: L. Hoblová
Výsledek: chovný výška: 59 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická s lehce vyjádřeným stopem; ucho správně nasazeno
i klopeno; oko mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký, užší;
hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní užší postoj; ocas
správně nasazen i nesen; varlata obě; srst, pigmentace správné textury; pohy-
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bová mechanika vázaná vzadu; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Charis Zlatý Dominance nar. 28. 9. 2011 zlatý
o: Decent Fellow Leawrey m: Blond Cheyenne Ever After
maj: L. Janků
Výsledek: nechovný výška: 58 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho šířeji nasazeno, pravé lehké, levé postavené;
oko mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bed-
ra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen i ne-
sen; varlata obě; srst, pigmentace správná textura, nestandardní bílé znaky; po-
hybová  mechanika  pružná;  povaha  vyrovnaná;  typ  standardní;  kondice  vý-
stavní; pohlavní výraz vyjádřen; hrubé vady – nestandardní bílé zbarvení hřbe-
tu.

Quantum z Rozkvetlé doliny nar. 28. 3. 2013 zlatý
o: Nyitramenti Royal Gesture m: Genever Gold Moravia Galaxy
maj: L. Batista De La Rosa
Výsledek: chovný výška: 57 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava širší v čelní partii; ucho šířeji nasazené, správně klopené; 
oko mandlové; chrup PH 2xP1, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; 
bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen 
i nesen; varlata obě; srst, pigmentace správné textury; pohybová mechanika 
pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz 
vyjádřen.

F e n y

Dyrra ze Skalního vrchu nar. 4. 7. 2013 zlatá
o: Dark Side of Ever After m: Deonií Zlatá Dominance
maj: L. Batista De La Rosa
Výsledek: chovná výška: 51 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho správně nasazeno,  klopeno;  oko mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen i nesen; srst, pig-
mentace typická; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.
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Everdeen For Quidara Chytrá kráska nar. 29. 5. 2013 tricolor
o: Geronimo Leawrey m: Xplain Me It African Gold
maj: J. Přibylová
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno i klopeno; oko mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen i nesen; srst, pig-
mentace správné textury; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ
standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Fáťa Zlatá Džekarča z Dančí louky nar. 25. 11. 2013 zlatá
o: Canterbury Tale von der Ischlerbahn m: Cara Dark Peony z Dančí louky
maj: Z. Smočková
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava užší  v čelní  partii;  ucho správně nasazeno i  klopeno;  oko
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet měkčí; bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen i nesen;
srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná;
typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Felly Dore Slapská alej nar. 10. 11. 2013 zlatá
o: Double Scotch Black Dollar m: Red Soxija Modrý Iris
maj: T. Knedlhans
Výsledek: chovná výška: 51 cm PH i LH P2 chybí

Hodnocení:  hlava  standardní,  užší;  ucho  správně  nasazeno  i  klopeno;  oko
mandlové; chrup, skus nahoře oboustranně P2 chybí; hrudník užší; hřbet rovný;
bedra,  záda  korektní;  končetiny  přední  a zadní  -  p.  vytočené  lokty;  ocas
správně  nasazen  i  nesen;  srst,  pigmentace  typická;  pohybová  mechanika
pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz
vyjádřen.

Hellen Blue Fredina Agi nar. 10. 9. 2013 blue-merle
o: Lovley Larry Sir vom Bruggener-Land m: Cassie Blue Fredina Agi
maj: R. Novák
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá
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Hodnocení:  hlava  užší  formát,  méně  vyplněné  líce;  ucho správně  nasazeno
i neseno;  oko  mandlové,  v obou  modrý  znak;  chrup  úplný,  skus  nůžkový;
hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní -
lehce sbíhavé hlezno; ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace typická;
pohybová mechanika pružná, lehce vázaná vzadu; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Jenny Dominance nar. 21. 6. 2012 tricolor
o: Dark Side of Ever After m: Caila z Mlýnského úvozu
maj: M. Kvíčala
Výsledek: chovná výška: 52 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  dobře  nasazeno  i  klopeno;  oko  mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník užší;  hřbet rovný; bedra, záda strmější;
končetiny přední a zadní - p. úzké, z. sbíhavé hlezno; ocas správně nasazen
i nesen; srst, pigmentace správné textury; pohybová mechanika pružná, vázaná
vzadu;  povaha vyrovnaná;  typ standardní;  kondice výstavní;  pohlavní  výraz
vyjádřen.

Kyra Casií Dominance nar. 28. 9. 2013 zlatá
o: Faith In Ever After m: Caila z Mlýnského úvozu
maj: E. Kwasniaková
Výsledek: chovná výška: 57 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická,  lehce  širší  čelo;  ucho  šířeji  nasazeno,  perfektně
klopeno; oko mandlové; chrup úplný, skus nůžkový, P1 PH 2x; hrudník hlu-
boký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní - p. vytočené
lokty a z. korektní; ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace standardní;
pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice vý-
stavní; pohlavní výraz ne zcela ideálně vyjádřen.

Kolie krátkosrstá

P s i

Giro Leneli nar. 16. 6. 2013 tricolor
o: Neo Krásná louka m: Adjara Beli Leneli
maj: I. Červenková
Výsledek: chovná výška: 61 cm plnochrupá
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Hodnocení: hlava - mírně ustupující čelo; ucho správně nasazeno, lehčí; oko
standardní; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra,
záda korektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen; varlata
obě; srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika prostorná; povaha vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

F e n y

Annag Áňa Zlatíčko nar. 21. 6. 2012 zlatá
o: Calibra’s Go West m: Barbucha Flying Ear
maj: R. Jungová
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho správně nasazeno, lehčí; oko mandlové; chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet rovný; bedra, záda korektní;
končetiny přední a zadní – p. užší, z. korektní; ocas správně nasazen i nesen;
srst, pigmentace standardní; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná;
typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Bagi Zippy nar. 28. 6. 2012 zlatá
o: Flying Heartbreakers Double Ace m: Aloe Vera Adeteva
maj: P. Češka
Výsledek: chovná výška: 54 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava typická; ucho standardní; oko mandlové; chrup úplný, skus
nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední
a zadní korektní; ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace typická; pohy-
bová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Birdy al Bader nar. 21. 11. 2013 zlatá
o: Unique’s Diamond Super Bowl m: Bríghe Bohemia Elenor
maj: M. Baňas
Výsledek: chovná výška: 53 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava - mírně ustupující čelo; ucho lehčí; oko mandlové, světlejší;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen; srst, pigmentace
standardní;  pohybová  mechanika  pružná;  povaha  lehce  nervózní;  typ  stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.
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Šeltie

P s i

Bentley Al Bader nar. 19. 11. 2013 zlatý
o: Double Jeux m: Ann Chess
maj: R. + J. Fuchsovi
Výsledek: chovný výška: 35 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho dobře nasazeno i neseno; oko mandlové; chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; kon-
četiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen i nesen; varlata obě; srst,
pigmentace správná; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Gauner In Black z Říše fantazie nar. 14. 8. 2012 tricolor
o: Lovesome Dream Joker m: Xarin z Černé hlásky
maj: A. Schneiderová
Výsledek: chovný výška: 36 cm plnochrupý

Hodnocení: hlava typická; ucho dobře nasazeno i neseno; oko kulatější; chrup
úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; kon-
četiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen i nesen; varlata obě; srst,
pigmentace typická; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ stan-
dardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen; mimořádné přednosti - sytá
černá barva.

F e n y

Bella Donna ze Šťastné planety nar. 21. 3. 2014 zlatá
o: Quashee High Class O‘Pinion m: Daisy z Otvovické skály
maj: P. Konečná
Výsledek: chovná výška: 33,5 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava - málo vyplněné líce; ucho správně nasazeno i neseno; oko
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra,
záda korektní;  končetiny přední a zadní - p.  dobré, z.  rozbíhavé; ocas stan-
dardní; srst, pigmentace typická; pohybová mechanika vázaná vzadu; povaha
vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz správně vyjádřen.
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Bonna ze Sedlmajerovy vily nar. 17. 1. 2013 zlatá
o: Devil Chancy Remus m: Zara z Černé hlásky
maj: P. Dillenzová
Výsledek: chovná výška: 34 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  správně  nasazeno,  klopeno;  oko  kulatější;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korekt-
ní; končetiny přední a zadní - p. dobré, z. sbíhavé hlezno; ocas správně nasazen
a nesen; srst,  pigmentace typická; pohybová mechanika pružná; povaha vy-
rovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Carmen ze Sedlmajerovy vily nar. 3. 2. 2013 blue-merle
o: Desperado z Ďáblovy studánky m: Xarita z Černé hlásky
maj: J. Němečková
Výsledek: chovná výška: 36 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava standardní; ucho šířeji nasazené; oko mandlové, obě tmavé;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký užší; hřbet rovný; bedra, záda ko-
rektní; končetiny přední a zadní - p. korektní, z. rozbíhavé; ocas správně na-
sazen; srst, pigmentace typická blue-merle; pohybová mechanika pružná; po-
vaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.

Connie Alkyra nar. 7. 8. 2013 tricolor
o: Piro the Pride of Rough’s m: Darkness Blue z Říše fantazie
maj: A. Kynclová
Výsledek: chovná výška: 34 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava  typická;  ucho  šířeji  nasazené,  správně  klopené;  oko
otevřenější; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník hluboký; hřbet mírně prone-
sený; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní - p. typické, z. mírně roz-
bíhavé; ocas správně nasazen a nesen; srst, pigmentace standardní; pohybová
mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní; po-
hlavní výraz vyjádřen.

De Luxe Lady Kamenitá stráň nar. 16. 1. 2014 zlatá
o: Brilliant Královský dar m: Chimera z Vesničky u hranic
maj: A. Vašíčková
Výsledek: chovná výška: 35 cm P3 VH chybí

Hodnocení: hlava - málo vyplněné líce, lehce kulatější čelo; ucho správně na-
sazeno i klopeno; oko otevřenější; chrup P3 VH chybí, skus nůžkový; hrudník

7



hluboký; hřbet rovný; bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní - p. lehce
vybočené lokty; ocas správně nasazen i nesen; srst, pigmentace typická; pohy-
bová mechanika pružná; povaha vyrovnaná; typ standardní; kondice výstavní;
pohlavní výraz vyjádřen.

Greisy Ygrende z Duhové aury nar. 18. 3. 2014 zlatá
o: Quashee High Class O‘Pinion m: Barbie z Duhové aury
maj: H. Sedláčková
Výsledek: chovná výška: 38 cm plnochrupá

Hodnocení: hlava hrubší, ne zcela typická; ucho dobře nasazeno i klopeno; oko
mandlové; chrup úplný, skus nůžkový; hrudník užší, ale hluboký; hřbet rovný;
bedra, záda korektní; končetiny přední a zadní - p. užší, z. sbíhavé hlezna; ocas
správně  nasazen  i  nesen;  srst,  pigmentace  správné  textury;  pohybová  me-
chanika pružná; povaha lehce nervózní; typ hrubší; kondice výstavní; pohlavní
výraz ne zcela vyjádřen.

Melba Fervidus nar. 2. 11. 2013 tricolor
o: Ch. Art Fellicity Kayus Bonus m: Izzie Stříbrné Doly
maj: H. Kalubcová
Výsledek: chovná výška: 35 cm plnochrupá

Hodnocení:  hlava typická;  ucho správně nasazeno i  neseno;  oko mandlové;
chrup úplný, skus nůžkový; hrudník standardní; hřbet rovný; bedra, záda ko-
rektní; končetiny přední a zadní korektní; ocas správně nasazen i nesen; srst,
pigmentace správné textury; pohybová mechanika pružná; povaha vyrovnaná;
typ standardní; kondice výstavní; pohlavní výraz vyjádřen.
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