
Výsledky svodu a bonitací konaných při Klubové výstavě v Mitrově    
29.9.2012 

 

Bonitační komise ve složení:  

Ing. Eva Mayerová – rozhodčí, Eva Dvořáková – poradce chovu,  
Hana Bartošová – předseda, Alena Vítková – hospodář, zapisovatel 
 
SVOD A BONITACE:  
 
PSI: 
ALL BODIE 
Z FAUSTOVADOMU ČMKU/CET/1401/11 7.4.2011 
O: Eru z Osgiliathu M: Aris Czert 
Ch.: Procházková Alena Maj.: Hejduk Karel 
17ti měsíční pes silné hlavy, správného rámce, lehce klenutá hřbetní linie, ocas správně 
nasazen, hrudník střední hloubky i délky, bez výrazného předhrudí, slabší žebra. Pěkná 
prostorná mechanika pohybu, oboje končetiny korektní postoj. Varlata v pořádku. 
Svod:  splněn – velmi nadějný 
Výstavy: velmi dobrý  
DKK:  
Bonitace:  
 ----- 

ALL BRIT 
Z FAUSTOVA DOMU ČMKU/CET/1403/11 7.4.2011 
O: Eru z Osgiliathu M: Aris Czert 
Ch.: Procházková Alena Maj.: Procházková Alena 
17ti měsíční pes, hlava správné délky a síly, tmavé oko, správně nesené ucho, nůžkový 
skus, plnochrupý, výborná hřbetní linie, lehce skloněná záď, hrudník správně hluboký, 
málo klenuté žebro, úzká přední fronta, přední končetiny správné úhlené, zadní končetiny 
správné úhlení i postoj, lehce vytočená pata, ocas správně nasazen i nesen, pohyb 
prostorný, zatím měkčí. Varlata o.k.. 
Svod:  splněn – velmi nadějný 
Výstavy: výborný, CAJC, Kl. Vítěz mladých  
DKK:  
Bonitace:  
 ----- 

BARNABÁŠ LABAR  
Z JABKENICKÝCH DOUBKŮ ČMKU/CET/1360/10 13.7.2010 
O: Bárny Arilendo M: Lady Canisyard 
Ch.: Zdeněk Dvořák Maj.: Vladimír Vinduška 
Dvouletý pes správné velikosti a rámce, silné, dlouhé samčí hlavy, správně nasazený krk, 
výborná hřbetní linie, středně hluboký hrudník bez výraznějšího předhrudí, korektní 
postoj obojích končetin, prostorná mechanika pohybu, nůžkový skus, plnochrupý, špičáky 
zasahují do patra, varlata pořádku. 
Svod:  splněn – velmi nadějný 



Výstavy: výborná, CAJC, BOJ, res.CAC, KV  
DKK:  
Bonitace: 0-1-0/1/00/5A/5 
 ----- 

 
FENY: 
GILLI  
KETTFAR ČMKU/CET/1421/11 18.11.2011 
O: Ruslan z Norblinskiej Doliny M: Eris Kettfar 
Ch.: Havlíčková Marcela Maj.: Hájek Petr 
10měsíční fena, nádherná, výborně modelovaná hlava, středně hnědé oko, nůžkový skus, 
plnochrupá, vous v rezavém nádechu, výborná hřbetní linie, hrudník odpovídá věku, 
korektní postoj a úhlení předních i zadních končetin, výborná mechanika pohybu.  
Svod:  splněn – velmi nadějný 
Výstavy: výborná, CAJC, Kl. Vítěz mladých, BOJ  
DKK:  
 ----- 


