
FENY  
Agina z Granátové zahrady 

Narozena: 09.06.2011, CMKU/BOM/5411/11,  
DKK: 0/0, DLK 0/0, Zkoušky: ZZO 

Otec: Udet de Alphaville Bohemia 

Matka: Brona od Policie České republiky 

Romana Točíková, Hněvkovice 159, Humpolec, 
396 01 

60/64 cm, PT: uspěla 

- Hlava typická dle standardu, mírně 
ustupující čelo, volnější pysky, ucho 
šířeji nasazené i nesené, správného 
tvaru a poměrné velikosti, oko 
mandlové, správně uložené-hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, méně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie rovná, 
bedra korektní, klenutá za pohybu, záď 
korektní, hrudní končetiny-postoj 
korektní, úhlení strmější,otevřená 
tlapka, volné lokty, pánevní končetiny-
postoj mírně rozbíhavý, úhlení strmé, 
ocas správně nasazen i nesen, 
pigmentace sytá, pigmentace sytá, srst 
správné délky-uzavřená, fauve-oranž, 
charbonáž zvýrazněná méně, maska 
průměrná, pohyb.mechanika pružná, 
typ standardní, pohl.výraz správně 
vyjádřen, koncice pracovní, celkový 
vzhled méně kompaktní, povaha 
vyrovananá, temperamentní. 

 

  
Aprilia Fire Fox Kapanga 

Narozena: 16.07.2009, CMKU/BOM/4392/09, 
DKK: 0/0, DLK: 0/0, Zkoušky: BH, SPr1 

Otec: Octavius Malidaj 

Matka: Panga z Hücklerovy vily 

Zuzana Partlová, Mládežnická 402/24, 
Neratovice, 277 11 

 



58/59  cm, PT: uspěla 

- Hlava typická dle standardu, s širším 
čelem, ucho šířeji nasazené, správně 
nesené a správného tvaru, oko 
mandlové, správně uložené- tmavě 
hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk 
dle standardu, hrudník prostorný, 
hluboký, hřbetní linie rovná, za pohybu 
mírně pronesená, bedra korektní, záď 
korektní, břicho dle standardu, hrudní 
končetiny- postoj široký, volnější lokty, 
tlapka vtáčená, úhlení korektní, pánevní 
končetiny- postoj a úhlení korektní, 
ocas správně nasazen i nesen, správné 
délky, pigmentace sytá, srst správné 
délky-uzavřená, světlý mahagon, 
charbonáž zvýrazněná méně, střední 
bílý znak na hrudi, maska přerušená, 
pohyb.mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standarní, pohl.výraz 
správně vyjádřen, kondice pracovní, 
celk.vzhled méně kompaktní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní. 

  
Arah Cave Canis 

Narozena: 22.5.2011, CMKU/BOM/5333 /11, 
DKK: 0/0, DLK: 0/0, SA neg., Čip: 97227 
0000 181 797 

Ocenění a tituly: 2xCAJC, 
BOB,4xCAC,2xr.CACIB,3xCACIB 

Otec: Doc van het Dreiland 

Matka: Eyra Mi-Ji 

M.Kolářová, Přerovská 35, 768 61,Bystřice 
p.Hostýnem 

59/62 cm, PT: uspěla 

- Hlava typická dle standardu, mírně 
ustupující čelo, ucho správně nasazené i 
nesené, delší, oko lehce mandlové, 
správně uložené, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus těsný nůžkový se 
středními řezáky v kleštích, krk dle 
standardu, hrudník prostorný, hluboký, 
hřbetní linie rovná, bedra i záď 

 



korektní, břicho dle standardu, hrudní 
končetiny- postoj korektní, volnější 
lokty, za pohybu sbíhavý chod, pánevní 
končetiny-postoj a úhlení korektní, ocas 
správně nasazen i nesen, pigmentace 
sytá, srst správné délky-uzavřená, fauve 
mahagon, charbonáž zvýrazněná více, 
malý bílý znak na hrudi, maska úplná, 
pohyb.mechanika lehká, pružná, typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní, 
pracovní, celk.vzhled elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní. 

  
Bakara Sabathore 

Narozena: 23.3.2011, CMKU/BOM/5234/11, 
DKK: 0/0, DLK: 0/0 

Otec: Carlos v. Drachenherz 

Matka: Desireé od Malšovického Lesa 

Lucie Pelantová, Strmá 1097, Frýdlant, 464 01 

59/61 cm, PT: uspěla 

- Hlava výraznější nadočnicové oblouky, 
volnější koutky, vystouplé jařmové 
kosti, ucho šířeji nasazené i nesené, 
správného tvaru, oko lehce mandlové 
dle standardu, správně uložené- 
světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk 
dle standardu, hrudník hluboký, méně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie za 
kohoutkem mírně zaškrcená, bedra 
korektní, záď korektní, břicho dle 
standardu, hrudní končetiny- postoj a 
úhlení korektní, za pohybu volnější 
lokty, pánevní končetiny-postoj a úhlení 
korektní, ocas správně nasazen, správné 
délky, pigmentace sytá, srst správné 
délky-uzavřená, barva fauve-světlý 
mahagon, charbonáž zvýrazněná dle 
standardu, malý bílý znak na hrudi, 
maska téměř úplná, pohyb. mechanika 
lehká, pružná, typ standardní, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní. 

 



Ceed Meggan Bohemia 

Narozena: 5.10.2010, CMKU/BOM/4986/10, 
DKK: 0/0, DLK: 0/0, Zkoušky: ZZO, BH, FPr3 

Otec: Atrei d’Amour Bedea 

Matka: Dorri ze Soutoku Sázavy 

Karel Nedvěd, Fügnerova 443, Zlonice, 273 71 

57/59 cm, PT: 5555/P 

- Hlava typická dle standardu, ucho 
vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru, oko mandlové, správně uložené, 
tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 
hrudník hluboký, prostorný, předhrudí 
dle standardu, hřbetní linie rovná, 
bedra korektní, za pohybu mírně 
klenutá, záď dle standardu, břicho dle 
standardu, hrudní končetiny-postoj i 
úhlení korektní, za pohybu volnější 
lokty, pánevní končetiny-postoj mírně 
rozbíhavý, úhlení korektní, ocas správně 
nasazen i nesen, pigmentace sytá, srst 
správné délky, uzavřená, fauve 
mahagon světlý, charbonáž zvýzarněná 
více, malý bílý znak na hrudi, maska 
úplná, pohyb. mechanika lehká, pružná, 
typ standarní, ušlechtilý, pohl.výraz 
vyjádřen správně, kondice pracovní, 
výstavní, celk.vzhled elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní. 

 

  
Dara Meggan Bohemia 

Narozena: 25.4.2011, CMKU/BOM/5269/11, 
DKK: 0/0, DLK: 0/0 

Otec: Kenzo de Alphaville Bohemia 

Matka: Mania de Alphaville Bohemia 

Josef a Michaela Pejšovi 

57/59 cm, PT: 4555/P 

- Hlava dle standardu, ucho vysoko 
nasazené, správně nesené, správného 
tvaru, oko mandlové, správně uložené, 
tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk 
dle standardu, hrudník prostorný, 

 



hluboký, hřbetní linie rovná, bedra a 
záď korektní, břicho dle standardu, 
hrudní končetiny- postoj a úhlení 
korektní, pánevní končetiny-postoj a 
úhlení korektní, ocas správně nasazen i 
nesen, správné délky, pigmentace sytá, 
srst správné délky-uzavřená, fauve 
oranž, charbonáž zvýrazněná více, 
střední bílý znak na hrudi, 
pohyb.mechanika lehká, pružná, typ 
standardn, ušlechtilý, pohl.výraz 
vyjádřen správně, kondice výstavní-
pracovní, celkový vzhled kompaktní, 
elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní. 

  
Electra Running Wild 

Narozena: 20.6.2009, CMKU/BOM/4835/10, 
DKK: 0/0, DLK: 0/0, Zkoušky: BH, ZZO 

Čip: 191 100 000 263 160 

Otec: Da’Eder von der Brunnenstadt 

Matka: Ebony v.Adlerauge 

Miroslava Marcišinová, Heleny Malírové 11, 
Brno, 63800 

61/63 cm, PT: uspěla 

- Hlava typická s výraznou čelní rýhou, 
volné pysky, mírně ustupující čelo, ucho 
vysoko nasazené, šířeji nesené a velké, 
oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uložené, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus těsný, nůžkový, krk 
dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, hřbetní linie za kohoutkem 
pronesená, bedra za pohybu klenutější, 
záď dle standardu, břicho dle 
standardu, hrudní končetiny- postoj a 
úhlení korektní, delší prsty, otevřenější 
tlapka, pánevní končetiny- postoj i 
úhlení korektní, ocas správně nasazen, 
správné délky, pigmentace slabší na 
drápech, srst krátká-uzavřená, fauve 
mahagon, charbonáž zvýrazněná 
středně, malý bílý znak na hrudi, maska 

 



úplná, pohyb.mechanika lehká, pružná, 
typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice pracovní, celkový 
vzhled méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní. 

  
Emy ze Soutoku Sázavy 

Neuspěla v PT- nezměřena – bonitace 
odložena 

 

  
Jolie de Alphaville Bohemia 

Narozena: 19.06.2008, 
CMKU/BOM/4049/08, DKK: 0/0, DLK: 0/0, 
SA neg. Zkoušky: IPO3 

Otec: Solero des Teutones 

Matka:  Targa des Loups de Genain 

Dvořáková Veronika, Novoměstská 1, Náchod, 
547 01 

56/56 cm, PT: 5555/P 

- Hlava typická dle standardu, ucho šířeji 
nasazené a nesené, správného tvaru, 
oko mandlové, správně uložené, tmavé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník prostorný a 
hluboký, hřbetní linie rovná, za pohybu 
za kohoutkem mírně pronesená, bedra a 
záď korektní, břicho dle standardu, 
hrudní končetiny-postoj a úhlení 
korektní, za pohybu volné lokty a 
sbíhavý chod, pánevní  končetiny-postoj 
a úhlení korektní, ocas správně nasazen 
i nesen, správné délky, pigmentace sytá, 
srst správné délky-uzavřená, barva 
fauve-rudá, charbonáž zvýrazněná 
středně, malý bílý znak na hrudi, maska 
úplná, pohyb.mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ ušlechtilý, pohlav.výraz 
správně vyjádřen, kondice pracovní-
výstavní, celkový vzhled kompaktní, 
elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní. 

 



  
Láska Laroja 

Narozena: 15.7.2011, CMKU/BOM/5483/11, 
DKK:  0/0,  DLK:0/0 

Otec: Nero vom Haus Mecki 

Matka: Ivy Laroja 

Ing. Jan Lacina, Na Hradečku 241, Třeboň, 
379 01 

58/61 cm, PT: uspěla 

- Hlava dle standardu, výraznější 
mezioční rýha, ucho správně nasazené i 
nesené, dlouhé, měkčí, oko mandlové 
dle standardu, správně uložené, 
světlejší, chrup úplný lehce 
opotřebovaný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, hřbetní 
linie rovná, za pohybu mírně pronesená, 
bedra korektní, záď korektní, břicho dle 
standardu, hrudní končetiny-postoj 
korektní, úhlení korektní, pánevní 
končetiny-postoj korektní, strmější 
úhlení, ocas správně nasazen i nesen, 
pigmentace sytá, srst správné délky-
uzavřená, barva fauve světlý mahagon, 
charbonáž dle standardu, maska téměř 
úplná, pohyb.mechanika lehká, pružná, 
typ standardní, pohl.výraz správně 
vyjádřen, kondice pracovní, celk.vzhled 
méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá. 

 

 

 

 

 

 

 



PSI  
Artusch Malijack 

Narozen: 23.09.2009, CMKU/BOM/4468/09, 
DKK: Zkoušky: BH, IPO3 

Čip: 203098100269173 

Otec: Gino v.d. kleinen Helden 

Matka: Okie Malidaj 

Petr Vondráček, Lesní 596, Doksy, 472 01 

63/66 cm, PT: uspěl 

- Hlava těžší, ucho správně nasazené i 
nesené, správného tvaru, oko mandlové, 
správně uložené, hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudní 
prostorný, hluboký, hřbetní linie rovná, 
bedra korektní, záď korektní, břicho 
korektní, hrudní končetiny-postoj 
korektní, úhlení strmější, za pohybu 
volné lokty, pánevní končetiny- postoj 
korektní, úhlení korektní, ocas správně 
nasazen i nesen, pigmentace sytá, srst 
správné délky-uzavřená, barva fauve 
světlý mahagon, charbonáž dle 
standardu, maska průměrná, 
pohyb.mechanika pružná, typ 
standardní, pohlav.výraz správně 
vyjádřen, pohl.orgán plně vyvinutý, 
kondice pracovní, celkový vzhled, méně 
kompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní. 

 

  
Berry Sabathore 

Narozen: 23.3.2011, CMKU/BOM/5233 /11, 
DKK: 0/0, DLK: 0/0, Čip: 203098100336608 

Otec: Carlos v.Drachenherz 

Matka: Desireé od Malšovického lesa 

Vladimír Hovad, Horní Pertoltice 170, 
Frýdland, 467 01 

63/68 cm, PT: uspěl 

- Hlava typická dle standardu, 

 



s výraznějšími nadočnicemi,  volnými 
pysky,  
Ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, 
správného tvaru, oko mandlové dle 
standardu, správně uložené, hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu,  hrudník hluboký a 
prostorný, hřbetní linie za kohoutkem 
mírně zaškrcená, bedra korektní, záď 
korektní, břicho dle standardu, hrudní 
končetiny-postoj široký, úhlení 
korektní, pánevní končetiny-postoj 
široký, úhlení strmější, ocas správně 
nasazen, nesen, správné délky, 
pigmentace sytá, srst správné délky-
uzavřená, barva fauve rudá, charbonáž 
zvýrazněná více, černé nohy, malý bílý 
znak na hrudi, maska úplná, 
pohyb.mechanika pružná, typ 
standardní, pohladní výraz správně 
vyjádřen, pohlavní orgány plně 
vyvinuté, kondice pracovní, celkový 
vzhled méně kompaktní, povaha 
vyrovananá, temperamentní. 

  
Derryl Foxy Queen 

Narozen: 02.02.2010, CMKU/BOM/4579/10 – 
Chovný po doložení Rtg.dkk a dlk 

Otec: Doc van het Dreiland  

Matka: Attila Foxy Queen 

Petra Piskáčková, Habrová 12, Plzeň 

66/70 cm, PT: uspěl 

- Hlava typická dle standardu, mírný 
náznak římského nosu, volnější pysky, 
ucho správně nasazené, šířeji nesené, 
velké, oko mandlové dle standardu, 
správně uložené, středně hnědé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník prostorný a hluboký, hřbetní 
linie rovná, za pohybu mírně klenutá, 
bedra a záď korektní, hrudní končetiny- 
postoj a úhlení korektní, pánevní 
končetiny-postoj korektní, sevřenější 
hlezna, úhlení korektní, ocas správně 

 



nasazen i nesen, správné délky, 
pigmentace sytá, srst správné délky-
uzavřená, barva fauve světlý mahagon, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu, 
malý bílý znak na hrudi, maska téměř 
úplná, pohyb. mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ těžší, pohl.výraz správně 
vyjádřen, pohl.orgány plně vyvinuté, 
kondice pracovní, celkový vzheld méně 
elegantní, povaha temperametní, 
vyrovnaná. 

  
Exi z Hückelovy vily 

Narozen: 15.04.2010, CMKU/BOM/4753/10, 
DKK: 1/1, DLK: 0/0, Zkoušky: BH 

Otec: Bichotte van de Duvetorre 

Matka: Uxa z Hückelovy vily 

Michal Řehoř, Nad Plynárnou 5, Ludgeřovice, 
747 14 

61/64 cm, PT: 6544/P 

 
- Hlava typická dle standardu, ucho 

vysoko nasazené a nesené, oko 
mandlové dle standardu, správně 
uloženo, sytě pigmentované, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník prostorný, hluboký, hřbetní 
linie pevná, rovná, bedra korektní, záď 
spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, za pohybu sbíhavý, pánevní 
končetiny-korektní, úhlení strmější, 
vytáčí kolena,  ocas správně nasazen a 
nesen, tvoří výraznější háček, špičkou 
stáčen vpravo, pigmentace sytá, srst 
správně délky, uzavřená, barva fauve-
mahagon, charbonáž zvýrazněná více, 
střední bílý znak na hrudi, maska úplná, 
pohyb.mechanika lehká, pružná, typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, pohlavní orgány plně 
vyvinutý-v šourku, kondice výstavní 
pracovní, celkový vzhled elegantní, 
povaha vyrovnaná. 

 



  
Kevin ze Svobodného dvora 

Narozen: 26.9.2008, CMKU/BOM/4112/08, 
DKK: 0/0, DLK: 0/0 

Otec: Deny ze Svobodného dvora 

Matka: Christa ze Svobodného dvora 

Jana Smetanová, Mostek 34, 544 75 

65/68 cm, PT: uspěl 

- Hlava typická, s mírně ustupujícím 
čelem, s volnými pysky, ucho větší, 
správně nasazené i nesené, oko 
mandlové dle standardu, hnědé, chrup 
úplný, skus těsný, nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
hřbetní linie rovná, za pohybu lehce 
pronesená, bedra korektní, záď mírně 
přestavěná, břicho dle standardu, 
hrudní končetiny-postoj korektní, 
úhlení korektní, pánevní končetiny-
úhlení strmé, postoj korektní, ocas 
správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, 
pigmentace sytá, srst správné délky-
uzavřená, barva oranž, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, 
maska přerušená, pohyb.mechanika 
lehká, pružná, krátká, typ standardní, 
pohladní výraz správně vyjádřen, 
pohlavní orgán plně vyvinutý, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní. 

 

 
 

Uzi de Alphaville Bohemia 

Narozen: 26.8.2010, CMKU/BOM/4963/10, 
DKK: 0/0, DLK 0/0, SA neg.,  

Otec: Kenzo de Alphaville Bohemia 

Matka: Jet de Alphaville Bohemia 

Jiří Tyc, V Jámě 400, Horní Bříza, 330 12 

60/63 cm, PT: uspěl 

 



- Hlava standardní, mezioční rýha v čelní 
partii, méně výrazný stop, volnější 
pysky, ucho vysoko nasazené, i nesené, 
správného tvaru, oko mandlové, 
správně uložené, tmavé, chrup 
nadpočetná 2xP1 vlevo dole, 
opotřebovaný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
hřbetní linie rovná, za pohybu mírně 
pronesená, bedra korektní, záď dle 
standardu, břicho dle standardu, hrudní 
končetiny-široký, volné lokty, pánevní 
končetiny-postoj korektní, úhlení 
korektní, ocas správně nasazen a nesen, 
kratší o 2 cm, pigmentace sytá, srst 
správné délky-uzavřená, barva fauve 
světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná 
dle standardu, malý bílý znak na hrudi, 
maska přerušená, pohyb. mechanika 
lehká, pružná, typ jemnější, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, pohl.orgány 
plně vyvinuté, celkový vzhled elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní. 

 


