
Popisná přehlídka a povahový test 
Pohořelice, 19.09.2008 

 
Exteriéry posuzovala: Hana Pisarčíková 
 
 
Povahový test: 
Povinné cviky: 
    1. chování psa při měření (max. 10) 
    2. chování psa v kruhu (max. 10) 
    3. odolnost proti střelbě (max. 20) 
    4. a) průchod skupinkou osob (max. 5) 
        b) kontakt s cizí osobou (max. 10) 
    5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15) - vylosováno: deštník, cizí pes, kanystr s kamínky 
    6. setkání s cizí osobou (max. 10) 
    7. přivolání do skupiny osob (max. 10) 
    8. vlohy pro aportování (max. 10) 
Nepovinné cviky: 
    1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu 
        b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků  
    2. netradiční aport 
 
 
 

GROENENDAEL 
 
Ţádný účastník 
 

 
 
MALINOIS 
 
fena ABIBI Bohemia Atevy  
nar. 20.2.2007, CMKU/BOM/3513/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Snášil, ČR) 
BOB, 4x CAJC, zkoušky ZM, FPr1 
(Alf vom Nordhang der Eifel,  HD A + Lily z Hückelovy vily, HD A) 
chov. Vladimír Košťál 
maj. Michaela Velíšková, Selská 54, 736 01 Havířov – Město, tel: 604 859 050, mvelda@seznam.cz 
Chovná fena, 59/61,5 cm – hlava s lehce delší čelní partií, na čele je náznak vrásnění, méně 
vyplněné líce, vysoko nasazené i nesené ucho, poměrné velikosti, špičatější, oko lehce mandlové, 
správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus velmi těsný nůţkový, I1 PD náznak předkusu. Krk dle 
standardu, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, mírně 
zaškrcená za kohoutkem, dlouhá, méně výrazný kohoutek, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá 
dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s mírně sbíhavým postojem, správné úhlení, 
pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. 
Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, 
průměrná aţ základní maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní, elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná.  
Mimořádné přednosti: povaha 
 
PT:  10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů – vyrovnaná, sociální, pracovitá 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gPage=1&gName=&gSearch=&gCmku=1&gLast=1&gAct=detail&ID=10487
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fena ADITAY Malanzvers  
nar. 19.7.2006, CMKU/BOM/3326/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Snášil, ČR) 
Res.CAC, zkouška ZOP 
(Dardo de Alphaville Bohemia,  HD A + Angie z Věrné smečky, HD A) 
chov. Petra Vetchá 
maj.: Vlastimil Rašovský, Brněnská 291, 666 01 Tišnov, tel: 603 235 942, e-mail: v.ras@volny.cz 
Chovná fena, 59/61,5 cm – typická hlava, zvýrazněné nadočnicové oblouky, vysoko nasazené i 
nesené ucho, mírně obdélníkovitý tvar, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, 
skus nůţkový. Krk dle standardu, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a dlouhá, bedra rovná a korektní, záď přestavěná, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se širokým postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, strmější 
úhlení. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky, stáčen vpravo. Srst správné délky, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, střední bílý znak na hrudi a krku, 
průměrná maska, pigmentace méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, 
vpředu kříţí tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní. Celkový vzhled 
méně kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, tón barvy 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 8 – 10 – 10 = 97 bodů  
 
 
 
fena BERRY Malinstar  
nar. 19.1.2007, CMKU/BOM/3816/-08/07, SPKP 1662/07 
RTG DKK 0/0 – HD A  (MVDr.Jahoda, ČR) 
(Ender v.d.Duvetorre, HD A + Ajša Cachovanka, HD A) 
chov. Anton Pavlík, Slovensko 
maj. Jana Červeňanová, U Zahrádek 480, 763 21 Slavičín, tel: 605 825 353, 
cervenanova@seznam.cz  
Chovná fena, 63/67 cm – hlava s delší čelní partií, na čele je  náznak vrásnění, náznak římského 
nosu, volné pysky, tupý čenich, vysoko nasazené i nesené ucho, velké, dlouhé. špičaté, oko lehce 
mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle standardu, mělký a prostorný 
hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie dlouhá, měkčí, zaškrcená za kohoutkem, 
bedra dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem, vybočené lokty, otevřená tlapka, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, 
otevřené tlapky, strmější úhlení. Ocas správně nasazen i nesen, kratší o 5 cm. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, průměrná maska, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ standardní, pohlavní 
výraz vyjádřen méně, kondice výstavní. Celkový vzhled nekompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná.  
Mimořádné přednosti: povaha 
 
PT : 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99/A/O1P,2P bodů – temperamentní, vyrovnaná 
 
 
 
 
pes BRED z Lounského chovu   
nar. 5.3.2005, CMKU/BOM/2903/05 
RTG DKK 0/0 -  HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
(Ch.Tr.Airo Happy Arenda, HD A +  Fly Campo, HD C) 
chov. Radek Kahula 
maj. Marek Kaláb, Čermákova 28, 625 00, Brno, tel: 604 414 529, marekkalab@seznam.cz 
Posouzení odloženo – Diskvalifikována z PT pro napadení jiného psa 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gPage=1&gName=&gSearch=&gCmku=1&gLast=1&gAct=detail&ID=9737
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pes IXTAN von den Lausbuben  
nar. 13.3.2005, CMKU/BOM/3806/-07/05, VDH DMC 05/164 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
(Xatan vom Löwensfels, HD B +  Jaggi vom den Bössen Buben, HD A) 
chov. Hans Schweickert, Německo 
maj. Alexandra Ravel, Chvalkovice 11, 378 81 Dešná u Jemnice, tel: 605 528 061, 
sasamalinois@seznam.cz  
Chovný pes, 61/57 cm – hlava s delší čelní partií, širším čelem, široko nasazené i nesené ucho, 
správného tvaru, špička vytočená ven, oko kulaté, správně uloţeno, sytě pigmentované - tmavé, 
chrup úplný, skus klešťový. Krk dle standardu, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie rovná a měkčí, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny s 
rozbíhavým postojem, správným úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, 
velký bílý znak na hrudi a krku ve tvaru kříţe, přerušená maska, pigmentace sytá, hnědé drápy. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě 
varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní. Celkový vzhled méně kompaktní, méně elegantní, 
povaha temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu výrazná.  
Mimořádné přednosti: barva 
 
PT:  10 – 8 – 9 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 87/A/O1,1/P bodů – ve stresu po střelbě 
 
 
 
fena QUINNY z Hückelovy vily  
nar. 5.6.2006, CMKU/BOM/3263/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jahoda, ČR) 
Výborná 2, zkouška BH 
(Gert z Hückelovy vily,  HD C + Cira CIRA from Mike´s Place, HD A (SK)) 
chov. Zdeněk Volný 
maj. Ivana Šterbová, F.S.Tůmy 1245, 735 14 Orlová - Lutyně, tel: 739 293 594, 
mazurkovai@seznam.cz 
Chovná fena, 55/61 cm – hlava s delší čelní partií, širší čelo s náznakem vrásnění, náznak římského 
nosu, vysoko nasazené i nesené ucho, poměrné velikosti, špičatější, širší u základny, oko lehce 
mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle standardu, hluboký a 
prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem, i úhlením, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, delší stehenní kost. Ocas správně 
nasazen i nesen, delší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná středně, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Reakce na střelbu ţádná.  
Mimořádné přednosti: povaha, kompaktnost 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů – vyrovnaná, temperamentní 
 
 
 
fena YUCCA de Alphaville Bohemia  
nar. 9.6.2006, CMKU/BOM/3314/06 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Jahoda, ČR) 
(Adar Boveja,  HD A + Syrah v.d.Markhoeve, HD A) 
chov. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 
maj. Tereza Vaculová, J.Zrzavého 5, 796 04 Prostějov, tel: 608 615 444 
Posouzení odloženo – nezměřena 
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TERVUEREN 
 
fena ANNY GRACE Savage from Moravia 
nar. 29.05.2007, CMKU/BOT/3270/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr, ČR) 
Výborná 3, Velmi dobrá 4 
(p.E. Cabor v.Labayo, HD A + Brita Tradice, HD B) 
chov. Martina Pekařová 
maj. S.+M. Slívovi, Kaštanová 1103,  739 34  Šenov, tel. 605 543 881, senovskyslivnik@centrum.cz 
Posouzení odloženo – Diskvalifikována z PT pro agresivitu 
 
 
 
pes CHARMINO Randy Dog 
nar. 17.05.2007, CMKU/BOT/3237/07 
Velmi dobrý 
(s.Int.Ch. Chewy Dog Arabat, HD A + Bonna Randy Dog, HD B) 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Kristýna Pešková, Zahradní 31, 568 02 Svitavy, tel. 605 205 720, kristynapeskova@seznam.cz  
Posouzení odloženo – nezměřen 
 
 
 
pes TROY GOLIAT Sixty Six 
nar. 18.04.2006, CMKU/BOT/3120/06 
(Kiosan´s Goliat, HD A + Christine Mia Sixty Six, HD A) 
chov. Iva Kuncmanová 
maj. Monika Tihelková + Roman Macek, Hloţkova 407, 765 02 Otrokovice, tel. 603 884 762, 
romanm@zlin.rrm.cz 
Nastoupil pouze na povahový test.  
(Chovnost splněna dne 12.08.2007, Chovný pes 59/59 cm, PT 78) 
 
PT: 10 – 7 – 18 – 5/9 – 11 – 10 – 10 – 9 = 89 bodů 
 
 
 
pes UZI KALLLO Sixty Six 
nar. 23.02.2007, CMKU/BOT/3183/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr, ČR) 
Výborný 3, Velmi dobrý 1 
(JCh. Kallo Deabei, HD A + Ch.Charlotte Mia Sixty Six, HD B) 
chov. Iva Kuncmanová 
maj. S.+M. Slívovi, Kaštanová 1103,  739 34  Šenov, tel. 605 543 881, senovskyslivnik@centrum.cz  
Chovný pes – 67/64 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem a úplně nevýrazným stopem, náznak 
římského nosu, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a velikosti, oko mandlové, správně 
uloţeno, sytě pigmentované. Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Kratší krk, velmi mělký a úzký hrudník 
s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie rovná, měkčí, vystouplé pánevní kosti, silně 
spáditá záď. Korektní břicho. Sbíhavý postoj hrudních končetin s vybočenými lokty, korektní úhlení. 
Silně sevřené hlezno pánevních končetin, korektní úhlení. Ocas správně nasazen a nesen, za pohybu 
stáčen špičkou vlevo, standardní délky. Srst dlouhá, bohatá, uzavřená, nevýrazný teplý tón – stříbrná 
proţloutlá, charbonáţ zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná. Pigmentace sytá, 
pohybová mechanika vázaná a krátká, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
obě varlata v šourku, kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
temperamentní, přátelská, nervóznější, se střední reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: ucho 
 
PT:  10 – 8 – 11 – 5/10 – 12 – 8 – 8 – 10 = 82 bodů. Reakce na střelbu, celkově nervóznější pes. 
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fena VANESSKA UNIQUE Hvězdná laguna 
nar. 09.07.2005, CMKU/BOT/3035/05 
RTG DKK ? 
res.CAC 
(Zeus de Sincfal, HD A  + Charlotte Hvězdná laguna, HD B) 
chov. Lucie Kazměrčíková 
maj. Kazměrčíkovi + Hudáková A., tel. 739 860 714, hvezdna.laguna@volny.cz  
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2 – 58,5/60 cm.  Typická 
hlava s ustupujícím čelem a úplně nevýrazným stopem. Ucho vysoko nasazené i nesené, špičaté, se 
skladem na vnější hraně, poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě 
pigmentované. Chrup úplný, skus klešťový, korektní krk. Hrudník prostorný, mělčí, s předhrudím dle 
standardu. Hřbetní línie rovná, měkčí, bedra + záď + břicho korektní. Postoj hrudních končetin širší, 
volné lokty, úhlení korektní. Postoj a úhlení pánevních končetin korektní. Ocas správně nasazen i 
nesen, kratší o 2 cm, při dotyku lehce stahován. Srst dlouhá, bohatá, obrůstá, lehce zvlněná, fauve 
výrazný teplý tón – mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi a krku, úplná 
maska. Ztráta pigmentace na pyskách – vně. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, vpředu 
kříţí tlapky. Typ standardní – ušlechtilý. Pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní. Celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment oka. 
 
PT: 10 – 9 – 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 9 = 95 bodů 
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