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Psi – třída mladých 

V1, CAJC, Klubový vítěz mladých, BOJ, Nejlepší junior klubové výstavy - QUICK SILVER BALANDIS  

Nar.: 20. 6. 2015, Classic Corsar Balandis x Slavianka Balandis  

Chovatel: Natalja Starodubceva (LT), Majitel: Radovan Pěček & Lenka Maierová  

Mohutný, správný formát, dobře rozvinutá kostra, velmi dobrý výraz plemene, dostatečně 

dlouhá hlava, dobrý objem hlavy, správně nasazené uši, dostatečně tmavé oči, tělo správného 

vzrůstu vzhledem k věku, pevná horní linie, k věku dobrý hrudník, mohl by být delší, dobré 

úhlení, užší postavení hrudních i pánevních končetin. 

 

Psi – třída vítězů 

V1, CAC, Klubový vítěz, BOS - ARCHI SOPERNIK DIVO ROSSII  

Nar.: 22. 4. 2013, Cartier D´Pasha Adani-Zari x Absolute Amazonka Balandis  

Chovatel: Lenka Maierová, Majitel: Alena Poláková  

Střední vzrůst, výborná kostra, správný formát, široký, mohutný, pevný, silná dobře dlouhá 

hlava, silné čelisti, správný pigment, správně nasazený krk, měla by být pevnější horní linie, 

výborný hrudník, kratší záď, ne příliš vysoko nasazený ocas, správné úhlení HK i PK, trochu užší 

postavení pánevních končetin, měl by být silnější odraz pánevních končetin, výborná srst 

 

V2, Res. CAC - ARESENII DIVO ROSSII  

Nar.: 22. 4. 2013, Cartier D´Pasha Adani-Zari x Absolute Amazonka Balandis  

Chovatel: Lenka Maierová, Majitel: Radovan Pěček & Lenka Maierová  

Výborného typu, mohutný, správný formát, výborná kostra, dostatečně pevný, dlouhá suchá 

hlava, silné čelisti, správné nasazení krku, pevná záď, dostatečná hloubka a délka hrudníku, 

strmější úhlení hrudních končetin, delší krok v pohybu, výborná srst. 

 

Feny – třída vítězů 

V1, CAC, Klubový vítěz, BOB, Vítěz klubové výstavy - ANASTASIA DIVO ROSSII  

Nar.: 22. 4. 2013, Cartier D´Pasha Adani-Zari x Absolute Amazonka Balandis  

Chovatel: Lenka Maierová, Majitel: Radovan Pěček & Lenka Maierová  

Ne moc velká, výborný představitel plemene, správný formát, výborně rozvinutá kostra, velmi 

typická hlava, výborný formát tlamy, velmi hezký tvar čela, výborně rozvinutý hrudník, výborné 

postavení hrudních i pánevních končetin, výborná srst, výborný pohyb, velmi krásná, dal by se 

podle ní psát standard. 

 


