Klubová výstava KRaAOP 10. 9. 2016 – Zbraslav u Brna
Moskevský strážní pes
Rozhodčí: p. Viktor Pilikin (RUS)

Psi – třída mladých
Diskvalifikace - CASSIDY Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
Nar.: 9. 10. 2015, Bozsoki Harci Boris x BEA z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Monika Křesáková, Majitel: Naděžda Kolářová
Absence P1 na obou stranách, mohutný, s lehčí kostrou, delšího formátu, hlava mohutná, měly
by být výraznější lícní kosti, dostatečný objem tlamy, světlejší oči, pevná horní linie, rozvinutý
hrudník – k věku, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, kratší ocas, zalomený konec,
světlejší barva, výborná maska. Diskvalifikován z důvodu absence zubů.

Psi – mezitřída
V1, CAC - APOLLON MAXIMUS Z JAKUBKY
Nar.: 5. 5. 2015, Argo Varjag z Bukové x Althea
Chovatel: Olga Klegová, Majitel: Karel Vicher
Správný rozměr, dobře rozvinutá kostra k věku, správný formát, velmi krásná hlava, dobře
vyvinutá lebka, objemná tlama, silný krk, dlouhý hrudník, kratší záď, správné úhlení hrudních i
pánevních končetin, žádoucí širší front, vlnitější srst, výborné zbarvení.
V2, Res. CAC - CATHER VARJAG Z BUKOVÉ
Nar.: 17. 9. 2014, Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Jaroslava Paseková
Mohutný, žádoucí pevnější kostra, správný formát, dobře vyvinutá lebka, užší tlama, žádoucí
více vyplněné pod očima, výborné uši, povolená víčka, výborný trup, výborný hrudník, trochu
delší bedra, trochu kratší záď, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, žádoucí větší
odraz pánevních končetin v pohybu, výborná srst a barva.
V3 - AIVENGO RYTSAR ANGLII
Nar.: 15. 5. 2015, N Reg/MSP/303/-16/15 Lyubimy Drug Emelya x Lyubimy Drug Yantarnaya
Zvezda
Chovatel: Shelupina I.S., Majitel: Šárka Hajdíková
Absence P1 vlevo dole – doložen rtg snímek + veterinární zpráva: zub založen, mohutný,
výborná kostra, správný formát, výborný představitel plemene, mohutná hlava, zvednutá linie
nosu, světlejší oči, výborné uši, výborný krk, dostatečně pevná horní linie, výborný hrudník,
kratší a užší záď, správné úhlení hrudních končetin, úhlení pánevních by mělo být výraznější,
žádoucí širší postavení pánevních končetin, výborná srst a barva.
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Psi – třída otevřená
V1, CAC, Klubový vítěz, BOB - ATHOS DE LA FÉRE BESKYDSKÝ DVŮR
Nar.: 31. 3. 2014, Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Chovatel: Zdeňka Pawlitková, Majitel: Peter Grofík
Mohutný, typický představitel plemene, žádoucí typ, správný formát, rozvinutá kostra, trochu
při těle, výborná hlava, žádoucí trochu širší lícní kosti, žádoucí sušší oči, výborná tlama, výborný
krk, pevná horní linie, překrásný hrudník, výborné úhlení hrudních i pánevních končetin, slabší
nadprstí, mírně otevřenější, výborná srst.
V2, Res. CAC - AKIM BESKYDSKÝ DVŮR
Nar.: 31. 3. 2014, Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Chovatel: Zdeňka Pawlitková, Majitel: Jan Pawlas
Mohutný, příliš dobrá výživná kondice, správný typ a formát, výborná kostra, hlava – žádoucí
rozvinutější v lícních kostech, mohutná tlama, korektní uši, silný krk, žádoucí pevnější horní
linie, trochu kratší záď, výborný hrudník, správné úhlení končetin, žádoucí delší krok v pohybu,
výborné zbarvení.
Diskvalifikace - CANIS VARJAG Z BUKOVÉ
Nar.: 17. 9. 2014, N Reg/MSP/176/14 Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Stanislava Čermáková
Úzká spodní čelist, mohutný, dostatečně vyvinutá kostra, správný formát, užší hlava v lebce,
užší tlama, lehká, úzká spodní čelist, nekorektní skus, správné úši, trup s dostatečně pevnou
horní linií, užší hrudník, dobré úhlení, volný pohyb. Špičáky opřeny do patra – skus – z toho
důvodu diskvalifikován.
Nenastoupil - BASTIEN JURIJ Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
Nar.: 24. 6. 2014, Farao x Bea z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Monika Křesáková, Majitel: Monika Křesáková a Robert Křesák

Psi – třída vítězů
V1, CAC - SHKIPER HRANITEL´NADEZHDY
Nar.: 31. 12. 2013, Elisey Carevich x Zvezdnaya Pyl Iz Doma Moskovskoy Storozhevoy
Chovatel: Gunko I. V., Majitel: Tomáš Kaňok
Velmi dobrého typu, mohutný, masívní, samčí výraz, kompaktní, správného formátu, samčí
výraz hlavy, dobře vyvinutá lebka, dobře vyvinutá tlama, volné pysky, správná horní linie,
výborný hrudník, výborné úhlení, žádoucí širší postavení hrudních končetin, výborně zbarvená
srst.
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Feny – třída dorostu
VN1, Nejlepší dorost, Nejlepší dorost klubové výstavy - ELIŠKA VARJAG Z BUKOVÉ
Nar.: 3. 3. 2016, Anatol x Jéke Kincse Vénusz
Chovatel: Robert Havlík, Majitel:Robert Havlík
Výborně vyvinutá k věku, správný formát, dobrý rozměr, dobře rozvinutá kostra, výborná
hlava, výborný hrudník, žádoucí delší končetiny, výborné úhlení pánevních končetin, dobrý
pohyb.

Feny – třída mladých
V1, CAJC, Klubový vítěz mladých, BOJ - BRETHANY ZLATÁ HORDA
Nar.: 23. 6. 2015, Argo Varjag z Bukové x Favie
Chovatel: Tomáš Kaňok, Majitel: Tomáš Kaňok
Střední vzrůst, masivní, výborná kostra, správný formát, užší formát, dobře vyvinutá lebka,
blíže postavené oči, dobrý objem tlamy, volnější pysky, žádoucí pevnější horní linie, výborný
objem hrudníku, dobré úhlení HK a PK, žádoucí delší předloktí, výborný pohyb, výborné
zbarvení a srst.
V2 - BORIUTA Z JAKUBKY
Nar.: 13. 10. 2015, Bozsoki Harci Boris x BASHA od Beskydských vrchů
Chovatel: Olga Klegová, Majitel: Jana Jurigová
Střední vzrůst, správný formát, žádoucí silnější kostra, hlava užší, žádoucí výraznější stop, úzce
postavené oči, světlejší, nedostatečně korektní pravé ucho, krásná linie trupu, už výborně
rozvinutá hruď, dobré úhlení hrudních i pánevních končetin, volný pohyb.
V3 - AIMY AISCHA ZE ŽATCE
Nar.: 12. 5. 2015, Knjaz Boris dlja Doma Romanovcej x Aischa Varjag z Bukové
Chovatel:Martin Kubelka, Majitel: Martin Kubelka
Mohutná, lehčí kostra, správný formát, trochu užší formát, hlava – žádoucí výraznější lícní kosti,
užší tlama, nízko posazené oči, dobré uši, dostetčně pevná horní linie, spáditá záď, dostatečně
hluboký, úzký hrudník, dobré úhlení, dostatečně volný pohyb.
VD4 - CAESARIANNA ARETHA Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
Nar.: 9. 10. 2015, Bozsoki Harci Boris x Bea z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Monika Křesáková, Majitel: Mgr. Liběna Anna Neubauerová
Mohutná, lehčí kostra, užší trup, hlava – kulaté čelo, neparalelní linie hlavy, světlé oči,
dostatečně pevná horní linie trupu, spáditá záď, sbíhavé pánevní a hrudní končetiny, krátký
krok v pohybu.
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Nenastoupila - CLAIRE Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
Nar.: 9. 10. 2015, Bozsoki Harci Boris x Bea z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Monika Křesáková, Majitel: Monika Křesáková

Feny – mezitřída
V1, CAC, Klubový vítěz, BOS - POSADSKAYA STRAZHA DINASTIA
Nar.: 4. 2. 2015, Posadskaya Strazha Dzhahan x Posadskaya Strazha Ungara
Chovatel: S. G. Vinogradova, Majitel: Tomáš Kaňok
Typický představitel plemene, mohutná, dobře rozvinutá kostra, správný formát, mohutná
typická hlava, dobře vyvinutá v lících, dobrý obejm tlamy, dobrý trup, výborný hrudník,
dostetčně pevná horní linie, dobré úhlení, výborný pohyb.
V2, Res. CAC - ARLETT Z JAKUBKY
Nar.: 5. 5. 2015, Argo Varjag z Bukové x Althea
Chovatel: Olga Klegová, Majitel: Michaela Sasínová a Jiří Sasín
Typický představitel plemene, výborná kostra, správný formát, krásná hlava, vyvinuté lícní
kosti, dobrý objem tlamy, žádoucí více pigmentu v pyscích, pevný krk, nedostatečně pevná
horní linie, spáditá záď, výborný hrudník, správné úhlení pánevních končetin, volný pohyb.
V3 - AZI AISCHA ZE ŽATCE
Nar.: 12. 5. 2015, Knjaz Boris dlja Doma Romanovcej x Aischa Varjag z Bukové
Chovatel:Martin Kubelka, Majitel: Radka Hrabalová
Mohutná, žádoucí pevnější kostra, dobrý formát, žádoucí vyvinutější lícní kosti, neparalelní
linie hlavy a tlamy, horní i spodní linie správná, hrudník hluboký, užší, kratší záď, celkově
správné úhlení, výborný pohyb.
VD4 - DEBBI OD BESKYDSKÝCH VRCHŮ
Nar.: 28. 1. 2015, Bozsoki Harci Dirk x Ballentine od Beskydských vrchů
Chovatel: Táňa Sobíková, Majitel: Kateřina Martykánová
Mohutná, žádoucí silnější kosti, správný formát, dobře vyvinutá lebka, žádoucí více vyplněná
pod očima, dostatečně pevná horní linie, hluboký, užší hrudník, správné úhlení, dostatečně
volný pohyb, nedostatečná maska, dobrý pohyb, dobrá srst.
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Feny – třída otevřená
V1, CAC - CALIBRA VARJAG Z BUKOVÉ
Nar.:17. 9. 2014, Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Marcel Fryje
Typický představitel plemene, mohutná, dobře vyvinutá kostra, výborná hlava, dobře
vyvinutá lebka, dobrý objem tlamy, trochu užší postavení očí, správná horní linie, výborný
hrudník, kratší trup, dobré úhlení hrudních končetin, žádoucí výraznější úhlení pánevních,
žádoucí silnější odraz pánevních končetin, výborné zbarvení a srst.
VD2 - AISCHA VARJAG Z BUKOVÉ
Nar.: 19. 5. 2012, Amulet x Amálka z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Martin Kubelka
Mohutná, krátký formát, výborná kostra, zakulacená hlava, dobře rozvinutá hlava a lícní kosti,
trup s hlubokým hrudníkem, ale užším, spáditá záď, správné úhlení pánevních končetin, úzké
postavení pánevních končetin, žádoucí větší odraz zadních končetin při pohybu, kratší srst,
měla by být rovnější.
D - AMBRA Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
Nar.: 6. 5. 2013, Argo od Beskydských vrchů x Bea z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Monika Křesáková, Majitel: Naděžda Kolářová
Mohutná, silnější kostra, správný formát, dostatečně široká lebka, dobrý objem, ale užší
postavení očí, dobře rozvinutý trup a hrudník, strmější ramena, dobré úhlení pánevních
končetin, v pohybu přestavěná, krátký ocas, malý zálomek.

Feny – třída vítězů
V1, CAC - JÉKE KINCSE AIDA
Nar.: 11. 9. 2013, Vihr x Jéke Kincse Céda-02
Chovatel: István Takács, Majitel: Jaroslava Paseková
Mohutná, masivní, výborná kostra, při těle, výborná hlava, dobře vyvinutá lebka, výborný
objem tlamy, dostatečně pevná horní linie, žádoucí delší záď, výborný hrudník, těžká chůze,
kratší srst.
V2, Res. CAC - JÉKE KINCSE VÉNUSZ
Nar.: 13. 3. 2013, Jéke Kincse Tarzan x Jéke Kincse Cunami-02
Chovatel: István Takács, Majitel: Robert Havlík
Mohutná, při těle, dobře vyvinutá kostra, hlava drobnější k tělu, světlejší oko, nedostatečně
pevná horní linie, výborný hrudník, dobré úhlení hrudních i pánevních končetin, těžký pohyb,
správná struktura srsti.

-5-

