Klubová výstava KRaAOP 3.6.2017 – Praha
Kavkazský pastevecký pes
Rozhodčí: p. Karel Hořák

Psi – třída mladých
V1, CAJC, BOJ - KONNAN-KATO CANISA DE MARCUS
nar. 26.7.2016, CACJ.ZAIR CANISA DE MARCUS x RLONDY CANISA DE MARCUS
Chovatel: Sorin Marcosan, Majitel: Miroslava Soukupová
10 měsíční pes, skus těsně nůžkový, plnochrupý, již dnes pěkně modelovaná hlava, mandlové,
ale světlejší oko, výborné ucho a pigment, nepatrně volnější pysky, skvělá kostra, hluboký, ale
zatím užší hrudník bez předhrudí, v pohybu ještě vázaný (štěněčí) pohyb, mírně přestavěná
záď, dobrý ocas, klidná povaha, pes výborně předveden
Odstoupil - AMAX NOROSTAR
nar. 29.3.2016, AMBERLAND AJBAR x ABOMEY Z BLUČINSKÉHO KOPCE
Chovatel: Natalia Krausová, Majitel: Ing. Hana Filipová

Psi – mezitřída
V1, CAC - JACK PES DO KAPSY
nar. 29. 1. 2016, FRAM PES DO KAPSY x ANNY PES DO KAPSY
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Jana Sadílková
16 měsíční pes, skus nůžkový, plnochrupý, mohutná hlava samce by si zasloužila tmavší oko,
dobré ucho, dobrý pigment, výborná kostra, hluboký hrudník a již náznak předhrudí, při
správném předvedení dobrý pohyb, zatím užší, dobrá povaha, pěkné osrstění, pes by si
zasloužil lepší předvedení – věc majitelky
V2, Res.CAC - JOE PES DO KAPSY
nar. 29. 1. 2016, FRAM PES DO KAPSY x ANNY PES DO KAPSY
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Olga Lošťáková
16 měsíční pes, skus nůžkový, plnochrupý, pěkná samčí hlava, krásné, tmavé oválné a čisté oko,
výborný pigment, pysky i kostra, hlubový hrudník s náznakem předhrudí, dobrá vrchní linie i
nesení ocasu, v pohybu vázanější, ale více méně proto, že byl za pohybu velmi špatně
předveden, dobrá srst i barva, pes potřebuje výstavní trénink – věc majitelky
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VD3 - KAIROS ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 2.12.2015, AMBERLAND AJBAR x BEA JUSA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
Chovatel: Aleš Prosecký, Majitel: Jiří Šach
18 měsíční pes, skus těsně nůžkový, plnochrupý, výraz jinak pěkné hlavy ruší světlé oko
s viditelnou spojivkou, dobré uši, pigment i pysky, hluboký hrudník s předhrudím, v pohybu
měkčí hřbet, dobrý ocas, sbíhavá hlezna, vybočené tlapy PK, v předu velmi dobrý mimo měkčí
nadprstí, psa je třeba lépe naučit lépe ukazovat zuby – věc majitele, trochu nepořádná povaha,
ale bez agresivity

Psi - třída otevřená
V1, CAC, BOS – IRTYŠ PES DO KAPSY
nar. 21.3.2015, BAKK PES DO KAPSY x DOROTHA PES DO KAPSY
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Jana Sadílková
2 letý pes, skus nůžkový, plnochrupý, pěkně modelovaná hlava samce by si zasloužila tmavší
oko, výborný pigment, pysky, uši, kostra, hluboký široký hrudník s výrazným předhrudím, při
správném předvedení dobrý pohyb, výborná vrchní linie i nesení ocasu, typická nedůvěřivá
povaha, pes dobře zvládnut svým majitelem
V2, Res.CAC - EMIR BANZAJKO BLATNÉ
nar. 16.1.2014, AMBERLAND AJBAR x BELIZE Z BLLERKOVA
Chovatel: Jozef Schenk, Majitel: Silvia Hulalová
3 letý pes, skus nůžkový, plnochrupý, dobře modelovaná hlava, krásné, tmavé, mandlové oko,
dobré ucho i pigment, nepatrně volnější pysky, výborná kostra, hluboký hrudník, málo
předhrudí, dobrá vrchní linie, v pohybu „veselý ocas“, jinak velmi dobrý pohyb, výborné úhlení
PK, široké stehno, typická nedůvěřivá povaha, výborně zvládán svým majitelem, pes předveden
v mírném línání

V3 - IGOR PES DO KAPSY
nar. 21.3.2015, BAKK PES DO KAPSY x DOROTHA PES DO KAPSY
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Zlatuše Vychytilová
2 letý pes, skus nůžkový, plnochrupý, pěkně modelovaná hlava, pěkně vyplněná pod očima,
tmavé mandlové oči, v afektu pěkně zavěšené ucho, výborný pigment, pysky i kostra, hluboký
hrudník i s předhrudím, nepatrně strmější PK sebou nesou mírně přestavěnou záď a kratší
pohyb vzadu, vpředu výborný, typická nedůvěřivá povaha, dobře zvládnutá majitelkou,
výborné osrstění, pes výborně připraven na výstavu
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V4 - FLEŠ BANZAJKO BLATNÉ
nar. 17.5.2014, URSUS ELBRUS CHÁN x BAGÍRA BANZAJKO BLATNÉ
Chovatel: Jozef Schenk, Majitel: Jozef Schenk
3 letý pes, skus nůžkový, plnochrupý, pes na spodní hranici výšky, dobře svázaný a kompaktní,
s dobře modelovanou hlavou, krásné tmavé mandlové oko, výborné ucho, pysky i pigment i
kostra, hluboký hrudník by si zasloužil větší předhrudí, v pohybu měkčí hřbet, „veselý ocas“,
jinak velmi pěkný posun obou párů končetin, dobrá povaha, pes výborně předveden, skvěle
zvládnutý majitelem
Nenastoupil - DIABLLO IZ PETRA VELIKOG
nar. 22.2.2015, ZHANDARM IZ ALEKSANDROVOI SLOBODY x BAYCHI ECHINUS
Chovatel: Jokic Sanja i Vladimir, Majitel: Monika Tlustá

Psi – třída vítězů
V1, CAC - CHARLOS PES DO KAPSY
nar. 12.5.2014, FRAM PES DO KAPSY x ANNY PES DO KAPSY
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Anna Růžičková
Tříletý pes, skus nůžkový, plnochrupý, pěkně modelovaná hlava, krásné tmavé oko, výborné
ucho, pigment, kostra, nepatrně měkčí hřbet, výborný pohyb i nesení ocasu, výborná povaha,
skvělé předvedení

V2, Res.CAC – FIDO ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2013, ÁRON Z BROSIKOVA x BEA JUSA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
Chovatel: Aleš Prosecký, Majitel: Drahomír Němec
4 letý pes, skus nůžkový, plnochrupý, výborně modelovaná hlava samce by si zasloužila tmavší
oko, výborný představitel plemene se silnou kostrou, hrudníkem a předhrudím, dobrý pohyb,
„veselý ocas“, pes ostřejší povahy, výborně zvládnutý majitelem

Psi – třída veteránů
V1, BOV, nejlepší veterán klubové výstavy - WRANGLER ERUDIT
nar. 20.02.2009, PERESVET BULAT x HROZINKA ERUDIT
Chovatel: Michal Burian, Majitel: Michal Burian
8,5 letý pes, skus nůžkový, plnochrupý, výborná hlava, středně hnědé oko, fantastická kostra,
hluboký hrudník s předhrudím, vynikající vrchní linie a nosení ocasu, pouze měkčí nadprstí a
pomalejší pohyb svědčí o vyšším věku psa, pes výborně připraven a předveden, klidná povaha
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Feny - třída štěňat
VN1, Nejlepší štěně klubové výstavy - AMASON QUISQUE VELIT
nar. 28.1.2017, AYURCHI NASPO x DOMINA PES DO KAPSY
Chovatel: Vladimír Malohlava, Majitel: Alena Stránská
4 měsíční fena, skus nůžkový, zuby ve výměně, jemná hlava, krásné, tmavé oko, ucho, pysky i
pigment, štěněčí pohyb, srst odpovídá věku, fena potřebuje výstavní trénink, především při
prohlídce chrupu

Feny - třída mladých
V1, CAJC - ANNIE FACE OF LIGHTNING
nar. 25.4.2016, AYURCHI x GIRA-DEMI NĚŽNÝ OBR
Chovatel: Lucie Hendrichová, Majitel: Lenka Kostelecká
13 měsíční fena, skus nůžkový, plnochrupá, pěkná hlava feny, tmavé, trochu kulatější oko,
výborné uši, pigment i pysky, hluboký hrudník s již předhrudím, střední kostra, dobrá vrchní
linie, ocas i pohyb, fena předvedená v mírném línání, dobrá povaha

Feny - mezitřída
V1, CAC - GRETA GARBO ERUDIT
nar. 15.10.2015, BUFALO BILL ERUDIT x ELITA KREZ JUNITA
Chovatel: Michal Burian, Majitel: Michal Burian
19 měsíční fena, skus těsně nůžkový, plnochrupá, jemná hlava feny, středně hnědé oko, měkčí
a volnější ucho, dobrý pigment i pysky i kostra, hluboký hrudník by si zasloužil více předhrudí,
výborná vrchní linie i nesení ocasu, výborný pohyb, fena skvěle osrstěná, klidná povaha,
výborně předvedená i když v mírném línání

Feny – třída otevřená
V1, CAC, BOB - MARGITTAI GLADIATOR KALISA
nar. 28.7.2014, DAUR CANISA DE MARCUS x PIGEON KEPPER VOLGA
Chovatel: Tomuta Zsolt, Majitel: Anna Růžičková
Téměř 3 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá, silná a široká lebka, tmavě hnědé oko, dobré
ucho i pigment i kostra, hluboký hrudník s předhrudím, výborná vrchní linie i nesení ocasu,
v pohybu vzadu užší, v předu výborná, klidná a vyrovnaná povaha, fena skvěle připravená na
výstavu
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V2, Res.CAC - ABBI Z BLUČINSKÉHO KOPCE
nar. 19.11.2013, ÁRON Z BROSIKOVA x NIKITA PSOTNE MIŠKI
Chovatel: Pavel Svoboda, Majitel: Martina Valentová
3,5 roku fena, skus nůžkový, plnochrupá, výborně modelovaná hlava skvěle vyplněná pod
očima, které jsou až příliš světlé i přes světlou barvu srsti, dobré uši, pigment, pysky i kostra,
hluboký hrudník s předhrudím, výborná vrchní linie, nesení ocasu i pohyb, fena klidné povahy,
je nutno lépe ukazovat její zuby – věc majitelky
V3 - IJEN NORVIS PES DO KAPSY
nar. 21.3.2015, BAKK PES DO KAPSY x DOROTHA PES DO KAPSY
Chovatel: Anna Růžičková, Majitel: Karel Srba
26 měsíců fena, skus nůžkový, plnochrupá, dobrá hlava se širokou a hlubokou tlamou, tmavé
a nepatrně kulatější oko, výborné ucho, pigment i pysky, hluboký hrudník s výrazným
předhrudím, dobrá kostra, dobrá vrchní linie, perfektní nesení ocasu, skvělý pohyb, fenu je
třeba lépe naučit ukazovat zuby – věc majitele
V4 - FORTUNA BANZAJKO BLATNÉ
nar. 17.5.2014, URSUS ELBRUS CHÁN x BAGÍRA BANZAJKO BLATNÉ
Chovatel: Jozef Schenk, Majitel: Jozef Schenk
3 leta fena, skus nůžkový, plnochrupá, výborné tmavé oko, výborné ucho, pysky i kostra,
hluboký hrudník by si zasloužil lepší předhrudí, výborná vrchní linie i nesení ocasu, výborný
pohyb, výborně předvedená a zvládnutá svým majitelem, nepatrně měkčí nadprstí
VD - FEBY VLČÍ DOUPĚ
nar. 3.6.2014, GASTON BAR-BAR NĚŽNÝ OBR x ELIANE VLČÍ DOUPĚ
Chovatel: Vlasta Kretschmerová, Majitel: Aleš Lošťák
3 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá, dobrá hlava feny by si zasloužila tmavší oko, dobré ucho,
pigment, pysky i kostra, dobrá vrchní linie, „veselý ocas“, při správném předvedení docela
dobrý pohyb, fena by si zasloužila lepší předvedení – věc majitelky
D - LILI DEŠERET
nar. 4.11.2014, KOMISSAR NKVD IZ IMPERII ANNY x HÁTA DEŠERET
Chovatel: Jana Kynčlová, Majitel: Jiří Šach
2,5 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá, jemnější hlava ale správných linií, i přes světlou barvu
srsti by oko mohlo být tmavší, mírný úbytek pigmentu na nosní houbě, výborné ucho a pysky,
střední kostra, hluboký hrudník s předhrudím, delší a měkčí hřbet, v pohybu vzadu sbíhavá
hlezna, vpředu měkčí nadprstí, klidná povaha, dobré osrstění
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D - MALAMA VORONEZHSKIE BOGATYRI
nar. 7.2.2015, Zoloto Kavkaza Elizar x Voronezhskie Bogatyri Melani
Chovatel: A.Pankratov, Majitel: JUDr. Pavel Lakatoš
26 měsíců fena, skus nůžkový, plnochrupá, výborně modelovaná hlava, krásné tmavé oko,
dobré ucho i pigment i pysky, hluboký hrudník by si zasloužil více předhrudí, dobrá kostra,
měkčí nadprstí, rovný hřbet, dobře nesený ocas, fena je v podstatě apatické povahy, velmi
špatně se předvedla v pohybu, zasloužila by si lepší úpravu srsti na výstavu
Nenastoupil - GODZZILLA IZ PETRA VELIKOG
nar. 30.5.2015, PERVY LEGION VELES x TULA IZ PETRA VELIKOG
Chovatel: Jokic Sanja i Vladimir, Majitel: Monika Tlustá

Feny – třída vítězů
V1, CAC - DYNASTIYA Z BLLERKOVA
nar. 13.3.2014, AGIR Z BLLERKOVA x AMBERLAND ASTA LA VISTA
Chovatel: MVDr. Zuzana Nevrlá, Majitel: MVDr. Zuzana Nevrlá
3 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá, výborná představitelka plemene s typickou molosoidní
vrchní linií, perfektní pohyb, feně bych pouze přál tmavší oko, předvedená v mírném línání,
výborná prezentace

Feny – třída veteránů
V1 - MEDOVÁ PUSINKA ERUDIT
nar. 15.05.2007, SAMOTSVETY URALA IZUMRUD x ISTOMA IZ SOKOLINOGO GNEZDA
Chovatel: Michal Burian, Majitel: Michal Burian
10 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá, fena předvedená ve vrcholné výstavní kondici,
perfektní kostra i srst, klidná povaha, pouze na horším pohybu je znát vysoký věk feny, výborné
předvedení
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