Klubová výstava KRaAOP 3.6.2017 – Praha
Moskevský strážní pes
Rozhodčí: p. Karel Hořák

Psi – třída mladých
VD1 - ARGUS FIŠER
nar. 4.5.2016, SHKIPER HRANITEL NADEZHDY x BAKKARA VARJAG Z BUKOVÉ
Chovatel: Michal Fišer, Majitel: Michal Fišer
Roční pes, skus těsně nůžkový, plnochrupý, zatím ještě užší hlava, především v čenichové partii,
světlé oko, volnější víčka i pysky, světlejší pysky které jsou bohužel masové, stejně tak dásně,
dobré ucho, kostra, hluboký hrudník i s předhrudím, mírně přestavěná záď i volnější pohyb
svědčí o mládí psa, výborné nesení ocasu, dobré zbarvení i kvalita srsti

Psi – mezitřída
V1, CAC - BASHIR Z JAKUBKY
nar. 13.10.2015, BOZSOKI HARCI BORIS x BASHA OD BESKYDSKÝCH VRCHŮ
Chovatel: Olga Klegová, Majitel: Jana Susková
20 měsíční pes, skus těsně nůžkový, plnochrupý, dobrá hlava samce, hnědé oko, trochu
viditelná spojivka, dobré ucho i pysky i pigment, kostra také, hluboký hrudník s předhrudím,
měkčí hřbet, ještě mírně přestavěná záď, volnější pohyb, výborné nesení ocasu, dobrá kvalita
srsti i příprava na výstavu, pes je neklidné povahy a potřebuje při předvádění ukáznit – věc
majitelky
VD2 - ENKI VARJAG Z BUKOVÉ
nar. 3.3.2016, ANATOL x JÉKE KINCSE VÉNUSZ
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Ján Bičian
15 měsíční pes, skus těsně nůžkový, plnochrupý, pes jemnějšího typu, hlava správných linií,
tmavé kulatější oko, dobré ucho, pigment i pysky, střední kostra, hluboký hrudník již
s předhrudím, výborná vrchní linie, „veselý ocas“, dobrý pohyb, dobrá kvalita i zbarvení srsti,
správné předvedení

Psi – třída otevřená
V1 - BOZSOKI HARCI CZÁR
nar. 2.8.2013, JÉKE KINCSE DOLLAR x BOZSOKI HARCI TAJANA
Chovatel: Kasza Józsefné, Majitel: Marie Kosová
4 letý pes, skus nůžkový, 2x P1 vlevo nahoře, pěkná samčí hlava, středně hnědé oko, dobré
ucho i pigment i pysky, silná kostra, široký a hluboký hrudník, dobrá vrchní linie, „veselý ocas“,
správný pohyb, pes je tvrdohlavé povahy a potřebuje výstavní trénink – věc majitelky, dobré
osrstění i barva
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VD2 - CASPIAN VARJAG Z BUKOVÉ
nar. 17.9.2014, ANATOL x AMÁLKA Z BLAHUŇOVSKÉ DUBINY
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Ing.Ondřej Václavovič
Téměř 3 letý pes, skus nepravidelně nůžkový, plnochrupý, mohutný a vysoký samec, výraz jinak
pěkné samčí hlavy ruší volnější víčka a viditelné třetí víčko a masové sliznice, dobré ucho a
kostra, hluboký a široký hrudník s předhrudím, mírně přestavěná záď se podepisuje na
nekorektním pohybu pánevních končetin, vpředu pohyb sbíhavý, nastrmené pánevní
končetiny, trochu neklidná povaha, ale bez agresivity, dobrá kvalita i zbarvení srsti
VD3 - CASSIDY Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
nar. 9.10.2015, BOZSOKI HARCI BORIS x BEA Z BLAHUŇOVSKÉ DUBINY
Chovatel: Monika Křesáková, Majitel: Naděžda Kolářová
19 měsíční pes, těsně nůžkový skus, plnochrupý, dobrá samčí hlava, bohužel velmi světlé oko
a nepatrně volnější víčka, dobré ucho, pysky, pigment i kostra, hluboký hrudník s předhrudím,
dobrá vrchní linie i nosení ocasu, dobrý pohyb, světlejší barva srsti,srst dobré kvality, výborná
a klidná povaha, dobré předvedení

Psi – třída vítězů
V1, CAC, BOB, celkový vítěz klubové výstavy - SHKIPER HRANITEL´NADEZHDY
nar. 31.12.2013, ELISEY CAREVICH x ZVEZDNAYA PYL IZ DOMA MOSKOVSKOY STOROZHEVOY
Chovatel: Gunko I.V., Majitel: Michaela Kaňoková
3 letý pes, skus nůžkový, v dolní čelisti 5 řezáků, jeden vyražen po úraze, ostatní zuby v normě,
mohutný samec, s výborně modelovanou hlavou, široký hluboký hrudník s předhrudím, skvělá
kostra, atraktivní zbarvení srsti dobré kvality, psovi bych pouze přál tmavší dásně, klidná
povaha, výborné předvedení
V2, Res.CAC - BASTIEN JURIJ Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
nar. 24.6.2014, FARAO x BEA Z BLAHUŇOVSKÉ DUBINY
Chovatel: Monika Křesáková, Majitel: Monika Křesáková a Robert Křesák
Tříletý pes, skus těsně nůžkový, plnochrupý, výborný představitel plemene, skvělá hlava, rovný
hřbet, „veselý ocas“, pěkný pohyb, psovi bych přál mohutnější kostru, dobrá kvalita i zbarvení
srsti, skvělá, klidná povaha, výborné předvedení
Nenastoupil - CATHER VARJAG Z BUKOVÉ
nar. 17.9.2014, ANATOL x AMÁLKA Z BLAHUŇOVSKÉ DUBINY
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Jaroslava Paseková
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Feny – třída mladých
V1, CAJC, BOJ, BOS - AMALIJA PHARCASTAT
nar. 9.4.2016, SHKIPER HRANITEL NADEZHDY x BUTTERFLY OD BESKYDSKÝCH VRCHŮ
Chovatel: Kamil Pánek, Majitel: Eva Simetová
14 měsíců fena, skus nůžkový, plnochrupá, fena výborné výšky, mohutná hlava, dobré oko i
ucho, pysky i pigment, dobrá kostra, široký hluboký hrudník, mírně přestavěná záď se
podepisuje na úzkém pohybu zadních končetin, vpředu výborná, fena byla výborně připravená
na výstavu, je ostřejší povahy ale výborně zvládnutá majitelkou

Feny – mezitřída
V1, CAC - CLAIRE Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
nar. 9.10.2015, BOZSOKI HARCI BORIS x BEA Z BLAHUŇOVSKÉ DUBINY
Chovatel: Monika Křesáková, Majitel: Monika Křesáková
20 měsíců fena, skus nůžkový, plnochrupá, fena vyjadřuje pohlaví, krásné tmavé oko, dobré
ucho, pysky i pigment, světlejší dásně, střední kostra, široký hluboký hrudník s předhrudím,
výborná vrchní linie i nesení ocasu, dobrý pohyb, výborná kvalita i barva srsti, skvělé
předvedení, fena má vynikající klidnou povahu
V2, Res.CAC - DAKOTA VARJAG Z BUKOVÉ
nar. 18.9.2015, ANATOL x AMÁLKA Z BLAHUŇOVSKÉ DUBINY
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Petra Volfová
20 měsíční fena, skus nůžkový s nerovnou linií spodních řezáků, plnochrupá, jemná hlava feny,
krásné tmavé mandlové čisté oko, výborné ucho, pigment, pysky, střední kostra, hluboký
hrudník s předhrudím, dobrá vrchní linie i nesení ocasu, pěkný pohyb, klidná vyrovnaná
povaha, dobrá kvalita srsti, ale světlejší barva na trupu

Feny – třída otevřená
V1, CAC - ANASTASIA IZ DOMA MOSKOVSKOY STOROZHEVOY
nar. 21.7.2014, ELISEY CAREVICH x LAPOCHKA DUSHKA IZ DOMA MOSKOVSKOY STOROZHEVOY
Chovatel: Deyneka N.S., Majitel: Marie Kosová
3 letá fena, skus těsně nůžkový, zdvojená P1 vpravo nahoře, jinak plnochrupá, dobrá hlava
feny, středně hnědé oko, dobré ucho, pigment i pysky, vynikající kostra, hluboký hrudník
s předhrudím, dobrá vrchní linie i nesení ocasu, při správném předvedení skvělý pohyb, dobrá
kvalita i barva srsti
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V2, Res.CAC - ANDY BESKYDSKÝ DVŮR
nar. 31.3.2014, BOZSOKI HARCI DIRK x BESSIE
Chovatel: Zdenka Pawlitková, Majitel: Martin Šťastný
3 letá fena, skus nepravidelně nůžkový, plnochrupá, pěkně modelovaná hlava vyplněná pod
očima, které by mohly být tmavší, dobré ucho, pigment i pysky i kostra, hluboký hrudník
s předhrudím, mírně přestavěná záď se podepisuje na mírně sbíhavém pohybu pánevních
končetin, v předu výborná, dobrá kvalita srsti
V3 - AMBRA Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
nar. 6.5.2013, ARGO OD BESKYDSKÝCH VRCHŮ x BEA Z BLAHUŇOVSKÉ DUBINY
Chovatel: Monika Křesáková, Majitel: Naděžda Kolářová
4 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá, tmavě hnědé mandlové oko, výborné ucho, pigment,
pysky, výborná hlava, široký hluboký hrudník s výrazným předhrudím, dobrá vrchní linie i
nesení ocasu, pěkný elegantní pohyb, dobrá kvalita i zbarvení srsti, skvělá klidná povaha
VD4 - ARTEMIS AISCHA ZE ŽATCE
nar. 12.5.2015, KNJAZ BORIS DLJA DOMA ROMANOVCEJ x AISCHA VARJAG Z BUKOVÉ
Chovatel: Martin Kubelka, Majitel: Ludmila Záveská
2 letá fena, nepravidelně nůžkový skus, plnochrupá, užší hlava v čenichové partii, dobré oko,
ucho, pigment, volnější pysky, fancouzský postoj, hluboký hrudník by si zasloužil větší
předhrudí, střední kostra, dobrá vrchní linie i nesení ocasu, v pohybu vzadu nepatrně užší,
vpředu kratší posun končetin, dobrá kvalita i barva srsti, klidná povaha
VD - POSADSKAYA STRAZHA DINASTIA
nar. 4.2.2015, POSADSKAYA STRAZHA DZHAHAN x POSADSKAYA STRAZHA UNGARA
Chovatel: S.G.Vinogradova, Majitel: Tomáš Kaňok
2 letá fena, Skus těsně nůžkový, plnochrupá, dobrá hlava feny, tmavé mandlové oko, volnější
pysky světlé sliznice, slabší hrudník bez předhrudí, jemnější kostra, dobrá vrchní linie i nesení
ocasu, v pohybu vpředu sbíhavá, vzadu v normě, dobrá kvalita i barva srsti, klidná povaha
D - BÁJA BESKYDSKÝ DVŮR
nar. 22.5.2015, BOZSOKI HARCI DIRK x BESSIE
Chovatel: Zdenka Pawlitková, Majitel: Jan Ševčík
2 letá fena, skus nůžkový, zdvojená P1 vpravo nahoře, plnochrupá, hlava vyjadřuje pohlaví,
středně hnědé oko, volnější víčka, dobré ucho, pigment i pysky, dobrá kostra, hluboký hrudník
s předhrudím, v pohybu měkčí hřbet, dobrý ocas, vybočené tlapy pánevních končetin, sbíhavý
pohyb hrudních končetin, dobrá kvalita i barva srsti, klidná povaha, výborně připravená na
výstavu
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Feny – třída vítězů
Nenastoupila - JÉKE KINCSE AIDA
nar. 11.9.2013, VIHR x JÉKE KINCSE CÉDA
Chovatel: István Takács, Majitel: Jaroslava Paseková
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