POVÝSTAVNÍ KATALOG KLUBOVÉ VÝSTAVY KRaAOP
8.září 2018 Zbraslav u Brna
posuzoval pan Evgeny Pudeev (Rusko)
Kavkazský pastevecký pes

Psi – třída štěňat
VN1 – ASKAN VON DER LUPTITZER HOHE
nar. 24.3.2018, VDH18/030R01946
Nabi Elpis iz Severnoy Fivaidy x Aika
Majitel: Kawka Bernd+Gitte
Nůžkový skus, zuby ve výměně. Typický, velký, dobré síly
kostry, správného formátu, dobrý pigment, ještě ve
vývoji. Výrazná hlava správných linií, masivní morda,
tmavé oko, pevný hřbet, správný kohoutek, dobrý
hrudník, správné úhlední PK i ZK. Pevné vazy, rovnoběžný
postoj vepředu, vzadu mírně užší. Volný pohyb, vyvážený.

Psi – třída dorostu
VN1 – NORTON BEY ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 4.3.2018, CMKU/KAO/4580/18
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Bea Jusa ze
Žďárských lesů
Majitel: Hrdina Radek
Nůžkový skus, zuby komplet, typický, silná kostra,
široké tělo, správný formát, dobře živený, velká hrubá
hlava, světlejší oko, dobrý kohoutek, dostatečně
pevný hřbet, dlouhá mírně spáditá záď. Dobrý
hrudník, správné úhlení PK i ZK, pevné vazy, rovný
postoj vepředu, užší postoj vzadu. volný vyvážený
pohyb.
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Psi – třída mladých
V1 , CAJC, Klubový vítěz mladých – LORD FIDO ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4483/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Majitel: Skoumal Libor
Nůžkový skus, velké zuby – komplet, žádoucího
typu, velký, silné kostry, objemný, harmonický,
dobře živený, ještě ve vývoji. Velká hrubá hlava,
správných linií, mírně světlejší oko, svalnatý
kohoutek, široký pevný hřbet, dobrá délka i náklon
zádi, široký a hluboký hrudník, dobré úhlední PK i ZK,
dobrý záběr, rovnoběžný postoj vepředu i vzadu,
volný pohyb, dobře vyvážený v každém tempu,
velmi temperamentní, sebevědomý.

V2 – ARES-1 PERVY LEGION
nar. 25.6.2017, CMKU/KAO/4580/-18/17
Amber Amulet Caesar x Zvezda Legiona ot Ukladnikova
Majitel: Lepková Barbora
Nůžkový skus, zuby komplet, typický, vysoký, dobré síly
kostry, správného formátu, dobrý pigment, ještě ve vývoji.
Velká hrubá hlava, tmavé oko, dobrý kohoutek, pevný
hřbet, spáditá záď, dobrý hrudník, správné úhlení PK i ZK,
rovnoběžný postoj, pevné vazy, volný pohyb, dostatečně
vyvážený.

VD3 – ARES VALAŠSKÝ REBEL
nar. 20.10.2017, CMKU/KAO/4545/17
Nabi Elpis iz Severnoy Fivaidy x Ailin Kamnný dub
Majitel: Štípek Jiří
Nůžkový skus, 2x P1 vlevo i vpravo nahoře, typický,
středně vysoký, silné kostry, kompaktní, velmi
dobře živený, ještě ve vývoji. Výrazná hlava
dobrého objemu s výraznějším stopem. Větší oko,
volnější víčka. Dobrý kohoutek, dostatečně pevný
hřbet. Správně dlouhá i nakloněná záď. Dostatečně
široký i hluboký hrudník, dobré úhlení PK, mírně
strmější úhlení ZK. Rovnoběžný postoj končetin,
vzadu mírně užší. Volný pohyb, dobře vyvážený.
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VD4 – ANTOSHA VALAŠSKÝ REBEL
nar. 20.10.2017, CMKU/KAO/4544/17
Nabi Elpis iz Severnoy Fivaidy x Ailin Kamnný dub
Majitel: Novotná Martina
Nůžkový skus, zuby komplet, typický, středně vysoký,
silné kostry, kompaktní, ještě ne zcela zformovaný,
velká hrubá hlava, kulatější oko, volnější víčka.
nevýrazný kohoutek, dostatečně pevný hřbet, spáditá
záď, široký hluboký hrudník, správné úhlení PK, mírně
strmější úhlední ZK. Rovnoběžný postoj předních
končetin i zadních končetin, dostatečně pevné vazy,
volný vyvážený pohyb.

VD – MILANOVSKII ROD C PERUN MOUNT CH
nar. 16.10.2017, SPKP 1747
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Dia Mount
Chán
Majitel: Polák Milan
Nůžkový skus, zuby komplet, typický, vysoký,
silná kostra, správného formátu, ještě ve vývoji,
momentálně vylínalý, velká hlava, správných linií,
světlejší oko, dobrý kohoutek, dostatečně pevný
hřbet, široký a dostatečně hluboký hrudník,
správné úhlední PK i ZK, rovnoběžný postoj,
pevné vazy, volný pohyb, vyvážený.

Psi – třída otevřená
V1, CAC – FJODOR FROM THE SWISS ALPS
nar. 20.4.2016, SHSB/LOS743373
Sormovskaya Zarya Patriot Rossiiskii x Amy from the Swiss
Alps
Majitel: Kawka Bernd+Gitte
Klešťový skus, zuby komplet, typický, harmonický, dobré
kostry, v dobré formě, v dobré srsti, výrazný pigment,
velká silná a výrazná hlava, tmavé oko, výrazný kohoutek,
pevný hřbet, dlouhá záď správného náklonu, široký a
hluboký hrudník, správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný
postoj končetin, lehký pohyb, výborně vyvážený,
ovladatelný, sebevědomý.
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Psi – třída vítězů
V1, CAC, Klubový vítěz, BOS – FIDO ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2013, CMKU/KAO/4101/13/15
Áron z Brosikova x Bea Jusa ze Žďárských lesů
Majitel: Němec Drahomír
Nůžkový skus, zuby komplet, žádaného typu,
velký, silné kostry, harmonický, v dobré
formě, velká silná výrazná hlava, žádoucí
tmavší oko, svalnatý krk, výrazný kohoutek,
pevný hřbet, správně dlouhá i nakloněná
záď, dostatečně dlouhý ocas, široký a
hluboký hrudník, výborné úhlení PK i ZK,
rovnoběžný postoj končetin, pevné vazy,
volný výborně vyvážený pohyb při všech
tempech.
V2, R.CAC, – CHARLOS PES DO KAPSY
nar. 12.5.2014, CMKU/KAO/425714
Fram Pes do kapsy x Anny Pes do kapsy
Majitel: Růžičková Anna
Nůžkový skus, zuby komplet, typický, velký pes,
silné kostry, široký, dobrý pigment, v dobré
formě, velká velmi silná hlava, správných linií,
tmavé oko, dobrý kohoutek, pevný hřbet, dobrý
délka i náklon zádi, dostatečně dlouhý ocas, široký
a hluboký hrudník, správné úhlení PK i ZK,
rovnoběžný postoj končetin, lehký velmi dobře
vyvážený pohyb.

Psi – třída veteránů
V1 – Áron z Brosikova
nar. 31.3.2007, CMKU/KAO/3066/07/09
Nazgul Hranitel Gor x Brosika Lajdn
Majitel: Prosecký Aleš
Nůžkový skus, zuby komplet, silně
opotřebované, typický, velký pes, silné
kostry, správného formátu, dobré srsti,
správného pigmentu, na svůj věk ve výborné
kondici, výrazná hlava správných linií,
dostatečně objemná, pevný hřbet, dobrý
kohoutek, dobrý hrudník, pevné lokty,
správné úhlení PK i ZK, úzký postoj vepředu i
vzadu, dobře vyvážený pohyb, pohybuje se
s elánem.
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Feny – třída štěňat
VN1, nejlepší štěně plemene, nejlepší štěně klubové výstavy – LARA PES DO KAPSY
nar. 30.4.2018, CMKU/KAO/4593/18
Charlos Pes do kapsy x Margittai Gladiator Kalisa
Majitel: Růžičková Anna
Nůžkový skus, žádaného typu, silné kostry, velmi
harmonická, výborný pigment, v dobré formě,
velmi výrazná hlava správných linií s tmavým okem
a maskou, výrazný kohoutek, pevný hřbet, správný
hrudník, správné úhlení PK i ZK, volnější nadprstí,
rovnoběžný postoj končetin, volný pohyb, dobře
vyvážený.
VN2 – ADARA VON DER LUPTITZER HOHE
nar. 24.3.2018, VDH18/030R01947
Nabi Elpis iz Severnoy Fivaidy x Aika
Majitel: Kawka Bernd+Gitte
Nůžkový skus, zuby ve výměně, typická, vysoká, dobré kostry,
správného formátu, v dobré formě, výrazná hlava, správných
linií, tmavé oko, dobrý kohoutek, pevný hřbet, normální
hrudník, správné úhlední PK i ZK, rovnoběžný postoj končetin,
volný pohyb, dobře vyvážený.

Feny - třída dorostu
VN – AURA STRÁŽCE STÁDA
nar. 1.1.2018, CMKU/KAO/4560/18
Gorda Tabakini x Maro Takini
Majitel: Vítková Iveta
Nůžkový skus, zuby komplet, typická, správného formátu, dobré
kostry, v dobré formě, ještě ve vývoji, výrazná fenčí hlava, tmavé oko,
dobrý kohoutek, pevný hřbet, dostatečně dlouhý ocas, dobrý hrudník,
správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj končetin, volný pohyb,
dobře vyvážený.
nenastoupil – NATALIA BEA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 4.3.2018, CMKU/KAO/4581/18
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Bea Jusa ze Žďárských lesů
Majitel: Novosad Petr
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Feny - třída mladých
V1, CAJC, BOJ, klubový vítěz mladých, nejlepší junior klubové výstavy – MILANOVSKII ROD BRAVURA
nar29.9.2017, SPKP 1746
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Fazba Mount
chán3
Majitel: Polák Milan
Nůžkový skus, zuby komplet, žádaného typu,
harmonická, dobře osrstěná, výborný pigment,
ještě ve vývoji, výrazná hlava s efektní maskou a
tmavým okem, mírně výraznější stop, dobrý
kohoutek, pevný hřbet, dobrý hrudník, správné
úhlední PK i ZK, rovnoběžný postoj končetin, volný
pohyb, dobře vyvážený, chuť do pohybu.

V2 – KAZAH KIRÁLYA SHAGIRA
nar. 13.8.2017, MET.Kauk.juh.668/18
Kazbegi Emir x Onegi Krasa iz Svetlogo Doma
Majitel: Pestiné Kovács Zsuzsanna
Nůžkový zkus, zuby komplet, žádaného typu, velmi
harmonická, dobré kostry, ještě ve vývoji, dobrý
pigment, výrazná silná fenčí hlava, efektní maska
s tmavým okem, dobrý kohoutek, pevný hřbet, správně
dlouhá i nakloněná záď, široký a hluboký hrudník,
správné úhlední PK i ZK, rovnoběžný postoj končetin,
lehký dobře vyvážený pohyb.
V3 – MILANOVSKII ROD BELL
nar. 29.9.2017, CMKU/KAO/4555/-17/17
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Fazba Mount chán
Majitel: Schettlová Sylvie, Bc.
Nůžkový zkus, zuby komplet, žádaného typu, silné
kostry, velmi harmonická, výborný pigment, dobrá srst,
ještě ve vývoji, velká velmi výrazná fenčí hlava, efektní
maska a tmavé oko, dobrý kohoutek, pevný hřbet, dobrá
délka i náklon zádi, dobrý hrudník, správné úhlení PK i
ZK, rovnoběžný postoj, volný pohyb, dobře vyvážený.
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V4 – LAGUNA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4485/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Majitel: Prosecký Aleš
Nůžkový skus, zuby komplet, typická velká
fenka, dobré síly kostry, dobře osrstěná,
s dobrým pigmentem, sebevědomá, velká
silná fenčí hlava s efektní maskou a tmavým
okem, svalnatý krk, pevný hřbet, záď
dostatečného náklonu, dobrý hrudník,
správné úhlední PK i ZK, mírně volnější levý
loket, rovnoběžný postoj vzadu, volný
vyvážený pohyb.
VD – DEE ASHMANI
nar. 25.10.2017, CMKU/KAO/4654/-18/17
Tskaro Boing x Djetta iz Svetlogo Doma
Majitel: Románková Ester
Těsný nůžkový zkus, zuby komplet, typická
velká fenka, silné kostry, správného formátu,
v dobré kondici, ještě ve vývoji, velká hrubá
hlava, správných linií, tmavé oko, nevýrazný
kohoutek, dostatečně pevný hřbet, správně
dlouhá mírně spáditá záď, dobrý hrudník.

Feny – mezitřída
V1, CAC, – LEXA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4487/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Majitel: Grulichová Monika
Nůžkový skus, zuby komplet, typická velká fenka, silné
kostry, správného formátu, v dobré kondici, dobré srsti,
ještě ve vývoji, silná fenčí hlava, tmavé oko, svalnatý
kohoutek, pevný hřbet, správné proporce hrudníku,
správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj končetin, volný
pohyb, dobře vyvážený.
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V2 – ANNELISS QUISQUE VELIT
nar. 28.1.2017, CMKU/KAO/4467/17
Ayurchi Naspo x Domina Pes do kapsy
Majitel: Sekvenc Jiří
Nůžkový skus, zuby komplet, typická velká fenka
dobré kostry, správného formátu, výrazná hlava,
dobrý kohoutek, pevný hřbet, dobrý hrudník,
správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj
končetin, lehký pohyb se silným odrazem.

V3 – LAFIDA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4484/17
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů
Majitel: Prosecký Aleš
Nůžkový skus, zuby komplet, typická velká fenka silné
kostry, harmonická, v dobré kondici, velmi silná
výrazná hlava s efektní maskou a světlejším okem,
svalnatý krk, pevný hřbet, záď dostatečně nakloněná,
široký hluboký hrudník, dostatečně dlouhý ocas,
správné úhlení PK i ZK, volný vyvážený pohyb.
V4 – TUNZHAY IZ SVETLOGO DOMA
nar. 21.2.2017, RKF 5028716
Faiv Stil Tamerlan x Al Halil Han Mansi
Majitel: Němec Drahomír
Nůžkový skus, zuby komplet, typická fenka, velká,
silné kostry, kompaktní, v dobré kondici,
sebevědomá, silná výrazná hlava s tmavou maskou
a temným okem, svalnatý krk, výrazný kohoutek,
široký a pevný hřbet, hluboký a široký hrudník,
správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj
končetin.
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Feny – třída otevřená
V1, CAC, klubový vítěz, BOB – KAZAH KIRÁLYA NAYDA
nar. 13.1.2016, KAUK.J.433/16
Kazbegi Emir x Ofelija iz Ruskog Izvora
Majitel: Pestiné Kovácz Zsuzsanna
Nůžkový skus, velké zuby – komplet, žádného
typu, silné kostry, harmonická, v dobré kondici,
vystavená v línání, výrazná hrubá hlava, světlejší
oko, osvalený kohoutek, pevný hřbet, dobrý
hrudník, správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj
končetin, výborně vyvážný volný pohyb.
V2, R.CAC – GLLEN VLČÍ DOUPĚ
nar. 28.1.2016, CMKU/KAO/4397/16
Gaston Bar-bar Něžný obr x Eliane Vlčí doupě
Majitel: Sabová Michaela
Nůžkový skus, zuby komplet, typická vysoká fenka
dobré síly kostry, harmonická, v dobré kondici, výrazná
fenčí hlava, světlé oko, svalnatý krk, výrazný kohoutek,
pevný hřbet, správný hrudník, správné úhlení PK i ZK,
rovnoběžný postoj končetin, pevné vazy, dobře
vyvážený volný pohyb.
V3 – IRINA PES DO KAPSY
nar. 21.3.2015, CMKU/KAO/4325/15
Bakk Pes do kapsy x Dorotha Pes do kapsy
Majitel: Havlásek Roman
Nůžkový skus, zuby komplet, typická fenka, mírně vyššího vzrůstu,
správného formátu, dobře osrstěná, v dobré kondici, výrazná hlava,
dobrého objemu a správných linií, dobrý kohoutek, pevný hřbet, dlouhá
spáditá záď, dobrý hrudník, správné úhlední PK, mírně strmější úhlení ZK,
rovnoběžný postoj končetin, volný vyvážený pohyb.
Nenastoupil – CWAANDA OD TEREZIÁNSKÉHO HÁJE
nar. 25.2.2017, CMKU/KAO/4470/17
Ajbar Amberland x Agira od Tereziánského háje
Majitel: Skála Pavel
Nenastoupil – FANTAGIRO ZE ŽDÁRSKÝCH LESŮ
nar. 26.3.2013, CMKU/KAO/4105/13
Áron z Brosíkova x Bea Jusa ze Žďárských lesů
Majitel: Řehounek Vít, Ing.
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Feny – třída vítězů
V1, CAC – DYNASTIYA Z BLLERKOVA
nar. 13.3.2014, CMKU/KAO/4228/14
Agir z Bllerkova x Amberland Asta La Vista
Majitel: Baková Zuzana, MVDr.
Nůžkový skus, zuby komplet, velmi vysoká fenka silné
kostry, široká, harmonická, v dobré kondici, velká hrubá
hlava, mírně světlejší oko, mírně volnější pysky, svalnatý
krk, dobrý kohoutek, pevný hřbet, dlouhá správně
nakloněná záď, dobrý hrudník, správné úhlení PK i ZK,
rovnoběžný postoj vyvážený volný pohyb.
V2, R.CAC – DARIA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 19.5.2012, CMKU/KAO/3967/12
Ursus Elbrus Chán x Wega Erudit
Majitel: Prosecký Aleš
Nůžkový skus, zuby komplet, fenka žádoucího
typu, velká se silnou kostrou, harmonická,
výborný pigment, dobře osrstěná, hrubá masivní
hlava s mírně výraznějším stopem, tmavé oko,
svalnatý krk, výrazný kohoutek, pevný hřbet,
dlouhá záď - správně nakloněná, široký hluboký
hrudník, správné úhlení PK i ZK, dobrý záběr,
rovnoběžný postoj končetin, volný pohyb, dobře
vyvážený.
V3 – KELY DEŠERET
nar. 11.9.2013, CMKU/KAO/4136/13
Wrangler Erudit x Háta Dešeret
Majitel: Lepková Barbora
Nůžkový skus, 2x P1 vlevo nahoře, typická velká
fenka, dobré kostry, správného formátu, dobře
osrstěná, v dobré kondici, velká velmi silná fenčí
hlava s efektní maskou a tmavým okem, dobrý
kohoutek, měkčí hřbet, dobrá záď, dobrý hrudník,
uvolněné břicho, správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný
postoj končetin, volný pohyb, vyvážený pohyb.
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V4 – LUNA MOUNT CHÁN
nar. 2.9.2015, SPKP 1631
Harlam Mount Chán x Vesna Elbrus Chán
Majitel: Magulaková Jaroslava
Nůžkový skus, 2x P1 vpravo nahoře, typická velká
fenka, silné kostry, harmonická, výborný
pigment, v dobré kondici, velká hrubá hlava,
tmavé oko, svalnatý krk, dobrý kohoutek, pevný
hřbet, dobrá délka i náklon zádi, dobrý hrudník,
správné úhlední PK i ZK, rovnoběžný postoj,
vyvážený volný pohyb.

Feny – třída veteránů
V1, BOV, nejlepší veterán klubové výstavy – BEA JUSA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
nar. 10.4.2010, CMKU/KAO/3599/10
Jus Elbrus Chán x Cherie Dešeret
Majitel: Prosecký Aleš
Nůžkový skus, zuby komplet, typická, velká fenka
silné kostry, harmonická, ve výborné kondici,
absolutně sebevědomá, velká hrubá výrazná
hlava, mírně světlejší oko, výrazný kohoutek,
pevný široký hřbet, správně dlouhá i nakloněná
záď, široký hluboký hrudník, mírně svěšené břicho,
správné úhlení PK i ZK, volný pohyb, výborně
vyvážený.
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