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

Psi – třída štěňat
VN1 – ARES CHARMIA BOHEMIA
nar. 4.5.2018, N Reg/MSP/453/18
Aivengo Ritsar´Anglii x Dakota Varjag z Bukové
Majitel: Kováč Jozef
Nůžkový skus, zuby ve výměně, typický, silné kostry, harmonický,
dobrý pigment, výrazná barva, výrazná hlava, správných linií,
symetrická maska, dobrý kohoutek, pevný hřbet, dobrý hrudník,
správné úhlení PK i ZK, dostatečně pevné vazy, mírně rozbíhavý
postoj PK, mírně užší postoj vzadu, volný dobře vyvážený pohyb.

VN2 – ASIR ROSO RAMIRO
nar. 17.3.2018, N Reg/MSP/424/18
Aivengo Ritsar´Anglii x Debbie od Beskydských vrchů
Majitel: Alexa Pavel
Nůžkový skus, zuby ve výměně, typlický velký
pes, dobré síly kostry, správného formátu,
v dobré kondici, výrazná hlava, správných linií,
dostatečně tmavé oko, dobrý kohoutek, pevný
hřbet, přiměřeně široký a hluboký hrudník,
správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný ale užší
postoj končetin, dostatečně volný pohyb,
dobře vyvážený.
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Psi – třída dorostu
VN1 – AZIR z Elitní gardy
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/418/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Šovčíková Lucie
Nůžkový skus, zuby komplet, typický velký pes,
dobré kostry, harmonický, v dobré kondici,
ještě ve vývoji, velká silná výrazná hlava,
s dobře vybarvenou symetrickou maskou,
dobrý kohoutek, pevný hřbet, dobrá délka i
náklan zádi, dobrý hrudník, správné úhlení PK
i ZK, rovnoběžný postoj končetin, dobře
vyvážený volný pohyb.

VN2 – AMBAZADOR z Elitní gardy
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/414/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Komoň František
Nůžkový skus, zuby komplet, typický, silné kostry, harmonický
pes, intenzivní pigment, ještě ve vývoji, velká výrazná hlava,
dostatečně tmavé oko, úzká bílá linie v masce, dobrý kohoutek,
pevný hřbt, mírně spáditá záď, přiměřeně hluboký a široký
hrudník, dobré úhlení PK i ZK, mírně rozbíhavý postoj vepředu,
rovnoběžný postoj vzadu, volný pohyb, dobře vyvážený.

VN3 – AREZ z Elitní gardy
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/415/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Jílková Pavlína
Nůžkový skus, zuby komplet, typický pes, středně
vysoký, správného formátu, v dobré kondici, na
hřbetě mírně vlnitá srst, výrazná hlava, úzká bílá
linie v masce, dobrý kohoutek, pevný hřbet,
přiměřeně široký a hluboký hrudník, mírně
rozbíhavý postoj vepředu, užší postoj vzadu,
správné úhlení PK i ZK, vyvážený volný pohyb.
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VN4 – AZGARD z Elitní gardy
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/417/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Horník Jiří, Mgr.
Nůžkový skus, zuby komplet, typický pes,
vysoký, normální síla kostry, správného
formátu, výrazná hlava, světlejší oko, dobrý
kohoutek, pevný hřbet, přiměřeně široký a
hluboký hrudník, správné úhlení PK, mírně
strmější úhlení ZK, mírně rozbíhavý postoj
vepředu, ne zcela kompaktní tlapa, úžší postoj
vzadu, vyvážený volný pohyb.

Neposouzen – URAL ABEL-AN
nar. 7.3.2018, N Reg/MSP/459/-18/18
Adyutant Ego Prevoshoditelstva x Anami z Tatranského dvora
Majitel: Suska Ondřej
Nůžkový skus, zuby komplet, typický, středně vysoký, kompaktní,
v dobré kondici, výrazně zbarvený, ještě ve vývoji, výrazná hlava
dobrého objemu, symetrická maska, normální kohoutek, pevný hřbet,
záď správné délky i náklonu, užší hrudník, vtáčí pod sebe lokty,
vepředu rozbíhavý postoj, vzadu rovnoběžný ale úzký postoj,
nedostatečně volný pohyb, slabý odraz i záběr.
Nemůže být posouzen pro nemožnost ocenění pohybu.

Psi – třída mladých
V1 – BRIAN BERSERK Z KOTEŠOVEJ
nar. 7.9.2017, SPKO RG 229
Adyutant Ego Prevoshoditelstva x Bethia Varjag z Bukové
Majitel: Bičian Ján
Nůžkový velmi těsný skus, zuby komplet, typický
pes, lehce nad střední výšku, střední síla kostry,
v dobré kondici, výrazná barva, hrubá hlava
s tmavou maskou, bylo by žádoucí tmavší oko,
dobrý kohoutek, pevný hřbet, dobrý hrudník,
dobré úhlední PK i ZK, rovnoběžný postoj
končetin, volný pohyb, dobře vyvážený.

-3-

V2 – AGARD OSTRAVSKÝ RÁJ
nar. 23.9.2017, N Reg/MSP/383/17
Aivengo Rytsar´Anglii x Arlett z Jakubky
Majitel: Greculová Alena
Nůžkový velmi těsný skus, zuby komplet, typický
velký pes, dobré síly kostry, kompaktní, v dobré
kondici, velká silná výrazná hlava, dostatečně
tmavé oko, výrazný kohoutek, pevný hřbet,
dobře dlouhá a nakloněná záď, výborný hrudník,
dlouhá hrudní kost, výborné úhlení PK i ZK,
rovnoběžný postoj končetin, dobře vyvážený
volný pohyb.

Psi – mezitřída
V1, CAC – ASKLÉPIOS ŠUMAVSKÝ MEDVĚD
nar. 23.2.2017, CMKU/MSP/330/17
Akim Beskydský dvůr x Calibra Varjag z Bukové
Majitel: Pawlas Jan
Nůžkový skus, zuby komplet, žádoucího typu,
středně vysoký, silná kostra, dobře osrstěný, výrazná
barva, v dobré kondici, velká silná výrazná hlava,
efektní maska s tmavým okem, svalnatý krk, výrazný
kohoutek, pevný hřbet, záď správné délky a náklonu,
široký a hluboký hrudník, dobré úhlení PK i ZK, mírně
volnější nadprstí, rovnoběžný postoj končetin, volný
dobře vyvážený pohyb.

V2, R.CAC – BAREY IZ DREVNIH MIFOV
nar. 12.2.2017 SPKP RG199
Nilson x Zlato Ekateriny Zvezdnaya Noch
Majitel: Brozová Viktória
Nůžkový velmi těsný skus, zuby komplet, typický
velký pes, silné kostry, správného formátu, ve
výborné kondici, dobře osrstěný, výrazná barva,
velká silná hlava, tmavé oko, výrazný kohoutek,
pevný hřbet, dobrá délka i náklon zádi, hluboký a
široký hrudník, správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný
postoj, dobře vyvážený volný pohyb.
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Psi – třída otevřená
V1, CAC – ZEUS GREAT BIG BEAR
nar. 10.12.2016, SPKP RG 196
Yariy Varlay x Kendy
Majitel: Kantór Tamás
Nůžkový skus, zuby komplet, pes žádoucího typu,
silné kostry, harmonický, temperamentní, v dobré
kondici, dobře osrstěný, výrazné barvy, veká velmi
silná hlava se symetrickou maskou, svalnatý
kohoutek, pevný hřbet, správný hrudník, správné
úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj končetin, dobře
vyvážený volný pohyb.

V2, R.CAC – ZEMLYAK KOPEYSKAYA DRUZHINA
nar. 22.8.2016, N Reg/MSP/316/-16/16
Eroshik Verny Strazh x Elzhbetta Dlya Kopeyshkoy Druzhiny
Majitel: Neubauerová Liběna Anna, Mgr.
Nůžkový skus, zuby komplet, typický vysoký pes,
dostatečně silná kostra, správného formátu,
v dostatečné kondici, velká hlava s dobře
vykreslenou maskou a tmavým okem, dobrý
kohoutek, pevný hřbet, mírně spáditá záď, dobrý
hrudník, správné úhlení PK, mírně strmější úhlení
ZK, rovnoběžný postoj končetin, vyvážený volný
pohyb.

Dostatečná – ARTEJ AISCHA ZE ŽATCE
nar. 12.5.2015, N Reg/MSP/216/15
Knjaz Boris Dlja doma Romanovcej x Aischa Varjag z Bukové
Majitel: Gabrik Jan
Nůžkový skus, zuby komplet, typický vysoký pes,
střední síla kostry, správného formátu, v dostatečné
kondici, dobře osrstěný, výrazná barva, velká velmi
silná výrazná hlava, mírně světlejší oko, dobrý
kohoutek, pevný hřbet, mírně spáditá záď,
dostatečně široký a hluboký hrudník, volný pohyb
nedostatečně vyvážený, pes celou dobu přechází na
mimochod.
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Psi – třída vítězů
V1, CAC, Klubový vítěz, BOS - AKIM BESKYDSKÝ DVŮR
nar. 31.3.2014, N Reg/MSP/133/14/16
Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Majitel: Pawlas Jan
Nůžkový skus, 2x P1 vlevo nahoře, pes žádoucího
typu, silné kostry, harmonický, temperamentní, ve
výborné kondici, výrazná barva, masivní hlava,
symetrická maska, tmavé oko, dobrý kohoutek,
pevný široký hřbet, záď správné délky i náklohu,
široký a hluboký hrudník, správné úhlení PK i ZK,
široký záběr, rovnoběžný postoj, dobře vyvážený
volný pohyb.
V2, R.CAC - SHKIPER HRANITEL NADEZHDY
nar. 31.12.2013, N Reg/MSP/172/-14/13/15
Elisey Carevich x Zvezdnaya Pyl Iz Doma Moskovskoy Storozhevoy
Majitel: Kaňoková Michaela
Nůžkový skus, zuby komplet, typický velký pes silné
kostry, správného formátu, v dobré kondici, dobře
osrstěný, velká hrubá výrazná hlava se symetrickou
maskou, svalnatý krk, výrazný kohoutek, pevný
hřbet, dlouhá záď se správným náklonem, dobrý
hrudník, správné úhlední PK i ZK, vtáčí lokty,
rovnoběžný postoj, volný pohyb.

V3 – BASHIR Z JAKUBKY
nar. 13.10.2015, N Reg/MSP/279/15/17
Bozsoki Harci Boris x Basha od Beskydských vrchů
Majitel: Susková Jana
Nůžkový skus, zuby komplet, pes žádoucího typu,
silné kostry, harmonický, dobře živený, v dobré
kondici, dobře osrstěný, velká silná výrazná hlava
se symetrickou maskou, mírně světlejší oko, ne
zcela pevná víčka, svalnatý kohoutek, pevný
hřbet, dobrá délka i náklon zádi, správný hrudník,
správné úhlední PK i ZK, rovnoběžný postoj
končetin, dobře vyvážený volný pohyb.
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Feny – třída štěňat
VN1, nejlepší štěně plemene – ABIRA MAGIC RUNZA
nar. 22.4.2018, n Reg/MSP/434/18
Akim Beskydský dvůr x Caesarianna Aretha
z Hasištejnského podhradí
Majitel: Houser Petr
Nůžkový skus, zuby ve výměně, typická fenka silné
kostry, harmonická, v dobré kondici, výrazná hlava,
tmavé oko, dobrý kohoutek, pevný hřbet, dobrý
hrudník, výborné úhlení PK i ZK, pevné vazy,
rovnoběžný postoj, vyvážený volný pohyb.

VN2 – MAKS DAR SKAZKA
nar. 22.3.2018
Fedos Odvazny x Kopeyskaya Druzhina Groza
Majitel: Kubáneková Iveta
Nůžkový skus, zuby komplet, fenka žádoucího
typu, silné kostry, harmonická, v dobré kondici,
dobrá povaha, silná výrazná fenčí hlava,
symetrická maska, tmavé oko, dobrý kohoutek,
pevný hřbet, dobrý hrudník, dobré správné
úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj končetin,
dobře vyvážený volný pohyb.

VN3 – AIKE CHARMIA BOHEMIA
nar. 4.5.2018, N Reg/MSM/455/18
Aivengo Rytsar´Anglii x Dakota Varjag z Bukové
Majitel: Volfová Petra
Nůžkový skus, zuby ve výměně, žádoucího
typu, dobré kostry, harmonická, dobrá povaha,
v dobré kondici, silná výrazná hlava, symetrická
maska, dobrý kohoutek, pevný hřbet, dobrý
hrudník, dobré úhlení PK i ZK, rovnoběžný
postoj všech končetin, dobře vyvážený volný
pohyb.
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Feny - třída dorostu
VN1, nejlepší dorost, nejlepší dorost klubové výstavy – AZMY Z ELITNÍ GARDY
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/423/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Škapová Jana
Nůžkový skus, zuby komplet, fenka žádnoucího
typu, dobré síly kostry, velmi harmonická,
absolutně sebevědomá, ve vývoji, velká výrazná
fenčí hlava, symetrická maska, dobrý kohoutek,
pevný hřbet, dobrá záď, dobrý hrudník, dobré
úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj, dobře vyvážený
volný pohyb.
VN2 – AZEL Z ELITNÍ GARDY
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/420/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Dluhoš Radim
Nůžkový skus, zuby komplet, fena žádoucího
typu, harmonická, výrazná barva, ještě ve
vývoji, velká silná fenčí hlava, mírně světlejší
oko, dobrý kohoutek, dostatečně pevný
hřbet, dlouhá spáditá záď, dobrý hrudník,
správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj,
výborně vyvážený volný pohyb.
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Feny - třída mladých
V1, CAJC, BOJ, Klubový vítěz mladých – BORGIA VANELISS DREAM
nar. 13.10.2017, SPKP RG 225
Bozsoki Harci Boris x Posadskaya Strazha Eremeya
Majitel: Hykyš Karel
Nůžkový skus, zuby komplet, fena žádoucího typu,
harmonická, dobré kostry, v dobré kondici, dobře
osrstěná, výrazná barva, velká silná výrazná hlava,
symetrická maska, výrazný kohoutek, pevný
hřbet, dobrá délka i náklon zádi, dobrý hrudník,
dobré úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj, výborně
vyvážený volný pohyb.

V2 – AIRIN OSTRAVSKÝ RÁJ
nar. 23.9.2017, N Reg/MSP/389/17
Aivengo Rytsar´Anglii x Arlett z Jakubky
Majitel: Sasin Jiří
Nůžkový skus, zuby komplet, fena žádoucího typu,
správného formátu, dobré síly kostry, v dobré
kondici, velmi výrazná fenčí hlava, tmavé oko,
svalnatý kohoutek, pevný hřbet, dlouhá správně
nakloněná záď, dobrý hrudník, dobré úhlení PK i ZK,
rovnoběžný postoj končetin, výborně vyvážený
volný pohyb.

V3 – BANIJA VANELISS DREAM
nar. 13.10.2017, SPKP RG 221
Bozsoki Harci Boris x Posadskaya Strazha Eremeya
Majitel: Kántor Tamás
Nůžkový skus, zuby komplet, typická velká fena,
harmonická, ještě ve vývoji, výrazná fenčí hlava,
symetrická maska, dobrý kohoutek, pevný hřbet,
mírně spáditá záď, dobrý hrudník, dobré úhlení
PK, mírně strmější úhlení ZK, rovnoběžný postoj
končetin, volný pohyb, dobře vyvážený.

Nenastoupil – APOLONIE STRÁŽCE KNÍŽECÍCH VOD
nar. 4.8.2017, N Reg/MSP/364/17
Ataman Karachyih Voisk x Jéke Kincse Aida
Majitel: Havlík Robert
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Feny – mezitřída
V1, CAC, Klubový vítěz, BOB – DATJA Z JAKUBKY
nar. 11.2.2017, CMKU/MSP/342/17
Aivengo Rytsar´Anglii x Althea
Majitel: Klegová Olga
Nůžkový skus, zuby komplet, fena žádoucího
typu, masivní silné kostry, velmi harmonická, ve
výborné kondici, výrazná barva, sebevědomá,
velká velmi silná a výrazná hlava, symetrická
maska, tmavé oko, svalnatý krk, výrazný
kohoutek, pevný a široký hřbet, dlouhá záď
správného náklonu, široký a hluboký hrudník,
dlouhá hrudní kost, správné úhlení PK i ZK, dlouhý
záběr, rovnobněžný postoj končetin, produktivní
volný pohyb při každé rychlosti.

Feny – třída otevřená
V1 - ALMA DAL MONDO REALE
nar28.6.2016, N Reg/MSP/312/16
Apollon Varjag z Bukové x Ajša Beskydský dvůj
Majitel: Blitštein Anatolij
Nůžkový skus, zuby komplet, fena žádoucího typu,
dobré kostry, harmonická, v dobré kondici, dobře
osrstěná, ucho by mělo lépe přiléhat, hlava
správných linií, symetrická maska, tmavé oko,
svalnatý krk, pevný hřbet, správná záď, široký
hluboký hrudník, správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný
postoj končetin, výborně vyvážený volný pohyb.
V2 - CISKA Z JAKUBKY
nar. 6.9.2016, N Reg/MSP/315/15
Shkiper Hranitel Nadezdhdy x
Beskydských vrchů
Majitel: Daxnerová Ivana

Basha

od

Nůžkový skus, zuby komplet, typická velká fena,
střední kostra, správný formát, v dostatečně dobré
kondici, výrazná fenčí hlava, dobrého objemu,
výrazný kohoutek, pevný hřbet, dobrý hrudník,
správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj
vepředu, vzadu užší postoj, dobře vyvážený volný
pohyb.
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VD3 – DAKOTA VARJAG Z BUKOVÉ
nar. 18.9.2015, N Reg/MSP/261/15
Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Majitel: Volfová Petra
Nůžkový skus velmi těsný, zuby komplet,
typická fena, velká, střední kostry, správný
formát, dobrá povaha, v dobré kondici, hlava
střední velikosti, symetrická maska, tmavé
oko, dobrý kohoutek, pevný hřbet, záď odbré
délky i náklonu, dobrý hrudník, správné úhlení
PK i ZK, rovnoběžný postoj všech končetin,
volný pohyb.
D – BRIDGITT ZLATÁ HORDA
nar. 23.6.2015, N Reg/MSP/252/15
Argo Varjag z Bukové x Favie
Majitel: Jílková Pavlína
Klešťový skus, zuby komplet, typická velká fena se
silnou kostrou, správného formátu, výrazná barva,
výrazná fenčí hlava, symetrická maska, mírně
světlejší oko, svalnatý kohoutek, pevný hřber, dobrý
hrudník, správné úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj
končetin, volný pohyb, dobře vyvážený, ne zcela
pevné vazy.

-11-

Feny – třída vítězů
V1, CAC – ARLETT Z JAKUBKY
nar. 5.5.2015, N Reg/MSP/227/15
Argo Varjag z Bukové x Althea
Majitel: Sasin Jiří
Nůžkový skus, zuby komplet, fena žádoucího typu, silné
kostry, osválená, harmonická, sebevědomá, v dobré
kondici, výrazná silná hlava, tmavé oko, svalnatý
kohoutek, pevný hřbet, dlouhá záď správného náklonu,
široký a hluboký hrudník, správné úhlení PK i ZK, dlouhý
záběr, rovnoběžný postoj končetin, výborně vyvážený
volný pohyb.

V2, R.CAC - ALTHEA
nar. 5.10.2012, P Reg/MSP/224/14/12/14
Majitel: Klegová Olga
Nůžkový skus těsný, zuby komplet, typická fena, vyšší
než středního růstu, dobrá kostra, v dobré kondici,
harmonická, výrazná hlava, s výraznějším stopem,
symetrická maska, tmavé oko, dobrý kohoutek, pevný
hřbet, rovnější záď, hluboký široký hrudník, správné
úhlení PK i ZK, rovnoběžný postoj, velmi dobře
vyvážený volný pohyb.
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