Speciální výstava KRaAOP 11. 9. 2016 – Zbraslav u Brna
Moskevský strážní pes
Rozhodčí: p. Gábor Oláh (HU)

Psi – třída mezitřída
V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOS - CATHER VARJAG Z BUKOVÉ
Nar.: 17.9. 2014, Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Jaroslava Paseková
23 měsíční, velký, silný pes, dobře předvedený, typická hlava, trochu volnější víčka i pysky,
korektní hrudník, dobrá horní i dolní linie, korektní zadní úhlení, velice kvalitní srst, korektní
pohyb.
V2, Res. CAC - APOLLON MAXIMUS Z JAKUBKY
Nar.:05.05.2015, Argo Varjag z Bukové x Athea
Chovatel: Olga Klegová, Majitel: Karel Vicher
16 měsíční, středně velká kostra, dobrá korektní hlava, trochu volnější víčka a pysky, hruď
odpovídá věku, korektní přední i zadní úhlení, hrudník by mohl být hlubší, korektní horní linie,
vzadu malinko kravský postoj, vzadu užší posun zadních končetin.

Psi – třída otevřená
V1, CAC - ATHOS DE LA FÉRE BESKYDSKÝ DVŮR
Nar.: 31.3. 2014, Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Chovatel: Zdeňka Pawlitková Majitel: Peter Grofík
Velký, typický pes, silná kostra, samčí hlava, trochu volnější víčka, trochu volnější pysky, dobrá
hlava i tělo, korektní úhlení, dobrá horní i dolní linie, malinko blahobytná kondice, trochu
volnější lokty.
V2, Res. CAC - AKIM BESKYDSKÝ DVŮR
Nar.: 31.3. 2014, Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Chovatel: Zdeňka Pawlitková Majitel: Jan Pawlas
2,5 letý, dobrá délka, dobrá výška, hlava by mohla být silnější, samčí, světlejší oko, výborný
hrudník, výborné předhrudí, výborná horní linie, břicho by mohlo být více stažené, dobré
úhlení zadních končetin, dynamický pohyb, ale zadní končetiny nespolupracují s předními.
Nenastoupil - CANIS VARJAG Z BUKOVÉ
Nar.: 17.9. 2014, Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Robert Havlík Majitel: Stanislava Čermáková
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Feny – třída štěňat
VN1, Nejlepší štěně - ALYS PHARCASTAT
Nar.: 09.04.2016, Shkiper Hranitel´Nadezhdy x Butterfly od Beskydských vrchů
Chovatel: Kamil Pánek, Majitel: Marek Brundza
5 měsíční, typický představitel, typický pigment i hlava, dobrá čenichová partie, výborná kostra,
výborný hrudník, dobrá horní i spodní linie, zadní úhlení odpovídá věku.

Feny – třída dorostu
VN1, Nejlepší dorost - ELIŠKA VARJAG Z BUKOVÉ
Nar.: 03.03.2016, Anatol x Jéke Kincse Vénusz
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Robert Havlík
6 měsíční, dobrá délka i výška, dobrá pigmentace, výborný hrudník, dobrá horní i dolní linie,
výborné úhlení vpředu i vzadu, krásně uzavřené tlapy, výborný pohyb.

Feny – třída mladých
V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých, BOJ - BORIUTA Z JAKUBKY
Nar.:13.10.2015, Bozsoki Harci Boris x Basha od Beskydských vrchů
Chovatel: Olga Klegová, Majitel: Jana Jurigová
Kompaktní fena, středně velká, dobrá kostra k délce i výšce, typická hlava, světlejší oko,
výborný hrudník, dobrá délka i výška, malinko převýšená záď, lehký pohyb, vzadu trochu
vázanější.
V2 - AZI AISCHA ZE ŽATCE
Nar.:12.05.2015, Knjaz Boris dlja Doma Romanovcej x Aischa Varjag z Bukové
Chovatel: Martin Kubelka , Majitel: Radka Hrabalová
15 měsíční, lehčího typu, jemnější kostra, délka nosu v pořádku, mohla by být širší, světlejší
oči, volnější spodní víčka, hruď odpovídá věku, ale mohla by být hlubší, korektní přední úhlení,
trochu strmější pánevní končetiny, výborný pohyb.
V3 - AIMY AISCHA ZE ŽATCE
Nar.:12.05.2015, Knjaz Boris dlja Doma Romanovcej x Aischa Varjag z Bukové
Chovatel: Martin Kubelka , Majitel: Martin Kubelka
15 měsíční, jemnější kostra, jemnější fena, dobrá délka i šířka, trochu delší uši, trochu volnější
pysky, hrudník odpovídá věku, předhrudí by mělo být silnější, dobrý hřbet, korektní přední
úhlení, trochu vyšší hlezno, lehký pohyb, ale volnější loket, výborný charakter.
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V4 - CAESARIANNA ARETHA Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
Nar.:09.10.2015, Bozsoki Harci Boris x Bea z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Monika Křesáková, Majitel: Mgr.Liběna Anna Neubauerová
Velká fena, jemnější kostra, trochu delší čenichová partie, hlava by mohla být plnější, hruď
odpovídá věku, korektní přední úhlení, převýšená záď, strmější úhlení pánevních končetin, srst
v nevýstavní kondici, korektní pohyb.

Feny – mezitřída
V1, CAC - ARLETT Z JAKUBKY
Nar.: 5.5. 2015, Argo Varjag z Bukové x Althea
Chovatel: Olga Klegová Majitel: Michaela Sasínová a Jiří Sasín
16 měsíční, dobrá délka i výška, dobrá kostra, dobrá délka i šířka hlavy, dobrá pigmentace,
pigment na uších i očích výborný, chybí pigmentace na pyskách, dobrý hrudník, záď výše
nasazená, loket by mohl být delší, korektní zadní úhlení, výborný pohyb.
V2, Res. CAC - DEBBI OD BESKYDSKÝCH VRCHŮ
Nar.: 28.1. 2015, Bozsoki Harci Dirk x Ballentine od Beskydských vrchů
Chovatel: Táňa Sobíková Majitel: Kateřina Martykánová
19 měsíční, výborná výška, dobrá délka i šířka hlavy, schází pigmentace na uších, chybí
monokly, dobrá šířka předhrudí, předhrudí by mohlo být hlubší, dobré přední úhlení, dobrá
horní i spodní linie, strmější úhlení pánevních končetin, mírně vybočené zadní patry, dobrý
pohyb.

Feny – třída otevřená
V1, CAC - AISCHA VARJAG Z BUKOVÉ
Nar.: 19.05.2012, Amulet x Amálka z Blahuňovská dubiny
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Martin Kubelka
4 letá velká fena, velmi dobrá hlava, trochu větší oční bulvy, dobrý front, volnější nadprstí,
dobrá horní i dolní linie, dobré úhlení, dobrá délka ocasu, korektní pohyb.
V2, Res. CAC - CALIBRA VARJAG Z BUKOVÉ
Nar.:17.09.2014, Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Chovatel: Robert Havlík, Majitel: Marcel Fryje
2 letá fena, středně velká kostra, dobré délka i šířka hlavy, asymetrický bílý znak na hlavě,
korektní front, dobře uzavřené tlapy, korektní zadní úhlení, výborný pohyb.
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Feny – třída vítězů
V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB - JÉKE KINCSE AIDA
Nar.: 11.9. 2013, Vihr x Jéke Kincse Céda-02
Chovatel: István Takács Majitel: Jaroslava Paseková
3 letá, typická hlava feny, výborný hrudník, korektní horní i spodní linie, korektní úhlení i postoj,
krásný pohyb, výborná povaha.
V2, Res. CAC - JÉKE KINCSE VÉNUSZ
Nar.: 13.3. 2013, Jéke Kincse Tarzan x Jéke Kincse Cunami-02
Chovatel: István Takács Majitel: Robert Havlík
3 letá, typická široká hlava feny, dobrá délka i výška, dobrá kostra, vpředu dobré úhlení,
výborný hřbet, dolní linie volnější, výborný pohyb, blahobytná kondice.
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