Klubová výstava KRaAOP 21.9.2018 – Podmitrov
Moskevský strážní pes

Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)

Psi – třída štěňat
VN2 – Bak Charmia Bohemia
nar. 13.5.2019, N Reg/MSP/543/19
Akim Beskydský dvůr x Dakota Varjag z Bukové
Majitel: Jindřich Dziuba
4měsíční štěně, správných kostí, velmi pěkná hlava, správná maska, správně nasazený krk, správný
objem žebra, správná hruď, správný formát, dobré úhlení, správná délka ocasu, mírně volnější
zápěstí.
VN1, nejlepší štěně, nejlepší štěně KV – Bond Charmia Bohemia
nar. 13.5.2019, N Reg/MSP/545/19
Akim Beskydský dvůr x Dakota Varjag z Bukové
Majitel: Romana Tupá
4měsíční štěně, správný formát, výborná kondice, velmi dobrá černá maska, správný front, dobrá síla
kostí, správně široký hřbet, pohyb odpovídá věku, energický.
Nenastopil – Endy z Jakubky
nar. 26.3.2019, N Reg/MSP/525/19
Aivengo Rytsar' Anglii x Althea
Majitel: Nikola Kudrnáčová

Psi – třída dorostu
Nenastopil – Bradley Aziris
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/512/19
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce
Majitel: Jiří Zdráhal
VN2 -Dalakhani Vaneliss Dream
nar. 19.1.2019, CMKU/MSP/521/-19/19
Aivengo Rytsar' Anglii x Posadskaya Strazha Eremeya
Majitel: Marek Horňáček
8měsíční pes, velký objemný, vysoký, správný formát, pevných kostí, mírně vybočené přední tlapky –
odpovídá věku, hlava správných linií a proporcí, ve stádiu vývoje. Správný objem žebra, správné
úhlení zadních končetin, v pohybu by se žádal paralelní postoj, dobrá délka ocasu, na hřbetě kučeravá
srst. V pohybu vyhrbený, mírně spáditá záď.
-1-
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Moskevský strážní pes

Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)
VN1, nejlepší dorost – Nikolas Brush
nar. 15.3.2019, RKF 5585524 R
Nezhny Zver Bestshaygri x Ayna
Majitel: Petra Volfová
Velmi harmonický, dobře utvářený, správně vyvážený, velmi pěkná hlava, výborný pigment, velmi
dobrý front, výborné kosti, pevný hřbet, výborné úhlení, správná délka ocasu. Velmi dobrý pohyb.

Psi – mezitřída
V3 - Ares Charmia Bohemia
nar. 4.5.2019, N Reg/MSP/453/18
Aivengo Rytsar' Anglii x Dakota Varjag z Bukové
Majitel: Jozef Kováč
Správně velký, objemný, správného formátu, dobrá kondice, velmi pěkná hlava se správným
pigmentem, správný krk, dobrý front, dobrá šířka hřbetu, správný ocas, výborný pohyb, výborný
temperamnt. Malé zuby.

V - Asir Roso Ramiro
nar. 17.3.2018, N Reg/MSP/424/18
Aivengo Rytsar' Anglii x Debbie od Beskydských vrchů
Majitel: Pavel Alexa
Velký, objemný, správných kostí, mohutná hlava, více výrazný stop, mírně volnější víčka, žádalo by se
tmavší oko, správný pigment, žádalo by se lepší výrazné masky na hlavě, správný front, více volné
kůže na krku, široký hřbet, správný objem žebra, dobrá délka ocasu, energický pohyb. Malé zuby.

V4 - Atrej Roso Ramiro
nar. 17.3.2018, N Reg/MSP/429/18
Aivengo Rytsar' Anglii x Debbie od Beskydských vrchů
Majitel: Miroslav Patáčik
Dobré velikosti, pevný, dobrých kostí, hrubší výraz hlavy s výrazným stopem, volnější víčka, světlé
oko, žádalo by se více černé barvy v masce, pigment správný, správný front, správná struktura srsti,
ocas po patu, volnější zápěstí, pohyb správný.
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Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)
Nenastoupil – Azgard z Elitní gardy
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/417/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Mgr. Jiří Horník
V2, Res.CAC – Azir z Elitní gardy
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/418/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Lucie Šovčíková
Velmi harmonický, správně utvářený, mírně výraznější stop, velmi pěkný výraz tváře, správná maska,
správný pigment, správný front, správná hmota, správný formát, dobré úhlení, ještě není pevný v
pohybu, odpovídá věku.

V1, CAC - Damir z Hasištejnského podhradí
nar. 13.5.2018, N Reg/MSP/441/18
Apollon Varjag z Bukové x Claire z Hasištejnského podhradí
Majitel: Ivana Matušková
Velmi dobrého formátu, velikosti, mohutný, dobrého objemu, velmi pěkná hlava, tmavé oko, správný
výraz, správná maska, správný pigment, velmi dobrý front, správně široký hřbet, dobrý objem žebra,
dobré nasazený krk, velmi dobá kondice, žádalo by se mírně delší ocas. Mírně volnější lokty,
energický pohyb, velmi dobrá povaha.

Psi – třída otevřená
V1, CAC – Absolom Strážce knížecích vod
nar. 4.8.2017, N Reg/MSP/358/17
Ataman Kazachyih Voisk x Jéke Kincse Aida
Majitel: Viktor Weiss
Velký mohutný objemný pes, lepší výživová kondice, na kratších nohách, velmi pěkná hlava, světlejší
oko, dostatečně dlouhý krk, dobrá šířka hřbetu, správné úhlení zadních končetin, dobrá délka ocasu,
v pohybu sbíhavé paty, žádalo by se více bílých znaků na hřbetě.
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Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)
V - Alwin Stážce života
nar. 11.9.2017, N Reg/MSP/373/17
Bozsoki Harci Boris x Ambra z Hasištejnského podhradí
Majitel: Mgr. Iva Brzobohatá
Nevelký, správného formátu, na nižších nohách, pěkná hlava, správný výraz, správná maska, dobrý
pigment, mírně kratší krk, střední síla kostí, dobré úhlení, konec ocasu zatočený, správný pohyb,
energický. V pohybu mírně úzký postoj zadních končetin.

V3 – Azim
nar. 5.12.2016, P Reg/MSP/293/19/16
Majitel: Jan Mička
Středně silných kostí, správný formát, správné proporce, tmavé oko, správný pigment, tmavá maska,
dobrá velikost zubů, moc zubního kamene, mírně kratší plec, volnější lokty, v postoji mírně vybočené
tlapky. Slabě svázaný pohyb, dobrá délka ocasu, konec zatočený, mírně krátký zadek.

V4 - Brian Berserk z Kotešovej
nar. 7.9.2017, SPKP RG 229
Adyutant Ego Prevoshoditelstva x Bethia Varjag z Bukové
Majitel: Ján Bičian
Správný formát, velmi malé zuby, středně silných kostí, velmi pěkná hlava, světlejší oko, kratší nohy,
dobrý hrudník, dobrý front, správně utvořené žebro, mírně kratší zadek, užší postoj zadních končetin,
dobrá kondice, správný pohyb.

V2, Res.CAC – Brody Fišer
nar. 26.7.2017, N Reg/MSP/367/17
Alin od Beskydských vrchů x Corra Varjag z Bukové
Majitel: Petr Motyka
Správná výška a formát, úzký, užší žebra, velmi pěkná hlava se správným výrazem, světlejší oko,
dobrá maska, dobrý pigment, velmi pěkné bílé zuby, správný krk, dobrá linie vrchu, dobré úhlení,
dobrá délka ocasu, dobrý pohyb. Mírně zvlněná srst.
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Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)

Psi – třída vítězů
V2, Res.CAC – Akim Beskydský dvůr
nar. 31.3.2014, N Reg/MSP/133/14/16
Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Majitel: Pawlas Jan
Velký, pevný, objemný, mírně kratší nohy, velká krásná hlava, mohla by být širší tlama, menší žluté
zuby, světlejší oko, velmi dobrý front, velmi pěkný krk, dobrá šířka hřbetu, velmi dobrý objem žebra,
výborná kondice, žádalo by se více černé masky na hlavě, ocas po patu, volný pohyb.

V4 – Bashir z Jakubky
nar. 13.10.2015, N Reg/MSP/279/15/17
Bozsoki Harci Boris x Basha od Beskydských vrchů
Majitel: Susková Jana
Objemný, kratší nohy, v lepší výživové kondici, velmi pěkná hlava, tmavé oko, dobrá síla kosti, široký
hřbet, ocas po patu, správná kvalita srsti, v pohybu užší posun zadních končetin, volnější zápěstí.

V3 - Bastien Jurij z Hasištejnského podhradí
nar. 24.6.2014, N Reg/MSP/164/14
Farao x Bea z Blahuňovské Dubiny
Majitel: Monika Křesáková
Harmonický, dobře utvořený, velmi pěkná hlava, tmavé oko, dobrá maska, dobrý pigment, dobře
nasazený krk, správné proporce, mírně kratší záď, dobrá délka ocasu, dobrý pohyb, dobře
předvedený.

V1, CAC, klubový vítěz, BOS – 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
Velký, mohutný, dobrých kostí, široký, velmi pěkná hlava, tmavé oko, velmi dobrý front, mírně
volnější kůže na krku, velmi dobré délky, krk dobrého nasazení, velmi dobrý objem žebra, dostatečně
úhlený vzadu, dobrá délka ocasu, mírně volnější víčka, pohyb energický volný, velmi pěkná srst. Žluté
zuby.
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Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)

Feny – třída štěňat
VN1 - Aira Svatojánský strážce
nar. 10.5.2019, N Reg/MSP/541/19
Asklépios Šumavský medvěd x Arlett Zlatá horda
Majitel: Jaroslav Prchal
Harmonické, dobře utvářené štěně, velmi pěkná hlava, tmavé oko, středně silných kostí, dobrý
formát, správné proporce, dobrý objem žebra, v pohybu užší postoj zadních končetin, dobrá délka
ocasu, správná barva srsti.

VN2 – Ariana od Sněžné řeky
nar. 8.5.2019, N Reg/MSP/536/19
Bastien Jurij z Hasištejnského podhradí x Artemis Aischa ze Žatce
Majitel: Monika Křesáková
Dobrá výška, dobrý formát, velmi pěkná hlava, tmavé oko, mírně vytočené tlapky, strmější úhlení
vpředu, správně utvářené žebro, dobrá délka ocasu, dobrý temperament, správná barva srsti.

Feny - třída dorostu
VN – Bagnaia Aziris
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/513/19
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce
Majitel: Jitka Podolanová
6měsíční harmonická, dobře rozložená, hlava správných linií, mírně volnější víčka, dobrý front, dobrá
šířka hřbetu, správně úhlená, dobré proporce, dobrá délka ocasu. Žádalo by se paralelní postavení
zadních končetin. Volnější zápěstí, dlouhé nehty, dobrá kondice. Nedostatečné bílé znaky na krku.

VN1 – Bairin Aziris
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/514/19
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce
Majitel: Jana Hlaváčková
Harmonická, dobrého formátu, velmi pěkná hlava, tmavé oko, velmi dobrý výraz, velmi dobrá
kondice, v pohybu sbíhavé zadní končetiny, pohyb energický, volný.
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Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)
VN3 – Baischa BB Aziris
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/515/19
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce
Majitel: Marek Adámek
Správný formát, dobrý rozměr, pěkná hlava, správná maska, dobrý pigment, tmavé oko, dobrý front,
dobré proporce, správné žebro, v pohybu mírně užší postoj zadních končetin, správná délka ocasu, na
konci zkrácená šlacha, dobrá kondice.

VN2 – Bastet Sachmet Aziris
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/516/19
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce
Majitel: Marcela Bartoňová
Pevné kosti, dobrý formát, dobrý objem, velmi pěkná hlava, tmavé oko, žádal by se bílý znak na krku,
dobré žebro, dobrý hrudník, v pohybu mírně užší postoj zadních končetin, volnější lokty, dobrá
kondice, široký hřbet, dobrá délka ocasu.

VN4 – Bethany Aziris
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/516/19
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce
Majitel: Radka Hrabalová
Dobrý formát, pevná, velmi pěkná hlava, tmavé oko, dobrý front, dobrá barva, dobrý formát, mírně
kratší záď, žádalo by se paralelní postavení zadních končetin, dobrá kondice, dobrá délka ocasu.

Feny - třída mladých
V, CAJC, BOJ, klubový vítěz mladých – Aike Charmia Bohemia
nar. 4.5.2018, N Reg/MSM/455/18
Aivengo Rytsar´Anglii x Dakota Varjag z Bukové
Majitel: Volfová Petra
Menšího vzrůstu, velmi pěkná hlava, velmi pěkný výraz, velmi dobrý front, velmi dobrý hrudník,
široký hřbet, správná barva, dobrá délka ocasu, výborný pohyb, výborná kondice.
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Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)
VD – Asmin Magic Runza
nar. 22.4.2018, N Reg/MSP/439/18
Akim Beskydský dvůr x Caesarianna Aretha z Hasištejnského podhradí
Majitel: Marie Kolářová
Správný formát, dostatečná velikost, pěkná hlava, tmavé oko, chybí P1 vlevo dole, strmější úhlení,
žádalo by se více produktivity v pohybu, kulhá, dobrá délka ocasu, správná barva srsti, v pohybu
sbíhavé zadní končetiny, volné lokty.

V4 – Danilla z Hasištejnského podhradí
nar. 13.5.2018, N Reg/MSP/448/18
Apollon Varjag z Bukové x Claire z Hasištejnského podhradí
Majitel: Mgr. Petr Vosecký
Dobrá síla kostry, správný formát, pěkná hlava, tmavé oko, správný front, užší postoj předních i
zadních končetin, volnější zápěstí, kratší nohy, dobrý pohyb, energický.

V3 - Gina Varjag z Bukové
nar. 11.7.2018, N Reg/MSP/471/18
Bashir z Jakubky x Eliška Varjag z Bukové
Majitel: Gabriela Sládková
Mírně kratší nohy, pěkná hlava, tmavé oko, dobrý front, správný objem žebra, dostatečně úhlená,
dobrá délka ocasu, energický pohyb.

V2 – Holly Baby
nar. 16.8.2018, RKF 5333595 R
Max Dar Polkan x Pesnya Esaula
Majitel: Mgr. Liběna Anna Neubauerová
Středně velká, střední síla kostí, vystavená ve výměně srsti, velmi pěkná hlava, tmavé oko, správný
výraz, mírně kratší a přímo postavené pleco, dobrá hruď, dobrá kondice, výborný pohyb.
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Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)

Feny – mezitřída
V2, Res.CAC - Akira Magic Runza
nar. 22.4.2018, N Reg/MSP/437/18
Akim Beskydský dvůr x Caesarianna Aretha z Hasištejnského podhradí
Majitel: Stanislav Jiříkovský
Správná velikost, objemná, v lepší výživové kondici, velmi pěkná hlava, tmavé oko, dobrý front,
správné proporce, dobrá délka ocasu, mírně volnější zápěstí, správný pohyb.

V – Barathiki Vaneliss dream
nar. 13.10.2017, N Reg/MSP/404/-18/17
Bozsoki Harci Boris x Posadskaya Strazha Eremeya
Majitel: Markéta Vaněčková
Dobře utvořená, velmi pěkná hlava, správný výraz, velmi dobrý front, dobrý hrudník, dobrá šířka
hřbetu, mírně kratší nohy, strmější úhlení zadních končetin, vlnitá srst na hřbetu, malé zuby,
v pohybu velmi úzký postoj zadních končetin, dobrá délka ocasu.

V1, CAC – Borgia Vaneliss dream
nar. 13.10.2017, SPKP RG 225
Bozsoki Harci Boris x Posadskaya Strazha Eremeya
Majitel: Karel Hykyš
Velmi pěkná, harmonická, dobře utvářená, výborně vyvážená, nevysoká, velmi pěkná hlava, výborný
pohyb, správná délka ocasu.

V4 – Carevna Elena z Linie Romanovců
nar. 3.12.2017, N Reg/MSP/402/17
Caspian Varjag z Bukové x Adélka z Linie Romanovců
Majitel: Marie Rudolfová
Pevná, dobré velikosti, příliš mnoho volné kůže, v dobré výživové kondici, kratší nohy, velmi pěkná
hlava, tmavé oko, pigment na pyscích by měl být tmavší, volné slabiny, správný formát, dobrá délka
ocasu, konec ocasu zatočený, v pohybu užší postoj zadních končetin.
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Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)
V3 – Carevna Nina z Linie Romanovců
nar. 3.12.2017, N Reg/MSP/403/17
Caspian Varjag z Bukové x Adélka z Linie Romanovců
Majitel: Josef Buchta
Harmonická, objemná, dobře stavěná, dobrý formát, dobrá velikost, hlava správných linií, volná víčka,
správná maska. Žádalo by se, aby byla širší ve hřbetě. Mírně užší postoj předních i zadních končetin.
Mírně volnější zápěstí, pohyb energický. Žádalo by se více bílých znaků na krku.

V – Nazaria
nar. 27.11.2017, N Reg/MSP/528/-19/17
Max Dar Maybah x Roskoshnaya Lady Lora
Majitel: Marie Rudolfová
Nevelká, středně silných kostí, dobrého formátu, hlava dobrých linií, ale velmi úzká tlama, žádala by
se širší spodní čelist, správný výraz, dobrá maska, kratší přímé rameno, volnější lokty, objemné žebro,
dobrá délka ocasu, nedostatečně vyvinutá hruď, dobrý pohyb.

Feny – třída otevřená
V1, CAC - Adrasteia Šumavský medvěd
nar. 23.2.2017, CMKU/MSP/332/17
Akim Beskydský dvůr x Calibra Varjag z Bukové
Majitel: Petra Freischmanová
Dobrá velikost, dobrá výživová kondice, velmi pěkná hlava, tmavé oko, správný výraz, velmi dobré
nasazení krku, široký hřbet, správně úhlená, dobrá délka ocasu, správná barva, dobrý pohyb.

V - Agreen Magic Runza
nar. 22.4.2018, N Reg/MSP/435/18
Akim Beskydský dvůr x Caesarianna Aretha z Hasištejnského podhradí
Majitel: Kateřina Flaksová
Správný formát, správná velikost, velmi malé zuby, velmi pěkná hlava, správný výraz, dobrý pigment,
tmavé oko, velmi dobrý temperament, správně nasazený krk, mírně kratší předloktí.
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Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)
V4 – Airin Ostravský ráj
nar. 23.9.2017, N Reg/MSP/389/17
Aivengo Rytsar´Anglii x Arlett z Jakubky
Majitel: Sasin Jiří
2ročná fena, kratší nohy, pevná, dobrých kostí, velmi pěkná hlava, tmavé oko, velmi pěkný výraz,
světlejší pigment na pyscích, mohutný o něco kratší a níže nasazený krk, správné úhlení, mírně
volnější lokty, dobrá délka ocasu, dobrý pohyb.

V - Arwen Strážce knížecích vod
nar. 4.8.2017, N Reg/MSP/365/17
Ataman Kazachyih Voisk x Jéke Kincse Aida
Majitel: Marcel Fryje
Středně silné kostry, dobrý formát, úzká ve hřbetě, vystavená ve výměně srsti, velmi pěkná hlava,
tmavé oko, dobrý výraz, strmější úhlení, ocas po paty, volnější lokty, nedostatečně hluboký hrudník i
objem, dobrý pohyb, žádalo by se větší zuby.

V - Azikazi z Elitní gardy
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/421/18
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada
Majitel: Gabriela Vránová
Nevelká, středně silné kostry, velmi pěkná hlava, volná víčka, hodně volné kůže pod krkem, žádalo by
se širšího hřbetu, dobrá délka ocasu, volnější lokty, volný pohyb.

VD - Bája Beskydský Dvůr
nar. 22.5.2015, N Reg/MSP/229/15
Bozsoki Harci Dirk x Bessie
Majitel: Jan Ševčík
Dobře živená, velká fena, pěkná hlava, tmavé oko, žádalo by se více černé barvy v masce, velmi dobře
nasazený krk, správně úhlená, dobrý hřbet, mírně kratší zkosená záď, volnější lokty, v pohybu volný
hřbet. Žádal by se lepší odraz zadních končetin v pohybu.
V – Bessi z Hasištejnského podhradí
nar. 24.6.2014, N Reg/MSP/171/14
Farao x Bea z Blahuňovské dubiny
Majitel: Marek Adámek
Velmi pěkná harmonická fena, kratší předloktí, hlava správných linií a proporcí, mírně volnější víčka,
dobrý front, dobrá šířka hřbetu, kratší ocas, dobrý pohyb.
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Klubová výstava KRaAOP 21.9.2018 – Podmitrov
Moskevský strážní pes

Rozhodčí: p. Yana Gavrilova (Rusko)
V2, Res.CAC - Catarina Varjag z Bukové
nar. 17.9.2014, N Reg/MSP/184/14/16
Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Majitel: Lenka Křivancová
Středně velká, dobře rozložená harmonická fena, pěkná hlava, dobrých kostí, dobře široký hřbet,
dobrá délka ocasu, správný pohyb.
Nenastoupil – Ciska z Jakubky
nar. 6.9.2015, N Reg/MSP/315/15
Shkiper Hranitel Nadezhdy x Basha od Beskydských vrchů
Majitel: Ivana Daxnerová

V3 - Zharnaya iz Don-Grada
nar. 14.8.2014, N Reg/MSP/284/-16/14/16
Lev Nikolajevič x Hrda Axina
Majitel: Michaela Pěgřimková
Velmi pěkná harmonická, dobrý výraz, mírně kratší předloktí, velmi pěkná hlava, tmavé oko, dobrý
objem žebra, dostatečně úhlená vzadu, dobře živená, ocas po patu, dobrý pohyb.

Feny – třída vítězů
V1, CAC, klubový vítěz, BOB - Calibra Varjag z Bukové
nar. 17.9.2014, N Reg/MSP/179/14/16
Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny
Majitel: Marcel Fryje
Silná, velká, objemná fena, v blahobytné kondici, velmi pěkná hlava, velmi pěkná maska, výborný
pigment, výborný front, široký hřbet, výborně dlouhý ocas, srst trochu zvlněná, výborná povaha,
výborný pohyb, právem ve třídě šampionů.
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