
KLUBOVÁ VÝSTAVA, ROKYCANY, 11.06.2011 
Rozhodčí: Miroslav Václavík 
 
KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES 
Psi - třída dorostu 
VN1   Fešák Hubert Erudit, nar. 20.11.2010 
   (Méďa Béďa Erudit, Da-Mi-Bur Erudit) 
   ch. Burian Michal, m. Lepková Barbora 

 7-měsíční pes se střední kostrou, správného formátu, hlava v dobrém vývinu a úměrná 
kostře, dobrý hrudník, korektní pohyb. 

VN2   Fantom-As Erudit, nar. 20.11.2010 
   (Méďa Béďa Erudit, Da-Mi-Bur Erudit) 
   ch. Burian Michal, m. Lepková Barbora 

 7-měsíční pes, se silnou kostrou, úměrná hlava, správný skus, hnědé oko, zatím volnější 
hřbet, ..... záď, dobrý hrudník, vzadu trochu vázanější pohyb. 

 
Psi - třída mladých 
V1, CAJC, BOJ  Titán Lištička, nar. 30.5.2010 
   (Sarmat Tskaro,  Sámánhegyi Vitez Vanda) 
   ch. Červená Eva, m. Koutová Jindra 

 Roční pes, se střední kostrou, správného formátu, dobrá hlava, tmavé oko, správně krátký 
krk, korektní hrudník, dobrý pohyb. 

V2   Mefisto-Maisur Perla Kaukazu, nar. 10.7.2010 
   (Kim z Witobelskiej Przystani, Maisur Mar-Jak) 
   ch. Dariusz Jaroszczak, m. Moravcová Marie 

 11-ti měsíční pes, ve velice dobré výživné kondici, dobrá hlava s výrazem samce, tmavé oko, 
volnější hřbet, dobrý hrudník, přiměřené úhlení, pohyb – zatím mírně rozhozený. 

 
Psi - mezitřída 
V1   Deryl Diboo, nar. 19.10.2009 
   (Batir Rama Gele, Audrey Něžný obr) 
   ch. Kocíková Naďa, m. Bartek Jan 

 20-ti měsíční narostlý pes, výrazná hlava, korektní skus, světlejší oko, dobrý krk, pevný hřbet, 
záď, střední hrudník, korektní končetiny, dobrý pohyb. 

VD2   Koról Lištička, nar. 5.7.2009 
   (Urhan Moskovskiy, Tskaro Svetskaya Lvitsa) 
   ch. Červená Eva, m. Růžičková Anna 

 Pes se střední kostrou, hlava vyjadřuje pohlaví, korektní chrup, dobrý krk, pevný hřbet, 
střední hrudník, středně silné končetiny, dobrý pohyb, ne zcela ideální povaha. 

neúčast    Argument Erudit, nar. 16.6.2009 
   (Balagur iz Sokolinogo Gnezda, Igruška Erudit) 

ch. Burian Michal, m. Burianovi 
neúčast   Kavkaz Lištička, nar. 5.7.2009 
   (Urhan Moskovskiy, Tskaro Svetskaya Lvitsa) 
   ch. Červená Eva, m. Pěkná Iveta 
 
 
 
 
 
 



Psi - třída otevřená 
V1, CAC, Nejlepší pes Méďa Béďa Erudit, nar. 15.5.2007 
   (Samotsvety Urala Izumrud, Istoma iz Sokolinogo Gnezda) 
   ch. Burian Michal, m. Burianovi 

 Silná kostra, správný formát, samčí hlava, korektní chrup, znatelnější stop, správně krátký 
krk, prostorný hrudník, přiměřené úhlení. 

V2, res. CAC  Bakk Pes do kapsy, nar. 25.5.2009 
   (Méďa Béďa Erudit, Gruzie Erudit) 

ch. Růžičková Anna, m. Janda Pavel 

 Pes se střední kostrou, dobrého formátu, hlava vyjadřuje pohlaví, hnědé oko, korektní chrup, 
pevný hřbet, dobrý hrudník, středně silné končetiny, dobrý pohyb. 

 
Psi - třída vítězů 
V1, CAC   Wrangler Erudit, nar. 20.2.2009 
   (Peresvet Bulat, Hrozinka Erudit) 
   ch. Burian Michal, m. Burianovi 

 3-letý pes, s korektní hlavou, správného formátu, výrazná samčí hlava, korektní chrup, lehká 
brázda, správný krk, pevná vrchní linie s korektní zádí, dobrý pohyb. 

V2, res. CAC  Aljoscha Baschkir Pastorales, nar. 6.6.2008 
   (Atlant iz Otchego Doma, Fatima z Údolí Kalspoltu) 
   ch. Mušálková Libuše, m. Šimůnkovi 

 3-letý pes, nepatrně delšího formátu, silná hlava, nese korektní chrup, hnědé oko, při 
správném předvedení dobrá vrchní linie, záď trochu víc skloněná, střední hrudník, přiměřené 
úhlení s dobrým pohybem. 

V3   Edie Zlatá studánka, nar. 10.5.2006 
   (Urhan Moskovskiy, Alissa Zlatá studánka) 
   ch. Mgr. Nosál Štefan, m. Sluková Edita 

 5-ti letý pes se silnou kostrou, dobrého formátu, ale v současné době silného línání, samčí 
hlava, nese korektní chrup, středně hnědé oko, znatelnější stop, správně krátký krk, dobrá 
vrchní linie, výborný hrudník, dobrý pohyb. 

neúčast   Bar-Bar Něžný obr, nar. 3.3.2008 
   (Kabur, Cindy Pet-Mir) 
   ch. Kocíková Naďa, m. Štěpánková Pavla 
 
Feny – třída štěňat 
VN1   Emilly Něžný obr, nar. 22.12.2010 
   (Dastyn Nart-Sano, Audrey Něžný obr) 
   ch. Kocíková Naďa, m. Zelenka Jan 

 5-ti měsíční fenka, v celkově dobrém vývinu, správný nůžkový skus, na její věk pěkný hrudník, 
korektní pohyb. 
 

Feny – třída dorostu 
VN1   Forka Erudit, nar. 20.11.2010 
   (Méďa Béďa Erudit, Da-Mi-Bur Erudit) 
   ch. Burian Michal, m. Sluková Edita 

 Půlroční fena v dobré kondici s průměrnou hlavou, správný skus, tmavé oko, vrchní linie ještě 
neusazená. 

 
 
 
 



Feny – třída mladých 
V1, CAJC  Lady Gaga z Azgiru, nar. 2.6.2010 
   (Tagir Charan-Gordolan, Azgira Zlatá fontána) 
   ch. Švarc Karel, m. Conkovi 

 Roční fen, v profilu dobrý formát, korektní hlava, správný chrup, hnědé oko, pevný hřbet, 
prostorný hrudník, dobrý pohyb. 

VD2   Celebrita Erudit, nar. 23.6.2010 
   (Méďa Béďa Erudit, Raksha) 
   ch. Burian Michal, m. Burianovi 

 10-ti měsíční fena, dobrého formátu, hlava úměrná kostře, ne zcela ideální nůžkový skus, 
světlejší oko, pěkná vrchní linie včetně zádě, dobrý hrudník, středně silné končetiny, 
přiměřené úhlení. 
 

Feny – mezitřída 
V1, CAC, Nejlepší fena, BOB, BIS 
   Báthory Mount Chán, nar. 13.8.2009 
   (Jus Elbrus Chán, Eurika iz Ruskovo Izvora) 
   ch. Polák Milan, m. Moravcová Marie 

 Téměř dvouletá fena, ve velice dobré výživné kondici, celkově dobrá představitelka plemene. 
V2, res. CAC  Fira Nufira, nar. 17.9.2009 
   (Federik del Partenia, Cernea Nufira) 
   ch. Rajský Petr, m. Hanzlíček Martin 

 Téměř dvouletá fena ve velice dobré výživné kondici, dobrý formát, dobrá hlava, středně 
hnědé oko, korektní tělo, vzadu trochu slabší úhlení. 

D   Ziggi Erudit, nar. 15.6.2009 
   (Peresvet Bulat, Da-Mi-Bur Erudit) 
   ch. Burian Michal, m. Kovář Emanuel 

 Dvouletá fena se slabší kostrou, k tomu odpovídající hlava, korektní chrup, tmavé oko, 
volnější hřbet, jemný hrudník, celkově úzký pohyb. 
 

Feny – třída otevřená 
V1, CAC   Fatima Zlatá studánka, nar. 25.1.2007 
   (Evdokim iz Russkoj Provincii, Dorra Zlatá studánka) 
   ch. Mgr. Nosál Štefan, m. Koutovi 

 4-letá fena správného formátu, dobrá hlava, středně hnědé oko, správně krátký krk, korektní 
tělo, vzadu nepatrně užší pohyb. 

V2   Bess von der Waldquelle, nar. 30.4.2009 
   (Evdokim iz Russkoj Provincii, Iwana von Inguri) 
   ch. Lettau Ivonne, m. Kawka 

 Fena dobrého formátu, korektní hlava, středně hnědé oko, trochu volnější hřbet, silné 
končetiny, vzadu s užším pohybem. 

V3   Erinie Baintha Brakk, nar. 2.3.2009 
   (Batir Rama Gele, Berenis Baintha Brakk) 
   ch. Moravcová Marie, m. Kuncová Helena 

 Fena s dobrou kostrou, správný formát, silná hlava, trochu světlejší oko, pevný hřbet, 
nepatrně více skloněná záď, přiměřené úhlení. 

V4   Alina vom Steg, nar. 16.8.2008 
   (Evdokim iz Russkoj Provincii, Pegi Rozsakert Vedöje) 
   ch.+m. Hamann 

 Fena nepatrně delšího formátu, silná hlava, ale s výraznějším stopem, korektní chrup, hnědé 
oko, korektní hrudník, dobrý pohyb. 



V   Averda Baschkir Pastorales, nar. 6.6.2008 
   (Atlant iz Otchego Doma, Fatima z Údolí Kalspoltu) 
   ch. Mušálková Libuše, m. Moravcová Marie 

 3-letá fena ve velice dobré výživné kondici, dobrý formát, dobrá hlava, korektní tělo, volnější 
nadprstí. 

 
Feny – třída vítězů 
V1, CAC   Fantasia Ksiezyc Pamiru, nar. 23.5.2009 
   (Blackice´s Baron Nurbek, Adhara Ksiezyc Pamiru) 
   ch. Sokolowska Katarzyna, m. Vágnerová Soňa 

 2-letá silná fena, silná hlava, středně hnědé oko, korektní tělo, dobrý pohyb. 
V2, res. CAC  Pegi Rozsakert Vedöje, nar. 29.1.2005 
   (Mizeshazi Satan Urman, Carmen Rozsakert Vedöje) 
   ch. Rózsa Jozsef, m. Hamann 

 Fena dobrého formátu, ve výborné srsti, korektní hlava, hnědé oko, správně krátký krk, 
pevná vrchní linie s korektní zádí, dobrý hrudník, dobrý pohyb. 

V3   Umka Erudit, nar. 8.12.2008 
   (Russkij Risk Boyavoy, Istoma iz Sokolinogo Gnezda) 
   ch. Burian Michal, m. Burianovi 

 Fena s výraznou hlavou, správně modelovanou, tmavé oko, dobrý hrudník, střední 
předhrudí,ne zcela ideální pohyb. 

neúčast   Démona Perla Kaukazu, nar. 22.8.2008 
   (Kim z Witobieskiej Przystani, Alfa Hoksa Rex) 
   Ch. Dariusz Jaroszczak, m. Kocíková Naďa 
 
Feny – třída veteránů 
V1, Nejlepší veterán Bjursa od Královny Támar, nar. 30.9.2000 
   (Jeffrey Ex, Agáta Údolí Vrchlice) 
   ch. Vojtová Tereza, m. Conkovi 

 Fena ve výborné kondici, s výbornou hlavou, výborným hrudníkem na silných končetinách, 
stále s dobrým pohybem. 

 
MOSKEVSKÝ STRÁŽNÍ PES 
Psi – třída mladých 
V1, CAJC, BOJ  Briar z Blahuňovské dubiny, nar. 5.8.2010 
   (Car, Bozsoki Harci Bella) 
   ch. Mgr. Novotná Pavlína, m. Kratochvíl Antonín 

 10-ti měsíční pěkný pes, správné znaky, korektní chrup, trochu světlejší oko, pevný hřbet, 
odpovídající hrudník. 

 
Psi – třída otevřená 
V1, CAC, Nejlepší pes, BOB 
   Argo z Blahuňovské dubiny, nar. 10.6.2009 
   (Car, Bozsoki Harci Bella) 
   ch. Mgr. Kovácsová Pavlína, m. Čimera Zdeněk 

 2-letý pes dobré výšky s dobře modelovanou hlavou, korektní chrup, středně hnědé oko, 
dobré bílé znaky, na čenichu drobně prokvetlý, střední hrudník, dobré úhlení, v současné 
době v línání. 

neúčast   Car, nar. 4.5.2005 
   (???, ???) 
   ch. ???, m. Mgr. Novotná Pavlína 



Feny – třída mladých 
V1, CAJC  Bea z Blahuňovské dubiny, nar. 5.8.2010 
   (Car, Bozsoki Harci Bella) 
   ch. Mgr. Novotná Pavlína, m. Mgr. Křesáková Monika 

 10-ti měsíční narostlá fena, s korektní hlavou, tmavé oko, správné znaky, pěkný hrudník, 
dobrý pohyb. 

VD2   Ayla Walking Stone, nar. 15.3.2010 
   (Anton Ryji drug, Bonja z rodu Romanovců) 
   ch. Bereczová Andrea, m. Mgr. Novotná Pavlína 

 15-ti měsíční fena se střední kostrou, dobrého formátu, hlava zatím slabší, korektní chrup, 
nepatrně přestavěná záď, dobrý hrudník. 

VD3   Barunka z Blahuňovské dubiny, nar. 5.8.2010 
   (Car, Bozsoki Harci Bella) 
   ch. Mgr. Novotná Pavlína, m. Mgr. Novotná Pavlína 

 10-ti měsíční narostlá fena ve velice dobré výživné kondici, s mírně přestavěnou zádí, na 
hlavě ne zcela správné znaky, dobrý pohyb. 

 
Feny – třída otevřená 
V1, CAC, Nejlepší fena Amálka z Blahuňovské dubiny, nar. 10.6.2009 
   (Car, Bozsoki Harci Bella) 
   ch. Mgr. Kovácsová Pavlína, m. Havlík Robert 

 Fena dobrého formátu, korektní kostra, která vyjadřuje pohlaví, ale pouze středně výrazná, 
dobré znaky, korektní tělo, trochu volnější lokty. 

 
STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES 
Psi – mezitřída 
neúčast   Q-Timur Lenk, nar. 16.12.2009 
   (Hranit Vernost Urmat, Ak Nucker Hayla) 
   ch. Juodvalkiene Inga, m. Triem Juliane 
 
Feny – třída dorost 
neúčast   Halima Fenomenas, nar. 12.10.2010 
   (Turkmen-Kala Yashit, Appa is Zimunu) 
   ch. Juodvalkiene Inga, m. Emmrich Udo 
 
Feny – mezitřída 
neúčast   Anita Secure Power, nar. 2.2.2010 
   (Babur Nazar-Bay, Brenda Asijské srdce) 
   ch. Cmiralová Pavlína, m. Padyšáková Lucie 
neúčast   Fema Nuo Dotnuveles, nar. ?? 
   (Ak Nucker Faust, Elita Nuo Liqudes) 
   ch. Saucikovas Arturas, m. Triem Juliane 
 
Zapsala:  Mgr. Denisa Adamová, vedoucí kruhu 
 
 
 
 
 
 
 


