
KLUBOVÁ  VÝSTAVA bez KV 

Ruských  černých  teriérů   Hradec Králové 2019 

při 49. krajské výstavě Stříbrný rybník 
 

 

Rozhodčí/Judge:  Karban Antonín, Česká republika  

Počet přihlášených psů na výstavu:  9 

 

PSI – Třída mladých – Junior class 

117. BARADOS ŚWIAT LEGENDY                                    CET/1570/-18/18      18.7.2018 

 otec: Garant  Nezhny Zver  chovatel:  Pustulka Sonia 

 matka: Legenda Argus Electra majitel:  Hofreiterová Petra 

Posudek: vysoký, s výraznou silnou hlavou, hnědým okem, korektním osrstěním, silný krk, 

značený kohoutek, hluboký hrudník, výborné úhlení, korektní postavení končetin, výborný 

pohyb, zatím měkčí hřbet. 

Výborný 1, CAJC, BOJ 

ČR 

118. FLAMENCO DE FUEGO EDERLEZI                        PKR II-133339 28.12.2017 

 otec: Antracit Lukomor chovatel:  Sowka Agnieszka Alexandra 

 matka: Baba Jaga Ederlezi majitel:  Kliglich Mariusz 

Posudek: více než středně velký, silné kostry, s typickou hlavou, světle hnědým okem, ještě 

korektním skusem, s řezáky v mírném oblouku. Silný krk, značený kohoutek a hluboký hrudník. 

Rovný, zatím volnější hřbet, velmi dobré úhlení pánevních končetin, drobnější nedostatek 

postavení pánevních končetin. 

Výborný 3 

PL 

119. LEWIS MILBA BAM                                                      CET/1567/18 22.2.2018 

 otec: Vintarion Almazkin chovatel:  Bambas Miloslav 

 matka: Impala Milba Bam majitel:  Zelenka Jakub 

Posudek: 14 měsíců, zatím lehčího, korektního tělesného rámce, zatím s lehčí hlavou, korektním 

skusem, středně silný krk, korektní úhlení i postavení končetin, tomu odpovídá mechanika 

pohybu 

Výborný 4 

ČR 

120. ZACK MAGNATERIA                                                    CET/1569/-18/18   19.3.2018 

 otec: Fortuna Feeria Elisar Woin Sweta chovatel:  A+G. Mrozinsky + D. Cymbik 

 matka: Trinity Magnateria majitel:  Rašovcová Milada 

Posudek: více jak 1. rok starý pes, na svůj věk statný, korektního rámce a srsti, samčí hlavou, 

téměř tmavohnědým okem, korektním skusem. Středně silný krk, stlačený kohoutek,  rovný,  

zatím měkčí hřbet, volnější loket, korektní úhlení hrudních a velmi dobré pánevních končetin. 

Výborný 2 

ČR 

 

 



PSI – Třída otevřená – Open class 

121. BERNIE ČIERNY SEN                                                  CET/1579/-19/16  20.11.2016 

 otec: Rezident Razvedki s Ozera Razliv otec: Rezident Razvedki s Ozera Razliv 

 matka: Glafira s Zolotogo Grada matka: Glafira s Zolotogo Grada 

Posudek: 2 ½ letý pes, středně velkého vzrůstu, ještě korektního tělesného rámce, se samčí 

hlavou, hnědým okem, korektním skusem, silný krk, značený kohoutek, korektní úhlení hrudních 

i pánevních končetin, slabší postavení končetin. Široký, mohutnější hřbet – slabší výst. kondice. 

Výborný 1, CAC 

ČR 

PSI – Třída vítězů – Winner class 

122. SOKRATES  MAGNATERIA PKR II-117418 14.2.2014 

 otec:   Yuni Grand Iz Chigasovo chovatel: Mrozinscy Agnieszka, Grzegorz 

 matka: Malahovskaya Terra Magnateria majitel:  Buda Krystyna+Mrozinska Ag. 

Posudek:  středně vysoký, víc než středně silné kostry, se slabší hlavou, hnědým okem, silnými 

zuby a velmi pěkným skusem, silný krk, stlačený kohoutek, hluboký hrudník, volný loket, 

krátký, rovný, téměř pevný hřbet, výborné úhlení končetin, Výborný pohyb. 

                                                 Výborný 1, CAC, nej.pes, BOS 

PL 

PSI –Třída veteránů – Veteran class 

123. LUXOR MAGNATERIA PKR II-103359 16.2.2010 

 otec:  Yason Moskvorechie chovatel:  Mrozinscy Agnieszka 

 matka: Malahovskaja Konkurentka majitel: Buda Krystyna 

Posudek:  více jak 9ti letý pes, ve výborné kondici, výborného tělesného rámce s výbornou 

hlavou, tmavohnědým okem. Korektní skus, chrup opotřebovaný věkem. Silný krk, značený 

kohoutek, volnější loket. Korektní horní i dolní linie. 

                                        Výborný 1, vítěz třídy veteránů, BOV 

PL 

FENY – Třída dorostu – Puppy class 

124. BIG DOROTHEA NIGRUM OPALUS SPKP/358  22.10.2018 

 otec: Nestor Moskvorechie chovatel:  Kolčáková Jana 

 matka: Cora Balu z Jabkenických doubků majitel:  Dvořáková Eva 

Posudek:  více jak ½ roku stará, na svůj věk velmi velké síly a mohutnosti, s VN hlavou, světle 

hnědým nadějným okem, s velmi nadějným skusem,. Velmi nadějný krk, značený kohoutek, 

velmi nadějné úhlení a postavení. 

                                               Velmi nadějná 1, nej.dorost výstavy 

ČR 

FENY – Třída vítězů – Winner class 

125. POLISH VODKA ARGUS ELEKTRA  PKR.II-126591 28.6.2016 

 otec:  Highlight von Dubrava chovatel:  Piotrowska Agata 

 matka:  Argus Electra (FCI) Jasmine majitel:  Kliglich Mariusz 

Posudek:  tříletá, víc než středně velká, fenčí hlava, korektní skus, mírně vsazený pravý střeďák, 

středně silný krk, značený kohoutek, korektní horní i dolní linie a úhlení. Drobný nedostatek 

v postavení hrudních končetin. 

                              Výborná 1, CAC, nej. fena, BOB, 1.místo II. BIG, BIS 

PL 

 


