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18. MORAVSKOSLEZSKÁ
NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ

VŠECH PLEMEN

17.–18. října 2009
Brno – brněnské výstaviště

Program:
7.30 – 9.00 přejímka psů
9.30 – 14.00 posuzování v kruzích
10.00 – 13.30 předkola Junior handling
14.15 finále Junior handling
14.30 – 16.00 odpolední soutěže

austral.t.,a.silky t.,cairn t.,dandie d.t.,norfolk t.,
i.glen of imaal ter.,norwich t.,sealyham t.,skye t.,
manchester t.,skotský terier Machátová Věra

bedlington t.,kerry blue t.,irský t.,irish soft coated wheaten t.,
welsh t.,lakeland terier Sedlák Roman

border t.,český t.,parson russel t.,jack russel t.,
west highland white terier Letáčková Eva

IV. SKUPINA

Jezevčíci  MVDr. Piskay V. – SK, Ing. Fidrichová M. – SK

V. SKUPINA

aljašský malamut,samojed,sibiřský husky    Havelka Tibor – SK
akita, americká akita,shiba   Ing. Petrusová H.
basenji   Hořák Karel
thajský ridgeback    Ing .Jančík L.
chow-chow,německý špic,eurasier   Václavík Miroslav
faraonský pes,sicilský chrt    Ubrová Libuše
peruánský naháč    Sosnová Věra
Ostatní nejm.plemena sk.V.   Havelka T.

VI. SKUPINA

beagle  Ing. Krejzková A.
baseti  Frnčová Lenka
bloodhound  Ahrens Hana – A
rhod.ridgeback  Tušanová Monika – SK
Ostatní nejm.plemena sk.VI.  Frnčová Lenka

VII. SKUPINA

český fousek Ing.Dostál J. DrSc.
maď.ohař krátk.,m.ohař drát.,něm.ohař dr.,

něm.dl.ohař,m.münsterl.ohař,v.münsterl.ohař        Němec Josef   
německý ohař krátk. Kulhánek Vladimír
pointři,setři, výmarský ohař  MVDr.Šimek F.
Ostatní nejm.plemena sk.VII Ing. Dostál J. DrSc., Němec Josef

VIII. SKUPINA

americký kokršpaněl Šulcek Pavel
anglický kokršpaněl JUDr. Jindřichovský Bl.
golden retriever Čečrdlová A., Adlt Vl.
labrador retriever Novák Marian – SK 
Ostatní retrievři MVDr. Bendová J.
Ostatní slídiči Šulcek Pavel

IX. SKUPINA

brabantík,grifonci MVDr. Pavelek P.
bišonek,boston terier,lvíček   RNDr. Ovesná J.,CSc.
čínský choch.pes Sosnová Věra
franc.buldoček,mops MUDr. Raba M.
japan-chin,havan.psík,boloň.psík,maltéz,

peking.psík,papilon     Ing. Jančík L.
čivava Sopko Imrich – SK
kavalír king charles španěl,king.ch.španěl  Mgr. Ovesná B.
lhasa apso,shih-tzu,tibet.terier Ubrová Libuše
coton de tulaer,ruský toy,tibet.španěl         Ing.Košťálová A.
pudl Renau Carlos Ferd. – ESP
Ostatní nejm.plemena sk.IX. RNDr. Ovesná J. CSc.

X. SKUPINA

afgán.chrt,barzoj,irský vlkodav,saluki  Holmerová Z.,Ubrová L.
deerhound,saluki,italský chrtík,vipet,slugi Ing.Marešová R.
Ostatní nejm.plemena sk.X                                      Ing.Marešová  R.

Plemena neuzn. FCI

lousianský leopardí pes Ing. Jančík L.
pražský krysařík Václavík Miroslav
ostatní  Václavík Miroslav

Junior handling: sobota: Ing.Košťálová Alena
 Neděle: Holmerová Zdena

Hl. rozhodčí: Krinke Milan

Pořadatel si vyhrazuje právo změny a doplňky
v rozdělení rozhodčích podle počtu přihlášených psů.
Na výstavě budou posuzována všechna plemena FCI.

UBYTOVÁNÍ:
INTERHOTEL VORONĚŽ, a.s., Křížkovského 47, 603 73 Brno

rezervace ubytování: e-mail: accom@voronez.cz
tel.: 543 141 371, fax: 543 212 002
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Rozdělení plemen podle skupin FCI:
Sobota: I., III., IV., VI., VII., VIII., X. + národní plemena dosud neuzn. FCI
Neděle: II., V., IX. 

Uzávěrka přihlášek:  14. srpna 2009  28. srpna 2009

Přihlášky, informace:
ČMKJ – VÝSTAVNÍ KANCELÁŘ NVP, VŠETIČKOVA 5, 602 00 BRNO, CZ
Tel.: 543 211 558, Fax: 543 212 026, Mobil: 607 879 875
E-mail: info@intercanis.cz, http://www.intercanis.cz

Třídy: Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU. Jsou uvedeny na přihlášce. 
Pro třídu pracovní doložte certifikát o složených zkouškách, pro třídu 
vítězů je nutno přiložit fotokopii získaného titulu. Certifikát pro tř. 
pracovní vydává ČMKJ, ČMKU nebo ČKS dle rozdělení plemen.
Tituly: CAJC, CAC-ČR, Res. CAC-ČR, Národní vítěz, Vítěz plemene, Nejlepší veterán, 
Juniorský vítěz dne, Nejlepší pes skupiny FCI, Nejkrásnější pes dne, Nejkrásnější pes 
výstavy. Udělení titulů není nárokové. Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz plemene 
jsou povinni zúčastnit se se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

Soutěže:
•  Mladý vystavovatel – Junior handling – věkové skupiny:1. od 9–13 let, 

2. od 13–17 let. Soutěží se se psem, zapsaným v některé z plemenných knih států 
FCI, nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá 
jeho kvalita. Body získané v soutěži lze započítat do celoroční a celostátní soutěže 
z národních a mezinárodních výstav r. 2009.

Odpolední soutěže:
•  Sobota – Velká národní cena – nastupují všichni příslušníci českých národních, 

uznaných i neuznaných plemen, včetně čsl. vlčáka. 
Majitelům českých národních plemen (uznaných i neuznaných včetně českoslo-
venských vlčáků), kteří se zúčastní přehlídky při VELKÉ NÁRODNÍ CENĚ, budou 
vráceny výstavní poplatky ve výši 50 %.
•  Nejhezčí pár psů – pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele nebo 

spolumajitelů. Musí být posouzeni na výstavě.
•  Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince stejného plemene, pocházející od jednoho 

chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.
•  Nejlepší veterán – psi ve tř. veteránů oceněni V1
• Juniorský vítěz dne – nastupují nejlepší mladi jedinci plemene

Výstavní poplatky:
 1. uzávěrka 2. uzávěrka
za prvního psa včetně katalogu 600 Kč 700 Kč
za dalšího psa 500 Kč 550 Kč
štěňata, dorost, veteráni 250 Kč 300 Kč
soutěže 150 Kč 250 Kč

Název a číslo konta: 
ČMKJ, KB Praha 1, 125 07, VAKUS Praha 5
Adresa majitele účtu: ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.
Č. účtu: 19-5374190227/0100, Var. symbol: 999
IBAN CZ 9801000000195374190227 SWIFT KOMBCZPP
Na zaplacení výstavního poplatku používejte složenky typu A, platba na účet. Složenky 
typu C nepřijímáme. Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum 
poštovního razítka na obálce se zaslanou zaplacenou přihláškou. Bez dokladu o za-
placení nebude přihláška přijata.

Doklady k účasti na výstavě:
•  průkaz původu psa
•  očkovací průkaz nebo veterinární pas

Veterinární podmínky:
•  psi musí být klinicky zdraví
•  psi již nepotřebují doklad o kllinickém vyšetření jejich zdravotního stavu
•  psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsa-

hujícím záznam, že pes byl v době 21 dnů do jednoho roku před konáním výstavy 
očkován proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi 
pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem 
pro malá zvířata a musí splňvat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu 
a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v plemenných knihách 
uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. 
Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno 
uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel 
výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo 
ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. 
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci 
s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a 
psi s kupírovanýma ušima. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, 
tónováním srsti a základní úprava trimováním s dlouhodobým vyvazováním psů na 
stolech jsou zakázány. Majitelé psů s uděleným titulem „BOB – Vítěz plemene“ jsou 
povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů. 
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního 
řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních 
příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat, mladších 
3 měsíců a jejich prodej na výstavě je zakázán. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno 
nejpozději do 10 dnů před výstavou. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy 
v katalogu.

Důležité upozornění:
K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu 
původu – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Vystavovatel může podat 
protest pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. 
Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500 Kč, do 
skončení posuzování. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch 
pořadatele výstavy. 

Inzerce v katalogu:
Pro jednotlivce  1 A5 strana 1 000 Kč, 1/2 strany 500 Kč
Pro firmy dle dohody. 1 A5 strana 2 000 Kč, 1/2 strany 1 500 Kč

ROZHODČÍ:
I. SKUPINA
austral.ovčák,austral.honácký pes,austr.kelpie,

šiperka,pyrenej.ovčák Mudra Antonín
bearded kolie,bobtail,border kolie,velškorgi MVDr. Kováčová A. – SK
beauceron,čsl.vlčák Vondrouš Otakar
belgický ovčák,bílý švýcarský ovčák  Ing. Karhanová A.
kolie, šeltie Mgr .Fialová D.
Ostatní nejm.plemena sk.I. Vondrouš O., Dolejšová O.

II. SKUPINA
angl.buldok Hořák Karel
bernský salašnický pes Adlt Vladimír
boxer  Karban A.(Ing. Fiala R.)
brazilská fila, černý terier,rotvajler,pinčové Vondrouš Otakar
dobrman  Havelka Tibor – SK
hovawart Hořák Karel
knírači Slačková Jaroslava – SK
leonberger MUDr. Beneš Viktor
angl.mastif,arg.doga,bulmastif,

bord.doga,cane corso, tosa    Dolejšová Olga
kavkaz.pes,středoas.pes, tibet.doga MVDr. Piskay Vl. – SK
novofundl.pes,landseer    Jandová Jiřina
německá doga MUDr. Čelakovský J. (Hodan J.)
svatobernard.pes Polgar Andraš
shar-pei Ing. Petrusová H.
šarplaninac Ubrová Libuše
Ostatní nejm.plemena sk.II. Polgar Andraš, MUDr. Beneš V.

III. SKUPINA
airedale terier, foxteriér Polehňa František 
am.staford.terier,bulteriér Masaryk Pavol - SK
staford.bulterier Hrabáková Olga
jorkširský terier Ing.Jančík L.


