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19. MORAVSKOSLEZSKÁ
NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ

VŠECH PLEMEN

25.–26. září 2010
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

V. SKUPINA

americká akita,samojed,shiba inu Veverková Věra, CZ
alj.malamut,sib.husky,gr.pes,peruán.naháč Ing. Síbrtová Ivana, CZ
chow-chow   Ing. Jančík Leoš, CZ
akita inu,eurasier,faraon.pes.sicil.chrt,podenga Němec Josef, CZ
německý špic Frnčová Lenka, CZ
ostatní nevyjm.plemena V.sk. Němec Josef, CZ

VI. SKUPINA

bígl Budková Barbora, CZ
bloodhound Ing. Dostál Jaromír,DrSc., CZ
rhod.ridgeback Frnčová Lenka, CZ
basset hound,velký hrub.vend.basset,porcelaine Vondrouš Otakar, CZ
ostatní nevyjm.plemena VI.sk. Vondrouš Otakar, CZ

VII. SKUPINA

český fousek,malý+velký münst.ohař,
něm.ohař krát. Němec Josef, CZ

angl.setr,irský setr,gordon setr,pointer 
německý lovecký terier MVDr. Šrámek Čestmír, CZ

maď.ohař,něm.ohař drát.,slov.hr.stavač,
pudelpointer Němec Josef, CZ

ostatní nevyjm.plemena VII.sk. Němec Josef, CZ

VIII. SKUPINA

americký kokršpaněl Hořák Karel, CZ
angl.kokršpaněl Ing. Jindřichovská Jarmila, CZ
labrador retriever Ing. Antonovič Zdeněk, CZ
golden retriever Čečrdlová Alena, CZ
ostatní retrívři Václavík Miroslav, CZ
ostatní nevyjm.plemena VIII.sk. Václavík Miroslav, CZ

IX. SKUPINA

bichon,bolognese Veverková Věra, CZ
boston terier,havan.psík,papillon,shih-tzu Dolejšová Olga, CZ
maltézský psík Němec Josef, CZ
brabantík,grifonci Mgr. Ovesná Božena ,CZ
franc.buldoček,mops Karban Antonín, CZ
čivava Marušková Marie, CZ
japan-chin,peking.p.psík,čínský choch.pes Ing. Jančík Leoš, CZ
kavalír+king Charles španěl Ing. Košťálová Alena, CZ
coton de tulear Hořák Karel, CZ
pudl Matlawska Beata, PL

tibetský terier,tibetský španěl,lhasa apso Mgr. Ovesná Božena, CZ
ostat.nevyjm.plemena IX.sk. Mgr. Ovesná Božena, CZ

X. SKUPINA

afgánský chrt,barzoj,saluki Vondrouš Otakar, CZ
deerhound,irský vlkodav,vipet MVDr. Pavlásková Michaela, SK
ostatní nevyjm.plemena X.sk. MVDr. Pavlásková Michaela, SK

Neuzn. plemena 

český horský pes,chodský pes Ing. Dostál Jaromír, DrSc., CZ
pražský krysařík Dolejšová Olga, CZ
paterdal.terier Ing. Dostál Jaromír, DrSc., CZ
ostatní nevyjm.plemena  Ing. Dostál Jaromír, DrSc., CZ

Junior handling: sobota: Krinke Milan, CZ
 neděle: Ing. Němečková Ivana, CZ

Hl. rozhodčí: Kašpar Miloš, CZ

Pořadatel si vyhrazuje právo změny a doplňky
v rozdělení rozhodčích podle počtu přihlášených psů.

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. + FCI neuzn. plemena
Neděle: II., V., IX.

Uzávěrka přihlášek:  6. srpna 2010  20. srpna 2010

ČMKS – 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 podle Výstavního řádu CMKU (jsou uvedeny na přihlášce)
Tituly: CAJC-ČR, CAC-ČR, Rez. CAC-ČR, Národní vítěz, BOB – Vítěz plemene, Nejlepší 
veterán, Nejlepší mladý dne (JBOD), Nejlepší pes skupiny FCI, Nejkrásnější pes 
výstavního dne, Nejkrásnější pes výstavy. Udělení titulů není nárokové. 

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 vý-
stavě posouzen. Pes může být přihlášen pouze v den posuzování jeho plemene.

•  Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. Body získané v soutěži lze 
započítat do celoroční a celostátní soutěže z národních a mezinárodních výstav.

•  Sobota – Velká národní cena – nastupují všichni příslušníci českých 
národních, uznaných i neuznaných plemen, včetně čsl. vlčáka. 

•  Nejhezčí pár psů – pro fenu i psa stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jed-
noho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v PP.

•  Chovatelská skupina – pro nejméně 3 jedince stejného plemene, kteří byli na výstavě po-
souzeni, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek.

Výstavní poplatky:
 1. uzávěrka 2. uzávěrka
za prvního psa včetně katalogu 650 Kč 800 Kč
za dalšího psa 550 Kč 650 Kč
(bez kat. = stejné jméno majitele jako u 1. psa)
štěňata, dorost, veteráni 300 Kč 400 Kč
(při vyst. více psů nemůže být považován za 1. psa)
soutěže 200 Kč 250 Kč

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 %.

Název a číslo konta: 
Českomoravská kynologická jednota, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, 
Komerční banka Praha 1, 125 07, VAKUS Praha 5
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 roz-
hoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou zaplacenou přihláškou. 
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.

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

Veterinární podmínky:
•  psi musí být klinicky zdraví
•  psi nepotřebují doklad o kllinickém vyšetření jejich zdravotního stavu
•  psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit
•  psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít 

platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být 
v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a tře-
tích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířta a musí splňovat podmínky 
dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

•  po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo 
k vzájenému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří 
dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni 
v Plemenné knize ČMKU, 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 vystavovate-
lem, 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. Na výstavu 
nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. (Dle zákona na ochranu proti 
týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č.77/2004). Změny exteriérů psa pro-
váděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimlováním s dlouhodobým 
vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Majitelé psů s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni 
se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů. Barevné rázy se posuzují dle ustanovení 
FCI a CMKU. 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 důvodů, 
budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem prodeje na výstavě 
je zakázáno. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno nejpozději do 10 dnů před výstavou. Pokud 
toto neobdržíte, kontaktujte, prosím, výstavní kancelář. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své 
adresy v katalogu (eventuelně na web. stránkách INTERCANIS).

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních 
důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, 
současně se složením jistiny 1000 Kč, pouze v průběhu výstavy. 

Důležité upozornění:
K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu půvo-
du – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu, certifikát o zkouškách 
nebo kopii ocenění pro zařazení psa do tř. pracovní nebo vítězů.

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

ROZHODČÍ:
I. SKUPINA

bearded kolie,beauceron,bobtail,bílý švýc.ovčák Márová Petra, CZ
austral.honácký pes,belgický ovčák Hájková Eva, CZ
briard,fland.bouvier Krinke Milan, CZ 
německý ovčák,čsl.vlčák,puli,pumi,mudi,sl.čuvač Havelka Tibor, SK
austral.ovčák,a.kelpie,velškorgi,border kolie   Ing. Jančík Leoš, CZ
kolie,šeltie Matějek Josef, CZ
ostat.nevyjm.plemena  I.sk.        Havelka Tibor, SK

II. SKUPINA

anglický buldok,anatol.p.pes,apenzel.s.pes,   Václavík Miroslav, CZ
entlebuch.s.pes,v.švýc.s.pes,cane corso,tosa inu,rotvajler 

bernský salaš.pes,kavkaz.past.pes Ing. Mayerová Eva, CZ
leonberger Svobodová Jana, CZ
novofundl.pes,arg.doga,bord.doga,bullmastif,

kanár.doga,mastif,špan.mastin Havelka Tibor, SK
boxer Dolejš Josef, CZ (Ing. Fiala R.)
německá doga Krinke Milan, CZ (MUDr. Čelakovský J.)
černý terier,dobrman,hovawart,landseer,pyren.

horský pes,pyren.m.,svatobern.pes,landseer Vondrouš Otakar, CZ
brazil.fila,tibetská doga,sharpei,středoas.p.pes Hořák Karel, CZ
knírači ,pinčové Vodrážková Petra, CZ (Ing.Kotalová D.)
šarplaninac Ing. Jančík Leoš, CZ
ost.nevyjm.plemena  II.sk. Havelka T., Vondrouš O., Václavík M.

III. SKUPINA

bulterier,bulterier min. Ing. Kubala Jaroslav, SK
foxterier Ing. Kubala Jaroslav, SK
yorkširský terier Dolejšová Olga, CZ
border t.,d.d. terier,norfolk,norwič.,sealyham.,

skotský terier,airedale terier Švajdová Bohuslava, CZ
bedl.ter.,kerry blue t.,irish t.,welsh t.,lakeland t.,

west highland white terier Ing. Kubala Jaroslav, SK
parson r.terier,jack r.ter.,irský t.,austr.ter.,a.silky t.,

cairn terier Auerbach Alena, CZ
staford.bulterier,český terier Hrabáková Olga, CZ
americký staford.terier Havelka Tibor, SK
ostat.nevyjm.plemena III.sk Havelka Tibor, SK

IV. SKUPINA

jezevčík drsnosrstý všechny rázy MVDr. Kalich Miroslav, CZ
jezevčík dl.+hladk., všechny rázy Kašpar Miloš, CZ


