
15. MORAVSKOSLEZSKÉ
NÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ 

VŠECH PLEMEN

která se koná ve dnech

23.–24. záfií 2006
na TJ FAVORIT BRNO

areál Brnûnsk˘ch veletrhÛ a v˘stav,
vstup mezi 4. a 5. branou BVV

PROGRAM:

7.30 - 9.00 pfiejímka psÛ
9.30 - 14.00 posuzování v kruzích

11.00 - 13.30 pfiedkolo Junior handling
14.15 finále Junior handling
14.30 - 16.00 odpolední soutûÏe

âESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
povûfiuje
âeskomoravskou kynologickou jednotu
ve spolupráci se
SdruÏením kynologick˘ch klubÛ

uspofiádáním

jork‰írsk˘ terier Mudra Antonín

foxterier, bedling. ter., irsk˘ soft. c. w. ter.,
Sedlák Roman

kerry blue ter., irsk˘ ter., welshterier

austral. ter., austr. silky ter.,
Mar‰álová Milena

sealyham ter., manchester ter.

border ter., lakeland ter., Parson Russel ter.,
Letáãková Eva

Jack Russel ter., patterdale ter.
bulteriér Tvrzová Alena

IV. sk. FCI
jezevãíci Pasák Franti‰ek, MVDr. ·lapansk˘ Lubo‰

V. sk. FCI
faraonsk˘ pes, thajsk˘ ridgeback Dolej‰ová Olga
amer. akita Václavík Miroslav
alja‰sk˘ malamut, sibifisk˘ husky, samojed,

Ing. BlatoÀová Hana
akita-inu

chow chow RNDr. Ovesná Jaroslava, CSc.
‰picové, eurasier, shiba Maru‰ková Marie
basenji Hofiák Karel
peruánsk˘ naháã, mex. naháã Ing. Janãík Leo‰

VI. sk. FCI
dalmatin Frnãová Lenka
bloodhound, baseti Schwippelová Katefiina
beagle Ubrová Libu‰e
bavorsk˘ barváfi, hanoversk˘ barváfi Pavlík Milan
rh. ridgeback Poláková Dagmar
ostatní honiãi Frnãová Lenka

VII. sk. FCI
pointer, setfii, italsk˘ spinone,
auverg. ohafi, bret. ohafi, fran. ohafii Nûmec Josef
saint-germ. ohafi, ital. kr. ohafi

ãesk˘ fousek VaÀhara Bfietislav
nûm.ohafi dl., m. münst. ohafi, v. münst. o. MVDr. ·lapansk˘ Lubo‰

nûm.ohafi drát., pudlpointer, maìar. ohafi,
MVDr. ·imek Franti‰ek

slovensk˘ hrub. stavaã

nûmeck˘ krát. ohafi Ing. Dostál Jaromír, DrSc.
v˘marsk˘ ohafi MUDr. Nahodil Franti‰ek
ostat. nejm. pl. Ing. Dostál Jaromír, DrSc.

VIII. sk. FCI
americk˘ kokr‰panûl MVDr. Svato‰ Ladislav
angl. kokr‰panûl Ing. Jindfiichovská Jarmila
golden retriever Ka‰par Milo‰, âeãrdlová Alena

labrador retriever ¤ehánek Petr, Adlt Vladimír
ostatní retrívfii âeãrdlová Alena, MVDr. Bendová Jindfii‰ka
ostatní ‰panûlé JUDr. Jindfiichovsk˘ Blahoslav

IX. sk. FCI
bi‰onek BohuÀovská Jana
ãivava MUDr. Raba Milan
papilon, phalene, boston terier, tibet. terier RNDr. Ovesná Jaroslava, CSc.
ãínsk˘ chocholat˘ pes Ing. Janãík Leo‰
kavalír king. Ch. ‰p., king Ch. ‰panûl Dvofiáková Helena
coton de Tuléar, maltéz, boloÀ. psík, tibet. ‰panûl Ubrová Libu‰e
japonãík, pekinéz, havan. psík, shih-tzu, lhasa apso Dolej‰ová Olga
grifonci, brabantík, mops Kapounová Dagmar
franc. buldoãek Táborová Hana
lvíãek Mudra Antonín 
pudl Mudra Antonín
ostat. nejm. pl. Ubrová Libu‰e

X. sk. FCI
afgánsk˘ chrt, barzoj, saluki Sosnová Vûra

irsk˘ vlkodav, deerhound,
MVDr. Pavlásková Michaela - SKazavak, sloughi, ital. chrtík

whippet, greyhound Ing. Janãík Leo‰

Plemena neuznaná FCI
amer. buldog Václavík Miroslav
chodsk˘ pes Kukla Ladislav

ãesk˘ strakat˘ pes, lousian. l. pes, Ing. Ko‰Èálová Alena
moskev. dl. toy ter., praÏsk˘ krysafiík

Junior handling: Ing. Nûmeãková Ivana

Hlavní rozhodãí: Mgr. Ovesná BoÏena

UBYTOVÁNÍ

INTERHOTEL VORONùÎ a. s., KfiíÏkovského 47, 603 73 Brno

Cena pokoje VoronûÏ 1**** Cena pokoje VoronûÏ 2***
1 noc 1974,- Kã 1 noc 1708,- Kã
2 noci 3290,- Kã

zahrnuje: • ubytování pro 2 osoby  •  snídani formou bufetu
• zdarma ubytování pro Va‰eho psa

rezervace ubytování: E-mail: accom@voronez.cz
Tel.: 543 141 371  •  Fax: 543 212 002

Na v˘stavû budou posuzována v‰echna plemena FCI. V propozicích jsou
uvedeni rozhodãí dle návrhÛ chovatelsk˘ch klubÛ. Zmûna vyhrazena
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Rozdûlení plemen podle skupin FCI:

sobota: I., III., IV., VI., VII., VIII., X. + paterd. terier, dl. vipet

nedûle: II., V., IX. + ostatní nár. plemena dosud neuznaná FCI 

Uzávûrka pfiihlá‰ek:   ① 28. 7. 2006     ② 11. 8. 2006

Pfiihlá‰ky, informace: âMKJ - V¯STAVNÍ KANCELÁ¤ NVP
V·ETIâKOVA 5  •  602 00 BRNO
Tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026
E-mail: info@intercanis.cz
http://www.intercanis.cz

Tfiídy:  
Rozdûlení do tfiíd podle v˘stavního fiádu âMKU. Jsou uvedeny na pfiihlá‰ce.
Pro tfiídu pracovní doloÏte certifikát o sloÏen˘ch zkou‰kách, pro tfiídu vítû-
zÛ je nutno pfiiloÏit fotokopii získaného titulu. Certifikát pro tfi. pracovní
vydává âMKJ, âMKU nebo âKS dle rozdûlení plemen.

Tituly:
CAJC, CAC-âR, Res. CAC-âR, Národní vítûz, Vítûz plemene, Nejlep‰í veterán,
Nejhezãí pár, Nejlep‰í chovatelská skupina, Nejlep‰í pes skupiny FCI,
Nejkrásnûj‰í pes dne, Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy. Udûlení titulÛ není nárokové.
V jednotliv˘ch tfiídách se stanovuje pofiadí prvních ãtyfi jedincÛ se známkou
v˘born˘ nebo velmi dobr˘. Barevné rázy nûkter˘ch plemen jsou posuzovány
oddûlenû dle dodatku v˘stavního fiádu âMKU. Majitelé psÛ s udûlen˘m titulem
Vítûz plemene jsou povinni zúãastnit se se sv˘mi psy závûreãné pfiehlídky vítûzÛ.

SoutûÏe:
Mlad˘ vystavovatel - Junior handling - vûkové skupiny: I. od 9-13 let, II. od
13-17 let. SoutûÏí se se psem, zapsan˘m v nûkteré z plemenn˘ch knih státÛ
FCI, nemusí b˘t na v˘stavû posouzen. Hodnotí se pfiedvádûní psa, není dÛle-
Ïitá jeho kvalita. Body získané v soutûÏi lze zapoãítat do celoroãní a celostátní
soutûÏe z národních a mezinárodních v˘stav r. 2006. 

Odpolední soutûÏe:
• Nejhezãí pár psÛ - pro fenu a psa stejného plemene v majetku jednoho majitele

nebo spolumajitelÛ. Musí b˘t posouzeni na v˘stavû.
• Chovatelská skupina - pro nejménû 3 jedince stejného plemene, pocházejí-

cí od jednoho chovatele a min. ze dvou rÛzn˘ch otcÛ nebo matek, ktefií byli
na v˘stavû posouzeni.

• Nejlep‰í veterán - psi ve tfi. veteránÛ ocenûni V1

V˘stavní poplatky pro ãleny âMKU a SKJ a pro psy zapsané v plemenn˘ch
knihách âMKU a SKJ: 1. uzávûrka 2. uzávûrka 

za prvního psa vãetnû katalogu 550 Kã 650 Kã
za dal‰ího psa 450 Kã 550 Kã
dorost + veteráni 200 Kã 250 Kã
soutûÏe 150 Kã 250 Kã

vã. 19% DPH

Veterinární podmínky:
1. V‰ichni psi, ktefií se chtûjí v˘stavy zúãastnit, musí b˘t klinicky zdraví.
2. Psi musí b˘t v imunitû proti vzteklinû. (Pes byl v dobû od 30 dnÛ do jed-

noho roku pfied termínem konání v˘stavy vakcinován proti vzteklinû).
3. Psi pocházející z âR musí b˘t doprovázeni platn˘m oãkovacím prÛkazem

(dle § 6 veterinárního zákona), nebo platn˘m pasem pro malá zvífiata. Psi
z ãlensk˘ch zemí EU a tfietích zemí musí splÀovat podmínky dané nafiíze-
ním Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

4. Psi, ktefií nepro‰li veterinární pfiejímkou, se nesmí v˘stavy zúãastnit.

V‰eobecná ustanovení:
V˘stava je pfiístupná psÛm a fenám v‰ech plemen zapsan˘ch v plemenn˘ch
knihách uznan˘ch FCI, ktefií dosáhli den pfied v˘stavním dnem stáfií poÏa-
dovaného pro zafiazení do tfiídy. Importovaní psi musí b˘t zapsáni v ãesk˘ch
plemenn˘ch knihách, na pfiihlá‰ce nutno uvést i pÛvodní zkratku pl. knihy
a ãíslo zápisu zemû, ze které pes pochází. Pofiadatel v˘stavy nezodpovídá za
‰kody zpÛsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Volné pobíhání psÛ není dovoleno. Kousaví psi musí b˘t opatfieni náhub-
kem. Z v˘stavy se vyluãují háravé feny, feny ve vy‰‰ím stupni bfiezosti, kojí-
cí feny, jedinci s operativním nebo jin˘m veterinárním zákrokem k odstra-
nûní vady v exteriéru psa a psi s kupírovan˘ma u‰ima. Zmûny exteriérÛ psa
provádûné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava tri-
mováním s dlouhodob˘m vyvazováním psÛ na stolech jsou zakázány. 
Majitelé psÛ s udûlen˘m titulem „BOB - Vítûz plemene“ jsou povinni se
zúãastnit se sv˘mi psy závûreãné pfiehlídky vítûzÛ. 

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního
v˘stavního fiádu FCI a v˘stavního fiádu âMKU. V pfiípadû, Ïe by se v˘stava
nekonala z objektivních pfiíãin, budou poplatky pouÏity k uhrazení nákladÛ
v˘stavy. Vodûní stûÀat a jejich prodej na v˘stavû je zakázán. Pfiijetí psa na
v˘stavu bude potvrzeno nejpozdûji 10 dnÛ pfied v˘stavou.
Vystavovatel souhlasí se zvefiejnûním své adresy v katalogu.

DÛleÏité upozornûní: 
K pfiihlá‰ce psa na v˘stavu je nutno pfiiloÏit fotokopii jeho prÛkazu pÛvo-
du - platí pro v‰echny psy pfiihlá‰ené na v˘stavu.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodãího není pfiípustn˘. Protestovat lze pouze
z formálních dÛvodÛ poru‰ení v˘stavních pfiedpisÛ a propozic. Protest musí
b˘t podán písemnû, souãasnû se sloÏením jistiny 500 Kã, do skonãení
posuzování. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospûch pofiada-
tele v˘stavy.

Inzerce v katalogu:
Pro jednotlivce 1 strana A5 1000 Kã, 1/2 strany A5 500 Kã. 
Pro firmy 1 strana A5 2000 Kã, 1/2 strany A5 1500 Kã.

SEZNAM ROHODâÍCH DLE SKUPIN FCI:

I. sk. FCI
bíl˘ ‰v˘c. ovãák,

Ubrová Libu‰e
podhalaÀ. ovã., PON

bobtail, puli, pumi, mudi, beauceron, 
PhDr. MojÏí‰ Vladimír

komondor, kuvasz, pyren. ovãák, slov. ãuvaã

jihorusk˘ ovãák, flandersk˘ bouvier,
Marek Jaroslav

briard

austral. hon. pes, austral. ovãák, holand. ovã. Dolej‰ová Olga
welsh corgi, kelpie, border kolie Krinke Milan
ãsl. vlãák Nûmec Josef
bearded kolie Václavík Miroslav
nûmeck˘ ovãák MVDr. Krejãifiík Pavel
belg. ovãák Pisarãíková Hana
kolie, ‰eltie Svobodová Mlada
ostat. nejm. plemena Václavík Miroslav

II. sk. FCI
anglick˘ buldok Václavík Miroslav
boxer Ing. Fiala Radim (Autersk˘ Miloslav)
ãern˘ teriér, angl. mastif PhDr. MojÏí‰ Vladimír
bullmastif, malorská doga Táborová Helena
stfiedoasijsk˘ past. pes Hofiák Karel
kavkaz. past. pes ·imáãková Anna
leonberger ¤ehánek Petr
nûmecká doga Kvasniãka Lubo‰, Krinke Milan
nûmeck˘ pinã, trp. pinã Maru‰ková Marie 
velk˘ ‰v˘c. s. pes, apenzel., entlebuch. s. pes Václavík Miroslav
pyrenej. horsk˘ pes, pyrenejsk˘ mastin Ing. Janãík Leo‰
tibetská doga, brazil. fila Vondrou‰ Otakar
cane corso, bord. doga, argen. doga Vondrou‰ Otakar
dobrman Grocholová Helena
hovawart MVDr. Ridarãíková Gabriela - SK
rotvajler MVDr. Sedláfi Milo‰
novofundl. pes, svatober. pes, landseer MUDr. Bene‰ Viktor
kníraãi Jandová Zuzana, Petra‰ová ZdeÀka 
shar-pei RNDr. Ovesná Jaroslava, CSc.
‰arplaninac ¤ehánek Petr
pyrenej. horsk˘ pes, pyrenej. mastin PhDr. MojÏí‰ Vladimír
bernsk˘ sala‰. pes Kukla Ladislav
ostatn. nejm. plemena MVDr. Ridarãíková G., Hofiák Karel

III. sk. FCI
airedale terier Mgr. Zusková Blanka

west high. white ter., kern ter., norkfolk,
norviã ter., glen of im. ter., bulterier mini, PolehÀa Franti‰ek, Vol‰ická Jifiina
am. staf. ter., skotsk˘ teriér
staf. bulterier, dandie d. terier Kliment Zdenûk

Pro rozli‰ení plateb pfii první a druhé uzávûrce rozhoduje datum
po‰tovního razítka na obálce se zaslanou pfiihlá‰kou. Bez dokladu
o zaplacení nebude pfiihlá‰ka pfiijata.

Název a ãíslo úãtu: 
Komerãní banka, Praha 1, 125 07 VAKUS PRAHA 5.
âeskomoravská kynologická jednota, 
ã. úãtu: KB PRAHA 1 - 19-5374190227/0100, var. symbol: 999
IBAN CZ 9801000000195374190227, SWIFT KOMB CZ PP
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