
16. MORAVSKOSLEZSKÁ
NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ 

VŠECH PLEMEN

která se koná ve dnech

8.–9. záfií 2007
BRNO - BRNùNSKÉ V¯STAVI·Tù

pavilon B + volná plocha

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

âESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

shar-pei, tibetská doga Ing. Ko‰Èálová Alena
Ostatní nejm. plemena II. sk. PhDr. MojÏí‰ Vl., Ing. Matyá‰ J.

III. sk. FCI
airedale terier Ing. Hejãová Renata
am. staford. terier, bedlington ter.,
irsk˘ ter, welsh terier

Hrabáková Olga

jork‰ir. terier Ing. Janãík Leo‰
border terier, jack r. terier., parson r. terier,
paterd. terier

Letáãková Eva

bulterier Tvrzová Alena
foxteriefii Huber Margarete-A (Sedlák R.)
nûmeck˘ loveck˘ terier Holoubek Jaroslav
irish s.c. w. terier, kerry blue ter., lakeland 
terier, skotsk˘ terier, west h. w. terier

Ing. Kubala Jar.-SK

austr. ter., austr. silky ter., cairn ter., 
manchester ter., norfolk t., norwich t., Huber Margarete-A
dandie d. terier

staford. bulterier, ãesk˘ terier Ing. Petrusová Hana
Ostatní nejm. plemena III. sk. Huber Margarete-A

IV. sk. FCI
jezevãíci Buriánková Alena, Müller Ludûk

V. sk. FCI
akita-inu Pavlíková Ludmila
alja‰sk˘ malamut Havelka Tibor-SK
americká akita, shiba-inu Pavlíková Ludmila
basenji Ing. Janãík Leo‰
samojed, sibifisk˘ husky, grónsk˘ pes
chow-chow

KÛrová Marie

‰picové, eurasier Maru‰ková Marie
peruánsk˘ naháã, mexick˘ naháã ¤ehánek Petr
Ostatní nejm. plemena V. sk. Pavlíková Ludmila

VI. sk. FCI
bavor. barváfi, hanover. barváfi MUDr. Ma‰lanka Tadeá‰
bloodhound, baseti Wieremiejczyk-Wierzchowska M.-PL
beagle Ing. Krejzková Anna
rhod. ridgeback MVDr. ·imek Franti‰ek
Ostatní nejm.plemena VI. sk. Wieremiejczyk-Wierzchowska M.

VII. sk. FCI
pointfii, setfii, bret. ohafii Dvofiáková Helena
ãesk˘ fousek Ing. Kla‰ka Petr
nûm. dl. ohafi, m. m. ohafi, v. m. ohafi Buba Petr
nûm. drát. ohafi, slov. hr. ohafi, maì. ohafi kr. Nûmec Josef
nûm. ohafi krátk. Kulhánek Vladimír
Ostatní nejm. plemena VII. sk. Nûmec Josef

VIII. sk. FCI
americk˘ kokr‰panûl Ing. Mervová Darina

anglick˘ kokr‰panûl JUDr. Jindfiichovsk˘ Blahoslav
ostatní ‰panûlé Janeková Janka-SK
labrador retriever âeãrdlová Alena
golden retriever SmrÏová Dana
ostatní retrievfii Pasák Franti‰ek

IX. sk. FCI
brabantík, grifonci MVDr. Pavelek Petr
bi‰onek, boston terier Mgr. Ovesná BoÏena
coton de Tulear Mgr. Brotánková Zuzana
ãínsk˘ chocholat˘ pes ¤ehánek Petr
ãivava Pinner Gertrude-A
franc. buldoãek Václavík M.,Táborová H.
kavalír k. Ch. sp., king Ch. ‰panûl Ing. Kovafiíková Hana
lhasa apso Mgr. Ovesná BoÏena
mops Václavík Miroslav
havansk˘ psík Mgr. Brotánková Zuzana
maltéz. psík, boloÀ. psík, lvíãek Ing. Janãík Leo‰
japan-chin, pekinéz Dolej‰ová Olga
papilon Ing. Janãík Leo‰
pudl Vr‰ecká Zuzana
shih-tzu Kube‰ Robert
tibetsk˘ ‰panûl Mgr. Ovesná BoÏena
tibetsk˘ terier Ing. Janãík Leo‰
Ostatní nejm. plemena IX. sk. Mgr. Brotánková Z., Dolej‰ová O.

X. sk. FCI
afgán. chrt, barzoj, irsk˘ vlkodav,
deerhound, saluki

Panu‰ková Vlastimila

greyhound, vipet, azavak, sloughi dr. Guni‰ Miroslav-SK
Ostatní nejm. plemena X. sk. dr. Guni‰ Miroslav-SK

Plemena neuzn. FCI
patterdale terier Letáãková Eva
praÏsk˘ krysafiík Ing. Cvrãková Vûra
chodsk˘ pes Svobodová Jana
Ostatní nejm. plemena neuzn. FCI Dolej‰ová O., Ing. Matyá‰ J.

Junior handling Ing. Nûmeãková Ivana

Hlavní rozhodãí Tichá Vladimíra

Rozhodãí budou vyuÏiti podle poãtu pfiihlá‰en˘ch psÛ.

UBYTOVÁNÍ

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

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



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 16. 7. 2007     ② 30. 7. 2007

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 mlad˘ pes, Nejlep‰í mladá
fena, 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 ple-
men 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 závû-
reãné 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. 2007. 

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
• Nejlep‰í mlad˘ pes/fena - ve tfi. mlad˘ch ocenûní V1+CAJC

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
‰tûÀata, dorost + veteráni 200 Kã 250 Kã
soutûÏe 150 Kã 250 Kã

Název a ãíslo konta: âeskomoravská kynologická jednota,
Komerãní banka Praha 1, 125 07 VAKUS Praha 5.
â. úãtu: 19-5374190227/0100, Var. symbol: 999
IBAN CZ 9801000000195374190227 SWIFT KOMBCZPP
Na zaplacení v˘stavního poplatku pouÏívejte pouze sloÏenky typu A, platba na
úãet. SloÏenky typu C nepfiijímáme. Pro rozli‰ení plateb pfii první a druhé
uzávûrce rozhoduje datum po‰tovního razítka na obálce se zaslanou zapla-
cenou pfiihlá‰kou. Bez dokladu o zaplacení nebude pfiihlá‰ka pfiijata.

Doklady k úãasti na v˘stavû:
• prÛkaz pÛvodu psa
• oãkovací prÛkaz nebo veterinární pas
• Pokud jedinci pfiihlá‰ení do tfiídy ‰tûÀat nemají ke dni uzávûrky vysta-

ven˘ PP, lze je pfiijmout na základû pfiedl. kopie o pfiidûlení ãísla zápisu
pracovi‰tûm plemenné knihy.

Veterinární podmínky:
1. Psi musí b˘t klinicky zdraví.
2. Psi pocházející z âR musí b˘t doprovázeni platn˘m oãkovacím prÛka-

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

3. Psi musí mít oãkování proti vzteklinû nejménû pfied 30 dny a ne déle neÏ
v období 1 roku a b˘t v imunitû proti psince a parvoviróze.

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, mlad‰ích 3 mûsícÛ 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˘. Vystavovatel mÛÏe
podat protest 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 pofiadatele 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 ROZHODâÍCH DLE SKUPIN FCI

I. sk. FCI
austral. ovãák, austr. honáck˘ pes,
‰iperka

Krinke Milan

bíl˘ ‰v˘carsk˘ ovãák, jihorus. ovãák Václavík Miroslav
bearded kolie, border kolie PhDr. MojÏí‰ Vladimír
bobtail, beauceron Spoustová Petra
belgick˘ ovãák, briard, fland. bouvier Ing. Matyá‰ Jaroslav-SK
ãeskosl. vlãák Ing. Janãík Leo‰
kolie, ‰eltie Mgr. Fialová Eva
nûmeck˘ ovãák Zavadilík Jifií
polsk˘ o. níÏ., podhal. ovãák Ing. Matyá‰ Jaroslav-SK

puli, pumi, mudi, komondor, kuvacz
PhDr. MojÏí‰ Vladimírvel‰korgi, kelpie

Ostatní nejm. plemena I. sk. Ing. Matyá‰ J.,Václavík M.

II. sk. FCI
angl. buldok Václavík Miroslav

boxer
RNDr. Müllerová M., CSc. 
(Autersk˘ M.)

bulmastif, cane corso, malor.doga Táborová Helena
bernsk˘ sala‰nick˘ pes Havelka Tibor-SK
brazilská fila, kavkaz. p. pes,
stfiedoas. p. pes

Ing. Matyá‰ Jaroslav-SK

argen. doga, kanár. doga, angl. mastif,
neapol. m., tosa-inu

Hofiák Karel

ãern˘ terier, pyren. mastin, 
pyren. h. pes, anatol. p. pes

PhDr. MojÏí‰ Vladimír

dobrman, novofundl. pes, 
velk˘ ‰v˘c. s. pes, svatober. pes, landseer

MUDr. Bene‰ Viktor

hovawart Svobodová Jana
kra‰sk˘ ovãák, ‰arplaninac Dolej‰ová Olga
kníraãi VodráÏková P.,Glänznerová H.
leonberger JUDr. ·imáãková Anna

nûmecká doga
MUDr. âelakovsk˘ Jan, 
Nûmec Petr

nûmeck˘ pinã, trpasliãí pinã Hofiák Karel
rotvajler Buriánková Alena

}
}

}
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}


