
KLUB CHOVATELŮ KNÍRAČŮ ČR 1927 z.s 

Pobočný spolek 02 Středočeský 

pořádá 

v kryté hale areálu výstaviště Krásná louka 

CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ 
VÝSTAVU KNÍRAČŮ 

 

se zadáváním titulů 
Vítěz roku, Vítěz roku mladých, 

Vítěz roku veteránů, BOB, BOJ, BOV, BOS, ČKŠ, 
ČKŠ Junior, ČKŠ Veterán, CAC, CAJC a ISPU 

certifikát, Nejlepší malý, střední a velký knírač, BIS, 
BIS štěně, dorost, mladý, veterán a čestný 

v Mladé Boleslavi 

19. 9. 2020 

Vážení přátelé, 
dovolujeme si vás pozvat na celostátní výstavu 

kníračů všech rázů do Mladé Boleslavi 
a bonitaci malých a středních kníračů. 

PROGRAM DNE: 

  8.30 – 9.25 Přejímka psů na výstavu 

  9.30 Zahájení výstavy 

  9.45 – 14.00 Posuzování v kruzích 

10.00 Posuzování bonitace v kruhu 

14.30 – 15.30 Závěrečné soutěže 

16.00 Zakončení výstavy 
 

SEZNAM NAVRHOVANÝCH POSUZOVATELŮ: 

Výstava:  Sergej Vanža (SK) 
                Mgr. Božena Ovesná (CZ) 
Bonitace: Lenka Fairaislová (CZ) 

Organizátor si vyhrazuje právo změny delegací! 

SOUTĚŽE: 

Mladý vystavovatel 
Nejlepší pár 
Nejlepší chovatelská skupina 

Udělení titulů nelze nárokovat, řídí se Výstavním řádem ČMKU. 
Pro získání titulu Český šampion platí ustanovení ČMKU. Pro 
získání titulu  Klubový šampion platí ustanovení KCHK. 

 THE CZECH SCHNAUZER CLUB 1927 z.s. 

Central Bohemian Branch 

holds 

in roofed hall of exhibition ground Krásná louka 

CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ 
VÝSTAVU KNÍRAČŮ 

 

se zadáváním titulů 
Vítěz roku, Vítěz roku mladých, 

Vítěz roku veteránů, BOB, BOJ, BOV, BOS, ČKŠ, 
ČKŠ Junior, ČKŠ Veterán, CAC, CAJC a ISPU 

certifikát, Nejlepší malý, střední a velký knírač, BIS, 
BIS štěně, dorost, mladý, veterán a čestný 

in Mladá Boleslav 

19. 9. 2020 

Dear friends, 
we have the honor to invite you on National 

Schnauzer Club Show to Mladá Boleslav. 

PROGRAMME: 

  8.30 – 9.25 Reception of dogs 

  9.30 Show opening 

  9.45 – 14.00 Judging in the rings 

14.30 – 15.30 Final competitions 

16.00 End of show 
 

LIST OF PROPOSED JUDGES: 

Show: Sergej Vanža (SK) 
           Mgr. Božena Ovesná (CZ) 
 

Organizer reserves right to change delegacy! 

COMPETITIONS: 

Junior handling 
Brace competition 
Kennels competition 

Award of titles is not pretended, If it is not said anything else the 
rules of ČMKU are valid. The title Czech Champion is awarded 
according to ČMKU. The title Czech Club Champion is awarded 
according to Czech Schnauzer Club rules. 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Výstavy se mohou zúčastnit pouze psi a feny zapsaní v plemenných 

knihách uznaných F.C.I. Importovaní jedinci v majetku českých 

vystavovatelů musí být zapsáni v českých plemenných knihách.  

Z výstavy se vylučují psi dle článků 12 a 17 Výstavního řádu ČMKU, 

zejména: psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, háravé a kojící 

feny, feny ve druhé polovině březosti, kryptorchidi, jedinci na nichž 

byl proveden chirurgický zákrok za účelem odstranění exteriérové 

vady či nedostatku. 

Dále pak psi nebezpeční, kousaví a agresivní vůči lidem a psům. 

Psi v majetku osob, jimž bylo odňato právo vystavovat, psi kteří 

 GENERAL PROVISION 
Participating dogs must be registered in stud books accepted by F.C.I., 

achieved given age in the day of the show for classification. Imported 
dogs of Czech owners have to be registered in Czech Stud book.  

Sick dogs, suspicious sick dogs, dogs after injury, bitches in the heat, 

bitches at advanced gravidity stages, nursing bitches, individuals with 

surgery or other interventions on exteriors to a detect removals and 

dogs with cropped ears are excluded from the exhibition according to 

ČMKU Show rules, paragraph 12 and 17. 

Also are excluded dangerous and biting dogs belligerent oward 

people and dogs. Dogs whose owners lost the right to show. Dogs 



nejsou uvedeni v katalogu (kromě psů prokazatelně neuvedených 

vinou pořadatele). Účast na výstavě musí být v souladu s ustanovením 

zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. ve znění 

pozdějších platných předpisů (tj. nebudou vpuštěni ani psi 

s kupírovanýma ušima). 

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavova-

telem, ani za ztrátu či úhyn psa. Není dovoleno volné pobíhání psů 

a prodej štěňat. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem.  

Výstavní výbor je oprávněn bez udání důvodu odmítnout přijetí při-

hlášky. 

V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou 

výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů s její přípravou.  

Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónová-

ním srsti psa a základní úprava trimováním spojená s dlouhodobým 

vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Na výstavě bude provádě-

no testování srsti na přítomnost barviva. Odmítnutí odebrání vzorku 

srsti nebo pozitivní nález, mají za následek diskvalifikaci psa. 

PROTESTY – výstava 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protest lze podat 

pouze z formálních důvodů, pro nedodržení výstavního řádu a propo-

zic. Musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč 

pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá 

ve prospěch pořadatele. 

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 

Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být doprová-

zeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. zákona) nebo 

platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích 

zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parla-

mentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.  

Psi musí mít platné veterinární osvědčení o očkování proti vzteklině 

ne kratší 30ti dnů a musí být v imunitě proti psince, parvoviróze a 

leptospiróze. 

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ A BONITACI: 

 průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude vydán 

– platný pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz 

 k bonitaci jsou připuštěni: 

– malý knírač od 15 měsíců s výstavním oceněním (výborný / 

velmi dobrý),  

– střední knírač od 15 měsíců s výstavním oceněním (výborný / 

velmi dobrý), se záznamem výsledku RTG DKK v PP. 

 členský průkaz KCHK pro rok 2020 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 21. 8. 2020 

Po tomto datu (razítko pošty) NEBUDE přihláška přijata. 
Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. 

Způsoby přijímání přihlášek:  
1. on-line na: www.dogoffice.cz 
2. na e-mail: quattrocento@email.cz 
3. poštou na adresu: 

Marcela Havlínová, Okružní 2216, 470 01 Česká Lípa 
Info mob.: 732 357 789 
Platbu zašlete na účet: 700805002/5500 
Přihlášky budou potvrzovány e-mailem. 

that aren’t mentioned in the catalogue (excepting dogs that aren’t 

in catalogue due to the fault made demonstrably by the organizer).  

The organizer of the show is not responsible for damage caused by 

a dog or an exhibitor, not even for a death or a lost of a dog. Free 

running of a dog is not allowed. Bitten dogs must have a muzzle. A 

show committee can refuse an acceptation of a registration without 

saying a reason. In case of not holding the show from the objective 

reasons (infection, etc.) the fees will be used to refund costs in connection 

with preparation of the show. 

It is forbidden to treat the coat or skin with anything that alters the 

structure, color or form and to leave the dog tied up on the trimming 

table longer than necessary for show preparation. There will be performed 

the test for dog’s coat color dyeing. Rejection to provide coat sample 

or positive result will lead to dog disqualification. 

COMPLAINTS – show 

Protests against decision of judges are not admitted. Protests are 

allowed only from formal reasons against breaking rules and propositions. 

Protest must be given in a written form together with 500,-Kč only 

in the time of course of the show. If the protest is not accepted, the 

sum will forfeit in the profit of show organizators. 

VETERINARY REGULATIONS 

Dogs must be clinically healthy. Dogs from Czech Republic must be 

furnished with valid certificate of vaccination or passport for small 

animals. Dogs from EU countries has to be accompanied with valid 

pet passport. Dogs from other countries has to fulfill conditions given 

by European Parliament and European commitee No. 998/2003 from 

26.5.2003.  

Dogs have to be vaccinated against rabies at least no shorter than 

30 days and no longer than one year before the show is held (expiration 

based on used vaccine max. 3 years) and have to be in immunity 

for distemper and parvovirus. 

NECESSARY DOCUMENTS FOR SHOW: 

 pedigree of a dog officially issued by Stud book accepted by F.C.I. 

or a receipt that the pedigree is going to be issued  

 valid PET PASSPORT 

ENTRY CLOSE 21. 8. 2020 

Entry forms won’t be accepted after this date (date of postmark). 
Fill in a separate entry form for each dog. 

Ways of receiving the entry forms:  
1. online: www.dogoffice.cz 
2. send by e-mail: quattrocento@email.cz 
3. send by mail: 

Marcela Havlínová, Okružní 2216, 470 01 Česká Lípa, CZ 

FOREIGN EXHIBITORS CAN PAY CASH AT THE SHOW. 
 

It is compulsory for each exhibitor to pay the entry fees even if he 
doesn’t show up with his dog. 
Entries will be confirmed by e-mail. 

 

POPLATKY Člen KCHK Člen Stř. pob. Nečlen  klubu ENTRY FEE 

*za prvého psa včetně katalogu 700 Kč 600 Kč 

Platí 
dvojnásobek 

*the 1st  dog incl. catalog 30 € 

za dalšího (stejný majitel) 550 Kč 450 Kč any additional dog (the same owner) 20 € 

ve třídě štěňat, dorostu, veteránů a čestné 250 Kč 200 Kč baby, puppy, veteran and honorary classes 10 € 

soutěže 250 Kč 200 Kč competitions 10 € 

bonitace 600 Kč 550 Kč  -  

INZERCE 1 strana výstavního katalogu 1/2 strany výstavního katalogu ADVERTISEMENTS whole page 1/2 of the page 

pro chovatele 500,- Kč 250,- Kč breeders 20 € 10 € 

pro podnikatele smluvní business negotiated price 
 

* Z více psů jednoho vystavovatele, za prvního bude považován pes přihlášený do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů.  
* Of more dogs one exhibitor will be considered as the first dog entered in the junior class, intermediate, open, working or winners. 
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PŘIHLÁŠKA  ∙  ENTRY FORM 
 

Jméno psa a chovatelské stanice: 
Name of the dog: 

 
Pes 
Male 

 

Číslo zápisu: 
Registration Nr. 

 
Datum narození: 
Date of birth: 

 
Fena 
Female 

 

Otec psa: 
Sire: 

 
Matka psa: 
Dam: 

 
 

 

Akce / Action výstava 
show 

 

bonitace 
výstavní ocenění 
výborná 

výstavní ocenění 
velmi dobrá 

 

RTG DKK SK 

 

Velikost / Size Barva / Color 

malý 
miniature 

střední 
standard 

velký 
giant 

bílý 
white 

černý 
black 

černostříbřitý 
black and silver 

pepř a sůl 
pepper and salt 

 Třída Class Podmínky zařazení do třídy Conditions for inclusion in class 
 

Štěňat Baby 4 – 6 měsíců 

 

4 – 6 months 
 

Dorostu Puppy 6 – 9 měsíců 6 – 9 months 
 

Mladých Junior 9 – 18 měsíců 9 – 18 months 

 

Mezitřída Intermediate 15 – 24 měsíců 15 – 24 months 

 

Otevřená Open od 15  měsíců from 15 months 

 

Pracovní Working od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou z výkonu from 15 months with accepted working exam 

 

Vítězů Winner od 15 měsíců přístupná jedincům s uznaným mezinárodním 
či národním championem, národním vítězem a klubovým vítě-
zem nebo vítězem speciální výstavy v konkurenci dospělých 

from 15 months with International or National 
Champion, National or Club Winner or Winner 
of Specialty Show in competition of adults 

 

Veteránů Veteránů od 8 let from 8 years 

 

Čestná Honorary pro jedince od 15 měsíců s uznaným mezinárodním, národním 
titulem championa či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo 
Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC (zadává se známka 
a pořadí) 

from 15 months with International or National 
Champion, National or Club Winner or Winner 
of Specialty Show (without classification and 
sequence) 

 

 

Chovatel: 
Breeder: 

 

 

Majitel: 
Owner: 

 

 

Ulice: 
Street: 

 
Číslo: 
Nr.: 

 
PSČ a město: 
ZIP and City: 

 

 

Země: 
Country: 

 
Tel.: 
Ph.: 

 E-mail:  

 

 

Soutěže / Competitions: 
 

 

Nejlepší pár / Brace competition 

Jméno psa: 
Name of male: 

 

  

 Jméno feny: 
Name of female: 

 

 

Pro psa a fenu stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku 
jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být pro-
kázáno zápisem vprůkazu původu. 

 For a dog and female of the same breed exhibited at the show, owned 
by oneowner or co-owner. Co-ownership must be evidenced by an 
entry in the birth certificate. 

 

 

Nejlepší chovatelská skupina / Best of Kennels Competition 

Jméno chov. stanice: 
Name of kennel: 

 

 

Pro nejméně tři jedince stejného plemene pocházející od jednoho 
chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek. Psi musí být na 
výstavě posouzeni! Dodatečné hlášení do výše uvedených soutěží v 
den výstavy není možné. 

 For at least three individuals of the same breed coming from 
onebreeder and min. from two different fathers or mothers. Dogs have 
to be evaluated at the show! Additional registrations to the above 
competitions of the day of the show  are not possible. 

 

 

Nejlepší mladý vystavovatel / Junior handling 

Jméno dítěte: 
Name of child: 

  Věk dítěte: 
 Age of child: 

 

   

 Jméno psa: 
Name of dog: 

 

 

I. kategorie: od 9 do 13 let, II. kategorie: od 13 do 17 let. Soutěží se se 
psem zapsaným v některé plemenné knize států FCI. Soutěžit se 
může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen, ale vždy s 
plemenem, které je vdaný den na výstavě posuzováno. Hodnotí se 
předvedení psa, není důležitá jeho kvalita. Vystavovatel musí 
dosáhnout věku pro zařazení do kategorie ve výstavní den. 

 Category I: from 9 to 13 years, II. category: from 13 to 17 years old. 
Competitor must show a dog that is registered in some FCI Studbook. 
You can compete with a dog that was not judged at the show but always 
with a breed that is judged on that day at the dog show. The performance 
of the dog is evaluated, its quality is not important. The exhibitor must 
reach the age for inclusion in the category at the show day. 

 



 

K řádně vyplněné přihlášce psa na výstavu je nutno doložit: 

 fotokopii průkazu původu psa 

 do třídy pracovní – certifikát o složené zkoušce (pro VK platí pouze 
velký certifikát)  

 do třídy vítězů – doklad o uděleném titulu  

 potvrzení o uhrazení vstupních poplatků!  

 potvrzení o zaplacení členského příspěvku KCHK pro rok 2020 

To entry form is need enclose: 

 photocopy of pedigree 

 photocopies of the titles for working and winner class 

 

 

Podpisem se vystavovatel zavazuje dodržovat ustanovení výstavního  
řádu ČMKU, FCI, České veterinární předpisy a propozice pořadatele.  
Vystavovatel souhlasí s uvedením plného jména a adresy v katalogu 
výstavy.  
Přihlášením se vystavovatel zavazuje uhradit všechny výstavní 
poplatky. 
Vystavovatel souhlasí s odebráním vzorku srsti. 

The submission of the entry form shall be regarded as the exhibitor′s 
declaration stating that he/she knows ČMKU, FCI Show rules, Czech 
Veterinary rules, propositions and will observe them. 
The exhibitor is giving his/her permission to publish his/her full 
name and address in the catalogue.  
The entry is financially binding.  
The exhibitor is giving his/her permission to taking of his/ her dog 
coat/ sample 

 
Datum: 
Date: 

 
Podpis vystavovatele: 
Signature of the exhibitor: 

 

 

 
 

Bez přiložené kopie o zaplacení vstupních poplatků nebude 
přihláška na výstavu přijata!!! 

 

ÚHRADA POPLATKŮ: 

 Počet přihlášených 
psů 

Kč 

První pes a katalog   

Další pes / psi   

Soutěže   

Bonitace   

Inzerce chovatelská   

Inzerce pro podnikatele   

Celkem   

 


