
Milí přátelé,  
 dovolujeme si vás pozvat již na 25. Klubovou a Speciální výstavu staroanglických ovčáků - bobtailů. 
Klubová výstava se uskuteční v sobotu 24.července 2021, Speciální výstava v neděli 25.července 2021 v areálu 
Státního zámku Valtice. Tento starobylý zámek jistě opět přispěje k vynikající atmosféře výstavy, kdy máte 
možnost získat během jednoho víkendu dva výstavní tituly. Všechny vás i vaše čtyřnohé přátele srdečně zveme. 
            Těšíme se na shledanou - výbor Bobtail clubu 
 
 
Sponzoři výstavy:  
 

                            
    

Rozhodčí: 
Klubová výstava    Lisa Thielfoldt Nielsen, Dánsko, CHS „ Danish Delight “ 
Speciální výstava   Brigitte Schjot , Dánsko, CHS „ Danish Delight “ 

  
Přihlášky zasílejte: Kateřina Lobovská, Petrohradská 12, 101 00  Praha 10, tel. 777 517 106    

nebo e-mailem na adresu: lobovska@recyclex.cz nebo se přihlašujte přes dogoffice.cz 
 
Uzávěrka přihlášek         I.- 24.6.2021 II.- 8.7.2021   8.7.2021 – nečlen BC  
              1 výstava    obě výst.   1 výstava    obě výst.      1 výstava       obě výst. 
první pes, vč.katalogu  700 Kč   1.300 Kč       900 Kč    1.700 Kč       900 Kč (35 €)  1.700 Kč (65€) 
každý další pes   600 Kč   1.100 Kč       800 Kč    1.500 Kč       800 Kč (30 €)  1.500 Kč (58€) 
štěňata,dorost,veteráni,čestná 300 Kč      550 Kč       400 Kč      750 Kč        400 Kč (16€)      750 Kč (30€) 
tř.mimo konkurenci a soutěže 200 Kč      350 Kč       300 Kč    450 Kč       300 Kč (12€)      450 Kč (18€) 

  
katalogová inzerce  A5  člen BC / nečlen BC    A6   člen BC / nečlen BC 
      300 Kč (12€) / 500 Kč (20€)                 150 Kč (6€) / 250 Kč (10€)    
 
Bankovní spojení:  Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 
Číslo účtu:                              2301085991/2010  
Variabilní symbol:  52021 
  
Bankovní spojení pro zahraniční platby v eurech: Číslo účtu: 2901085995/2010 
IBAN: CZ6420100000002901085995 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX  
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1 
Majitel účtu: Bobtail club, Bydžovského 18, 108 00 Prague 10, Czech republic 
  
Třídy:  

Rozdělení do tříd je podle výstavního řádu ČMKU. Pro zařazení do třídy vítězů a čestné (bez nároku na 
CAC, ale účastní se soutěže o BOB) je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do  
této třídy (Mezinárodní a Národní šampión krásy FCI, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, 
Evropský vítěz, Světový vítěz). Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. K přihlášce psa 
je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu původu. Letos je opět otevřena i třída mimo konkurenci, která je pro psy 
a feny otevřena od 15ti měsíců věku. Mohou se jí zúčastnit i ostříhaní jedinci. Přihláška zaslaná po uzávěrce 



nebo bez dokladu o zaplacení nebude přijata! Obě výstavy se budou konat venku na travnaté ploše v 
zámeckém parku. Přihlášky se zpětně potvrzují jen e-mailem!  
 
Veterinární podmínky: 
 Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je 
v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným 
pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze 
dne 26.5.2003. 
 
Všeobecná ustanovení: 
 Výstava je přístupná všem psům a fenám plemene bobtail, zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří 
dosáhli v den výstavy požadovaného věku pro zařazení do příslušné třídy. Pořadatel výstavy neodpovídá za 
škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat 
veškeré veterinární i hygienické předpisy. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. 
Z výstavy se vylučují háravé feny a feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativně 
odstraněnou exteriérovou vadou. V případě, že by se výstava nemohla z objektivních příčin uskutečnit, budou 
výstavní poplatky použity k uhrazení nákladů na výstavu. Změna rozhodčích je vyhrazena!     
 
Protesty: 
 Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro 
porušení výstavních předpisů a propozic. Musí být dán písemně současně se složením jistiny 1.000 Kč pouze 
v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele. 
 
Výstavní třídy: 
Třída štěňat:  4 až 6 měsíců 
Třída dorostu:  6 až 9 měsíců 
Třída mladých:  9 až 18 měsíců (CAJC) 
Mezitřída:  15 až 24 měsíců (CAC) 
Otevřená:  od 15ti měsíců (CAC) 
Vítězů: od 15ti měsíců (CAC přístupná jedincům s titulem Interšampion, Národní šampion, 

Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz SV, Evropský vítěz, Světový vítěz) 
Čestná: od 15ti měsíců (bez titulu CAC, přístupná jedincům s titulem Interšampion, Národní 

šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz SV, Evropský vítěz, Světový vítěz) soutěží 
o BOB 

Veteránů: od 8 let  
Mimo konkurenci: od 15ti měsíců (i pro ostříhané jedince), obdrží posudek, určuje se pořadí, bez klasifikace 
 
Tituly: 
Nejlepší štěně  nejlepší pes nebo fena ze třídy štěňat, oceněni známkou VN 1 
Nejlepší dorostenec nejlepší pes nebo fena ze třídy dorostu, oceněni známkou VN 1 
Nejlepší mladý, BOJ nejlepší pes nebo fena ze třídy mladých, oceněni titulem CAJC ČR 
Nejlepší veterán, BOV nejlepší pes nebo fena ze třídy veteránů, oceněni známkou V1 
Klubový vítěz, KV  nejlepší pes a fena z mezitřídy, otevřené a vítězů, oceněni titulem CAC ČR 
Vítěz SV  nejlepší pes a fena z mezitřídy, otevřené a vítězů, oceněni titulem CAC ČR 
Vítěz SV mladých         nejlepší pes nebo fena ze třídy mladých, oceněni titulem CAJC ČR na SV 
Vítěz SV veteránů  nejlepší pes nebo fena ze třídy veteránů, oceněni známkou V1 na SV 
Vítěz plemene, BOB soutěží nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 

veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Klubový vítěz 
nebo Vítěz speciální výstavy) a vítězové čestných tříd (pes i fena)  

BOS soutěží nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů), nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena 
(Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy) a vítěz čestné třídy (V1 ze třídy čestné) pes 
nebo fena opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.  



Nejlepší pár  nastupují dva jedinci opačného pohlaví, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku 
jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být zapsáno v PP jedinců. 

Nej. chov. skupina sestává se z nejméně tří a nejvýše pěti jedinců, bez ohledu na pohlaví, pocházející ze 
stejné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých 
matek nebo otců) a byli na výstavě posouzeni. Nemusí být v majetku jednoho 
vystavovatele.    

Nejlepší plemeník nastupuje plemeník nejméně s pěti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se 
typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen ani nemusí být 
přítomen.  

 
Program setkání: 
 
Sobota   24.7.2021 Klubová výstava staroanglických ovčáků   
   9.00 – 9.45 přejímka psů  
   10.00  zahájení výstavy 

10.05  posuzování v kruzích, soutěže, přehlídka vítězů 
 
19.oo – 24.oo - společenský večer na terase nebo ve vinárně hotelu „Anton 
Florian“ (podle počasí nebo vládního nařízení) na zámku Valtice. 
Cena večeře: 650 kč/osoba  (700g/osoba) 
V ceně: 
1) studený raut: mix zahradních salátů s citrusy, parmezánem a balsamico redukcí, 
caprese – baby rajčata s mozzarellou, čerstvou bazalkou a panenským olivovým olejem, 
uzený pstruh s limetkovým créme fraiche, grilovaná kuřecí prsíčka marinovaná 
v bylinkách se sušenými rajčaty, vepřové miniřízečky z panenky s chilli majonézou  
2) teplý raut: sous vide grilovaná krůtí prsíčka na pečené kořenové zelenině s máslem a 
divokou rýží, vepřové medailonky s rozmarýnovou omáčkou a pečenými bramborami, 
zeleninové lasagne s rajčatovým základem a parmezánem (vegetariánské jídlo) 
3) dezerty: vanilkový cheesecake s čerstvými jahodami, čokoládové brownies, malinový 
dort se smetanou a vanilkovým korpusem, čerstvé krájené tuzemské a exotické ovoce 
Nápoje nejsou v ceně!! Raut pro nás bude připravovat firma SpoonGastro 
(www.spoongastro.cz), která ho s velkým úspěchem dělala i na Euro Show 2017! 

   V případě zájmu je nutné objednat předem a provést platbu k datu II. uzávěrky! 
 
 
Neděle   25.7.2021 Speciální výstava staroanglických ovčáků 

9.00 – 9.45 přejímka psů  
10.00  zahájení výstavy 
10.05  posuzování v kruzích, soutěže, přehlídka vítězů 

 
Ubytování: 
 
Každý účastník si musí ubytování zajistit individuálně! 
Výbor BC zajistil rezervaci zámeckého hotelu „Anton Florian“ (bývalý hotel Hubertus) pouze do data  
1. uzávěrky - 24.6.2021!  Info: www.zameckyhotelvaltice.cz. 
Rezervaci ubytování provádějte na e-mail: recepce@zameckyhotelvaltice.cz 
Heslo pro ubytování: bobtail   
Jednotný poplatek za psy na pokoji (bez ohledu na počet): 150 Kč/noc 
Členové BC mají z ubytování slevu 10 %, včetně platby za psy! Sleva bude odečtena při odjezdu! 
 
 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.  
 
 Těšíme se na shledanou.                                           
           Výstavní výbor 



Dear friends, 
We would like to invite you to 25th  Club and Special show of Old English Sheepdogs – 
bobtails. Club show will be held on Saturday 24th June 2021, Special show will be held 
on Sunday 25th June 2021 in the premises of Valtice castle. We warmly invite you and 
your four legged friends to this memorable event, during which you will have a chance 
to obtain two show titles. 
                     Looking forward to seeing you – Committee of Bobtail club 

Club Show Judge: Lisa Thielfoldt Nielsen  – DK , OES Kennel ,,Danish Delight” 

Special Show Judge: Birgitte Schjøth - DK, OES Kennel  ,,Danish Delight“ 

Entry closing date for both shows:   8. 7. 2021 

Sponsors of the Shows: 

            

Classes: 

In accordance with the Dog show regulation of ČMKU. Baby class (4-6 months), Puppy class (6-
9 months), Junior class (9-18 months – CAJC), Middle class (15-24 months - CAC), Open class 
(from 15 months - CAC), Honour class (National winner , Winner of Special Show, Certificate of 
the National Champion or Interchampion , World winner, European winner , In Honour class is 
not awarded CAC but it competes for BOB), Winner class (National winner , Winner of Special 
Show, Certificate of the National Champion or Interchampion , World winner, European winner 
- CAC), Veteran class (from 8 years), Assesment not competition  (from 15 months, also for short 
coated dogs, no classification in this class) 

Titles:  
Best Baby 
 

 
Is chosen from baby male and baby female class winners, with qualification 
very promissing 1 

Best Puppy 
 

Is chosen from puppy male and puppy female class winners, with qualification 
very promissing 1 

Best Junior 
BOJ 

Is chosen from junior male and junior female class winners, with qualification 
CAJC 

Best Veteran 
BOV 

Is chosen from veteran male and veteran female winners, with qualification 
excellent 1  



Club Winner Best male and a female with qualification CAC from intermediate, open and 
winner classes. 

Special Show Winner 
 
 
Special Show Junior 
Winner 
 
Special Show 
Veteran Winner 

Best male and a female with qualification CAC from intermediate, open and 
winner classes. 
 
Is chosen from junior male and junior female class winners, with qualification 
CAJC at Special Show 
 
Is chosen from veteran male and veteran female winners, with qualification 
excellent 1 at Special Show 

BOB Is chosen from the best of the competition adult male and female, (Club 
Winner or Special show winner), best junior male and junior female with 
qualification CAJC and best veteran male and veteran female with 
qualification excellent 1 and winners of Honour classes (male and female) 

BOS 
 
 

Is chosen from the best of the competition adult male or female, (Club 
Winner or Special show winner), best junior male or female with qualification 
CAJC and best veteran male or female with qualification excellent 1 of 
opposite sex than the dog which obtained the title BOB.  

Best Couple This qualification is a male and a female who have been judged at the show, 
owned or co-owned by the same person(s). In the case of co ownership all co 
owners must be the same. The co ownership must be confirmed by a record 
in the pedigree. 

Best Kennel Entering minimum 3 and maximum 5 individuals of either sex, which have 
been judged at the show.  They must come from the same kennel and must 
have at least two different fathers or mothers. The dogs do not have to be 
owned by the same person(s). 

Best Reproduce 
male 

Entering male with minimum 5 of his offspring, which have been judged at the 
show. The type and quality of the breed will be assessed. The Reproduce Male 
does not have to be judged at the show in normal competition and he does 
not need to be present.  

Payments: 
For the 1st dog:     35 euro /show (for both shows 65 euro) 
For each additional dog:    30 euro /show (for both shows 58 euro) 
Baby, Puppy, Veteran classes:   16 euro /show (for both shows 30 euro) 
Assesment not competition  
and Competitions:    12 euro /show (for both shows 18 euro) 
Advertisement in catalogue:    A5 page 20 euro, A6 page 10 euro 
 

 

 

Bank account details: 



Account No.: 2901085995/2010                              IBAN: CZ6420100000002901085995 

BIC/SWIFT Code: FIOBCZPPXXX 

Payment identification: payer’s mobile phone number  

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

Account Holder: Bobtail club, Bydžovského 18, 108 00 Praha 10, Czech republic 

 

Entry form address:  Kateřina Lobovská, Petrohradská 401/12, 101 00  Prague 10,  

tel. 00420 777 517 106   or e-mail to: lobovska@recyclex.cz   

or you can register via dogoffice.cz 

Entries will be confirmed via e-mail only! 

Program: 

Saturday  24.7.21 Club OES Show   

9.00 – 9.45 veterinary control 

   10.00  show commences 

10.05  start of judging, competitions, winners  

19:00 - 24:00  Social evening on the terrace of  “Anton Florián” hotel 
                            Dinner price: 25 €/ person (700grm / person) 

Price includes: 1) cold buffet: mix of garden salads with citrus, parmesan and balsamic 
reduction of caprese - baby tomatoes with mozzarella, fresh basil and virgin olive oil, 
smoked trout with lime créme fraiche, grilled chicken breast marinated in herbs with 
sun-dried tomatoes, pork mini steaks with chilli mayonnaise 
2) warm buffet: sous vide grilled turkey breast on roasted root vegetables with butter 
and wild rice, pork medallions with rosemary sauce and baked potatoes, vegetable 
lasagna with tomato base and parmesan (veg. dish) 
3) desserts: vanilla cheesecake with fresh strawberries, chocolate brownies, raspberry 
cake with cream and vanilla, fresh sliced domestic and exotic fruits 
Drinks are not included!! The banquet will be prepared for us by the company 
SpoonGastro (www.spoongastro.cz), which also did a banquet at the Euro Show 2017 
with great success! 
Has to be ordered  and paid before the 8.7.2021! 

 
Sunday   25.7.21 Special OES Show 

   9.00 – 9.45 veterinary control 

   10.00  show commences 

10.05  start of judging, competitions, winners  

Accommodation:  



Accommodation must be arranged individually! 

Bobtail club arranged the reservation in hotel “Anton Florián” till 24th June 2021.  

Info: www.zameckyhotelvaltice.cz. Each participant has to arrange accommodation themselves AS SOON AS 
POSSIBLE! Make reservations for accommodation by e-mail: recepce@zameckyhotelvaltice.cz  Password for 
accommodation:  bobtail.  

 Single fee for dogs in the room (regardless of the number): 6 CZK / night 

If you have any questions, please contact us. 

 PLEASE KEEP THE PREMISES OF THE VALTICE CASTLE CLEAN. THANK YOU!  

 

Important information: 

Show ground will be in the castle complex open area. The show is open to males and females registered in FCI 
recognized studbooks, which reach the age required for the entry into the class on the day of the show. The 
organizer of the show is not responsible for any damage caused by a dog or an exhibitor, nor for a death or a 
loss of a dog. Free movement of dogs, without leashes, is not permitted. It is forbidden to treat the coat, skin 
or nose of the dog with anything that changes their texture, color or shape. Only combing and brushing is 
allowed. It is also forbidden to tie the dog to the trimming table for longer than is necessary for treatment. 
Entry forms without a copy of certificate of identification [PP] (all Classes) and the recognized  Title (only for 
the Winner Class) will not be accepted!!!  Original of the pedigree has to be submitted upon request. All dogs 
taking part at the show must be vaccinated against rabies  and must be in perfect health condition. Biting 
dogs, sick dogs, dogs suspected of being sick and bitches in season and visibly pregnant bitches are not 
allowed to be brought into the exhibition area. Dogs with surgically removed external defects are not 
allowed to be brought into the exhibition area. Show committee can refuse the acceptation of the dog 
without giving a reason. If the show does not take place for objective reasons, show fees will be used to cover 
the costs of the show. The change of the judges is reserved.                                                                                                                            
 
Protests/Complaints:   A protest against the decision of the judge (awards, assignment of placement and 
titles) is not permitted. Complaint due to formal reasons (breaking regulations or rules) is permitted. The 
complaint must be submitted in writing and together with a deposit, which is 40 Euro. Complaints/protests 
can be made only during the show. Complaints/protests submitted after the show will not be considered. If 
the complaint/protest is found to be unjustified, the deposit will be kept by the show organizer. 

Official Veterinary Order:   All the entered dogs must be clinically healthy. Dogs must have pet passport or 
veterinary certificate with valid vaccination against rabies. Dogs from EU and third countries must have valid 
EU Pet Passport and must meet the conditions by the EU Regulation 998/2003 from 26/5/2003. All the time 
during the dog show the owners must supervise/take care of the dogs so that they do not cause any damage 
to other dogs or humans. 

We looking forward to see you. 

                                          Show   committee 

 


