
 

 

KLUB CHOVATELŮ GRIFONKŮ A BRABANTÍKŮ, z. s. 

 

 

Vás srdečně zve na  

SPECIÁLNÍ  VÝSTAVU 

Memoriál Františka Pěničky 

(přeloženo z 2020) 

 
 

 

v Brně – Kadlcův mlýn  

pátek 2. července 2021 

 

 

Místo:  

Kadlcův mlýn, Mariánské údolí 2169/3, 628 00 Brno 

49.2099189N, 16.7112389E, www.kadlcuvmlyn.cz 

  

Rozhodčí:  

Frnčová Lenka, CZ 

 

 

http://www.kadlcuvmlyn.cz/


PROGRAM: 

11,00    Přejímka psů po celý den 

12,00 – 12,15  Zahájení výstavy 

12,15    Posuzování dle časového harmonogramu 

    Závěrečné soutěže po ukončení posuzování 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY A UZÁVĚRKY: 

                                          I. 20.06.2021   

Za 1. psa, vč. katalogu  550 Kč    

Za 2. a další psy   400 Kč    

štěňata, dorost   300 Kč    

čestná     400 Kč    

veteráni    200 Kč    

 

 

Za prvního psa při přihlášení více psů nelze považovat psa přihlášeného do třídy štěňat, 

dorostu, čestné a veteránů. Sleva za 2. a další psy může být uplatňována pouze v případě, že 

jméno majitele je shodné s 1. přihláškou.  

Stornování přihlášky je možné pouze do termínu 1. uzávěrky s manipulačním poplatkem 100 Kč. 

 

TITULY A OCENĚNÍ 

CAJC, CAC-ČR, Res. CAC, Vítěz plemene – BOB 

Nejlepší mladý (BOJ), Nejlepší veterán (BOV), Nejlepší z opačného pohlaví (BOS) 

Vítěz speciální výstavy, Vítěz speciální výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy veteránů 

BIS mladý, BIS veterán, BEST IN SHOW 

 

Udělení titulů nelze nárokovat a řídí se řády a předpisy ČMKU a FCI. 

 

SOUTĚŽE 

pouze pro BOJ, BOV a BOB 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU a platného standardu FCI.  

Výstava je přístupná psům a fenám plemen grifonek belgický, grifonek bruselský a brabantík, 

zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří 

požadovaného pro zařazení do třídy. Nesprávné zařazení psa do třídy je vystavovatel povinen 

ihned po příchodu na výstavu reklamovat ve výstavní kanceláři. Přeřazování psa na výstavě 

z třídy do třídy jako nový požadavek vystavovatele není možné. Tituly může obdržet pouze 

pes zapsaný v plemenných knihách členských států FCI, a států, jejichž plemenné knihy FCI 

uznává. Přihlášky se přijímají výhradně elektronicky přes systém Dogoffice. Pro rozlišení 



plateb rozhoduje datum registrace přihlášky. V případě nejasností má pořadatel právo si 

vyžádat originál průkazu původu. V případě přihlášení Vašeho psa do třídy vítězů, přiložte 

k přihlášce kopii získaného šampionátu, bez této kopie bude Váš pes zařazen do třídy 

otevřené. Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k 

nároku na vrácení výstavního poplatku. Výjimku tvoří pouze stornování přihlášky do termínu 

1. uzávěrky, které je zpoplatněno. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, 

budou výstavní poplatky vráceny po odečtení manipulačního poplatku 50 Kč.  

Nepřihlášení psi, psi kousaví, nemocní nebo vyhlížející nemocně, rovněž tak háravé feny, 

feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním 

zákrokem k odstranění vady exteriéru psa, se vylučují z posuzování.  Změny exteriéru psa 

prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a úpravou trimováním s vyvazováním psů 

na stolech jsou zakázány. Vodění štěňat na výstavu za účelem prodeje je zakázáno. Protest 

proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozhodčích 

a jejich změna nemůže být důvodem vrácení výstavního poplatku. Protest může být podán 

pouze z formálních důvodů, a to písemně pouze během výstavy do skončení posuzování 

v kruzích, ve výstavní kanceláři současně se složením jistiny ve výši 1100,- Kč, která při 

rozhodnutí v neprospěch stěžovatele (vystavovatele) propadne. Pořadatel výstavy 

neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. 

Vystavovatel odesláním přihlášky vyslovuje souhlas se zveřejněním své adresy v katalogu 

výstavy a na webových stránkách a jejich případné poskytnutím sponzorům výstavy. 

V souladu s GDPR evidujeme jméno a příjmení vystavovatele, kontaktní poštovní adresu, 

emailovou adresu a telefonní číslo. Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. 

Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování a záznamů. 

Pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi.  

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 

1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. 

2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů v souladu s § 4 odst. 1, pís. f 

veterinárního zákona a označeni mikročipem. 

3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 

veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a 

třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 

998/2003 ze dne 26.5.2003.  

4. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému 

napadání nebo případnému poranění osob 

Vystavovatelé na výstavě ČMKU jsou odpovědni za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, 
která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného 
vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za 
následek vyloučení z dané i následujících výstav. 

Od 1.3.2004 platí podle zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 v platném znění 

zejména ve znění zákona 77/2004 zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. 

Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. 



DOKLADY PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ 

Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata, vstupní list 

PLATBY: 

Platby přijímáme pouze převodem na bankovní účet:  

Poštovní spořitelna (ČSOB), 194490967/0300, KCH grifonků a brabantíků 

Variabilní symbol: generuje DogOffice 

Specifický symbol: generuje DogOffice 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Poštou:  přihlášky nejsou přijímány 

E-mailem:  přihlášky nejsou přijímány 

Online:  www.dogoffice.cz 

 

Kontakt: 

Jakub Kadlec, tel.: 721 232 902, specialka@brabrantik.cz 

 

Vstupní list na výstavu bude nahrán v systému DogOffice cca 3 dny před výstavou.  

Seznam přihlášených psů, rozpis posuzování a praktické informace budou zveřejněny 

týden před výstavou na www.kchgb.eu 

 

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ NA WWW.DOGOFFICE.CZ 
 

Jak se správně přihlásit? 

Při registraci je potřeba mít nejdříve zřízen účet v systému, následně si založíte v části MOJI PSI, vašeho psa, 

přidáte přes DOKUMENTY přiložíte kopii průkazu původu, včetně části, kde je viditelně zapsán majitel. 

Po úspěšné registraci vám přijde potvrzovací email, zároveň přihlášku vidíte v části - MOJE PŘIHLÁŠKY. Po 

dokončené registraci vám systém vygeneruje variabilní symbol pro platbu. 
 

VÝSTAVA PROBĚHNE DLE AKTUÁLNÍCH EPIDEMIOLOGICKÝCH A VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ. 

Veškeré specifikace budou uvedeny ve vstupním listu. 

Aktuálně platí 1 přihlášený pes – max 2. osoby 

 

POZOR!!! 

NA KAŽDOU VÝSTAVU JE POTŘEBA SE PŘIHLÁSIT ZVLÁŠŤ, POKUD HLÁSÍTE OBA DNY A 

PROVÉST 2 PLATBY 

 

 

JEDNÁ SE O VENKOVNÍ AKCI ZA KAŽDÉHO POČASÍ. SEZENÍ SI KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZAJISTÍ SÁM 

http://www.dogoffice.cz/
http://www.kchgb.eu/
http://www.dogoffice.cz/

