
 
 

KCHJgdtČ Vás zve na KLUBOVOU VÝSTAVU, 
 

která se koná dne 28. května 2022 
 

na zámku Kratochvíle (okr. Prachatice) 
 

 
Program:  8.00 - 9.00 hod. přejímka psů 

9.00 hod. zahájení výstavy 
9.15 -14.00 hod. posuzování 

Během výstavy proběhne výběr do chovu. 
Přihlášení na výstavu je možné přes systém Dogoffice.  
 
Přihlášky zasílejte na adresu:  
 

Petra Friedková 
Svojnice 1 
383 01 
e-mail: haskop@seznam.cz 

 

 
Třídy:  třída štěňat 4 – 6 měsíců 

třída dorostu 6 – 9 měsíců 
třída mladých 9 – 18 měsíců 
mezitřída 15 – 24 měsíců 
třída otevřená od 15 měsíců 
třída pracovní* od 15 měsíců 
třída vítězů* od 15 měsíců (pro psy a feny s titulem Klubový nebo Národní vítěz, národní nebo mezinárodní   

šampion, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz) 
třída veteránů od 8 let 

 
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní 
podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. 
 
Důležité upozornění: K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu 
původu hlášeného jedince a informace, jakým způsobem je uhrazen výstavní poplatek. 
*k přihlášce je nutno přiložit certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00Praha4 - Chodov) 
či fotokopii dokladu o získaném titulu. Bez těchto příloh bude pes zařazen do třídy otevřené! 
 
 
 

Tituly:  CAJC ČR, CAC ČR, res. CAC ČR, Klubový vítěz 2022(pes, fena), Vítěz plemene (BOB), BOS, BOJ, BOV 
 
Výstavní poplatky:  1. termín uzávěrky 16. 5. 2022    650 Kč 

2. termín uzávěrky 22. 5. 2022    800 Kč 
za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů  200 Kč 

 

Výstavní poplatek, prosím, uhraďte na číslo účtu:  
 

3126906063/0800 
Variabilní symbol platby - telefonní číslo uvedené na přihlášce  

 

Veterinární podmínky: 
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění 
platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 2 Psi musí být klinicky zdraví.   
Všeobecná ustanovení: 
Výstava je přístupná psům a fenám, kteří dosáhli předepsaného věku pro zařazení do tříd nejméně v den výstavy. 
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Z výstavy 
se vylučují psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi 
 v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům a psi  
s kupírovanýma ušima. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a dlouhodobé 
vyvazování psů na stolech jsou zakázány. Povoleno je česání, kartáčování, stříhání a trimování. Vodění štěňat  
a jejich prodej na výstavě je zakázán. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno nejpozději 7 dnů před výstavou. 
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. 
 

Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti 
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny (1.000,-Kč) 
do skončení posuzování. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 
 

Inzerce v katalogu:  pro jednotlivce 1 strana A5 1.000,- Kč, 1/2 strany A5 500,- Kč 
   pro firmy 1 strana A5 2.000,- Kč, 1/2 strany A5 1.500,- Kč 
 

Výstava se koná dle platného výstavního řádu ČMKU (platného od 1. 1. 2020).  
 



 
 
Rozhodčí: Ing. Zbyněk Kubík  
 
Výstavní výbor: Ing. Petra Friedková, Kristýna Hnetilová  
 
 

Hlavní sponzor výstavy 
 

 


