
Please find the text in English here below. 
 

Übersetzung auf Deutsch finden Sie hier unten.

 

 

 

 
pořádá  

Klubovou výstavu se zadáním titulu Klubový vítěz 

v neděli 7. května 2023 

v areálu hotelu Antoň, Telč 

 
KLUBOVÁ VÝSTAVA se zadáním CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS, Klubový 

vítěz, Klubový vítěz mladých. 
 
 
Uzávěrka přihlášek a plateb:  24.4.2023 

 
 
Informace k výstavě:  postmaster@ceskyterier.cz 
Mgr. Karel Hanzelka, tel.: +420 602 818 723 

Martina Urbanová, tel: +420 603 325 536 

 
 
Program:  
09.00-9.30   přejímka psů  
09.30    klubová výstava se zadáváním KV    

          Nejlepší chovatelská skupina  
          Nejlepší pár 

Soutěž dítě a pes 

vyhlášení Klubových šampionů 

          Memoriál Fr. Horáka  
          Cena českého teriéra 

14:00                   bonitace zvířat ve věku min. 12 měsíců 

 
 
Výstavní podmínky: 

Platí Výstavní řád FCI a ČMKU 

 
 
Veterinární podmínky:  
Všichni zúčastněni psi v areálu hotelu musí mít očkovací průkaz nebo platný EUROPAS s platnou 
vakcinací proti vzteklině, parvoviroze a psince. 
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 (EU) č. 576/2013 
ze dne 12. června 2013. Doporučujeme, aby psi byli ošetřeni proti endo a ektoparazitům. 
Akce se nesmí zúčastnit psi, kteří nejsou klinicky zdrávi. 
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Výstavní třídy: 
Třída štěňat         4 - 6 měs. 
Třída dorostu       6 - 9 měs. 
Třída mladých      9 - 18 měs. 
Mezitřída             15 - 24 měs. 
Třída otevřená     od 15 měs. 
Třída pracovní     od 15 měs. - nutno doložit kopii certifikátu 

Třída vítězů         od 15 měs. – nutno doložit kopii diplomu C.I.B, CH, KV, NV, VSV, EW, WW 

Třída veteránů     od 8 let 
Třída čestná        od 15 měs. – bez nároku na CAC, pro psy s uznaným titulem C.I.B, CH, KV, NV, 
VSV, EW, WW 

 
 
Závěrečné soutěže: 

Nejlepší pár - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho 
majitele 

Nejlepší chovatelská skupina - do soutěže může chovatel přihlásit minimálně 3 a 
maximálně 5 jedinců pocházejících z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých 
spojení (min. od dvou různých otců, nebo matek) a byli na výstavě posouzeni  
Soutěž dítě a pes – bez věkového omezení  
Memoriál Fr. Horáka - do soutěže mohou nastoupit všichni jedinci posouzení na 
výstavě. Rozhodčí vybírá jedince, který podle jeho názoru nejvíce odpovídá představě 
pana Františka Horáka. 
Cena českého teriéra - do soutěže mohou nastoupit chovatelé se svým odchovem, 
který je v jejich majetku a byl na výstavě posouzen. 

 
 
Přihlášky: 

Pouze ON-LINE na www.dogoffice.cz 

 
Výstavní poplatky pro tuzemské vystavovatele: 
700,- Kč za prvního psa/fenu  
600,- Kč za dalšího jedince 

200,- Kč - třída dorostu, třída čestná, štěňat, veteránů nelze uplatnit jako první zvíře 

100,- Kč - pár a chovatelská skupina 

Zdarma - Memoriál Fr. Horáka, Cena Českého teriéra, soutěž Dítě a pes 

 
Platba na konto: 200106010/0300  
 
Výstavní poplatky pro zahraniční vystavovatele: 
30,- EUR za prvního psa/fenu  
26,- EUR za dalšího jedince 

9,- EUR - třída dorostu, třída čestná, štěňat, veteránů nelze uplatnit jako první zvíře 

5,- EUR - pár a chovatelská skupina 

Zdarma - Memoriál Fr. Horáka, Cena Českého teriéra, soutěž Dítě a pes 

 
Platba na konto – SEPA platba: 

Majitel: Klub chovatelů českých teriérů z.s. 
IBAN: CZ4503000000000200106010 

SWIFT: CEKOCZPP 
 

Do popisu platby uveďte své jméno. 



variabilní symbol vygeneruje Dogoffice 

specifický symbol vaše telefonní číslo 

Vstupní list bude ke stažení před konáním výstavy na www.dogoffice.cz 

Všeobecná ustanovení:  
Výstava je přístupná všem psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den 
výstavy stáří, které je požadováno pro zařazení do dané třídy. Importovaní psi musí být zapsání v 
českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem 
vystavovatele, ani za poranění, úhyn, nebo ztrátu psa. Z výstavy se vylučují agresívní jedinci, háravé 
feny a jedinci s operativním, nebo jiným veterinárním zákrokem, který vedl k odstranění vady v 
exteriéru psa. Změny exteriéru psa lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava 
spojená s dlouhodobým vyvazováním na stole jsou zakázány. V případě, že by se výstava nekonala 
z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni 
dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, 
dodržovat pořádek v celém prostoru areálu hotelu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. 
Vystavovatelé jsou povinni respektovat zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat, v platném znění 
Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu, pořízených fotografií pro potřeby 
klubu, se zveřejněním výstavního posudku, včetně ocenění. 
 
Protest a další podmínky: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.  
Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí 
být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. 
psa.  
V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy. 
Protest může být podán pouze v průběhu výstavy. 
 
Bonitace: 

úhrada - 500,- Kč pro členy klubu 

700,- pro nečleny klubu,  
platba na účet klubu: 200106010/0300 

VS = číslo telefonu 

zaslání přihlášky: Martina Urbanová, Bořislav 29, PSČ 415 01, nebo na e-mail : 
hamentashen@volny.cz 

Přihláška ke stažení na webových stránkách klubu. 
 
Zahraniční vystavovatelé budou hradit bonitační poplatky v den výstavy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
holds 

Club show with the Club winner title 

on Sunday, May 7 2023  

in the premises of the Antoň hotel, Telč 
 

CLUB SHOW with CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS, Club winner, Club winner – 
juniors. 

 

 
Application and payment deadline:  24th April 2023 

 

 
Additional show information:  postmaster@ceskyterier.cz 
Karel Hanzelka, tel.: +420 602 818 723 

Martina Urbanová, tel: +420 603 325 536 

 

 
Program:  
09.00-9.30   acceptance of the dogs  
09.30    club show with the club winner title    

          best kennel  
          best pair 

child and dog competition 

announcement of the club winners 

          Fr. Horak memorial 
          Cesky Terrier award 

14:00                   bonitation (for at least 12mo old dogs) 12 měsíců 

 

 
Show conditions: 

FCI and CMKU show rules are applied 

 

 
Veterinary conditions:  
All participating dogs in the hotel premises must have a vaccination certificate or a valid EUROPAS 
with a valid vaccination against rabies, parvovirus and distemper. 
Dogs coming from EU member countries and third countries must be accompanied with a valid 
passport for small animals and must meet the conditions set by Regulation 576/2013 of the European 
Parliament and of the Council of 12/06/2013. 
We recommend the dogs to be treated for endo and ectoparasites. 
Dogs that are not clinically healthy are not allowed to participate in the event. 
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Show classes: 
Puppy class         4 - 6 months 

Puppy class       6 - 9 months 

Junior class      9 - 18 months 

Teenager class            15 - 24 months 

Open class     15+ months 

Working class     15+ months - a copy of the certificate must be submitted 
Winner class         15+ months – a copy of the C.I.B, CH, CW, NW, VSV, EW, WW diploma must  
                   be submitted 

Veteran class     8+ years 

Honorary class      5+ months – without claim to CAC, for dogs with recognized title C.I.B, CH,  
                            CW, NW, VSV, EW, WW 

 

 
Final competitions: 
The best pair - a dog and a female of the same breed, who were judged at the show and are owned 
by one owner 
The best kennel - the breeder can enter a minimum of 3 and a maximum of 5 individuals from his 
own breeding, which come from different connections (min. from two different fathers or mothers) 
and were judged at the exhibition 
Child and dog competition - no age limit 
Fr. Horák memorial - all individuals judged at the show can enter the competition. The judge selects 
the individual who, in his/her opinion, best matches the idea of Mr. František Horák. 
Cesky Terrier award - breeders can enter the competition with their breeding, which is in their 
possession and was judged at the exhibition. 
 
Applications: 
ONLINE only at www.dogoffice.cz 
 

 
Show fees for domestic exhibitors: 
700,- CZK for the first dog/bitch 
600,- CZK for every another dog 
200,- CZK puppy classes, honorary class, veteran class, cannot be applied as the first animal 
100,- CZK - pair and kennel group 
Free - Fr. Horak memorial, Cesky Terrier Award, Child and Dog competition 

 
Payment to account: 200106010/0300 
 
Show fees for foreign exhibitors: 
30,- € for the first dog/bitch 
26,- € for every another dog 
9,- € puppy classes, honorary class, veteran class, cannot be applied as the first animal 
5,- € - pair and kennel group 
Free - Fr. Horak memorial, Cesky Terrier Award, Child and Dog competition 
 
Payment to the account - SEPA payment: 
Owner: Czech Terrier Breeders' Club z.s. 
IBAN: CZ4503000000000200106010 
SWIFT: CEKOCZPP 
 
Please include your name in the payment description. 
 
the variable symbol is generated by Dogoffice 
specific symbol is your phone number 



The entry form will be downloadable before the exhibition at www.dogoffice.cz 
 
General provisions: 
 
The show is open to all dogs and bitches registered in books recognized by the FCI, who have 
reached the age required for inclusion in the given class on the day of the exhibition. Imported dogs 
must be registered in Czech pedigree books. The organizer of the show is not responsible for 
damage caused by the exhibitor's dog, nor for injury, death or loss of the dog. Aggressive individuals, 
bitches in heat and dogs with an operative or other veterinary intervention that led to the removal of 
a defect in the dog's exterior are excluded from the show. Changes to the dog's exterior by painting, 
powdering, toning of the coat and basic treatment associated with long-term tying on a table are 
prohibited. In the event that the show does not take place due to objective reasons, the fees will be 
used to cover the costs of the show. 
 
Exhibitors are obliged to comply with all provisions of the show regulations, these propositions and 
the instructions of the show committee, to maintain order in the entire area of the hotel premises, 
which they undertake by submitting an application. Exhibitors are obliged to respect Act No. 
246/1992 Coll., on the protection of animals, as amended. The exhibitor agrees to the publication of 
his address in the catalog, photos taken for the club's needs, and the publication of the show report, 
including awards/titles. 
 
 
Protest and other conditions: 
 
A protest against the judge's decision (award, ranking and titles) is not admissible. 
Protest for formal reasons (violation of exhibition regulations or propositions) is permissible. The 
protest must be submitted in writing and simultaneously with the payment of the principal in the 
amount of twice the exhibition fee for the 1st dog. 
In the event of rejection of the protest, the deposited principal will be forfeited in favor of the show 
organizer. 
A protest can only be submitted during the show. 
 
Bonitation: 
 
payment – 500,- CZK for club members 
700, CZK- for non-members of the club, 
payment to the club account: 200106010/0300 
VS = phone number 
sending the application to: Martina Urbanová, Bořislav 29, postal code 415 01, or to an e-mail: 

hamentashen@volny.cz 
Application can be downloaded from the club's website. 
 

Foreign guests will pay this fee on the day of the show. 
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organisiert  

Klubausstellung mit dem Titel Klubsieger 

am Sonntag, den 7. Mai 2023 

in den Räumlichkeiten des Antoň Hotel, Telč 
 

klubausstellung mit eintritt CAJC, CAC, bzw. CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS, Klubsieger, Junior 
Klubsieger. 

 

 
Frist für Anträge und Zahlungen: 24.4.2023 
 

 
Informationen zur Ausstellung: postmaster@ceskyterier.cz 
Karel Hanzelka, tel.: +420 602 818 723 

Martina Urbanová, tel: +420 603 325 536 

 

 
Programm:  
09.00-9.30   Aufnahme von Hunden 

09.30    Klubausstellung mit Eintragung des Klubsiegers 

          Beste Zuchtgruppe 

          Bestes Paar 

Wettbewerb Kind und Hund 
          Bekanntgabe der Klubmeister 
          Memorial des Fr. Horáks 

          Preis des tschechischen Terriers 

14:00                   Bonitation von Tieren, die mindestens 12 Monate alt sind  

 

 
Bedingungen anzeigen: 
Es gelten die FCI- und ČMKU-Ausstellungsregeln 

 
Veterinärmedizinische Bedingungen:  
Alle teilnehmenden Hunde auf dem Gelände müssen einen Impfpass oder einen gültigen EUROPAS 
mit einer gültigen Impfung gegen Tollwut, Parvovirose und Staupe haben. 
Hunde, die aus EU-Mitgliedstaaten und Drittländern kommen, müssen von einem gültigen 
Kleintierpass begleitet sein und die Bedingungen der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 über die Verbringung von Heimtieren 
zu anderen als Handelszwecken erfüllen. 
Wir empfehlen, dass Hunde gegen Endo- und Ektoparasiten geimpft werden. 
Hunde, die nicht klinisch gesund sind, dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 
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Ausstellung Klassen: 
Babyklasse           4 - 6 Mo. 
Jüngstenklasse     6 - 9 Mo. 
Junghundeklasse  9 - 18 Mo. 
Zwischenklasse   15 - 24 Mo. 
Offene Klasse      ab 15 Mo. 
Arbeiterklasse      ab 15 Mo. - eine Kopie der Bescheinigung muss vorgelegt werden 

Siegerklasse       ab 15 Mo. - eine Kopie des Abschlusszeugnisses C.I.B, CH, KV, NV, VSV, EW, 
WW muss vorgelegt werden 

Veteranenklasse  ab 8 Jahre 

Ehrenklasse       ab 15 Mo. – ohne CAC, für Hunde mit anerkanntem Titel C.I.B, CH, KV, NV, VSV, 
EW, WW 

 
Endgültige Wettbewerbe: 
Das beste Paar - Rüde und Hündin einer Rasse, die auf der Ausstellung bewertet wurden 
und demselben Besitzer gehören 
Beste Zuchtgruppe - der Züchter kann mindestens 3 und maximal 5 Hunde aus seiner 
eigenen Zucht anmelden, die aus verschiedenen Kombinationen stammen 
(mindestens von zwei verschiedenen Vätern oder Müttern) und auf der Ausstellung  
bewertet wurden 
Wettbewerb Kind und Hund - keine Altersgrenze  
Memorial des Fr. Horáks - Alle Hunde/Hündinen können an dem Wettbewerb 
teilnehmen. Der Richter wählt den Hund/Hündin aus, der seiner Meinung nach am 
meisten der Idee von Herrn František Horák entspricht 
Preis des tschechischen Terriers - Züchter können mit ihrer Zucht, die sich in ihrem 
Besitz befindet und auf der Ausstellung bewertet wurde, am Wettbewerb teilnehmen.  

 
Anwendungen: 

Nur ON-LINE unter www.dogoffice.cz 
 
Ausstellungsgebühren für inländische Aussteller: 
700,-CZK - für den ersten Hund/die erste Hündin  
600,- CZK - für einen weiteren Hund/Hündin 
200,- CZK - Jüngstenklasse, Ehrenklasse, Babyklasse, Veteranenklasse, kann nicht als erstes Tier 
beansprucht werden 
100,-CZK - Paar und Zuchtgruppe 

Kostenlos - Memorial Fr. Horáks, Tschechischer Terrierpreis, Wettbewerb Kind und Hund 
 
Zahlung auf ein Bankkonto: 200106010/0300  
 
Ausstellungsgebühren für ausländische Aussteller: 
30,- EUR - für den ersten Hund/die erste Hündin  
26,- EUR - für einen weiteren Hund/Hündin 

9,- EUR - Jüngstenklasse, Ehrenklasse, Babyklasse, Veteranenklasse, kann nicht als erstes Tier 
beansprucht werden  
5,- EUR - Paar und Zuchtgruppe 

Kostenlos - Memorial Fr. Horáks, Tschechischer Terrierpreis, Wettbewerb Kind und Hund 
 

Zahlung auf ein Bankkonto - SEPA-Zahlung: 
Besitzer: Klub chovatelů českých teriérů z.s. (Tschechischer Terrier-Zuchtverein z.s.) 
IBAN: CZ4503000000000200106010 

SWIFT: CEKOCZPP 

 
Bitte geben Sie in der Zahlungsbeschreibung Ihren Namen an. 

http://www.dogoffice.cz/


Das variable Symbol wird von Dogoffice erzeugt. 
Das spezifische Symbol ist Ihre Telefonnummer. 
Das Teilnahmeformular wird vor der Veranstaltung unter www.dogoffice.cz zum Download zur 
Verfügung stehen. 
 
Allgemeine Bestimmungen:  
Die Ausstellung steht allen Hunden und Hündinnen offen, die in den von der FCI anerkannten 
Zuchtbüchern eingetragen sind und am Tag der Ausstellung das für die Teilnahme an der Klasse 
erforderliche Alter erreicht haben. Importierte Hunde müssen in tschechischen Zuchtbüchern 
eingetragen sein. Der Veranstalter ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch den Hund des 
Ausstellers verursacht werden, noch für Verletzungen, Tod oder Verlust des Hundes. Aggressive 
Hunde, läufige Hündinnen und Hunde mit chirurgischen oder anderen tierärztlichen Eingriffen, die 
zur Beseitigung eines Defekts im Äußeren des Hundes geführt haben, sind von der Ausstellung 
ausgeschlossen. Veränderungen am Äußeren des Hundes durch Färben, Pudern, Tönen des Fells 
und Grundpflege in Verbindung mit längerem Anbinden auf dem Tisch sind verboten. Sollte die 
Veranstaltung aus objektiven Gründen nicht stattfinden, werden die Gebühren zur Deckung der 
Kosten der Veranstaltung verwendet. Die Aussteller sind verpflichtet, alle Bestimmungen der 
Ausstellungsordnung, dieses Reglements und die Anweisungen des Ausstellungskomitees zu 
befolgen, die Ordnung in den Räumlichkeiten des Hotels aufrechtzuerhalten, wozu sie sich mit der 
Einreichung des Anmeldeformulars verpflichten. Die Aussteller sind verpflichtet, das Gesetz Nr. 
246/1992 Slg. über den Schutz von Tieren in seiner geänderten Fassung zu beachten. Der 
Aussteller erklärt sich mit der Veröffentlichung seiner Adresse im Katalog, mit der Veröffentlichung 
von Fotos, die für den Gebrauch des Klubs gemacht wurden, und mit der Veröffentlichung des 
Ausstellungsberichts, einschließlich der Auszeichnungen, einverstanden. 
 
Protest und andere Bedingungen: 
Protest gegen die Entscheidung des Richters (Auszeichnungen, Rangfolge und Titel) ist nicht 
zulässig.  
Ein Protest aus formalen Gründen (Verstoß gegen die Ausstellungsordnung oder die Regeln der 
Ausstellung) ist zulässig. Der Protest muss schriftlich und gleichzeitig mit der Hinterlegung die 
Kaution in Höhe der doppelten Ausstellungsgebühr für den ersten Hund erfolgen.  
Wird der Protest abgelehnt, verfällt die Kaution an den Veranstalter der Ausstellung. 
Ein Protest kann nur während der Ausstellung eingelegt werden. 
 
Bonitation: 

Zahlung - 500,- CZK für Klubmitglieder 
700,- für Nicht-Mitglieder 
Einzahlung auf das Vereinskonto:  200106010/0300 

Variables Symbol = Telefonnummer 
Übersendung des Bewerbungsformulars: Martina Urbanová, Bořislav 29, PSČ 415 01, oder per 
E-mail : hamentashen@volny.cz 

Das Antragsformular kann von der Klub-Website heruntergeladen werden. 
Ausländische Aussteller zahlen die Bewertungsgebühren am Tag der Ausstellung.  

 

 


