
 

 

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE 

     KJ-ČR – Klub chovatelů psů Liberec, z.s. 

36. PODJEŠTĚDSKÁ VÝSTAVA PSŮ 
  Krajská výstava všech plemen psů 

 
sobota 14. září 2019 

areál Lidové sady, u ZOO Liberec 
(konečná stanice tramvaje) 

Uzávěrky přihlášek:  I. 18. srpna 2019 
   II.        1. září 2019 
 
PROGRAM (orientačně):  

7,00 - 9,00 přejímka psů 

9,00 - 9,15 zahájení 

9,15 - 13,00 posuzování v kruzích 

13,00  soutěže 

 

TŘÍDY: Rozdělení do tříd podle výstavního řádu 
ČMKU , uvedeny v přihlášce. 

TITULY: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes, fena) 

ROZHODČÍ:  Lenka Frnčová, Ladislav Frnčo, Ing. 
Lucie Svobodová, Miroslav Václavík 
 

POŘADATEL: 

 KCH psů Liberec, Vít Pašek 

 

KONTAKT 

Gabriela Černá 
Duhová 1265/49 
Tel.: 602 944 717 
email: gabriela.cerna@email.cz 

SOUTĚŽE:  

• Nejlepší mladý pes Liberce: Z vítězů třídy 
mladých všech plemen. 

• Nejlepší mladá fena Liberce: Z vítězů 
třídy mladých všech plemen. 

• Nejlepší pár psů: pes a fena jednoho 
majitele, jež byli posouzeni 

• Chovatelská skupina: min. 3 psi z 1 chov. 
Stanice po min. 3 různých rodičích 

• Nejlepší veterán: psi a feny starší 8 let 
• Nejlepší jedinec ze tř. čestné:  psi a feny 

posouzení ve třídě čestné se známkou 
V1 

• Nejlepší štěně: psi a feny posouzení ve 
třídě štěňat se známkou VN1 

• Nejlepší dorost: psi a feny posouzení ve 
třídě dorostu se známkou VN1 

• Soutěž českých národních plemen 
• Vítěz FCI skupin+Non FCI: krajští vítězové 

psi a feny soutěží o nejlepšího jedinec 
FCI skupiny 

• Vítěz Liberce: Bude vyhlášen při 
závěrečné přehlídce z vítězů FCI skupin 

• Mladý vystavovatel: : Věkové skupiny: I. 
od 14 - 17 let a II. Od 9 - 13 let. Mladý 
vystavovatel soutěží se psem zapsaným 
v některé z plemenných knih státu FCI; 
nemusí být na výstavě posouzen. 

 

 



 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:  I. Uzávěrka  II. Uzávěrka 
za prvního psa včetně katalogu  400,-Kč                     450,-Kč 
za druhého a dalšího psa                   350,-Kč                      400,-Kč 
štěňata, dorost    200,-Kč                       250,-Kč 
veteráni, čestná    200,-Kč     250,-Kč 
soutěže                                                          100,-Kč                          100,-Kč 
 
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:    1.  průkaz původu psa    

   2. očkovací průkaz psa (nebo jeho pas s platným očkováním) 
   3. vstupní list 

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 
Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou 
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů 
z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 
26.5.2003. Pes, který neprojde přejímkou, nebude moci být posouzen. 
 
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá 
další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za 
nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o 
tom, že pes splňuje podmínky dané pro třídu pracovní nebo šampionů, bude zařazen do třídy otevřené. Na přihlášce musí 
být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku (stačí fotokopie nebo opis), pro rozlišení plateb I. a II. uzávěrky 
rozhoduje datum zadání platby /podání na poště. Při platbě více psů uhraďte poplatek dohromady. Bez dokladu o 
zaplacení nebude přihláška přijata! Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. 
Neobdrží-li vystavovatel vstupní list  pět dní před konáním výstavy, je třeba se o důvodu informovat na sekretariátu výstavy 
co nejdříve. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI a propozic. 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří 
požadovaného pro zařazení do třídy, o nichž vystavovatel prohlašuje, že jsou klinicky zdrávi a nevykazují žádné viditelné 
známky zdravotního poškození. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i 
původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené 
psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni 
náhubkem. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 
v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, 
kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriérů psa 
prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým vyvazováním 
psů na stolech jsou zakázány. Barevné rázy se posuzují dle ustanovení FCI. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí 
ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních 
příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že 
se výstavy se psem nezúčastní. Prodej štěňat je na výstavě je zakázán.  
 
PROTESTY: 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních 
předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 700,- Kč, pouze v průběhu výstavy. 
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy 

INZERCE V KATALOGU: 
Pro jednotlivce:  1strana A5   800,- Kč,    1/2 strany A5 400,- Kč. 

Pro firmy:         1 strana A5 1000,- Kč,    1/2 strany A5 500,- Kč. 

Inzeráty je nutné podat do termínu I. uzávěrky na adresu pro přihlášky. 



 

 

PŘIHLÁŠKA 

36. PODJEŠTĚDSKÁ VÝSTAVA PSŮ 
 

 

Plemeno: …………………………………………………………………………… 

Barva: ………………………………… 

Druh srsti:   KRÁTKÁ      DLOUHÁ  HRUBÁ       HLADKÁ 

Velikost:     VELKÝ       STŘEDNÍ  MALÝ        TRPASLIČÍ 

   KRÁLIČÍ       TOY   STANDARD 

 

        Třída štěňat            (4 – 6 měsíců) 

! Nepřehlédněte ! 
 

Ke každé přihlášce musí být přiložena 
kopie PP psa. Pro třídu pracovní kopie 
certifikátu a pro třídu vítězů a čestnou 

kopie diplomu Ich., Nch., či kopii 
kartičky Národního, Krajského, 
Klubového vítěze, popř. Vítěze 

speciální výstavy 

         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) 

         Třída veteránů                 (od 8 let) 

          Třída čestná          (od 15 měsíců) 

 

Jméno psa: ………………………………………………………………………………………………………. 

Zkratka plemenné knihy: ……………. Číslo zápisu: ………………  

Datum narození: ……………… 

Otec: ……………………………………………………………………. 

Matka: …………………………………………………………………. 

  PES  FENA 
 

 

    

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jméno chovatele: …………………………………………………………………… 

Majitel: ………………………………………………………………………………….. 

Ulice: ……………………………………... Č.p. ….…… Tel.: ……………………………………. 

Pošta: …………………………………….. P.S.Č. ….……… Země: ……………………….. 

Email:……………………………………………………………………………………….. 

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ 

Soutěž mladých vystavovatelů 

Jméno dítěte: ……………..................................................  Věk ...................... 

Plemeno psa: ...................... .......................................................... 

Nejlepší pár psů: .................................... ................................................. 

Chovatelská skupina: ...................................... ......................................... 
 

UPOZORNĚNÍ: 

Ve smyslu ustanovení čl. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)  je nezbytné, aby účastník akcí  spolku udělil spolku jako 
správci osobních údajů svůj souhlas s tím, aby za účelem evidence spolek zpracovával nejnutnější 
osobní údaje týkající se jeho osoby, aby mohli evidovat jméno a adresu, eventuálně emailovou 
adresu či telefonní kontakt v seznamu účastníků akcí spolku. Tato evidence je nezbytná pro udržování 
kontaktu mezi účastníky akcí a vedením spolku, ať už na základě elektronické korespondence, či 
možnosti předávání nebo zasílání kl. tiskovin. Osobní údaje, které má takto spolek k dispozici, jsou 
řádně zabezpečené a nejsou bez výslovného souhlasu Subjektu údajů nikde volně přístupné. 
Přihlášky, eventuálně výsledky akcí společně s adresami účastníků jsou v kopii předávány 
zastřešujícím orgánům (ČMKJ, ČMMJ).  

Jako Subjekt osobních údajů má fyzická osoba právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním 
předchozího souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících 
z předchozího uděleného souhlasu.  

V souvislosti s příslušnými ustanoveními GDPR souhlasím se zpracováním a zveřejněním svých 
osobních údajů na webových stránkách spolku a ve výstavním katalogu. 

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Potvrzuji, že přihlášený 
jedinec nemá kupírované uši za účelem změny vzhledu. Souhlasím s uveřejněním své adresy 
v katalogu.   

 

 
Datum ....................................                                                                                   ............................................... 

                                    Podpis majitele 

Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:                  Zde nalepte potvrzení o úhradě /kopii ústřižku 
složenky, kopii převodního příkazu nebo kopii 
výpisu z účtu/ 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  BEZ POTVRZENÍ PLATBY NEBUDE PŘIHLÁŠKA 
PŘIJATA 

Za prvního psa   ………………………………...  
 
Za druhého psa   ………………………………… 
 
Soutěže               ………………………………... 
 
Inzerce, reklama  ………………………………. 

Výstavní poplatky uhraďte složenkou, převodem na účet nebo složenkou na kontaktní adresu 

Číslo účtu: 153858905 / 0300 – Klub  chovatelů psů Liberec 

(jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo) 

Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a pošlete /poštou nebo mailem/na adresu: 

Gabriela Černá, Duhová 1265/49, 460 01 Liberec 6 
Tel.: 602 944 717, gabriela.cerna@email.cz 

 

 

 


