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Všichni vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat hygienická opatření platná k 

datu výstavy 

Vážení vystavovatelé, návštěvníci a příznivci kynologie, 

Vítáme Vás na Krajské výstavě psů, Speciální výstavě českých teriérů,  Klubové výstavě akita 

a Krajské klubové výstavě jezevčíků, zde na Výstavišti v Lounech a přejeme Vám pohodu, 

dobrou náladu, přívětivé počasí, mnoho pěkných zážitků, příjemných překvapení a radost z 

úspěchů. 

Děkujeme sponzorům za všechny dárky, městu Louny a zejména společnosti Diamantexpo, pořadateli  

výstavy Člověk v přírodě za možnost uspořádat již IX. Krajskou výstavu psů ve společném termínu v 

příjemném prostředí. Tématické zaměření výstavy Člověk v přírodě jistě není žádnému 

z vystavovatelů krajské výstavy cizí - Chovatelství drobného zvířectva a potřeby pro chovatele, 

Kynologické kluby, Rybářství, potřeby pro rybáře, Včelařství, Myslivectví, Akvaristika, 

teraristika, Zoologické zahrady, Zájmové svazy a spolky, Rostlinná a živočišná výroba, 

Potravinářská výroba, Zemědělská výroba nebo Ochrana životního prostředí 

děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci této výstavy.  

 

Informace pro vystavovatele 

Výstavní čísla si vyzvedněte v kruhu, kde se bude posuzovat vaše plemeno.  

 Zápis do PP od 10:00 do 13:30 hodin ve výstavní kanceláři Krajské výstavy psů  

Pro výstavu platí Výstavní řád ČMKU.    

Zadávané tituly pro Krajskou výstavu : Vítěz třídy, Krajský vítěz.  

Zadávané tituly pro Klubovou výstavu: CAJC, CAC, rCAC, Nejlepší dospělý pes a fena, 

BOJ, BOV, BOS, BOV.  

Zadávané tituly pro Speciální výstavu: CAJC, CAC, rCAC, Vítěz Speciální výstavy mladých, 

Vítěz Speciální výstavy, Vítěz speciální výstavy veteránů (pes I fena), BOJ, BOV, BOS, BOB 

Zadávané tituly pro Krajskou Klubovou výstavu jezevčíků – Vítěz třídy, Krajský vítěz 

 

Udělení titulů není nárokové.  Zápis do PP psa/feny není povinný. Každý posouzený pes i 

fena obdrží výstavní posudek a diplom. 

 

 

 



 

Upomínkové ceny vystavujícím na Krajské výstavě a Krajské klubové výstavě jezevčíků  

budou předávány při zápisu do PP nebo po předložení výstavního posudku. 

Upomínkové ceny vystavujícím na Klubové a Speciální výstavě budou předávány v 

kruzích. Ceny za tituly BOB, BOS, BOV, BOJ a pro vítěze Speciální výstavy mladých, 

dospělých, veteránů budou předávány v kruzích. Ceny za Krajské vítěze budou předávány 

v soutěži o Nejlepšího dospělého psa a Nejlepší dospělou fenu. Dřívějším odchodem ztrácí 

vystavovatel nárok na obdržení věcné ceny. 

 

Uvedené pořadí plemen v kruzích nemusí odpovídat skutečnosti. 

 

Program: do 9:30 hod přejímka a registrace,  od 9.30  posuzování v kruzích, 14.00 divácká 

soutěž 14.30 závěrečné soutěže, vyhlášení vítězů 

Hlavní rozhodčí : Olga Dolejšová 

Rozhodčí : 

Kruh č. 1:  Márová Petra 

Kruh č. 2:  Frnčová Lenka 

Kruh č. 3:  Dolejšová Olga 

Kruh č. 4 : Kubeš Robert 

Kruh č. 5:  Ing. Jančík Leoš 

Kruh č. 6 : Frank Karel, Šiklová Veronika 

Kruh č. 7:  Frnčo Ladislav 

Kruh č. 8: Bonitace jezevčíků 

 

Posuzování v kruzích:   od 9:30 hodin 

Závěrečný program: od 14:00 hodin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled obsazení kruhů 

Kruh: 1 – Petra Márová 

australská kelpie, bobtail, border kolie, briard, kolie krátkosrstá, mudi, pyrenejský ovčák, 

saarlosův vlčák, sheltie, slovenský čuvač, welsh corgi, basenji, mexický naháč, německý špic, 

samojed, shiba, shikoku 

Klubová výstava akita 

 

Kruh: 2 – Lenka Frnčová 

chodský pes, kangalský pastevecký pes, anglický špringr španěl, flat coated retriever, 

kooikerhondje, německý křepelák, nova scotia duck tolling retriever, zlatý retriever, maltézský 

psík, malý kontinentální španěl, tibetský španěl, anglický chrt, barzoj, irský vlkodav, italský 

chrtík, whippet, americký bezsrstý teriér, boerboel, český strakatý pes, kontinentální buldok, 

tatranský honič 

 

Kruh: 3 – Olga Dolejšová 

belgický ovčák, německá doga, basset hound, beagle, bloodhound, dalmatin, porcelaine, 

rhodéský rodgeback, srbský honič, český fousek, gordonsetr, maďarský ohař, malý 

münsterlandský ohař, německý ohař, pointer, výmarský ohař, španělský vodní pes, kavalír 

king charles španěl, shih-tzu, 

 

Kruh 4 – Robert Kubeš 

Speciální výstava českých terierů 

brabantík, bruselský grifonek, čínský chocholatý pes, čivava, francouzský buldoček, havanský 

psík, japan-chin, pekingský palácový psík, pražský krysařík, pudl 

 

Kruh 5 – Ing. Leoš Jančík 

australský ovčák, bílý švýcarský ovčák, československý vlčák, anglický mastif, appenzellský 

salašnický pes, knírač malý, knírač střední, leonberger, německý boxer, německý pinč, 

pyrenejský horský pes, ruský černý teriér, shar-pei, tibetská doga, trpasličí pinč, americký 

stafordšírský teriér, bostonský terier, mops, tibetský terier,  

 

Kruh 6 – Karel Frank,  

Bernský salašnický pes, bordeauxská doga, italský corso pes, landseer, novofundlandský pes, 

anglický kokršpaněl, curly coated retriever, labradorský retriever,  

Kruh 6 - Veronika Šiklová 

saluki – perský chrt s třásněmi 

 



 

Kruh 7 – Ladislav Frnčo 

Krajská klubová výstava jezevčíků 

Airedale terier, border terier, foxterier hladkosrstý, irský terier, jack russell terier, kerry blue 

terier, miniaturní bullterier, skorský terier, skye terier, stafordšírský bullterier, west highland 

white terier, yorkšírský terier 

  

 

Závěrečné soutěže jsou společné pro všechny  vystavovatele a jejich psy 

 

Divácká soutěž - soutěž o divácky nejúspěšnějšího psa  

nastoupí všichni do soutěže  přihlášení psi a feny, kdy vítěze vyberou sami diváci, účastníci 

této soutěže mohou ukázat se svým pejskem co umí 

Bauerová Ivana   Fajtová Tereza   Honzajk Petr 

Hubáčková Jana   Krobová Petra   Lukšíková Jana 

Nová Jitka    Zemanová Markéta   Kůrková Václava 2x 

 

Junior handling – I. kat. 9-13 let – Frnčová Lenka 

Anežka Pecinová, 12, Kavalír King Charles španěl 

Rebeka Krousová, 9, Bernský salašnický pes 

Zuzana Krousová, 11, Bernský salašnický pes 

Johana Fronková, 11, Whippet 

Veronika Havlicová, 10, Anglický mastif 

Rachel Šifaldová, 11, Samojed 

Eliška Skalická, 11, Kavalír King Charles španěl 

Andrea Hubáčková, 10, Sheltie 

 

Junior handling – II. kat. 13 – 17 let – Frnčová Lenka 

Eliška Valová, 15, Kavalír King Charles španěl 

Andrea Fučíková, 14, Knírač malý 

Julie Chocholatá, 13, Australský ovčák 

Jan Kopelent, 13, Kolie krátkosrstá 

Veronika Košková, 17, Italský corso pes 

 

 

 

 



 

 

Soutěž o nejlepší pár psů  - Dolejšová Olga 

Australský ovčák – Docent Kascaro+Galaxy Kascaro 

Malý kontinentální španěl – Andy Brilliant Bohemia + Cyntie Alsior 

Leonberger  - Brandy Ory Lions Sensation + Daisy Rose z Oblažského lesa 

Malý kontinentální španěl - Spinillons Guns'N'Roses + Orleana Maria Marsa Spinillons               

Pekingský palácový psík - Brody Panda Imposant Spirit + DOROTHEA Imposant Spirit 

Český terier - Euphoriastaff (FCI) Karel + Amálie Pupulu 

Akita,Wataki Go Shun'You Kensha +Chiaki Shirakami Kensha 

Akita,U Musaši Maru Go Haru Kaze + Sayuri Go Haru Kaze 

Soutěž o nejlepší chovatelskou skupinu – Dolejšová Olga 

Ancyda – Malý kontinentální španěl 

Pupulu – Český terier 

Nejlepší štěně pes – Frank Karel 

do soutěže nastupují všichni psi ze třídy štěňat se známkou VN1 

Nejlepší štěně fena – Šiklová Veronika 

do soutěže nastupují všechny feny ze třídy štěňat se známkou VN1 

Nejlepší dorost pes – Frnčo Ladislav 

do soutěže nastupují všichni psi ze třídy dorostu se známkou VN1 

Nejlepší dorost fena – Márová Petral 

do soutěže nastupují všechny feny ze třídy dorostu se známkou VN1 

Nejlepší mladý pes – Jančík Leoš 

nastupují všichni psi ze třídy mladých se známkou V1, vítěz třídy mladých, CAJC  

Nejlepší mladá fena – Kubeš Robert 

nastupují všechny feny ze třídy mladých se známkou V1, vítěz třídy mladých, CAJC  

Nejlepší ze třídy čestné – Kubeš Robert 

Nastupují psi a feny společně se známkou V1  

Nejlepší veterán pes – Frnčo Ladislav 

nastupují všichni psi ze třídy veteránů se známkou V1, vítěz třídy 

Nejlepší veterán fena – Frank Karel 

nastupují všechny feny ze třídy veteránů se známkou V1, vítěz třídy 

Nejlepší dospělý pes – Márová Petra 

nastupují všichni psi s oceněním Krajský vítěz, vítěz Speciální výstavy, Nejlepší pes  

Nejlepší dospělá fena – Jančík Leoš 

nastupují všechny feny s oceněním Krajský vítěz, vítěz Speciální výstavy, Nejlepší fena  

Vítěz Lounské výstavy – Dolejšová Olga 



nastupují vítězové soutěží  - nejlepší veterán pes, nejlepší veterán fena, nejlepší mladý pes, 

nejlepší mladá fena, nejlepší dospělý pes, nejlepší dospělá fena, nejlepší ze třídy čestné 

Všeobecná ustanovení dle Výstavního řádu ČMKU 

Výstava je přístupná psům i fenám zapsaným v plemenných knihách FCI  a zahraničním 

vystavovatelům.  

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn 

nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno.Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve 

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

zákrokem k odstranění vady exteriéru.  Jedinci s kupírovanýma ušima nebudou vpuštěni na  

výstavu (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání).Změny exteriéru psa prováděné nadměrným 

lakováním, tónováním srsti a základní úprava s dlouhodobým  vyvazováním psů na stolech 

jsou zakázány. 

 

Protest 

Lze podat pouze z formálních důvodů. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. 

Protest musí být podán písemně v průběhu výstavy - do skončení posuzování ve všech 

kruzích, ve výstavní kanceláři současně se složením jistiny 1100,- Kč. Nebude-li protest 

uznán, jistina propadá ve prospěch výstavy. 

 

 



 

10% 
SLEVA 

 
 

Kupon lze uplatnit v 
CHOVATELSKÝCH 

POTŘEBÁCH U 
BLAŽEJŮ 

 
Slevu nelze nasčítávat a uplatnit na 

zlevněné zboží nebo zboží v akci 

 

10 %  
SLEVA 

 
 
 

Občerstvení 
ROUBENKA 

(za dětským koutkem) 
 
 

Platí na 1 nákup 
Pouze 22.8.2021 

 

 


