
Klub chovatelů Collií a Sheltií        

Pořádá na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi 
 

22. 11. 2014   62. Klubovou výstavu (bez zadávání KV) a BONITACI 
a 

23. 11. 2014   Speciální výstavu  
(pro plemena kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie) 

 

Se zadáváním titulů: CAJC ČR – CAC ČR – res. CAC ČR – Nej pes – Nej fena - Vítěz SV – BOJ – BOV - BOS - BOB 

           Výstava je pořádána v souladu s Výstavním řádem ČMKU v platném znění. 

 
Datum konání:  22. 11. 2014 (Klubová výstava II.) + BONITACE 
  23. 11. 2014 (Speciální výstava) 
 
Místo:    Výstaviště Krásná louka, Luční 286,Mladá Boleslav,293 01 
GPS:  Loc: 50°25'4.175"N, 14°54'0.679"E 
 

Uzávěrka:      2. 11 .2014   poštou nebo on-line přihlášky přes www.dogoffice.cz      

         
Rozhodčí:  Rolf Blessing, D   (sobota: SHE + KK, neděle: DK) 
  Heidi Müller-Heinz, D  (sobota: DK, neděle: SHE + KK) 
  Změna rozhodčích vyhrazena!! Obsazení rozhodčích bude rozděleno dle počtu přihlášených jedinců. 
 

Program:    08:00 – 09:30  Přejímka psů  
  09:30 – 10:00   Zahájení výstavy 
  10:00 – 15:00 Posuzování v kruzích* 
  15:30 – 17:30 Závěrečné soutěže: dítě a pes, chovatelské skupiny, páry, plemeníci, BIS-program* 

  * Uvedené časy jsou orientační, mohou se lišit dle počtu přihlášených psů 
       

Přihlášky a informace: 

Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ke každé 
přihlášce je třeba doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu, jinak nebude přihláška přijata.   
! Pokud k přihlášce nebude připojen doklad o tom, že pes splňuje podmínky pro třídu pracovní nebo vítězů, bude zařazen do třídy 
otevřené. 
 

 On-line přihlášky – Pro on-line přihlášení využijte pouze systému www.dogoffice.cz 
Postupujte dle instrukcí systému. Pamatujte, že systém přihlášku VŽDY automaticky potvrzuje na Vámi uvedený e-mail. Dodržujte 
velikost příloh, v případě problému je zašlete e-mailem. Pokud potvrzovací zpráva nepřijde a nevidíte právě přihlašovanou 
výstavu ve svém profilu ve starých registracích k výstavám -  přihláška NEBYLA DOKONČENA!!!!!                 

 

 Poštou - Čitelně vyplněné přihlášky s oboustrannou kopií PP a dokladem o zaplacení a dalšími potřebnými kopiemi 
zasílejte na adresu: 

 

Bc. Vilemína Kracíková, Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha 9 – Střížkov (607 207 701 – ne SMS!) dogofficeCZ@gmail.com 
 

 BONITACE – bude probíhat pouze v sobotu. Přihlášky budou spuštěny rovněž přes DogOffice. Doložte všechny potřebné 
doklady, včetně kopií vyšetření, na které budete chtít uplatnit slevu (originály vezměte s sebou na bonitaci)! Z organizačních 
důvodů je třeba se na bonitaci řádně přihlásit a předem uhradit bonitační poplatek! 

 

Přijetí psa na výstavu/bonitaci bude cca 10 dní před akcí potvrzeno zasláním vstupního listu na Váš e-mail. Za nesprávně 
vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Fotokopie nevracíme. 

Platby:  

1) Převodem na účet Klubu: Bankovní spojení: Fio Banka, č.účtu: 2600371883/2010,  
majitel účtu: Klub chovatelů Collií a Sheltií, Londýnská 19, 12000 Praha 2;  
Konstantní symbol: 0308 (0309 pro složenku „A“) 
Variabilní symbol: váš kontaktní telefon (9 číslic)  
Specifický symbol: 444 (výstava), 555 (bonitace), 444555 (výstava+bonitace)  

2) Složenkou typu „C“ na adresu pro zasílání přihlášek 
Při platbě za více psů nebo v případě platby za výstavu/-y + bonitaci, poplatky sečtěte a uhraďte dohromady. 

http://www.dogoffice.cz/
mailto:dogofficeCZ@gmail.com


Výstavní poplatky      pro členy chovat.klubů ČR:  pro nečleny: 

       (KCHCS, MSKCHCS, SC) 
       1 výstava / 2 výstavy  1 výstava / 2 výstavy                       
třídy mladých, střední, otevřená, pracovní a vítězů   550,- Kč  / 1.000,- Kč  950,-Kč / 1.800,-Kč 
druhý pes stejného majitele (doloženo v PP)  400,- Kč  /    750,- Kč  600,-Kč / 1.100,-Kč 
třída veteránů       350,- Kč  /    650,- Kč  500,- Kč /    900,-Kč 
třídy štěňat, dorostu, čestná     200,- Kč  /   400,- Kč  400,-Kč /    800,-Kč 
soutěže (chovatelské skupiny, páry, plemeníci)   150,- Kč  /    300,- Kč  250,-Kč /    500,-Kč 
soutěž Dítě a pes        50,- Kč  /    100,- Kč  100,-Kč /    120,-Kč 
inzerce v katalogu – 1/2 strany / celá strana A5, ČB   100,-Kč  /    200,- Kč  200,-Kč  /    400,-Kč 
Podnikatelská inzerce (zboží, služby, produkty)  500,- Kč    500,- Kč 
BONITACE       300,- Kč  /   - - -    800,-Kč /    - - - 

 

Třídy: 

 štěňat  4 – 6 měsíců 

 dorostu  6 - 9 měsíců 

 mladých  9 - 18 měsíců 

 mezitřída 15 - 24 měsíců 

 otevřená od 15 měsíců  

 pracovní  od 15 měsíců (přístupná pro psy s vydaným malým pracovním certifikátem – nutno doložit kopii!) 

 vítězů  od 15 měsíců (přístupná pro psy s uznaným titulem národního či mezinárodního šampiona, titulem 
  Národní  vítěz, Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy - nutno doložit kopii!) 

 čestná   od 15 měsíců (zadává se pouze známka a pořadí, bez nároku na CAC – třída pro prezentaci psů s tituly  
  ICH, CH, NV, VSV, KV.) V1 se nemůže zúčastnit soutěže BOB 

 veteránů od 8 let 
Uvedený věk musí být dosažen nejpozději v den konání výstavy. V každé třídě určí rozhodčí pořadí 1-4. 

 

Tituly: 
 

CAJC – čekatelství junior-šampióna ČR, pes a fena ve třídě mladých, ocenění známkou výborný 1 
Nejlepší mladý plemene - (BOJ) Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence oceněných CAJC 
CAC – čekatelství šampióna ČR, pes a fena ocenění známkou výborný 1 ve třídě střední, otevřené, pracovní a vítězů 
res.CAC – pes a fena ocenění známkou výborný 2 ve třídě střední, otevřené, pracovní a vítězů 
Nejlepší pes/fena KV – pro nejlepšího psa a fenu z každého plemene; nastupují psi a feny s tituly CAC 
Vítěz Speciální výstavy – pro nejlepšího psa a fenu z každého plemene; nastupují psi a feny s tituly CAC 
Nejlepší veterán plemene (BOV) – pes nebo fena, kteří obdrželi ve tř. veteránů ocenění výborný 1. 
BOB – nejlepší pes nebo fena z každého plemene; nastupují nejlepší dospělí jedinci (Nej.pes a Nej.fena KV, VSV) a BOJ a BOV 
Nejlepší z opačného pohlaví (BOS) - nastupují účastníci soutěže o BOB opačného pohlaví než je jedinec, který získal BOB 
Junior BIS – soutěží jedinci s oceněním Nejlepší mladý plemene (BOJ) 
BIS – nejlepší jedinec Klubové / Speciální výstavy 2012; nastupují jedinci s tituly BOB  
 

Soutěže: 
 

Dítě a pes – 3 - 9 let věku dítěte (Rozhodující je věk dítěte den před výstavou). 
Nejhezčí pár psů – Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.  
Nejlepší chovatelská skupina – Soutěž se vypisuje pro nejméně tři jedince stejného plemene, kteří byli na výstavě  
posouzeni, pocházející od jednoho chovatele a jsou potomci nejméně dvou různých otců nebo matek. Psi nemusí být v majetku 
chovatele.Nejlepší plemeník / plemenná fena - nastupuje plemeník / plemenná fena nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě 
posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.  
Nejlepší štěně KLV (BIS Baby) - nastupují psi a feny ze tříd štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1 
Nejlepší dorostenec KLV (BIS Puppy) - nastupují psi a feny ze tříd dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1 
Nejlepšího veterán KLV (BIS Veterán) - Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV). 
Nejlepší z čestných tříd (BIS čestná třída) – soutěží vítězové čestných tříd 
 

Udílení titulů není nárokové. Tituly mohou být zadány pouze, pokud kvalita jedince odpovídá, a to i bez ohledu na počet 
soutěžících psů.  
 

     
DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:     
1. průkaz původu psa  
2. očkovací průkaz psa (nebo jeho pet - passport s platným očkováním) 



 

Ceny:  

Každý posouzený jedinec obdrží posudek a diplom. Ceny se udělují prvním čtyřem oceněným psům ve všech třídách, vítězům 
titulů a soutěží. Klub chovatelů Collií a Sheltií  věnuje ceny pro jedince s tituly CAJC, CAC, res.CAC, Nejlepší pes/fena KV, BOJ, 
BOV, BOB a BIS a dále pro vítěze soutěží  

Ceny věnované chovateli: Chovatelé-sponzoři, kteří chtějí věnovat cenu, oznámí toto písemně organizátorovi a zároveň uvedou, 
za jakých podmínek (jakému plemeni, v jaké soutěži, jakým kategoriím, či jakým jedincům) cenu věnují.  Chovatelé – sponzoři 
budou uvedeni v katalogu. Ceny nemusí být věnovány jen oficiálním vítězům, ale mohou být například určeny pro 
nejmladšího/nejstaršího jedince výstavy, pro všechna druhá, třetí nebo čtvrtá místa, pro všechna štěňata apod. 
 

Veterinární podmínky  

Všichni psi, účastnící se akce, musí být klinicky zdraví! 
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. Za 
platné se považuje základní očkování za 21 dnů po jeho provedení. Dále se považuje za platné přeočkování během doby účinnosti 
předchozí použité očkovací látky. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit! 
 

Všeobecná ustanovení: 

Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen kolie 
dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie, zapsaných v některé z plemenných knih uznaných FCI.  Psi v majetku občanů ČR, kteří mají 
trvalé bydliště na území ČR, musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU – týká se importovaných jedinců (VŘ ČMKU čl. 11, písm. c) 
Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a 
pokynům výstavního výboru. Výstava je přístupná psům a fenám, zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v 
den výstavy věku požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. V případě 
nedoložení příslušných certifikátů pro třídu vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunut do třídy otevřené. Rozdělení do tříd se 
řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví 
psi náhubkem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru! Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni 
v katalogu, dále psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny, psi v majetku 
osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav a psi nebezpeční – kousaví a agresivní k lidem i psům.  Vylučují se jedinci 
s operativním, nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru. 
Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu a pořádek a je zakázáno poškozovat areál. Na výstavě je zakázaný prodej štěňat. Musí 
být dodržovány právní předpisy (zejm. předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání). V případě více vlastníků 
vystavovaného jedince (musí být uvedeno v PP), jsou v katalogu uvedena jména spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa.  
Změny exteriérů psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úpravou trimováním na výstavě s 
dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Porušování těchto zákazů může mít za následek vyloučení psa z výstavy. 
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, v areálu 
výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních 
příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své 
adresy v katalogu. Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v případě nutnosti. Organizátor nepřebírá zodpovědnost 
za nedoručené přihlášky. 

 

INFO K BONITACÍM: 

Možnost využít uplatnění slevy z bonitace! Při doložení vyšetření DNA CEA + MDR1** sleva 200,- Kč, při doložení vyšetření DNA 
CEA, DNA MDR1 či klinické vyšetření očí*** sleva 100,- Kč 
* doložené výsledky budou zapsány na bonitační list a zveřejněny v genealogii, u zápisu bonitace v Magazínu i na webu  
 Klubu a  založeny pro potřeby klubu s bonitačními listy 
** doloženo nejpozději v den bonitace kvalitní kopií certifikátu, přikládá se k bonitačnímu listu 
*** vyšetření ne starší 12měsíců, v případě vyšetření ve štěněcím věku musí být zvíře vyšetřeno do 49 dnů věku, doloženo v 
den bonitace kvalitní kopií certifikátu, přikládá se k bonitačnímu listu 
Nepovinná vyšetření: 
DOV (je doloženo platným certifikátem, u štěňat provedeno do 49dnů věku, u dospělých není certifikát starší 12měsíců) 
DNA CEA* 
DNA MDR1* 
DNA PRA rcd2* (pouze u kolií) 

* DNA - vyšetřeno v laboratořích Optigen, Genomia, Slovgen, Liběchov a doloženo originálem certifikátu 
Slevu lze uplatnit bez ohledu na výsledek vyšetření!!!! 

 



P Ř I H L Á Š K A 
 

⃝  62.  K l u b o v á   v ý s t a v a – 22.11.2014  ⃝  B O N I T A C E - 22 . 11 . 2014 

⃝  S p e c i á l n í   v ý s t  a v a  – 23.11.2014  ⃝  O f t a l m o l o g i c k é   v y š e t ř e n í   o č í  (bude upřesněno) 
 

 Třída: (rozhodný je věk V DEN KONÁNÍ výstavy) 

⃝ mladých  9 – 18 měsíců     ⃝ štěňat  4 – 6 měsíců 

⃝ mezitřída  15 – 24 měsíců     ⃝ dorostu  6 – 9 měsíců 

⃝ otevřená  od 15 měsíců     ⃝ veteránů  od 8 let 

⃝ pracovní od 15 měsíců + Certifikát    ⃝ čestná  od 15 měsíců s přiznaným ICh, Ch, KV,  

⃝ vítězů  od 15 měsíců + kopie titulu (ICh, Ch, KV, VSV, NV)        VSV, NV – nesoutěží o BOB 
       

 ⃝ Kolie dlouhosrstá      ⃝ PES  

 ⃝ Kolie krátkosrstá     ⃝ FENA  

 ⃝ Šeltie 
  

Jméno psa a chov.stanice: ___________________________________________________________________________________ 

Datum narození: ____________________ Zkratka PK a č.zápisu:______________________________Barva:_________________ 

U importovaných psů i zkratka původní PK a č.zápisu:_____________________________________________________________ 

DKK / DLK*:__________________________________ vyš.očí (výsl.+rok)*:____________________________________________ 

Tituly*/Ocenění* (pokud hlásíte pouze bonitaci: datum a typ výstavy, výsledek; doklad o tom vezměte s sebou)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Zkoušky*: ________________________________________________________________________________________________ 

Otec: ____________________________________________________________________________________________________ 

Matka: __________________________________________________________________________________________________ 

Chovatel: ________________________________________________________________________________________________ 

Majitel: __________________________________________________________________________________________________ 

Adresa majitele vč. PSČ ____________________________________________________________ Telefon __________________ 

! Požaduji VSTUPNÍ LIST zaslat e-mailem: ANO - NE e-mail: ________________________________________________________ 

* Údaje uvedené s hvězdičkou jsou dobrovolné a budou využity pro genealogický servis. 

SOUTĚŽE : (kromě soutěže Dítě a pes NENÍ možné hlásit na místě) 
 

Nejlepší pár psů:  

Pes _______________________________________Fena ______________________________________Plemeno: ____________ 
 

Nejlepší chovatelská skupina:  

Chovatelská stanice + jméno chovatele:  

_____________________________________________________________________________________Plemeno:____________ 
 

Nejlepší plemeník: 

Pes _________________________________________________________________________________Plemeno:___________ 
 

Nejlepší plemenná fena: 

Fena ________________________________________________________________________________ Plemeno:___________ 
 

Dítě a pes :  (rozhodný je věk dítěte den PŘED konáním výstavy) 

Jméno dítěte__________________________________________________________________________Věk: _______________ 

Jméno psa ___________________________________________________________________________ Plemeno: ___________ 
 

Jsem členem chovatelského klubu kolií a/nebo šeltií v ČR: (KCHCS, MSKCHCS, SC) : ano – ne (nehodící se škrtněte). Členské 

číslo:_______ (Pořadatel je oprávněn vyžádat si kopii dokladu o uhrazení členských poplatků). Prohlašuji, že jsou mi známa 

ustanovení propozic a že se jim podřizuji. Podpisem přihlášky vystavovatel souhlasí s uveřejněním plného jména, adresy, 

telefonů, e-mailu ve výstavním katalogu a na webu klubu. 

 

V__________________________________, dne________________________ Podpis: _________________________________ 



POUKÁZANÉ POPLATKY:        

Kam:      člen 1d/2d nečlen 1d/2d 
třídy mladých, střední, otevřená, pracovní a vítězů  (550 /1000) ( 950 / 1800) _________________________________ 
druhý pes stejného majitele (doloženo v PP)  (400 / 750) ( 600 / 1100) _________________________________ 
třída veteránů      (350 / 650) ( 500 /  900)  _________________________________ 
třídy štěňat, dorostu, čestná    (200 / 400) ( 400 / 800 ) _________________________________ 
soutěže (chovatelské skupiny, páry, plemeníci)  (150 / 300) ( 250 / 500 ) _________________________________ 
soutěž Dítě a pes     ( 50 / 100) ( 70 / 120 ) _________________________________ 
BONITACE pouze sobota!    (300 / - - - ) (800 /0 - - - ) _________________________________ 
inzerce v katalogu – 1/2 A5 / 1/1 A5       (100 / 200) ( 200 / 400) _________________________________ 
Podnikatelská inzerce (zboží, služby, produkty) (500 )  ( 500)  _________________________________ 
SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK    dle Vašeho uvážení   ;o)  _________________________________ 
 

CELKEM SEČTENO A PODTRŽENO :  

   

 

CHCI SE STÁT ČLENEM KCHCS, CO MÁM DĚLAT? 

 

1) Kontaktovat matrikářku klubu 

2) Vyžádat si přihlášku 

3) Vyplnit přihlášku 

4) Uhradit roční členský poplatek + zápisné 

5) Zapamatovat si své členské číslo, které mi přidělí matrikářka 

 

 

Více u matrikářky (přihlášky do klubu, členství): 

Šárka Dreslerová 

mobil  724-232-755;  e-mail: dreslerova.sarka@seznam.cz 

 

     

   

mailto:dreslerova.sarka@seznam.cz

