JUDGES - ROZHODČÍ

27.8. 2022 EUROPEAN FOX TERRIER WINNER SHOW
Mr. Neil Dams (kennel TAMEDALE) GB – Fox Terrier smooth / Foxteriér hladkosrstý
Mrs. Joan Vickers (kennel JODEAN) GB– Fox Terrier wire / Foxteriér drsnosrstý
Mr. Philip O´Brien – IRL (kennel EDBRIOS) – soutěže/Competitions + BIS

28.8. 2022 CLUB SHOW – KLUBOVÁ VÝSTAVA
Mr. Neil Dams (kennel TAMEDALE) GB – Fox Terrier wire / Foxteriér drsnosrstý
Mrs. Joan Vickers (kennel JODEAN) GB – Fox Terrier smooth / Foxteriér hladkosrstý

Neil Dams – TAMEDALE

Joan Vickers – JODEAN

Philip O´Brien – EDBRIOS

S evropskými foxteriéry jsem víc než spokojen
Neil Dams začínal s chovem hladkosrstých foxteriérů na
konci 70. let pod vedením Frances a Petera Winfieldových
(CHS Riber); mnozí si jistě vzpomenou, že Petera
Winfielda jsme měli čest vidět posuzovat i u nás, a to
v roce 2002 na Speciální výstavě v Horním Jelení.
N. Dams je známý i díky své chovatelské stanici
„Tamedale“ a se svými odchovy dosáhl značných úspěchů
nejen ve Velké Británii, ale i v Evropě, mimo jiné získal pro
dvacet svých psů ocenění šampion. A jak s pokorou říká,
doufá, že ještě nějaké další úspěchy přijdou.
„Jelikož jsem byl ve svých začátcích ovlivněn odchovy ze
stanic jako Riber, Boreham, Maryholm nebo Watteau's,
můj ideální hladkosrstý foxteriér v sobě spojuje to nejlepší
z těchto skvělých stanic. Již delší dobu sám posuzuji a
musím říct, že jsem velmi spokojen s mnoha jedinci, které
jsem v Evropě viděl. Cítím také, že moje CHS Tamedale je
v současnosti přesně tam, kde jsem ji vždycky chtěl mít, a
proto věřím, že jsem svou skromnou měrou přispěl
k rozvoji plemene, které máme všichni tak rádi,“ svěřil se
nám N. Dams.

U foxteriéra oceňuji zdravý pohyb a správnou povahu
Joan Vickers se kynologii věnuje již téměř 25 let,
odchovala několik erdelteriérů, kteří dosáhli titulu
Šampion, mnoho velšteriérů a lakeland teriérů a
v neposlední řadě také hladkosrsté foxteriéry. Ještě, než
se začala věnovat kynologii měla koně, kteří skákali
závodně parkur. Vlastní chovatelskou stanici „Jodean“ a
úzce spolupracuje s chovatelskou stanicí Tamedale.
Řadu let už působí také jako renomovaná rozhodčí pro
skupinu teriérů, takže nás pochopitelně zajímalo to, jak by
podle ní měl správný foxteriér vypadat: „Stejně jako u
jakéhokoliv plemene je důležitý zdravý pohyb, nicméně
velmi podstatná je také dobrá kostra, silný hrudník (zvláště
u hladkých), plochá lebka, pěkné tmavé oko, mírně
zvednuté uši přiléhající k lícím, pěkný mírně klenutý krk
ukazující sílu, dobrá a rovná hřbetní linie, správně nesený
ocas. Co se povahy týče, tak od foxteriéra očekávám
živou a přátelskou povahu i to, že se dobře předvádí a
používá správně uši.“

Chov ověnčený světovými šampiony
Philip O´Brien se na začátku 80. Let připoji k chovu irských
teriérů svého otce, záhy přebral vedení a ve své
chovatelské stanici “Edbrios” odchoval některé známé a
velmi úspěšné psy. V 90. Letech odešel do USA, kde
pracoval pro známého profesionálního handler, a osvojil si
v chovu a předvádění teriérů další dovednosti. Philip
poprvé v Irsku posuzoval na začátku 90. Let a od té doby
se pravidelně objevuje na výstavách po celé Evropě. V
posledních dvaceti letech se chov “Edbrios” soustředí I
díky Philipově české manželce Jaroslavě, na Kerry blue
teriéry a vysloužil si světové uznání s mnoha odchovanými
šampiony po celém světe, včetně vítězů světových a
evropských výstav a take prestižních výstav Montgomery
a Cruft.

I am satisfied with European fox terriers
Neil Dams started breeding smooth-haired fox terriers in
the late 70's under the leadership of Frances and Peter
Winfield (kennel Riber); many will remember that we had
the honour of seeing Peter Winfield judging in our country
as well, in 2002 at the Special Show in Horní Jelení. N.
Dams is also known for his kennel “Tamedale” and with
his dogs he achieved considerable success not only in
Great Britain but also in Europe, among other things he
won the champion award for twenty of his dogs. And as he
humbly says, he hopes that some more success will come.
“Since I was initially influenced by dogs from kennels like
Riber´s, Boreham´s, Maryholm´s or Watteau's, my ideal
smooth-haired fox terrier combines the best of these great
kennels. I have been judging for a long time and I must
say that I am very satisfied with the many dogs which I
have seen in Europe. I feel at this time ´Tamedale´ is now
were I set out to be many years ago and the success
today bears fruit to our love for the breed and long may it
continue,” confided N. Dams.

I appreciate healthy movement and the right
temperament
Joan Vickers has been dedicated to dogs for almost 25
years, she has bred several erdelterriers who have
achieved the title of Champion, many welsh terriers and
lakeland terriers and, last but not least, smooth-haired fox
terriers. Even before she started doing cynology, she had
horses jumping show jumping. He owns the kennel
"Jodean" and cooperate closely with the kennel Tamedale.
For many years he has also been a renowned judge for a
group of terriers, so of course we were interested in what
she thinks the right fox terrier should look: “As with any
breed, healthy movement is important, good bones and
strong chest (especially for smooth), flat skull, nice dark
eye, slightly raised ears close to the cheeks, nice slightly
arched neck showing strength, good and straight level
topline, tail properly carried. In terms of character, I expect
the fox terrier to be lively and friendly, as well as to
perform well and use his ears properly. "

The kennel famous for many champions
Philip O´Brien joined his father´s Irish Terriers in the early
eighties, soon took the lead and bred some influential Irish
Terriers under the Edbrios prefix. In the nineties he went to
the USA where he worked for a well known professional
handler and learnt more skills in the Terrier world.
Philip´s first judging appointment in Ireland was in the 90s
and since then he has judged Terriers across all Europe.
In the last two decades he and his wife Jaroslava have
been focused on Kerry Blue Terriers that have gained
world fame with many champions worldwide incl. World,
European, Montgomery and Cruft´s winners.

WWW.EUROFOXTERRIER.WEBNODE.CZ EMAIL: EFWS@FOXTERRIER.CZ

PROGRAMME - PROGRAM
Friday – 26. 8. 2022 – Work test
Saturday – 27. 8. 2022 – Euro Fox Terrier Winner Show
Saturday – 27.8. 2022 – Gala Dinner
Sunday – 28.8. 2022 – Club show

Pátek – 26. 8. 2022 – Pracovní test
Sobota – 27. 8. 2022 – Euro Fox Terrier Winner Show
Sobota – 27.8. 2022 – Slavnostní večeře
Neděle – 28. 8. 2022 – Klubová výstava

ENTRY FEES EFWS – POPLATKY EFWS
First dog, incl. catalogue (first closing date)

35 EUR

První pes s katelogem (první uzávěrka)

900 CZK

Second and other dogs (first closing date)

30 EUR

Druhý a další psi (první uzávěrka)

750 CZK

Baby, puppy, honor veteran classes (first closing date)

15 EUR

Třídy štěňat, dorostu, čestná, veteránů (první uzávěrka)

400 CZK

Competitions (first closing date)

10 EUR

Soutěže (první uzávěrka)

250 CZK

First dog, incl. catalogue (second closing date)

40 EUR

První pes s katalogem (druhá uzávěrka)

Second and other dogs (second closing date)

35 EUR

Druhý a další psi (druhá uzávěrka)

900 CZK

Baby, puppy, honor veteran classes (second closing date)

20 EUR

Třídy štěňat, dorostu, čestná, veteránů (druhá uzávěrka)

500 CZK

Competitions (second closing date)

15 EUR

Soutěže (druhá uzávěrka)

350 CZK

1000 CZK

ENTRY FEES Club show – POPLATKY Klubová výstava
First dog, incl. catalogue (first closing date)

30 EUR

První pes s katelogem (první uzávěrka)

700 CZK

Second and other dogs (first closing date)

28 EUR

Druhý a další psi (první uzávěrka)

650 CZK

Baby, puppy, honor veteran classes (first closing date)

13 EUR

Třídy štěňat, dorostu, čestná, veteránů (první uzávěrka)

400 CZK

Competitions (first closing date)

10 EUR

Soutěže (první uzávěrka)

250 CZK

First dog, incl. catalogue (second closing date)

33 EUR

První pes s katalogem (druhá uzávěrka)

800 CZK

Second and other dogs (second closing date)

30 EUR

Druhý a další psi (druhá uzávěrka)

700 CZK

Baby, puppy, honor veteran classes (second closing date)

20 EUR

Třídy štěňat, dorostu, čestná, veteránů (druhá uzávěrka)

500 CZK

Competitions (second closing date)

15 EUR

Soutěže (druhá uzávěrka)

350 CZK

ENTRY FEES Club show – POPLATKY Klubová výstava
First dog, incl. catalogue (first closing date)

discount for club member / sleva pro členy KCHF ČR
25 EUR
První pes s katelogem (první uzávěrka)

600 CZK

Second and other dogs (first closing date)

23 EUR

Druhý a další psi (první uzávěrka)

500 CZK

Baby, puppy, honor veteran classes (first closing date)

8 EUR

Třídy štěňat, dorostu, čestná, veteránů (první uzávěrka)

300 CZK

Competitions (first closing date)

10 EUR

Soutěže (první uzávěrka)

250 CZK

First dog, incl. catalogue (second closing date)

30 EUR

První pes s katalogem (druhá uzávěrka)

700 CZK

Second and other dogs (second closing date)

28 EUR

Druhý a další psi (druhá uzávěrka)

650 CZK

Baby, puppy, honor veteran classes (second closing date)

15 EUR

Třídy štěňat, dorostu, čestná, veteránů (druhá uzávěrka)

400 CZK

Competitions (second closing date)

15 EUR

Soutěže (druhá uzávěrka)

350 CZK

DINNER

30 EUR

VEČEŘE

600 CZK

Name of bank: FIO BANK

Platby zasílejte na účet vedený u FIO BANK

IBAN CZ12 2010 0000 0020 0212 0419
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXX

Číslo: 2002120419/2010

. Payment within the Europe Union send only as
EURO PAYMENT, because there are no fees. If you send it
as a FOREGN PAYMENT you will have to pay a fee

Peníze v rámci EU zasílejte výhradně jako
EURO PLATBU v tom případě je bez poplatku. Pokud bude
zaslaná jako zahraniční platba bude s poplatkem.

CLASESS - TŘÍDY
Classes are follow the regulations of ČMKU and they are stated in

Rozdělení tříd je dle výstavního řádu ČMKU a dle přihlášky

the entry form
WWW.EUROFOXTERRIER.WEBNODE.CZ EMAIL: EFWS@FOXTERRIER.CZ

TITLES – TITULY

27. 8. 2022 European Fox terrier Winner Show
- Best of Breed = BOB
- Junior Best of Breed = BOJ
- Veteran Best of Breed = BOV
- CAJC = excellent 1st in Junior class
- CAC, CC = excellent 1st in Intermediate, Open, Wor-king and Winners’ class
- R-CAC = excellent 2nd in Intermediate, Open, Wor-king and Winners’ class

- Best of Breed = BOB
- Junior Best of Breed = BOJ
- Veteran Best of Breed = BOV
- CAJC = excellent 1st in Junior class
- CAC, CC = excellent 1st in Intermediate, Open, Wor-king and Winners’ class
- R-CAC = excellent 2nd in Intermediate, Open, Wor-king and Winners’ class

European Fox Terrier Hope 2022 = Best male of „very promising 1“ in
baby and puppy class
European Fox Terrier Hope 2022 = Best female of „very promising 1“ in
baby and puppy class
European Fox Terrier Junior Winner 2022 = Juniorclass winner male
(CAJC)
European Fox Terrier Junior Winner 2022 = Juniorclass winner female
(CAJC)
European Fox Terrier Winner 2022 = Best adult male(competition of
CAC winners in Intermediate, Open, Working and Winners’ class)
European Fox Terrier Winner 2022 = Best adult female (competition
of CAC winners in Intermediate,Open, Working and Winners’ class)
Winner of veteran class – excellent 1 of the Veteranclass

European Fox Terrier Hope 2022 = nastupují nejlepší pes se známkou
“velmi nadějný 1” z tříd štěňat a dorostu„
European Fox Terrier Hope 2022 = nastupují nejlepší feny se známkou
“velmi nadějný 1” z tříd štěňat a dorostu„
European Fox Terrier Junior Winner 2022 = Pes – vítěz třídy mladých
(CAJC)
European Fox Terrier Junior Winner 2022 = Fena – vítěz třídy mladých
(CAJC)
European Fox Terrier Winner 2022 = nastupují CAC psi z tříd (mezitřída,
otevřená, pracovní, vítězů)
European Fox Terrier Winner 2022 = nastupují CAC feny z tříd (mezitřída,
otevřená, pracovní, vítězů)
Winner of veteran class – výborný 1 z třídy veteránů

-

28. 8. 2022 Club Show
Club Winner (male and female), BOB (Best of Breed), Winner of the
Show, Best Baby, Best Puppy,Best Veteran, Best Couple, Best Kennel
Dogs awarded CAC, CC (class wins) at both shows will automatically
receive the titles of Czech
Championa, Fox Terrier Club Junior
Champion and Fox Terrier Club Champion
The following certificats d´aptitude will be awarded at the show:
CAJC, CAC-ČR; Res. CAC-ČR, CC KCHF. Awarding of the titles cannot be
claimed
Child and dog – for children under 7 years (entries must be sent within
deadline). Each participant wins asweet prize, the winner will get a small
cup
Junior handling - single category from 7 to 17 years (the entries must be
sent within deadline) – the winninghandler and his (her) dog will receive
prizes
Best Couple – male and female dog of one owner whowere judged
during the show (the winning couple winsa cup)
Best Kennel - at least three dogs max. five dog of the same breed
attending the show that come from one kennel. Atten-ding dogs must be
at least from two different mothersor fathers. The winning group will
receive a cup.
Best Veteran - competition for all dogs judged as Excellent 1 in Veteran
class. The winning veteran willreceive a cup.
Best baby – competition for all dogs judged as very promising 1st in baby
class. The winning baby will receive a cup.
Best puppy – competition for all dogs judged as very promising 1st in
puppy class. The winning puppy will receive a cup.
Best junior – will be choosen from competition of the BOJ (wire) and BOJ
(smooth). The winning junior will receive a cup.

Klubový vítěz (pes a fena), BOB (Best of Breed), Vítěz výstavy, Nejlepší
štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší veteran, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská
skupina
Psi, kteří získali CAC, CC (vítězové tříd) z obou výstav mohou zažádat
o Českého šampiona, Českého Junior šampiona , Klubového
šampiona mladých a Klubového šampiona.
Na výstavě budou udělovaná následující čekatelství:
CAJC, CAC ČR, Res CAC ČR, CC KCHF. Čekatelství nejsou nároková.

Dítě a pes – pro děti do 7 let (přihlášky nutno zaslat do uzávěrky). Každý
účastník vyhrává sladkou odměnu, vítěz získá malý pohár.
Junior handling – jednotná kategorie od 7 – do 17 let (přihlášky je nutné
zaslat do uzávěrky). Vítěz a jeho pes obdrží ceny.
Nejlepší pár – pes a fena jednoho majitele, kteří byli posouzeni na
výstavě (vítězný pár získává pohár)
Nejlepší chovatelská stanice – soutěže se mohou účastnit minimálně tři
psi, maximálně pět, stejného plemene, kteří pocházejí z jedné
chovatelské stanice. Soutěžící psi musí být alespoň od dvou různých
matek nebo otců. Vítězná skupina obdrží pohár.
Nejlepší veterán - soutěž pro všechny psy hodnocené jako Výborný 1 ve
třídě veteránů. Vítězný veterán obdrží pohár.
Nejlepší štěně – soutěž pro všechny psy hodnocené jako velmi nadějný 1 z
třídy štěňat. Vítězné štěně obdrží pohár.
Nejlepší dorost - soutěž pro všechny psy hodnocené jako velmi nadějný 1 z
třídy dorostu. Vítězné štěně obdrží pohár.
Nejlepší mladý – bude vybrán z jedinců oceněných tituly BOJ (drsný) a BOJ
(hladký). Vítězný mladý jedinec obdrží pohár.

GENERAL PROVISIONS – OSTATNÍ USTANOVENÍ
The show is open for all male and female of foxterrier wire and foxterrier smooth
breeds recorded in stud- books recognized by FCI, who reached the required age
for the relevant class on the day of judging.. Organizers are not responsible for any
damage or/and harm caused by dogs or handlers, loss or death of a dog.
Unleashed dogs are not allowed.. Bitches on heat are excluded from the show as
well as bitches in higher state of pregnancy, nursing bitches, aggressive individuals and individuals with operative or any veterinary intervention performed in
order to correct any exterior faults. All changes of the dogs’ exterior are forbidden.

Výstava je přístupná pro všechny psy a feny plemen foxterrier drsnosrstý a foxterier
hladkosrstý zapsaných v plemenných knihách uznanávaných FCI, kteří v den
posuzování dosáhli požadovaného věku pro příslušnou třídu. Pořadatelé
neodpovídají za žádné škody, nebo ztráty způsobené psy nebo majiteli, ztrátu nebo
úhyn psa. Volné pobíhání psů není povoleno. Z výstavy jsou vyloučeny feny hájící,
feny ve vyšším stádiu březosti, kojící feny, agresivní jedinci a jedinci s operativním
nebo jakýmkoli veterinárním zásahem za účelem nápravy exteriérových vad. Veškeré
změny exteriéru psů jsou zakázány. V případě zrušení výstavy ze závažných důvodů

If the show is cancelled due to serious reasons the fees will be used to cover for
the show costs. The organizer does not accept any responsibility for failed
applications. Exhibitors agree with publishing of their address in the show
catalogue.
llegible forms cannot be accepted. Orga nizers cannot be held liable for incorrectly
completed entry forms. Entry forms without attached record of payment will not be
accepted. Each dog can be placed in one class. Trial certificate for Working class
and Championship for Champions’ class must be enclosed to the entry form. You
cannot use another document instead of it. Dog acceptance to the show will be
confir- med. All attending exhibitors conform to ČMKU show regulations and to this
document. Exhibitors agree with publishing of their address in the show catalogue.
The show entry form must be accompanied by a photocopy of the pedigree.

budou poplatky použity na úhradu nákladů na výstavu. Pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za ztrátu, nebo úhyn psa. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své
adresy v katalogu výstavy.

In Czech republic is reciprocal Agreement of Simpli- fication of the
Requirement for obtaining the Natio- nal Beauty Champion Conditions:
Dogs owners from Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Israel,
Lithuania, Latvia, Russia, Ukraine can be also:
if the dog is Champion of the owner‘s country of re- sidence, 1x CAC
(class winner) is enough to be Czech beauty champion. if the dog is
Junior Champion of the owner‘s country of residence, 1x CAJC
(junior class winner) is enough to be Czech Junior champion.

Česká republika má uzavřenou reciproční dohodu s Dánskem,
Estonskem, Finskem, Gruzií, Izraelem, Litvou, Lotyšskem, Ruskem a
Ukrajinou, která umožňuje zjednodušenější možnost získat národní
šampionát. Podmínky jsou následující:
- pokud je pes šampionem z uvedené země bydliště majitele, stačí k
získání titulu Český šampion krásy 1x CAC (vítěz třídy).
- pokud je pes Junior šampion země bydliště majitele, stačí 1x CAJC
(vítěz třídy mladých) k získání titulu Český junior šampion.

Nečitelné nelze přijmout. Pořadatelé neberou zodpovědnost vyplněné přihlášky.
Přihlášky bez připojeného záznamu o platbě nebudou akceptovány. Každý pes může
být zařazen do jedné třídy. K přihlášce musí být přiložen certifikát pro třídu pracovní a
doklad opravńující pro zařazení do třídy vítězů. Nesmůže být nahrazeno jiným
dokumentem. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno. Všichni vystavovatelé se musí
dodržovat výstavní řád ČMKU a těmito propozicemi . Vystavovatel souhlasí se
zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. K přihlášce na výstavu je třeba přiložit
fotokopii průkazu původu.

PROTESTS – PROTEST
A complaint against any decision made by the judge is not admissible. A
complaint can be submitted for formal reasons concerning violating the
show regulation provisions and proposition provisions. The complaint
must be submitted in writing, against a deposit of double sum of first entry
deadlines, only in time period of the show. If the complaint is found to be
unjustified, this deposit will be handed over to the organiser of the show.

Stížnost proti rozhodnutí rozhodčího není přípustná. Stížnost může být
předloženo z formálních důvodů proti porušení ustanovení výstavního řádu
a propozic. Stížnost musí být podána písemně, proti složení jistinyve výši
dvojnásobku částky za přihlášku za prvního psa v první uzávěrce a pouze v
době konání výstavy. Pokud bude stížnost shledána neoprávněnou, tato
jistina propadne ve prospěch pořadatele výstavy.

ADVERTISING IN THE SHOW CATALOQUE – INZERCE V KATALOGU
Pricing:
1 A5 page - EUR 20
1/2 A5 page - EUR 10

3/4 A5 page - EUR 15
1/4 A5 page - EUR 5

Sponsors with contributions over 40 CZK get one page to advertise thein kennel
for free!

Cena:
1 strana A5 – 500 CZK
3/4 strany A5 – 350 CZK
1/2 strany A5 – 250 CZK
1/4 stránky A5 – 120 CZK
Sponzoři věnující vice jak 1000,- Kč mají stránku zdarma

ACCOMODATION - UBYTOVÁNÍ
We recommend:
Hotel Rychta – Netolice - http://www.hotelrychta.com
Guesthouse http://www.novahospoda.cz
Autocamp Podrouzek - https://autocamppodrouzek.cz

Doporučujeme:
Hotel Rychta – Netolice - http://www.hotelrychta.com
Penzion - http://www.novahospoda.cz
Autocamp Podroužek - https://autocamppodrouzek.cz

PLEASE SEND ENTRY FORM TO – PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE :
Nováková Iveta
Malovice 46,
384 11 Netolice – CZ
e-mail: efws@foxterrier.cz

On-line entry: www.dogoffice.cz
Entry takes place via the online system www.dogoffice.cz Each user must have
their personal account set up in the system. In the section My dogs you will
establish your dogs and attach to them the necessary attachments (Pedigree of
both parties, including the party where the owner is listed). The owner registered
in the pedigree must be the same as the username of the account in dogoffice,
ie. if the dog is co-owned, an account in the dogoffice must be established under
the same names. Creating an account will also serve you to register for other
shows in the Czech Republic.
Entry confirmations are available in the system www.dogoffice.cz about 14 days
before the exhibition.
Photos and videos can be taken at the exhibition. By visiting the event, the
viewer agrees that may be subject to photography and records, provided that
may explicitly notify the photographer if does not wish to do so.

Přihlašování prostřednictvím on-line systému www.dogoffice.cz Každý uživatel
musí mít v systému zřízen svůj osobní účet. V části moji psi si založíte své psy a
přiložíte k nim potřebné přílohy (PP obě strany včetně strany, kde je uvedený
majitel). Majitel zapsaný v PP musí být stejný, jako je jméno uživatele účtu v
dogoffice tzn. pokud je pes ve spolumajitelství, musí na stejná jména být založen i
účet v DO. Založení účtu vám bude sloužit i pro přihlašování na další výstavy v
České republice.
Vstupní listy jsou k dispozici v systému www.dogoffice.cz asi 14 dnů před
výstavou.
Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí
s tím, že může být předmětem fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje,
může to explicitně oznámit fotografovi.

GALA DINNER – SLAVNOSTNÍ VEČEŘE
After the end of the European exhibition, we have prepared a joint Po skončení Evropské výstavy jsme pro vás připravili slavnostní
gala dinner with music and a short program, which should serve večeři, která by měla sloužit k přátelskému posezení (s hudbou a
primarily as a friendly gathering. If you are interested in malým programem), v případě zájmu z vaší strany je nutno vyplnit
participating, please fill in the application number of people who will počet osob v přihlášce, abychom pro vás mohli připravit dostatečný
attend this meeting so that we have an idea of the total number of prostor.
participants.
WWW.EUROFOXTERRIER.WEBNODE.CZ EMAIL: EFWS@FOXTERRIER.CZ

PŘIHLÁŠKA NA – ENTRY FORM

 EUROPEAN FOX TERRIER WINNER SHOW - 27.8. 2022
 CLUB SHOW – KLUBOVÁ VÝSTAVA Uzávěrky - entry deatline:

I. 10. 7. 2022

28.8. 2022

II. 25. 7. 2022

KONTAKTNÍ ÚDAJE MAJITEL - CONTACT OWNER
Jméno:

Příjmení:

First name:

Surname:

Ulice:

Město:

Street:

City:

ZIP CODE

Email:

Telefon:

Země:

PSĆ:
Country:

Phone:

PES - DOG
BREED:

Foxterrier smooth / hladkosrstý



Foxterrier wire / drsnosrstý


 PES – male
 FENA – female

JMÉNO PSA
NAME OF THE DOG

DATUM NAROZENÍ – DATE OF BIRTH :

PLEMENNÁ KNIHA A ČÍSLO ZÁPISU - STUDBOOK AND NO.

TŘÍDY – CLASS:

MEZITŘÍDA INTERMEDIATE CLASS (15 – 24 měsíců - months)
TŘÍDA OTEVŘENÁ OPEN CLASS (nad 15 měsíců - months and over)
TŘÍDA PRACOVNÍ WORKING CLASS (nad 15 měsíců - months and over)
TŘÍDA VÍTĚZŮ WINNERS CLASS (nad 15 měsíců - months and over)

CAC

TŘÍDA ŠTĚŇAT -BABY CLASS (4-6 měsíců -months)
TŘÍDA DOROSTU - PUPPY CLASS (6-9 měsíců -months)
TŘÍDA VETERÁNŮ – VETERAN CLASS (od 8 let -years)
TŘÍDA ČESTNÁ – HONOUR CLASS (od 15 měsíců - months - definice viz výst. řád)
TŘÍDA MLADÝCH - YOUTH CLASS (9-18 měsíců-months) (CAJC)
OTEC PSA / SIRE
MATKA PSA / DAME
CHOVATEL/ BREEDER

SPOLUMAJITEL/ PART-OWNER

SOUTĚŽE / COMPETITIONS
NEJLEPŠÍ PÁR / BEST COUPLE The entrant acquaints himself with the wording of the propositions and with the CMKU exhibition rules and undertakes to comply with
these regulations..
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA / BEST KENNEL
JUNIOR HANDLING/ CHILD and DOG – vepiště jméno dítěte a plemeno psa/ write name child:

Do 7 LET / into 7 YEARS
9 – 13 LET / 9 -13 YEARS
13 – 17 LET / 13 - 17 YEARS

GALA DINNER – SLAVNOSTNÍ VEČEŘE
PŘIHLAŠUJI POČET OSOB:
I REGISTER THE NUMBER OF PERSONS:
PLATBA PROVEDENA DNE

THE PAYMENT WAS MADE ON:

CELKEM:
SUME:

CZK

EUR

The entrant acquaints himself with the wording of the propositions and with the
CMKU exhibition rules and undertakes to comply with these regulations..

Přihlašující se seznámi se zněním propozic a s výstavním řádem ČMKU a zavazuje se
k dodržování těchto předpisů

DATUM / DATE

PODPIS / SIGNATURE

The work tests will be run as informal tests without record in the dog´s
pedigree. They will consist of three individual parts:
- Bolting
- work on a blood trail
- wild boar work

Pracovní test bude probíhat jako neoficiální soutěž bez zápisu do
průkazu původu. Bude se skládat z následujících disciplin:
- Norování
- Práce na pobarvené stopě
- Práce na divočáka

Bolting will be carried out according to the rules of the Czech bolting
test without record in the dog´s pedigree. The training will take place in
the morning; The following disciplines will be tested during the bolting
test:
- Readiness to work
- Loudness
- Persistence
- Speed
Performance evaluation
Each discipline is evaluated by points on the scale 4-0. The overall
dog´s work will be evaluated only according to the total points obtained.

Norování proběhne dle zkušebního řádu ČMMJ, bez zápisu do
průkazu původu psa. Před testem bude pro zájemce probíhat nácvik.
Během testu budou zkoušeny následující disciplíny:

PART I. – Bolting

ČÁST I. – Norování

- Ochota k práci
- Hlasitost
- Vytrvalost
- Rychlost

Hodnocení výkonu:
Každá disciplína je hodnocena body na stupnici 4-0. Celková práce
psa bude hodnocena pouze podle celkového počtu získaných bodů.

WORKING DESCRIPTION:
The fox is released from the transport box into the hole and closed in
the first burrow. The dog will released in distance 1 m from the nipple
and can only be encouraged when out of the burrow. Starting time
takes maximum 1 minute. The initial "pumping" is not a problem. The
dog must reach the first burrow within 2 minutes. Barkling time by the
first burrow takes 1,5 minutes. After this time the fox pushes into the
third burrow and is closed again. From releasing the dog from the first
to the third burrow measures discipline speed. Barkling time by the
third burrow takes 1,5 minutes. Leakage time for both boilers can be
shortened at the direction of the judges (risk of injury to the dog).

POPIS PRÁCE:
Liška se z přepravní bedny vsukem pustí do nory a uzavře v prvním
kotli. Pes bude vypuštěn 1 m od vsuku a může být povzbuzován
pouze, když je mimo noru. Časový limit pro vsouknutí je 1 minuta.
Počáteční „pumpování” není na závadu. Pes musí dosáhnout prvního
kotle do 2 minut od vypuštění a musí před ním doléhat 1,5 minuty. Po
uplynutí této doby se
liška přežene do třetího kotle a opět uzavře. Od vypuštění psa z
prvního ke třetímu kotli se měří disciplína rychlost. Doléhání u třetího
kotle trvá 1,5 minuty. Čas doléhání u obou kotl může být zkrácen na
pokyn rozhodčích (nebezpečí zranění psa).

It is not a mistake of a dog to leave the hole while working with
immediate indentation without prompting leader. Throughout the test
even outside it, there must be no direct contact between the dog and
the fox. He remains the leader at all times work of the dog stays at the
place. Dog can be taken from the hole only at the instruction of the
judge.

Opuštění nory během zkoušky s následným okamžitým vsouknutím
bez pobízení vůdcem není považováno za chybu snižující známku z
vytrvalosti. V průběhu celého testu i mimo ni nesmí dojít k přímému
kontaktu psa s liškou. Vůdce zůstává po celou dobu testu na místě
vypuštění psa a odebírá ho až na pokyn rozhodčího.

Points for each discipline:
ad a) Readiness to work describes the dog´s efforts to keep constant
contact with the fox in all parts of the earth.
4 points are given to dog keeping constant close contact in all parts of
the earth without interrupting the work orabandoning its position.
3 points are given to dog if it shortly interrupts the con tact or abandons
its position in the earth.
2 points are given to dog for interrupting the work for time longer than
half of the working time in the givenpart of the earth.
1 point will be given to dog keeping weaker contact and showing signs
of timidity.
0 points will get dog showing no interest in work.
ad b) 4 points will be given to dog persistently barkingat the barrier.
3 points will get dog barking with short interruptions. 2 points will get
dog barking at the place of work for atleast half of the test time.
1 point will be given dog barking occasionally or bar king elsewhere
then at the barrier.
0 points will obtain dog who fails to show any loudness.
ad c) 4 points will obtain dog which doesn´t leave the earth; for each
earth leaving, one point is deducted. ad
ad d) 4 points will get dog reaching the end of the hole up to 30
seconds.
3 points will get dog reaching the end of the den up to
60 seconds.
2 points will get dog reaching the end of the den up to90 seconds.
1 point will get dog reaching the end of the den up to120 seconds.
points will obtain dog reaching the end of the den in more than 120
seconds.

Part II. - Work on a blood trail
The time limit is 45 minutes. The blood trail is 500 to 550

Bodové hodnocení jednotlivých disciplín:
ad a) Ochota k práci - je chápána jako snaha psa udržet stálý
kontakt s liškou ve všech částech nory.
Známku 4 obdrží pes, který co nejtěsněji doléhá ve všech částech
nory bez přerušení práce a opuštění pozice.
Známku 3 obdrží pes za kratší, přerušený kontakt a případné
ustoupení z pozice.
Známku 2 obdrží pes za přerušení kontaktu delší, než je polovina
doby práce
v daném místě.
Známku 1 obdrží pes za menší kontakt s prvky bázlivosti.
Známku 0 obdrží pes, který nemá zájem o práci.
ad b) Hlasitost.
Známku 4 obdrží pes, který vytrvale hlásí za přepážkami.
Známku 3 obdrží pes, který hlásí s krátkými přestávkami.
Známku 2 obdrží pes, který hlásí u přepážek nejméně polovinu
zkušební doby
v místě práce.
Známku 1 obdrží pes, jehož hlášení je občasné nebo hlásí mimo
přepážku.
Známku 0 obdrží pes, který hlasitost neprokázal.
ad c) Vytrvalost.
Známku 4 – obdrží pes, který noru neopustí - za každé opuštění
nory a následné
vsouknutí na povel vůdce se známka snižuje o jeden stupeň.
ad d) Rychlost.
Známku 4 obdrží pes, který dosáhne k once nory do 30 sec.
Známku 3 obdrží pes, který dosáhne konce nory do 60 sec.
Známku 2 obdrží pes, který dosáhne konce nory do 1,5 min.
Známku 1 obdrží pes, který dosáhne konce nory do 2 min.

Část II. – Práce na pobarvené stopě
Časový limit: 45 minut. Pobarvená stopní dráha má být dlouhá asi

footsteps long with two direction changes.

500 až 550 kroků se dvěma změnami směru.

For setting up one trail, 0.3 - 0,5 liter of blood is used (usu- ally
pork or game blood; veterinary provisions forbid the use of beef
blood). Approximately in the half of the trail, a blood-marked
base(a place where the hurt game had briefly relaxed) is placed.
The base is marked by small branches and higher amount of
dripped blood.
Before the work starts, the judge lets the dog leaders draw lots for
the number of the blood trail. The bloodtrail is aged from minimum
1 to maximum 4 hours. The result of the test will be only the
number of points obtained

Pro založení jedné pobarvené stopy se použije maximálně 0,3 –
0,5 l vepřové krve. Použitá barva musí být shodná na všech
stopních drahách..Přibližně v polovině stopní dráhy je umístěné
lože (místo, kde si zraněná zvěř nakrátko odpočinula) Lože je
označeno větvičkami a větším množstvím barvy.
Před zahájením práce na barvě, nechá rozhodčí vůdcům vylosovat
barvy. Barva je stará minimálně 1 hodinu až maximálně 8 hodin.
Výsledkem zkoušky bude pouze počet získaných bodů

a) Work on a leash or off-leash
The judge will show the leader of the dog the beginning of the
trail. The leader is then supposed to put the dog on the trail.
Dogs must (on their own or after an instruction from their leader)
mark the blood and follow the blood trail. Dog follows the trail on
at least
5-meters-long fully unwound leash or off-leash in a close contact
with its leader. If the dog works on a leash, the leader holds the
end of the leash and can let go or shorten the leash only when
overcoming an obstacle, in dense undergrowth etc.
Ideally, dog working on the blood trail should be the whole time of
work heavily pushing against the trac- king harness and follow the
trail with certitude through the base to the end where the dead
game is lying. If the leader of the dog be looking back to find out
the directi on of the blood trail from the marks, the judge
reprimands him /her; each reprehension means a deduction of a
point.
Dog should progress freely, calmly, and keep to the blood trail; it
must not follow trails of wild game crossing the artificial blood
trail. Dog is allowed to show its leader a trail of unhurt game only
up to 20 steps and then it has to return to the blood trail. If the dog
doesn´t return, judges have to stop the leader, show him/her the
blood trail and let the dog keep on working on it. When the dog
leaves the blood trail, the leader can stop it, in- form the judges
about the situation, find the blood trail

a) vodič - (na řemeni nebo volně)
Rozhodčí ukáže vůdci psa začátek stopní dráhy. Po přiložení
psa na nástřel má pes ukázat barvu a pokračovat volným
tempem po barvě nízkým.Má pracovat na plně rozvinutém
barvářském řemeni, který drží vůdce po celou dobu práce (s
výjimkou přehmátnutí v případě překonávání překážky) v ruce
alespoň ve vzdálenosti 5 m od psa, nebo volně před vůdcem v
těsném kontaktu.
Po celý čas musí být zřejmé, že pes je v barvářském řemeni
zalehlý, že sleduje stopu s jistotou. Dojde-li k loži, má ukázat
barvu a ve správném směru pokračovat. Není chybou, mine-li
pes lože do vzdálenosti povolené k sejití. Rovněž se
nepovažuje za chybu, pokud pes ukáže stopy zvěře, které
barvu křižovaly, a sám se opraví, vrátí se na barvu a pokračuje
po ní. Sejde-li však z barvy a vůdce to nezpozoruje, musí
alespoň jeden rozhodčí postupovat za ním a po asi 30 krocích
ho zatroubením upozorní na nutnou opravu. Potom jsou vůdce
a pes vráceni do místa, kde sešli z barvy a rozhodčím navedeni
ve směru pokračování. Za každou takovou opravu se snižuje
známka o jeden stupeň.
Ohlíží-li se vůdce, aby zjistil správný směr stopy podle značek,
musí jej rozhodčí napomenout a za každé napomenutí se
snižuje známka o jeden stupeň. Není chybou, táhne-li pes na
konci barvy s vysokým nosem ke zvěři
Za práci volně se připočítává až 5 bodů. K práci volně: Dovedeli pes vůdce ke kusu volně bez ovlivňování vůdcem, obdrží 5
bodů. Je-li pes během práce vůdcem ovlivňován, body navíc se
úměrně sníží.

on his/her own and put the dog on the blood trail again. If the dog
gets more than 20 steps from the blood trail and its leader fails to
recognize it, the judges must stop him/her, show him/her the
blood or the direction of the blood trail and let the dog work again.
Each correction by the judges means deduction of a point. Should
the dog leave the trail four times or should it fail to reach the end
of it within an hour, it gets 0 points. Off-leash work is evaluated by
up to 5 points.
b/ Dog can work also as “barker”or“announcer” – “loud
announcer”
Before putting the dog on the blood trail, the leader must
announce to the judge in which mode the dog will work. In case
the dog is “announcer” (after finding the game it returns to the
leader and announces the finding), the leader informs the judge
how the dog willannounce the found game.
The judge shows the leader the beginning of the trail. Dog must
(on its own or after the instruction of the leader) follow the trail as
far as the base (marked approximately in the half of the trail).
Upon an instruction of the judge, the leader lets the dog off-leash
at the base and the dog keeps working the trail. The leader and
thejudge wait by the base till the dog barks by the game
or comes to announce finding of the game to its leader. The dog
must do so within 15 minutes from being let off-leash. If the dog
follows the trail barking, the leader and the judge slowly follow it.
The judge records the fact into the dog´s pedigree (“loud
announcer”).
If the dog fails as “announcer”, its leader can ask the judge to let
the dog work the same trail on leash.

Chyby: pracuje-li pes nezalehlý v řemeni, je-li na něm veden,
bloudí, sleduje-li stopy zdravé zvěře, stále je ho potřeba
pobízet, pracuje-li nervózně a rychle, nezájem o správnou
stopu, a zvláště její dokončení.
b/ hlasič , oznamovač, hlasitý oznamovač
Pes může pracovat jako “hlasič”, nebo oznamovač, hlasitý
oznamovač. Toto musí vůdce oznámit rozhodčím před
nástupem na práci na barvě. V případě, že je pes oznamovač
(po nalezení zvěře se vrací k vůdci) musí vůdce rozhodčím
upřesnít jakým způsobem pes obeznanou zvěř oznamuje.
Rozhodčí ukáže vůdci začátek barvy, pes pracuje až k loži jako
vodič. U lože vůdce psa na pokyn rozhodčího psa vypustí a
zůstane stát na místě s rozhodčími.
Vůdce a rozhodčí čekají u lože, pokud pes nezačne hlásit
nalezenou zvěř, nebo se nevrátí, předem ohlášeným způsobem
oznámit nález vůdci. Pes tak musí učinit do 15 minut od
vypuštění z řemenu.
Pokud pes selže jako hlásič, nebo oznamovač, může vůdce
požádat rozhodčího, aby pes mohl barvu dokončit jako vodič. Za
toto selhání je snížena známka o jeden stupeň.
Pokud pes pracuje jako “hlásič”, nebo “oznamovač”, může být
hodnocen až o 5 bodů navíc.

However, one point is deducted from the final evalua tion. If the
dog works as “announcer” or “barker”, the evaluation can be up to
5 points higher.
Leader have forbidden to look for signs marking the direction of
the trail or turn around on the trail. If the judges decide the leader
is leading its dog in this manner, they announce it to him/her; after
third reprehension the judges have to stop the work on blood trail.
Part III: Wild boar work
The time limit before the cage is 5 minutes. The discipline is tested
with a wild boar safely closed in a fence to prevent either the dog or
the game getting hurt. There are 2 possibilities of the work:
1). Upon the instruction from the judge, the dog is unleashed 30
meters down the wind, put towards the fence and instructed to
search. The dog should catch the scent of the game within 2 minutes
and reach the fence. Such work of the dog is evaluated by the
coefficient 12.
2). If the dog does not find the cage in the time limit of 2 minutes or is
released by his leader close the cage can be his work evaluated by
coefficient 4.
After finding the enclosure, the dog should demonstrate readiness to
work with signs of hard pressing and constant barking. In case the
hard pressing might lead to harm for the dog, the judge must finish
the test before the time limit.
The overall dog´s work will be evaluated only according to the
total points obtained.
4 points will get dog barking at the wild boar constantly for 5
minutes, attacking the fence and striving for a close contact with the
boar.
3 points obtains dog attacking the fence hard yet withno loud barking
with the risk of harm for the dog, or dog with short, interrupted loud
barking striving to attack the boar.
2 points are given to dog barking at the boar for time shorter than 5
minutes, leaving the vicinity of the
enclosure to search its leader, and after encouragementreturns to the
fence.
1 point is given to dog barking at the boar in the fence shortly, but
repeatedly returning to its leader who must repeatedly encourage the
dog to get back to the boar.
0 points get dog afraid of the boar, failing to announce it, refusing to
get close to the fence and showing little interest in work.
In the case of the equity of the points the followingitems decide:
1). the younger dog has the priority before the older one
2). the female has the priority before the male
the absolute winner competition: the dog who received the better mark
in the section II (the work on the blood trail) has the priority. In the case
of the samemark the judge will select the best work.
Important:
Leader of the dog can enroll his/her dog for any of the three parts of
the test. Each part will be evaluated separately. An extra evaluation will
be carried out for dogs who took part in all three disciplines with the
highest score. The absolute winner will be chosen out of these dogs.

Vůdce má zakázáno vyhledávat značky ukazující směr stopní
dráhy, nebo se na barvě otáčet. Pokud rozhodčí usoudí, že
vůdce psa vede, napomene ho. Po třetím napomenutí bude
práce na barvě ukončena.

Část III. – Ochota k práci na černou zvěř
Délka zkoušky u vlastní obůrky je 5 minut. Při testu může být
pes zkoušen dvěmi způsoby:
1)
Pes je vypuštěn na pokyn rozhodčího asi 30 kroků pod
větrem směrem k obůrce s jedním povelem „hledej“. Pes by měl
černou zvěř navětřit a do 2 minut zvěř nalézt a být v kontaktu s ní.
Vůdce setrvává po celou dobu na místě vypuštění psa. V případě
tvrdého doléhání, kde hrozí poranění psa, může rozhodčí
zkoušku ukončit před časovým limitem. Taková práce se hodnotí
koeficientem 12.
2)
Pokud pes nenajde sám obůrku v limitu 2 minut, pak může
být svým vůdcem k obůrce doveden a u ní vypuštěn, případně tak
může pracovat I napoprvé. Jeho výkon je poté hodnocen
koeficientem 4.
V případě tvrdého doléhání, kde hrozí poranění psa, může rozhodčí
zkoušku ukončit před časovým limitem.
Výsledkem zkoušky bude pouze počet získaných bodů.
Známkou 4 se hodnotí výkon psa, který nepřetržitě po dobu 5 min.
divočáka hlásí, s hlasitými projevy útočí na oplocení se snahou
bezprostředního kontaktu.
Známkou 3 se hodnotí výkon psa, který bez hlasitých projevů tvrdě
útočí na oplocení a hrozí jeho zranění nebo se projevuje krátkými
hlasitými projevy s náznaky útoku na divočáka.
Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který divočáka hlásí dobu kratší
než 5 min., od oplocení se vzdálí, aby zpravidla vyhledal vůdce, a
po povzbuzení se k obůrce vrátí.
Známkou 1 se hodnotí výkon psa, který sice divočáka v oplocení
krátce hlásí, ale opětovně se vrací k vůdci a je ho nutné vícekrát
povzbuzovat, aby se k divočáku vracel.
Známkou 0 se hodnotí pes, který se divočáka bojí, nehlásí ho,
samostatně se neodváží do blízkosti obůrky a celkově nemá o práci
zájem.
V případě shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí:
1) Mladší pes před starším
2) Fena před psem
V případě shodnosti bodů o absolutního vítěze je prvotním měřítkem
lepší známka na barvě. V případě stejné známky rozhodují o lepším z
nich rozhodčí, kteří tyto práce posuzovali.
Důležité:
Vůdce psa může tothoto předvést na kterékoliv ze tří částí testu.
Každá část se bude hodnotit samostatně. Samostatně bude
hodnoceno pořadí o absolutního vítěze testu (v součtu všech tří
částí).

Evatuating / Hodnocení
Discipline / disciplína

Coefficient / koeficient

Mark / známka

Points / body

Part: I / část I
work willingness / ochota k práci

8

Barkling / hlasitost

6

Endurance / vytrvalost

4

Speed / rychlost

3

Total / celkově:

Part: II / část II
Work on a blood trail1- 8 hours old /
práce na pobarvené stopě1- 8 hours staré

20 (30)*

Part: III / část III
Wild boar work willingness / ochota k
práci na černou zvěř

12 (4)**

Total points:

*Coefficient (30) for the dog, who have been working like barker, announcer or loud announcer and coefficient 20 on a leash or off-leash / koeficient (30) pro

psy pracující jako hlasič, hlasitý oznamovač nebo oznamovač a koeficient 20 pro psy vodiče.
**Coefficient (4) for the dog, who have been realeased on the wild boar close the cage / koeficient (4) pro psy vypuštěné přímo u obůrky.

Fees / poplatky:
bolting practice / nácvik norování
Bolting / norování
work on blood trail / práce na pobarvené stopě
wild boar work / ochota k práci na černou zvěř

100,- kč
500,- kč
350,- kč
200,- kč

5 EUR
25 EUR
15 EUR
10 EUR

WWW.EUROFOXTERRIER.WEBNODE.CZ EMAIL: EFWS@FOXTERRIER.CZ

PŘIHLÁŠKA NA – ENTRY FORM

FOX TERRIER Work Test
26.8. 2022
Uzávěrky - entry deatline:

I. 10. 7. 2022

II. 25. 7. 2022

KONTAKTNÍ ÚDAJE MAJITEL - CONTACT OWNER
Jméno:

Příjmení:

First name:

Surname:

Ulice:

Město:

Street:

City:

ZIP CODE

Email:

Telefon:

Země:

PSĆ:
Country:

Phone:

PES - DOG
BREED:

Foxterrier smooth / hladkosrstý



Foxterrier wire / drsnosrstý



JMÉNO PSA NAME OF THE DOG

PES – male FENA – female
OTEC/Sire
MATKA/Mother
DATUM NAROZENÍ – DATE OF BIRTH :

PLEMENNÁ KNIHA A ČÍSLO ZÁPISU - STUDBOOK AND NO.

VŮDCE/ HANDLER:

WORK TEST

1 - NOROVÁNÍ



2 - PRÁCE NA BARVĚ



3 - PRÁCE NA DIVOČÁKA 
PLATBA PROVEDENA DNE

CELKEM:

CZK

THE PAYMENT WAS MADE ON:

SUME:

EUR

An evidence of pyment must be attached to the entryform, otherwise
the application will not be accepted!
DATUM / DATE

K přihlášce je nutno přiložit doklad o platbě, jinak nebude přijata

PODPIS / SIGNATURE

