
Základní organizace ČSCH Mšeno 
Vás zve k obeslání a návštěvě své 16. prodejní výstavy králíků, holubů a drůbeže  

konané ve dnech 27-28. července 2013 v chovatelském areálu ve Mšeně. 
Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu od 8 do 18h a v neděli od 8 do 14h. Výstava je 

rozšířena o soutěž základních organizací ČSCH v odbornosti králíků. 
 
1. Přihlášky zasílejte nejpozději do 4. 7. 2013 na adresu Blažejová Jana, Kanina 31, 277 35 

Mšeno u Mělníka či e-mail: vejvoda-michal@seznam.cz. Informace na telefonu 
315 693 825 (Blažejová) či 603 982 351 (Vejvoda). Žádáme o dodržení termínu.  

 Přejímka zvířat se koná ve čtvrtek 25. 7. od 14 do 20h. Králíky a drůbež pokud možno 
zvážené. Dodání zvířat na výstaviště je nutné. Posuzování proběhne v pátek 26. 7. bez 
přístupu veřejnosti. 

2. Výstava musí být obeslána pouze tetovanými králíky uvedenými ve vzorníku, vystavených 
jednotlivě i kolekcích (kolekce označte již v přihláškách), kroužkovanou drůbeží a 
kroužkovanými holuby jednotlivě. Mladí chovatelé na své přihlášce vyznačí zkratku MCH. 

3. V přihlášce uveďte u prodejných zvířat i pevnou cenu, ke které bude připočteno 10% ve 
prospěch výstavy. Rodokmeny prodejných zvířat a veterinární potvrzení na všechna 
zvířata předložte při přejímce. 

4. Povinností každého vystavovatele je zaplatit při přejímce zvířat 30 Kč za katalog. Klecné 
ani manipulační poplatek se neplatí. 

 
PODMÍNKY SOUTĚŽE ZO v odbornosti králíků: 
1. Soutěže se může zúčastnit každá ZO. 
2. Soutěží se s devíti kusy králíků, nejméně dvou plemen, bez omezení počtu vystavovatelů. 
3. Seznam králíků do soutěže předá zástupce ZO při přejímce zvířat pořadateli. 
4. Králík hodnocený nejmenším počtem bodů se škrtá. 
5. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet plemen a králíků s kresbou. 
6. Vyhodnocení soutěže bude provedeno hned po ukončení posuzování. 
7. ZO do 6. místa budou odměněny poháry.  
 
Veterinární podmínky: 
V souladu s novelou veterinárního zákona č. 166/199 Sb. stanovuje ZO Mšeno tyto veterinární 
podmínky pro účast na výstavě: 
1. Králíci musí být v imunitě proti myxomatoze a moru králíků dle vakcinačního schématu 

stanoveného výrobcem vakcíny. 
2. Holubi musí být v imunitě proti paramyxoviróze holubů (Newcastelské chorobě, 

pseudomoru drůbeže) dle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem vakcíny. 
3. Drůbež starší 18 týdnu musí být v imunitě proti pseudomoru drůbeže.  
4. U ostatní drůbeže se požaduje potvrzení o klinickém vyšetření. 
5. Všechna zvířata účastnící se výstavy musí být klinicky zdravá, v dobré kondici, musí 

pocházet z chovů prostých nákaz přenosných na tyto živočišné druhy. 
6. Skutečnosti 1-4 je nutné doložit předložením dokladu o platné vakcinaci či vyšetřením 

daných živočišných druhů. 
 
Výstavní výbor ručí za řádné krmení a ošetření zvířat, škody vzniklé během výstavy, ale neruší za 
ztráty během dopravy. Nemocná zvířata budou vrácena zpět majiteli. 
Pokud naši přihlášku nevyužijete, předejte ji, prosím, jinému chovateli! 

 

MŠENO  2013 
     Králíci 

  
Rok narození MCH   

Příjmení, jméno   Členem ZO   

Adresa   

 
Tel.:   

       L.u. P.u.  Plemeno Barva Pohl. Kol. Cena 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       Drůbež, Holubi 
 

Rok narození MCH   

Příjmení, jméno   Členem ZO   

Adresa   

 
Tel.:   

       Plemeno Barva Pohl. Cena 

        

        

    

        

        

        

       Beru na vědomí výstavní podmínky a souhlasím s tím, aby osobní údaje uvedené 

v záhlaví této přihlášky byly zveřejněny v katalogu výstavy. 

  

       

   
Podpis:    

 

mailto:vejvoda-michal@seznam.cz

