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42. Celostátní výstava mladých králík ů  

4. Celostátní výstava mladé dr ůbeže 

i s mezinárodní ú častí Slovenské republiky a Rakouska. 
 
Vážení příteli, 
ZO ČSCH Hodonín, jako pořadatel Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě 42. celostátní 
výstavy mladých králíků a 4. celostátní výstavy mladé drůbeže. Tato výstava pro okres 
Hodonín bude zároveň pořádána jako okresní výstava mladých holubů (v klecích). Tato 
výstava se koná ve dnech 7.- 9. září 2012. Posuzování proběhne 6. září 2012 bez přístupu 
veřejnosti. Budou uděleny čestné ceny a poháry, (tituly Mistr ČR a Šampión ČR pouze pro 
králíky). 
 
Adresa pro zasílání přihlášek:  

Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53, Praha 8 – Kobylisy 
   Tel. 284 683 454 / 437, e-mail: kralici@cschdz.eu; drubez@cschdz.eu 
 
Adresa pro zasílání přihlášek pro okresní výstavu mladých holubů: 

Český svaz chovatelů, Plucárna 1a, 695 01, Hodonín 
e-mail: petr-suchanek@seznam.cz, oocschhodonin@seznam.cz 

 

Obeslání výstavy 
Výstava může být obeslána všemi plemeny čistokrevných králíků a drůbeže. U všech 

přihlášených prodejných zvířat musí být uvedeno tetování nebo číslo kroužku, bez 
tetování a čísel kroužků prodejních zvířat nebudou přihlášky na výstavu přijaty. 

Zvířata musí být na výstavišti nejpozději ve středu 5.9.2012 od 10:00 do 18:00 hodin. 
Transport zvířat na výstavu a z výstavy si každý vystavovatel zajistí osobně. Je možné 
kontaktovat př. Mouku, který bude zajišťovat hromadný svoz zvířat a určovat trasu. Kontakt 
+420 602 345 258. 
 

Králíci 
Výstava může být obeslána všemi plemeny a barevnými rázy králíků. Vystavuje se ve 

čtyřčlenných kolekcích a to S4 – soutozenci z jednoho vrhu narození v roce 2012 a S 2+2 
sourozenci dvou rozdílných vrhů stejného plemene a barevného rázu narozených v roce 2012. 
 Zvířata vystavovaná v kolekcích nesmí být mladší než 4 měsíce (malá a zakrslá 
plemena) a 5 měsíců (střední a velká plemena). Za dospělá jsou považována ta, která v době 
konání výstavy dosáhla věku 6 měsíců (malá a zakrslá plemena) a 8 měsíců (střední a velká 
plemena). Jednotlivci nesmí být v den posuzování mladší 3 měsíců. Všichni králíci musejí 
být předem zváženi – váha musí být předána při přejímce. 
 

Drůbež 
 Velká, zakrslá, zdrobnělá a křepelky bude umístěna ve voliérách 1+1. Voliéra bude 
označena dvěmi čísly. Husy, kachny a krůty budou vystaveny jednotlivě ve voliérách. Každý 
vystavovatel musí vystavit od každého plemene a barevného rázu sudý počet zvířat. V rámci 
plemene a barevného rázu bude drůbež jednoho chovatele umístěna za sebou. Hodnoceni 
budou jednotlivci, nikoliv kolekce. Všechna vystavená drůbež musí být předem zvážená – 
váha musí být předána při přejímce. Jinak nebude zvíře posouzeno. 
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Mladí chovatelé 
mají možnost vystavit libovolný počet zvířat, za čtyři z nich jsou osvobozeni od 

placení klecného. Tato sleva se však nevztahuje na prodejná zvířata. Mladí chovatelé jsou 
rovněž osvobozeni od placení správního poplatku; katalog však uhradí v plné výši. Veškeré 
slevy budou poskytnuty jen v případě, že mateřská ZO ČSCH potvrdí v přihlášce, že je 
vystavovatel mladý chovatel ve věku do 18 let (rok narození 1994 a mladší) a že provozuje 
samostatný chov. I MCH musí vystavit sudý počet drůbeže jednoho plemene a barevného 
rázu. 
 

Prodejná zví řata 
 Prodejná zvířata budou vystavena společně s ostatními a budou na ně moci být 
udělovány čestné ceny. 
 U prodejních zvířat musí být v přihlášce čitelně uvedeno: číslo kroužku, pohlaví 
a pevná cena (ceny určované s odvoláním na výsledek posouzení jsou nepřípustné). 
 K prodejním zvířatům musí být přilozeny rodokmeny (králíci). Prodej může být 
uskutečněn pouze prostřednictvím pověřeného garanta a přes výstavní kancelář. Prodejce 
obdrží 100% z ceny, kterou uvedl v přihlášce. Kupující zaplatí ve prospěch výstavy 10% 
provizi. Prodejná cena uvedená v katalogu je konečná. Prodaná zvířata mohou být novým 
majitelům vydána ihned po zaplacení. 
 

Přihlášky 
Přihlášky budou zveřejněny v časopise Chovatel a lze je dle potřeby kopírovat. Dále 

budou zveřejněny na webu www.cschdz.eu nebo www.chovatelehodonin.cz. 
V přihlášce musí být označen druh vystavovaných zvířat. Názvy plemen a jejich 

barevných rázů vypisujte celé – nepoužívejte zkratek. 
 

Uzávěrka p řihlášek: 5.8.2012 
Termín je nutno dodržet s ohledem na zpracování dat. Nečitelné, nejasné a neúplné 

přihlášky nebudou přijaty. Jednu přihlášku lze použít pro přihlášení jednoho druhu zvířat. Pro 
přihlášení více druhů zvířat použijte samostatné přihlášky. Přihlášky vyplňte na jednom 
tiskopise (originál – bez kopie). Přihlášky budou zpracovány počítačem, ze kterého bude 
vytištěna a po uzávěrce vystavovateli odeslána potvrzená kopie doplněná o další potřebné 
údaje. 

ZO ČSCH na přihlášce potvrdí razítkem a podpisem, že vystavovatel je řádným 
členem ČSCH. Přihlášky bez tohoto potvrzení, nebo přihlášky potvrzené pouze chovatelským 
klubem nebudou přijaty. 

Mladí chovatelé (rok narození 1994 a mladší) označí přihlášku v pravém horním rohu 
výrazně písmeny „MCH“ a vyplní kolonku Rok narození. 
 

Veterinární podmínky 
 Všechna vystavená zvířata musí být doprovázena platným dokladem, ve kterém 
soukromý veterinární lékař z místa původu zvířat potvrdí že: zvířata byla v posledních 3 
dnech před přemístěním klinicky vyšetřena, jsou zdravá a pocházejí z chovů prostých nákaz 
přenosných na zvířata zúčastněná na výstavě nebo byly provedeny s negativním výsledkem 
zdravotní zkoušky stanovené metodickým pokynem pro přemisťování zvířat. 
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KRÁLÍCI musí být klinicky zdraví a musí být doloženi dokladem potvrzujícím očkování 
proti moru a myxomatóze provedené nejméně 3 týdny před konáním výstavy. 
DRŮBEŽ musí být klinicky zdravá. Drůbež hrabavá musí mít potvrzení o tom, že 14 dní až 6 
měsíců před výstavou byla očkována proti pseudomoru drůbeže. U ostatní drůbeže se 
požaduje potvrzení o klinickém vyšetření. 
 Ve všech případech, kde se hovoří o „potvrzení“ musí být potvrzeno soukromým 
veterinárním lékařem. 
 Soukromý veterinární lékař uvede ve zdravotním potvrzení také údaje o druhu 
použitých očkovacích látek a o době jejich použití. 
 Tyto veterinární podmínky mohou být kdykoliv změněny nebo doplněny v případě 
změny nákazové situace. 
 Veterinární osvědčení musí být vhodným způsobem přiloženo k zásilce nebo předáno 
osobně při přejímce zvířat. Zvířata bez veterinárního osvědčení budou bez výjimky vráceny 
zpět na náklady odesílatele! 
 

Výstavní poplatky 
Klecné za 1 ks  40 Kč 
Správní poplatek 50 Kč 
Katalog  80 Kč 
Vstupné   70 Kč 
 
 Každý vystavovatel je povinen odebrat katalog výstavy s oceněním, který bude mít 
garantován po celou dobu výstavy, a proto si ho nekupujte u vstupní pokladny. Veškeré 
poplatky spojené s výstavou budete mít možnost uhradit v době příjmu zvířat přímo na 
výstavišti. Chovatel uhradí veškeré popltaky za přihlášená zvířata i v případě, že je nedodá. 
Nevyzvednuté katalogy budou vystavovatelům zaslány na jejich vlastní náklady. 
 

Výstava bude otevřena v pátek 12.00 – 18.00, v sobotu 8:00 – 18:00 a v neděli 8:00 – 
12:00. Zvířata budou vydávána v neděli po 12:00 hodině, dříve vydávána nebudou. 
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PŘIHLÁŠKA NA CV HODONÍN 2012  
 

42. Celostátní výstava mladých králíků 
4. Celostátní výstava mladé drůbeže 

 
Uzávěrka přihlášek 5.8.2012 ! 

 
Zasílejte na adresu:  Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53, Praha 8 – Kobylisy 
   Tel. 284 683 454 / 437, e-mail: kralici@cschdz.eu; drubez@cschdz.eu 
 
 
Jméno a přijmení: ……………………………………………………………………………… 

Ulice: …………………………………………………………………………………………… 

Město: ………………………………………………………………… PSČ: ………………… 

Telefon: ……………………………………… E-mail: ……………………………………….. 

OKRES: ………………………………………………… Rok narození (MCH): …..………… 

 

Druh přihlášených zvířat:  KRÁLÍK DRŮBEŽ  

 

Pohlaví 
1.0 / 0.1 

Plemeno Barva / Kresba Kolekce č. tetování 
č. kroužku 

Prodejn
í cena 

     

     

     

   

 

  

     

     

     

   

 

  

 

S výstavními podmínkami souhlasím. Taktéž souhlasím, aby mé osobní údaje byly zveřejněny ve 
výstavním katalogu a na internetu. 
 
 
 
 

Podpis: ………………………………………………. 


