
 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ   

ZO HUTISKO-SOLANEC 

 

Vás tímto zve k obesláni a návštěvě Místní výstavy králíků, holubů a 

drůbeže. Která se koná v areálu ČSCH ve dnech: 

 

                                5-6. května 2018 

        
Výstava bude otevřena v sobotu od 13°°  do 18°° hod. 

                                        v neděli  od  8°°   do 16 °° hod 

Přihlášky zasílejte na adresu:  Petr Koláček  

          Tylovice 2818, Rožnov p. R. 756 61      

nebo na : elektro-kolacek@seznam.cz                                                      

Výstavní podmínky: 

 Výstava může být obeslána všemi druhy čistokrevných zvířat. 

 Přihlášky zasílejte nejpozději do 24.4.2018 
 Chovatelé dovezou a odvezou zvířata osobně. 

  Přihlášená zvířata dodejte v sobotu  nejpozději do 8 hodin 

   Posuzování proběhne v sobotu 5.5 .2018  od 9°° hod. 
   Mladé chovatele označte písmeny  MCH. 

  Přihlášené kolekce napište a označte dle vzorníku králíků str. 41. 

   ( S3, S4, S 2+2, MR, ) 

  Prodejná zvířata musí být označena pevnou cenou ze které   

    připadá 10% pořadateli. 

Výstava končí v neděli 6.5.2018 v 16°°hodin.V 15°°hod. budou předány      

čestné ceny a poháry. 

Žádame o dodržení veterinárních předpisů. 

 Zvířata podezřelá z nemoci nebudou na výstavu přijata 

 Rodokmeny dodejte při přejímce se zvířaty. 

 Mláďata králíků vystavte ve stáří 4 měsícu zakrslá a malá plemena. 

 5 měsícu  střední , velká plemena a Rexi stř. 

Přihlášky zasílejte pouze k tomuto účelu předtištěny.   

Budou přijaty pouze  přihlášky na tomto formuláři čitelně a celým 

názvem  vyplněné.  Děkujeme. 
Prosíme vystavovatele , aby si zvířata zvážili před výstavou doma.  

Urychlíme tím přejímku zvířat.  Za což děkujeme. 

Výstavní výbor se těší na Vaší účast. 

Každé plemeno a barevný ráz pište čitelně do jednotlivých tabulek 

 
 

 

 

č.kl Pohl.     Králíci – Holubi – Drůbež (plemenoa barva) Druh.kolekc

e 

Prod.cena 

      

      

      

      

      

      

  

č.kl. Pohl.    Králici -  Holubi -  Drůbež ( plemeno a barva)    Prod.cena 
     
     
     
     
     
 

 

    

  

č.kl. Pohl.  Králíci- Holubi - Drůbež –( plemeno a bareva)   Prod. cena 
     

     

     

     

     

     

     
  

Jméno a příjmení , adresa ….................................................................................................. .................  

e.mail                                                                                                             podpis 

Jméno a příjmení , adresa ………………………………………………………………………. 

e. mail                                                                                                              podpis 

Jméno a příjmení , adresa………………………………………………………………………. 

e.mail                                                                                                                 podpis 


