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Český svaz chovatelů drobného zvířectva, 

Základní organizace Malhotice 
 

ve spolupráci s mikroregionem Záhoran a pod záštitou 

ministra zemědělství Mariana Jurečky 
 

 
 

Vás zve k obeslání Okresní a 

 1. Mikroregionální výstavy, 
která se koná ve dnech 8. až 9. srpna 2015 

v chovatelském areálu v Malhoticích 
 

 

 

Výstavní podmínky: 
 Výstavu lze obeslat všemi čistokrevnými druhy králíků, holubů 

a drůbeže. Vystavovaná zvířata musí být řádně registrována. 

 Králíci mohou být vystavováni jako jednotlivci anebo 

v kolekcích, které mohou být tříčlenné nebo čtyřčlenné. Slepice 

budou vystavovány ve voliérách v kmenech 1,2; kachny a husy 

ve voliérách v kmenech 1,1. 

 Na výstavě bude možné vystavovat holuby nejen v jednotlivých 

klecích, ale i ve společných voliérách po cca 5 kusech, v případě 

zájmu o vystavování ve voliéře to prosím uveďte jako 

poznámku v přihlášce. 

 Na přihlášce uvádějte přihlášená zvířata celým názvem plemene 

a nepoužívejte zkratek. 

 U prodejných zvířat v přihlášce stanovte pevnou prodejní cenu, 

k níž bude připočteno 10 %, které poputují ve prospěch 
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pořádající organizace. K prodejným zvířatům je rovněž nutné 

dodat rodokmeny.  

 Mladí chovatelé musí přihlášku označit znakem „MCh“. 

 Uzávěrka přihlášek je ve středu 29. července 2015. 

 Přihlášky zasílejte na adresu Jiří Odstrčil, Na Aleji 174, 753 56 

Opatovice nebo na email zocschmalhotice@gmail.com. 

Případné dotazy na tel. 734 832 322 (J. Odstrčil) nebo 

776 360 753 (Z. Čech).  

 Novinkou letošního roku bude možnost přihlášení zvířat 

prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách 

www.zocschmalhotice.estranky.cz. 

 Přejímka zvířat bude probíhat v sobotu 8. srpna od 6 do 8 hod. 

Posuzování zvířat bude probíhat bez přístupu veřejnosti.  

 Každý vystavovatel si zakoupí výstavní katalog v ceně 25 Kč. 

 Výdej zvířat bude probíhat v neděli 9. srpna od 17 hodin. 

 Pořádající organizace ručí za řádné ustájení a krmení zvířat. 

 Výstavní výbor si vyhrazuje právo změn výstavních podmínek, 

které bude třeba provést ve prospěch výstavy. 

 Výstava bude přístupná veřejnosti sobotu 8. srpna 2015 od 12 

do 18 hodin a v neděli 9. srpna 2015 od 8 do 17 hodin. 

 Nejlépe oceněná zvířata obdrží čestné ceny, které budou 

předávány v neděli cca v 16:00. 

 V rámci jednotlivých expozic bude vyhlášen nejlepší 

vystavovaný kus (kolekce) a rovněž bude předán pohár pro 

nejlepšího chovatele celé výstavy. 

 Prosíme vystavovatele, aby si zvířata zvážili již doma. 

Urychlíme tímto přejímku zvířat. Děkujeme. 

 

 

 

Žádáme všechny chovatele, aby hlavně ve svém zájmu dodržovali 

patřičná veterinární opatření, zejména aby jejich zvířata byla 

klinicky zdravá, v dobré kondici a pocházela z chovů prostých 

nákaz na tyto živočišné druhy.  
 

http://www.zocschmalhotice.estranky.cz/


www.zocschmalhotice.estranky.cz           zocschmalhotice@gmail.com 

 

Srdečně svou pořadatelé. 
 

Identifikační údaje 
 

Jméno chovatele: 

 

Bydliště: 

 

 

Telefon: 
 

 

Králíci: 

Plemeno Barva Pohlaví 
Tetování 

Kolekce Cena 
levé ucho pravé ucho 
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Holubi: 

Plemeno Barva Ráz 
Počet 
kusů 

Cena 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Drůbež: 

Klec (voliéra) Plemeno Barva Ráz Cena 

          

          

          

          

          

          

          

 

S výstavními podmínkami souhlasím a prohlašuji, že můj chov je 

veterinárně bez závad. Souhlasím s uvedením mé adresy v katalogu 

výstavy. 

      …………………………. 

          podpis 


