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S výstavními podmínkami souhlasím a souhlasím s uvedením mé adresy v katalogu 

výstavy. Svým podpisem stvrzuji, že zvířata dodaná na výstavu jsou včas 

vakcinovaná a klinicky zdravá. 

                                                                                                         Podpis………………………….. 

 

Český svaz chovatelů ZO Horní Moštěnice 

Vás zve k obeslání Místní výstavy, která se koná ve dnech  

27. – 28. srpna 2016 

  v Zámecké zahradě v Horní Moštěnici. 

Výstavní podmínky: 

 Na výstavu lze přihlásit všechny čistokrevné druhy králíků, holubů a 

drůbeže. Vystavovaná zvířata musí být řádně registrována. 

 Králici mohou být vystavováni jako jednotlivci nebo v kolekcích. 

  Slepice budou vystavovány ve voliérách, v kmenech 1.2; kachny a 

husy ve voliérách, v kmenech 1.1. Posouzeny budou pouze kmeny. 

 Na výstavě bude možnost vystavovat holuby jen v jednotlivých 

klecích.  

 Na přihlášce prosím uvádějte vystavovaná zvířata celým názvem 

plemene a nepoužívejte zkratek. 

 U prodejných zvířat v přihlášce uveďte pevnou prodejní cenu, k této 

ceně bude připočteno 10%, které poputují ve prospěch pořádající 

organizace. K prodejným zvířatům je rovněž nutné dodat rodokmeny. 

 Mladí chovatelé musí přihlášku označit znakem „MCH“. 

 Uzávěrka přihlášek je v pátek 19. srpna 2016. 

 



 Přihlášky zasílejte na adresu Spáčil Jiří, Zahradní 401/44, 751 17 Horní 

Moštěnice nebo prostřednictvím e-mailu  pavlina.peskova@centrum.cz. 

V případě dotazů volejte na tel: 736 440 520. 

 Přejímka zvířat bude probíhat v sobotu 27. 8. v době od 6:00 – 8:00 hodin. 

Posuzování zvířat bude probíhat bez přístupu veřejnosti. Každý vystavovatel si 

zakoupí výstavní katalog v ceně 25 Kč. Výdej zvířat bude v neděli 28. 8. od 16:00 

hod. Čestné ceny budou uděleny v neděli od 15:00 hod. 

 Pořádající organizace ručí za řádné ustájení a krmení zvířat.  

 Výstavní výbor si vyhrazuje právo změn výstavních podmínek, které budou 

potřeba provést ve prospěch výstavy.  

 Výstava bude přístupna veřejnosti v sobotu 27. srpna od 13:00 – 20:00 

hod. a v neděli 28. srpna od 9:00 – 16:00 hod.  

 Prosíme vystavovatele, aby si zvířata zvážili již doma. Urychlíme přejímku 

zvířat. Děkujeme.  

Veterinární podmínky: 

 Vystavovaná zvířata musí být klinicky zdravá a ošetřená. 

 Králici musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti myxomatóze 

a moru králíků a být v imunitě proti těmto nákazám. 

 Holubi musí být v průběhu 14 dní až 6 měsíců před výstavou vakcinováni proti 

newcastelské chorobě. 

 Hrabavá drůbež včetně krůt musí být v imunitě proti newcastleské chorobě. U 

ostatní drůbeže se považuje potvrzení o klinickém vyšetření. 

 

Srdečně zvou pořadatelé. 
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