
Český svaz chovatelů ZO Želatovice 
 

Vás zve k obeslání a návštěvě soutěžní výstavy králíků, holubů a drůbeže 

a 

III. ročník Štrůdlfestu 

 

POZOR nová soutěž 

 

Kdy: 24.-25. září 2016 

Kde: areál Charamsko v Želatovicích 
 

Výstavní podmínky: 

  - výstavu lze obeslat všemi druhy čistokrevných králíků, holubů a drůbeže  

  - zvířata musí být řádně registrována 

  - na výstavě nejsou žádné výstavní poplatky 

Soutěžní podmínky: 

- soutěže se může zúčastnit jakákoliv ZO i mimo okres Přerov  

- zvířata musí být přihlášena do soutěže před zahájením posuzování do připravených 

formulářů 

-  králíci: do soutěže se musí přihlásit 12 králíků minimálně dvou plemen a barevných rázů 

ve dvou kolekcích (dle směrnic) a dvou chovatelů. Nejhorší jedinec ve skupině se škrtá.   

 - drůbež: do soutěže se musí přihlásit 10 ks drůbeže minimálně dvou plemen a barevných       

rázů ve dvou kolekcích (kolekce vždy 1,1) a dvou chovatelů. Nejhorší jedinec ve skupině se 

škrtá.  

- holuby: do soutěže se musí přihlásit 10 ks holubů minimálně dvou plemen a barevných rázů 

od dvou chovatelů. Nejhorší jedinec ve skupině se škrtá. 

Každá ZO si může nahlásit libovolný počet soutěžních skupin splňující podmínky. 

Každá odbornost bude vyhlášená zvlášť a navíc i nejlepší součet všech tří odborností.  

   

    Dodání zvířat je v sobotu 24. 9. 2015 nejpozději do 8 hodin. U prodejních zvířat uveďte 

cenu, ke které si výstavní výbor připočte 10 procent ve prospěch výstavy. Zvířata bez 

rodokmenu nebudou zařazeny mezi prodejné. 

 

U králíků a drůbeže nahlaste váhy při příjmu  

 
Uzávěrka přihlášek je 13. září 2016 

  

     Přihlášky zasílejte na adresu Stiskálek Michal, Podolí 12, 75116 Želatovice nebo telefon 

739486946 a nebo elektronickou poštou na:  snecule@seznam.cz 

 -  Posuzování zvířat proběhne 24. září 2016 od 8,30 – 12,30 hodin bez přístupu veřejnosti. 

Nejlépe ohodnocená zvířata budou odměněny poháry a věcnými cenami. Dále je připravena 

samostatná cena pro nejlepšího mladého chovatele v každé odbornosti. 

 -  Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 24.9. od 13,00- 18,00 a v neděli 25.9. od 

8,00-16,00 Předání cen proběhne v neděli  od 15,30. 

 - Veterinární  podmínky: 

Zvířata musí být v době konání výstavy klinicky zdravá a bez viditelných příznaků nákazy. 

 

 

mailto:snecule@seznam.cz


 

 

 Přihláška 

Výstava Želatovice 
 

 

Jméno chovatele   ………………………………………….. 

Adresa                  ………………………………………….. 

Telefon/email       ………………………………………….. 

Prosím vyplňte všechny údaje pro zkvalitnění údajů v katalogu. Děkujeme 

 

plemeno barva pohlaví Tetování/  č. kroužku kolekce cena váha 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Souhlasím s podmínkami výstavy.                                         ………………….... 

                                                                                                       podpis 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Výstava Želatovice : 24.-25.9.2016 
Poznámky: 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….... 


