
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, z. s. - ZO IVANČICE a OO BRNO 

OBLASTNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ 
A DRŮBEŽE 15. – 16. 10. 2022 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Zvířata je možné vystavit jako jednotlivce či v uznaných kolekcích nebo kmenech. 
• KRÁLÍCI – jsou povoleny všechny druhy kolekcí uznaných Vzorníkem plemen králíků 2020
• HOLUBI – platí vystavování po jednotlivcích v klecích
• DRŮBEŽ – platí vystavování pouze v kmenech 1,1 (tj. voliéra)

2. KLECNÉ A KATALOG
Klecné: 25 Kč/vystavené zvíře, katalog pro vystavovatele: 40 Kč. Poplatek bude vybírán u pokladníka při 
přejímce zvířat. Zaplacené katalogy budou mít vystavovatelé odložené u pokladny v sobotu a neděli. 

3. VÝSTAVNÍ AREÁL
Výstava bude pořádána v chovatelském areálu ZO Ivančice, Pod Hájkem 184/119, Ivančice-Alexovice 
(u tenis. kurtů). Všechna zvířata budou ustájena pod střechou.

4. PŘEJÍMKA ZVÍŘAT
Vystavovatelé svá zvířata dodají ve čtvrtek 13. 10. od 18.00 do 20.00 anebo v pátek 
14. 10. od 6.30 do 8.30 hod. Přejímka bude probíhat prostřednictvím garantů jednotlivých sekcí. Při
zaklecování se bude provádět kontrola správnosti přihlášeného zvířete a případná oprava nesrovnalostí!
Nepřihlášená zvířata nebudou na výstavu přijata! Vystavovatelé drůbeže si předem zváží svá zvířata
a uvedou hmotnost; králíci budou zváženi při posuzování. Posouzení proběhne 14. 10. od 9.00 hod.

5. PRODEJNÁ ZVÍŘATA
U prodejných zvířat chovatel určí cenu (bez přesné ceny nelze zvíře prodat, dodatečné zprodejnění 
bude možné jen do pátku 14. 10. do 14.00 hodin – pokladník P. Kukla) a rodokmen (v případě králíků) 
přiloží k přihlášce či jej předá garantovi expozice při zaklecování. K ceně uvedené v přihlášce se při prodeji 
připočítá 10 % z uvedené částky – připadne pořádající ZO. Králíci bez rodokmenu nemohou být prodáni. 

6. ZDRAVOTNÍ STAV ZVÍŘAT
Na výstavu se přijímají pouze klinicky zdravá zvířata. 
U králíků a holubů – čestné prohlášení vystavovatele (= podpis v přihlášce), že jeho zvířata jsou 
vakcinována (králíci proti králičímu moru a myxomatóze, holubi proti Newcastleské chorobě) a jsou 
v imunitě proti těmto nemocem, dle vakcinačního schématu výrobce vakcíny. 
U drůbeže – vet. podmínky stanovené SVS ČR – musí být doprovázena zdravotním potvrzením od 
soukromého vet. lékaře: Pro hrabavou drůbež a bažanty starší 18 týdnů musí být vystaveno soukromým 
vet. lékařem zdravotní potvrzení, že hrabavá drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod 
klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění. V období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována 
proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny. V potvrzení musí být 
uvedeno: datum poslední vakcinace, název vakcíny a čís. šarže, číslo hospodářství – pořadatel: 
CZ 62908162. Bez zdravotního potvrzení nebude drůbež na výstavu přijata! 

7. SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ
Na výstavě proběhne soutěž základních organizací Brněnska dle schvál. propozic. Zástupci ZO předají 
oblast. předsedům soupisy soutěžních zvířat před posuzováním – př. Valeš, Ludvík, Ing. Koláček. 

8. OTEVÍRACÍ DOBA, PŘEDÁNÍ CEN, OBČERSTVENÍ
Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 15. 10. od 8.00 do 18.00 a v neděli od 8.00 do 14.00 
hodin. Vyhlášení s předáním cen proběhne v neděli v 14.00 hodin, následně proběhne výdej zvířat 
vystavovatelům. Po dobu výstavy bude zajištěno kryté posezení s občerstvením. Pro děti: 
palačinky, skákací hrad, zvířecí „mazlící“ koutek, soutěže, ukázka králičího hopu a další aktivity. 
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PŘIHLÁŠKA NA OBLASTNÍ VÝSTAVU IVANČICE 
15. – 16. 10. 2022

• Osobní údaje o vystavovateli:
Jméno, příjmení:…..………………………………………………………………………. 

Ulice, obec, PSČ…………………………………..………………………………………. 

Telefon, mobil, e-mail:……………………………………………………………………. 

ZO ČSCH: ………………………………………………………………………………….. 

 DRUH:  KRÁLÍK  HOLUB  DRŮBEŽ 

Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 2022 !!! 
 

MVDr. Vlastimil Šimek, Senorady 61, 675 75 Mohelno 
Adresa pro zasílání e-mailem: chovatele-ivancice@seznam.cz 
Jsem obeznámen/a a souhlasím se zveřejněním osobních údajů v katalogu výstavy (adresa, jméno, tel. a e-mail. 
kontakt). Osobní údaje budou uvedeny pouze v katalogu na zmíněnou akci, a rovněž v elektronické verzi katalogu, 
který bude po dobu min. 1 kalendářního roku zveřejněn na webu ZO www.chovateleivancice.cz. Toto stvrzuji svým 
podpisem. Rovněž souhlasím s výstavními podmínkami a dále zodpovídám za zdravotní stav svých zvířat s tím, že 
mnou vystavená zvířata jsou v imunitě proti výše uvedeným chorobám (viz bod 6 Výstavních podmínek). 

Podpis:…………………………………........................... 
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