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Důležité termíny v 2. pololetí 2018. 

OVMK  Ivančice   25-26.8.2018 

CVMKDH  Olomouc   7-9.9.2018 

KVMCH Prosiměřice  22-23.9.2018 

OV  Ivančice  20-21.10.2018 

29. Evropská výstava Herning  9-11.11.2018 

CV Lysá nad Labem - soutěž okresů  23-25.11.2018 

MORÁVIA Brno BVV   8-9.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vážení chovatelé, 

letošní rok je rokem volebním, jak v komunální politice, tak v chovatelství, a to 

na všech úrovních vedení, od ZO až po ÚVV. Naše volební Oblastní konference 

se konala 8. dubna v zasedací místnosti na Plotní. Bylo pozváno 24 organizací s 

32 mandáty, ZO Oslavany, ZO Prštice a ZO Telnice se konference nezúčastnily. 

Přítomných 21 organizací mělo celkem 28 volebních mandátů. 

           Usnesení Konference ČSCH oblasti Brno 

              konané dne 8. dubna 2018 v Brně - Plotní 69 

Oblastní konference schvaluje: 

1) zprávu předsedy OO 

2) zprávu pokladní 

3) rozpočet OO na rok 2018 

4) konání Oblastní výstavy v Ivančicích ve dnech 20 - 21.10.2018 

Oblastní konference bere na vědomí: 

1) zprávu revizní komise 

2) zprávy předsedů OOK jednotlivých odborností králíků, holubů a         

drůbeže                   

Oblastní konference ukládá: 

Výboru Oblastní organizace: 

1) spolupořádat oblastní výstavu v Ivančicích 

2) jednat o spolupráci okresů JmK za respektování Stanov ČSCH, 

prosazovat zájmy OO Brno a jeho členů v rámci krajského sdružení 

okresů JmK. 

 



 

3) zajistit účast všech tří odborností na celostátní soutěži při CV a na 

KV JmK 

4) zaměřit se na aktivizaci oblastní komise mladých chovatelů 

5) podpořit účast chovatelů oblasti na Evropské výstavě 

 

                        Oblastním odborným komisím: 

1) vyhodnotit na oblastní výstavě soutěře organizací a jednotlivců 

2) odbornou činnost podrobně vyhodnotit na oblastních aktivech 

odborných sekcí 

 

                                                  ZO ČSCH : 

1) nahlásit místní výstavu na OO do 30.4 

2) podpořit oblastní výstavu v Ivančicích, zajistit reprezentativní účast 

zvířaty 

3) aktualizovat kontaktní adresy ZO u jednatele OO 

4) podpořit účast chovatelů oblasti na Evropské výstavě 

 

Oblastní konference zvolila: 

Mandátovou a návrhovou komisi: R.Valeš, MVDr. Ráček, ing. 

Volentier 

Volební komisi: P. Machálek, ing. Malá, F. Brabec 

 

 

 



 

 

Členy Výboru Oblastní organizace: 

Koláček Zdeněk - ZO Kuřim                 - 25 mandátů 

Ludvík Jiří - ZO Unkovice-Žabčice      - 19 mandátů 

Nocar Jiří - ZO Moravské Bránice     - 28 mandátů 

Peloušek Petr - ZO Ostopovice          - 17 mandátů 

Römer Josef - ZO Rajhrad                  - 21 mandátů 

Sec Jiří - ZO Ořechov                           - 25 mandátů 

Valeš Rostislav - ZO Říčany                - 28 mandátů 

Velan Martin - ZO Podolí                    - 20 mandátů   

  

Členy Oblastní kontrolní komise: 

Jaroš Karel - ZO Brno I                         - 27 mandátů 

Reidlinger Libor - ZO Kuřim                - 27 mandátů 

Spáčil Stanislav - ZO Jiříkovice           - 27 mandátů 

 

Delegáty na konferenci Jm KS ČSCH: 

Předseda a jednatel OV Brno 

Delegáta na VH ČSCH: 

Předseda OV Brno 

Kandidáta do ÚVV:  Ne                  Kandidáta do ÚKK:  Ne 

 

 



 

Oblastní konference schválila ( po zvolení na oblastních aktivech 

odborných sekcí): 

Delegáty na ústřední konference odborných sekcí: 

 drůbeže: R. Valeš       holubů: MVDr.Ráček               králíků: Z.Koláček 

Kandidáty do ÚOK a KK odborných sekcí ČSCH 

drůbeže: nikdo        holubů: A. Veselý         králíků: M.Martinec 

Na konferenci bylo pozváno 24 ZO evidovaných v rámci OO 

Brno s celkem 32 mandáty. Zúčastnilo se 21 ZO s 28 

mandáty. 

Usnesení bylo schváleno - pro 27    proti 0   zdržel se   1 

Složení nového výboru: 

předseda: Valeš Rostislav 

jednatel : Nocar Jiří 

pokladník: Koláček Zdeněk 

místopředseda: Römer Josef 

hospodář: Sec Jiří 

práce s mládeží: Velan Martin 

 

 

 

 

 



 

 

Vážení chovatelé, 

i v letošním roce nás čeká hodně práce, kterou nejde zvládnout bez pomoci celé členské 

základny, ze všech 24 organizací z naší brněnské oblasti.  

Končící výbor nastavil laťku úspěchů poměrně hodně vysoko, a bude dost těžké toto obhájit. 

Musím vzpomenout obrovský podíl přítele Milana Uhra na koordinaci a vlastním 

chovatelstvím na všech těchto úspěšných akcích. Bude velice složité nahradit jeho úspěšná 

zvířata, a přístup jeho samotného. Proto bych chtěl touto cestou oslovit všechny naše 

chovatele o maximální spolupráci na všech akcích, které budeme pořádat, vystavujte svoje 

zvířata na výstavách všech stupních a podpořte tím naši oblast k dosažení takových výsledků, 

na které jsme byli v poslední době zvyklí. Členové nového výboru budou podporovat všechny 

aktivity vedoucí k obhájení stávajících úspěchů a získání nových. 

Závěrem bych rád poděkoval odstupujícímu výboru za vynikající práci, která posunula naši 

oblast hodně ku předu a popřát hodně zdraví a chovatelského štěstí. 

                                                                                předseda OO Brno Valeš Rosťa 

 

Plán činnosti Výboru Oblastní organizace ČSCH Brno na rok 2018 

Zasedání Výboru Oblastní organizace 1. středa v měsíci, převážně na Plotní 

Kancelář OO Plotní otevřena pro chovatele 1. a 3.středu v měsíci od 15 do 

16,30 

Vydání Zpravodaje 1/2018 

Do 31.7 dodat objednávky na kroužky holubů a drůbeže 

25.-26. srpna OVMK Ivančice 

20.-21. října Oblastní výstava králíků, holubů a drůbeže Ivančice 

Do 30.10 zaplatit členské příspěvky od ZO předat pokladníkovi OO 

Do 30.11 členské přspěvky a evidenci odeslat na ÚVV ČSCH 

Listopad - účast na soutěži okresů - Mistrovství ČR   K, H, D 

Prosinec - spoluúčast na 8. Jihomoravské krajské výstavě 

Vydání Zpravodaje 2/2018 

 



 

Informace  ke  GDPR – konkludentní  souhlas a souhlasy se zpracováním údajů 

na web 

Na konci května začalo v ČR platit nové nařízení EU o ochraně osobních údajů 

GDPR.  Dotýká se všech oblastí života včetně chovatelství. Bohužel se hned 

před zavedením nařízení, zejména na internetu, objevilo množství zavádějících 

informací a zaručených rad, většinou nenápadně odkazující na tzv. pověřenecké  

firmy, které vám GDPR za nemalý poplatek „zavedou“. Samozřejmě vždy 

neopomenou zmínit vysoké pokuty, které vám hrozí za porušení nebo 

nezavedení GDPR. Realita je však naštěstí trochu jiná a nám jako chovatelům se 

prozatím stačí řídit několika pravidly a vyhnout se tak případným problémům. 

Jednatelka KS JMK Ing. Dagmar Malá po konzultacích s odborníky na tuto 

problematiku, vytvořila dva nejdůležitější formuláře pro naší potřebu. Oba tyto 

formuláře najdete dole pod tímto textem. Prvním je souhlas se zpracováním 

osobních údajů na webové stránky a druhým je takzvaný konkludentní 

souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů by vám měli podepsat všichni 

členové ZO, jejichž osobní údaje se nachází na webových stránkách ZO. 

Konkludentní souhlas je ideální, po doplnění údajů o vaší výstavě, vytisknout 

ve větším formátu a vyvěsit někde poblíž vstupu na výstavu nebo přímo u 

pokladny. Co se týče přihlášek na výstavy, je vhodné na ně uvádět např. 

takovou formu souhlasu:  

 

Jsem obeznámen/a a souhlasím se zveřejněním osobních údajů v katalogu 

výstavy (adresa, jméno, tel.a e-mail.kontakt) za účelem soutěže, prodeje a 

případné možnosti kontaktu mezi chovateli. Osobní údaje budou uvedeny 

pouze v katalogu na zmíněnou akci.       

Toto stvrzuji svým podpisem.   

 

Pokud těchto několik povinností splníme, věřím, že se vyhneme případných 

problémům s GDPR při naší práci.   

 

Za OO Brno,  Ing.Jiří Nocar, jednatel   

  



 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (webové stránky) 

Já, níže podepsaný/á (já, nížen podepsaný zákonný zástupce) 

jméno a příjmení ………………………………………………………………….. 

narozen/a …………………………………………………………………………... 

bytem ……………………………………………………………………………….. 

(dále jen „Poskytovatel údajů“) 

uděluji tímto spolku Český svaz chovatelů, z.s., ZO…………………………………….se 

sídlem………………………………………………………………………. 

 (dále jen “Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených 

podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

 jméno a příjmení 

 poštovní adresa 

 e-mailová adresa 

 telefonní kontakt 
 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

vedení informací na webových stránkách ČSCH, ZO………………………. 

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

po dobu trvání členství v ČSCH a následně ještě jeden rok od jejího ukončení 

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: 

- návštěvníkům webových stránek  

 

Poskytovatel údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních 

údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

 

 

V ………………….   dne …………….                       ……………………………….. 

                                                                                            podpis Poskytovatele údajů 

                                                                                                                         (zákonného zástupce) 

 



 

           ČSCH, ZO…………………………… 

Z výstavy…………………… konané ve 

dnech…..……………..v areálu……………………… 

bude pořízena fotodokumentace, která bude 

v tištěné podobě použita v časopisu 

Chovatel, případně v dalších odborných 

časopisech a  v elektronické podobě 

na…………………… Tento konkludentní souhlas 

se zveřejněním je možné odvolat na adrese: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zpráva odborné komise drůbeže při  OO Brno 

V únoru letošního roku proběhl aktiv drůbeže naší oblasti. Aktivu se zúčastnilo 

12 organizací z 24 pozvaných. Je to nejvíc za poslední roky. Proto, že je rok 

volební, byla zvolena nová komise ve složení: přítel Morávek, Sec z Ivančic, 

Valeš z Říčan, přítelkyně Hytychová z Ivančic, Machálek a Peloušek z Ostopovic, 

přítelkyně Šnaidrová z Tišnova, Daněk z Blučiny a Odehnal z Moravských Bránic. 

Ze svého středu si zvolili za předsedu opakovaně přítele Valeše Rostislava. 

Na rok 2018 bylo objednáno 4 164 kroužků na drůbež, což dává předpoklad, že 

v tomto roce bude na kroužkováno dostatek drůbeže a mohlo by být z čeho 

vybírat na plánované výstavy. 

Dalším bodem našeho aktivu bylo vyhodnocení Celoroční soutěže chovatelů 

drůbeže Oblasti Brno. Této soutěže se už dlouhodobě zúčastňuje jen pár 

chovatelů ze tří, maximálně čtyř organizací. Neumím si vysvětlit důvod této 

pasivity většiny chovatelů. Byl bych velice rád, kdyby některý chovatel nebo 

organizace podali návrh na případné oživení této soutěže, jejíchž výsledky se 

posílají do časopisu Chovatel. Za rok 2017 byl vyhodnocen jako nejlepší 

chovatel drůbeže na oblasti Brno a Brno venkov Roman Morávek z ZO Ořechov 

za odchov Hedvábničky bílé, na druhém místě se umístil Martin Odehnal z ZO 

Moravské Bránice s krásným odchovem Australky velké. 

Vážení chovatelé, protože čas běží velice rychle, máme tady za chvíli Oblastní 

výstavu, ta letošní se uskuteční 20.a 21. října v nově vybudovaném 

chovatelském areálu ZO Ivančice. Vyzívám všechny naše chovatele drůbeže, 

potlačte svoje obavy z neúspěchu a vystavte svoje odchovy. Z nejlépe 

hodnocených zvířat budeme sestavovat soutěžní kolekce na výstavu do Lysé 

nad Labem. Žádám Vás o maximální účast a podporu naší oblasti. Čeká nás 

obhajování dvou úspěšných ročníků, obhajovat vítězství je daleko náročnější 

než vlastní vítězství. 

Závěrem Vám všem přeji hodně chovatelských úspěchů. 

                                                                                                    Valeš Rosťa 

Do konce měsíce července je nutno objednat kroužky na drůbež a zároveň je i 

zaplatit! 

 



 

 

Pravidla soutěží v odbornosti ,, DRŮBEŽ ". Oblastní výstava, soutěž organizací:  

Soutěže se může zúčastnit každá organizace z oblasti Brn, která dodá 

minimálně 12 kusů drůbeže, všech druhů, z vlastních chovů, registrovaných v 

ČSCH, minimálně od dvou chovatelů, dvou plemen nebo barevných rázů 

zastoupena oběma pohlavími. Z důvodu podpory rozvoje drůbežářství, 

zvyšování počtu chovaných plemen se započítává jeden prémiový bod za každé 

plemeno a barevný ráz nad dva základní. V přihlášce musí být jasně napsáno, 

zda soutěží celá voliéra nebo pouze určitý kus a v tom případě je zapsáno číslo 

kroužku. Přihláška musí být odevzdaná v zalepené obálce určené osobě před 

začátkem posuzování! 

 

 Celoroční soutěž jednotlivců: Do soutěže se může přihlásit každý chovatel 

registrovaný na oblasti Brno. Podmínkou je účast na třech výstavách místních a 

jedné vyšší, minimálně oblastní. Započítává se hodnocení dvou zvířat, obou 

pohlaví, stejného druhu a barevného rázu, od jednoho chovatele, vlastního 

chovu a registrované v ČSCH!. Ke každému zvířeti musí být dodán oceňovací 

lístek s udělenými body. Vítězem je chovatel, který dosáhne součtem nejvyšší 

počet bodů, při rovnosti počtu bodů rozhoduje počet a hodnocení vyšších 

výstav. Každý chovatel může soutěžit s neomezeným počtem zvířat. Oblastní 

odborná komise po dlouhém jednání a porovnání všech pro a proti se dohodla, 

že náročnost chovu jednotlivých druhů a s tím spojené další věci jsou značně 

rozlišné i finančně a proto navrhujeme vyhodnocovat: Nejlepší drůbež hrabavá 

1 - 3 místo Nejlepší drůbež vodní 1 místo Nejlepší drůbež ostatní 1 místo ( 

bojová,krůty,perličky,křepelky) Ve všech kategoriích se vyhodnocuje pouze při 

účasti minimálně dvou chovatelů. Vyhodnocení soutěže mladých chovatelů. 

Soutěž se bude hodnotit při účasti minimálně dvou chovatelů za stejných 

podmínek jak u dospělých chovatelů. Hlavní podmínkou u mladých chovatelů je 

jejich fyzická účast na výstavách. Do celostátního hodnocení se vyhodnotí 

všechny kategorie a první dva chovatelé s nejvyšším součtem bodů budou 

odesláni do časopisu Chovatel. 

 S chovatelským pozdravem Valeš Rosťa, předseda OOK drůbeže. 

 



 

 

Zpráva OOKK 

1/ Výsledky soutěží 2017 – viz příloha 

2/ Složení OOKK 

3/ Oblastní výstavy 2018 

4/ Veterinární informace 

5/ Gratulace 

6/ Ostatní informace 

Ad 2/ Členové OOKK 

Ing. Zdeněk Koláček - předseda     - ZO Kuřim 

Ing. Jiří Nocar - jednatel   - ZO Moravské Bránice 

Vladimír Škvařil - místopředseda - ZO Říčany 

Jan Šimek - pokladník- ZO Ostopovice 

Petr Malinka - registrátor oblasti - ZO Ostopovice 

MVDr. Miloslav Martinec - ZO Tuřany 

Michal Dobrovolný - ZO Rajhradice 

Luboš Kuchařík - ZO Ivančice 

David Novotný - ZO Unkovice- Žabčice 

Jan Provazník - ZO Moravské Bránice 

Zdeněk Gregor - ZO Radostice 

Vladimír Hanuš - ZO Brno- Židenice 

Ad 3/ Oblastní výstavy 2018 

25.8 - 26.8.2018   Ivančice- oblastní mladých králíků 

Posuzovatelé: 

MVDr. Miloslav Martinec   - vedoucí 

Caha Miroslav, Ing. Caha Miroslav 



 

 

20.10.-21.10.2018  Oblastní všeobecná Ivančice 

Posuzovatelé: 

Ing. Kopřiva Zbyněk /Šumná/   - vedoucí 

Straňák Karel /Nivnice/ 

Skočovský Zdeněk /Bystřice pod Lopeníkem/ 

Sikora Pavel /Dolní Lutyně/ 

Mgr. Šebesta Antonín /Mikulov/ 

 

Ad 4/ Veterinární informace 

Dne 25.6.2018 jsem byl upozorněn MVDr. M. Martincem na zvýšený výskyt 

myxomatózy králíků  - a to v celé ČR, v našem kraji již je nemoc také zaznamenána a to 

v nemalém rozsahu. 

Žádám tímto všechny chovatele králíků o neprodlené provedení vakcinace. 

 

Ad 5/ Gratulace 

Gratulujeme př. Jiřímu Jahodovi ke zvolení předsedou sboru posuzovatelů králíků. 

Gratulujeme MVDr. Miloslavu Martincovi ke zvolení předsedou ÚOK. 

Dále gratulujeme těmto úspěšným kandidátům: 

MVDr. Vlastimil Šimek - Místopředseda sboru posuzovatelů  

př. Tomáš Červinka - Místopředseda ÚOK  

 

Ad 6/ Ostatní informace 

OKKK sděluje všem chovatelům, že byly aktualizovány oblastní webové stránky. 

Více informací, nové kontakty, změny pravidel soutěží a naše záměry naleznete na  

stránkách  www.ookk-brno.websnadno.cz 

 

                                                                                                                   Ing.Koláček Zdeněk 

                                                                                                                         předseda OOKK 

 

http://search.seznam.cz/?q=OOKK+brno&url=http%3A%2F%2Fookk-brno.websnadno.cz%2F&data=lgLEEKJRg0zlfu1X3gy0Bzcn0j7EQKP9kq6MOGB5lyirvau7iP2f1qHs4RO1PRyKhH-HH4e75IvRX7-wj8gcXsufduJqNHbsNSlfZ5vPyOI6LX7m5fTOWzI-bsQCmXqSxAJo8sQCA-w%3D


 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Celoroční soutěž jednotlivců chov. králíků - 2017 

Jméno Plemeno Poč.b. 

Ing. Malá Dagmar Nb 1467,48 

Kuchařík František Pe 1466,47 

Provazník Jan  Ččp 1459,42 

Rousek Vladimír Sč 1458,54 

Škvařil Vladimír Sm 1456,89 

Přikryl Miroslav ČRex 1455,40 

Pokorný Lubomír Ha 1450,90 

Ing. Nocar Jiří Hovev 1449,82 

Trecha Pavel Ha 1449,33 

Vlk Miroslav Vss 1448,83 

Provazník Jan Rys 1445,82 

Ing. Kuchaříková Michaela Bíč 1445,23 

Kuchaříková Jaroslava ČA 1444,28 

Velan Martin Nč 1442,80 

Provazníková Věra MCH ZBččp 1442,27 

 



 

 

Celoroční soutěž organizací 2017 

  ZO Chovatel Plemeno Body Celkem 

1. 
Moravské Bránice Kuchařík František Pe 1466,47 

2925,89 

 
Provazník Jan Ččp 1459,42 

2. 
Kuřim 

 
Ing. Malá Dagmar Nb 1467,48 

2918,38 

  Pokorný Lubomír Ha 1450,90 

3. 
Říčany Rousek Vladimír Sč 1458,54 

2915,43 

  Škvařil Vladimír  Sm 1456,89 

4. 
Podolí Přikryl Miroslav ČRex 1455,40 

2898,20 

  Velan Martin Nč 1442,80 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

  Z P R Á V A  OOK  CHOVATELŮ  HOLUBŮ  2018   

Aktiv chovatelů holubů, který byl volební, se uskutečnil 18. února za účasti 20 

chovatelů ze 14 ZO. Předseda seznámil přítomné s činností komise za pětileté 

volební období a s plánem       činnosti sekce na tento rok. Byly vyhlášeny 

výsledky soutěže o nejlepšího chovatele za rok 2017 a prvním třem úspěšným 

chovatelům a mladému chovateli byly předány poháry. Byla provedena 

doobjednávka kroužků, ve které bylo požadováno 490 kroužků. Je to 

k zamyšlení, proč tak vysoký počet! Ve volbách nové OOK byli zvoleni Karel 

Jaroš, Otakar Konečný, Jiří Ludvík, MVDr. Václav Ráček, Josef Römer a 

František Studený. Předsedou byl opět zvolen Jiří Ludvík. Je na škodu, že 

z komise odstoupili mladší chovatelé a noví je nenahradili. 

Soutěž o nejlepšího chovatele za rok 2017: 

1. Hlavoň Petr                     NVH                                  120 bodů    

2. Kuchařík František           Italský racek                    113 bodů 

3. Janek Ladislav                  Moravský pštros              109 bodů 

4. Homola František             Benešovský                      108 bodů  

5. Beránková Jarmila           Slezský barevnohlávek     105 bodů 

6. Sec Jiří                              Prácheňský káník              102 bodů 

7. Konečný Otakar                Moravská bagdeta             97 bodů  

8. Ing. Kuchaříková Michaela Moravský voláč sedlatý    88 bodů 

9. Studený František             Texan                                  86 bodů 

MCH Odehnal Martin       Výstavní tipler 

Konference ÚOK v květnu se zúčastnil delegát OOK MVDr. Václav Ráček. Na 

konferenci byl zvolen nový tým ÚOK pod vedením Ing. Petra Gajdy a 

staronová KK pod vedením  Ing. Václava Krůty. 

Akce, které nás čekají v letošním roce: 

- Září- CV mladých holubů Olomouc, - říjen – oblastní výstava, - 

listopad – EUROPASCHAU Herning, - CV Lysá se soutěží okresů a 

PCH holubů, - prosinec – MORAVIA Brno. 

Podmínky soutěží na oblastní výstavě se nemění – jsou zveřejněny v IZ oblasti 

1/ 2016 !!! 

DŮLEŽITÉ !! Objednávka kroužků na holuby ročník 2019 včetně platby se 

uskuteční na Plotní 69 ve dnech 4.7. a 18.7. od 15.°°  do 17.°°hodin!! V případě 

nouze pouze osobně po telefonické domluvě. 

Úspěšnou chovnou a výstavní sezonu přeje OOK Brno a  Jiří Ludvík, předseda 
OOK      

      



                Objednávka kroužků na drůbež na rok 2019      

 

ZO:  

            Velikost  7   Počet kroužků: 

                         9  

                        11  

                        13  

                        15  

                        16  

                        18  
                        20  

                            22  

                        24  

                        27  

                  CELKEM  KUSŮ  

             

                   CELKEM = ..................Kč 

 

                   Předal:................................Datum.............................. 

 

 

 

 

        

        

        

        
                     

       
        
        
        
        
        
        
        



 

Český svaz chovatelů 
 

8.Oblastní výstava mladých králíků 

Ivančice 

25.8. - 26.8.2018 

Příjmení: 
  

Jméno:     
  

Titul:      
 Přesná adresa:  

.......................................................................................................................................................... 
 

Telefon:       
 

E-mail:      
     

        Pohlaví Plemeno *1 Barva Označení Tetov
ání 

Prod.cena   
 

1.0 / 0.1     kolekce *2   
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 Uzávěrka přihlášek: 12.srpna 2018   

     
*1 celý název plemene 

*2 označení kolekce dle 
vzorníku 

 
  

 Přihlášky zasílat na e-mail: ookk-brno@seznam.cz nebo poštou na adresu: Ing. Jiří Nocar, 
Boří 91/2a, Brno 644 00 

 Jsem obeznámen/a a souhlasím se zveřejněním osobních údajů v katalogu výstavy (adresa, 
jméno, tel.a e-mail.kontakt) za účelem 

 soutěže, prodeje a případné možnosti kontaktu mezi chovateli. Osobní údaje budou uvedeny 
pouze v katalogu na zmíněnou akci. 

 Toto stvrzuji svým podpisem. 

      

        

        

    

Podpis 
chovatele:…………………
………….. 

 

                 



8.Oblastní výstava mladých králíků oblasti Brno 

pořádaná ZO Ivančice ve dnech 25. - 26. srpna 2018 v místním chovatelském areálu. 

Výstavní podmínky:  

 Výstava může být obeslána čistokrevnými králíky všech plemen, kteří jsou narozeni v 

roce 2018.  

 Právo vystavovat králíky a soutěžit o ceny a poháry mají právo všichni vystavovatelé, 

tedy i chovatelé organizovaní mimo oblast Brno.  

 V rámci výstavy budou uděleny poháry za čtyřčlenné kolekce (S4 nebo S2+2) a 

čestné ceny. Bude vyhodnoceno 5 nejlepších čtyřčlenných kolekcí, které obdrží 

poháry.  

 Přihlášky zasílejte v elektronické podobě e-mailem na adresu: OOKK-

BRNO@seznam.cz nebo poštou na adresu: Ing.Jiří Nocar, Boří 91/2a, Brno 644 00. 

mobil: 734 797 567  . Uzávěrka přihlášek je 12.srpna 2018.  

 Přihlášky vyplňujte čitelně hůlkovým písmem a názvy plemen a jejich rázy vypisujte 

celé, nepoužívejte zkratky.  

 Do přihlášky je povinnost chovatele – vystavovatele uvést tetování přihlašovaných 

zvířat.  

 V případě prodejných zvířat uvede vystavovatel v přihlášce pevnou prodejní cenu, ke 

které bude následně organizátorem výstavy připočítáno 10 % z uvedené ceny jako 

poplatek za prodej. Zvířata bez dodaných rodokmenů nebudou prodávána! Prodaná 

zvířata budou novým majitelům vydávána ihned po zaplacení.  

 Klecné činí 25 Kč za 1 vystaveného králíka. Mladí chovatelé klecné za první kolekci 

nehradí (v přihlášce údaj o tom, že se jedná o přihlášku mladého chovatele, potvrdí 

razítkem a podpisem domovská základní organizace ČSCH). Za každou další kolekci 

a za prodejná zvířata hradí klecné i MCH.  

 Každý vystavovatel je povinen odebrat výstavní katalog, jehož cena je 35 Kč.  

 Klecné a katalog budou vystavovatelem uhrazeny při přejímce zvířat na výstavu.  

 Každý vystavovatel je povinen zvířata na výstavu dopravit osobně nebo hromadně v 

rámci dopravy zvířat základními organizacemi ČSCH.  

 Přejímka zvířat bude v pátek 24.8.2018 v době od 16,00 do 19,00 hodin a v sobotu 

25.8.2018 od 7,00 do 8,00 hodin.  

 Posuzování zvířat se koná v sobotu 25.8.2018 od 8,00 hodin bez přístupu veřejnosti.  

 Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat a za vzniklé 

škody během výstavy.  

 Výstava bude otevřena v sobotu 25.8.2018 od 13,00 do 18,00 hodin a v neděli 

26.8.2018 od 8,00 do 16,00 hodin.  

 Předání pohárů a cen bude provedeno v neděli 26.8.2018 v 15,00 hodin. Zvířata budou 

vydávána v neděli 26.8.2018 po předání pohárů a cen (v cca 16,00 hodin). Dříve 

nebudou vystavená zvířata vydávána.  

Veterinární podmínky:  

 Králíci musí být klinicky zdraví a musí být očkováni nejméně 3 týdny před konáním 

výstavy proti moru a myxomatóze. Chovatelé tyto skutečnosti potvrdí podpisem 

v přihlášce. Pokud králíci budou jevit příznaky výše uvedených onemocnění, budou 

vyřazeni z výstavní expozice.  

mailto:OOKK-BRNO@seznam.cz
mailto:OOKK-BRNO@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


