
 

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
 8. Krajské jihomoravské výstavy králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva s mezinárodní

účastí
4. speciální výstava zakrslých a smaragdových kachen, klubové výstavy drůbeže plemen hamburčanky,

hempšírky, zakrslé rousné slepice, ukázková expozice plemen šumavanky, české slepice a barneveldky,
klubové výstavy holubů plemen rys, moravská bagdeta, ostravská bagdeta, rakovnický kotrlák, koburský

skřivan a říman,
speciální výstava českých strakáčů a angorských králíků. 

Celostátní výstava zakrslých králíků

MORAVIA  BRNO 2018
 konané v areálu Veletrhů Brno, pavilonu B  

 ve dnech  8. – 9. prosince 2018

1. Výstavu může obeslat organizovaný chovatel králíky, hrabavou a vodní drůbeží, okrasnými a užitkovými holuby
označenými dle řádů ČSCH, SZCH, Rakouska a Maďarska, případně dle řádů příslušného svazu země původu. 
2. Právo vystavit zvířata a soutěžit o čestné ceny a poháry mají právo všichni vystavovatelé. Udílení titulů Mistr Jižní
Moravy a Šampion Jižní Moravy a Mistrovství MORAVIA – Memoriál Milana Uhra (podmínky soutěží na webových
stránkách KS JMK – www.chovatelejmk.cz v rubrice Krajská výstava)
3. Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích dle směrnic posuzování uvedených v platném Vzorníku.
Drůbež hrabavá i vodní a křepelky budou umístěny ve voliérách a klecích jednotlivě. Kolekce jsou pouze čtyřčlenné se
zastoupením obojího pohlaví (1,3; 2,2 nebo 3,1). Současně mohou být vystaveni i jednotlivci (1,0 nebo 0,1). 
Holubi  budou  vystavováni  jednotlivě,  kolekci  tvoří  4  ks  holubů  stejného  plemene  a  jednoho  barevného  rázu  se
zastoupením  obojího  pohlaví,  počínajíc  prvním  holubem  daného  chovatele.  Na  přihlášce  je  nutné  uvést  pohlaví
holubů! Holubice budou řazeny za holuby. 
4. Výstavní podmínky a formulář přihlášky budou zveřejněny v časopisu Chovatel a  na webových stránkách KS JMK –
www.chovatelejmk.cz     v rubrice Krajská výstava.
5. Přihlášky zadejte pomocí  webové aplikace  na    www.cschbohdalov.cz/moravia  ,  případně e-mailem na adresu:
kralicimoravia@seznam.cz, drubezmoravia@seznam.cz, holubimoravia@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je v
neděli  18.11.2018. Přihláška  zaslaná  e-mailem  je  přijata  jen  tehdy,  pokud  bude  e-mailem  potvrzeno  její  přijetí,
případné informace podá jednatelka výstavy Ing. Dagmar Malá na tel.č.: 605 843 236, e-mail: dasamala546@seznam.cz
Nečitelné, nejasné a neúplné přihlášky nebudou přijaty. 
Systém přihlášení  zvířat  prostřednictvím webové aplikace umožňuje změnu uvedeného pohlaví,  registračních údajů,
zařazení do kolekcí, vyznačení hmotnosti zvířete a editaci ceny do momentu přejímky zvířat na výstavu.  
Na  výstavu  nebudou připuštěna žádná  zvířata  navíc  nebo dodatky! Po  uzávěrce  přihlášek budou  vystavovateli
zaslána čísla klecí a další případné informace (potvrzení přihlášky).
6. Přihláška zasílaná e-mailem musí být vyplněna kompletně a čitelně.  Jméno, adresa, kontakt (tel., e-mail), druh (K/
H/ D), plemeno (celý název a barevný ráz), pohlaví, registrační značky (tetování), označení kolekcí/ jednotlivců, prodejní
cena (v případě neprodejných zvířat pole zakřížkovat pro znemožnění zásahu třetí osoby). 
7.  U prodejných zvířat musí být stanovena pevná cena a u prodejných králíků dodány průkazy o původu, jinak budou
neprodejní. K uvedené ceně bude ve prospěch výstavní pokladny připočteno 10 %.  Prodávající obdrží jím stanovenou
pevnou  cenu.  Prodej  bude  probíhat  jen  prostřednictvím  k tomu určené  pokladny.  Zvířata  budou  po  prodeji  ihned
vydávána na základě předložení potvrzení o prodeji u garantů. 
8. Výstavní  poplatky: klecné  (králíci,  drůbež)  –  50  Kč/ks,  holubi  –   55  Kč/ks (v  ceně  2  krmítka/1  holuba  pro
vystavovatele), administrativní poplatek  - 80 Kč, katalog s oceněním - 100 Kč (každý vystavovatel je povinen katalog
odebrat, nevyzvednuté katalogy nebudou zasílány). Úhrada klecného a koupě zvířat je možná v EUR. Výstavní katalogy
a čestné ceny se budou vydávat na označených místech.
Veškeré poplatky spojené s výstavou budou hrazeny v době příjmu zvířat na výstavu. Mladí chovatelé klecné nehradí
(v přihlášce potvrdí razítkem a podpisem domovská ZO), pokud však budou mladými chovateli přihlášena zvířata na
prodej,  klecné  za  tato  zvířata  zaplatí.  Osvobození  od  platby  klecného  pro  mladé  chovatele  se  týká  max.  4  ks
neprodejných zvířat od každého druhu či plemene. Pořadatel výstavy požaduje hrazení veškerých výstavních poplatků i v
případě, že přihlášená zvířata vystavovatel na výstavu nedodá!
Všichni vystavovatelé obdrží zdarma jednodenní vstupenku na výstavu. 
9.  Přihlášená  zvířata  musí  být  na  výstavu  dodána ve  čtvrtek  6.  12.  2018  v době  od  14,00  do  20,00  hodin,  ve
výjimečných případech na základě předchozí dohody v pátek 7. 12. 2018 od 7,00 do 7,30 hodin. Na přepravce musí být
umístěno číslo klece a uvedena hmotnost zvířete. Každý vystavovatel při příjmu králíků a drůbeže odevzdá potvrzení
přihlášky s uvedenými případnými změnami (pohlaví, registrační značky, zařazení do kolekce, prodejní cena, zrušení
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prodeje) a  s hmotností zvířete  a dále prohlášení o zdravotním stavu vystavovaných zvířat  (formulář je přílohou
výstavních podmínek).  Zaklecování zvířat si provede každý vystavovatel samostatně.      
10. Veterinární dozor při příjmu zvířat na výstavu zajistí veterinární lékař. Všechna zvířata musí být v  době přejímky
klinicky zdravá. Pokud králíci budou jevit příznaky výše uvedených onemocnění, budou vyřazeni z výstavní expozice.
Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti moru a myxomatóze a budou podle vakcinačního
schématu v imunitě proti těmto nákazám. Drůbež a holubi vakcinováni proti Newcastelské chorobě. 
11. Posouzení vystavených zvířat proběhne v pátek 7. 12. 2018 od 8,00 hodin bez přístupu veřejnosti. 
12. Výstava bude pro návštěvníky otevřena v sobotu 8. 12. 2018 od 9,00 do 18,00 hodin a v neděli 9. 12. 2018 od 9,00
do 13,00 hodin. Vstup je kongresovou halou E, případně z Výstaviště z Vánočních trhů průchodem mezi pavilony B a C,
zdarma parkování na parkovištích vně areálu Veletrhů Brno.
13. Chovatelský trh v pavilonu E po dobu trvání výstavy, bližší informace na www.chovatelejmk v rubrice “Krajská
výstava”.
14. Slavnostní ukončení výstavy a předání cen proběhne v neděli 9. 12. 2018 ve 12,00 hodin.
15.  Výdej zvířat zpět vystavovatelům bude po slavnostním ukončení výstavy v neděli 9. 12. 2018 v cca 13,00 hodin.
Dříve zvířata nebudou vydána! 
16. Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, napájení, krmení a úhradu případné škody vzniklé prokazatelně během
výstavy, avšak maximálně do výše stanovené v doporučených cenách schválených ÚOK ČSCH. Toto se nevztahuje na
zvířata, jejichž zdravotní stav utrpěl při přepravě na výstavu nebo při zjištění nemoci při příjmu zvířat (na doporučení
přítomného veterinárního lékaře).
17.  Výstavní  výbor  si  vyhrazuje  právo  provést  změny  výstavních  podmínek  v zájmu  zdárného  průběhu  výstavy  a
případně omezit počet vystavených zvířat.
18. Výstavní výbor si vyhrazuje právo zrušit výstavu z nepředpokládaných důvodů (tzv. vyšší moci).

Prohlášení o zdravotním stavu zvířete

Za Výstavní výbor
Ing. Radek Novotný, ředitel výstavy v.r.
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