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1/ Členská základna

V průběhu letošního roku jsme do našeho klubu přijali tyto nové členy:

Romana Čechová (ZO Suchomasty)
Václav Vytrhlík (ZO Hustopeče)
Jiří Švach (ZO Valašské Klobouky)

Aby každý z výše uvedených získal právo volit a být volen musí jejich přijetí dle Stanov platných od
1.1.2017 schválit  ještě výroční schůze dne 2.12.2017 v Prostějově. V současné době má tedy náš
klub 23 členů a 3 čestné členy.
V době zpracování IZ projevili zájem vstoupit do našeho klubu další 2 chovatelé což je jistě dobrá
zpráva.

2/ Složení výboru a revizní komise

Ke změnám ve složení výboru a kontrolní  komise v průběhu letošním roce nedošlo. Složení výboru a
revizní komise je tedy v současné době následující: 

Výbor:
Zbraněk Miloslav – předseda klubu + registrátor
Mejzlík Jiří – jednatel
Šujan Ladislav – pokladník
Kaiser Michal - člen výboru
Novák Miroslav – člen výboru

Revizní komise:
Foltýn Stanislav -  předseda
Brabec Jaroslav - člen 
Hénik Radoslav - člen

Poradcem chovu pro náš klub je př. Tomáš Červinka z Kroměříže. 

3/ Výtah z     Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů králíků   

Dne 5.3.2017 jsem byl  vyslán  za  náš  klub na Ústřední  konferenci  delegátů  odbornosti  chovatelů
králíků 2017 která se konala v Čáslavi.  Konferenci  řídil  dr.  Martinec a to podle jednotlivých bodů
uvedených dle pozvánky. Účast z pozvaných delegátů OO (572 hlasů): přítomni delegáti s 411 hlasy,
později 403 hlasy. Účast z pozvaných delegátů klubů chovatelů králíků (31 klubů): přítomni delegáti 29
klubů.

Pro Vaši potřebu uvádím některé informace z konference: 

a/ Zpráva o činnosti ÚOK CHK za rok 2016
Zprávu o činnosti ÚOK chovatelů králíků přednesl její předseda př.Petr Sirotek.  Konstatoval, že ÚOK
se od poslední konference sešla celkem 4x, řešila mimo jiné zajištění  CVMK v Olomouci 2016, konání
evropské výstavy v Dánsku v r. 2018, zajištění CVMK v Lysé n.L. 2017 v nové hale C, zajištění CVMK
v Olomouci  2018. ÚOK přislíbila opět finanční podporu chovatelským klubům při obeslání CVMK a CV
v Lysé  n.L.  2017  z rozpočtu  ÚOK.  Řešila  i  tvorbu  nového  vzorníku.  V  závěru  zprávy  P.  Sirotek
poděkoval  členům  ÚOK  za  jejich  dosavadní  práci  pro  komisi  a  překvapivě  rezignoval  na  funkci
předsedy a zároveň člena ÚOK chovatelů králíků z osobních a zdravotních důvodů. Z tohoto důvodu
bylo rozhodnuto, že ÚOK až do voleb v r.2018 zůstane šestičlenná a předsedu bude zastupovat dr.
Martinec.
  
b/ Zpráva  o Centrální plemenné knize králíků (CPKK)

Zprávu o Centrální plemenné knize králíků (CPKK) přednesl dr. M. Martinec.  Za rok 2016 bylo k datu
ústřední konference přes CPKK zaregistrováno celkem 3 651 ks králíků. V porovnání s rokem 2015
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mírný vzestup vykazují plemena český červený, český černopesíkatý a  moravský bílý hnědooký.
V rámci  genetických  zdrojů  bylo  chovatelům  rozděleno  celkem  395  500,-  Kč  od  Ministerstva
zemědělství ČR. Rovněž zmínil aktuální stav plemenných chovů (PCH) králíků kdy je evidováno 33
PCH  (21  na  české  a  12  na  moravsko-slezské  části  ČR).  Držitelům  PCH  bylo  v  loňském  roce
vyplaceno na veterinární prevenci celkem 65 000,- Kč. V závěru  zprávy bylo navrženo, aby plemenné
chovy uznané v roce 2017 na CVMK Lysá nad Labem a CV Lysá nad Labem (původně platné tedy jen
na roky 2018 + 2019) byly výjimečně prodlouženy rovněž na rok 2020. Důvodem je, že posunutím o 1
rok  vznikne  reálný  předpoklad,  aby  se  v  roce  2020  konalo  uznávací  řízení  1x  v  české  a  1x  v
moravsko-slezské části naší republiky. To by mělo přispět k větší pružnosti a dostupnosti uznávacího
řízení na PCH pro širší komunitu chovatelů.

c/ Zpráva o činnosti chovatelských klubů 

Zprávu o činnosti chovatelských klubů králíků přednesl př.T. Červinka. V úvodu své zprávy poděkoval
klubům za velmi dobře odváděnou práci. Podotkl, že po studiu katalogů z nedávné doby je současná
kvalita  králíků  v  ČR  o  cca  0,8  bodu  vyšší  než  v  před  sedmi  lety.  Rozdíly  mezi  tuzemskými  a
zahraničními králíky se čím dál více smazávají, přičemž se zvyšují úrovně našich speciálních výstav
králíků. Aktuálním cílem by proto mělo být udržení současného trendu v plemenech za současného
zachování zdraví a odolnosti zvířat. Uvedl, že v brzkém budoucnu má ÚOK chovatelů králíků v plánu
se sejít  na samostatném jednání s představiteli  chovatelských klubů a že zásadní aktivitou našich
chovatelů králíků v roce 2017 bude příprava na sezonu 2018, kdy se bude konat evropská výstava v
Dánsku, kterou současná ÚOK chovatelů králíků plánuje podpořit obdobně jako v roce 2015 (evropská
výstava Francie). Mimoto, za velký přínos považuje výrobu pamětních medailí pro nejlepší chovatele
králíků na CVMK a CV. Tyto originální medaile budou vydávány pouze na tomto typu výstav
a obdrží  je  vždy vystavovatelé 6-ti  nejlepší  kolekcí  bez rozdílu plemene,  věku apod.  Na podporu
klubové činnosti bylo za rok 2016 jednotlivým klubům vyplaceno celkem 40 049,- Kč, podle schválené
metodiky účasti jejich členů na CVMK Olomouc a CV Lysá nad Labem. 
Z toho pro klub Mbh:

Klub CVMK Olomouc
Počet   Sazba   Celkem

            CV Lysá n.Labem
 Počet   Sazba   Celkem

       CVMK+CV

Mbh 30 ks    13 kč     390 kč  20 ks    15 kč      300 kč            690 kč

d/Zpráva o činnosti mladých chovatelů králíků

Zprávu o činnosti mladých chovatelů králíků přednesla D. Caithamlová. Zaměřila se především na
hodnocení Olympiády mladých chovatelů. Celostátní kolo proběhlo v měsíci srpnu v severočeském
Rumburku. Králíkářská sekce byla nejpočetnější. Ve zkušební komisi zasedala společně s Marcelou
Dolečkovou a dr. V. Šimkem. Uvedla princip a posléze výsledky soutěže: I. věková kategorie (1. místo
– Žaneta Žáková z okr. Havlíčkův Brod, 2. místo – Barbora Němcová z okr. Frýdek-Místek, 3. místo –
Zbyněk Bílka z okr.  Uherské Hradiště)  a II.  Věková kategorie  (1.místo  -  Veronika Krbcová z okr.
Havlíčkův Brod, 2. místo - Tereza Neubauerová z okr. Žďár nad Sázavou, 3. místo – Dita Kovářová z
okr.  Domažlice).  V  pořadí  okresů  zvítězil  Žďár  nad  Sázavou.  V  roce  2017  se  mezinárodní  kolo
Olympiády mladých chovatelů uskuteční v západočeských Poběžovicích (okr. Domažlice). 

4/ Prioritní výstavy pro členy klubu v     roce 2017   

Výstavu v Držovicích s expozicí Mbh která se konala 6.a7.5. obeslali čtyři členové klubu (př. Foltýn,
Šujan, Zbraněk a Brabec). Vystaveno bylo celkem 23 králíků, z toho 8 prodejných. Expozici posoudil
př. Přikryl z Kroměříže. Udělil  ČC na kolekci př. Zbraňka a 0,1 př. Brabce (95,0b.) se stala nejlepší
samicí výstavy.  V neděli dne 7.5. zde také jednal výbor společně s kontrolní komisí. Jako hosté byli
přítomni také př. Matúšů a př.Bičák.

Ve dnech 22.a 23.  7.  2017 se jako každoročně konala  v Němčicích nad Hanou místní  výstava s
expozicí Mbh. Přihlášeno bylo 31 králíků, 4 nebyli dodáni. Králíky vystavili členové klubu př. Biernat,
Brabec, Foltýn, Matúšů, Šujan a Zbraněk. Vystavil ještě nečlen klubu př. Duchoň. Posouzení provedla
př.Veronika Kaiserová, která rozdala 3 ČC určené pro Mbh na kolekce, S3 př. Biernata získala 283,0b
(95,0; 94,5; 93,5b),   S3 př. Šujana 281,5b (94,0; 93,5; 94,0b) a S4 př. Zbraňka 377,5b (95,0; 95,5;
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93,0; 94,0b). Tři králíci byli vyloučeni. Dva na sraženou záď, přičemž ten první měl ještě i deformaci
pohlaví a třetí králík na příliš tmavý celkový vzhled. 

47.  CVMK se  bude konat  ve  dnech  8.  –  9.  9.  2017  na  výstavišti  v  Lysé  nad  Labem.  Náš klub
v letošním roce nebude zajišťovat dopravu zvířat z Moravy na tuto vrcholnou akci. Přesto se obracíme
s žádostí na členy klubu aby dle svých možností tuto výstavu obeslali. 

Speciálka v Kolíně bude v letošním roce v sobotu 4.listopadu 2017 společně s okresní  výstavou a
speciálkami dalších klubů jak se již stalo tradicí. Výbor klubu tuto speciálku stále podporuje také proto,
aby bylo i dalším členům klubu, kteří nemohou z různých důvodů vystavovat na speciálce v Prostějově
(zejména z Čech),  umožněno vystavovat  Mbh.  Výbor na svém jednání  dne 7.5.2017 v Držovicích
rozhodl, že speciálku podpoří svojí účastí chovatelé z Moravy. Dopravu přislíbil zajistit př. Hénik za
což mu patří  velké poděkování. Př.  Bičák poskytl  našemu klubu finanční dar ve výši  3.000 kč na
dopravu zvířat z Moravy do Kolína a zpět za což mu patří také velké poděkování. Do katalogu této
výstavy bylo přislíbeno ing. Dolejšem zařadit krátký článek zaslaný výborem našeho klubu. Zda bude
náš klub dělat speciálku v Kolíně i v budoucnu bude záležet již na novém výboru. Já se přimlouvám za
dodržování této tradice i nadále.

Přihláška a výstavní podmínky na tuto výstavu jsou přílohou č. 1 tohoto IZ.  Uzávěrka přihlášek je
17.10.2017!!! 

Speciálka v Prostějově bude v sobotu 2. prosince 2017 po které bude následovat, jak se již  stalo
tradicí,  výroční  členská  schůze.  Přihláška  na  tuto  výstavu  je  přílohou  č.2  tohoto  IZ.  Uzávěrka
přihlášek je 24.11.2017 !!! 

Výbor klubu vyzývá všechny své členy aby samozřejmě kromě výše uvedených výstav obesílali další
výstavy ve svém okolí podle svých možností.

Přihlášky k obeslání jednotlivých výstav zasílejte prosím včas, nenechávejte to prosím na poslední
chvíli aby z důvodu případného naplnění kapacity nebyly některé přihlášky odmítnuty tak jak se nám
stalo v nedávné minulosti v Bohdalově a Kolíně. !!!

5/ Placení klubových příspěvků 

Výbor s KK na svém jednání dne 5.8.2017 v Němčicích  n. H. rozhodl, že výše klubového příspěvku
zůstane v roce 2018 stejná jako dosud-tedy 200,- kč. Tento příspěvek neplatí MCH (v současné době
v klubu nejsou) a čestní členové klubu. Tuto částku je třeba uhradit nejpozději do 31. března 2018. 

6/ Volby nového výboru a kontrolní komise (KK)

Na výroční schůzi 2.12.2017 proběhne volba nového výboru a kontrolní komise na příštích pět let. Na
květnovém výboru s KK v Držovicích  jsme se  dohodli,  že  nový  výbor  bude opět  pětičlenný a  KK
tříčlenná. Na průběh voleb bude dohlížet tříčlenná volební komise ve složení: př. Hénik (předseda), př.
Matúšů a př. Novák. Všichni zájemci o práci v novém výboru a KK se mohou již nyní hlásit předsedovi
volební komise př. Hénikovi. 

. 
7/ 30.výročí založení klubu Mbh
3.  října  letošního  roku  si  připomeneme  30.výročí  založení  tehdy  společného  klubu  chovatelů
moravských  bílých  hnědookých  králíků  (Mbh)  a  českých  černopesíkatých  (Ččp)  v  Rajhradě.  Na
společném  výboru  s kontrolní  komisí  jsme  se  dohodli  po  krátké  diskuzi,  že  nebudeme  vydávat
tentokrát žádnou ročenku z důvodu časové náročnosti a především s ohledem na skutečnost, že naši
členové tuto historii  znají popř. si ji mohou kdykoliv připomenout z materiálů dostupných na našich
klubových stránkách. Místo toho jsme se snažili oslovit současnou chovatelskou veřejnost a poslali do
časopisu Chovatel článek doplněný fotografiemi s některými vzpomínkami př. Zbraňka který byl v té
době „ u toho“ jako jediný z nás současných aktivních členů. Snažíme se také neustále  získávat nové
členy do klubu kteří budou toto plemeno chovat. To se nám v letošním roce daří. Záleží na každém
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z nás jak svým jednáním a přístupem oslovíme nové zájemce o vstup do našeho klubu.Na prosincové
výroční schůzi budou všem členům předány upomínkové předměty které věnoval klubu pan  Grígeľ.
Pro zajímavost a připomenutí především členům kteří vstoupili do klubu v poslední době  přikládám
seznam tehdy zakládajících členů klubu – chovatelů Mbh a Ččp na ustavující schůzi dne 3.10. 1987
v Rajhradě. (použit materiál z ročenky k 25.výročí založení klubu)

1. Balcryrák Štěpán, Prostějov, Mbh                              16. Poušek Oldřich, Třebíč, Mbh

2. Bojanovský Viktor, Telnice, Ččp a Mbh 17. Pospíšil Jiří, Smržovka, Ččp

3. Branda Jiří, Holice v Č., Ččp 18. Rolencová Božena, Vrahovice, Mbh

4. Dolák Jaroslav, Otaslavice, Mbh 19. Rolenc Ignác, Vrahovice, Mbh

5. Drábek Karel, Otaslavice, Mbh 20. Slovák Alois, Telnice, Mbh

6. Harmoš Cyril st., Čáčov, Ččp 21. Simandl Pavel, Loučná, Ččp

7. Hegr Josef, Bruntál, Mbh 22. Starobová Marie, Prostějov, Mbh

8. Jabůrek Jan, Rudolfov, Ččp 23. Šebela Josef, Nerovnice, Ččp

9. Jedlička Milan, Brno, Mbh 24. Truhláč Rafael, Provodín, Ččp

10. Kratochvíl Václav, Újezd u Radlic, Ččp 25. Urbášková Miloslava, Otaslavice, Mbh

11. Koláček Bohumil, Telnice, Mbh 26. Vopava Jaroslav,Újezd , Mbh

12. Lučan Otto, Kojetín, Mbh 27. Zbraněk Miloslav, Mořice, Mbh

13. Matys Vladimír,Lísnice, Ččp 28. Pfen Jiří, Plasy, Mbh

14. Olič Miloslav, Doksy, Ččp 29. Soldán Miroslav, Prostějov, Mbh

15. Odrážka Jiří, Vrahovice, Mbh

8/ Nový vzorník králíků

Nový vzorník králíků-současná situace
Již poměrně dlouhou dobu se mluví o tom, že nový vzorník králíků bude platit v roce 2019 po školení
posuzovatelů. Případný návrh do nového vzorníku jsme projednávali již na výroční schůzi v Prostějově
ale nedošli jsme k nějakému společnému závěru. Na celostátní konferenci odbornosti králíků v Čáslavi
dne 5.3. kde jsem zastupoval náš klub bylo dohodnuto, že případné návrhy na změny do nového
vzorníku bude možné poslat  nejpozději  do 30.9.  2017 příslušnému garantovi  – určenému členovi
Standardové komise. Potom bude následovat posouzení došlých  návrhů a přibližně na jaře příštího
roku  půjde  nový  vzorník  do  tisku.  Proto  jsem požádal  členy  klubu  aby  své  případné připomínky
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ohledně Mbh zaslali př. Kaiserovi nejpozději do 30.4. Dne 7.5. jsme se celou záležitostí  na společném
výboru s KK v Držovicích zabývali, vytvořili  kompromisní návrh který potom př. Kaiser poslal našemu
garantovi- dr. Martincovi. Chtěli jsme si tímto vytvořit určitou časovou rezervu pro případ že by bylo
potřeba ještě něco doplnit popř. opravit či změnit. Šlo nám o to nejen poslat návrh, ale především také
o to, aby prošel do nového vzorníku. Dne 9.6.2017 se konala v Čáslavi schůze ÚOK chovatelů králíků
rozšířená o Předsednictvo sboru posuzovatelů  a Standartovou komisi která se mimo jiné zabývala
stavem příprav nového vzorníku králíků. Bylo konstatováno, že došlo k velkému zpoždění při přípravě,
 jehož následkem je odstoupení většiny autorského kolektivu pro přípravu nového vzorníku plemen
králíků. ÚOK CHK přerušuje práce na přípravě nového vzorníku, přičemž se práce odkládá do března
roku 2018, kdy bude po volbách rozhodnuto o dalších přípravách vzorníku.Z toho pro nás v tuto chvíli
vyplývá celou situaci i nadále sledovat, vyčkat na další pokyny a bude již záležet na novém výboru
s KK zda námi vytvořený návrh uplatní v této podobě nebo vytvoří návrh jiný. 

9/ Seznam členů klubu, kontakty a příslušnost k ZO:

Žádám všechny  členy  klubu  aby  si  provedli  kontrolu  svých  údajů  v následující  tabulce.  Aktuální
seznam  členů klubu a jejich příslušnost k ZO zasíláme na konci každého roku tajemníkovi ÚOK př.
Vilhelmovi do Prahy. Je to jedna z podmínek pro získání finančních prostředků z genetických zdrojů.
Případné změny nahlašujte prosím průběžně jednateli klubu abychom udržovali i nadále aktuální stav.
Děkuji.  

SEZNAM ČLENŮ KLUBU Mbh králíků s PŘÍSLUŠNOSTÍ K 
ZO ČSCH – stav k 6.8.2017 – 23 řádných členů

JMÉNO BYDLIŠTĚ KONTAKT PŘÍSLUŠNOST K ZO
ČSCH

Blažžek Josef Staraá  ŘŘ íásže 215
588 67 Jihlava

774 051 943
gerda.blažkova@sežnam.cž

Telcž

Bicžaá k Pavel Straky 238
289 25 Straky

  603 216 721  
i.brežinova@email.cž    

Milovice

Biernat Vladislav ÚÚ vožníá 20
735 31 Bohumíán 3

739 215 372
vladislav.biernat@sežnam.

cž

Dolníá Lutynež

Brabec Jaroslav  Olomouckaá  185
796 07 Držžovice

 739 948 239  
brabcova.pv@sežnam.cž

Držžovice

ČŘechovaá  Řomana Vinaržice 39
267 01Kraá luů v Dvuů r u

Berouna

739 876 890
r.charles@sežnam.cž

Suchomasty

Foltyán Stanislav Naádražžníá 389
798 26 Nežamyslice 

605 779 803  
stafol@volny.cž

Nežmcžice n/H

Gríágeľ Pavol Řunaá ržov 127
798 52 Konice

723 357 238
nitraner@sežnam.cž

Mostkovice
 

Heánik Řadoslav ČŘs. armaádníáho sboru
      9/20, Vrahovice

798 11 Prostež jov 

 702 915 007
 r.henik@worldonline.cž

Kostelec na Haneá

 Kaiser Michal Parsžovice 10
753 55 Parsžovice

721 344 543
kaisersm@sežnam.cž

Malhotice

Karger Ivan Zahradníá 251
281 23 Staryá  Kolíán

723 214 788 Krakovany

Kaderžaábkovaá -
Polaákovaá  Lenka

Bosynež  25
277 24 Vysokaá

775 170 090
lenka@plivnik.cž

Praha 10
Hostivarž
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Matuá sžuů   Pavel Pod Dubovcem  571
766 01 Valasžskeá

Klobouky

604 515 618
mapa2104@sežnam.cž

Valasžskeá  Klobouky

Mejžlíák Jiržíá Ostrov n/O 156
594 45 Ostrov n/O

732 430 805   
 jiri.mejžlik@centrum.cž

Pržibyslav

Melcr Miroslav, Bc. Vinaržice 43
281 26 Tyánec n/L

732 773 335   
 melmir@centrum.cž  

Čerhenice 

Necžasovaá  Marcela
Mgr.

Valchov 29
680 01 Boskovice 

731 924 618
marcelanec@sežnam.cž

Boskovice

Novaák Miroslav Pržemyslovice 433
798 51 Pržemyslovice

605 302 620
simimail@sežnam.cž

Pržemyslovice

Slavíák Vratislav Vrahovickaá  56a
796 01 Prostež jov

736 633 796
oocsch.prostejov@sežnam.cž

Prostež jov 1

SŘťastnyá  Frantisžek Mež lnickeá  Vtelno 85
277 38 Mež l. Vtelno

326 337 316         
702 069 197

Čhorusžice

SŘ tukavec Jiržíá Netolickaá  21
148 00 Praha-

Kunratice

723 381 281
244 910 398

Čholupice

SŘujan Ladislav Bohdalice  116
683 41 Bohdalice

776 612 609  
kamensikova@sežnam.cž

Bohdalice

SŘvach Jiržíá Broumovskaá  567
766 01 Valasžskeá

Klobouky

736 544 604
info@keramico.cž

Valasžskeá  Klobouky

Vytrhlíák Vaá clav Novaá  180
691 11 Brumovice

773 650 717
dvytrhlikova@sežnam.cž

Hustopecže

Zbranežk Miloslav Moržice 85
798 28 Moržice

737 605 929     
žbrankovi.am@gmail.com

Nežmcžice n/H

10/ Společenská kronika:

Dne 2.května 2017 oslavil své 75.narozeniny př. Pavel Bičák. Za všechny členy klubu bych ještě touto
cestou chtěl poděkovat př. Bičákovi za jeho dlouholetou chovatelskou činnost, práci pro klub, finanční
dary a popřát hlavně zdraví, rodinnou pohodu, radost z chovu Mbh a úspěšné podnikání.

                                                                                                                              Jiří Mejzlík
                                                                                                                              zpracovatel IZ
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 Příloha č. 1                                       

PŘIHLÁŠKA
Na okresní a speciální výstavy králíků, holubů, drůbeže a 
okrasného ptactva, které se konají 4.11.2017 v chovatelském 
areálu v Kolíně – Štítarech.
 
Vážený příteli, 
ZO ČSCH Kolín 1 Vás zve k obeslání a návštěvě okresní výstavy králíků, holubů, drůbeže a okrasného 
ptactva spojenou se speciálními výstavami klubů chovatelů králíků Japonských, Moravských bílých 
hnědookých a Zaječích, rozšířenou o expozici Českých strakáčů, klubů chovatelů drůbeže Velsumek, 
Vyandotek a klubu chovatelů holubů Českého voláče sivého. 
Výstavní podmínky: 
1. Všeobecné podmínky 
Výstava může být obeslána jen kroužkovanou drůbeží a holuby a tetovanými králíky a to pouze členy ČSCH. 
Zvířata budou vystavena v kolekcích dle propozic ČSCH a jednotlivě. 
2. Prodej 
Prodej zvířat bude realizován přes výstavní pokladnu. Rodokmeny králíků předejte nejpozději při přejímce 
zvířat. Bez rodokmenů nebudou zvířata prodána. Prodávající obdrží v případě prodeje plnou cenu uvedenou v 
přihlášce. V katalogu bude uvedena cena o 10% vyšší a rozdíl připadne ve prospěch výstavní pokladny. Prodaná 
zvířata budou vydána novým majitelům ihned po zaplacení. 
3. Přihlášky 
Přihlášky zasílejte poštou, nebo e-mailem na adresu: Ing. Radek Dolejš, Žehuň 38, 289 05 Žehuň, mobil 
606 346 357, E-mail: dolejs.radek@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je 17.10.2017. Každá přihláška bude 
nejpozději 4 dny před výstavou potvrzena a vystavovateli budou zaslány doplňující informace. Informace o 
výstavě včetně přihlášek budou prezentovány na internetových stránkách www.cschkolin.cz. 
4. Veterinární podmínky 
Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti moru a myxomatóze a budou podle 
vakcinačního schématu v imunitě proti těmto nákazám. 
Drůbež hrabavá musí být 14 dní až 6 měsíců před přemístěním na výstavu očkována proti pseudomoru drůbeže.
Holuby musí být 14 dní až 6 měsíců před konáním výstavy vakcinováni proti Newcastelské chorobě. 
Chovatelé tyto skutečnosti doloží čestným prohlášením o zdravotním stavu zvířat.
5. Výstavní poplatky 
Za vystavený kus poplatek 20,- Kč. Každý vystavovatel zaplatí správní poplatek 20,- Kč a katalog 40,-Kč. 
(MCH jsou od poplatků osvobozeni). 
6. Doručení zvířat 
Přihlášená zvířata musí být doručena osobně ve čtvrtek 2.11.2017 od 14.00 do 18.00 hodin. Ve vyjímečných 
případech je možné zvířata doručit v pátek 3.11.2017 ale pouze do 7.30 hodin (toto musí být předběžně 
označeno na přihlášce). Zvířata doručená později, nebudou na výstavu připuštěna. 
7. Ocenění 
Ocenění zvířat bude provedeno v pátek 3.11.2017 bez přístupu veřejnosti. 
8. Otevření výstavy 
Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 4.11.2017 od 8.00 do 14.00 hodin. 
9. Závěrečná ustanovení 
Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napojení zvířat, uhradí škody vzniklé na zvířatech během 
výstavy. Neručí za ztrátu či poškození přepravek na zvířata ponechaných ve výstavních halách. Výstavní 
výbor si vyhrazuje právo změn výstavních podmínek nutných v zájmu výstavy. 
10. Inzerce 
ZO ČSCH Kolín 1 nabízí možnost uveřejnění inzerátů a reklamy v katalogu výstavy. Návrhy 
zasílejte nejlépe e-mailem na dolejs.radek@seznam.cz. Cena za inzerci bude stanovena dohodou.
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Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA
na

Okresní a speciální výstavy
Přihláška zvířat na Okresní výstavu králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva spojenou se
speciálními výstavami klubů chovatelů králíků Japonských, Moravských bílých hnědookých a
Zaječích,  rozšířenou  o  expozici  Českých  strakáčů,  klubů  chovatelů  drůbeže  Velsumek,

Vyandotek  a  klubu  chovatelů  holubů  Českého  voláče  sivého která  se  koná  4.11.2017
v chovatelském areálu v Kolíně – Štítarech.
Příjmení: Jméno: Titul: MCH

Adresa bydliště:

PSČ: Pošta: ZO / Klub

Tel.: Mobil: e-mail:

Pohlaví Plemeno Barva Kresba Č. kroužku/tetování Kolekce (K)
Jednotlivec (J)

Prodejní
cena (Kč)

1.0 0.1 L.U. P.U.

V                             dne: Podpis chovatele:

Beru na vědomí výstavní podmínky a souhlasím s tím, aby osobní údaje uvedené v přihlášce
byly zveřejněny ve výstavním katalogu.
Uzávěrka přihlášek: 17. 10. 2017
Přihlášky zasílejte na adresu:
Ing. Radek Dolejš
Žehuň 38
289 05 Žehuň
mobil: 606 346 357
e-mail: dolejs.radek@seznam.cz

9



Příloha č. 2

Klub moravských bílých hnědookých králíků     

pořádá v     sobotu dne 2. prosince 2017 v     prostorách OO ČSCH   
v     Prostějově na Plumlovské ulici č.50 od 8:00 hod. do cca 12:00 hod.   
speciální výstavu králíků Mbh.

Výstavní   podmínky                   

1.  Zvířata je nutné dovést a odvést osobně.
2.  Výstavní přehled je pro všechny vystavovatele zdarma
3.  Klecné se neplatí.
4.  Zvířata musí být v prostorách výstavy  nejpozději 2.12.2017  do 8:00 hod.
5.  Posuzování bude provedeno od 8:00 hod.
6.  Uzávěrka všech přihlášek je do 24.11.2017
7.  V případě prodeje králíka je nutno uvést pevnou cenu , bez rodokmenu je
     králík neprodejný.
8.  Výstava končí v  sobotu 2.12.2017 cca ve 12:00 hod.
9.  Podmínky soutěže platí jako v minulých letech .Kolekce řádně označte.
10. Cca  od 12:00 hod. proběhne výroční členská schůze klubu Mbh.
11.Výstavu mohou obeslat i chovatelé, kteří nejsou členy klubu.
12. Veterinární potvrzení se nevyžaduje, králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou 
      vakcinováni proti moru a myxomatóze, chovatelé tyto skutečnosti potvrdí podpisem v 
      přihlášce. 
Přihlášky zašlete na adresu : Jiří Mejzlík, Ostrov nad Oslavou č.156, PSČ 594 45
e-mail: jiri.mejzlik@centrum.cz  MT: 732 430 805

Přihláška

 Příjmení:…………………………………......Jméno…………………………………

 ulice………………………číslo domu………………město (obec)…………………
  
 PSČ …………………telefon ……………….. e-mail ……………………….………

Poř. číslo Pohlaví Levé ucho Pravé ucho Kol./Jedn. Cena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

                                                                                          ………………………...
                                                                                                                  podpis chovatele
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