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 Na úvod Zpravodaje Oblastní organizace 1/2014 

 

 

Chovná sezóna je v plném běhu, odchovy se určitě daří, starost o zvířata zabere 
volný čas a k tomu funkcionářské povinnosti. Přestože často na ledasco 
nadáváme, rozsah chovatelských akcí na oblasti nebo i reakce chovatelů 
dokládají pestrou činnost v našich sférách. O tom všem se každý chovatel může 
přesvědčit na dalších stránkách zpravodaje OO.  Zprávy z významných akcí první 
poloviny roku, plány a termíny na další období jsou určitě nutné pro každou ZO 
i jednotlivé chovatele, aktuálních informací není nikdy dost. 
 
Dovolte popřát Vám všem hodně chovatelské radosti a krásných zvířat 

v nadcházející výstavní sezóně a těšíme se na setkání zejména na oblastní 

výstavě. 

                                                                            Výbor Oblastní organizace ČSCH Brno 

 

 

 

Blahopřání 

 

Dne 6. září oslaví významné životní jubileum – 80 let přítel Oldřich 

Suchomel z Újezda u Brna, uznávaný posuzovatel a chovatel holubů. 

 

Přejeme hlavně pevné zdraví, ať se ještě hezkou řádku let potkáváme na 

výstavách a dalších chovatelských akcích. 

 

 

 

 

 

 

Důležité upozornění: od 1. 6. 2014 platí nový výstavní řád pro výstavy 

ČSCH (zpracovaný a schválený ÚV CSCH v dubnu a květnu t.r. Zejména 

pořadatelé výstav se s ním seznámí na web stránkách ČSCH (cschdz.eu) 

 

 



Usnesení Oblastní konference ČSCH oblasti Brno 

konané dne 6. dubna 2014 v Brně – zasedací místnost OO, Plotní 

Oblastní konference schvaluje: 

1. zprávu předsedy OO, 

2. zprávu pokladní, 

3. rozpočet OO na rok 2014, 

4. záměr OO nést odpovědnost za pořádání oblastních výstav vždy ve druhém víkendu 

v říjnu, přičemž by neměla být na oblasti jiná výstava ve stejném termínu, termín musí 

být znám nejméně rok dopředu 

5. konání Oblastní výstavy v Kuřimi ve dnech 10-12. 10. 2014 za pořadatelství OO a ZO. 

6. klecné na oblastních výstavách ve výši 25 Kč za zvíře 

 

Oblastní konference bere na vědomí: 

1. zprávu revizní komise, 

2. zprávy předsedů OOK chovatelů králíků, holubů a drůbeže. 

  

Oblastní konference ukládá: 

Výboru oblastní organizace: 

1. propracovat stabilní podmínky pro pořádání oblastních výstav, 

2. zpracovat plán na zachován vyrovnaného rozpočtu s využitím získávaných fin 

prostředků pro rozvoj chovatelství 

3. výrazněji podpořit mladé chovatele    

4. aktivně jednat o další podobě krajské spolupráce okresů JmK 

. 

Oblastním odborným komisím:  

1. vyhodnotit na oblastní výstavě soutěže organizací a jednotlivců,  

2. odbornou činnost podrobně vyhodnotit na aktivech odborností. 

 

ZO ČSCH: 

1. hlásit včas místní výstavy na OO, 

2. podpořit oblastní výstavu v Kuřimi, zajistit reprezentační účast zvířaty,  

3. při objednávce kroužků na holuby a drůbež současně zaplatit poplatky (termín do 

poslední středy v červenci),  

4. aktualizovat kontaktní adresy ZO u jednatele OO. 

  

Oblastní konference zvolila: Mandátovou a návrhovou komisi:  P. Barták, P. Buček a L. 

Škvařil 

Delegáty na VH ČSCH: statutární zástupci OO 

Na konferenci bylo pozváno 26 ZO evidovaných v rámci OO Brno, zúčastnilo se 20 

organizací, nezúčastnily se ZO Kuřim, Prštice, Řečkovice, Telnice, Tišnov a  Újezd u 

Brna.  

Usnesení bylo schváleno – proti 2, ostatní pro. 



Plán činnosti Výboru Oblastní organizace ČSCH Brno na rok 2014 

 

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

Kancelář OO Plotní otevřena 1. a 3. středu v měsíci, vždy 15-17 hodin   

V srpnu dovolená - zavřeno 

  

 Do  31. 7.     Objednávka kroužků na holuby a drůbež (už musí být na ČSCH v Praze)  

  

 30. – 31. 8. Oblastní výstava mladých králíků, Ostopovice 

  

 10. – 12. 10. Oblastní výstava králíků, holubů a drůbeže, Kuřim 

Setkání s předsedy ZO oblasti    

 

Do 30.10. členské příspěvky od ZO předat pokladníkovi OO  

 Do 30. 11. členské příspěvky a evidenci odeslat na ÚV ČSCH  

 

5. - 6. 12.2013  Krajská výstava K, H, D      Břeclav 

31.12.   Vydání Zpravodaje 2/2014       

                                     

 Výstavní kalendář ČSCH - Oblast Brno 

8. – 9. února 2014 Moravské Bránice - místní, prodejní 

17. – 18. května 2014 Podolí - místní, všeobecná 

17. – 18. května 2014 Prštice - místní, všeobecná 

 5. - 6. července 2014 Ořechov  - místní, všeobecná 

 26. – 27. července 2014 Ivančice - místní, všeobecná 

30. - 31. srpna 2014 Ostopovice - Oblastní výstava mladých králíků 



6. – 7. září 2014 Unkovice-Žabčice - místní, všeobecná 

6. – 7. září 2014 - Jehnice - místní, všeobecná 

13. – 14. září 2014 Židenice - místní, všeobecná 

20. - 21. září 2014 Ostopovice - místní, všeobecná 

20. – 21. září 2014 Blučina - místní, všeobecná 

27. – 28. září 2014 Moutnice - místní, všeobecná 

27. – 28. září 2013 Tišnov - místní, všeobecná 

5. října 2014 Ořechov - místní, všeobecná 

4. – 5. října 2014 Radostice - místní, všeobecná 

 

12. – 13. října 2014 Kuřim - Oblastní výstava  

25. – 26. října 2014 Moravské Bránice - místní, všeobecná 

27. – 28. prosince 2014 Rajhrad – místní, holubů 

                   

5. – 6. prosince 2014 Břeclav - Krajská výstava   

 

Hala ZO Ujezd u Brna  -  chovatelská setkání, trhy – každá 4. neděle 

v měsíci od 7 hodin 

Informace 

Výkup králičích kožek – vždy v době otevření kanceláře OO na Plotní 

- cena 180 Kč za kg, hned proplacení 

- možnost získání inzerátu do katalogu výstavy pro aktivní ZO 

- podmínky ošetření kožek zveřejněny v časopisu Chovatel 

- bližší informace u př. M. Uhra 

 

Tiskopisy rodokmenů a připouštěcích potvrzení jsou připraveny k odběru 

(proti hotovému zaplacení) na Plotní ve stejném čase 



Za rok 2013 nemají uhrazeny poplatky za registraci králíků: 

ZO Tišnov, ZO Kuřim, ZO Telnice 

V případě neuhrazení může být pozastavena registrace až do vyrovnání 

pohledávek podle rozhodnutí OOKK 

 

Nejdůležitější termín současnosti: 

Termín objednávky kroužků pro drůbež i holuby (vč. zaplacení – cena 

stanovena na 6 Kč/kus, při doobjednávkách v pozdějším termínu 8 Kč )  

na Plotní  2. a 16. července 

 

           Zpráva odborné komise chovatelů drůbeže OO Brno 

V měsíci únoru proběhl aktiv chovatelů drůbeže z naší oblasti Brno. Akce proběhla v zasedací 

místnosti oblastního výboru na Plotní. V pěkně upraveném a zkulturněném prostředí se 

bohužel sešlo pouhých 12 chovatelů zastupujících jen 7 organizací. Vzhledem k tomu, že naše 

oblast má 26 organizací je to žalostně málo. 

Proběhlo vyhodnocení celoroční soutěže jednotlivců a nejlepším  chovatelům byli předány 

poháry. Jednatel oblastního výboru také předal diplomy nejlépe hodnoceným chovatelům za 

udělené tituly ,, MISTR JIŽNÍ MORAVY " a ,, ŠAMPION JIŽNÍ MORAVY ". 

Pořadí celoroční soutěže jednotlivců: 

1) Sec Jiří  - z.Velsumka 

2) Sec Jiří  - Sumatranka černá 

3) Kuchařík Fr..  - Antverpský vousáč 

4)  Ryšavý St.  -  Plymutka žlutá 

5)  Konicar Jiří  - z.Sasexka 

6)  Valeš Rost.  - z.Wyandotka bílá 

7)  Odehnal Martin  - Maranska 

8)  Odehnal Martin - Perličky 

9)  Valeš Rost.  - Hempšírka 



10) Odehnal Martin - Araukana 

11) Procházka Vl. - z.Česká zl.kropenka 

Na rok 2014 bylo rozděleno 4265 kroužků na drůbež. Je to nejvíc, co kdy bylo objednáno. 

Proto chci apelovat na všechny chovatele drůbeže a vedoucí odborností drůbeže v 

jednotlivých organizacích, aby v letošním roce přistoupili co nejzodpovědněji k 

vyhodnocování oceněných zvířat a na konec roku je přihlásily do celoroční soutěže. Závěrem 

bych chtěl všem chovatelům drůbeže popřát co nejlépe ohodnocená zvířata a věřím, že až 

budeme hodnotit letošní rok tak nás bude víc jak roky předešlé. S chovatelským pozdravem  

                                                                                      předseda OOK drůbeže Rosťa Valeš. 

    Pravidla soutěže organizací v odbornosti drůbeže při oblastních 

výstavách. 

 

Soutěže se může zúčastnit každá organizace z oblasti Brno a Brno venkov, která 

dodá 

minimálně 12 kusů drůbeže nejméně od dvou chovatelů, dvou plemen a obou 

pohlaví. 

Do soutěže chovatelé mohou přihlásit různé druhy drůbeže ( velká, zdrobnělá , 

bojová, vodní , perličky a krůty ) a barevné rázy. 

Za každého chovatele nad dva základní a každé plemeno nebo barevný ráz nad 

dva základní se připočítává přídavný bod. 

V přihlášce musí být jasně napsáno, které zvíře z voliéry soutěží ( číslo kroužku ) 

nebo celá voliéra. 

Přihlášená zvířata musí být předána určené osobě v zalepené obálce před 

začátkem posuzování. 

 

Pravidla celoroční soutěže jednotlivců na oblasti Brno  

Do soutěže se může přihlásit každý chovatel registrovaný na oblasti Brno  

Do soutěže se započítávají 3 zvířata z jedné výstavy, v případě vystavených 

pouze 2 kusů se třetí dopočítá průměrem dvou vystavených kusů a ten se 

započítá. 



Do soutěže se počítá hodnocení jednoho plemene, jednoho barevného rázu a 

obou pohlaví od jednoho chovatele. Chovatel může soutěžit s více plemeny a 

barevnými rázy. 

Vyhodnocení se počítá pouze z dodaných oceňovacích lístků. 

Podmínka je účast na 3 výstavách místních a 1 vyšší, minimálně oblastní !!! 

                                                                    předseda OOK drůbeže Valeš Rosťa. 

Krmení kuřat, kuřic a nosnic. 

Základem dobře užitkového a zároveň exteriérově pěkně vypadajícího chovu drůbeže je 

několik bodů. Jedním z hlavních je výživa. Je to uzavřený kruh.Když chceme mít zdravá a 

života schopná kuřata, musíme už dbát o velice kvalitní výživu nosnic produkující násadová 

vejce. Začneme, ale od čerstvě vylíhnutých kuřat.Zdravé, životaschopné kuře se líhne se 

zásobou živin a protilátek v žloutkovém vaku. Tyto zásoby se dají přirovnat k mlezivu, které 

sají mláďata savců po narození. Zásoba živin by mohla vydržet až na čtyři dny, kdy by kuře 

nemuselo přijímat potravu a pít. Toto množství odpovídá u telete asi 25 litrům mleziva. 

Všeobecně ovšem platí, že čím spíš začnou kuřata přijímat potravu, tím lépe pro rozvoj jejich 

zažívacího traktu a následně kostry a svaloviny. Kuřatům předkládáme kompletní krmnou 

směs bohatou na bílkoviny, energii a minerální látky. Častý název směsi je K1. Je vhodné, aby 

směs v prvních týdnech života obsahovala kokcidiostatika, čímž se vyhneme možným 

onemocněním touto chorobou, která by nás připravila o několik kuřat. Krmíme ad libitum. 

Pro dobré zbarvení nohou, zobáku, očí a dalších partií podle plemene je vhodné kuřatům 

přidávat strouhanou mrkev a kukuřičný šrot. Pozor, nekrmit dlouhodobě, může způsobovat u 

bílé drůbeže zažloutnutí peří. K napájení podáváme vlažnou vodu, lépe první 2-3 dny dát 

hořký černý čaj. Nedávejte studenou vodu, může způsobit zažívací potíže. Dalším důležitým 

faktorem odchovu kuřat je teplota a světlo v odchovně. V prvních dnech je vhodné kuřatům 

svítit nepřetržitě a teplotu udržovat okolo 35 stupňů Celsia. Od 6 týdne postupně snižujeme 

teplotu v odchovně a přejdeme na krmivo chudší na živiny. Postupně přecházíme na denní a 

noční režim. Větší příjem krmiva lze stimulovat častějším doplňováním krmiva, delším 

denním režimem jak nočním a krátkodobým snížením teploty v odchovně. Asi v 10 týdnu 

věku končí období kuřat a přechází v kuřice.V tomto věku začneme kuřice pouštět na pastvu,  

aby jsme kvalitní krmení obohatili o víc vlákniny, která je nutná k vytvoření výkonného 

trávicího traktu,  který je důležitý k následné produkci vajec. Kuřice by neměly být plně 

nasycené, aby měly neustále chuť hledat a přijímat krmivo. Nesmí, ale trpět hladem, aby 

jsme neomezili rozvoj jejich tělesného rámce a správného vývoje exteriéru a peří.Od 5 až 7 

měsíce stáří se z kuřic stávají nosnice. Je to další a už  finální fáze výživy. V tomto období 

začneme opět předkládat kvalitní krmnou směs, tentokrát pro nosnice označovanou 

převážně jako N1 a to ve formě sypké nebo granulované. Tato směs musí být obohacená o  

vápník.Nedostatek vápníku způsobuje špatnou kvalitu skořápky, vejce snesená bez skořápky. 

Při delším nedostatku může způsobit měknutí kostí. Hmotnost skořápky tvoří až 10% vejce. 



Skořápka obsahuje : 4,2 % bílkovin, 6% uhličitanu hořečnatého, 90% uhličitanu vápenatého a 

1,4% oxidu křemičitého, hlinitého a fosforečného. Vápník potřebný na vejce je nosnici dodán 

z 60-70% z krmiva a 30-40% si nosnice bere ze svých kostí, kam ho zpětně ukládá z krmiva. 

Skořápka se tvoří ve vejcovodu 19-20 hodin. Vápník se s největší intenzitou ukládá 10-22 

hodin po ovulaci žloutku. Nejvíc vajec je sneseno 2-6 hodin po rozednění, proto největší 

nároky na vápník jsou v noci. Sytá barva žloutků je způsobena příjmem karotenů obsažených 

v různém krmivu ( tráva,   kukuřice - pozor na ztučnění a snížení snášky ). Neméně je důležité 

zásobení nosnic vitamíny  A,D3 a E které napomáhají využití předkládaných makro a mikro 

prvků. A dostáváme se zase k důležitosti a kvalitě výživy nosnic násadových vajec. Těmto 

nosnicím musíme věnovat zvýšenou péči už delší dobu před vlastním sběrem násadových 

vajec. Zaměříme se především na kvalitu a pestrost předkládaného krmení. Všeobecně není 

vhodné slepicí dávat větší množství domácích zbytků hlavně těch obsahujících koření. 

Můžeme občas předložit namočené pečivo smíchané se směsí pro nosnice, ne velké 

množství, může způsobovat u drůbeže průjem. Na závěr několik druhů krmiv nejčastěji 

používaných k výrobě směsí pro drůbež nebo k přímému krmení. Pšenice, tritikale, ječmen, 

oves, kukuřice, pšeničná mouka, pšeničné otruby, pšeničné klíčky, sladový květ, sušené obilní 

výpalky, hrách, sladká lupina, sojové boby, sojový extrahovaný šrot, řepkový extrahovaný 

šrot, slunečnicový extrahovaný šrot, rybí moučka a rostlinné oleje. 

                                                                           předseda OOK drůbeže Valeš Rosťa. 

 

                            Zpráva OOK chovatelů holubů 

V lednu bylo rozděleno 5100 kroužků na holuby a při únorové doobjednávce 

bylo rozděleno dalších 450 kroužků. Vzhledem k problémům  při doobjednávce 

vyzývám všechny holubáře, aby si zavčas všechny kroužky objednali  a předešli 

tím zbytečným problémům. Objednávka kroužků na r. 2015 pro oblast Brno 

bude uzavřena ve středu 16.7.2014!  

     Aktiv holubářů se uskutečnil 16.2. na Plotní. Účast 28 přítomných ze 17  ZO. 

Zprávu o činnosti  v  r. 13 přednesl předseda OOK, seznámil přítomné s plánem 

činnosti v letošním roce, předseda OO předal poháry vyhodnoceným 

chovatelům, kterých  se soutěže zúčastnilo  šest s následným umístěním : 1. 

Kelbl Jan , 2. Vít Vlastimil , 3. Römer Josef , 4. Hlavoň Petr , 5. Homola František 

a mladý chovatel  Odehnal Martin. Odbornou přednášku přednesl MUDr Ráček, 

který nás seznámil  s rozdíly mezi bodovým oceňováním a novým způsobem 

volnou úvahou s přidělením bodů .Tuto přenášku doplnil Dr. Chrastil. 



Delegátem konference  ÚOK byl zvolen př. Ludvík , který byl pověřen 

přednesením diskusních příspěvků vyplývajících z našeho aktivu. 

   Konference ÚOK se konala 5 .4 . v  Pardubicích. Usnesení z této konference je 

zveřejněno v Chovateli č. 6. Pro naši OOK dvě důležité zprávy: 1. Okresy 

s počtem členů nad 350 vysílají na konferenci dva delegáty, 2. Při doplňujících 

volbách do kontrolní komise ÚOK byl zvolen př. Ludvík a náhradníkem ing. 

Stein. 

    Na schůzi OOK byli navrženi posuzovatelé na JM Krajskou výstavu v Břeclavi a 

delegaci potvrdili Hrubá Drahomíra, Dr. Chrastil Sylvestr , Král František, Ing 

Král Karel, Kučera Roman, Ing Otruba Miroslav, Smetana Martin, Šulák Karel  a 

Bc. Veselý Alexandr. Delegaci nepotvrdili  Baláš Jan a Hornoch Vlastimil. 

                    Podmínky soutěží OOKCHH : 

1. Nejlepší kolekce oblastní výstavy: 

Soutěžní kolekce je čtyřčlenná jednoho plemene , barvy a kresby bez omezení 

věku , obojího pohlaví, všichni bodovaní. Kolekce se do soutěže nemusí 

přihlašovat, jeden chovatel může vystavit i více kolekcí. Při vystavení více než 4 

a méně než 8 holubů se do kolekce počítají poslední 4 holubi. V případě 

shodného počtu bodů o lepším umístění rozhodne čestná cena, náročnost 

plemene, věk holubů ( mladší mají přednost ). 

2. Nejlepší ZO oblastní výstavy: 

ZO přihlásí do soutěže 12 holubů nejméně dvou rázů a nejméně dvou 

chovatelů. Od jednoho rázu může soutěžit max. 6 holubů. V přihlášce bude 

uvedeno plemeno , barva, ráz a číslo klece. Přihláška se odevzdá v samostatné 

zalepené obálce určené osobě před zahájením posuzování. Do soutěže se 

počítá 10 holubů, 2 s nejnižšími body se škrtají. Při shodě bodů rozhoduje o 

lepším umístění ZO 11. popř. 12.holub anebo větší počet plemen. Každá ZO  

soutěží  s jednou kolekcí 12 holubů. 

3. Nejlepší chovatel roku: 

Soutěže se může zúčasnit každý chovatel v oblasti, plemena a rázy jsou bez 

omezení. Z jedné výstavy se započítají 4 holubi. 



Výstavy: 

   2 místní  ( mohou být nahrazeny velkou ) 

   oblastní     pouze oblastní výstava OOČSCH Brno 

   klubová      speciální výstava pořádaná klubem 

   celostátní    všeobecná nebo pouze holubů pořádaná ÚV ČSCH nebo ÚOK, 

moravskoslezská anebo jihomoravská krajská. 

   mezinárodní     např. EV, evropská speciální apod. 

Z výstav klubová, celostátní a mezinárodní se do soutěže započítává pouze 

jedna nejvýhodnější výstava. 

Vyhodnocení soutěže se provádí na předepsaném tiskopisu dle bodové tabulky. 

Termín pro odevzdání listiny je vždy do 31.1. následujícího roku. Každá ZO by se 

měla zúčastnit  nejméně 1 chovatelem. 

                                                                                                        Ludvík Jiří 

 

OOK chovatelů králíků informuje: 

1.CELOROČNÍ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ 

Do soutěže se započítávají ze 2 velkých výstav a z 3 malých výstav. 

VELKÉ VÝSTAVY:    

1. NV mláďat králíků 

2. Speciální výstava celostátního charakteru 

3. Oblastní výstava (Brno) 

4. Celostátní výstava 

5. Výstava Moravy a Slezska Přerov 

6. Krajská výstava JmK 

7. Výstava mladých králíků oblasti Brno 

Z těchto 7 výstav má chovatel možnost vybrat 2 nejlépe oceněné. Tyto výstavy může 
chovatel obeslat kolekcí dle vzorníku nebo jednotlivci. Stáří zvířat nerozhoduje. Soutěží se 
pouze se zvířaty z vlastního chovu registrovaných ČSCH. Hodnocení zvířat musí být 
prokázáno oceňovacím lístkem, u kolekce oceňovacím lístkem kolekce.  V případě vyloučení 
jednoho králíka z kolekce se nezapočítává jako kolekce.  



Vypočítávání výsledků z velkých výstav:    

Čtyřčlenná kolekce oceněná body 95, 95, 94, 93. Nejnižší ocenění 93 bodů se škrtá a 
výsledek je tedy 284 body. Tyto body se vynásobí koeficientem 1,02. Za kolekci se 
připočítává 6 bodů. V tomto případě výsledek činí 295,68 bodu. 

MALÉ VÝSTAVY:    Chovatel nahlásí výsledky 3 vybraných malých výstav, které obeslal 
během roku. Stolní hodnocení se vylučuje. Podmínky jsou stejné jako u velkých výstav. 
Odpadá koeficient 1,02. Za kolekci  se připočítávají 3 body. 

Poznámka: Velká výstava může nahradit malou výstavu. Bonusy jsou samozřejmě shodné 
s malou výstavou. 

2.CELOROČNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVATELŮ 

Soutěž mládežníků má stejné podmínky jako soutěž dospělých. Soutěžit musí nejméně 4 
mladí chovatelé. V případě menšího počtu chovatelů budou zařazeni mezi dospělé. 

3.CELOROČNÍ SOUTĚŽ ORGANIZACÍ 

V této soutěži se budou započítávat výsledky 2 chovatelů dané organizace, kteří získali 
největší počet bodů v soutěži jednotlivců. 

4.SOUTĚŽ ORGANIZACÍ PŘI OBLASTNÍ VÝSTAVĚ 

Soutěžit se bude s 12 králíky, bodový výsledek 2 nejhorších se škrtá! Soutěžit mohou 2 
chovatelé a 2 plemena anebo barevné rázy. Každé další plemeno nebo barevný ráz v soutěži 
obdrží 1 bod navíc. Maximální teoretický počet přídavných bodů za plemena je 8 bodů. 
Maximálně může soutěžit 6 kusů jednoho plemene nebo barevného rázu.  Při rovnosti 
bodů rozhodují čestné ceny. Při další rovnosti rozhoduje počet vystavených samic. Při další 
rovnosti se organizace o pořadí dělí. Zvířata musí být z vlastního chovu. 

 

5.SOUTĚŽ JEDNOTIVCŮ PŘI OBLASTNÍ VÝSTAVĚ 

Soutěžit se bude se 4 člennou kolekcí dle vzorníku o 1 -5 pořadí. Při rovnosti bodů má 
přednost kolekce S 4 před S 2+2. Při další rovnosti rozhoduje počet ČC a počet samic 
v kolekci. Zvířata musí být z vlastního chovu. Na Oblastní výstavě bude uděleno 5 poháru na 
nejlepší 4 členné kolekce a 1 pohár na nejlepší kolekci nejlepšího mladého chovatele. 

 

 

 

 

 

 



4.Oblastní výstava mladých králíků oblasti Brno 

pořádaná ve dnech 30.-31.srpna 2014 ve výstavním areálu ZO ČSCH Ostopovice 

Výstavní podmínky:  

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

roce 2014.  

 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: Milan Uher, Hlavní 40, 664 48 Moravany u 

Brna mobil: 603 537 182 . Uzávěrka přihlášek je 17.srpna 2014.  

 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 29.8.2014 v době od 16,00 do 19,00 hodin a v sobotu 

30.8.2014 od 7,00 do 8,00 hodin.  

 Posuzování zvířat se koná v sobotu 30.8.2014 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 30.8.2014 od 13,00 do 18,00 hodin a v neděli 

31.8.2018 od 8,00 do 17,00 hodin.  

 Předání pohárů a cen bude provedeno v neděli 31.8.2014 v 17,00 hodin.  

 Zvířata budou vydávána v neděli 31.8.2014 po předání pohárů a cen (v cca 17,20 

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


Oblastní výstava králíků, holubů a drůbeže KUŘIM 2014 

Výstavní podmínky Oblastní výstavy králíků, drůbeže a holubů Kuřim 2014  
10. – 12. Října 2014 

1. Výstavu může obeslat organizovaný chovatel králíky, hrabavou a vodní drůbeží, okrasnými a 

užitkovými holuby označenými dle řádů ČSCH, případně dle řádů příslušného svazu země původu.  

2. Vystavit zvířata a soutěžit o čestné ceny a poháry (mimo pohárů udělovaných jednotlivými 

odbornými komisemi ČSCH Oblastní organizace Brno) mohou všichni členové ČSCH. Poháry 

udělované odbornými komisemi OO Brno budou uděleny chovatelům OO Brno“.  

3. Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích uvedených v platném Vzorníku. 

Drůbež bude umístěna ve voliérách pouze jako jednotlivce v klecích.  Kolekci tvoří 4 ks holubů 

stejného plemene a jednoho barevného rázu, počínajíc prvním po 1,1.  Holuby lze vystavit holubem 

daného chovatele. Na výstavu nebudou připuštěna žádná zvířata navíc nebo dodatky. 

4. Přihlášky zasílejte v elektronické podobě e-mailem na adresu:   nebo poštou 

cschdzbrno@seznam.cz na adresu: Milan Uher, Hlavní 40, 664 48 Moravany u Brna mobil: 603 

537 182 . Přihlášky doručte nejpozději do 21. 9. 2014. Je nutno jej dodržet s ohledem na zpracování 

dat. Nečitelné, nejasné a neúplné přihlášky nebudou přijaty.   Přihláška musí být kompletně vyplněna. 

Pokud chovatel-vystavovatel hlásí na výstavu více druhů zvířat (králíky, drůbež, holuby), vyplní 

formulář přihlášky pro každý druh zvířat zvlášť.  

5. U prodejných zvířat musí být stanovena pevná cena (v případě neprodejných pole zakřížkovat pro 

znemožnění zásahu třetí osoby) a dodány průkazy o původu(u králíků. K uvedené ceně bude ve 

prospěch výstavní pokladny připočteno 10%. Prodejná zvířata budou označena v katalogu, prodej 

bude probíhat jen prostřednictvím a k tomu určené pokladny. Prodávající obdrží jím stanovenou 

pevnou cenu. Zvířata budou po prodeji ihned vydávána.   

6. Poplatky za účast na výstavě: klecné  25 Kč/ ks. Vystavovatel je povinen odebrat katalog 50 Kč, 

který bude mít garantován po celou dobu výstavy (nevyzvednuté katalogy nebudou zasílány,  k odběru 

budou po výstavě v sídle OO Brno). 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 prodejná, klecné za tato 

zvířata platí. Osvobození od klecného pro mladé chovatele se týká 1 kolekce od každého druhu zvířat. 

7. Přihlášená zvířata musí být na výstavu dodána ve čtvrtek 9.10.2014 v době od 16,00 do 19,00 

hodin a v pátek  10.10.2014 od 7,00 do 8,00 hodin.  

8. Všechna zvířata musí být v době přejímky klinicky zdravá. Pokud zvíře bude jevit příznaky 

onemocnění, bude vyřazeno z výstavní expozice. Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou 

vakcinováni proti moru a myxomatóze, drůbež a holubi vakcinováni proti Newcastelské chorobě, 

zvířata musí být v imunitě proti těmto nákazám. Chovatel je na vyžádání je povinen předložit doklad o 

vakcinaci.  

9. Posouzení vystavených zvířat proběhne v pátek 10. října 2014 od 8,00 hodin bez přístupu 

veřejnosti.  

10. Výstava bude pro návštěvníky otevřena v sobotu 11. 10. 2014 od 8,00 do 18,00 hodin a v neděli 

12. 10. 2014 od 8,00 do 14,30 hodin. Vstupné na výstavu je dobrovolné. 

11. Slavnostní ukončení výstavy a předání cen proběhne v neděli 12. 10. 2014 v 14,30 hodin.   

12. Výdej zvířat zpět vystavovatelům bude po slavnostním ukončení výstavy v neděli 12. 10. 2014 po 

15. hodině. Dříve zvířata nebudou vydána!  

13. Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek v zájmu zdárného 

průběhu výstavy a případně omezit počet vystavených zvířat. 

14. Výstavní výbor si vyhrazuje zrušit výstavu z nepředpokládaných důvodů (tzv. vyšší moci). 

15. V případě ztráty, či úhynu vystaveného jedince jednoznačně zaviněného pořadatelem bude 

vystavovateli uhrazena jeho cena maximálně do výše stanovené v doporučených cenách zvířat 

schválených ÚOK ČSCH.  



16. Vystavovatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou uvedeny v katalogu výstavy a na 

internetových stránkách.  

 

Přihlášky na tyto výstavy obdržíte samostatně 

  

Zájezd na trh do Straubingu 5. -  6.  ledna 2015  

ZO ČSCH Moravské Bránice bude pořádat zájezd na Tříkrálový trh do Straubingu.  

Plán trasy a zastávek:  Moravské Bránice cca 20,00-21:00  

Brno (bývalý Carefour nebo nové Tesco-(bude upřesněno podle zájmu)-Měřín(čerpací stanice 

pod dálnicí)-Beroun (benzinka OMV)-Draženov (Benzinka)-občerstvení  

délka přestávek bude upřesněna-aby vycházela jízda řidičům  

Cena za zájezd 700-800 Kč v ceně bude i pojištění - dle obsazení autobusu kapacita 49 míst 

autobus Man  

Odjezd ze Straubingu zpět kolem 10:00 hod  

Předběžné přihlášky do konce července, závazné do 30. 11. 2014  

 

Výstavy Wels  +  Straubing  

Podobně je v plánu návštěva dalších velkých výstav 20. Prosince 2014 – tentokrát 

kombinovaně navštívit rakouskou výstavu K, H, D ve Welsu a pak se přesunout do 

Straubingu na Bavorskou zemskou výstavu králíků – záleží na Vašem zájmu před vánocemi. 

Pro představu uvádíme vzdálenosti, je předpoklad zvládnout tyto dvě výstavy během jednoho 

dne: 

Brno -Wels -Straubing  506 km 

Wels- Straubing 171 km cca 1,40 hod 

Brno -Wels 335 km  cca 3,5 hod 

Straubing-Brno 428 km cca 4,5 hod 

 

Kuchařík František 

předseda ZO ČSCH Moravské Bránice 

Upozornění – v srpnu na Plotní nikdo neúřaduje - dovolené 



                                                                                                       

Český svaz chovatelů - oblast Brno, odborná komise chovatelů králíků 

Český svaz chovatelů, základní organizace Ostopovice 

4. Oblastní výstava mladých králíků s expozicí 

Klubu chovatelů stříbřitých malých 

 

 

Ostopovice  30. - 31. srpna 2013 

Výstavní areál ČSCH ZO Ostopovice, Družstevní ul. 

               Otevřeno:  sobota  30.8.2014 13,00 – 18,00 hodin 

                                  neděle  31.8.2014    8,00 – 17,00 hodin 

               


