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1/ Členská základna  
 
V našem klubu bylo na počátku roku 2015 celkem 23 členů a 3 čestní členové. Svoji činnost v klubu 
ukončili v letošním roce na vlastní žádost př. Vladimír Přikryl a př. Nicol Melcrová. V současné době 
má náš klub tedy 21 členů a 3 čestné členy.   
 
2/ Složení výboru a revizní komise  
 
Ke změnám ve složení výboru a revizní komise v letošním roce nedošlo. Složení výboru a revizní 
komise je tedy 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 se stal zkušený chovatel a posuzovatel př. Tomáš Červinka 
z Kroměříže.  
 
3/  Výtah z Úst řední konference delegát ů odbornosti chovatel ů králík ů  

Dne 1.3.2015 jsem byl vyslán za náš klub na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů 
králíků 2015 která se konala v Čáslavi. Konferenci řídil př. MVDr. Martinec a to podle jednotlivých 
bodů uvedených dle pozvánky. Přítomno 50 delegátů OO a 17 delegátů KCHK. 

Pro Vaši potřebu uvádím některé informace z konference:  
   
a/ Zpráva  o činnosti ÚOK CHK za rok 2014 
 
Zprávu o činnosti komise přednesl předseda ÚOK CHK př. P. Sirotek. Komise se sešla v roce 2014 
celkem čtyřikrát. Je tendence orientovat schůze ÚOK den před velkými akcemi (školení, vrcholové 
výstavy), aby se ušetřily finanční prostředky na cestovné.  Komise na svých zasedáních řeší 
především organizační věci směřující k problematice velkých výstav a dále školení posuzovatelů a 
adeptů. Bohužel, v nedávné době ÚOK obdržela poštou několik dopisů od chovatelů, kteří požadují 
vyřešení svých interních záležitostí, které se sice chovatelství dotýkají, ale jsou jednoznačně osobního 
charakteru. Jedná se o emoční vypětí mezi danými chovateli a o osobní spory. Př. Sirotek důrazně 
uvedl, že takové věci ÚOK neřeší a řešit nebude. Vzhledem k celkové obměně svazové legislativy byl 
vypracován a ústřední konferenci předložen návrh nového Organizačního řádu odbornosti chovatelů 
králíků . Dále byl revidován Registrační řád králíků. V návaznosti na praktičnost byly určité body 
zjednodušeny. Vlastní systém registrace se nemění. Platnost bude od 1. 1. 2016. Mimoto, v budoucnu 
může dojít k výraznější úpravě, určité návrhy již jsou k dispozici. Další důležitý dokument který ÚOK 
schválila byl Statut sboru posuzovatelů králíků. Tento naší odbornosti dosud chyběl a bylo jej nutné 
vypracovat v návaznosti na začlenění do nového Organizačního řádu odbornosti. Ze stejného důvodu 
byl revidován i Statut standardové komise. Předseda ÚOK podotkl, že v rámci čistě králíkářského 
legislativního zázemí máme tedy vše potřebné zpracováno a věříme, že se tím dosáhne další hladší a 
bezproblémové činnosti.  
Co do pořádání vrcholových výstav zdůraznil velké poděkování pořadatelům CVMK v Litovli-
Nasobůrkách ze září 2014. Navzdory množství nesnadností kdy bylo nutné změnit místo i termín 
pořádání pořadatelé udělali maximum a všem, kteří se přímo či nepřímo na akci podíleli, náleží 
pochvala. Dále stručně zhodnotil Celostátní výstavu (všeobecnou), která proběhla v Lysé nad Labem 
v listopadu 2014. Příští CVMK se uskuteční 4. – 6. 9. 2015 v Lysé nad Labem. Požadavek ÚOK do 
smlouvy je, aby králíci byli ustájeni v nové hale C.  
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b/ Zpráva p ředsedy Sboru posuzovatel ů králík ů  
 
Zprávu o činnosti Sboru posuzovatelů králíků přednesl př. Ing. Josef Blokeš. Předsednictvo sboru 
posuzovatelů králíků pracovalo ve složení: Ing. J. Blokeš, J. Jahoda, dr. M. Martinec, P. Sirotek, dr. V. 
Šimek, J. Šíp. Ing. Blokeš uvedl, že v roce 2014 nás, bohužel, navždy, opustili přátelé posuzovatelé: 
Ladislav Drahňovský, Miroslav Pavelka, Antonín Trávníček a Jaroslav Verner. K 1. 3. 2015 má sbor 
celkem 104 řádných členů a jednoho člena čestného (přítele Jiřího Schonfeldera). Jeden posuzovatel 
provedl v průměru asi 12,7 hodnocení výstav za rok 2014.  
Minimální věk pro účast králíka na výstavě vůbec bude 4 měsíce u zakrslých a malých plemen, resp. 5 
měsíců u středních a velkých plemen Vystavená mladší zvířata než je tento limit, budou 
neklasifikována pro nízký věk.  
Mláďatům - jednotlivcům se budou udílet předpokládané body, jako je tomu při situaci, kdy je mládě v 
kolekci.  
U plemen Mbh se bude při posuzování přikládat větší význam barvě drápů (tmavě rohovinová barva 
bude předností), ovšem za současného kladení regulérního požadavku standardu na čistě bílou barvu 
krycího chlupu.  

 
c/ Zpráva  o Centrální plemenné knize králík ů (CPKK) 
 
Zprávu přednesl př. MVDr. Martinec. Jednotlivá plemena byla v r.2014 zaregistrována v následujících 
počtech (v závorce uvedeny počty r. 2013). 
 
Moravský modrý 853 ks (827) 
Český albín 690 ks (620) 
Český luštič  311 ks (331) 
Český strakáč 862 ks (843) 
Moravský bílý hnědooký  275 ks (261) 
Český červený  442 ks (547) 
Český černopesíkatý 321 ks (233) 
 
Registrace králíků v CPKK má přímou návaznost na zařazení zvířat do genetických zdrojů.  
GZ jsou dotovány v posledních letech od Ministerstva zemědělství prakticky ve stejné výši, nicméně s 
ohledem na budoucí roky se o podpoře teprve jedná. Koncem loňského roku  byly zpracovány návrhy 
Závazné metodiky pro uchování plemen králíků zařazených do Národního programu konzervace a 
využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství, které budou v letošním 
roce projednávány a schvalovány na MZe.  
  
d/Zpráva o činnosti chovatelských klub ů  
 
Zprávu o činnosti chovatelských klubů přednesl př. Tomáš Červinka. Stručně zhodnotil činnost 
chovatelských klubů. Vyzdvihl publikační činnosti některých klubů (zasílání ročenek) a pořádání 
speciálních výstav které mají své místo v chovatelském kalendáři. Celkově jsou u nás velmi aktivní 
kluby (jejichž činnost se odráží ve stoupající  kvalitě daných plemen a také zastoupení na vrcholových 
výstavách), ale i takové kluby, o kterých téměř nic nevíme. Příkladem druhého je např. KCHK 
marburských který nedává o sobě dlouhodobě vědět a v dohledné době se to bude patrně řešit. Mimo 
zhodnocení aktivity uvedl zajímavou informaci, a to rozhodnutí ÚOK o příspěvcích klubům. ÚOK CHK 
schválila přidělování příspěvků chovatelským klubům, a to již od roku 2015. Zohledňovat se bude 
pouze jedno kritérium a to účast členů daného klubu na CVMK a CV. Na každou CVMK a CV bude 
vyčleněna maximální částka která se podělí počtem vystavených zvířat z klubů. Čím více klubových 
zvířat bude vystaveno, tím více daný klub obdrží. Platnost bude od CVMK Lysá nad Labem 2015. I z 
tohoto důvodu bude nutno věnovat zvýšenou pozornost správnému vyplnění přihlášky – uvedení 
členství v konkrétním klubu a dále tetování přihlášených zvířat.  
O činnosti našem klubu se zde nemluvilo. 
 
e/Zpráva o činnosti mladých chovatel ů králík ů 
 
Zprávu o činnosti s mladými chovateli (dále MCH) přednesl pomocí fotografické počítačové 
prezentace dr. Šimek. Omluvil z jednání nepřítomnou př. Danu Caithamlovou. Stručně zhodnotil práci 
s MCH a připomněl, že zásadní je činnost s MCH v jednotlivých základních organizacích. Celostátní 
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kolo Olympiády MCH je pouze určitou nadstavbou pro ty nejlepší, ale bez práce s MCH v základních 
organizacích nebude mít kdo soutěžit. 
 
f/Organiza ční řád odbornosti  
 
Dr. Šimek se věnoval problematice nového Organizačního řádu odbornosti chovatelů králíků. Jedná 
se o nejvyšší králíkářský dokument, podle kterého se odvíjí činnost naší odbornosti. Delegáti ústřední 
konference jej obdrželi jak s pozvánkou v e-formě, tak i v papírové formě u prezentace. Starý 
Organizační řád pocházel z roku 2001 a obsahoval hodně již nepraktických ustanovení (např. ohledně 
svolávání ústřední konference) a naopak neobsahoval detailní kompetence u nižších králíkářských 
složek. Právě v tomto ohledu proto mnohdy docházelo ke zbytečným nedorozuměním. Proto bylo 
potřeba ustanovit takové znění, které odpovídá dnešní době a praxi. V návrhu nového Organizačního 
řádu nejsou žádné výrazné novoty, ale pouze staré a osvědčené věci (které léta dobře fungují) se 
„daly na papír“. Protože dnešní doba je taková, že „co není na papíře, jakoby nebylo“, bylo nutné mít 
základní body naší odbornosti v příslušné formě. Organizační řád je strukturován velmi jednoduše, 
zřetelně a má celkem pouze 3 listy.  
 
  

4/ Prioritní výstavy pro členy klubu v roce 2015   
 
Ve dnech 2.5. - 3.5.2015 se konala 37. Držovická výstava drobného zvířectva. Stalo se již tradicí, že 
součástí této výstavy je i samostatná expozice Moravského bílého hnědookého králíka. Letos bylo 
vystaveno celkem 15 králíků od 5 chovatelů. Vystavovali př.Novák (1ks), př.Slavík (1ks), př.Šujan (8 
ks), př.Zbraněk (4 ks) a  př.Brabec (1ks). ČC získal př. Šujan na čtyřčlennou kolekci - 377,5 b. 
Posouzení králíků provedl př. Lakomý. 
V neděli dne 3.5. zde také jednal výbor společně s revizní komisí. 
 
Ve dnech 18. a 19. července 2015 se konala v Němčicích nad Hanou tradiční hodová výstava s 
expozicí Klubu Moravských bílých hnědookých králíků. Letos bylo přihlášeno celkem 34 kusů Mbh a 
také stejný počet byl vystaven. Vystavovali tito členové klubu: př. Brabec, př.Foltýn, př. Šujan a př. 
Zbraněk. Posouzení provedl př. Lakomý. ČC získal na tříčlennou kolekci př. Brabec ( 282,5 b) a př. 
Šujan na čtyřčlennou kolekci ( 378 b).  
 
45. celostátní výstava mladých králíků  se uskuteční ve dnech 4.- 6. září 2015 v Lysé nad Labem. 
v nové výstavní hale C. – připomínám touto cestou, že př. Bičák věnoval klubu finanční dar ve výši 
3.000 kč s tím, že tuto částku věnuje především na dopravu zvířat z Moravy do Lysé n.L., dále vyslovil 
přání, aby bylo vystaveno asi 30 ks Mbh a také aby se uskutečnilo setkání chovatelů Mbh během této 
výstavy. Setkání se uskute ční v ned ěli 6. zá ří 2015 od 9:30 hod. u klecí s Mbh . Dopravu chovatelů 
z Prostějovska do Lysé n.L. slíbil zajistit př. Hénik. Výbor klubu žádá všechny své členy aby svými 
zvířaty podle svých možností obeslali tuto významnou výstavu. 
 
Speciálka v Kolíně bude v letošním roce v sobotu 7. listopadu 2015 společně s místní 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. Obeslání této speciálky v letošním roce je 
zvlášť důležité i z důvodu malého obeslání této výstavy v loňském roce, dobrou reklamu jsme si vloni 
zde neudělali ( co do počtu vystavených králíků). Výbor na svém jednání dne 25.7.2015 v Němčicích 
n. H. rozhodl, že speciálku podpoří svojí účastí chovatelé z Prostějovska. Dopravu přislíbil zajistit př. 
Hénik za což mu patří rovněž velké poděkování. Je třeba , aby v Kolíně vystavoval co největší počet 
členů klubu pokud možno co největší počet králíků protože výstavní podmínky pro náš klub v Kolíně 
jsou velmi dobré, tato výstava má již svoji tradici ,  spolupráce se ZO Kolín je dlouhodobě velmi dobrá 
a byla by velká škoda „v Kolíně vyklidit naše pozice“. 
Přihláška na tuto výstavu je přílohou tohoto IZ. Uzávěrka p řihlášek je 20.10.2015!!!   
 
Speciálka v Prostějově bude v sobotu 5. prosince 2015 po které bude následovat, jak se již stalo 
tradicí, výroční členská schůze. Přihláška na tuto výstavu je přílohou tohoto IZ. Uzávěrka p řihlášek je 
30.11.2015 !!!  
 
Dne 5.7.2015 zaslal př. Melcr výboru našeho klubu dopis ve kterém upozorňuje na možnost pořádání 
expozice popř. speciálky poslední víkend v říjnu v Chlumci nad Cidlinou. Současně upozornil, že 
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předpokládá od asi 7 chovatelů (převážně nečlenů klubu) vystavení 30-40 ks Mbh a požádal výbor o 
zvážení této možnosti. Výbor toto projednal a v tuto chvíli nedoporučil   pořádání speciálky  v Chlumci 
n.C., nic ale nebrání tomu aby zde byla expozice Mbh. Potom je možno celou situaci vyhodnotit a 
rozhodnout o dalším v příštím roce. Současně výbor rozhodl neudělit ČC na tuto expozice 
s odůvodněním, že z finančních důvodů ČC nebyla věnována ani na expozice v Držovicích a 
Němčicích n.H.(  každému vystavovateli z klubu bude po EV v Métách vyplacena částka 500,-kč). 
 
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 pr osím v čas, nenechávejte to na poslední 
chvíli aby se neopakovaly nep říjemnosti z minulého roku kdy z d ůvodu napln ění kapacity byly 
některé p řihlášky odmítnuty. !!!  
 
 
5/ Placení klubových p říspěvků na rok 2015  
 
Klubový příspěvek na rok 2015 činí 200,- Kč.Tento příspěvek neplatí MCH (v současné době v klubu 
nejsou) a čestní členové klubu. S uspokojením konstatujeme, že všichni stávající členové klubu, 
s výjimkou př. Štukavce který byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn, uhradili tento  příspěvek 
v termínu-tedy do 31.března 2015. Předpokládá se, že výše příspěvku 200,-Kč zůstane i pro rok 2016 
ve stejné výši s termínem zaplacení do 31. března 2016. 
 
6/ Regenerační křížení 
 
Již několik let se v našem klubu hovoří o nutnosti osvěžení krve u našeho plemene. Na začátku 
letošního roku jsme se obrátili o radu na př. Ing. Blokeše který velmi ochotně vypracoval a zaslal 
písemně svoji představu o zušlechtění plemene Mbh. Tento dokument byl projednáván na všech 3 
výborových schůzích v letošním roce, v tuto chvíli jsme schopni vytvořit asi 5 kmenů a probíhá 
spolupráce ohledně vyplnění  Žádosti o povolení regeneračního křížení s př. Šípem z ÚOK. Bylo by 
velice záslužné pokud by se do tohoto projektu zapojilo více členů klubu. Bližší informace podá př. 
Kaiser.  
 
7/ Ostatní  
 
Vážení přátelé, žádám opětovně každého z Vás  o kontrolu svých údajů které jsou uvedeny  
v Seznamu členů (adresa bydliště, telefon, el.adresa), nově také ZO která je v současné době 
podmínkou členství v klubu. Tento seznam budeme 1x ročně zasílat tajemníkovi ÚOK př. Vilhelmovi a 
proto případné změny prosím nahlašujte průběžně, aby je správce našich stránek př. Michal Kaiser 
mohl zapracovat a udržovat tak „Seznam“ v aktuální podobě. Někteří členové klubu nemají internet ale 
bydlí společně s rodinnými příslušníky kteří toto zařízení mají a obsluhují. Pokud se s nimi domluvíte 
aby vás průběžně informovali o došlé poště s naší problematikou, tak  lze udržovat vzájemný kontakt 
mezi námi i tímto způsobem a nevydávat zbytečně finanční prostředky např. za poštovní známky, 
obálky apod. 
 
8/ Společenská kronika:  
 
Ladislav Šujan - 14. července 2015– 75 let 
Alois Slovák -  8. srpna 2015 – 70 let 
Vratislav Slavík - 20.srpna 2015 – 70 let 
 
Za všechny členy klubu bych touto cestou chtěl našim oslavencům poděkovat za práci pro klub a 
popřát hlavně zdraví, rodinnou pohodu a radost z chovu Mbh. 
 
 
 
 
                                                                                                                              Jiří Mejzlík 
                                                                                                                              zpracovatel IZ 
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Příloha č. 1 IZ                                                                                                                                                                            
 

SEZNAM ČLENŮ KLUBU S PŘÍSLUŠNOSTÍ 
K ZO ČSCH 

 

    

JMÉNO BYDLIŠTĚ KONTAKT PŘÍSLUŠNOST K ZO ČSCH 

Blažek Josef Stará Říše 215 774 051 943 Telč 
 588 67 Jihlava gerda.blazkova@seznam.cz 

Bičák Pavel Straky 238   603 216 721   Všejany 
 289 25 Straky i.berezinova@email.cz      

Brabec Jaroslav  Olomoucká 185  739 948 239   Držovice 
 796 07 Držovice brabcova.pv@seznam.cz  

Emr Čestmír Nerudova 359 721 379 570    Žirovnice 
 394 68 Žirovnice c.emr@centrum.cz  

Foltýn Stanislav Nádražní 389 605 779 803   Němčice n/H 
 798 26 Nezamyslice  stafol@volny.cz  

Grígeľ Pavol Runářov 127  Mostkovice 
 798 52 Konice   

Hénik Radoslav Čas 20  r.henik@worldonline.cz Vrahovice 
 798 11 Prostějov 6   
 Vrahovice   

Kadeřábková Lenka Bosyně 25 775 170 090 Hostivař 
 277 24 Vysoká lenka@plivnik.cz  

Kaiser Michal Na Kamenci 425 721 344 543 Bystřice p/H 
 768 72 Chvalčov kaisersm@seznam.cz  

Karger Ivan Zahradní 251 723 214 788 Krakovany 
 281 23 Starý Kolín   

Kubánek Antonín U Zastávky 184 739 687 932 Kylešovice 
 747 06 Opava lukas.zurek@seznam.cz     

Mejzlík Jiří Ostrov n/O 184 732 430 805    Přibyslav 
 594 45 Ostrov n/O  jiri.mejzlik@centrum.cz  

Melcr Miroslav, Bc. Vinařice 43 732 773 335    Hostivař 
 281 26 Týnec n/L  melmir@centrum.cz    

Navrátil Václav Troubky 64 721 985 333     Němčice n/H 
 768 02 Zdounky vasek35@post.cz  

Novák Miroslav Přemyslovice 433 605 302 620 Přemyslovice 
 798 51 Přemyslovice simimail@seznam.cz  

Slavík Vratislav Vrahovická 56a 736 633 796 Prostějov 1 
 796 01 Prostějov oocsch.prostejov@seznam.cz 

Slovák Alois Draha 92 775 196 239 Telnice 
 664 59 Telnice   

Šťastný František Mělnické Vtelno 85         326 337 316          Chorušice 
 277 38 Měl. Vtelno 702 069 197  

Štukavec Jiří Netolická 21 723 381 281 Praha - Cholupice 
 148 00 Praha- 244 910 398  
 Kunratice   
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Šujan Ladislav Nová 116 776 612 609   Bohdalice 
 683 41 Bohdalice kamensikova@seznam.cz  

Zbraněk Miloslav Mlýnská 85 737 605 929      Němčice n/H 
 798 28 Mořice zbrankovi.am@gmail.com  
    

K 1. 8. 2015 má klub 21 
řádných členů 

  

    

ČESTNÍ ČLENOVÉ    

Dolák Jaroslav Otaslavice 203 737 389 949  
 798 06 Otaslavice   

Hegr Josef Kavalcova 26   
 792 01 Bruntál   

Pištěk Jaroslav Sokolská 83 733 637 303 Radostice 
  664 46 Radostice   731 152 832  
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Příloha č. 2 IZ 
 

PŘIHLÁŠKA  
Na okresní a speciální výstavy  
králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva, které se konají 
7.11.2015 v chovatelském areálu v Kolíně – Štítarech.  
Vážený p říteli,  
ZO ČSCH Kolín 1 Vás zve k obeslání a návšt ěvě okresní výstavy králík ů, holub ů, 
drůbeže a okrasného ptactva spojenou se speciálními vý stavami klub ů chovatel ů 
králík ů Japonských, Moravských bílých hn ědookých a Zaje čích, rozší řenou o 
expozici Českých straká čů, klub ů chovatel ů drůbeže Velsumek, Vyandotek a klubu 
chovatel ů holub ů Českého volá če 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 p řihlášek je 20.10.2015. 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.  
Chovatelé tyto skute čnosti doloží čestným prohlášením o zdravotním stavu zví řat. 
5. Výstavní poplatky  
Za vystavený kus poplatek 20,- Kč. Každý vystavovatel zaplatí správní poplatek 20,- Kč 
a katalog 40,-Kč. (MCH jsou od poplatk ů osvobozeni) .  
6. Doru čení zvířat  
Přihlášená zvířata musí být doručena osobně ve čtvrtek 5.11.2015 od 14.00 do 18.00 
hodin. Ve vyjímečných případech je možné zvířata doručit v pátek 6.11.2015 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 6.11.2015 bez přístupu veřejnosti.  
8. Otevření výstavy  
Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 7.11.2015 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.  
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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 7.11.2015 v chovatelském areálu 
v Kolíně – Štítarech. 
 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  MCH  

Adresa bydliště:  
PSČ:  Pošta:  ZO / Klub  

Tel.:  Mobil:  e-mail:  

 
 

Pohlaví Číslo kroužku / 
tetování 

1.0 0.1 

Plemeno Barva Kresba 

L.U. P.U. 

Kolekce (K)  
Jednotlivec (J) 

Prodejní 
cena (Kč) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
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 p řihlášek: 20. 10. 2015 
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Příloha č.3 IZ  
 

Klub moravských bílých hn ědookých králík ů  
 
pořádá v sobotu dne 5. prosince 2015 v prostorách OO ČSCH 
v Prost ějově na Plumlovské ulici č.50 od 7:30 hod. do cca 13:00 hod. 
speciální výstavu králík ů 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 5.12.2015  do 7:30 hod. 
5.  Posuzování bude provedeno od 7:30 hod. 
6.  Uzávěrka všech přihlášek je do 30.11.2015. 
7.  V případě prodeje králíka je nutno uvést pevnou cenu , bez rodokmenu je 
     králík neprodejný. 
8.  Výstava končí v  sobotu 5.12.2015 cca ve 13:00 hod. 
9.  Podmínky soutěže platí jako v minulých letech .Kolekce řádně označte. 
10. Cca  od 13:00 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.184, 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.      
                                                                                          
                                                                                          ………………………... 
                                                                                                                  podpis chovatele 
 


