
Český svaz chovatelů, základní organizace Olešnice 

okres Blansko 

P O Z V Á N K A 

Na okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže, která se koná ve dnech 6. a 7.srpna 

2022 v chovatelském areálu v Olešnici adresa je Cihelna 524, Olešnice. 

Výstavní podmínky: 

1. Na výstavu mohou být přihlášena pouze tetovaná a kroužkovaná zvířata. Králíci se vystaví jako 

jednotlivci nebo kolekce dle vzorníku, drůbež hrabavá 1.2, vodní 1.1, holubi ve voliérách po 4 ks nebo 

jako jednotlivci. 

2. Přihlášky pošlete nejpozději do soboty 30. července na adresu: Daniela Mášová, Křtěnovská 608 , 

67974 Olešnice nebo na email: chovatele.olesnice@seznam.cz 

3. Přihlášky vyplňujte do přihláškového formuláře, zvlášť králíci, drůbež a holubi.  

4. Posuzování bude provedeno v pátek 5.srpna od 8 hod. Pro veřejnost bude otevřeno v sobotu 7.8. 

od 8 do 18 hod. a v neděli 8.8. od 8 do 16 hodin 

5. Přihlášená zvířata přivezte na výstaviště ve čtvrtek 4.srpna od 15 do 20 hodin nebo v pátek do 8 

hod. Vydána budou po skončení výstavy v neděli po 16. hodině. 

6. U prodejných zvířat uveďte cenu na přihlášce. K prodejným králíkům při předání přiložte 

rodokmeny. K uvedené ceně bude připočítáno 10 % ve prospěch pořadatele výstavy. 

7. Klecné nevybíráme. 

8. Každý vystavovatel je povinný zakoupit katalog výstavy v hodnotě 50 Kč. Pro mladé chovatele 

je katalog zdarma. Platí se předem v den příjmu zvířat, poté bude během výstavy každému 

vystavovateli vydán na jméno u vstupného. 

9. Veterinární potvrzení nevyžadujeme. Vystavovatel podpisem přihlášky prohlašuje, že zvířata jsou v 

dobré kondici, řádně očkovaná a neprojevuje se na nich žádná nemoc. 

10. Výstavní výbor ručí za řádné ustájení zvířat a jejich krmení. 

11. Při výstavě proběhne soutěž o poháry starosty města Olešnice pro mladého chovatele v oblasti 

králíci, drůbež, holubi (nejlepší zvíře). Dále budou uděleny poháry v oblasti králíci nejlepší kolekci 

S4, nejlepší jednotlivec, nejlepší zakrslý králík, oblast drůbež nejlepší voliéra, nejlepší jednotlivec, 

oblast holubi nejlepší voliéra, nejlepší jednotlivec.   Během výstavy bude také probíhat okresní soutěž 

v oblasti králíci, drůbež, holubi. Čestné ceny budou přiděleny 10x drůbež, 10xholub a 10xkrálík. 

12. Informace o výstavě na tel.603 569 379 Jaroslav Baka nebo 777 315 269 – ing. Jiří Bareš nebo 

604 650 245 – Aneta Vázlerová a informace katalog, přihlášky zvířata: 605 513 317 – Daniela Mášová 

13.Podpisem přihlášky dáváte souhlas s uvedením Vašich osobních údajů v katalogu výstavy. A 

souhlasíte s podmínkami výstavy.  

Přihlášky: 



 

Přihláška na výstavu drobného zvířectva Olešnice na Moravě 

6-7.8 2022 

Kontaktní údaje vystavovatele: 

Jméno: 

Adresa: 

Telefon:     Email: 

Mladý chovatel:   ANO - NE 

Králíci: 

Plemeno Pohlaví 
Tetování 

Kolekce 
Prodejné/Cena 

za kus L P 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Drůbež: 

Pohlaví plemeno Cena za kus 

   

   

   

   

   

   

   

Holubi: 

Pohlaví plemeno Cena za kus 

   

   

   

   

   

   

 

Podpisem vystavovatel souhlasí s výstavními podmínkami a zveřejněním uvedených údajů v katalogu 

výstavy. 

      Podpis: 


