
Český svaz chovatelů ZO Kelč

Vás tímto zve k obeslání a návštěvě místní výstavy králíků, 
holubů a drůbeže, která se koná v Kelči ve dnech:
     25. – 26. 6. 2022

Výstava bude otevřena    sobota: 13 – 19 hod.
                                                   neděle: 8 – 16 hod.
Přihlášky zasílat na email: zocschkelc@seznam.cz

                                        nebo tel. 605 558 932   Lujka Lukáš

Výstavní podmínky

1. Výstava může být obeslána všemi druhy čistokrevných zvířat/králíků, 
holubů a drůbeže/, která jsou řádně registrována podle platného vzorníku 
ČSCH.
Králici budou vystaveni jako jednotlivci nebo ve čtyřčlenné kolekci.
Drůbež hrabavá a křepelky budou vystavovány ve voliérách1.2; drůbež 
vodní a krůty budou vystavovány ve voliérách 1.1.
Holuby budou vystavováni jako jednotlivci (v jednotlivých klecích), tak 
společně po 5ks ve voliéře. Pokud máte o zájem vystavit holuby ve 
voliéře, uveďte prosím toto v přihlášce.

2. Přihlášky zasílejte nejpozději do 10.6.2022.
3. Chovatelé dovezou a odvezou zvířata osobně.
4. Přihlášená zvířata nutno dodat v sobotu dne 25.6.2022 do 8 hodin Zvířata

podezřelá z nemoci nebudou přijata.
5. Posuzování proběhne 25.6.2022 od 8 do 13 hod.

Proběhne soutěž o nejlepšího vídeňského králíka na památku          
Bohumila Orla a soutěž o nejlepšího moravského pštrosa na památku
Jana Slimáčka.

6. Mladé chovatele označit na přihlášce písmenem M.
7. U prodejních zvířat vyznačte požadovanou pevnou cenu. K ceně 

prodaných zvířat bude připočteno 10% přirážka ve prospěch organizace.
8.  Vystavovatelé neplatí klecné ani správní poplatek. Každý vystavovatel je 

povinen si zakoupit katalog výstavy.
9. Výstava končí v neděli 26.6.2022 v 16 hod.
10. Prosíme vystavovatele, aby si zvířata zvážili doma.

mailto:zocschkelc@seznam.cz


Výstavní výbor ZO ČSCH Kelč se těší na Vaši účast!

Přihláška králíků:
Jméno a adresa:

Pohlaví Plemeno Kolekce
Tetování Prodejní

cenaL. Ucho P. Ucho

Souhlasím se zveřejněním mé adresy
v katalogu výstavy, tel.:
Podpis:

Přihláška drůbeže:
Jméno a příjmení:

Pohlaví Plemeno
Prodejní 
cena

Přihláška holubů:
Jméno a příjmení:

Pohlaví Plemeno
Prodejní
cena

Přihláška drůbeže:
Jméno a příjmení:

Pohlaví Plemeno
Prodejní
cena


