
             
PROPOZICE  

 
Angus Forum 2005 

 
5. NÁRODNÍ  VÝSTAVY MASNÉHO SKOTU   

  Pragaagro  2005 
 

Pořadatel  výstavy :  ČSCHMS Praha ,Těšnov 17, Praha 1 
          
 
Termín konání :        20. – 22.října  2005 
 
Místo konání   :        Výstaviště PVA Praha - Letňany 
 
Pořadatel výstavy zajistí na svoje náklady: 
 

- ustájení zvířat v kotcích 
- objemné krmivo a stelivo  
- veterinární službu 
- pojištění zvířat po dobu konání výstavy 
- noční službu a ostrahu výstaviště 
- parkování nákladních vozidel v areálu výstaviště 
- dopravu zvířat  a její úhradu na výstavu a zpět 
- náklady spojené s provedením zdravotních zkoušek   
 

Chovatel – vystavovatel  zajistí na svoje náklady: 
 

- platné veterinární osvědčení pro vystavovaná zvířata dle předepsaných požadavků  
      MVS  Praha 2 ( viz.příloha ) 
- ošetřovatele vlastních zvířat, včetně nářadí 
- jadrné krmivo pro vlastní zvířata 
- nádoby na napájení zvířat 
- prostředky na čištění a přípravu zvířat k předvádění  
 

Další podmínky účasti na výstavě: 
 
      -     zasláním přihlášky na výstavu přistupuje vystavovatel na podmínky výstavy a současně se  
            zavazuje dbát organizačních pokynů pořadatele výstavy a tyto akceptovat 
      -     pořadatel  výstavy neodpovídá za škody způsobené vystavovatelem jiným účastníkům  
            výstavy nedodržením obecně platných bezpečnostních  předpisů či pokynů 
            pořadatelů,ostrahy a  požární služby 
      -    vystavovatel se zavazuje ponechat zvířata na výstavě po celou dobu konání výstavy 

- na výstavě mohou být vystavována pouze čistokrevná zvířata chovaná v ČR, která jsou 
zapsaná v plemenné knize 

      -    hodnocení zvířat bude prováděno vylučovací metodou 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU 
Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865 

email: cschms.praha@iol.cz, www.cschms.cz 



 
Soutěžní kategorie : 
 
I. TELATA       

 
Telata bez rozdílu pohlaví narozená 1.10.2004 - 30.4.2005. 
U býčků, kteří budou oceněni na 1 – 3. místě, bude v případě jejich dalšího odchovu na 
odchovnách  tolerován přírůstek v testu do výše  do 1,5 směrodatné  odchylky. 
       

II. JALOVICE  
  a)   jalovice  ve věku 12 – 24 měsíců (nar. 1.9.2003  –  30.9.2004) 
b) jalovice ve věku  25 – 36 měsíců (nar. 1.9.2002  –  31.8.2003)  

Kategorie II.b. je pouze pro plemena charolais, limousine, blonde d´ aquitaine, gasconne, 
highland, salers, belgické modré a galloway. 

       
III. KRÁVY   -   podmínkou  této kategorie je otelení  v období  X/2004-VIII/2005 
a) prvotelky   otelené do 30. měsíců – pro plemena aberdeen angus, hereford, masný simentál a   

                                                         piemontese 
                      otelené do 40. měsíců – pro ostatní plemena  
       a krávy na II.teleti 
  
b) krávy na III. a dalším  teleti 

 
IV. PLEMENNÍ   BÝCI    
 

a) plemenní býci do 3 let věku 
b) plemenní býci nad 3 roky věku 
 

V. CHOVATELSKÁ  SKUPINA 
 
Skupina  zvířat jednoho plemene  z jednoho chovu. Minimálním počet  skupiny jsou 3 ks  
 
Ocenění a zadávání titulů 
      -    v každé kategorií bude udělen titul  „ NÁRODNÍ  VÍTĚZ “, I., II. a III. místo 

- v každém plemeni  bude udělen titul  „ ŠAMPION PLEMENE“ 
- nejlepší chovatelská skupina 
- případné další soutěže budou vyhlášeny po uzávěrce přihlášek. 
 

Ubytování 
 
Ubytování a náklady s tím spojené si zajišťuje a  hradí vystavovatel sám. 
 
Kontakt na ubytování :        možný kontakt na ubytování 
 
 

JFK Bohemia Travel 
                                                                               V Jámě 1 
                                                                   110 00  Praha 1 

Czech Republic                                 
 

Tel.: + 420 224 162 060 
Fax: + 420 224 162 062 

GSM: + 420 602 230 510 
e-mail: karel.benacek@jfk-bohemia.cz. 

www.jfk-bohemia.cz 
 



 
 

Program výstavy 
 
Úterý   18 .října   -     10,00 - 20,00 hod  -  návoz zvířat 
  
Středa  19.října    -     10,00 - 20,00 hod  -  návoz zvířat 
 
Čtvrtek 20.října   -   10,00   - 10,30 hod -  slavnostní zahájení výstavy 
 

„ DEN FRANCOUZKÝCH MASNÝCH PLEMEN “ 
       
                 Plemena :  charolais, limousine, blonde d´ aquitaine, gasconne, salers 

 
                                10,00  -  16,00 hod -  veřejné hodnocení zvířat 
                                17,00  -  18,00 hod -  slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen 
 
 
Pátek  21.října  -    10,00  hod -   oficiální zahájení „ Angus Forum 2005 “ 
 

Plemena :  highland, galloway , aberdeen angus, 
 
                                 10,00  -  11,30 hod -  veřejné hodnocení zvířat plemen highland a galloway 
                                 11,30  -  12,00 hod -  slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen 
 
                                 12,00  -  18,00 hod -  Angus show 
                                  
                                 19,30  -   Mezinárodní chovatelský večer 
 
Sobota  22.října  -        9,00   - 10,00  hod -   volná prohlídka zvířat v kotcích 
 

Plemena :   hereford, masný simentál, piementese, belgické modré 
 
                                   10,00  -  15,00 hod -  veřejné hodnocení zvířat 
                                   16,00  -  17,00 hod -  slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen 
                                18,00                       -   ukončení výstavy 
 
Odsun zvířat z výstavy bude proveden ihned po skončení výstavy, maximálně však do neděle 
23.10.2005 do 12,00  hod. 
 
 

Uzávěrka přihlášek :  15.9.2005 
 
 
Přihlášky zašlete na adresu :  
                                                   KOPECKÝ    Jan 
                                                   Č.p. 201 
                                  569 67      OSÍK u Litomyšle 
   
 
Bližší informace : 
                                   Kopecký Jan        č.t./ fax     461612809 
                                                                Mobil       724007862 
                                                                E – mail    cschmsosik@lit.cz 


