Informační pokyny pro vystavovatele na XIV. Národní výstavě Den českého
strakatého skotu 13. září 2018 v Radešínské Svratce
POŘADATEL VÝSTAVY na svoje náklady ZAJISTÍ:
•

Veterinární a inseminační službu v den výstavy, případné léčení zvířat

•

Objemné krmivo (kvalitní seno), kbelíky pro napájení zvířat

•

Mycí box

•

Kotce pro volně vystavovaná zvířata

•

Stravování ošetřovatelům

•

Stájové tabulky

•

Pořadatelskou a asistenční službu při návozu a předvádění zvířat

•

Dle potřeby zajistí mobilní dojící zařízení (nutno předem telefonicky dohodnout
s pořadatelem)

•

Katalog vystavovaných zvířat

•

Pokyny ošetřovatelům pro správné předvedení zvířat na výstavách

•

Jednotné oblečení (tričko s logem výstavy)

•

Úhradu nákladů za zdravotní zkoušky ve výši 500 Kč na vystavený kus

•

V koordinaci s pracovníky Svazu a CATTLE MARKET dopravu zvířat na vlastní přehlídku a
zpět. Maximální sazby, které mohou být fakturovány pořadateli (včetně všech poplatků): malé
auto (Avie,…): 26 Kč/km, velké auto (s vlekem, nebo návěs): 30 Kč/km.

CHOVATEL ve spolupráci s oprávněnou organizací ZABEZPEČÍ:
•

Platné potvrzení pro vystavovaná zvířata dle doručených veterinárních podmínek ze dne
4.6.2018, vydaných Krajskou veterinární správou, Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina,
tyto jsou dostupné na webových stránkách Svazu

•

Nad rámec těchto podmínek pořadatel vyžaduje provést tyto zdravotní zkoušky a
definuje požadavky na IBR statut:

a) IBR - nevakcinovaný skot ze stád prostých IBR. Vystavovaná zvířata budou nejdéle 30 dní
před přesunem sérologicky vyšetřena na IBR s negativním výsledkem.
b) BVD - vystavovaná zvířata budou nejdéle 30 dní před přesunem virologicky vyšetřena na BVD
s negativním výsledkem
c)

Paratuberkulóza - vystavovaná zvířata budou nejdéle 30 dní před přesunem sérologicky
vyšetřena na paratuberkulózu s negativním výsledkem.

•
•

Přípravu zvířat (ostříhání a příprava na předvedení v kruhu) – přípravě věnujte
pozornost odpovídající Národní výstavě !!!!!
Mycí a desinfekční prostředky, kbelíky, hřbílka, kartáče, utěrky

•

Vazáky pro fixaci vyvázaných krav

•

Ohlávky s vodítky pro všechna předváděná zvířata

•

Propagaci podniku (reklamní tabuli nebo plakát odpovídající velikosti) k zavěšení nad
vystavená zvířata

•

Jednotné oblečení (kalhoty modré barvy – rifle, pevná pracovní obuv) - jiné součásti oděvu
(čepice, vesty,...) nejsou povoleny!!!

Zasílání informací o zvířatech účastnících se výstavy a počty ošetřovatelů: do

24.8.2018 (viz kontaktní osoby)
Návoz zvířat: 12. září 2018 od 16:00 hodin (nutno předem telefonicky dohodnout
s pořadatelem) nebo 13. září 2018 od 4:00 hodin do 7:00 hodin

Odvoz zvířat: 13. září 2018 po 16:00 hod.
Číslo hospodářství výstaviště: CZ 6108283880
Soutěžní kategorie:
• Jalovice
• Krávy na I. laktaci
• Krávy na II. laktaci
• Krávy na III. laktaci
• Krávy na IV. a další laktaci
• Kráva s nejlépe utvářeným vemenem
• Nejlepší kolekce krav za podnik
• Mladá šampionka výstavy
• Starší šampionka výstavy
V případě dostatečného počtu zvířat:
• Nejlepší kolekce jalovic

Nejlepší kolekce krav za podnik: Kategorie vyhlašovaná u podniků, které budou mít na výstavě 3
a více krav. Podmínkou u vyhodnocování je, že minimálně jedna kráva musí být na II. a vyšší
laktaci. Podnik předem nahlásí 3 krávy, které chce do soutěže přihlásit (při ohlašování zvířat na
výstavu tyto 3 plemenice označit).

Fakturační údaje pro vypořádání nákladů spojených s dopravou zvířat a zdravotními
zkouškami jsou následující:
PROAGRO Radešínská Svratka, a.s.
Paní Božena Žáková
Radešínská Svratka 134
59233 Radešínská Svratka
IČO: 63483688
DIČ: CZ63483688
Kontaktní adresa:
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
pracoviště Radešínská Svratka 193
592 33 Radešínská Svratka
Pavel Král
Tel./Fax: 566 620 917/566 620 929
Mobil: 607 618 476, e-mail: kral@cestr.cz
Jiří Andrýsek
Tel.: 566 620 970
Mobil: 606 618 568, e-mail: andrysek@cestr.cz

