Rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník Podzimní výstavy potkanů pořádané ZO chovatelů morčat a
jiných drobných hlodavců konané v sobotu 19. 10. 2013 v ekologickém areálu Toulcův Dvůr v Praze
10 – Hostivaři.
datum konání: 19. 10. 2013
místo konání: Ekologický areál „Toulcův Dvůr“, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař
pořadatel výstavy: ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, Bellušova 2/1843, 15500 Praha 13
garant výstavy: Bc. Helena Lužná (ChS Mouseville, 737 986 263, chsmouseville@email.cz)
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2. Podzimní výstava potkanů v Praze
Výstava je určena jak pro potkany s PP (Průkaz původu), tak i pro potkany v kategorii Mazlík (bez
doloženého původu).
U vystavených potkanů v hlavních výstavních kategoriích bude při veterinární přejímce kontrolováno
PP / VP s registrací.
Potkany mohou vystavovat jak členové Specializované ZO chovatelů morčat a jiných drobných
hlodavců či členové zahraničních chovatelských klubů, tak i majitelé potkanů, kteří členem
žádného chovatelského klubu nejsou.
Výstava se řídí platnými Zásadami pro pořádání a organizaci výstav a přehlídek ČSCH a Řádem
ochrany zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu.
Neúčast vystavovatele nebo vystavovaného zvířete na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem
k vrácení výstavních poplatků !
Veterinární přejímka 7:00 – 8:30 Vystavovatel, který se bez řádné domluvy dostaví později, může
být na přejímce odmítnut a výstavy se nezúčastní
Posuzování potkanů: od 10:00
Vyhlášení výsledků: 17:00
Potkani se budou vystavovat v klecích ZO CHMH nebo v klecích / boxech schválených pořadateli
(viz níže).
Podestýlka v klecích budou bukové štěpky (děkujeme partnerovi výstavy RODENTIA.cz). Potkani
budou mít na výstavě zajištěno krmivo a zeleninu. NAPAJEČKY SI KAŽDÝ VYSTAVOVATEL ZAJIŠŤUJE
SÁM !
VLASTNÍ BOXY SCHVÁLENÉ POŘADATELI
GEO MAXI (výrobce Ferplast)

41,3x26x29,5cm

21l

FAUNABOX AQUAZOO 5 (výrobce Marchioro)

43x28x28cm

20l
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BOX MINI DUNA (výrobce Ferplast)

Výstava pro veřejnost
Povinný sponzorský dar veřejnosti
Dospělé vstupné – 60Kč
Studentské vstupné – 40Kč
Dětské vstupné – 30Kč
VSTUP PRO VEŘEJNOST 9:00 – 18:00

Veterinární podmínky
- DO VÝSTAVNÍCH PROSTOR BUDE ZÁKAZ VSTUPU PSŮ A JINÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT - kromě
vystavených druhů (potkani), výjimku tvoří vodící a asistenční psi (s patřičným označením)
- veterinární potvrzení: vystavovatel je povinen předložit veterinární potvrzení u veterinární
přejímky před vstupem na výstavu pro všechna zvířata (vystavovaná zvířata, zvířata určená pro
převoz či na prodej), veterinární potvrzení nesmí být starší tří dnů (tzn. nesmí být starší 17.10. 2013)
- veterinární přejímka: všechna zvířata musí být podrobena důkladné veterinární přejímce, která
bude probíhat u vstupu do výstavního sálu od 7:00 – 8:55 hod, vystavovatel je povinen dostavit se
k přejímce nejpozději do 8:55 (vystavovatelům doporučujeme dostavit se k veterinární přejímce
minimálně půl hodiny před jejím koncem, tj. do 8:55)
- vystavovatelé, kteří se bez řádné a odůvodněné předchozí omluvy dostaví na veterinární přejímku
pozdě, nemusí být již na výstavu vpuštěni !
- u veterinární přejímky bude probíhat kontrola PP u zvířat vystavených v příslušných kategoriích
Diskvalifikace: k diskvalifikaci zvířete může dojít přímo při veterinární přejímce nebo při posouzení
zvířete posuzovatelem, pokud dojde k projevu jednoho nebo více z těchto důvodů pro diskvalifikaci:






onemocnění dýchacích cest (projev: vrkání nebo velmi časté pšíkání, špatné dýchání)
přítomnost vnějších parazitů (projev: stroupky v srsti, hnidy na srsti, živí jedinci v srsti)
nález jakéhokoli novotvaru (nádoru) kdekoli na těle zvířete
přítomnost čerstvých poranění (př. roztržená kůže, kousance, stržený drápek) a zanícených
míst (abscesy)
přítomnost zánětu v očích nebo uších doprovázeného hnisavým výtokem
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přítomnost porfyrinu v nadměrném množství v oblasti očí či v oblasti čumáčku
podvýživa zvířete nebo výrazná sešlost u zvířat
agresivita zvířete (pokousání posuzovatele či nosiče)

Pro diskvalifikovaná zvířata budou vyhrazeny prostory mimo výstavní prostory, kde budou moct
zůstat do ukončení výstavy, popř. si je majitel může odnést
- Je zakázáno vystavovat březí a kojící samice, tzn. samice zabřezlé po předchozím krytí před
výstavou a samice těsně po porodu až do odstavu mláďat (min 5 týdnů po porodu)
- Je zakázáno vystavovat zvířata, která během posledních dvou týdnů ukončila léčbu ATB
- Povolený minimální věk vystavovaných zvířat jsou 3 měsíce (tzn. je zakázáno vystavovat zvířata
narozená 20.4. 2013 a později)
- Horní věková hranice není stanovena, je nutné přihlédnout ke zdravotnímu stavu a kondici starších
zvířat, jelikož mohou ztrácet body v celkovém dojmu a při hodnocení kondice zvířete
- S VYSTAVENÝMI ZVÍŘATY JE BĚHEM VÝSTAVY ZAKÁZÁNO JAKKOLI MANIPULOVAT, tzn. vystavená
zvířata musí být od veterinární přejímky do vyhlášení výsledků ve výstavní kleci, důsledkem jejich
případné nepřítomnosti může být neposouzení či diskvalifikace, výjimku tvoří odborné posouzení
zvířete (se zvířetem tehdy může manipulovat pouze organizátory výstavy pověřený nosič a
posuzovatel)
VETERINÁRNÍ DOHLED
MVDr. Romana Kastlová - Gremleen´s Rattery
Bc. Helena Lužná – ChS Mouseville

Posuzování zvířat
POSUZOVATELÉ
Ing. Eva Heinová „Bebecha“ – ChS Bebecha
zapisovatel:
nosič:
Ing. Hana Havránková – ChS Navel
zapisovatel:
nosič:
Kategorie Mazlík:
Michaela Švrčková – ChS Iletis
Ing. Markéta Čacká – ChS Utahraptor
zapisovatel :
nosič:
Kategorie Sphynx:
Veronika Salačová „Vivamp" - ChS Potkanviv
zapisovatel:
nosič:
- posuzování zvířat bude probíhat dle platného standardu ČR (Standard ÚOK ZO CHMH)
- U POSUZOVÁNÍ ZVÍŘAT MOHOU BÝT JEN ORGANIZÁTORY POVĚŘENÉ OSOBY A MAJITEL
POSUZOVANÉHO ZVÍŘETE, tzn. odborný posuzovatel, zapisovatel, nosič zvířat
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majitel posuzovaného zvířete musí posouzení vyslechnout v naprosté tichosti, posuzovatele nijak
nevyrušovat, nediskutovat s nimi a neovlivňovat výsledek posouzení slovně, zvuky ani gesty, při
porušení zákazu hrozí diskvalifikace posuzovaného zvířete, v případě opakovaného porušení zákazu
hrozí diskvalifikace vystavovatele

Výstavní kategorie
- Pro otevření kategorie je nutné minimálně 5 přihlášených zvířat od tří různých vystavovatelů
- Pokud nebude přihlášený dostatek zvířat, může docházet ke spojování kategorií - př. mladý potkan
(samci + samice), senior potkan (samci + samice) nebo ke zrušení kategorie.
- Mezi jednotlivými věkovými kategoriemi není žádná věková tolerance
- 3 vítězná místa se vyhlašují od minimálního počtu 7 zvířat v jedné kategorii (při 6 zvířatech v
jedné kategorii se vyhlašují dvě vítězná místa, při 5 zvířatech v jedné kategorii se vyhlašuje jedno
vítězné místo)
- pokud i přes dostatečný počet přihlášených zvířat pro otevření kategorie bude na výstavě tento
počet snížen z důvodu nepřivezení přihlášeného zvířete či jeho diskvalifikace u veterinární přejímky v
kategorii pod pět zvířat, bude vyhlášeno jen jedno vítězné místo
- ZVÍŘATA S PP ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDU NENÍ MOŽNÉ VYSTAVIT V MAZLÍK KATEGORII !
- Do kategorie Mazlík je možné přihlásit zvířata bez PP nebo zvířata s PP nestandardních znaků
ocenění vítězných zvířat:
1. místo = diplom + pohár / plaketa + věcné ceny věnované sponzory
2. místo = diplom + kokarda + věcné ceny věnované sponzory
3. místo = diplom + medaile + věcné ceny věnované sponzory
OFICIÁLNÍ HLAVNÍ KATEGORIE (1.- 3.místo)
- Mladý samec bez kresby - MMS - potkan s PP nebo registrací ve věkovém rozmezí 3 - 6 měsíců
narozen: 19.4. 2013 – 19.7. 2013
- Mladá samice bez kresby - MFS - potkan s PP nebo registrací ve věkovém rozmezí 3 - 6 měsíců
narozen: 19.4. 2013 – 19.7. 2013
- Mladý samec s kresbou - MMB - potkan s PP nebo registrací ve věkovém rozmezí 3 - 6 měsíců 17.5.
narozen: 19.4. 2013 – 19.7. 2013
- Mladá samice s kresbou - MFB - potkan s PP nebo registrací ve věkovém rozmezí 3 - 6 měsíců 17.5.
narozen: 19.4. 2013 – 19.7. 2013
- Mladý Fuzz - MF - potkan s PP nebo registrací variety Fuzz ve věkovém rozmezí 3 - 6 měsíců 17.5.
narozen: 19.4. 2013 – 19.7. 2013
- Dospělý samec bez kresby - DMS - potkan s PP nebo registrací starší 6 měsíců 18.4. 2013 a starší
- Dospělá samice bez kresby - DFS- potkan s PP nebo registrací starší 6 měsíců 18.4. 2013 a starší
- Dospělý samec s kresbou- DMB - potkan s PP nebo registrací starší 6 měsíců 18.4. 2013 a starší
- Dospělá samice s kresbou - DFB- potkan s PP nebo registrací starší 6 měsíců 18.4. 2013 a starší
- Dospělý Fuzz - DF – potkan s PP nebo registrací variety Fuzz starší 6 měsíců 18.4. 2013 a starší
O vítězi rozhoduje součet bodů, v případě stejného čísla, rozhoduje posuzovatel subjektivním
hodnocením. U kategorie Mladý Fuzz a Dospělý Fuzz získává potkan automaticky plný počet bodů za
barvu a znaky, o vítězi rozhoduje jak celkový součet bodů, tak bodové hodnocení srsti, o vítězi
rozhoduje posuzovatel subjektivním hodnocením.
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VEDLEJŠÍ KATEGORIE (1. – 3 místo)
Nejlepší potkan dumbo uši
Nejlepší potkan standardní uši
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení uší. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů. (tj.10) a nesmí
mít v celkovém hodnocení hrubé chyby.
Nejlepší potkan srst standardní
Nejlepší potkan srst rex
Nejlepší potkan srst velvetýn
Nejlepší dlouhosrstý potkan
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení srsti. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů (tj.10) a nesmí
mít v celkovém hodnocení hrubé chyby.
Nejlepší stínovaný potkan
O vítězi rozhoduje bodové hodnocení kresby. Oceněný potkan by měl mít plný počet bodů (tj.20) a
nesmí mít v celkovém hodnocení hrubé chyby.
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ VÝSTAVY
HLAVNÍ KATEGORIE MAZLÍK
- V kategoriích mohou být vystavena zvířata bez PP (s VP, rodokmenem nebo i bez známých předků)
nebo zvířata s PP s nestandardními (neuchovnitelnými) znaky, jejich majitel může i nemusí být
členem ZO morčat a jiných drobných hlodavců
- Nejlepší mladý samec Mazlík
- Nejlepší mladá samice Mazlík
- Nejlepší dospělý samec Mazlík
- Nejlepší dospělé samice Mazlík
- Nejlepší potkan variety Sphynx - kategorie bude otevřena pouze pokud bude přihlášeno nejméně 5
zvířat minimálně od tří různých vystavovatelů
DOPLŇKOVÉ KATEGORIE MAZLÍK
- Nejlepší kožíšek - mazlík – 1.-3. místo
- Nejlepší dumbo ouška - mazlík – 1.-3. Místo
- Nejlepší standardní ouška - mazlík – 1.-3. Místo
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ MAZLÍK
NEJLEPŠÍ CHOVATEL VÝSTAVY
- chovatel musí být registrovaný pod ZO CHMH
- na výstavě musí být vystaveni min 3 potkani od daného chovatele
- do bodového průměru se počítají pouze zvířata vystavená v oficiálních kategoriích
KOLEKCE
- pro oficiální i Mazlík kategorii současně
- v kolekci musí být 3 zvířata stejných znaků a stejné barvy (stejnou barvou se rozumí agouti i nonagouti varieta stejné barvy, př. černá + agouti, béžová + fawn, buff + topaz, ruská modrá + ruská
modrá agouti, atd.), lišit se mohou pohlavím, barvou očí a varietou
- všichni jedinci v kolekci musí mít stejného majitele
- kolekce se hodnotí součtem bodů jednotlivých zvířat v kolekci
- dle celkového počtu přihlášených kolekcí se vyhlašuje 1. – 3. místo
Dále bude vyhlášen Potkan sympatie (voleno veřejností na základě hlasování). Vyhlášeno bude pouze
první vítězné místo (potkan s nejvyšším počtem hlasů).
Každý posuzovatel také udělí Čestnou cenu posuzovatele.
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Přihlášky na výstavu
Přihlášky na výstavu budou spuštěny 1.9. 2013
První kolo uzávěrky přihlášek proběhne 30.9. 2013 23:59
Po tomto termínu bude vystavovatelům umožněno doplnit případná volná místa v klecích a budou
zrušeny limity počtu klecí na vystavovatele.
Druhé kolo uzávěrky dohlášek a plateb proběhne 11.10. 2013 23:59. Po tomto terminu nebudou
možné již žádné dohlášky a změny v přihláškách.
Výstavní poplatky musí být uhrazeny na účet ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců:
135300369/0800 nejpozději do 14.10. 2013.
zápisné 100Kč (poplatek za přihlášku – zahrnuje 1 volnou vstupenku, výstavní katalog, označení
vystavovatele a pozornost od partnerů výstavy)
výstavné (zahrnuje poplatek za odborné posouzení potkana posuzovatelem, krmivo a podestýlku pro
zvířata a popřípadě zapůjčení výstavní klece)
výstavné 80Kč – potkan bude umístěn ve výstavní kleci (klec ZO CHMH s podestýlkou a krmivem), do
jedné výstavní klece lze umístit maximálně 2 potkany stejného pohlaví odlišné v barvě, varietě nebo
znacích, potkan může být s PP nebo mazlík
výstavné 60Kč – pro potkana si musí vystavovatel dovézt vlastní box (Geo Maxi (Ferplast) nebo
Faunabox Aquazoo 5 (Marchioro) – do jednoho boxu lze umístit maximálně 2 potkany stejného
pohlaví odlišné v barvě, varietě nebo znacích, potkan může být s PP nebo mazlík, nebo Duna box
(Ferplast) - do jednoho boxu lze umístit maximálně 4 potkany stejného pohlaví odlišné v barvě,
varietě nebo znacích, potkan může být s PP nebo mazlík
VLASTNÍ BOXY SCHVÁLENÉ POŘADATELI
GEO MAXI (výrobce Ferplast)

41,3x26x29,5cm

21l

FAUNABOX AQUAZOO 5 (výrobce Marchioro)

43x28x28cm

20l

BOX MINI DUNA (výrobce Ferplast)
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napáječky si zajišťuje každý vystavovatel sám (do výstavních i vlastních klecí)
jeden vystavovatel má nárok na 5 výstavních klecí, limit může být po prvním kole uzávěrky přihlášek
zrušen
jeden vystavovatel může maximálně přihlásit 10 zvířat, limit může být po prvním kole uzávěrky
přihlášek zrušen
Přihlášky proběhnou pomocí elektronického přihlašovacího systému na
http://vystavy.chsmouseville.cz. Vystavovatel si v přihlašovacím systému vytvoří účet a následně
rezervuje počet míst a do uzávěrky tato místa zaplatí.
V případě dotazů ohledně přihlášek, poplatků nebo výstavních kategorií se obracejte na email:
sampion.potkan@seznam.cz

Výstavní poplatky
Poplatky
Každý vystavovatel získá volnou vstupenku, jeden volný vstup pro doprovod a výstavní katalog.
Jako vlastní box lze vzít pouze Geo Maxi box, Faunabox Aquazoo 5 nebo Duna box.

ČLEN ČSCH:
Zápisné: 100 Kč
Výstavné (za 1 zvíře): 80 Kč
Výstavné (za 1 zvíře ve vlastního boxu): 60 Kč
NEČLEN ČSCH:
Zápisné: 130 Kč
Výstavné(za 1 zvíře): 90 Kč
Výstavné (za 1 zvíře ve vlastního boxu): 70 Kč
Zahraniční vystavovatelé / External exhibitors / Ausländische Aussteller :
Zápisné / Registration / Eintrag 130 Kč
Výstavné / Cage / Käfig 90 Kč
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Prodej potkanů
- Prodejce musí být zároveň vystavovatel min 2 potkanů
- Na výstavě bude povolen prodej potkaních mláďat starších 5 týdnů pouze majitelům chovatelských
stanic
- mláďata určená k prodeji nesmí být mladší 5ti týdnů (tzn. jsou po odstavu od matky )
- Během výstavy musí být umístěna v klecích, průhledných boxech nebo průhledných přepravkách,
které na výstavu dodá prodejce a které vyhovují počtu v nich umístěných mláďat, klece musí být
vybaveny funkčními a dostatečně velikými napáječkami a vhodným krmivem
- vytisknuté PP / VP k mláďatům se bude kontrolovat u veterinární přejímky
- Všechna mláďata určená na prodej musí mít platné veterinární potvrzení (viz veterinární potvrzení
pro vystavovaná zvířata) a musí projít veterinární přejímkou 19.10. 2013 v časovém rozmezí 7:00 –
8:30 (i zvíře k prodeji lze u veterinární přejímky diskvalifikovat)
- Každý prodejce je povinen vyplnit ke každému prodávanému zvířeti prodejní lístek, který zakoupí
u veterinární přejímky za 20Kč, lístek přilepí viditelně na prodejní klec
- zájemci o koupi kontaktují přímo chovatele podle informací uvedených na prodejním lístku
- v případě neprodání zvířete se poplatek nevrací

Kontakt na garanta výstavy
Výstavní email: sampion.potkan@seznam.cz
Garant výstavy: Bc. Helena Lužná – ChS Mouseville chsmouseville@email.cz , +420 737 986 263

Podzimní fotosoutěž
Téma: Vzpomínky na léto
Součástí 2. podzimní výstavy potkanů v Praze konané v sobotu 19. 10. 2013 v Toulcově Dvoře v Praze
10 – Hostivaři bude i soutěž o nejkrásnější fotografii s potkaní tématikou. Zúčastnit se mohou všichni,
kteří splní následující podmínky:


téma: Vzpomínky na léto - fotografie ideálně z exteriéru s letní tématikou přírody, vody,
apod.



autor fotografií může i nemusí být zároveň vystavovatelem potkanů



na fotografii musí být minimálně jeden živý potkan



poplatek za vystavení jedné fotografie je 40 Kč, v ceně je barevné vytištění fotografie na A4
a laminace, po výstavě budou fotky rozdány autorům



fotosoutěže se nesmí účastnit fotografie od profesionálních fotografů nebo fotografie
upravované v grafických programech



jeden autor může vystavit maximálně 4 fotografie



zasláním fotografie do soutěže autor souhlasí s vyvěšením fotografie ve výstavním sálu, s
jejím použitím ve výsledkovém katalogu z výstavy a na výstavním webu
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o vítězi fotosoutěže rozhoduje hlasování návštěvníků výstavy (každému návštěvníkovi
výstavy náleží 1 hlasovací lístek, vyhlašuje se 1. – 3. místo dle počtu přihlášených fotografií)



fotografie nahrávejte přes výstavní registrační systém http://vystavy.chsmouseville.cz/

Uzávěrka fotosoutěže je 14. 10. 2013
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