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Věc: Výstava krav Opařany 2018 

 

  Vážení chovatelé,  

obdobně jako v minulém roce, se i letos uskuteční výstava „Opařany“ na předvadišti v Řepči, 

tentokrát ve čtvrtek dne 24. května 2018  od  10 00 hodin. 

                

Vzhledem k velmi dobré úrovni zvířat na  loňské výstavě, bychom uvítali Vaši účast i 

v letošním roce.  

Podklady do katalogu potřebujeme nejpozději do 14.5.2018  (viz příloha). 

Informace zasílejte na adresu: 

1. Za C plemeno -  Ing. Smažík z Reprogenu ,a.s. Planá nad Luž. – tel. 724 803 555 

  E-mailová adresa: smazik@reprogen.cz 

 

2. Za  plemeno H - Ing. Schaffelhofer z Jihočeského chovatele a.s. České Budějovice –        

    Tel:724 275 389, E-mailová adresa: schaffelhofer@jchovatel.cz . 

 

Požadavky na vystavovatele: 

1. Dodržení veterinárních podmínek – viz.veterinární podmínky v příloze. Na základě 

rozhodnutí pořadatelů budou zvířata splňovat i následující podmínky: 

 

a) IBR- nevakcinovaný skot ze stád prostých IBR. Vystavovaná zvířata budou nejdéle 

30 dní před přesunem serologicky vyšetřena na IBR s negativním výsledkem 

 

b) BVD- vystavovaná zvířata budou nejdéle 30 dní před přesunem virologicky 

vyšetřena na IBR s negativním výsledkem  

 

 

c) Paratuberkulóza- vystavovaná zvířata budou nejdéle 30 dní před přesunem 

serologicky vyšetřena na paratuberkulózu s negativním výsledkem  

 

d)  U všech zvířat před přesunem na svod musí být provedeno odčervení  

 

 

 

 

 

 

Vystavovatelům na výstavě                   

            „Opařany 2018“ 
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2. Připravit zvířata na výstavu (ostříhání a příprava na předvedení v kruhu). 

 

 3. Zajistit ošetřovatele (předváděče) na výstavě. Jednotné oblečení (kalhoty tmavé  barvy – 

rifle, pevná pracovní obuv) – Trička dodají pořadatelé. Jiné oblečení i doplňky s reklamním 

sdělením jsou nepřípustné! 

 

4. Dopravit zvířata na místo výstavy:  24.5.2018 nejpozději do 8 30 hod.  

 

Chovatelé nahlásí do ÚE přísun a odsun svých zvířat na výstaviště a zpět. 

                    Číslo hospodářství výstaviště: CZ 3111408800 

 

 

5. Na výstavě dbát  pokynů organizátorů.   

 Organizaci zvířat na výstavě zajišťuje  p. Ladislav Brůžek, ZD Opařany –tel.:737 274 135,  

    E-mailová adresa:  bruzek@zdoparany.cz 

 

 6. Pořadí předvádění krav  

 Předvádění bude v pořadí : krávy plemene H a následně plemeno C. 

 

     Předpokládané ukončení výstavy v 14.00 hod. 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

  

Náklady za dopravu uhradí  pořadatelé. Fakturu zasílejte na  adresu REPROGEN, a.s. Husova 

607, 391 11 Planá nad Lužnicí. 

 

Vyřizuje Ing. Smažík                                              V Plané nad Lužnicí  18.4.2018 

 

 

S pozdravem                                                        Ing. Miroslav Vondruška v.r. 

                                                                                    ředitel společnosti       
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