1. ročník výstavy laboratorních potkanů v Praze

Rádi bychom Vás pozvali na první ročník výstavy laboratorních potkanů v Praze, která se
koná v neděli 15.9. 2013 v ekologickém areálu Toulcův Dvůr.
datum konání: 15. září 2013
místo konání: Ekologický areál „Toulcův Dvůr“, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař
pořadatel výstavy: Český klub potkanů o.s.
garant výstavy: Helena Lužná, ChS Mouseville, 737 986 263, chsmouseville@email.cz
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Program výstavy POTKAN V PRAZE
Veterinární přejímka: 7:30 - 9:00
Posuzování zvířat: 10:00 - 16:00
Příprava diplomů a ocenění: 16:00-17:00
Vyhlášení výsledků: 17:00-18:00
Úklid výstavních prostor: 18:00-19:00

Výstava POTKAN V PRAZE pro veřejnost
Povinný sponzorský dar veřejnosti
Dospělí - 60Kč
Děti a studenti (nutno doložit studentským průkazem) a důchodci - 30Kč
VSTUP PRO VEŘEJNOST 10:00 - 18:00

Veterinární podmínky pro výstavu POTKAN V PRAZE
- DO VÝSTAVNÍCH PROSTOR BUDE ZÁKAZ VSTUPU PSŮ A JINÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT - kromě
vystavených druhů (potkani), výjimku tvoří vodící a asistenční psi (s patřičným označením) a psi
speciálně označení pořadateli výstavy
- 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 a musí být celkově vyplněné
na počítači (na rukou dopsané dodatky nebude brán ohled), pro veterinární potvrzení je
akceptovatelný pouze předtisk generovaný registračním systémem na výstavy
- veterinární přejímka: všechna zvířata musí být podrobena důkladné veterinární přejímce,
která bude probíhat před výstavním sálem od 7:30 – 9:00 hod, vystavovatel je povinen dostavit
se k přejímce nejpozději do 8:50, pozdější kontrola nebude bez předchozí domluvy možná
- kontrola PP/VP: u zvířat vystavených v oficiálních kategoriích bude u veterinární přejímky
povinná kontrola PP (Průkaz původu) nebo VP s registrací (Výpis předků)
- vyloučení z výstavy: k vyloučení zvířete u veterinární přejímky je podmíněno výskytem
jednoho nebo více níže zmíněných projevů, majitel vyloučených zvířat nemá nárok na vrácení
výstavních poplatků







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

Pro vyloučená zvířata budou vyhrazeny prostory mimo výstavní sál, kde budou moct zůstat
do ukončení výstavy, bude pro ně zajištěno krmivo, napájení si musí majitel zajistit sám.
- Je zakázáno vystavovat březí a kojící samice, tzn. samice zabřezlé po předchozím krytí před
výstavou a samice těsně po porodu až do odstavu mláďat (5 týdnů po porodu)
- Je zakázáno vystavovat zvířata, která během posledních dvou týdnů ukončila léčbu ATB
- Povolený minimální věk vystavovaných zvířat je 3 měsíce (tzn. je zakázáno vystavovat zvířata
narozená 16. 6.2013 a později)
- Horní věková hranice není stanovena, je nutné přihlédnout ke zdravotnímu stavu a kondici
starších zvířat - kategorie Senior
- 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 PRO ROK 2013
MVC. Romana Kastlová

Posuzování zvířat na výstavě POTKAN V PRAZE
POSUZOVATELÉ PRO ROK 2013:
Oficiální kategorie:
MVDr. Romana Kastlová
zapisovatel:
nosič:
Bc. Helena Lužná
zapisovatel:
nosič:
Miroslava Veselá
zapisovatel:
nosič:
Pet kategorie:
Tereza Nováková
zapisovatel:
nosič:

3

- posuzování zvířat v oficiálních kategoriích bude probíhat dle platného standardu ČKP
- posuzování v pet kategoriích bude bude probíhat dle platného standardu ČKP a hodnotit se
nebude barva a kresba
- U POSUZOVÁNÍ ZVÍŘAT MOHOU BÝT JEN ORGANIZÁTORY POVĚŘENÉ OSOBY A MAJITEL
POSUZOVANÉHO ZVÍŘETE, tzn. odborný posuzovatel, zapisovatel, nosič zvířat
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
- diskvalifikace při posouzení je možná v případě agresivního nebo extrémně ustrašeného
chování (kousnutí, syčení, vřískání) nebo při nálezu jakékoli podmínky pro vyloučení zvířete při
veterinární přejímce

Výstavní kategorie na výstavě POTKAN V PRAZE
- V oficiálních kategoriích lze vystavit zvířata s PP vydaným ČKP nebo ČSCH nebo s registrací
pod ČKP či ČSCH
- Pro otevření kategorie je nutné minimálně 5 přihlášených zvířat od dvou 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 (majitelé
zvířat budou o této skutečnosti informováni mailem)
- 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 vyloučení u veterinární
přejímky nebo diskvalifikace při posouzení v kategorii pod pět zvířat, bude vyhlášeno jen jedno
vítězné místo
- ZVÍŘATA S PP ODPOVÍDAJÍCÍ STANDARDU NENÍ MOŽNÉ VYSTAVIT V PET KATEGORII
- Do pet kategorie je možné přihlásit zvířata bez PP nebo zvířata s PP nestandardních znaků
ocenění vítězných zvířat:
1. místo = diplom + pohár / medaile + věcné ceny věnované sponzory
2. místo = diplom + kokarda + věcné ceny věnované sponzory
3. místo = diplom + kokarda + věcné ceny věnované sponzory
- Věkové kategorie:
Mladá zvířata – 3-6 měsíců věku (narozena 15.6. 2013 - 15.3. 2013)
Dospělá zvířata – 6 měsíců – 1, 5 roku věku (narozena 14.3. 2013 – 15.3. 2012)
Senior zvířata – starší 1,5 roku (narozena 14.3. 2012 a dříve)
OFICIÁLNÍ HLAVNÍ KATEGORIE
- V oficiálních kategoriích mohou být vystavena zvířata s PP nebo registrací (PP vydané ČKP,
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ČSCH nebo zahraniční organizace sdružující chovatele potkanů, jejich majitel může i nemusí
být členem ČKP
- Mladý samec - MM – věkové rozmezí 3 - 6 měsíců
- Mladá samice - MF – věkové rozmezí 3 - 6 měsíců
- Dospělý samec- DM - věkové rozmezí 6 měsíců - 1,5 roku
- Dospělá samice- DF- věkové rozmezí 6 měsíců - 1,5 roku
- Senior samec - SM- potkan starší 1,5 roku
- Senior samice - SF - potkan starší 1,5 roku
- Mladý Fuzz - MFuzz - potkan variety fuzz věkové rozmezí 3 - 6 měsíců
- Dospělý Fuzz - DFuzz - potkan variety fuzz starší 6 měsíců
- Nejlepší potkan Nulového standardu – 0 – potkan starší 3 měsíců věku registrovaný pod
nulovým standardem ČKP
OFICIÁLNÍ VEDLEJŠÍ KATEGORIE
Nejlepší potkan variety dumbo (uši)
Nejlepší potkan variety standard (uši)
Nejlepší potkan variety standard (srst)
Nejlepší potkan variety rex (srst)
Nejlepší potkan variety velveteen (srst)
Nejlepší potkan self
Nejlepší potkan s bílými znaky
Nejlepší stínovaný potkan
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ VÝSTAVY
NEJLEPŠÍ POTKAN ČKP – majitel potkana musí být členem ČKP
HLAVNÍ KATEGORIE PET
- V Pet kategoriích mohou být vystavena zvířata bez PP (s VP, rodokmenem nebo i bez známých
předků) nebo zvířata s PP s nestandardními (neuchovnitelnými) znaky nebo barvou, jejich
majitel může i nemusí být členem ČKP
- Nejlepší PET A samec - MpetA – potkan starší 3 měsíců, který odpovídá standardu ČKP, ale
nemá PP
- Nejlepší PET A samice- FpetA – potkan starší 3 měsíců, který odpovídá standardu ČKP, ale
nemá PP
- Nejlepší PET B samec - MpetB - potkan starší 3 měsíců, který neodpovídá standardu ČKP a má
/ nemá PP
- Nejlepší PET B samice - FpetB - MpetB - potkan starší 3 měsíců, který neodpovídá standardu
ČKP a má / nemá PP
DOPLŇKOVÉ KATEGORIE PET
Nejlepší potkan variety dumbo (uši)
Nejlepší potkan variety standard (uši)
Nejlepší potkan longhaired
Nejlepší potkan RED
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ VÝSTAVY - PET
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KOLEKCE
- pro oficiální kategorii
- dle počtu přihlášených kolekcí se bude vyhlašovat 1. – 3. místo
- v kolekci musí být 3 zvířata stejných znaků a stejné barvy (stejnou barvou se rozumí barva
s tickingem či bez tickingu, př. černá + aguti, béžová + plavá, buvolí+ topazová, ruská modrá +
ruská modrá aguti, atd.), lišit se mohou pohlavím, barvou očí a varietou
- všichni jedinci v kolekci musí mít stejného majitele
- kolekce bude hodnocena dle součtu obdržených bodů
Dále bude vyhlášen Potkan sympatie (hlasování probíhá formou hlasovacích lístků a vyhlašuje
se pouze jedno vítězné místo) a uděleny čestné ceny posuzovatelů a Nejlepší potkan mladého
vystavovatele (potkan musí být přihlášen na vystavovatele mladšího 18ti let nebo v přihlášce
musí být zaškrtnuto políčko „dítě“).
Na výstavě budou udělovány čekatelské kartičky na titul Potkan šampion dle platných
pravidel ČKP, podmínkou pro získání čekatelské kartičky je členství majitele zvířete v ČKP.

Přihlášky na výstavu POTKAN V PRAZE
Přihlášky na výstavu budou spuštěny 1.8. 2013
První kolo uzávěrky přihlášek proběhne 30.8. 2013 23:59
Po tomto termínu bude vystavovatelům umožněno doplnit případná volná místa v klecích a
zruší se limity na počty klecí a zvířat na jednoho vystavovatele.
Druhé kolo uzávěrky dohlášek a plateb proběhne 6.9. 2013 23:59. Po tomto terminu nebudou
možné již žádné dohlášky a změny v přihláškách.
Výstavní poplatky musí být uhrazeny na účet Českého klubu potkanů o.s.: 2400428531/2010
nejpozději do 9.9. 2013.
zápisné člen ČKP 110Kč (poplatek za přihlášku – zahrnuje 2 volné vstupenky – jedna pro
vystavovatele a druhá pro jeho doprovod, výstavní katalog, označení vystavovatele a pozornost
od sponzorů)
zápisné nečlen ČKP 130Kč (poplatek za přihlášku – zahrnuje 2 volné vstupenky – jedna pro
vystavovatele a druhá pro jeho doprovod, výstavní katalog, označení vystavovatele a pozornost
od sponzorů)
výstavné 80Kč = klecné (zahrnuje poplatek za odborné posouzení potkana posuzovatelem,
krmivo a podestýlku pro zvířata a popřípadě zapůjčení výstavní klece)– potkan bude umístěn ve
výstavní kleci (klubová klec s podestýlkou a krmivem) nebo ve vlastní kleci (max. rozměry dna
klece 40x50cm), do jedné výstavní klece lze umístit maximálně 2 potkany stejného pohlaví
odlišné v barvě, varietě nebo znacích, potkan může být s PP nebo mazlík
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
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Přihlášky proběhnou přes online přihlašovací systém http://vystavy.chsmouseville.cz

V případě dotazů ohledně přihlášek, poplatků nebo výstavních kategorií se obracejte na
email: sampion.potkan@seznam.cz

Prodej mláďat na výstavě
- Prodej potkaních mláďat bude na výstavě umožněn po předchozí domluvě
- mláďata určená k prodeji nesmí být mladší 6ti týdnů (tzn. jsou týden po odstavu od matky) a
musí mít PP (Průkaz původu vydaný ČKP nebo ČSCH)
- Během výstavy musí být umístěna v klecích, které na výstavu dodá prodejce
- Všechna mláďata určená na prodej musí mít platné veterinární potvrzení (viz veterinární
potvrzení pro vystavovaná zvířata, i zvíře k prodeji lze u veterinární přejímky vyloučit)
- Každý prodejce je povinen vyplnit ke každému prodávanému zvířeti prodejní lístek
- Poplatek se platí po skončení výstavy (17hod) ve výši 20Kč za každé prodané zvíře bez ohledu
na výši jeho ceny

AGILITY na výstavě POTKAN V PRAZE
Zajímají Vás potkaní agility? Trénujete doma nebo si myslíte, že je Váš potkaní mazlíček
přirozený talent? A nebo to chcete zkrátka jen vyzkoušet? V tom případě si nenechte ujít ohromnou
příležitost a přijďte si zazávodit na vůbec první oficiální agility závody v ČR na 1.ročníku výstavy
POTKAN V PRAZE a sbírejte již v předstihu před ostatními potřebné body a možnost bojovat o titul
Agility Šampióna.










Zúčastnit se může jakékoliv zvíře bez ohledu na jeho původ, vzhled či pohlaví
Vodič potkana může i nemusí být majitelem potkana
Vodič potkana nemusí být členem ČKP
Dolní věková hranice pro potkana jsou dva měsíce věku (soutěžit mohou potkani
narození 15.7. 2013 a později), horní věková hranice není omezena, je však nutné
přihlédnout na kondici a zdravotní stav potkana
Soutěžící potkani MUSÍ projít veterinární přejímkou od 7 – 9 hod 15.9. 2013, zároveň
musí mít platné veterinární potvrzení ne starší 3 dní od data výstavy
Pokud má potkan PP nebo VP, je povinností majitele vzít ho s sebou
Otevřena bude jedna soutěžní kategorie: začátečníci
Vyhlašovat se budou 3 vítězná místa

Agility program bude zahájen v 10:30 odbornou prezentací o původu a vzniku potkaních agilit a
způsobu trénování v domácích podmínkách. Přednášet budou Lucie Sehnal a Eliška Riegerová. Povíme
si také něco málo k pravidlům a způsobu hodnocení předvedených výkonů na soutěžním stole a po
menší pauze na oběd bude program od 13:00 pokračovat již samotným soutěžním kláním.
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Přihlášky na agility
Přihlášky na potkaní agility poběží přes výstavní systém http://vystavy.chsmouseville.cz,

Přihlásit lze potkany i namístě, ale pro dohlášení na místě bude omezený počet míst, proto
doporučujeme přihlášení přes výstavní systém.
Zvířata a jejich vodiči přihlášeni předem budou závodit přednostně a pro ostatní není možné
zaručit, že na jejich soutěžení vybude čas. Využijte proto možnost přihlášení předem a předejte
případnému zklamání z neúčasti na této soutěžní agility premiéře.
VYSTAVOVATEL na výstavě POTKAN v PRAZE




Startovné 30Kč / 1 potkan
Startovné zahrnuje administrativní poplatek, poplatek za odborné posouzení běhu
potkana rozhodčím, dezinfekční sprej a papírové utěrky
shodná cena pro vystavovatele i nevystavovatele

NEVYSTAVOVATEL na výstavě POTKAN v PRAZE





člen ČKP zápisné 60Kč + startovné 30Kč / 1 potkan
nečlen ČKP zápisné 80Kč + startovné 30Kč / 1 potkan
zápisné zahrnuje výstavní katalog, označení vystavovatele resp. soutěžícího a pozornost
od partnerů výstavy
startovné zahrnuje administrativní poplatek, poplatek za odborné posouzení běhu
potkana rozhodčím, dezinfekční sprej a papírové utěrky

Uzávěrka přihlášek proběhne 6.9. 2013 23:59. Po tomto terminu nebudou možné již žádné
dohlášky a změny v přihláškách.
Výstavní poplatky musí být uhrazeny na účet Českého klubu potkanů o.s.: 2400428531/2010
nejpozději do 9.9. 2013

FOTOSOUTĚŽ na výstavě POTKAN V PRAZE


téma: Potkaní mlsání - fotografie s potkánkem / potkánky, kteří si pochutnávají na něčem
moc dobrém (potkani musí konzumovat pouze potraviny pro potkany vhodné)



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, platba bude možná namístě nebo na
výstavní účet 2400428531/2010



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/

Kontakty na pořadatele výstavy
Výstavní email: sampion.potkan@seznam.cz
Pořadatel: Český klub potkanů o.s.– http://czkp.cz/
Garant výstavy: Bc. Helena Lužná – ChS Mouseville chsmouseville@email.cz 737 986 263
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