
  

Pozvánka 
 

12. 5. 2019 Neděle 
 
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu 

11.00 – 13.00 Národní šampionát skotu jersey 

13.00 – 13.30 Ukázka kolekce dojeného skotu 

13.45 – 15.00 Soutěž „Dítě a tele“ 

15.30 – 16.30 Ukázka kolekce dojeného skotu 

Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu 

10.00 – 12.30 Národní šampionát plemene charolais (rozhodčí: PJ Budler, USA) 

12.30 – 15.00 Národní šampionát plemene limousine (rozhodčí: David Goffinet, 
Belgie) 

15.00 – 16.00 Národní šampionát plemene aubrac (rozhodčí: PJ Budler, USA) 

16.00 – 17.00 Národní šampionát plemene parthenaise (rozhodčí: Vincent 
Loiseau, Francie) 

Místo konání: Pavilon F – předvadiště ovcí, koz a prasat 

09.00 – 10.00 Předvádění prasat 

10.00 – 10.30 Vlnohrátky – soutěže pro návštěvníky 

10.30 – 12.30 Ukázky zpracování vepřového masa – František Kšána 

12.30 – 13.00 Vlnohrátky – soutěže pro návštěvníky 

13.00 – 14.30 Předvádění ovcí a koz, hodnocení exteriéru koz lineárním popisem 
(mezinárodní posuzovatel Mr. Kupers Holandsko) 

14.30 – 16.30 Ukázky zpracování vepřového masa – František Kšána 

Místo konání: Pavilon F – střihačské pódium 

10.00 – 16.00 Otevřená soutěž ve stříhání ovcí ručními nůžkami 
Ukázky stříhání ovcí elektrickým strojkem pro návštěvníky výstavy 

Místo konání: Pavilon F – kolbiště 

14.00 Setkání legend po 20 letech - zahájení  

09.30 – 17.30 Chovatelské ukázky 
Jezdecký program 
Kočáry, westernové ježdění, jízdní policie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

13. 5. 2019 Pondělí 
 
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu 

10.00 - 14.30 Národní šampionát holštýnského skotu 
Přehlídka, hodnocení s odborným komentářem. Vyhlášení 
šampiónky a předání cen vyhodnoceným chovatelům 

15.00 – 15.30 Ukázky normandského skotu 

15.30 – 16.30 Ukázky kolekcí dojeného skotu 

Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu 

10.00 – 13.00 Národní šampionát plemene aberdeen angus (rozhodčí: Lee a 
Dawn Wilsonovi, Kanada) 

13.00 – 15.00 Národní šampionát plemene masný simentál (rozhodčí: PJ Budler, 
USA) 

16.00 – 17.00 Národní šampionát plemene hereford: (rozhodčí: PJ Budler, USA) 

Místo konání: Pavilon F – předvadiště ovcí, koz a prasat 

09.00 – 10.30 Hodnocení exteriéru ovcí a koz – školení hodnotitelů 

10.30 – 11.00 Vlnohrátky – soutěže pro návštěvníky výstavy 

11.00 – 12.00 Předvádění a hodnocení prasat s odborným komentářem 

12.00 – 14.00 Hodnocení ovcí a koz – školení hodnotitelů 

14.00 – 15.00 Vlnohrátky – soutěže pro návštěvníky výstavy 

Místo konání: Pavilon F – střihačské pódium 

10.00 – 16.00 Ukázky stříhání ovcí elektrickým strojkem pro návštěvníky výstavy 

Místo konání: Pavilon F – kolbiště 
 

Chovatelské přehlídky + ukázky 
Jezdecký program 
Kočáry, westernové disciplíny 
 
 

14. 5. 2019 Úterý 
 
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu 

09.00 – 12.30 Soutěžní přehlídka českého strakatého skotu 

13.00 – 15.00 Národní šampionát plemene brown swiss 

15.30 – 16.00 Ukázka normandského skotu 

16.00 – 17.00 Ukázky kolekcí dojeného skotu 

Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu 

10.00 – 11.00 Národní šampionát plemene Belgické modrobílé (rozhodčí: Paul 
Hoogsteijns, Belgie) 

11.00 – 12.00 Národní šampionáty ostatních francouzských plemen blonde 
d´Aquitaine a salers 

12.30 – 14.00 Národní šampionáty plemen dexter a piemontese 
 
 



  

14.00 – 17.00 Komentovaná přehlídka a prezentace vybraných masných plemen, 
která nebudou mít vlastní soutěžní šampionát (bruna d‘Andorra, 
bazadaise, galloway, gasconne, highland, pinzgauer, Texas 
longhorn, vosgienne, wagyu, v jednání chianina a dahomey) 

Místo konání: Pavilon F – předvadiště ovcí, koz a prasat 

09.00 – 11.00 Předvádění ovcí a koz 

11.00 – 12.00 Vlnohrátky – soutěže pro návštěvníky výstavy 

13.30 – 15.30 Předvádění prasat 

Místo konání: Pavilon F – střihačské pódium 

10.00 – 16.00 Ukázky stříhání ovcí elektrickým strojkem pro návštěvníky výstavy 

Místo konání: Pavilon F – kolbiště 
 

Ukázky chovatelských kolekcí 
Jezdecký program 
Kočáry 
Westernové disciplíny 
 
 

15. 5. 2019 Středa 
 
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu 

10.30 - 12.00 Soutěžní přehlídka normandského skotu, přehlídka, hodnocení s 
odborným komentářem 

12.30 „MISS SYMPATIE“ – vyhlášení výsledků návštěvnické ankety 

13.30 – 15.30 Ukázka vyhodnocených šampionek dojených plemen 

Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu 

10.00 – 11.00 Soutěžní přehlídka plemenných býků 

11.00 – 12.30 Soutěž chovatelských skupin masných plemen 

12.30 – 14.30 Soutěž Junior teamu ČSCHMS Praha 

Místo konání: Pavilon F – předvadiště ovcí, koz a prasat 

10.00 - 11.00 Přehlídka a hodnocení prasat s odborným komentářem 

11.00 – 12.00 Vlnohrátky – soutěže pro návštěvníky výstavy 

13.00 – 15.00 Předvádění ovcí a koz 

Místo konání: Pavilon F – střihačské pódium 

10.00 – 16.00 Ukázky stříhání ovcí elektrickým strojkem pro návštěvníky výstavy 

Místo konání: Pavilon F – kolbiště 

09.30 – 10.30 Pohádka 

11.00 Ukázky 

 

 

 Koupit vstupenku 
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