
NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
27. – 30. 6. 2013  BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

HLAVNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM 

Změna programu vyhrazena. www.vystavazvirat.cz

Souběžně probíhá:

otevřeno: čt – so 9.00 – 18.00; ne 9.00 – 16.00 hodin

ãtvrtek 27. 6. Den chovatelÛ MASNÉHO SKOTU

10,00 – 10,30 Slavnostní zahájení v˘stavy – koãárov˘ prÛvod, slavnostní projevy hostÛ  Pavilon P/VP

11,00 – 17,00 NÁRODNÍ ·AMPIONÁT MASNÉHO SKOTU, pfiehlídka,  Pavilon P/VP
hodnocení s odborn˘m komentáfiem, pfiedání cen vyhodnocen˘m chovatelÛm
11,00 – 12,00 - soutûÏní pfiehlídka plemenn˘ch b˘kÛ
12,00 – 17,00 - soutûÏní pfiehlídka dle jednotliv˘ch plemen a kategorií 

11,00 – 12,00 Pfiehlídka a hodnocení prasat s odborn˘m komentáfiem  Pavilon P/MP 

12,00 – 16,00 Pfiedvádûní a hodnocení kombinovan˘ch plemen ovcí a plemen koz  
- s odborn˘m komentáfiem, ukázka stfiíhání ovcí, zpracování vlny Pavilon P/MP

9,30 – 17,30 Program koní - pfiehlídka, pfiedvádûní,hodnocení koní,westernov˘ ranã,
ukázky jeÏdûní a dal‰í. Pavilon F

pátek 28. 6. Den chovatelÛ DOJNÉHO SKOTU A PRASAT

9,00  – 13,00 NÁRODNÍ ·AMPIONÁT HOL·T¯NSKÉHO SKOTU, pfiehlídka, hodnocení Pavilon P/VP
s odborn˘m komentáfiem, vyhlá‰ení ‰ampiónky a pfiedání cen vyhodnocen˘m chovatelÛm 

13,00 – 6,00 ·AMPIONÁT âESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU, pfiehlídka, hodnocení vítûzky,  Pavilon P/VP
s odborn˘m komentáfiem, vyhlá‰ení vitûzky, pfiedání cen vyhodnocen˘m chovatelÛm 
a vyhodnocení soutûÏe v odhadu hmotnosti vystavené plemenice.

9,30 – 13,00 Klasifikace plemenn˘ch beranÛ a kozlÛ                                                                       Pavilon P/MP

13.00 – 14.00 Pfiedvádûní a hodnocení prasat - s odborn˘m komentáfiem Pavilon P/MP

14,00 – 16,00 Pfiedvádûní a hodnocení masn˘ch a speciálních plemen ovcí s odborn˘m komentáfiem, 
ukázka stfiíhání ovcí, zpracování vlny Pavilon P/MP

9,30 – 17,30 Program koní - pfiehlídka, pfiedvádûní, hodnocení koní, westernov˘ ranã, 
ukázky jeÏdûní a dal‰í. Pavilon F 

Sobota 29. 6. Den chovatelÛ OVCÍ, KOZ A MASNÉHO SKOTU

11,00 – 17,00 NÁRODNÍ ·AMPIONÁT MASNÉHO SKOTU - POKRAâOVÁNÍ, pfiehlídka, 
hodnocení s odborn˘m komentáfiem, pfiedání cen vyhodnocen˘m chovatelÛm
15,00 – 17,00 - soutûÏní pfiehlídka chovatelsk˘ch skupin Pavilon P/VP

9,30 – 10,30 Pfiedvádûní prasat Pavilon P/MP

10,30 – 14,30 Kulináfiská show Franti‰ka K‰ány - jak na to, aby nám masíãko chutnalo 
(zpracování masa, a jiné zajímavosti) Pavilon P/MP

14,30 – 16,00 Pfiehlídka ocenûn˘ch kolekcí plemen ovcí a plemen koz - s odborn˘m komentáfiem, 
ukázka stfiíhání ovcí, zpracování vlny Pavilon P/MP

15,00 – 16,00 Pfiehlídka ocenûného dojného skotu Pavilon P/ VP

16,00 – 17,00 Pfiehlídka ocenûného masného skotu Pavilon P/VP 

9,30 – 17,30 Program koní - pfiehlídka, pfiedvádûní, hodnocení koní, westernov˘ ranã, 
ukázky jeÏdûní a dal‰í. Pavilon F

Nedûle 30. 6. Den chovatelÛ KONÍ

9,30 – 10,30 Pfiedvádûní prasat Pavilon P/MP

10,30 – 14,30 Kulináfiská show Franti‰ka K‰ány - jak na to, aby nám masíãko chutnalo 
(zpracování masa, a jiné zajímavosti) Pavilon P/MP

14,30 – 16,00 Pfiehlídka ocenûn˘ch kolekcí  plemen ovcí a plemen koz – s odborn˘m komentáfiem,
ukázka stfiíhání ovcí, zpracování vlny Pavilon P/MP

10,00 – 11,30 Pfiehlídka ocenûného dojného a masného skotu Pavilon P/VP

11,30 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ „MISS SYMPATIE“ Pavilon P/VP

9,30 – 16,30 Pfiehlídka a hodnocení koní - s odborn˘m komentáfiem, pfiedání cen vyhodnocen˘m 
chovatelÛm, doprovodn˘ program Pavilon F

13,00 – 15,00 Show program pro dûti, westernov˘ ranã, ukázky jeÏdûní a dal‰í. Pavilon F

13,00 – 15,00 SoutûÏ Junior teamu âSCHMS Pavilon P/VP

VP = velké pfiedvadi‰tû,  MP = malé pfiedvadi‰tû


