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Vyhlášení akvaristické výstavy v Praze 
 

7. Mistrovství Evropy (2. kolo) a Mistrovství ČR (3. kolo)  

XXiipphhoo  --  MMoollllyy  22000066  
 

Termín: !!!  7. – 15. říjen 2006  !!! 
  
Místo: Botanická zahrada PřF-UK, Praha 
 Na Slupi 16; 120 00 Praha 2 
 
Příjem ryb: Středa 4.10.2006   09:00 –17:00 
Posuzování: Čtvrtek 5.10.2006   09:00 –17:00 
Vernisáž: Pátek 6.10.2006   17:00 
Otevřeno pro veřejnost: denně 7. – 15.10.2006 10:00 –18:00 
 
Zasílání přihlášek: do  4.9.2006 na adresu 
 Ing. Karel Krček (vedoucí výstavy) 
 Petra Bezruče 923/29, 182 00 Praha 8 
 telefon: 00420 284 687 510  
 mobil: 00420 603 744 027 
 e-mail: karel.krcek@seznam.cz 
 
 
Adresa zásilek: Ing. Karel Krček (po předchozí dohodě) 
Zásilky vlakem: Masarykovo nádraží nebo  Wilsonovo nádraží - Praha 
Letecké zásilky: Praha – Ruzyně 
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Výstavní a soutěžní instrukce: 

 
1. Výstava je součástí Mistrovství Evropy (2. kolo) a Mistrovství České republiky (3. kolo) 

v chovu ryb rodů Xiphophorus a Poecilia (Molly) pro rok 2006.  
2. Vystavovaná kolekce je reprezentovaná párem (samec + samice); hodnotí se podle 

mezinárodního standardu  ISXM 01.  
3. Kolekce jsou zařazeny do kategorií:  

§ Xiphophorus helleri 
§ Xiphophorus maculatus 
§ Xiphophorus variátus 
§ Poecilia sphenops 
§ Poecilia latipinna 
§ Poecilia velifera 

4. Výstavy a soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny chovatelů s podmínkou, 
že vystavované ryby jsou výsledkem jejich vlastních odchovů.  

5. Vystavovatelé neplatí žádné poplatky.  
6. Pro všechny vystavované kolekce budou zajištěny následující podmínky: 

- bloky lepených nádrží s oddíly 10 litrů (20x20x25 cm) 
- jemné provzdušnění 
- krycí skla 
- barva pozadí a dna černá (resp. šedo – modrá) 
- osvětlení denní 
- parametry vody: DGH cca 12, pH cca 7 
- teplota min. 22 °C 

7. Pořádající organizace zajistí vystavovaným rybám maximálně možnou péči.  
8. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit do výstavy ryby nemocné, slabé a neodpovídající 

platným standardům, případně i nadměrné množství ryb jednotlivého vystavovatele.  
9. Každý vystavovatel obdrží výsledkovou listinu a diplom.  

10. Poháry obdrží vítězové jednotlivých kategorií dle bodu 3. a to za umístění ve 2. kole 
ME XM 06, za celkové umístění v ME XM 06 a za umístění ve 3. kole MČR XM 06 
(celkem 18 pohárů). Pořadatel si vyhrazuje právo ocenit i další vystavovatele.  

11. Rozhodnutí jury je nenapadnutelné, rozhodující a konečné.  
12. Vystavené kolekce se nevracejí – pořadatel s nimi naloží podle vlastního rozhodnutí. 

Výjimky musí být mezi vystavovatelem a pořadatelem dohodnuty předem.  
13. Náklady spojené se zasláním ryb hradí vystavovatel.  
14. Zaslání ryb je spojeno s rizikem vystavovatele.  
15. Doručením kolekcí vystavovatel vyjadřuje souhlas s podmínkami uvedenými v těchto 

instrukcích.  
 
 

Důležité upozornění: 
 
Výše vyhlášená výstava v Praze je i 2. (závěrečným) kolem ME XM 06. Prvé kolo ME XM 06 
se koná 23.9. až 1.10.2006 v německém Bretnigu. Odvoz soutěžních kolekcí z ČR pro účast 
v 1. kole je plánována na 20.9.2006 ráno z Prahy. Zájemci o společný převoz ryb (zdarma) 
musí v předstihu kontaktovat Ing. Krčka na shora uvedenou adresu. 
 

 
 
 

Praha  13. 5. 2006 
 
 
 
      RNDr. Roman  Slaboch                                                                                 Ing. Karel  Krček                                                                                                               
      předseda AKV zal. 1899                                                                                 předseda ČMSXM 
 
  
 
   


