
Občanská iniciativa Soběšická garda pořádá dne 5.4.2010 
 

1. celosv ětovou výstavu drobného domácího 
zvířectva 

v prostorách areálu obytného souboru Rygle v Soběšicích 
 

Pozor! Dále je text určen pouze pro ty, kteří se umí nebo chtějí bavit. 
Ostatním se doporučuje čtením neztrácet čas. 

 
Téměř každý z nás, dlouhodobě znásilňován samozvanými tvůrci 

nejrůznějších pravidel chování, podvědomě považuje za drobné domácí 
zvířectvo většinou psy, kočky, papoušky, akvarijní rybičky a podobné 
miláčky a neuvědomuje si, že drobného domácího zvířectva jsou tisíce 
dalších druhů bez šance se kdykoli ucházet o medaile z pořádaných 
výstav. Tuto nepřijatelnou diskriminaci musíme protrhnout. Nehledě 
k tomu, že chovatelem drobného domácího zvířectva je úplně každý, kdo 
má jakoukoli domácnost a ne pouze vybraná skupina lidí, která svým 
koníčkům obětuje všechno, mnohdy i sousedské vztahy. 
 
Co je drobné domácí zvířectvo 
 

Vše, co s námi sdílí naše uzavřené životní prostředí a dělí se 
s námi o teplo, klid a pohodu domova. Kromě výše jmenovaných jsou to 
např. roztoči, blechy, moli, mouchy, komáři, mravenci, cvrčci, cikády, 
pavouci, mouční červi – a zde bychom mohli pokračovat do nekonečna.  
Některé příklady pro případnou srážku s útlocitem vynecháváme. Dejme 
i těmto žijícím tvorům právo ohřát se na výsluní slávy 1. celosvětové 
výstavy, stát se držitelem diplomu a třeba i mírné změny chovatele 
k jejich existenci. Snad jste už pochopili o co nám jde. Ale abychom se 
nedopustili opačné diskriminace – všechny obvyklé domácí druhy zvířat 
lze vystavovat rovněž s jediným omezením a to je rozměrové – musí se 
vejít do krabice objemu max. 1 m3. Z uvedeného je zřejmé, že nelze 
vystavit ani bílé nosorožce ani bílé medvědy. Naopak lze vystavit hada 
délky např. 15 m, protože ten se do krabice 1m3 stočí. 
 
Způsob vystavení 
 

Exponáty lze vystavit na vodítku, v kleci, v přenosném teráriu – 
meze se nekladou. Vystavovat blechy, moly a pod. v kožichu se pro 
neprůkaznost exponátu nedoporučuje. 
  



Každý vystavovatel může přihlásit libovolný počet exponátů. Více 
domácích zvířat jednoho druhu (např. pytel blech) se považuje za jeden 
exponát. 

 
Odměny 
 
 Každý vystavovatel obdrží za každý vystavený exponát zvláštní 
diplom – zajistí pořadatel. 
 
 Každý vystavovatel obdrží jako fyzická osoba (právnické osoby 
jsou z účasti na výstavě vyloučeny) věcnou cenu formou ceny 
vylosované. Aby tomu tak mohlo být, je vstupenkou pro vystavovatele 
věcný dar do depozita vystavovatele, který se stane cenou. Finanční 
dary, drahé kovy a drahé kameny se nepřijímají. 
 
Drezůra 
 
 Drezůra je nepovinná. Pozor – drezůru nepředvádí exponát, ale 
vystavovatel!!! Drezérem může být nejbližší osoba (standardní vztah) 
nebo osoba vzdálená (jen pro masochisty). 
 
Zvláštní odměna pro absolutního vítěze 
 
 Zvláštní odměnu pro absolutního vítěze zajistí reklamní společnost, 
pokud se její účast podaří pořadateli zajistit. Zvláštní cenou je osobní 
automobil. Zvláštní cenu vyhrává župan Soběšické gardy. Tím je 
pravděpodobně zajištěno, že ji předá spřízněné charitativní organizaci a 
tak se oklikou dostane na původně plánované místo. 
 
Časový rozvrh 
 

Instalace exponátů v době od 10:45 do 11:00 hod. Prohlídka  
exponátů od 11:00 do 11:30. Vystoupení s drezůrou, vyhodnocení, 
vypsání diplomů, uzávěr výstavy, úklid exkrementů bezprostředně poté. 
 
 
 
   Na vaši účast jako vystavovatelů, na vaše exponáty 
   a v nejhorším jako pouze diváky se těší pořadatel SG 


