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pořádání výstav nále-
ží k základnímu poslání 
Českého svazu chovate-
lů. K největším výstavám 
drobného zvířectva, kte-
ré náš svaz pořádá, patří 
celostátní výstavy. Jedna 
z nich, takzvaná Celo-
státní výstava mláďat, 
se bude konat ve dnech  
17. a 18. září 2022 na vý- 
stavišti v Přerově, statu-
tárním městě Olomouc-
kého kraje. V pořadí již 

52. celostátní výstavu mladých králíků a 14. celo-
státní výstavu mladé drůbeže doprovodí expozice 
okrasných a užitkových holubů a exotického ptac-
tva. Přerovští chovatelé jsou zkušenými pořadateli, 

kteří dokážou „mláďata“ patřičně doladit pestrým 
doprovodným programem. 

Celostátní výstava je přehlídkou dlouhodobé 
a náročné šlechtitelské práce našich organizova-
ných chovatelů. Na výstavě budou k vidění králíci 
a drůbež mnoha známých, či naopak nepříliš zná-
mých, plemen a barevných rázů. A nejenom to. 
Výstava bude i místem setkání s lidmi naladěný-
mi na stejnou notu. To není klišé, ale nezpochyb-
nitelný fakt  

Nechť jsou tyto řádky pozváním na význam-
nou chovatelskou akci, která zaujímá přední místo 
v našem chovatelském kalendáři. Přeji vám všem 
hodně zážitků z této výstavy, úspěšnou chovatel-
skou sezónu a především pak pevné zdraví. 

Též s přáním všeho dobrého váš předseda 

Ondřej MatOuš

Vážení přátelé, 
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