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■ ZO ČSCH Kyjov, okr. Hodonín a OKPM
Hodonín pořádají v areálu v Palackého ulici-přímo naproti Vlastivědnému muzeu ve
dnech 11.-12.8. 4. oblastní a 14. okresní výstavu všech zvířat mladých chovatelů s mezinárodní účastí. Současně proběhne místní výstava králíků, holubů a drůbeže. Otevřeno v so
8-20 hod., v ne 8-17 hod. Již tradičně expozice myslivců, včelařů, chovatelů hadů, sklípkanů a kalifornských žížal. Nebude chybět prodej
chovatelských a zahrádkářských potřeb ovoce,
zeleniny a jiného zajímavého zboží. Zajištěno bohaté občerstvení a tombola včetně živých zvířat - vyhrává každý los. Opět zajištěny
projížďky na ponících. I v letošním roce ukázka Králičího hopu - zahájení v so ve 14 hod.
a v ne v 9.30 hod. Srdečně zveme všechny
chovatele i nechovatele k návštěvě této již tradiční Jihomoravské letní výstavy. Kontaktní
e-mail: rocschkyjov@centrum.cz.
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■ Burzy akva-tera v Čelákovicích, ul. Kostelní 22 pořádáme každou 3. neděli v měsíci.
Srdečně zveme do nových prostor.
■ ZO ČSCH Vyškov pořádá trhy chovatelů králíků, zakrslých králíčků, morčat, drůbeže, holubů a exotického ptactva. Konají se
pravidelně každou pátou neděli v měsíci. Termíny na rok 2018: 30.9. a 30.12. Trhy se konají v neděli v čase 7-11 hod. v chovatelském areálu u vlakového nádraží Vyškov na
Moravě. Prodej: krmiv, chovatelských potřeb,
kroužků pro exoty, budek, přenosek, zahrádkářských potřeb, včelařských produktů a jiné.
Výkup: exotického ptactva a králičích kožek je
zajištěn. Občerstvení je zajištěno. Info. na tel.
739 665 050, př. Lejsek.

VÝSTAVY
■ ZO ČSCH Kožlany pořádá o pouti 10.-11.8.
výstavu holubů, drůbeže, králíků a exotů. Otevřeno v pá 14-18 hod. a v so 8-15 hod. K obeslání
a návštěvě výstavy vás srdečně zvou pořadatelé.
Informace na tel. 720 120 770.
■ ZO ČSCH Velké Bílovice pořádá ve dnech
10.-12.8. okresní výstavu mláďat králíků, drůbeže a holubů doplněnou o expozici okrasného ptactva. Otevřeno v pá 13-19 hod., v so
8-19 hod. a v ne 8-16 hod. Informace e-mail:
vystavabv@seznam.cz. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Budišov u TR pořádá výstavu drobného zvířectva, která se bude konat
11.-12.8. v chovatelském areálu Budišov. Můžete se těšit na bohatou tombolu a soutěž v kokrhání
kohoutů. Nebude chybět ani pečené maso a další dobroty. Tímto vás zveme k návštěvě a chovatele k výstavě zvířat. Výstava bude otevřena v so
13-18 hod. a v ne 8-15 hod. Kokrhání kohoutů
v so ve 13 hod., v ne v 10 hod. Přihlášky na tel.
724 970 037. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Chrastava, okr. Liberec pořádá ve
svém chovatelském areálu v Pobřežní ul. u příležitosti chrastavské pouti ve dnech 11.-12.8. místní výstavu králíků, drůbeže a s ukázkovou expozi-

cí holubů a okr. ptactva. Otevřeno v so 8-18 hod.
a v ne 8-15 hod. Občerstvení a bohatá tombola
zajištěna. Informace a přihlášky: Judytka Jiří, Turpišova 339, 463 31 Chrastava, tel. 702 507 242,
nebo na e-mail: kapral5@seznam.cz, případně na
tel. 774 054 276. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Hradec nad Moravicí vás srdečně zve k návštěvě a obeslání místní výstavy drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva, která proběhne ve dnech 11.-12.8. v chovatelském
areálu v Hradci nad Moravicí. Výstava bude otevřena po oba dny v 8-17 hod. Její součástí bude
expozice Klubu zakrslé rousné drůbeže. Informace: Petr Sonnek, tel. 728 116 577, e-mail:
sonnekp@seznam.cz. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Nový Bydžov pořádá ve dnech
11.-12.8. výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva, květin a kaktusů. Pro děti jsou připraveny tradičně jízdy na oslech a ukázka Králičího
hopu. Informace. J. Poříz, tel. 728 915 826.
■ ZO ČSCH Konice pořádá 11.-12.8. ve
svém chovatelském areálu za Kružíkovou ulicí tradiční místní výstavu králíků, holubů a drůbeže s expozicí exotického ptactva. Upozornění na změnu výstavy: bude otevřena v so 9–18
hod. a v ne 8-16 hod. Informace p. Páleník Lubomír, Kružíkova č. 470, 798 52 Konice, e-mail:
lubos.palenik@seznam.cz, tel. 702 497 124.
■ ZO ČSCH Libochovice pořádá 11.-12.8.
u příležitosti libochovické pouti tradiční výstavu zvířectva. Informace na adrese Ladislav Markvart; Chelčického 629; 411 17 Libochovice, e-mail: lad.markvart@seznam.cz.
Zveme všechny chovatele k obeslání a návštěvě výstavy.
■ ZO ČSCH Olešnice pořádá ve dnech
11.-12.8. tradiční pouťovou výstavu králíků,
drůbeže a holubů ve svém chovatelském areálu
v Olešnici. Pro veřejnost bude otevřen v so 8-18
hod a v ne 8-16 hod. Informace Daniela Mášová, Křtěnovská 608, 67974 Olešnice, tel. 605 513
317, e-mail: danielamasova@seznam.cz. Informace Ing. Jiří Bareš, tel.: 777 315 269.

■ ZO ČSCH Sedlec-Prčice pořádá ve dnech
11.-12.8. 34. místní výstavu drobného zvířectva v novém areálu staré radnice v Prčici. Otevřeno v so 13-18 hod. a v ne 8-16 hod. Informace e-mail: miratuma64@seznam.cz nebo tel.
604 405 249. Srdečné zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Telč vás zve ve dnech 11.-12.8.
k návštěvě okresní výstavy králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva, včetně ukázek dalších
drobných hospodářských zvířat. Výstava se koná
v chovatelském areálu Jihlavská ul. 3 v Telči. Otevřeno v so 8-17 hod. a v ne 8-14 hod. Bohaté občerstvení a doprovodný program zajištěn. Na vaši
návštěvu se těší pořadatelé.
■ ZO ČSCH Jilemnice pořádá ve dnech
12.-13.8. výstavu králíků a drůbeže. Informace
na adrese: př. Ladislav Božek, Za lázněmi 868,
514 01 Jilemnice, e-mail: l.bozek@seznam.cz.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Kařez, okres Rokycany pořádá
17.-18.8. u obecní sokolovny v Kařeze 36. místní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Otevřeno pá
14-18 hod., v so 8-14 hod. Vlakové spojení trať
Plzeň-Praha železniční stanice Kařez. Přihlášky
a informace na e-mail: zocsch-karez@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Andělská Hora pořádá 18.8.
okresní výstavu králíků, holubů, drůbeže při zdejší pouti. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Blatná 1 pořádá u příležitosti blatenské pouti 18.-19.8. tradiční 53. letní výstavu
králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Výstava bude v chovatelském areálu na Nábřeží Dukelském. Otevřeno pro veřejnost v so 8-18 hod.
a v ne 8-17 hod. K poslechu i tanci hraje v sobotu od 18 hod. Starošumavská pětka a v neděli od
9 hod. Doubravanka. Přijďte s námi zakončit léto.
K návštěvě srdečně zvou pořadatelé. Kontakt na
jednatele 727 942 251.
■ ZO ČSCH Bystřice pod Hostýnem vás
zve k obeslání a návštěvě okresní výstavy králíků, holubů a drůbeže, která se bude konat dne
18.-19.8. v chovatelském areálu obce Lipová. Okresní výstava drobného zvířectva bude
pro veřejnost otevřena v so 13-19 hod. a v ne
8-16 hod. Přejímka zvířat se uskuteční v sobotu 18.8. 6-8 hod. Informace na adrese Ladislav Darebník, Pacetluky 34, 768 43 Kostelec u Holešova, nebo prostřednictvím e-mailu:
csch.bystricepodhostynem@seznam.cz. Případné další dotazy vám budou zodpovězeny na
tel. čísle 725 440 484. Těší se na vás pořadatelé, bohaté občerstvení, speciality z místní udírny a další pochutiny z české kuchyně jsou zajištěny. V sobotu bude zajištěn program pro děti,
v neděli od 13 hod. se uskuteční Králičí hop.
■ ZO ČSCH Hřivčice pořádá ve dnech
18.-19.8. na hřišti místní výstavu králíků, holubů
a drůbeže s expozicí exotického ptactva. Informace
př. Josef Vilhelm, Pražská 241, 440 01 Dobroměřice, tel. 776 131 615, e-mail: j.vilhelm@email.cz.
Otevřeno v so 8-17 hod. a v ne 8-13 hod. Bohatý doprovodný program, těšíme na vaši návštěvu.
■ ZO ČSCH Karviná pořádá ve dnech
18.-19.8. místní výstavu králíků, drůbeže a holubů s mezinárodní účastí. Je to již 48. karvinská
výstava drobného zvířectva. Připravujeme doplňkový prodej a další doprovodné akce. Uvítá vás

příjemné prostředí areálu SŠ, ZŠ a MŠ + DD srdce - Karviná - Fryštát -Vydmuchov. Vchod na tuto
výstavu je z Fryštátské ulice. K návštěvě a obeslání vás srdečně zvou pořadatelé. Veškeré informace podá J. Szebesta, tel. 770 136 177.
■ ZO ČSCH Kostelní Lhota vás zve na místní výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotického
ptactva, která se koná ve dnech 18.-19.8. v areálu školy. Informace př. Bohumil Dvořák, e-mail:
dvorak.bohumil@centrum.cz, tel. 725 164 150.
K obeslání a návštěvě srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Rymáně, Mníšek pod Brdy vás
zve k obeslání a návštěvě tradiční místní výstavy králíků, holubů, drůbeže a případně i dalších
domácích mazlíčků dne: 18.-19.8. (otevřeno sobotu 8-18 hod. ne: 9-13 hod.). K vidění budou
i dva koně na nedaleké pastvině, kozičky, ovečky
a expozice mladých chovatelů morčátek, či jiných
zvířátek. V sobotu Králičí hop, expozice rymáňského včelaře, pěstitele kaktusů, místního sedláka s možností nákupu domácího medu, kaktusů
a ochutnávky farmářských produktů v čase výstavy. Výstava se bude konat v příjemném domácím
prostředí na zahradě u Kožíšků čp. 644. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Příjem zvířat
bude ve čtvrtek 16.8. od 18-20 hod. Posuzování zvířat proběhne v pátek 17.8. bez přítomnosti veřejnosti. Informace podá Blanka Kožíšková,
Rymáně 644, 252 10 Mníšek pod Brdy, e-mail:
blanka.koziskova@centrum.cz, tel.: 602 186 381.
Těšíme se na vás a na shledanou v Rymáni!
■ ZO ČSCH Valašské Klobouky uspořádá ve dnech 18.-19.8. místní výstavu drobného
zvířectva K, H, D v areálu fotbalového stadionu
TJ Spartak u nádraží ČD. Výstava bude doplněna
o ukázkovou expozici exot. ptactva a morčat. Posouzení zvířat proběhne 18.8. od 8.00 hod. Otevřeno: 13-18 hod., ne od 8-15 hod., kdy budou
rozdány ceny. Na příjemné setkání se těší pořadatelé. Bližší info. na tel. 604 515 618, nebo
e-mail: mapa2104@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Slavkov u Opavy pořádá pravidelnou výstavu dne 18.-19.8. otevřená v sobotu
a v neděli 8-18 hod. Ve svém areálu na Olomoucké ulici 426. Výstava je i prodejní. Příjem zvířat
16.8. 16-19 hod. Posuzování 17.8. od 8 hod. bez
přítomnosti veřejnosti. Výstavu lze obeslat tetovanými králíky, kroužkovanou drůbeží a holubi.
Občerstvení zajištěno jednak v restauraci nebo
u chovatelů. Budou tradiční bramborové Slavkovské placky. Přihlášky přijímá jak písemné, tak
i elektronické do 12.8. Václav Kozák, Mládežnická 366, 747 57 Slavkov, tel.: 728 363 323, e-mail:
chovatelslavkov@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Neděliště pořádá ve dnech
18.-19.8. výstavu králíků, drůbeže a holubů, výstava je otevřena v sobotu 8-17 hod. v neděli 8-13 hod.
Přihlášky zasílejte na email solc26@seznam.cz.
uzávěrka je 5.8. k návštěvě a obeslání srdečně
zvou pořadatelé. Tombola a bohaté občerstvení zajištěno.
■ ZO ČSCH Mukařov pořádá ve dnech 18.-19.8.
v areálu u kostela v Mukařově tradiční pouťovou
výstavu králíků, holubů a drůbeže. Informace na
adr.: Karel Čadil, Doubek 79, 251 01 Říčany, tel.
737 972 759, e-mail: romanasebkova@seznam.cz.
Otevřeno: so 12-17 hod. a ne 8-16 hod.
■ ZO ČSCH Nové Město na Moravě pořádá 18.-19.8. tradiční Horáckou výstavu drobného
zvířectva s expozicí okrasného ptactva. Otevřeno
v so 8-17 hod. a v ne 8-16 hod. Prodej zvířat až
po ocenění od soboty od 13. hod. Příjemné prostředí venku i uvnitř budovy s občerstvením.
■ ZO ČSCH Osek u Duchcova pořádá ve svém
chovatelském areálu ve dnech 18.-19.8. v 8-18 hod.
u příležitosti Oseckých slavností tradiční výstavu
králíků, holubů, drůbeže, ukázky exotů a Králičího hopu. Možnost nákupu chovných zvířat, krmiva
a chovatelských potřeb. Občerstvení zajištěno. Výstava je umístěna v chovatelském areálu ZO ČSCH
Osek u Duchcova, ul Dolejšova. K návštěvě výstavy zvou pořadatelé ZO ČSCH Osek u Duchcova.
Přihlášky a bližší informace na tel. 776 721 018,
603 523 549, e-mail: m.pipi@atlas.cz
■ ZO ČSCH Rožďalovice pořádá dne 18.8.
výstavu králíků, holubů a drůbeže ve Spolkovém domě, Ruská ulice 98, naproti čerpací stanici. Otevřeno 8-17 hod. Bohatá tombola, živá hudba. Informace a přihlášky na www.cschdz-ro.cz,
e-mail jiri.kubela@cschdz-ro.cz nebo telefonicky
Josef Velechovský, tel. 723 424 705.

