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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: 30.12. 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.

TRADIČNÍ TRHY

Pořádá každou neděli od 6.00 do 11.00 hodin
ve svém chovatelském areálu
v Kolíně-Štítarech. ZO ČSCH Kolín 1.

VÝSTAVY
■ ZO ČSCH Kasejovice pořádá tradiční výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů ve dnech 1.-2.12. Vystaveno až 900 zvířat,
živá hudba a občerstvení zajištěno. Kontakt tel.
728 446 997.
■ ZO ČSCH Vepříkov a ZO ČSCH Habry pořádají již 11. společnou okresní výstavu holubů, která se koná 1.-2.12. ve Vepříkově v kulturním domě. Otevřeno bude v so
13-18 hod. a v ne 8-13 hod. V loni bylo vystaveno 300 ks holubů. Součásti výstavy bude burza holubů a tradiční vepřové
hody. Přihlášky a informace získáte u přítele
Beránka, tel. 723 451 898. Srdečně zvou pořadatelé.

■ ZO ČSCH Choceň vás srdečně zve na
výstavu králíků, holubů a drůbeže, která se
koná 1.- 2.12. v chovatelském areálu v Chocni na Lhotách. Přihlášky a informace Jiří Vaněk Podhomolí 1540, 565 01 Choceň, tel.
606 943 800, e-mail: 1540vanek@seznam.cz.
Těšíme se na vás chovatelé ZO ČSCH Choceň.
■ ZO ČSCH Lužná pořádá dne 8.12. zimní výstavu králíků, holubů a drůbeže v areálu
ZO na Masarykově náměstí. Otevřeno v 8-14
hod. Info: Martin Strnad, Masarykovo nám.
59, 270 51 Lužná, tel. 721 611 832, e-mail:
strnad.martin.luzna@seznam.cz. Občerstvení
zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Plzeň-Doubravka a OO ČSCH
Plzeň pořádají v termínu 8.- 9.12. oblastní
výstavu Plzeň 2018. Výstava otevřena v sobotu v 8-17 hod, v neděli v 8-13 hod. Součástí bude mikulášská nadílka pro mladé
chovatele. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Žalany, okr. Teplice pořádá
v sobotu dne 15.12. tradiční předvánoční
okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže spojenou s prodejem chovných zvířat. Otevřeno
v 8-14 hod. Informace na tel. 607 927 574. Občerstvení pro návštěvníky zajištěno. Srdečně
zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Opava I. pořádá dne 15.12.
okresní výstavu výletků holubů ve svém chovatelském areálu nám. Sv. Trojice č. 14 v Opavě.
Bližší informace poskytne přítel W. Benna, tel.
604 382 393, e-mail: wilfriedbenna@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Blatná pořádá ve dnech
5.-6.1.2019 jubilejní 20. zimní výstavu výletků holubů, králíků a drůbeže s ukázkou exotického ptactva. Výstava se koná v chovatelském areálu na nábřeží Dukelském. Otevřeno
v so 13-17 hod. a v ne 8-12 hod. Informace u jednatele M. Vaněček, tel. 727 942 251.
K návštěvě srdečně zvou pořadatelé.

■ ZO ČSCH Křenovice u Slavkova pořádá okresní soutěžní výstavu holubů spojenou
s trhem holubů dne 5.–6.1.2019 v chovatelském areálu na ulici Sokolská. Otevřeno v so
13–18 hod. a v ne 8–14 hod. Bude probíhat
soutěž chovatelů okresu Vyškov a soutěž chovatelů mimo okres Vyškov. Vyhlášení výsledků
v neděli 6.1.2019 ve 13 hod. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé. Informace podá
p. Pavel Varta, tel. 728 035 914.
■ ZO ČSCH Suchomasty, okres Beroun,
pořádá dne 19.1.2019 výstavu králíků, holubů a drůbeže ve Starém mlýně v Suchomastech. Výstava je otevřena v 8-15 hod. Uzávěrka přihlášek je 3.1.2019. Informace podá
Jaroslav Peták, Vinařice 36, 267 01 Králův
Dvůr, tel. 739 993 678, e-mail: zo.suchomasty@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Holice pořádá v neděli 20.1.2019 XVIIII. celorepublikovou výstavu holubů amerických kingů. Výstava se
koná ve výstavním areálu ZO ČSCH Holice Puškinova 1018, u nádraží ČD. Otevřeno bude pro návštěvníky v neděli v 8-12
hod. Předpokládáme, že bude vystaveno
300 holubů. Součástí výstavy bude velký
trh všech plemen holubů. Tradiční vystavovatelé obdrží přihlášku na výstavu. Přihláška bude ke stažení pro další zájemce na
stránkách: chovatelé-holice.wbs.cz. V sobotu 19.1.2019. se uskuteční večírek chovatelů kingů s hudbou a občerstvením.
Pořadatelé se těší na vaši návštěvu.
■ ZO ČSCH Velký Beranov pořádá výstavu Holubářská Vysočina 2019 ve dnech
26.-27.1.2019. Soutěží se již šestý ročník o putovní pohár Memoriálu Zdeňka
Rühra na nejlépe oceněnou voliéru holubů. Výstava bude otevřena v so v 14-18 hod.

a v ne 8-13 hod. Kontakt: Vaněk Josef, 588
21 Velký Beranov 265, tel. 604 245 316,
e-mail: vanekvb@seznam.cz. Přihláška na
www.obecvelkyberanov (rubrika zájmová činnost). Tombola a občerstvení zajištěno. Srdečně zve k obeslání a návštěvě ZO ČSCH Velký
Beranov.
■ ZO ČSCH Rakovník pořádá ve dnech
25.-26.1.2019 zimní výstavu králíků, holubů a drůbeže s expozicí okrasného ptactva.
Výstava se koná v chovatelském areálu ve
Vladislavově ulici čp. 278 (u Vysoké brány)
v Rakovníku. Nejlépe oceněná zvířata obdrží
čestné ceny. Otevřeno v pá 14-18 hod., v so
8-16 hod. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Informace podá a přihlášky přijímá
do 13.1.2019 pan Zbyněk Hejda, Na Sekyře 152, 269 01 Rakovník, tel. 605 291 699,
e-mail: zbynekhejda@email.cz. Srdečně vás
zveme k obeslání a návštěvě výstavy.
Pro návštěvníky je k dispozici parkoviště
100 metrů od areálu výstavy.
■ ZO ČSCH Hostouň, okr. Kladno pořádá
ve dnech 26.-27.1.2019 zimní výstavu drobného zvířectva (mimo vodní drůbeže) v kulturním domě v Kněževsi u Prahy. Spojení:
MHD 319, (letiště Praha) PID 322 a 323
(nádraží Veleslavín), ČSAD Praha-Kladno a Praha-Slaný. Příjem zvířat 24.1.2019
od 14 hod. Přihlášky do 17.1.2018 přijímá:
Boukal J., Kněževes 153, 252 68 Středokluky, tel: 220 950 033, 605 356 364, e-mail:
boukalj@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Kolešovice, okr. Rakovník pořádá dne 9.2.2019 ve výstavním areálu Zimní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Otevřena bude v 8-14 hod. Prodej kvalitních
zvířat, občerstvení a tomboly zajištěn. Přihlášky přijímá: Marta Řežábková, 270 02 Ko-

• obnovení funkce a zvýšení výkonu
stroje
• odstranění samovybíjení baterie
• úspora oproti koupi nové
baterie / stroje

