
 ■ ZO ČSCH Polička vás zve k návštěvě 
a obeslání Jarní výstavy králíků, holubů a drů-
beže, spojenou s expozicí českého strakáče, 
která se koná dne 6.5. v areálu Pod pivova-
rem. Uzávěrka přihlášek nejpozději do 25.4. na  
e-mail: panrokos@seznam.cz. Více info na tel. 
608 448 691.

 ■ ZO ČSCH Nové Město n. Moravě pořádá 
6.-7.5. výstavu drobného zvířectva. Otevřeno: so 
8-17, ne 8-15. Info na tel. 606 219 718.

 ■ ZO ČSCH Bochoř pořádá ve dnech 6.-7.5.  
místní výstavu drobného zvířectva. Výstava 
bude otevřena v so od 14-18 hod., ne od 8-16 
hod. Uzávěrka přihlášek je 27.4. Přihlášky za-
sílejte na adresu: Pavla Macíčková, Šišma 54, 
751 11 Radslavice, tel. 739 056 788, e-mail:  
pavla.kabatova@seznam.cz. 

 ■ ZO ČSCH Hutisko-Solanec pořádá ve 
dnech 6.-7.5. místní výstavu králíků, holubů 
a drůbeže v areálu ČSCH. Otevřeno so 12-18 
hod., ne 8-16 hod. Bohatá tombola, skvělé ob-
čerstvení. Ukázka Králičího hopu. Prodej krmiva 
a chovatelských potřeb. Výstava se koná při pří-
ležitosti pouti. Vezměte rodinu a přijeďte do srd-
ce Beskyd. Srdečně zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Držovice u Prostějova pořá-
dá ve dnech 6.–7.5. výstavu drobného zvířec-
tva v areálu na hřišti v Držovicích. Výstava bude 
otevřena v so 13-19 hod., v ne 8-16 hod. Při-
hlášky zasílejte do 27.4. na adresu Jaroslav 
Brabec, Olomoucká 185, 796 07 Držovice. Tel. 
739 948 239, e-mail: brabcova.pv@seznam.cz. 
zajištěno občerstvení a tombola. Srdečně zvou 
pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Ovčáry u Mělníka pořádá ve 
dnech 6.-7.5. májovou výstavu drobného zví-
řectva v areálu Hostince u Šulců v Ovčárech. 
Otevřeno so 13-18 hod., ne 8-12 hod. Přihláš-
ku posílejte na adresu: Martin Bušek, Nedomi-
ce 32, 277 14 Dřísy, tel. 606 907 270, e-mail:  
busek.nedomice@seznam.cz. Srdečně zvou po-
řadatelé.

 ■ ZO ČSCH Znojmo 1 pořádá ve dnech  
6.-7.5. tradiční jarní oblastní výstavu holu-
bů, králíků, drůbeže a okrasného ptactva ve 
svém chovatelském areálu na Družstevní uli-
ci ve Znojmě. Součástí výstavy bude Speciál-
ní výstava moravských modrých králíků. Ote-
vřena pro veřejnost bude 6.5. 12-18 hod. a 7.5. 
8-12 hod. Přihlášky zasílejte na e-mail:  
Bohac.Miroslav@seznam.cz nebo Z. Berková  
e-mail: laskausata@seznam.cz. Uzávěrka přihlá-
šek je 25.4. Srdečně zvou pořadatelé. 

 ■ ZO ČSCH Nová Paka pořádá ve dnech  
12.-13.5. výstavu králíků, drůbeže a holubů. 
Otevřeno v pá 14-18 hod., so 8-16 hod. Info 
Ing. Josef Nádvorník, tel. 725 052 622, e-mail:  
sotna.j@seznam.cz.

 ■ ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 13.5. 
od 7-17 hod. tradiční výstavu drobné-
ho zvířectva. Přihlášky a bližší info na tel.  
776 735 604, e-mail: zita.czu@seznam.cz nebo na  
www.zocschslatinany.cz. Uzávěrka přihlášek 
do 4.5. Bude připravena bohatá tombola, ob-
čerstvení a prodej chovných zvířat. Srdečně 
zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Šlapanice v Čechách pořádá  
13.-14.5. na hřišti ve Šlapanicích jarní výstavu 
drobného zvířectva. Výstava bude otevřena v so 
12-17 hod. a v ne 8-12 hod. Info a přihlášky na tel. 
737 734 936, e-mail: csch-slapanice@seznam.cz. 
Srdečně zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Slaný pořádá 20.5. výstavu králí-
ků, holubů, drůbeže, exotického ptactva a akva-
rijních rybek. Výstava bude rozšířena o ukázku 
Králičího hopu a mazlící koutek pro děti i do-
spělé. Obohacením výstavy je expozice včela-
řů, prodejní výstava kaktusů, prodej chovatel-

ských potřeb, stánky s občerstvením a další. Pro 
dětičky bude na výstavě krom zvířátek také ko-
lotoč, stánek s malováním na obličej, dílničky 
atd. Přihlášky zasílejte do 10.5. na adresu: Adé-
la Vondráková, Hlavní 246, 273 51 Velké Přítoč-
no, nebo na e-mail: zo.slany.office@gmail.com. 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na 
tel. 776 341 627.

 ■ ZO ČSCH Ostrava-Hrabová pořádá  
20.-21.5. místní výstavu drobného zvířectva na 
hřišti TJ Sokol Hrabová. Příjem zvířat v so do 
9 hod. Otevřeno so 9-18 hod. a ne 8-12 hod. Info 
př. Ročňák, tel. 736 628 206. Uzávěrka přihlášek 
do 14.5. Zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Letohrad pořádá v novém výstav-
ním areálu 20.- 21.5. prodejní výstavu drobného 
zvířectva a malé zemědělské techniky. Srdečně 
vás zveme k návštěvě a obeslání výstavy. Parko-
vání u areálu zdarma.

 ■ ZO ČSCH Kobeřice srdečně zve na Májovou 
výstavu drobného zvířectva v Kobeřicích u Opavy 
ve dnech 20.–21.5. v areálu na Kačáku. Přihlášky 
zasílejte na e-mail: chovatele.koberice@seznam.cz 
nebo telefonicky na tel.: 737 378 377, Svobodová 
Markéta. Všechny srdečně zveme k návštěvě, bo-
haté tombole a posezení. 

 ■ ZO ČSCH Letohrad pořádá u příležitosti Ko-
pečkové pouti 20.-21.5. prodejní výstavu králíků, 
drůbeže, holubů, exoty a malé zemědělské tech-
niky. Součástí výstavy budou ukázky Králičího 
hopu, prodej květin a sadby. Bohaté občerstve-
ní. Přihlášky zvířat na Ing. Miroslav Krejčí, V Ale-
ji 885, 561 51 Letohrad, tel. 739 396 688. e-mail: 
krejcim1@centrum.cz. Uzávěrka přihlášek 5.5.

 ■ ZO ČSCH Havlíčkův Brod pořádá ve dnech 
27.-28.5. v ulici „U Vítků“ okresní výstavu krá-
líků, holubů a drůbeže. Otevřeno pro veřejnost 
v so 8-18 hod. a v ne 8-14 hod. Přihlášky do 
16.5. a bližší info na tel. 605 580 278, e-mail: 
bouma@avo.cz. K obeslání výstavy a návštěvě 
zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Plumlov vás zve k návštěvě a žádá 
o obeslání místní všeobecné výstavy zvířectva, 
která se koná v so 3.6. od 12-18 hod. a 4.6. 8-16 
hod. Těšíme se na vaši účast a na shledanou na 
místní výstavě ve městě Plumlov.

 ■ ZO ČSCH Bystřice u Benešov pořádá ve 
dnech 24.-25.6. Místní výstavu králíků, holubů, 
drůbeže a okrasného ptactva v chovatelském are-
álu Pod Barevnou. Otevřeno pro veřejnost v so 
24.6. 13-17.00 hod., ne 25.6. 8-16:00 hod. Při-
hlášky zvířat možno zasílat do 12.6. Přihláš-
ky a info na tel. 608 529 171 a nebo na e-mail: 
dvorro@volny.cz. K obeslání a návštěvě výstavy 
zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Měřín pořádá 24. a 25.6. již  
36. místní výstavu drobného zvířectva a 5. okres- 
ní expozici chovných kohoutů. Otevřeno bude 
v so 13-17:30 hod. V ne 8-17 hod. Možný ná-
kup chovných zvířat. Bohatá tombola a ob-
čerstvení zajištěno. Přihlášky přijímá jedna-
tel Stanislav Králíček, tel. 731 235 747, e-mail:  
standaholandaci@seznam.cz. K návštěvě srdeč-
ně zvou pořadatelé ZO ČSCH Měřín. 

 ■ ZO ČSCH Kelč pořádá ve dnech 24.-25.6. 
tradiční výstavu drobného zvířectva. Otevřeno: so 
13-19, ne 8-16 hod. Přihlášky zasílejte do 12.6. 
na e-mail: zocschkelc@seznam.cz. Info na tel. 
605 558 932. Srdečně zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Zašová okr. Vsetín pořádá ve 
dnech 1.-2.7. ve svém chovatelském areálu u ná-
draží ČD místní výstavu králíků, holubů, drůbe-
že a exotického ptactva. Pro veřejnost otevřeno 
v so 12-18 hod. a v ne 7-15 hod. Info a přihlášky 
přijímá do 15.6. Ivana Kuchařová, Podlesí 402,  
757 01 Valašské Meziříčí, tel. 732 276 098, nebo 
e-mail: csch-zasova@post.cz. 

 ■ ZO ČSCH Holešov pořádá tradiční výsta-
vu k 119. výročí založení spolku v Holešově. Vý-
stava králíků, holubů, drůbeže a exotů se koná 
8.-9.7. v chovatelském areálu Holešov, Plačkov 
607. Otevřeno so od 12 hod., ne od 8 hod. do 16 
hod. K obeslání, návštěvě a nákupu srdečně zvou 
chovatelé Holešova, info na tel. 732 437 804.

 ■ ZO ČSCH Borová pořádá ve dnech 22.-23.7. 
prodejní výstavy králíků, holubů a drůbeže. Ote-
vřeno so 10-17 hod., ne 8-16 hod. u Sokolovny 
v Borové u Poličky. Info tel. 723 283 733 nebo  
e-mail: mami@seznam.cz.

ného ptactva zajištěn. Trhy se konají od 8 do 10 
hodin v chovatelském areálu na Sokolská 605, 
Křenovice. Srdečně zvou pořadatelé. Info P. Var-
ta, tel. 728 035 914.

 ■ ZO ČSCH Libčice nad Vltavou pořádá 
každou první sobotu v měsíci od 8 hodin se-
tkání chovatelů drobného zvířectva v chovatel-
ském areálu Kuželník. Prodej krmiv a chovatel-
ských potřeb. Občerstvení zajištěno. Informace 
tel. 606 223 296. 

 ■ ZO ČSCH Litovel pořádá každou třetí nedě-
li v měsíci od 6-10 hod. v chovatelském areá-
lu trhy exotického ptactva a drobného zvířectva, 
papoušci, králíci, drůbež, holubi. Parkování zdar-
ma přímo u haly, občerstvení. Prodej krmiv a vý-
kup ptactva pravidelně zajištěn. Informace: tel.  
723 061 895, 733 347 060.

 ■ ZO SZCH Nitra-Dolné Krškany zve ctě-
né návštěvníky na tradiční chovatelské trhy ka-
ždou třetí neděli v měsíci 6-10 hod. v areálu 
Kulturního domu.

 ■ ZO ČSCH Opava 1 pořádá každou neděli 
9-12 hod. setkání chovatelů drobného zvířectva 
na náměstí Svaté trojice 14 u fotbalového stadió-
nu. Příjemné prostředí, občerstvení. 

 ■ ZO ČSCH Rudolfov, okres České Budějo-
vice pořádá každou 2. neděli v měsíci 8-10 hod. 
chovatelské trhy v bývalém vojenském objek-
tu strážnice. Informace na tel. 724 759 318.

 ■ ZO ČSCH Slezská Ostrava oznamuje, že  
každou neděli pořádá trhy v chov. areálu na uli-
ci Chitusiho. Snadný přístup od zastávky ČB 
pokladna. Trhy probíhají od 6 až do 9.30 hod. 
a možno si zakoupit, jak chovné zvířectvo, tak 
různé chov. produkty např. vejce, sýry, mléko 
a podobně. Ve společenské místnosti si každý 
může posedět a dát si občerstvení z naší kuchy-
ně. Prodejci i kupci jsou srdečně zváni. 

 ■ ZO ČSCH Soběslav pořádá ve svém areálu 
každou první neděli v měsíci tradiční chovatelské 
trhy. Prodej zvířat, krmiv, chovatelských a zahrád-
kářských potřeb, výkup exotů, kožek atd. Otevře-
no pravidelně 7.00-9.30 hod. Informace na tel. 
606 164 750 nebo e-mail: martin.nech@volny.cz. 
Srdečně zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Strakonice I pořádá každou neděli 
od 7-11 hod. ve svém chovatelském areálu Podsr-
penská 399 (za hřbitovem) prodejní trhy drobného 
zvířectva, výrobků, výpěstků a chovatelských po-
třeb. Nyní i prodej vykrmených krůt, krocanů, ku-
řic, krůťat, brojlerů, kachňat a housat na výkrm. 
Občerstvení, živá hudba. Srdečně zveme!

 ■ ZO ČSCH Straškov-Vodochody pořádá 
každou třetí neděli v měsíci od 7 hod. trh exotic-
kého ptactva. Trh se koná v areálu ve Straškově. 
Srdečně zvou pořadatelé. 

 ■ ZO ČSCH Stříbro pořádá každou první so-
botu v měsíci v chovatelském areálu v Mánesově 
ulici od 8-11 hod. trh drobného zvířectva. Zájem-
ci mohou nabídnout k prodeji přebytky (králíky, 
holuby, drůbež, okrasné ptactvo, med, medovi-
nu, vejce…). Možnost nákupu a prodej krme-
ní. Info e-mail: zocsch.stribro@seznam.cz, tel.  
723 776 479. Akce se uskuteční za dodržení 
opatření, související s nákazovou situací. Změna 
programu nebo konání akce vyhrazeno, sleduje-
me aktuální nařízení.

 ■ ZO ČSCH Tachov 1 pořádá chovatelské 
trhy drobného zvířectva – králíci, drůbež, holubi 
v chovatelské hale v Tachově, ul. Chodská, 347 01  
Tachov, a to každou třetí sobotu v měsících únor-
-červen, září a říjen. Parkování před areálem.  
Srdečně zvou pořadatelé. Tel. 737 159 003.

 ■ ZO ČSCH Telč pořádá ve svém chovatelském 
areálu ul. Jihlavská 3, každou 2. neděli v měsíci 
trhy drobného hospodářského zvířectva a exotů, 
výkup kůží zajištěn otevřeno pravidelně od 7hod 
do 9hod. Srdečně zvou pořadatelé. 

 ■ ZO ČSCH Třebíč 1 pořádá každou 3. nedě-
li v měsíci trhy drobného zvířectva. Výkup exotů 
a kůží zajištěn. Možnost nákupu zrnin pro ptac-
tvo a exoty. Trhy vždy od 6.30-9.30 hod. Info. na 
tel. 732 821 297, e-mail: 48pepik@seznam.cz.  
Srdečně zvou pořadatelé.

 ■ Ukončení trhů-ZO ČSCH Týnec n. Sá-
zavou oznamuje, že končí s pořádáním trhů.

 ■ ZO ČSCH Týniště nad Orlicí pořádá 
v chovatelském areálu každou 4. neděli v měsí-
ci (v prosinci 3. neděle) pravidelný ptačí trh a trh 
králíků, holubů a drůbeže. Prodej chovatelských 
potřeb a krmiv. Občerstvení zajištěno. Srdečně 
zvou pořadatelé. Pro více info tel. 732 744 636.

 ■ ZO ČSCH Uherské Hradiště 1 upozorňuje 
na dočasnou změnu při pořádání tradičních trhů 
ve výstavním areálu u restaurace Koruna. Prodej-
ní trhy budou probíhat prozatím každou 4. ne-
děli v měsíci v čase 6:30-9 hodin. Výkup kůží 
je zajištěn. Prodej kuřic bude dle aktuální vete-
rinární situace. Info a dotazy správce trhů tel. 
776 102 491. Prodejci mají vstup volný bez po-
platků. Kupující a návštěvníci platí vstupné 5,- Kč 
za osobu. Děkujeme za pochopení. 

 ■ ZO ČSCH Újezd u Brna pořádá každou čtvr-
tou neděli v měsíci v chovatelském areálu trhy 
drobného zvířectva, a to vždy od 7 hod. Výkup 
a prodej krmiv zajištěn.

 ■ ZO ČSCH Úštěk pořádá každou druhou ne-
děli v měsíci v areálu chovatelů od 6.00-8.30 
hod. trhy okrasného ptactva, holubů a králíků. 
Tel. 723 101 803.

 ■ Chovatelské trhy ve Velkém Beranově se ko-
nají každou 4. neděli v měsíci od 7.30 hod. v su-
terénu kulturního domu V. Beranov 231. Prodej 
chovatelských potřeb, krmných směsí, zrnin a mi-
nerálních doplňků. Informace: Tel. 704 757 701, 
732 880 619, e-mail: vaneklad@email.cz. Občer-
stvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. 

 ■ ZO ČSCH Vejprty oznamuje, že nově pořádá 
chovatelské trhy každou 3. neděli v měsíci (bře-
zen-listopad) v chovatelském areálu na adrese: 
Nerudova 835/37, Vejprty.

 ■ ZO ČSCH Velké Hoštice pořádá každou 1. 
neděli v měsíci trhy drobného zvířectva a exo-
tického ptactva, vždy od 8-11 hod. v chovatel-
ském areálu Pekliska. Možnost nákupu a prode-
je krmiv, chovatelských potřeb, zahrádkářských 
výpěstků a hospodářských přebytků. Prodejci 
i kupci jsou srdečně zváni! Občerstvení zajiště-
no. Info. na tel. 734 795 615.

 ■ ZO ČSCH Vyškov v roce 2023 pořádá trhy 
chovatelů králíků, zakrslých králíčků, morčat, 
drůbeže, holubů a exotického ptactva. Kona-
jí se pravidelně každou pátou neděli v měsíci. 
Trhy se konají 30.4./30.7./29.10. a 31.12.2023 
v chovatelském areálu u vlakového nádraží Vy-
škov na Moravě. Prodej: krmiv, chovatelských 
potřeb, kroužků pro exoty, budek, přenosek, 
zahrádkářských potřeb, včelařských produk-
tů a jiné. Výkup: exotického ptactva a králičích 
kožek je zajištěn. Občerstvení je zajištěno. Info. 
na tel. 739 665 050, př. Lejsek.

VÝSTAVY

 ■ ZO ČSCH Mirošov (okr. Rokycany) pořádá 
29.-30.4. ve svém chovatelském areálu tradič-
ní místní jarní pouťovou výstavu králíků, holu-
bů a drůbeže. Otevřeno bude v so 8–16 hod., ne 
8–15 hod. Možný nákup chovných zvířat, dob-
ré občerstvení a bohatá tombola. Info: Petr Burý-
šek, Lučiště 46, 335 61, tel. 605 470 978, e-mail:  
zocschmirosov@seznam.cz. Součástí výstavy 
bude Králičí hop. Srdečně zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Uničov pořádá tradiční prvomá-
jovou výstavu drobného zvířectva 30.4.-1.5. v ne 
14-18 hod. a v po 8-15 hod. Příjem zvířat pro-
běhne jen 30.4. od 7-9 hod. Přihlášky do 20.4. 
přijímá: Jana Mrázová, Šumvald 277, 783 85, 
tel. 605 117 878, e-mail: Jana-Hor@seznam.cz. 
K návštěvě a obeslání výstavy zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Týniště nad Orlicí pořádá dne 
1.5. výstavu králíků, holubů a drůbeže Me-
moriál J. Holického. Otevřeno 7-12 hod. Při-
hlášky zasílejte do 22.4. na adresu: ZO ČSCH,  
V. Opatrného 10, 517 21 Týniště nad Orlicí 
nebo e-mail: j.kupcovi@seznam.cz Info podá 
Jana Kupcová tel. 732 744 636. K obeslání, 
návštěvě a nákupu srdečně zvou pořadatelé.

Předplatné časopisu Chovatel
si lze zajistit písemně na adrese:
Český svaz chovatelů, Maškova 3,  

182 53 Praha 8 - Kobylisy,
telefonicky na čísle: 730 516 445

nebo e-mailem: chovatel@cschdz.eu.
Uveďte zda jste či nejste členem ČSCH.

OBJEDNÁVKA 
PŘEDPLATNÉHO

TRADIČNÍ TRHY
Pořádá každou neděli od 6.00 do 11.00 hodin  

ve svém chovatelském areálu  
v Kolíně-Štítarech. ZO ČSCH Kolín 1.
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