• Červen 2018
■ ZO ČSCH Straškov-Vodochody pořádá
každou třetí neděli v měsíci od 7 hod. trh exotického ptactva. Trh se koná v areálu ve Straškově.
Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Stříbro pořádá každou první sobotu v měsíci v areálu v Mánesově ulici od 8-11
hod. trh drobného zvířectva. Srdečně zvou pořadatelé.
■ 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 pravidelné výměnné trhy exotů a všeho
drobného zvířectva vždy druhou neděli v měsíci. Výkup kůží a exotů zajištěn. Těšíme se na vás.
■ ZO ČSCH Třebíč 1 pořádá každou 3. neděli v měsíci trhy drobného zvířectva. Výkup exotů
a kůží zajištěn. Možnost nákupu zrnin pro ptactvo a exoty. Trhy vždy od 7.30-10.30 hod. Info.
na tel. 732 821 297, e-mail: 48pepik@seznam.cz.
Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Týnec n. Sázavou oznamuje, že
opět každou třetí neděli v měsíci pořádá chovatelské trhy, možnost nákupu krmení a slepiček.
■ ZO ČSCH Uherské Hradiště 1 oznamuje, že pravidelné trhy u restaurace Koruna probíhají každou neděli od 6 do 9.30 hod. Každou
4. neděli zajištěn i výkup kůží. Prodej kuřic stále.
■ ZO ČSCH Újezd u Brna pořádá každou
čtvrtou 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 neděli v měsíci v areálu chovatelů od 6.30-9.30
hod. trhy okrasného ptactva, holubů a králíků.
Tel. 723 101 803.
■ Trhy exotického ptactva, drobného hospodářského zvířectva a krmiva. Místo konání Vejprty v Městském kulturním a společenském středisku ul. Pohraniční stráže 2, každou
třetí neděli v měsíci (17.6, 15.7., 19.8., 16.9.,
21.10.) 6-10 hod. Vstupné 30 Kč. Občerstvení
zajištěno. Kontaktní osoba p. Alfréd Volkmann,
tel. 474 385 415.
■ ZO ČSCH Velké Hoštice pořádá každou
1. neděli v měsíci trhy drobného zvířectva a exotického ptactva, vždy od 8-11 hod. v chovatelském areálu Pekliska. Možnost nákupu a prodeje krmiv, chovatelských potřeb, zahrádkářských
výpěstků a hospodářských přebytků. Prodejci
i kupci jsou srdečně zváni! Občerstvení zajištěno. Info na tel. 734 795 615.
■ ZO ČSCH Volduchy pořádá chovatelské trhy exotického ptactva a drobného zvířectva (papoušci, králíci, drůbež a ostatní) v Oseku
na Farmě Ara manželů Kesnerových, každou poslední neděli v měsíci od 8-9.30 hod., parkování zdarma cca 200 míst, vynikající občerstvení,
prodej krmiv, VÝKUP ptactva pravidelně zajištěn. Informace na tel: 723 212 994.
■ Chovatelské trhy ve Velkém Beranově se konají každou 4. neděli v měsíci od
7.30 hod. Prodej chovatelských potřeb, krmných směsí, zrnin a minerálních doplňků. Výkup exotů i králičích kožek zajištěn. Informace:
tel. 604 245 316, e-mail: vanekvb@seznam.cz.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Blatná pořádá každou 4. sobotu
v měsíci tradiční burzu exotického ptactva spojenou s prodejem chovatelských potřeb a krmiv.
Otevřeno vždy 7-9 hod. v chovatelském areálu
na nábřeží Dukelském.
■ 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: 29.4., 29.7., 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.

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 Prosiměřice vás srdečně zve na
místní výstavu holubů, králíků, drůbeže a exotů,
která se koná 2.-3.6. Otevřeno: so 13-18 hod.,
ne 8-11 hod. Místo konání výstavy: Prosiměřice – výstavní areál. Tombola a občerstvení zajištěno. Pečené vepřové a pečený beran. Výstava je spojená s expozicí králíků malých světlých
stříbřitých.
■ ZO ČSCH Hostivice pořádá ve dnech
8.-9.6. tradiční červnovou výstavu králíků,
holubů, drůbeže, okrasného ptactva, morčat a hlodavců v krytém chovatelském areálu U Litovické tvrze. V rámci této výstavy
bude prodejní expozice pelargonií - muškátů tuzemského i zahraničního šlechtění. Otevřeno: pá: 15-18 hod., so 8-15 hod. V areálu možnost parkování motorových vozidel
zdarma, výborná kuchyně, občerstvení, tombola. Doprava MHD autobusy 306, 336,
347 z Metra Zličín do stanice Litovice. Info:
Ing. Antonín Štětka, Dělnická 744, 253 01
Hostivice, tel. 220 980 514, 607 918 163,
e-mail: astetka@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Hodslavice pořádá ve dnech
9.-10.6. tradiční místní výstavu drobného zvířectva. Pro veřejnost bude výstava otevřena
v so 9.6. 14-19 hod. a v ne 10. 6. 8-16 hod.
Info: Pavlík Petr Hodslavice 480, 742 71, tel.
776 565 879, e-mail: pav.petr@seznam.cz
■ ZO ČSCH Staříč pořádá dne 9.-10.6. výstavu králíků a drůbeže v areálu Sokola za kulturním domem. Otevřeno: so 14-18 hod. a v neděli 9-16 hod. Informace podá Koška Jan, tel.
608 868 347.
■ ZO ČSCH Terešov, okr. Rokycany, pořádá
v so 16.6. od 9-15 hod. v rámci oslav „Dne Radnic“ v chovatelském areálu v Radnicích, Plzeňská 653, propagační a prodejní výstavu drobného zvířectva a exotů. Přejímka zvířat proběhne
v pátek 15.6. 17-19 hod. Přihlášky zasílejte do
13.6. na e-mail: zo.teresov@mail.cz nebo na
tel. 777 555 352. www.zo-csch-teresov.wz.cz.
Občerstvení zajištěno.
■ ZO ČSCH Mikulášovice srdečně zve na
jarní výstavu zvířat v držení mladých chovatelů,
která se uskuteční v ne 10.6. v 9-18 hod. v prostorách Lerchova statku v Mikulášovicích 518.
Návštěvníkům připravujeme množství kulinářských specialit a tradiční tombolu. Informace
Vlastimil Jura st., tel. 602 682 600.
■ ZO ČSCH Plumlov a Teddy od Princezny
Vás zve na tradiční výstavu králíčků a beránků
TEDDY, při které proběhne celostátní výstava
exotických ježků a ukázka Králičího hopu, která
se koná v sobotu 16.6. 9.30-16.30 hod. v areálu chovatelů na Tyršově náměstí č. 179 (vedle Pošty a Policie ČR) v Plumlově. Těšíme se
na vaši účast.
■ ZO ČSCH Dolní Beřkovice pořádá ve
dnech 15.-16.6. místní výstavu králíků, drůbeže
a holubů s ukázkou exotického ptactva. Otevřeno v pátek 8-18 hod. a v sobotu 8-14 hod. Přihlášky zasílejte na e-mail: ladamoc@seznam.cz
nebo na tel.: 733 721 546.
■ ZO ČSCH Kynšperk nad Ohří pořádá
23.6. letní propagační a prodejní výstavu v novém multifunkčním areálu. Občerstvení a doprovodný program zajištěn.
■ ZO ČSCH Výkleky pořádá ve dnech
23.-24.6. ve sportovním areálu v Lazníčkách
tradiční okresní výstavu králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva. Dále zde tradičně probíhá již 13. ročník samostatné expozice českých
a moravských plemen králíků. Výstava bude otevřená 23.6. 8–21 hod. a 24.6. 9-17 hod. Nebude
také chybět pestrý doprovodný program, luxusní občerstvení, bohatá tombola a vše co k výstavě patří. V minulém roce bylo vystaveno přes
350 králíků, 230 holubů, více jak 200 ks drůbeže
a přes 200 ks okrasného ptactva. Uděleno bylo
70 ČC + 15 pohárů. Přihlášky zasílejte na adre-

su: Jiří Koláček, Radvanice 54, 75121 okr. Přerov, nebo na e-mail krmivaprerov@seznam.cz.
V případě dotazů volejte tel. 605 208 860 nebo
605 208 865. K obeslání a návštěvě srdečně
zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Orlová Poruba Vás zve
dnech 23.-24.6. na svou tradiční 53. místní výstavu drůbeže, králíků a holubů. Otevřeno pro
veřejnost so 9-18 hod. a ne 9-14 hod. Adresa: Těšínská 574, Orlová Poruba. Příjem přihlášek do 9.6. Příjem zvířat 21.6. 13-20 hod.
Občerstvení zajištěno. Bližší informace podává Rostislav Mrlina, tel: 737 775 981, e-mail:
hedvabnicky@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Kelč pořádá ve dnech 23.-24.6.
již 60. ročník tradiční výstavy drobného zvířectva. Otevřeno: so 13-19, ne 8-17 hod. Přihlášky do 6.6. přijímá Lukáš Lujka, Vítonice 157, 768 61, tel. 605 558 932. e-mail:
Lujkalukas@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Bystřice u Benešova pořádá ve
dnech 23.-24.6. místní výstavu drobného zvířectva. Otevřeno so: 13–17 hod., ne: 8–16 hod.
Pro děti bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé. Kontakt 723 735 353.
■ ZO ČSCH Dolní Kralovice pořádá
23.-24.6. v chovatelském areálu místní výstavu králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva. Výstava bude otevřena v so 9-18 hod a v ne
9-16 hod. Přihlášky do 14.6. přijímá Antonín
Bašta, 257 68 Dolní Kralovice 112, nebo e-mail:
basta@dolni-kralovice.cz, tel. 602 955 960.
K obeslání a návštěvě zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Skalice u Znojma pořádá ve
dnech 23.-24.6. tradiční výstavu králíků, holubů
a drůbeže. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou
pořadatelé. Info - tel. 606 858 442.
■ ZO ČSCH Přibyslav a Spolek chovatelů nutrií z. s. Dlouhá Ves pořádá 23.-24.6. tradiční pouťovou výstavu drobných zvířat O poháry města Přibyslav spojenou s expozicí mladých
chovatelů a expozicí nutrií v chovatelském areálu pod sokolovnou. Výstava je otevřena v so
13-18 hod., v ne 8-17 hod. (expozice nutrií
jen v sobotu). Info a přihlášky L. Mokrý, tel.
728 041 554 nebo e-mail: lmokry@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Velká Bíteš Vás srdečně zve
23.-24.6. na výstavu králíků, rozšířenou o klubovou speciálku králíků stříbřitých malých.
Přihlášky získáte na adrese: Jiří Zimmermann,
Újezd u Rosic 14, 664 84, Zastávka, e-mail: zi-drevovyroba@seznam.cz nebo telefonicky na
tel.: 724 346 800. Uzávěrka přihlášek je 16.6.
Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Turnov 1 pořádá jednodenní prodejní výstavu králíků a drůbeže v sobotu 30.6. 8-15 hod. v chovatelské hale, která je
u zastávky ČD Turnov město. Občerstvení zajištěno. Štěstí s živými zvířaty. Přihlášky zvířat zasílejte do 15.6. na adresu: Ladislav Šic,
Dr. Honsů 1562, 511 01 Turnov, tel. 605 315 058,
e-mail: antonin.danicek@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Letovice pořádá 30.6.-1.7.
výstavu králíků, holubů, drůbeže s expozicí okrasného ptactva. Přihlášky na e-mail:
kvapil.24@seznam.cz, tel. 777 799 833. Posuzování v pátek ve 12 hod.
■ ZO ČSCH Ořechov u Brna pořádá ve
dnech 30.6.-1.7. místní výstavu drobného zvířectva s expozicí holubů, drůbeže a králíků. Výstava proběhne v chovatelském areálu a bude
otevřena v so 12-18 hod. a v ne 8-17 hod.
Dobré občerstvení a bohatá tombola. Informace a přihlášky: Roman Morávek, Bratčice 128,
664 67, e-mail: Rom.Moravek@seznam.cz,
tel.: 728 055 009. Srdečně zvou pořadatelé.

OBJEDNÁVKA
PŘEDPLATNÉHO
Předplatné časopisu Chovatel
si lze zajistit písemně na adrese:
Český svaz chovatelů, Maškova 3,
182 53 Praha 8 - Kobylisy,
telefonicky na čísle: 284 683 453
nebo e-mailem: chovatel@cschdz.eu.
Uveďte zda jste či nejste členem ČSCH.

