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lešovice E2, tel. 737 853 063 nebo e-mail:
RezabkovaMarta@seznam.cz do 30.1., termín
nutno dodržet. K obeslání a návštěvě srdečně
zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Litoměřice-Žitenice pořádá ve dnech 8.-9.2.2019 zimní výstavu králíků, drůbeže a holubů s mezinárodní účastí,
rozšířenou o 6. soutěžní výstavu chovných
králíků-samců v Litoměřicích na výstavišti Zahrada Čech. Chovatelé vítězných chovných králíků-samců obdrží finanční odměnu. Současně bude probíhat propagačně
naučná výstava pro děti a mládež Děti a zvířata Litoměřice 2019 (již od čtvrtka 7.2.),
kde budou další expozice zvířat a doprovodné akce pro děti. V rámci výstavy proběhne speciální výstava Severočeské pobočky Klubu chovatelů holubů českých staváků
a propagační expozice severočeských chovatelů holubů českých bagdet. Přihlášky do 27.1.2019 přijímá: Jiří Andrle, 411
41 Žitenice 273, tel. 725 379 515, e-mail:
jiran.andrle@seznam.cz. V sobotu 9.2. proběhne výstava ušlechtilých morčat s posouzením. Informace o činnosti ZO ČSCH
a k výstavě na www.cschzitenice.wbs.cz.
■ ZO ČSCH Holice pořádá v sobotu 16.2.2019 již XXVIII. mistrovství klubu masných plemen králíků Čech a Moravy
s mezinárodní účastí vystavovatelů Polska, Rakouska, SR, SRN. Výstava se bude
konat ve výstavním areálu ZO ČSCH Holice Puškinova 1018 u nádraží ČD. Vystavena budou plemena králíků Bu, Kal,
Kuv, Nb, Ni, Siv. Předpokládáme, že bude
vystaveno okolo 500 králíků a polovina
bude nabídnuta k prodeji. Výstava bude
zpřístupněna návštěvníkům v sobotu dne
16.2.2019 od 8 do 14 hodin. Součástí výstavy bude trh všech plemen holubů v areálu výstaviště. Infor-mace na tel. 604 403
025 nebo e-mail: lada.kaspar@email.cz,
chovatele-holice.wbs.cz. Těšíme se na vaši
návštěvu.
■ ZO ČSCH Česká Lípa pořádá
23.2.2019 prodejní výstavu králíků se soutěží chovných samců ve výstavní hale ve
Staré Lípě. Informace: Samek František, tel.
739 307 408, e-mail: samek.frantisek@seznam.cz,
www.cschcl.estranky.cz. Uzávěrka přihlášek
18.2.

OZNÁMENÍ
■ Klub chovatelů německých výstavních holubů pořádá již 63. speciální výstavu
holubů NVH v sobotu 1.12. ve výstavním areálu ZO ČSCH Holice v Čechách. V pátek 30.11.
je celodenní posuzování šaubů bez přístupu
veřejnosti a samotná výstava bude pro veřejnost otevřena v so 8-13 hod. Vystaveno bude
na 550 ks šaubů v mnoha barevných a kresebných rázech a z toho je velká část nabídnuta k prodeji. Trh asi s 200 ks bude probíhat
jen v sobotu 1.12. průběžně s výstavou ale jen
šaubů. Na speciální výstavě se soutěží o tituly v kategoriích, MK, S5, SV, SCH a na nejlépe
hodnocené jedince v barevných a kresebných
rázech jsou uděleny tituly Š a Čc. V sobotu po
výstavě ve 13.30 hod. je na programu členská
schůze, jejíž součástí je vyhodnocení soutěží
a na závěr jsou nejlepším vystavovatelům předána ocenění. Výbor klubu chovatelů NVH srdečně zve všechny své členy klubu NVH k obeslání výstavy a dále zve vážné zájemce o toto
atraktivní plemeno holubů k nákupu chovného materiálu a prohlídce speciálky. Občerstvení je zajištěno spolupořadatelem výstavy. Informace podá předseda klubu chovatelů NVH:
Jiří Studýnka na tel: 777 744 058 nebo e-mail:
studynka.saubi@post.cz.
■ Klub chovatelů králíků tříslových ČR
vás srdečně zve na jubilejní 45. speciální výstavu, která se uskuteční dne 1.12. v 8-12 hod.
v chovatelském areálu v Týništi nad Orlicí. Bude
vystaveno na 150 třísláků ve čtyřech barevných
rázech a bude nabídnuto velké množství zvířat

k prodeji. Veškeré informace a přihlášky přijímá do 15.11. př. Jiří Andrš, Českých Legií
536, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 00420
608 268 581 e-mail: andrs.jirka@centrum.cz,
nebo na www.trislaci.webnode.cz.
■ Klub chovatelů králíků činčil malých
a dailenaarů pořádá v sobotu 1.12. ve výstavní hale ve Velkých Pavlovicích svoji speciální výstavu králíků činčil malých a dailenaarů.
Jak je již tradicí jedná se o jednodenní výstavu. Pro veřejnost bude výstava otevřena v 1316.30 hod. Možnost nákupu chovných zvířat,
občerstvení. Více informací na stránkách klubu čm+dl. http://cincilamalaadailenar.webnode.cz/.
Všechny srdečně zve výbor klubu.
■ Klub chovatelů vlašek pořádá ve spolupráci se ZO ČSCH Chválenice speciální klubovou výstavu vlašek (Memoriál Jana
Berkovce) a soutěžní bodovanou přehlídku vyandotek (Memoriál manželů Terčových). Akce
se již tradičně uskuteční v chovatelském areálu v Nezvěsticích. Pro veřejnost bude otevřeno v sobotu 1. prosince 2018 v 8-16 hod.
Výstava je otevřena i pro nečleny speciálního klubu, takže neváhejte a přihlaste svoji drůbež na toto vyvrcholení chovatelské sezóny. Přihlášky ke stažení najdete na:
https://klub-chovatelu-vlasek.webnode.cz
a https://zocsch-chvalenice.webnode.cz.Těšíme se na Vaši účast a návštěvu.
■ Klub chovatelů králíků AlHaDuBí
pořádá v sobotu dne 1.12. v chovatelském
areálu ZO ČSCH Týniště nad Orlicí klubovou výstavu králíků aljašek, havan, durynských a bílopesíkatých. Otevřeno bude
v 7-12 hod. Přihlášky na vyžádání zašle předseda klubu JUDr. Danišovič Michal, Zahájí 16, 277 37 Chorušice, e-mail:
danisovic.michal@email.cz, tel. 603 543 545.
Zveme všechny zájemce o tato plemena k návštěvě výstavy s možností nákupu
kvalitních chovných zvířat. Ve stejné době
a prostorách jsou pořádány speciální klubové výstavy chovatelů králíků tříslových a saténových.
■ Speciální výstava benešovských holubů se koná v Bystřici u Benešova ve dnech
1.-2.12. Výstava zpřístupněna 1.12. v 13-17
hod., so 2.12. v 8-12 hod.
■ Klub chovatelů saténových králíků vás srdečně zve k návštěvě a obeslání 12.
speciální klubové výstavy saténových a zakrslých saténových králíků na chovatelském
výstavišti v Týništi nad Orlicí. Při této výstavě lze zhlédnout i výstavu klubu tříslových
králíků a klubu AlHaDuBí. Výstava bude otevřena v sobotu 1.12. 8-12 hod. Vloni bylo vystaveno přes 150 saténových a zakrslých saténových králíků ve 14 barevných rázech.
Informace a přihlášky na tel. 608 443 579
(př. Pawlas) nebo 608 268 581 (př. Andrš), e-mail: klubsa@seznam.cz a nebo
www.klubsa.webnode.cz. Uzávěrka přihlášek
je do 15.11.
■ Klub chovatelů holubů českých čejek a lysek běloocasých pořádá ve dnech
1.-2.12. speciální výstavu v areálu Základní organizace ČSCH Chlumec nad Cidlinou.
Srdečně zveme k účasti na výstavě také nečleny klubu. Vystaveni mohou být rovněž holubi ze skupiny barevných plemen, jejichž chovatelé nemají v rámci ČSCH ustaven svůj
klub. Možnost nákupu chovatelských potřeb pro holubáře (neděle) a také chovného materiálu.Výstava bude otevřena v sobotu
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v 14-18 hod., v neděli v 9-12 hod. Informace
a přihlášky: Ing. Jiří Zach, Na vinici 352/20,
250 67 Klecany, tel. 602 413 549, e-mail:
j.zach@centrum.cz. Uzávěrka přihlášek 16. 11.
Těšíme se na vaši účast a návštěvu.
■ Klub chovatelů moravského bělohlávka a moravského voláče sedlatého pořádají 1.-2.12. speciální výstavu ve
výstavním areálu ČSCH Kojetín, ul. Na Podvalí. Výstava bude přístupna veřejnosti v so
13-16 hod., v ne 8-12 hod. Informace: Josef
Chytil, tel. 602 218 133.
■ Klub chovatelů moravských bílých
hnědookých králíků pořádá v sobotu dne
8.12. v Prostějově speciální klubovou výstavu. Výstava bude otevřena v 8-12 hod. Informace a přihlášky u jednatele př. Jiřího Mejzlíka, tel.
732 430 805, e-mail: jiri.mejzlik@centrum.cz,
594 45 Ostrov nad Oslavou č. 156. Více informací na www.klubmbh.estranky.cz. Srdečně zveme k návštěvě a obeslání. Rádi uvítáme
i nečleny klubu.
■ Klub chovatelů králíků velkých světlých stříbřitých vás zve dne 8.12. k návštěvě a obeslání jubilejní 41. speciální výstavy s účastí slovenského Klubu chovatelů Vss
v chovatelském areálu ZO ČSCH Týniště nad
Orlicí. Výstava bude otevřena v so 7,30–12
hod. Předpokládaný počet vystavených králíků je 500 ks, z nichž polovina bývá nabídnuta
k prodeji. Informace a přihlášky: Tomáš Andrle,
tel. 603 870 52,1 ale také na www.klubvss.cz.
■ Klub chovatelů strukturových holubů
zve na svou propagační speciální výstavu, která se uskuteční dne 8.12. v Újezdu u Brna. Posuzování pávíků a parukářů provedou za účasti
veřejnosti Franz Huber (GER) a Alexandr Veselý od 9 hod. Výstava ostatních plemen strukturových holubů bude otevřena od 13–18 hod.
Součástí výstavy bude soutěž o Grandchampiona mladého chovatele a klubový večírek pro
všechny vystavovatele. Výstava je otevřena
i nečlenům klubu.
■ Klub chovatelů zakrslých králíků
pořádá ve spolupráci s Krajským sdružením
Jihomoravského kraje ve dnech 8.-9.12.
v areálu Veletrhů Brno, a.s., pavilonu B, Celostátní výstavu zakrslých králíků. Výstava
je součástí MORAVIA BRNO 2018. Výstava
bude otevřena v sobotu 9-18 hod. a v neděli 9-13 hod. Doprovodný program: Králičí
hop, selský dvorek. Možnost návštěvy souběžně probíhajících vánočních trhů. Více
info a přihlášky na výstavu na www.chovatelejmk.cz.
■ ČSCH, Krajské sdružení Jihomoravského kraje pořádá ve dnech 8.–9.12.
v areálu Veletrhů Brno, a.s., pavilonu B,
8. krajskou jihomoravskou výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva s mezinárodní účastí MORAVIA
BRNO 2018. Součástí výstavy je Celostátní výstava zakrslých králíků a další klubové
výstavy a expozice. Výstava bude otevřena
v sobotu 9-18 hod. a v neděli 9-13 hod. Doprovodný program: Králičí hop, selský dvorek. Možnost návštěvy souběžně probíhajících vánočních trhů. Více info. a přihlášky
na výstavu na www.chovatelejmk.cz.
■ Klub chovatelů zakrslých a smaragdových kachen pořádá ve spolupráci s Krajským sdružením Jihomoravského kraje ve
dnech 8.-9.12. v areálu Veletrhů Brno, a.s.,
pavilonu B 4. Speciální výstavu Klubu zakrslých a smaragdových kachen. Výstava je
součástí 8. krajské jihomoravské výstavy králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva s mezinárodní účastí - MORAVIA BRNO 2018. Výstava bude otevřena v so
8. 12. 9-18 hod. a v ne 9-13 hod. Doprovodný
program: Králičí hop, selský dvorek. Možnost
návštěvy souběžně probíhajících vánočních
trhů. Více informací a přihlášky na výstavu na
www.chovatelejmk.cz.

■ Klub chovatelů hempšírek pořádá ve spolupráci s Krajským sdružením Jihomoravského kraje ve dnech
8.–9.12. v areálu Veletrhů Brno, a.s., pavilonu B klubovou výstavu Klubu chovatelů hempšírek. Výstava je součástí 8. Krajské
jihomoravské výstavy králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva s mezinárodní účastí - MORAVIA BRNO 2018.
Výstava bude otevřena v sobotu 8.12. 9-18
hod. a v neděli 9.12. 9-13 hod. Doprovodný
program: králičí hop, selský dvorek. Možnost návštěvy souběžně probíhajících vánočních trhů. Více informací a přihlášky na
výstavu na www.chovatelejmk.cz.
■ ZO ČSCH Moravské Bránice pořádá
v náhradním termínu 29.-30.12. místní výstavu
králíků, drůbeže a holubů v chov. klubu. Otevřeno so 8-16 hod., ne 8-15 hod. Přihlášky
do 21.12. na: www.zocschmoravskebranice.eu,
e-mail: zocschmoravskebranice@seznam.cz
nebo tel. 723 402 639.
■ ZO ČSCH Dlouhá Loučka, okr. Olomouc pořádá 5.1.2019 od 9 hod. v zasedací
místnosti radnice stolní posuzování králíků.
Informace p. Ivan Srovnal, tel. 732 111 065.
■ Rex klub ČR vás co nejsrdečněji zve na
49. speciální výstavu kastorexů, barevných
a zakrslých rexů, tradičně s mezinárodní
účastí rexařů ze Slovenska a Německa, do
výstavní haly v Týništi nad Orlicí. Zúčastnit
se mohou i nečlenové klubu. Termín speciálky: so 12.1.2019 v 7-12 hod. Předpoklad
počtu vystavených rexů dle předchozích
ročníků je 650 kusů a z tohoto počtu budou
2/3 prodejných králíků pro veřejnost. Uzávěrka přihlášek je 7.12. Přihlášky zasílejte na adresu: Hrubeš Pavel, Bezručova 484,
28126 Týnec nad Labem, tel. 776 784 487,
e-mail: pavel.hrubes@email.cz. Žádat o přihlášky i pro nečleny Rex klubu lze na adrese:
Milan Caithaml, 9. května 341, 267 62 Komárov, tel: 773 280 200, e-mail: dana.caithamlova@seznam.cz, další informace na
adrese: Milan Kozubík, Chrastešovská 185,
76312 Vizovice, tel. 776 720 830, e-mail:
milan.kozubik@seznam.cz.
■ Klub chovateľov králikov KANINO
a ZO SZCH Žilina, pozývajú na návštevu špeciálnej výstavy pod názvom XIV. MAJSTROVSTVÁ KLUBU KANINO králikov plemien novozélandský biely, kalifornský, nitriansky, kuní
veľký, burgundský a siamský veľký. Výstava sa
uskutoční 20. januára 2019 v Žiline-Strážove, v chovateľskom areáli. Pre verejnosť bude
výstava otvorená v 8-12 hod. Možnosť nákupu chovných králikov. Informácie o výstave na
www.klubkanino.wbl.sk.

KRÁLÍCI
PRODEJ
■ Kalifornské králíky, část oceněna. Mohu
dovézt na krajskou výstavu v lednu do Lysé nad
Labem. Tel. 602 832 649.
■ Stříbřitý malý žlutý a černý, letošní odchov, kvalita jistá, tel. 603 942 899, Kadaň.
■ České albíny 1,0 a 0,1 tetované, očkované, kvalitní. Karel Vorlíček, Přišimasy 87, tel.
720 331 981, 728 525 993 – večer.
■ Kastorexe a dalmatinské strakáče
rexe černo žluté po kvalitních rodičích. Tel.
704 019 175.
■ Malé a zakrslé berany divoce zbarvené s PP 93,5-95 bodů. Malý beran
350 Kč a zakrslý 180 Kč. Další informace na tel.
722 463 477, 607 952 796.
■ Vídeňské bílé a modré po rodičích
95-95 b. Karel Hanuš, Mnich 18, 378 21 Kardašova Řečice, tel. 384 383 652, 605 449 185,
prosím volat večer.
■ Burgundské 1,0 a 0,1 po kvalitních rodičích, očkované, tetované. Možnost sestavení nepříbuzných párů, po importech z Německa. Tel. 721 877 657.

