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■ ZO ČSCH Pihel za podpory města Nový
Bor pořádá 18.8. v areálu TJ Bukovany č.p. 55,
místní výstavu drobného zvířectva. Součástí je
okresní kolo soutěže v chovu drůbeže. Výstava
bude doplněna o ukázky Králičího hopu, bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Otevřeno: 18.8. 8-18 hod. Vyhlášení výsledků v 17
hod. Uzávěrka přihlášek: 10.8., informace: Jiří
Michel, Pihel 113, 471 18. tel: 728 248 446.
e-mail: jirkaaluca@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Sedlčany vás srdečně zve
na XXXIII. Povltavskou výstavu konanou ve
dnech 18.-19.8. v areálu Pod Duby. Informace
e-mail: josef.pecka@zvvz.cz, tel. 737 232 116.
Bude pro vás připravena k poslechu hudba,
bohatá tombola a občerstvení.
■ ZO ČSCH Zdounky pořádá ve dnech 18.-19.8.
tradiční výstavu drobných zvířat na chovatelském
areálu za kulturním domem ve Zdounkách. Součástí výstavy bude expozice Klubu českých strakáčů. Výstava bude otevřena v so 13-18 hod.
a v ne 8-14 hod. Po celou dobu výstavy bude
probíhat ukázka Králičího hopu. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Přihlášky posílejte na
adresu: Jiří Svítil, Roštín 342, 768 03, e-mail:
jiri.svitil@seznam.cz , tel. 605 143 551 a na: Jaroslav Hradečný, Cvrčovská, 768 02 Zdounky, e-mail:
hradecny.jaroslav@seznam.cz, tel. 702 823 636
na vaši hojnou účast se těší organizátoři.
■ ZO ČSCH Žirovnice, okr. Pelhřimov zve
všechny k návštěvě oblastní výstavy drobného
zvířectva, konané 18.-19.8. v příjemném prostředí s rybníčkem, živou hudbou, bohatou tombolou
a občerstvením. V sobotu proběhne speciální výstava králíčků teddy. Otevřeno 8-17 hod. Přihlášky zvířat a informace na tel.: 775 377 379. Těšíme se na vás!
■ ZO ČSCH Zákupy u Č. Lípy pořádá dne
25.8. výstavu králíků a drůbeže rozšířenou o expozici králíků a drůbeže národních plemen. Součástí výstavy je okresní soutěž mladých králíků
a drůbeže, dále mezinárodní soutěž mladých chovatelů z ČR a SRN. Zajištěna účast chovatelů ze
Saska i se zvířaty. Pro návštěvníky bude připravena bohatá tombola a chutné občerstvení. Na vaši
návštěvu se těší pořadatelé.
■ ZO ČSCH Praha 6-Vokovice pořádá ve
dnech 24.-26.8. jubilejní 75. ročník výstavy
Hvězda. Místo konání Praha 6, areál v Dolní Šárce vstup z ulice Horoměřická, nebo Na křídle. Příjem králíků, holubů a drůbeže ve čtvrtek 23.8.
od 12 hod. Otevřeno pro veřejnost pá, so 8-18
hod., ne 8-14 hod. Přihlášky do 14.8., e-mailem:
vystava@cschvokovice.cz, nebo poštou: ZO ČSCH
Vokovice, Na křídle 23, Praha 6, 160 00. Informace na tel. 608 876 815.
■ ZO ČSCH Česká Bělá pořádá ve dnech
25.-26.8. tradiční pouťovou výstavu králíků, holubů a drůbeže. Otevřeno so 12-18 hod., ne 8-16
hod. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Libčice nad Vltavou pořádá
ve dnech 25.-26.8. tradiční posvícenskou výstavu králíků, holubů, drůbeže a okras. ptactva,
v chovatelském areálu Kuželník. Otevřeno v so
8-18 hod., v ne 8-16 hod. Přihlášky do 12.8.
přijímá: Ing. Vl. Kliment, Ve staré cihelně 365,
252 66, Libčice nad Vlt., tel. 702 059 090, e-mail:
cschlibcice@seznam.cz. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Sadská pořádá 25.-26.8. tradiční posvícenskou výstavu králíků, holubů a drůbeže s expozicí exotů. Otevřeno v sobotu 10-18 hod.
a v neděli 8-16 hod. Bohatá tombola a občerstvení
zajištěno. Přihlášky na www.cschsadska.estranky.cz
do 12.8. Slavomír Brožek, Písty 91, 289 13 nebo
e-mail: cschsadska@seznam.cz. Výstavní poplatky jsou zdarma. Příjem zvířat: v pátek 16-20
hod. a v sobotu 7-8 hod. Další informace na tel.:
606 632 699. K obeslání a návštěvě srdečně zvou
pořadatelé.
■ ZO ČSCH Humpolec pořádá ve dnech
25.-26.8. výstavu králíků, holubů a drůbeže s malou expozicí exotů a ukázkou selského dvora. Otevřeno so 8-17 hod. a ne 8-12 hod. Tombola, hudba, občerstvení a prodej zvířat zajištěn. Výstavu
lze spojit se závody Zlaté podkovy. Přihlášky a informace M. Měska tel. 723 417 482, e-mail: martin.meska@seznam.cz.

■ ZO ČSCH Hlinsko v Čechách pořádá ve
dnech 25.-26.8. okresní výstavu králíků, holubů a místní výstavu drůbeže a exotického ptactva. V rámci výstavy předvedeme návštěvníkům
expozice králíků českých strakáčů, expozici holubů hýlů a norimberských skřivanů, ovce a kozy.
V areálu výstaviště budou umístěny prodejní stánky rostlin pro zahradu i byt, krmiva a potřeby pro zvířata, dřevěné výrobky apod. Návštěvníky zveme také na folklórní Adámkovy
slavnosti a návštěvu skanzenu Veselý Kopec. Přihlášky do 10.8., přijímá – Pavel Nádvorník, Vítanov 118, 539 01 Hlinsko, tel. 608 154 715, e-mail:
pavel.nadvornik@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Chomýž u Krnova pořádá ve
dnech 25.-26.8. tradiční místní výstavu králíků,
holubů a drůbeže v areálu ZO ČSCH v Chomýži
u Krnova. Srdečně zveme.
■ ZO ČSCH Bakov nad Jizerou pořádá ve
dnech 25.-26.8. místní výstavu králíků, holubů a drůbeže při příležitosti 95. výročí od založení spolku. Výstava proběhne v zahradě restaurace Na Zastávce. Otevřeno v so 14-18
hod. a v ne 8-13 hod. Posuzování v sobotu dopoledne. Občerstvení a bohatá tombola. Přihlášky a informace P. Cach tel. 728 360 237.
Srdečně zveme k obeslání a návštěvě výstavy.
■ ZO ČSCH Dolní Lutyně pořádá ve dnech
25.-26.8. místní výstavu drobného zvířectva
s mezinárodní účastí a okresní výstavu mláďat
králíků. Přihlášky a informace na tel. 723 470 899
nebo 604 631 847. Otevřeno v so 8-18 hod.
a v ne 8-16 hod. Připravena bude domácí kuchyně. Na vaši návštěvu se těší dolnolutynští chovatelé.
■ ZO ČSCH Ivančice pořádá ve dnech 25.-26.8.
oblastní výstavu mladých králíků. Výstava bude
otevřena v so 13-18 hod. a v ne 8-16 hod. Přihlášky zasílejte v elektronické podobě e-mailem
na adresu: OOKK-BRNO@seznam.cz nebo poštou na adresu: Ing. Jiří Nocar, Boří 91/2a, Brno
644 00. Uzávěrka přihlášek je 12.8. Více informací na www.ookk-brno.websnadno.cz. K obeslání
a návštěvě výstavy srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Litoměřice-Žitenice pořádá v sobotu 25.8. 8-17 hod. v Žitenicích
14. okresní výstavu mladých králíků spojenou s místní výstavou králíků, drůbeže, holubů a okr. ptactva, za účasti chovatelů ze Saska. Přihlášky do 12. 8. přijímá: Jiří Andrle,
411 41 Žitenice 273, tel. 725 379 515, e-mail:
jiran.andrle@seznam.cz. Bude probíhat soutěž mezi ZO v odbornosti králíků, drůbeže a
holubů. Nebudou chybět další doplňkové
expozice zvířat. Zajištěn prodej kuřic a krmiv, na výstavě bude možno zakoupit chovatelské potřeby a vitaminové doplňky pro zvířata. Informace o činnosti ZO a k výstavě na
www.cschzitenice.wbs.cz.

■ ZO ČSCH Horní Moštěnice pořádá ve
dnech 25.-26.8. již 6.ročník místní výstavy drobného zvířectva a to králíků, holubů, drůbeže, doplněnou o expozici morčat (expozice morčat není
soutěžní) v areálu zámecké zahrady v Horní Moštěnici. Pro veřejnost otevřeno: so 25.8. 13-22
hod., 9-16 hod. Uzávěrka přihlášek je do 12.8.
Přihlášky zasílejte na adresu: Radek Měrák, Rokytnice 317, 751 04 Rokytnice u Přerova nebo na
e-mail: r.merak@seznam.cz. Tel.: 730 816 421.
Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Hrádek nad Nisou pořádá
70. místní výstavu drobného zvířectva konané
při Bartolomějské pouti hrádeckých městských
slavnostech. Výstava bude probíhat ve dnech
25.-26.8. v areálu chovatelského domu v ul.
1. máje v Hrádku nad Nisou. Otevřeno v so 8-17
hod. a v ne 9-15 hod. Mimo jiné na vás čeká bohatá tombola, příjemné posezení i občerstvení.
Těšíme se na vaši návštěvu.
■ ZO ČSCH Milevsko pořádá ve dnech
25.-26.8. ve výstavní hale v Milevsku Okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže + expozici chovných samců králíků. Výstava se koná při
Bartolomějské pouti. Vystavovatelé a návštěvníci
jsou srdečně zváni. Přihlášky a informace na tel.
721 856 177 nebo e-mail: krtekmilan@email.cz.
■ ZO ČSCH Hroznová Lhota pořádá v chovatelském areálu v Hroznové Lhotě ve dnech
25.-26.8. okresní výstavu mladých králíků, drůbeže a výletků holubů a místní exotického ptactva.
Výstava je rozšířena o klubové expozice malých
stříbřitých králíků, klubu chovatelů hempšírek
a klubovou expozici výletků moravských pštrosů. Posuzování proběhne v so 25.8. 8-12 hod.
bez přístupu veřejnosti. Uzávěrka přihlášek 15.8.,
přihlášky a informace na adrese: Ing. Otruba Miroslav, Kráčalka 302, 696 61 Vnorovy, e-mail:
otrubamirek@seznam.cz, tel: 601 590 938. Občerstvení a doprovodný program zajištěno.
K obeslání a návštěvě srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Chomýž u Krnova pořádá ve
dnech 25.-26.8. tradiční místní výstavu králíků,
holubů a drůbeže v areálu ZO v Chomýži u Krnova. Srdečně zveme.
■ ZO ČSCH v Kostelci na Hané pořádá
25.-26.8. ve svém areálu farská zahrada 62. místní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Informace
poskytne a přihlášky přijímá do 15.8. p. Lakomý
Oldřich, Slatinky 123, 783 42, tel. 777 245 617,
e-mail: olakomy@seznam.cz. Podrobné informace můžete získat i na stránkách kostelecké organizace https://zocschkostelecnahane.webnode.cz.
K návštěvě a k obeslání zvou kostelečtí chovatelé.
■ ZO ČSCH Ondřejov, okr. Praha-východ pořádá ve dnech 25.-26.8. již 49. místní výstavu
holubů, králíků a drůbeže na výstavišti pod Astronomickým ústavem v Ondřejově. Přihlášky a informace p. Tesařík Miroslav, 251 65 Ondřejov 45, tel. 607 803 692. Uzávěrka přihlášek
10.8. Výstava otevřena pro veřejnost v so 13-18
hod. a v ne 8-15.30 hod. Pro návštěvníky připra-

vena bohatá tombola a občerstvení. Srdečně zveme všechny vystavovatele, návštěvníky a sponzory. Těšíme se na setkání na výstavě. Chovatelé
z Ondřejova a okolí.
■ ZO ČSCH Suchomasty srdečně zve ve
dnech 25.-26.8. k návštěvě a obeslání 3. pouťové prodejní výstavy králíků, holubů, vodní a hrabavé drůbeže v Zámeckém dvoře ve Všeradicích.
Zároveň proběhne i ukázka Králičího hopu. Výstava bude otevřena v so 13-17 hod. a v ne 8-15
hod. V Zámeckém dvoře je možno navštívit Galerii Magdaleny D. Rettigové. Můžete ochutnat pravou českou kuchyni a pivo z vlastního pivovaru.
Informace podá předseda ZO Jaroslav Peták, tel.
739 993 678. Těšíme se na vaši návštěvu.
■ ZO ČSCH Jistebník pořádá ve dnech
31.8.-1.9. místní výstavu drobného zvířectva spojenou s okresní výstavou drobného zvířectva mladých chovatelů. Výstava se koná v chovatelském
areálu v Jistebníku. Připraveno bude občerstvení
a bohatá tombola. Informace a přihlášky: Nesvadbová Marta, Jistebník 396, 742 82, tel. 606 432 230,
e-mail: marta.nesvadbova@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Krmelín pořádá ve svém areálu na
ulici Brušperské ve dnech 31.8-1.9. místní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Výstava bude otevřena v pá 15-18 hod. a v so 8-17 hod. Přihlášky posílejte do 25.8 na adresu: Miroslav Klimeš,
Na Svahu 443, 739 24 Krmelín, tel. 734 410 502,
e-mail: klimesmiroslav@seznam.cz. K obeslání
a návštěvě zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Žatec 1 pořádá 31.8.-1.9. u příležitosti Žatecké Dočesné tradiční výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů spojenou s Okresní výstavou mladých králíků a Okresní výstavou
exotického ptactva. Výstava se uskuteční v chovatelském areálu v Žatci, Volyňských Čechů ev.č. 2492 (pod Lidlem). Přihlášky zasílejte do neděle 19.8 na adresu: I.Rajnová, Ostrov
2285, 438 01 Žatec, tel.732 429 789 po 18 hod.,
e-mail: i.rajnova@seznam.cz. Informace též na
http://zocschzatec.wgz.cz. Výstava otevřena v pá
9-18 hod., v so 9-17 hod. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Vrbno pod Pradědem pořádá ve
dnech 31.8-2.9. výstavu králíků, drůbeže a holubů.
Součástí výstavy je expozice okrasného ptactva. Výstava bude otevřena v pá 14-17 hod. a v so 8-17
hod., v ne 8-15 hod. Informace podá p. Ladislav Jelínek, tel. 737 009 044. Těšíme se na vaši návštěvu.
■ ZO ČSCH Brtnice pořádá ve dnech 1.-2.9. oblastní výstavu drobných zvířat. Přihlášky přijímá do
20.8. p. Miroslav Caha, Pod Kaplou 125, Brtnice,
588 32, e-mail: miroslavvss@seznam.cz. Výstava
bude otevřena v so 13-18 hod. a v ne 8-16 hod.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Jiříkovice pořádá ve dnech 1.-2.9.
místní výstavu králíků, drůbeže a holubů při příležitosti 55. výročí založení ZO. Pro veřejnost bude
otevřeno v so 14-18 hod. a v ne 8-15 hod. Bližší
informace a přihlášky na tel. 737 001 430, e-mail:
krcek.jarda@gmail.com. Srdečně vás zveme.

