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■ ZO ČSCH Smolnice pořádá ve dnech
6.-7.7. ve svém areálu místní výstavu králíků,
holubů a drůbeže. Přihlášky lze zaslat na adresu: Jiří Kolčava, 439 14 Smolnice 103 do 27.6.
Výstava bude pro veřejnost otevřena v pá 12-18
hod., so 8-14 hod. Občerstvení bude zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Čisovice pořádá dne 6.-7.7. letní výstavu králíků, holubů, drůbeže a expozici klubu králíků stříbřitých malých (vystavovat
mohou i nečlenové klubu). Přihlášky zasílejte do 20.6. na adresu: Richard Dusil, Čisovice
202, 252 04 Čisovice, tel. 602 938 638. Součástí výstavy bude výstava čisovických včelařů
spojená s prodejem včelařských produktů. Prodej krmiv, koření a prodej jiných produktů zajištěn. Po celou dobu výstavy bude zajištěno výborné občerstvení s hubou a bohatá tombola.
Přihlášku možno stáhnout na chov. stránkách
www.cschcisovice.estranky.cz. Pěkné poháry
a čestné ceny na nejlepší zvířata jsou zajištěny.
K hojné účasti a návštěvě zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Zašová pořádá ve dnech 7.-8.7.
místní výstavu drobného zvířectva - králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Zajištěno
občerstvení a pro děti bohatá tombola. Srdečně
zvou pořadatelé. Přihlášky na adresu jednatelky:
csch-zasova@post.cz zasílejte do 20.6.
■ ZO ČSCH Přemyslovice pořádá v so 7.7.
ve svém areálu výstavu králíků a drůbeže. Otevřeno 7-17 hod. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Roztoky u Jilemnice pořádá 7.-8.7. 36. Krakonošovu tržnici, a výstavu králíků, drůbeže, holubů. Přihlášky zasílejte do 22.6. na adresu: Kuřik Alois, Studenec
305, 512 33, tel.:739 284 691 nebo na e-mail:
kurik.a@seznam.cz. Přijďte pobejt.
■ ZO ČSCH Jičín pořádá 14.7. jednodenní výstavu králíků, drůbeže a holubů spojenou
s okresní výstavou mláďat králíků. Součástí výstavy bude expozice zvířat mladých chovatelů se
soutěží o nejhezčí zvíře. Občerstvení a bohatá
tombola zajištěna. Výstava pro veřejnost bude
otevřena od 8-18 hod. Příjem zvířat 12.7. v odpoledních hodinách. Přihlášky zasílejte do 3.7.
na adresu: Eva Morávková, Cidlina 19, 507 13
nebo e-mail: dus.moravek@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Chlebičov (okr. Opava) pořádá
7.-8.7. na svém areálu tradiční místní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Otevřeno v sobotu 8-18 hod. v neděli 8-17 hod. Podmínky
a přihlášky na www.chovatelechlebicov.cz. Informace na 608 708 815. Uzávěrka přihlášek
24.6., zasílejte na e-mail info@chovatelechlebicov.cz, poštou na Lukáš Weiss Komenského
191, 747 32. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Olšany, okres Šumperk (dříve
ZO Bušín), pořádá ve dnech 13.-14.7. na hřišti v Olšanech, okresní výstavu mláďat králíků
a místní výstavu králíků, holubů a drůbeže s expozicí exotického ptactva. Otevřeno v pá 14-18
hod., so 8-15 hod. Přihlášky Jan Kužel, Olšany 110, 789 62 Olšany, tel. 739 221 197, nebo
e-mail: chovatele.olsany@seznam.cz.

■ ZO ČSCH Mníšek pod Brdy vás srdečně zve k návštěvě i účasti na tradiční výstavě králíků, holubů a drůbeže, která se uskuteční 20.-22.7. při příležitosti pouti v Mníšku pod
Brdy. Uzávěrka přihlášek 5.7. Příjem zvířat ve
čtvrtek 19.7. 16–20 hod. Otevřeno: pá 14 - ne
14 hod. Bližší informace na tel: 775 392 468,
e-mail: cschzo.mnisekpodbrdy@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Mšeno u Mělníka pořádá
ve dnech 20.-21.7. ve svém areálu ve Mšeně
u Mělníka tradiční letní prodejní výstavu králíků, holubů a drůbeže se soutěží ZO v odbornosti králíků. Hudba, občerstvení a přátelská atmosféra zajištěna. Pro veřejnost otevřeno: pá 15-19
hod., so 8-17 hod. Slavnostní zakončení a rozdělení pohárů proběhne v sobotu od 16 hod.
Přihlášku na výstavu s výstavními podmínkami
naleznete včas na www.cschmseno.estranky.cz,
přihlášku odešlete nejpozději do 8.7. nejlépe
e-mailem na j.povejsil@seznam.cz či na adresu Jiří Povejšil, Luční 329, 471 41 Dubá, tel.
602 180 804, 777 279 628.
■ ZO ČSCH Mikulášovice srdečně zve
na letní výstavu zvířat v držení mladých chovatelů, která se uskuteční v rámci jubilejního
35. chovatelského tábora v ne 22.7. v 9–18 hodin v prostorách staré školy v Mikulášovicích
327. Děti zde předvedou svá zvířata, která budou mít s sebou na táboře a doplněná o další
exponáty místních chovatelů. Informace Vlastimil Jura st., tel. 602 682 600.
■ ZO ČSCH Němčice nad Hanou pořádá
21.-22.7. místní hodovou výstavu drobného zvířectva v areálu ZO v Němčicích, ulice Novosady.
Výstava otevřena v sobotu 12-18 hod. a v neděli
8-16 hod. Informace tel. 737 605 929.
■ ZO ČSCH Ostrava-Polanka pořádá ve
dnech 28.-29.7. ve svém chovatelském areálu naproti restauraci U Dluhošů, při příležitosti konání Svatoannenské poutě, tradiční výstavu
drobného zvířectva, rozšířenou o okresní výstavu
mláďat králíků narozených v roce 2018. Přihlášky
do 10.7. na e-mail: mi.sykora@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Velká Losenice pořádá
28.-29.7. již XIX. ročník Podpeperské výstavy králíků, holubů, drůbeže a morčat. V ukázkových expozicích je možno spatřit exotické
ptactvo, terarijní zvířata, akvarijní rybičky, ovce,
kozy, pony a pštrosy emu. Již tradičně připravujeme pro návštěvníky líhnutí kuřat v přímém
přenosu, dojení krávy. Kvalitní občerstvení
a tombola je nedílnou součástí celé výstavy. Výstava je pro veřejnost otevřena v so 12-18 hod.
a v ne 8-17 hod. Více informací podá, případně
přihlášky zašle Václav Nedělka tel.777 293 467
e-mail: vaclav@alternativ-masaze.cz.
■ ZO ČSCH Velký Beranov pořádá 28.-29.7.
okresní výstavu drobného zvířectva v chovatelském areálu u kulturního domu. Uzávěrka přihlášek je 23.7. Výstava bude otevřena v so
14-18 hod. a v ne 8-17 hod. Přihláška ke stažení
na http://www.velkyberanov.cz, v záložce „zájmová činnost“. Přihlášky zasílejte a informace podá
Vaněk Josef, 588 21 Velký Beranov 265, tel. 604
245 316, e-mail: vanekvb@seznam.cz. V neděli
součástí výstavy budou i chovatelské trhy. Ob-

čerstvení zajištěno, bohatá tombola. K obeslání
a návštěvě výstavy Vás srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Ostrožsko vás srdečně zve
k účasti na místní výstavě drobného zvířectva, která se uskuteční při příležitosti Antonínské pouti v Ostrožské Lhotě ve dnech 27.-29.7.
(POZOR!!! Změna termínu). Příjem zvířat v pátek od 16–20 hod. Otevřeno: so 14-20 hod., ne
8-15 hod. Uzávěrka přihlášek 10.6. Bližší informace na tel. 776 828 074, e-mail m1honza@
post.cz. Srdečně zvou pořadatelé. Kraj Z.
■ ZO ČSCH Malhotice pořádá ve dnech
4.-5.8. XXXI. místní výstavu králíků, holubů
a drůbeže. Tradiční výstava bude doplněna speciálními expozicemi národních plemen králíků
a holubů rejdičů a racků. Otevřeno bude v sobotu od 12:00 do 18:00, v neděli pak od 8:00
do 16:00. Přihlášky zasílejte přednostně na
email zocschmalhotice@gmail.com nebo na tel.
734 832 322 (J. Odstrčil) do 26. července. Více
informací na www.zocschmalhotice.estranky.cz.
■ ZO ČSCH Nový Bydžov pořádá ve dnech
11.-12.8. výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva, květin a kaktusů. Pro
děti jsou připraveny tradičně jízdy na oslech
a ukázka Králičího hopu. Informace. J. Poříz, tel.
728 915 826.
■ ZO ČSCH Konice pořádá 11.-12.8. ve svém
chovatelském areálu za Kružíkovou ulicí tradiční místní výstavu králíků, holubů a drůbeže s expozicí exotického ptactva. Upozornění na změnu výstavy: bude otevřena v so 9–18 hod. a v ne
8-16 hod. Přihlášky do 3.8. přijímá Páleník Lubomír, Kružíkova č. 470, 798 52 Konice. E-mail:
lubos.palenik@seznam.cz, tel. 702 497 124.
■ ZO ČSCH Olešnice pořádá ve dnech 11.-12.8.
tradiční pouťovou výstavu králíků, drůbeže
a holubů ve svém chovatelském areálu v Olešnici. Pro veřejnost bude otevřen v so: 8-18 hod.
a v ne: 8-16 hod. Přihlášky: Daniela Mášová, Křtěnovská 608, 679 74 Olešnice, tel.
605 513 317, e-mail: danielamasova@seznam.cz.
Informace Ing. Jiří Bareš, tel.: 777 315 269.
■ ZO ČSCH Rymáně, Mníšek pod Brdy
Vás zve k obeslání a návštěvě tradiční místní výstavy králíků, holubů, drůbeže a případně i dalších domácích mazlíčků dne: 18.-19.8. (otevřeno sobotu 8-18 hod. ne: 9-13,00 hod.). K vidění
budou i dva koně na nedaleké pastvině, kozičky, ovečky a expozice mladých chovatelů morčátek, či jiných zvířátek. V sobotu králičí hop,
expozice rymáňského včelaře, pěstitele kaktusů, místního sedláka s možností nákupu domácího medu, kaktusů a ochutnávky farmářských
produktů v čase výstavy. Výstava se bude konat v příjemném domácím prostředí na zahradě
u Kožíšků čp. 644. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Uzávěrka přihlášek zvířat na výstavu je 5.8. Příjem zvířat bude ve čtvrtek 16.8. od
18-20 hod. Posuzování zvířat proběhne v pátek
17.8. bez přítomnosti veřejnosti. Přihlášky zvířat na výstavu můžete posílat na adresu, mail,
nebo nahlásit telefonicky: Blanka Kožíšková,
Rymáně 644, 252 10 Mníšek pod Brdy, mail:
blanka.koziskova@centrum.cz, tel.: 602 186 381.
Těšíme se na vás a na shledanou v Rymáni!

■ ZO ČSCH Valašské Klobouky uspořádá ve dnech 18.-19.8. místní výstavu drobného
zvířectva K, H, D v areálu fotbalového stadionu
TJ-Spartak u nádraží ČD. Výstava bude doplněna o ukázkovou expozici exot. ptactva a morčat.
Posouzení zvířat proběhne 18.8. od 8.00 hod.
Otevřeno: 13-18 hod., ne od 8-15 hod., kdy budou rozdány ceny. Na příjemné setkání se těší
pořadatelé. Bližší info na tel. 604 515 618, nebo
e-mail: mapa2104@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Slavkov u Opavy pořádá pravidelnou výstavu dne 18.-19.8. otevřená v so
a v ne 8-18 hod. Ve svém areálu na Olomoucké ulici 426. Výstava je i prodejní. Příjem zvířat 16.8. 16-19 hod. Posuzování 17.8. od 8 hod.
bez přítomnosti veřejnosti. Výstavu lze obeslat
tetovanými králíky, kroužkovanou drůbeží a holubi. Občerstvení zajištěno jednak v restauraci
nebo u chovatelů. Budou tradiční bramborové
Slavkovské placky. Přihlášky přijímá jak písemné, tak i elektronické do 12.8. Václav Kozák, Mládežnická 366 747 57 Slavkov, tel.:
728 363 323, email: chovatelslavkov@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Neděliště pořádá ve dnech
18.-19.8. výstavu králíků, drůbeže a holubů,
výstava je otevřena v sobotu 8-17 hod. v neděli 8-13 hod. Přihlášky zasílejte na e-mail
solc26@seznam.cz. uzávěrka je 5.8. k návštěvě a obeslání srdečně zvou pořadatelé. Tombola
a bohaté občerstvení zajištěno.
■ 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 Rožďalovice pořádá dne 18.8.
výstavu králíků, holubů a drůbeže ve Spolkovém
domě, Ruská ulice 98, naproti čerpací stanici.
Otevřeno 8-17 hod. Bohatá tombola, živá hudba. Informace a přihlášky na www.cschdz-ro.cz,
e-mail jiri.kubela@cschdz-ro.cz nebo telefonicky Josef Velechovský, tel. 723 424 705.
■ ZO ČSCH Sedlčany vás srdečně zve
na XXXIII. Povltavskou výstavu konanou ve
dnech 18.-19.8. v areálu Pod Duby. Přihlášky
zasílejte na e-mail: josef.pecka@zvvz.cz (info
na tel. 737 232 116) a to nejpozději do 27.7.
Bude pro vás připravena k poslechu hudba,
bohatá tombola a občerstvení.
■ 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 na vystava@cschvokovice.cz, nebo poštou: ZO ČSCH Vokovice, Na křídle 23, Praha 6,
160 00. Informace na tel. 608 876 815.
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(
(králíkárny
– různý počet i rozměr kotců, kurníky, psí boudy, holubníky – zahradní i na
kkůlu, kompletní vybavení holubníků, ptačí budky i krmítka, voliéry pro ptáky – exoty,
ppergoly, ploty, stání pro auta, zahr. domky, chatky...), dopravu po celé ČR i SR lze zajistit.
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