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■ 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 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 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 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 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 Pardubice-Svítkov, pořádá ve
svém areálu v Přerovské ulici ve dnech 1.-2.9.
místní výstavu králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva. Součástí výstavy bude čtvrtý ročník Memoriálu př. Mikoláška, králíků tříslových
a expozice králíků stříbřitých malých. Výstava bude otevřena v so 13-18 hod. v ne 8-15
hod. Uzávěrka přihlášek je 16.8. na adresu Livora Petr, Branecká 352, 530 06 Pardubice nebo
e-mail petr.livora.st@seznam.cz. Informace na
tel číslo 732 346 747.
■ ZO ČSCH Veleň pořádá okresní soutěžní výstavu králíků, holubů a drůbeže ve dnech
1.-2.9. Otevřeno so 8-17 hod., ne 8-12 hod.
Přihlášky do 20.8. přijímá Češpiva Ladislav, Hovorčovice 210, 250 64 p. Měšice, tel.
604 725 065, e-mail: kacabanacek@seznam.cz.
K dobré náladě bude hrát živá hudba, občerstvení a bohatá chovatelská tombola. Těšíme se na
vaši návštěvu, členové ZO ČSCH Veleň.
■ ZO ČSCH Rakovník pořádá u příležitosti 115. výročí od založení organizace ve
dnech 1.-2.9. v rámci posvícení okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže s expozicí
okrasného ptactva. Výstava se koná v chovatelském areálu ve Vladislavově ulici čp.
278 (u Vysoké brány) v Rakovníku. Nejlépe oceněná zvířata obdrží čestné ceny. Otevřeno: so 8-17 hod., ne 8-16 hod. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Informace
podá a přihlášky přijímá do 15.8.2018 Karel Švec, Školní 2025, 269 01 Rakovník, tel.
603 739 432, nebo Zbyněk Hejda na e-mailu:
zbynekhejda@email.cz. Srdečně vás zveme
k obeslání a návštěvě výstavy. Pro návštěvníky je k dispozici parkoviště 100 metrů od
areálu výstavy.
■ ZO ČSCH Branišovice pořádá ve dnech
1.-2.9. ve svém areálu okresní výstavu mláďat
králíků, drůbeže a holubů. Příjem zvířat pouze v so 1.9. mezi 6.-8. hod. Pro veřejnost bude
výstava otevřena v so 12-18 hod. a v ne 8-12
hod. Občerstvení zajištěno. K obeslání a návštěvě zveme chovatele i laickou veřejnost z blízkého i dalekého okolí. Kontakt na tel. 607 910 560,
e-mail: alabay@volny.cz.
■ ZO ČSCH Slatina u Vysokého Mýta vás
zve k návštěvě XXXVI. místní a prodejní výstavy králíků, drůbeže, holubů a exotů, kterou pořádá ve dnech 1.–2.9. v chovatelském
areálu Na Brodě. Otevřeno: so 8-17 hod. ne
8-15 hod. Dále pro návštěvníky připravujeme:
12. ročník výstavy modelů, 10. ročník Blafání
stabiláků, a 8. klání chovatelů exotů spojenou se
soutěží chovatelů výstavních andulek Slatinská
andulka. Prodej chovatelských potřeb, zahradní
techniky a květin, výstavu mečíků, burzu a jiné
prodejní a výstavní stánky. Pro nejmenší návštěvníky bohatou tombolu a dětské hřiště přímo v prostorách areálu a občerstvení. Srdečně
zvou pořadatelé. Kontakt: 773 512 597, e-mail:
cschslatina@email.cz, GPS: 49°58‘45.208“N,
16°9‘57.472“E
■ ZO ČSCH Leština, okr. Havlíčkův Brod
pořádá ve dnech 8.- 9.9. výstavu králíků, drůbeže a holubů, kde je velká příležitost k nákupu chovných zvířat. Nejlepší zvířata obdrží
soutěžní poháry. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Výhodné spojení ČD Praha-Havlíčkův Brod. Informace a přihlášky na
adrese: Těšínský Jaroslav, Chotěměřice 10,
584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 604 838 235,
e-mail: jarda.whitewolf@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Bystřice nad Pernštejnem
pořádá v areálu zemědělské školy ve dnech
7.-9.9. výstavu drobného zvířectva. Otevřeno pá
12-18 hod., so 8-18 hod., ne 8-14 hod. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Vlašim pořádá ve dnech 8.-9.9.
okresní výstavu králíků, holubů, drůbeže
a exotů. Výstava proběhne u autocentra Brejla. Otevřeno: so 13-18 hod., ne 8-16 hod.,
hudba a občerstvení zajištěno. Přihlášky přijímá do 22.8. p. Dragon Zdeněk, Jiřetice 30,
25786 Miličín, tel. 736 414 438 nebo e-mail:
jitka.dragonova@seznam.cz.

■ ZO ČSCH Praha 10-Dubeč vás srdečně zve na tradiční letní výstavu králíků, holubů,
drůbeže a jiných drobných zvířat, která se bude
konat 8.-9.9. v chovatelském areálu v Praze
10-Dubči, ul. U Transformátoru pod záštitou starosty MČ Dubeč. Příjem vystavovaných zvířat je
v sobotu od 7-9 hod., potom se koná posuzování
čistokrevných zvířat. Otevřeno pro veřejnost: so
13-19 hod., ne 8-14 hod. Vstupné dobrovolné.
Občerstvení pro vás bude připraveno v pěkném
prostředí našeho areálu pod kaštany. Přihlášky
přijímáme na adrese: Bártová Ivana, Dubeckého 742, Praha 10, Dubeč, PSČ107 00, e-mail:
bar.iv@seznam.cz. Informace na tel. 739 055 361.
■ ZO ČSCH Zruč nad Sázavou pořádá v sobotu 15.9. 8.30-15 hod. Posvícenskou výstavu králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva, vepřové hody s hudbou. Přihlášky přijímá
do 9.9. Mášín Miroslav, Zbraslavice 348, 285
21 Zbraslavice, tel. 731 555 335, 739 769 857,
e-mail: Masin.Miroslav@seznam.cz. Srdečně
zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Český Dub pořádá ve dnech
15.-16.9. ve svém chovatelském areálu tradiční Podještědskou výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva, rozšířenou o expozici Klubu chovatelů králíků českých strakáčů.
Více informací o výstavě podá jednatel ZO na tel.
732 146 566; e-mail: husekjk@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Lužná pořádá ve dnech 15.-16.9.
tradiční posvícenskou výstavu králíků, holubů
a drůbeže v areálu ZO na Masarykově náměstí. Otevřeno: so 8-17 hod., ne 9-16 hod. Přihlášky do 7.9. přijímá na adresu: Martin Strnad,
Masarykovo nám. 59, 270 51 Lužná; e-mail:
strnad.martin.luzna@seznam.cz. Občerstvení
a štěstíčko zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Chotěboř pořádá ve dnech 15.16.9. okresní výstavu drobného zvířectva. Po
Bohdalově druhá největší výstava v Kraji Vysočina. Každý rok vystaveno přes 1 200 zvířat.
Možnost nákupu kvalitního chovného materiálu.
Občerstvení a tradiční bohatá tombola zajištěny.
K obeslání a návštěvě výstavy srdečně zvou pořadatelé. Informace a přihlášky zvířat na výstavu
na e-mail: csch.chotebor@seznam.cz nebo tel.
732 581 361, 732 233 856.
■ ZO ČSCH Hostivař pořádá ve dnech
15.-16.9. tradiční výstavu králíků, holubů a drůbeže. Informace: lenka@plivnik.cz,
www.zocschhostivar.webnode.cz.
■ Klub chovatelů holubů moravského
pštrosa Brno pořádá 15.9. speciální výstavu výletků moravských pštrosů v Křenovicích u Slavkova. Výstava přístupná 11-14.30 hod. Bližší informace podá př. Barták. Tel. 732 327 138.
Zve výbor klubu.
■ ZO ČSCH Vendolí okr. Svitavy vás srdečně zve na jednodenní výstavu králíků, holubů a drůbeže, kterou pořádáme dne 15.9.
v areálu na místním hřišti. Otevřeno pro veřejnost od 9-16 hod., kdy proběhne předání čestných cen. Na výstavě je přislíbena účast výkupce kožek a prodejce hospodářských potřeb. Na
výstavě bude k vidění také sbírka kol z dob našich babiček. Dotazy a přihlášky zasílejte na adresu: Janoušek Miroslav, Vendolí 25, 569 14,
e-mail: vejamir@email.cz, nebo tel. 732 646 292.
Uzavírka přihlášek je 6.9. Občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Zábřeh na Moravě pořádá ve
dnech 22.-23.9. ve svém chovatelském areálu
v Ráječku výstavu králíků, holubů, drůbeže s expozicemi koz, nutrií, akvarijních ryb, terarijních
zvířat a okrasného ptactva. Otevřeno so 13-18
hod., ne 8-16 hod. Připraveno bohaté občerstvení, tombola pro děti a již tradiční divočák
na švestkové omáčce. Možnost nákupu zvířat.
Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Krakovany, okres Kolín, pořádá 22.-23.9. výstavu králíků, holubů a drůbeže.
Vystaveno 800 zvířat, otevřeno: so 13-18 hod.,
ne 8-16 hod. Tel. 728 729 342.
■ ZO ČSCH Soběslav pořádá ve svém chovatelském areálu ve dnech 5.–7.10. „Tradiční
soběslavskou výstavu“ spojenou s okresní výstavou holubů, králíků, drůbeže a exotického
ptactva. Zajištěn prodej krmiv, chovatelských
a zahrádkářských potřeb. Otevřeno pá a so 8-18

hod. a ne 8-13 hod. (v neděli probíhá tradiční burza). Přihlášky a informace podá př. Bauerová, email: cschsobeslav@seznam.cz. Srdečně
zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Míškovice u Holešova pořádá ve
dnech 5.-7.10. místní výstavu holubů, králíků,
drůbeže a exotů. Z doprovodných akcí jsou zde
vystaveny kamerunské ovce a v ne 10-12 hod.
pro děti jízda na poníkovi, pro dospělé jízdy na
koni. Při návštěvě této výstavy je možno v sobotu a neděli navštívit výstavu místních zahrádkářů
150 m od našeho areálu. Výstava bude pro veřejnost otevřena v pá 14-18 hod., so 9-18 hod.,
ne 8 -15 hod.
■ ZO ČSCH Ostrava-Polanka pořádá 6.10.
ve svém chovatelském areálu naproti restaurace U Dluhošů stolní bodování králíků spojené
s jejich prodejem. Otevřeno 8-12 hod.
■ ZO ČSCH Mikulášovice srdečně zve na
podzimní výstavu zvířat v držení mladých chovatelů, která se uskuteční v rámci tradiční celostátní akce 72 hodin v so 13.10. v 9-18 hodin
v prostorách Slovanského domu v Mikulášovicích č.p. 573. Návštěvníkům nabízíme množství
kulinářských specialit a tradiční tombolu. Informace Vlastimil Jura st., tel. 602 682 600.
■ ZO ČSCH Praha 4-Modřany pořádá ve
dnech 19.-20.10. jubilejní 5. ročník Celopražské soutěžní výstavy králíků, drůbeže a holubů.
Součástí výstavy bude expozice králíků českých
červených v rámci 5. ročníku memoriálu Theodora Svobody a Klubová speciální výstava holubů PRK v rámci 2. ročníku memoriálu Pavla
Vacka. Výstava se koná ve vnitřních prostorách
OD Prior na Sofijském náměstí v Modřanech.
K obeslání a návštěvě výstavy srdečně zvou pořadatelé. Občerstvení zajištěno. Tombola. Přihlášky přijímá do 5.10. Svoboda Vítězslav, Boješická 61, 143 00 Modřany. Tel.: 723 727 870,
e-mail: svobodasep@centrum.cz.
■ ZO ČSCH Bystřice u Benešova pořádá ve
dnech 27.-28.10. místní výstavu drobného zvířectva. Otevřeno so 8-17 hod., ne 8-15. Pro děti
bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé. Tel.
723 735 353.

OZNÁMENÍ
■ Červnové setkání holubářů se koná pro
širokou veřejnost v sobotu 2.6. od 15 hod.
ve dvoře Hostince u Kostela Blíževedly
http://ubytování-blizevedly.wbs.cz. Podmínka
aktivní účasti: jeden holub z vlastního chovu a cena pro pořadí v anketě účastníků. Info:
tel.: 602 627 535 p. Pokorný Jaroslav.
■ Klub chovatelů holubů hanáckých, pomořanských, anglických a voláčů českých sedlatých rousných pořádá 6. ročník letního setkání chovatelů velkých voláčů
1.9. Místo konání Mníšek pod Brdy, Rymáně
644, V příjemném domácím prostředí na zahradě u Kožíšků. Garant setkání: př. Ing. Honsa František tel. 603 172 041; př. Mgr. Kožíšek Luboš, tel. 602 186 381. Informace podá
jednatel klubu př. Brachtl, tel.: 773 001 282,
e-mail: brachtl.josef@seznam.cz.
■ Klub chovatelů holubů hanáckých,
pomořanských, anglických a voláčů českých sedlatých rousných pořádá
27.-28.10. speciální výstavu holubů velkých
voláčů s mezinárodní účastí. Srdečně Vás zveme k obeslání výstavy i k přátelskému posezení. Vystaveno bývá cca 350 ks velkých voláčů.
Součástí výstavy velká burza kvalitních velkých voláčů v chovatelském areálu ČSCH Litovel. Přihlášky a info Brachtl Josef, e-mail:
brachtl.josef@seznam.cz, 783 85 Šumvald 83,
tel.: 773 001 282.
■ Klub chovatelů holubů moravského
pštrosa Brno pořádá 16.-17.11. speciální výstavu moravských pštrosů v Újezdu u Brna. Výstava je přístupná 16.11. 14-18 hod. a 17.11.
8-12 hod. Bližší informace podá př. Barták, tel.
732 327 138. Zve výbor klubu.
■ 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

