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■ ZO ČSCH Olovnice pořádá ve dnech 1.-2.9.
výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů. Otevřeno v so 8-17 hod. a v ne 8-12 hod. Přihlášky do 12.8. přijímá p. Pichl Josef, Blevice
91, 27328 Zákolany. Tel. 723 709 647, e-mail:
chovateljosefpichl@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Těrlicko pořádá ve dnech 1.-2.9.
okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Otevřeno bude v so 9-18 hod. a v ne 9-16 hod. Srdečně vás zvou pořadatelé. Přihlášku a výstavní
podmínky naleznete na webových stránkách organizace www.cschterlicko.webnode.cz.
■ ZO ČSCH Sušice pořádá u příležitosti sušické pouti ve dnech 1.-2.9. v prostorách chovatelského areálu v Mariánské ulici místní výstavu králíků, holubů a drůbeže, spojenou s okresní
soutěžní přehlídkou drobného zvířectva. Součástí výstavy bude ukázka exotického ptactva, bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Prodej chovných zvířat na místě. Výstava bude otevřena v so
8-18 hod. a v ne 8-15 hod.
■ ZO ČSCH Šternberk pořádá ve dnech
1.-2.9. místní výstavu na výstavišti ve Šternberku – Lhotě. Informace na tel. 736 209 000. Občerstvení zajištěno.
■ ZO ČSCH Tuněchody, okr. Chrudim pořádá
ve dnech 1.-2.9. propagační výstavu králíků, holubů a drůbeže v parku u zemědělské společnosti.
Otevřeno v so 12–18 hod. a v ne 8–16 hod. Informace a přihlášky p. Jiří Zeman tel. 732 340 453,
e-mail: tunechod@email.cz. K návštěvě a obeslání výstavy srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Unkovice-Žabčice pořádá ve
dnech 1.-2.9. místní výstavu králíků, holubů,
drůbeže s ukázkou okrasného ptactva. Zpestřením výstavy bude dvorek s vodní drůbeží. Výstava bude otevřena v so 13-18 hod. a v ne 8-16
hod., kdy bude provedeno předání cen. Soutěží se o poháry starostů a čestné ceny. Příjem
zvířat v pátek 31.8. 17-20 hod. a v sobotu 1.9.
7-8 hod. Informace a přihlášky na Jiří Ludvík tel.
608 467 356, e-mail: ludvikcsch@centrum.cz.
Pořadatelé zvou k obeslání a návštěvě širokou
chovatelskou veřejnost a milovníky zvířat.
■ 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, 53 006 Pardubice nebo e-mail:
petr.livora.st@seznam.cz. Informace na tel. číslo 732 346 747.
■ ZO ČSCH Sušice pořádá u příležitosti Sušické
pouti ve dnech 1.-2.9. v prostorách chovatelského
areálu v Mariánské ulici místní výstavu králíků, holubů a drůbeže, spojenou s okresní soutěžní přehlídkou drobného zvířectva. Součástí výstavy bude ukázka exotického ptactva, bohatá tombola a občerstvení
zajištěno. Prodej chovných zvířat na místě. Výstava bude otevřena v so 8-18 hod. a v ne 8-15 hod. Přihlášky přijímá př. Milan Janda. Adresa: Na Štěbetce 583, Sušice 342 01, e-mail: jandam@atlas.cz,
tel.: 728 376 202.
■ ZO ČSCH Veleň pořádá ve dnech 1.-2.9.
okresní soutěžní výstavu králíků, holubů a drůbeže. 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. 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
■ ČSCH Krajské sdružení Jihomoravského kraje pořádá ukázkovou výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického
ptactva v rámci Jihomoravských dožínek 2018
konaných v Boskovicích v sobotu 2.9. Výstava zvířat zaměřená převážně na národní plemena bude umístěna v prostorách školní zahrady za muzeem a otevřena v době 9-17 hod.
Součástí výstavy bude ukázka Králičího hopu.
Dále bude možné současně navštívit sousední
výstavu hospodářských zvířat. Jihomoravské
dožínky, jejichž pořadatelem je Jihomoravský
kraj, nabídnou také bohatý kulturní program.
Víc informací na www.kr-jihomoravsky.cz.
■ ZO ČSCH Praha 8-Ďáblice pořádá ve
dnech 7.-9.9. soutěžní výstavu drobného zvířectva v areálu U Parkánu 30, Praha 8-Ďáblice (Agro
Kmínek). Vystavovat bude mistr Evropy, mistr
České republiky, držitel plemenného chovu, vítěz celostátní výstavy a speciální výstavy. Otevřeno v pá 14-18 hod. a v so 8-18 hod, v ne 8-13
hod. Informace a přihlášky Zuzana Máčková tel.
730 543 592, e-mail: Z.Mackova1@seznam.cz.
Občerstvení a tombola zajištěná. Všichni jste srdečně zváni a budeme se na vás velmi těšit.
■ ZO ČSCH Litovel 1 pořádá ve dnech 7.-8.9.
výstavu exotů v chovatelském areálu. Otevřeno
v pá 8-18 hod. a v so 8-18 hod. Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Lanškroun zve všechny příznivce a chovatele na výstavu drobného hospodářského zvířectva, která se bude konat 7.-8.9. v prostorách zámeckého nádvoří za každého počasí.
Součástí výstavy bude soutěžní expozice vlašek,
soutěž vlašek je pořádána v součinnosti s Klubem chovatelů vlašek. Zveme proto chovatele jak vlašek, tak ostatních plemen drůbeže, ale
i králíků a holubů k obeslání a návštěvě výstavy.
Přihlášky je možno posílat e-mailem na adresu: Mikulas.Papousek@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 777 865 875 a do 24.8. Příjem
zvířat na výstavu 6.9. 15-20 hod. v prostorách
výstaviště. Zahájení výstavy 7.9. ve 13 hod., vyhodnocení výstavy a předání cen 8.9. v 16 hod.
Převzetí zvířat po výstavě 8.9. od 17 hod. na výstavišti. Ukončení výstavy 8.9. v 18 hod. Je připravena bohatá tombola a výborné občerstvení
a vystoupení místní Střední zemědělské a veterinární školy Lanškroun s ukázkou Králičího hopu.
Výstava je součástí městských oslav pod záštitou
města Lanškroun a jeho starosty. Děti mají vstup
zdarma. Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
■ ZO ČSCH Louny-1 pořádá ve dnech 7.-9.9.
v rámci výstavy Člověk v přírodě konané na městském výstavišti v Lounech místní výstavu drobného zvířectva. Přihlášky, jejichž uzávěrka je
stanovena na 20.8., na vyžádání zašle Slavibor
Petržílka, Mánesova 1721, 440 01 Louny, tel.
605 295 566, e-mail: petrzilkaji@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 Březina, okr. Svitavy pořádá místní výstavu králíků, holubů a drůbeže dne 8.-9.9.
v chovatelském areálu. Srdečně zvou pořadatelé.
Informace na tel. 775 595 002.

■ ZO ČSCH Stříbro pořádá u příležitosti
70. výročí založení Holubářského spolku pro
Stříbro a okolí se sídlem ve Stříbře 25. jubilejní bodovací výstavu králíků, holubů a drůbeže,
doplněnou expozicí zvířat chovatelů okrasného ptactva. Tato akce se uskuteční ve spolupráci s Městem Stříbrem a Městským muzeem
ve Stříbře 8.9. v rámci EHD - Dnů evropského dědictví a Evropského roku kulturního dědictví 2018. V pá 7.9. při posuzování zvířat
mají vstup školy a školky zdarma. V so 8.9.
otevřeno 8–17 hod., zahájení v 9 hod., slavnostní vyhodnocení v 16 hodin a ukončení výstavy a výdej zvířat v 17 hodin. Od 10-13.30
hod. bude v areálu probíhat hudební produkce
pana V. Žákovce a A. Volínové. Informace př.
Stehlík, tel. 723 776 479, přihlášky na e-mail:
zocsch.stribro@seznam.cz, Zdeňka Kantová,
Na Vinici 1325, 349 01 Stříbro. Těšíme se na
vaši návštěvu. Uzávěrka přihlášek v sobotu 1.9.
■ ZO ČSCH Mikulov na Mor. pořádá při konání Palavského vinobraní 7.-9.9. tradiční výstavu
králíků, holubů, drůbeže s expozicí plazů. Výstava
otevřena v pá 16-20 hod., v so 8-20 hod. a v ne
8-14 hod. Přihlášky zasílejte do 26.8. e-mail:
sebami@seznam.cz, inf. na tel. 519 510 943 nebo
mob. 776 82 4520. Srdečně zveme.
■ ZO ČSCH Sedlec, okr. Třebíč pořádá ve
dnech 8.-9.9. okresní výstavu králíků a místní výstavu holubů a drůbeže. Výstava bude otevřena
v so 13-18 hod. a v ne 8-16 hod. Srdečně zvou
pořadatelé.
■ ZO ČSCH Sepekov, okr. Písek pořádá ve
dnech 8.-9.9. a 16.9. výstavu holubů, králíků a drůbeže. Otevřeno 8.9. v 14-18 hod. a 9.9.
a 16.9. v 8-16 hod. Bohatá tombola. Srdečně
zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Smidary pořádá ve dnech 8.-9.9.
místní výstavu zvířectva, cizokrajného ptactva
a akvarijních ryb. Občerstvení zajištěno, bohatá
tombola. Otevřeno v so 8-17 hod., ne 8-12 hod.
Informace a přihlášky: Eva Netopilová, Humburky
6, 504 01 Nový Bydžov, tel. 605 952 568, e-mail:
zocschsmidary@email.cz. Uzávěrka přihlášek
24.8. K obeslání a návštěvě výstavy srdečně zvou
pořadatelé.
■ 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 Brno-Židenice pořádá ve dnech
8.-9.9. tradiční výstavu ve svém areálu v Židenicích, ul. Jílkova ul. 61. Vystaveni budou králíci,
drůbež, holubi a exoti. Otevřeno v so 14-18 hod.
a v ne 8-15 hod. Tombola a občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Slušovice pořádá ve dnech 8.-9.9.
místní výstavu drobného zvířectva ve svém chovatelském areálu. Bude připravena bohatá tombola a občerstvení. Otevřeno v so 8-18 hod., ne
8-15 hod. Uzávěrka přihlášek 23.8. Kontakt: Marie Navrátilová, U Vodojemu 464, 763 15 Slušovice, tel. 603 946 904, e-mail: maboda@seznam.cz.
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 Sloveč, okr. Nymburk pořádá ve
svém chovatelském areálu dne 8.9. tradiční chovatelskou výstavu holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva. Otevřeno v so 8-16 hod. Přihlášky a informace př. Štěrba, e-mail: cschzoslovec@email.cz,
př. Donát, tel. 723 708 063. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Čelákovice pořádá ve dnech
14.-15.9. místní soutěžní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Přihlášky do 2.9. na e-mail:
csch.zocelakovice@seznam.cz. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Liběchov pořádá ve dnech
14.-15.9. okresní výstavu mladých králíků a místní výstavu drůbeže a holubů v areálu sokolovny.
Otevřeno v pá 14-18 hod. a v so 8-15 hod. Prodej chovných zvířat, tombola, občerstvení. Srdečně zveme vystavovatele a návštěvníky. Přihlášky
a informace na tel. 725 551 285, 721 195 685,
e-mail: uher27@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Slavonice pořádá ve dnech
14.-15.9. tradiční výstavu drobného zvířectva při
příležitosti Slavonického jarmarku. Výstava se
koná v areálu ZO ČSCH Slavonice otevřeno v pá
12-18 hod. a v so 8-12 hod. Členové spolku pro
vás přichystali samé dobroty. Přihlášky do 7.9. na
e-mail: cschslavonice@seznam.cz. Informace na
tel. 776 723 406.
■ ZO ČSCH Tábor-Měšice pořádá ve dnech
14.-15.9. Měšickou výstavu králíků, drůbeže a holubů s ukázkovou expozicí okrasného ptactva. Otevřeno v pá 8-18 hod. a v so
8-15 hod. Výstava se koná v Měšicích v areálu Školního statku střední zemědělské školy
Tábor. Bohatý doprovodný program. Více informací p. Dvořák tel. 737 839 701.
■ ZO ČSCH Křenovice pořádá 15.9. speciální
výstavu holubů – moravský voláč sedlatý a moravský bělohlávek. Při této příležitosti se uskuteční Memoriál Milana Friedla. Výstava se koná
chovatelském areálu, ul. Sokolská 5, Křenovice
u Slavkova. Otevřeno 8-15 hod. Srdečně všechny zveme, občerstvení zajištěno.
■ ZO ČSCH Raspenava, okr. Liberec pořádá
dne 15.9. místní výstavu králíků, drůbeže, holubů
s expozicí teddy. Výstava bude doplněna o ukázky
Králičího hopu a ježků. Pro děti máme připravené
soutěže, srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 15.9. tradiční
výstavu drobného zvířectva. Otevřeno v 7-16 hod.
Přihlášky a bližší informace na tel. 723 190 542,
e-mail: kvetapluharova@seznam.cz nebo na
www.zocschslatinany.cz. Bude připravena bohatá tombola, občerstvení a prodej chovných zvířat.
Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Terešov, okr. Rokycany pořádá 15.9. 3. místní výstavu v Radnicích, ul. Plzeňská 653, naproti muzeu. Otevřeno 8-16 hod.
Zajištěno občerstvení a tombola. Přejímka zvířat proběhne ve čtvrtek 13.9. v 15-18 hod., posuzování v pátek 14.9. Přihlášky zasílejte do
10.9. na adresu: Petr Blecha, Břasy 298, 338 24,
e-mail: zo.teresov@email.cz. Informace na tel.:
777 555 352 a www.zo-csch-teresov.webnode.cz.
■ ZO ČSCH Úpice pořádá okresní a XVII. oblastní výstavu regionu Jestřebí hory králíků, drůbeže a holubů v sobotu 15.9. Chovatelský areál
na Podrači bude otevřen v 8-17 hod. Přihlášky
zasílejte do 7.9. na e-mail: Balcarjar@seznam.cz
nebo na tel. 732 925 134. Další informace na tel.
777 851 871.
■ 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. př. 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 Holice pořádá ve dnech 15.-16.9.
ve svém chovatelském areálu Puškinova 1018

