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• Srpen 2018
u nádraží ČD tradiční posvícenskou výstavu
drobného zvířectva, papoušků, okrasného ptactva, ovoce, zeleniny a květin. Součástí výstavy
bude ukázková expozice včelařů. U králíků bude
vystavena samostatná expozice králíků českých
černopesíkatých, 3.ročník memoriálu přítele Provazníka. Žádáme chovatele tohoto plemene o zapojení do soutěže. Vystaveno bude přibližně 300
králíků, 200 kusů vodní, okrasné a hrabavé drůbeže, 150 holubů, ovce, nutrie a další zvířectvo.
Vystavovatelé obdrží kvalitní poháry a čestné
ceny. Chovatelé králíků soutěží o nejlepšího jedince a nejlepší kolekci malých a zakrslých plemen králíků, chovatelé holubů a drůbeže o nejlepšího jedince výstavy. Klecné je zdarma. Výstava
bude otevřena pro veřejnost po oba dny 8-17 hodin. Prodejná zvířata se vydávají ihned po zakoupení. Rodiny na výletě mohou navštívit památník
cestovatele Dr. Emila Holuba, který je 600 m od
výstaviště. Informace: lada.kaspar@email.cz nebo
tel. 604 403 025, www.chovatele-holice.wbs.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.
■ 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 Načeradec, okr. Benešov pořádá
o načeradském posvícení 15.-16.9. v chovatelském
areálu Podblanickou místní výstavu drobného zvířectva. Výstava bude pro veřejnost otevřena v so
13-17 hod. a v ne 8-16 hod. V ne od 13 hod. výkup
králičích kůží a prodej krmiva, směsí. Přihlášky přijímá do 3.9. pan František Richtr, Vožická 228, 257
08 Načeradec nebo e-mail: f.richtr-rina@seznam.cz.
Informace na tel.603 274 762. Tombola a občerstvení zajištěno. Možno navštívit historické památky
v okolí a udělat si hezký výlet. K obeslání a návštěvě zvou srdečně pořadatelé.
■ ZO ČSCH Kynšperk n.O. zve ve dnech
15.-16.9. na 2. krajskou výstavu Karlovarského
kraje do nového multifunkčního areálu základní organizace. Vystaveni budou králíci, drůbež
a holubi dospělých i mladých chovatelů. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Moravské Budějovice pořádá ve
dnech 15.-16.9. výstavu králíků, holubů a drůbeže. Otevřeno v so 8-18 hod. a v ne 8-15 hod. Informace na tel. 605 401 665.
■ 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.
■ ZO ČSCH Ostopovice pořádá ve dnech
15.-16.9. tradiční výstavu drobného zvířectva,
spojenou s výstavou exotů a okrasných morčat.
Srdečně zvou chovatelé.
■ ZO ČSCH Senice na Hané, okr. Olomouc
pořádá při příležitosti 55. výročí založení základní
organizace ve dnech 15.-16.9. v areálu za kulturním domem Krajskou výstavu drůbeže a Okresní
výstavu králíků, holubů a drůbeže. Otevřeno v so
8-17 hod. a v ne 8-16 hod. Přihlášky a informace:
http://zocsch-senicenahane.webnode.cz/aktuality/, Karel Nietsch, Lhotská 40, 785 01 Šternberk,
e-mail: nietsch.karel@post.cz. Uzávěrka přihlášek je 3.9. Všechny návštěvníky i vystavovatele
srdečně zveme.
■ ZO ČSCH Slaný pořádá ve dnech 15.-16.9.
okresní výstavu králíků, holubů, drůbeže, exotů a akvarijních ryb. Výstava je v sobotu rozšířena o výstavu klubu teddy králíků. Obohacením výstavy je expozice včelařů, prodejní
výstava kaktusů a prodej chovatelských potřeb.
Přihlášky zasílejte do 4.9. na adresu: Kučera Libor, Hořešovice 27, 273 74 Klobuky, e-mail:
kucerahoresovice@seznam.cz, tel. 736 770 005.

■ ZO ČSCH Třešť pořádá ve dnech 15.-16.9.
tradiční oblastní výstavu králíků, drůbeže a holubů pod názvem Třešťský jednorožec. Otevřeno
v so 8-18 hod a v ne 8-13 hod, informace na tel.
735 770 725.
■ 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 Lužice pořádá ve dnech 15.9.-16.9.
místní výstavu králíků, drůbeže a holubů, která se bude konat v areálu Lidového domu v Lužicích. Přihlášky posílejte na adresu: Klvač Josef, Havířská 40 Lužice, 696 18 nebo e-mail:
klvac.josef@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je
9.9., tel. 775 343 978.
■ ZO ČSCH Vejprty pořádá ve dnech 15.-16.9.
v chovatelském areálu v ul. Nerudova výstavu králíků, holubů a drůbeže. Ke zhlédnutí bude
i ukázková expozice okrasného ptactva. Pro veřejnost je otevřeno v so 8-17 hod., v ne 8-12 hod.
Příjem zvířat ve čtvrtek 14.9. od 14-18 hod. Přihlášky posílejte do 31.8. na adresu: Milada Sückrová Hasičská 1028/35, 431 91 Vejprty nebo na
e-mail: miladasuckrova@seznam.cz, případně
tel. 776 021 829. Občerstvení zajištěno.
■ ZO ČSCH Stará Boleslav pořádá ve dnech
21.-22.9. oblastní výstavu drobného zvířectva.
Výstava se koná za autobusovým nádražím ve
Staré Boleslavi. Pro veřejnost je otevřeno v pá
13-18 hod. a v so 8-16 hod. Informace podá
p. J. Šťastný, tel. 602 843 498.
■ ZO ČSCH Krajské sdružení Jihomoravského kraje ve spolupráci s ČSCH ZO
Prosiměřice pořádá v sobotu 22.9. v 8-17
hod. v chovatelském areálu v Prosiměřicích,
okr. Znojmo Jihomoravskou krajskou výstavu mladých chovatelů – JUVENES MORAVIA
2018. Zajištěn celodenní program pro mladé chovatele s odbornou besedou a závod
v Králičím hopu. Přihlášky a více informací na
www.chovatelejmk.cz.
■ ZO ČSCH Prosiměřice okr. Znojmo a KS
JMK pořádá dne 22.-23.9. okresní výstavu okrasného ptactva. Při této výstavě se v sobotu uskuteční všeobecná krajská výstava mladých chovatelů králíků, holubů a drůbeže, spojenou se
soutěží v Králičím hopu. Na sobotu je naplánovaný prodej krmiva a výkup exotického ptactva.
Výstava je otevřena v sobotu 12-18 hod a v neděli 8-12 hod. Občerstvení je zajištěno. Srdečně
zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Vysoké Veselí pořádá v sobotu
22.9. podzimní prodejní výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů s možností nákupu krmných
směsí a kuřic před snáškou. Otevřeno 8-17 hod.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
Kraj H. Přihlášky přijímá do 9.9. pan Lukáš Burda
na e-mail: Lukas.burda@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Podbořany pořádá dne 22.9. tradiční podzimní výstavu králíků, drůbeže a okresní
holubů spojenou s výstavou exotického a okrasného ptactva. Výstava je spojena s prodejem chovných zvířat. Dále bude možnost zakoupení chovatelských potřeb a krmiv. Bude připravena tombola
a chutné občerstvení. Přejímka zvířat proběhne
ve čtvrtek 20.9. v 14-18 hod., nejpozději v pátek 21.9. do 8 hod. Posuzování proběhne v pátek
21.9. od 8 hod., bez přístupu veřejnosti! Výstava bude otevřena v sobotu v 8-14 hod. Přihlášky
zasílejte poštou, e-mailem, telefonicky na adresu:
Bohuslav Potůček, Kostelní 88, Mašťov 431 56,
mob: 721 407 916, e-mail potucekb@seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek je nejpozději v neděli 16.9.,
po případě během dopoledne dne 17.9.! Rádi bychom poprosili vystavující, jestli by mohli dodat tel. číslo a souhlasili by s jeho zařazením
do výstavního katalogu za své jméno a adresu
jako je tomu dnes už u většiny výstav. Děkujeme
ZO ČSCH Podbořany.

■ ZO ČSCH Prosiměřice okr. Znojmo a KS
JMK pořádá dne 22.-23.9. okresní výstavu okrasného ptactva. Při této výstavě se v sobotu uskuteční všeobecná krajská výstava mladých chovatelů králíků, holubů a drůbeže, spojenou se
soutěží v Králičím hopu. Na sobotu je naplánovaný prodej krmiva a výkup exotického ptactva.
Výstava je otevřena v sobotu 12-18 hod a v neděli 8-12 hod. Občerstvení je zajištěno. Srdečně
zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Třebechovice pořádá ve dnech
22.-23.9. okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Součástí této výstavy je speciálka Klubu chovatelů českých hus. Po oba výstavní dny budou probíhat ukázky Králičího hopu.
Dále budou k vidění zajímavé prodejní expozice okrasného vodního ptactva spolu s expozicí okrasných bažantů v samostatných ozdobných voliérách. Pro pobavení malých i velkých
je připravena bohatá tombola s řadou zajímavých cen včetně živých zvířat. Při výstavě
bude probíhat prodej okrasných keřů a stromků. Možnost nákupu chovných zvířat. Výstava se koná v chovatelském areálu v Třebechovicích pod Orebem v Resslově ulici a pro veřejnost
je otevřena v sobotu 22.9. 8-17 hod. a v neděli 23.9. 8-12 hod. Občerstvení, včetně grilované kýty je zajištěno přímo v areálu. Přihlášky do
14.9. na e-mail: jira.bart@seznam.cz nebo na adresu: Ing. Jiří Bartoš, Větrná 253, 500 09 Hradec
Králové, tel. 604 161 867.
■ 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 Komárov, okres Beroun vás srdečně zve na tradiční 39. podbrdskou výstavu
drobného zvířectva a 18. českou výstavu mláďat
rexů, která se uskuteční na kynologickém cvičišti v Komárově-Sokolovicích ve dnech 28.29.9. Otevřeno pá od 14-18 hodin a v so od
8-16.30 hodin. Na výstavě proběhne rovněž
okresní soutěž králíků a ukázka Králičího hopu.
Předpoklad dle předešlých ročníků je 800 vystavených kusů drobného zvířectva. Samozřejmostí bude i dobré občerstvení. Přihlášky je možno zasílat do 14.9. na adresu: Milan Caithaml,
9. května 341, 267 62 Komárov, tel: 773 280 200,
e-mail: dana.caithamlova@seznam.cz.
■ ZO ČSCH Tišnov pořádá pod záštitou města Tišnova místní výstavu drobného zvířectva
ve dnech 28.–30.9. v Tišnově na ul. Riegrova
(v areálu Inspira – naproti sokolovně). Vystaveni
budou králíci, drůbež, holubi a expozice exotů.
Pro veřejnost bude výstava otevřena v pá
14-18 hod., v so 8-18 hod. a v ne 8-16 hod.
V ne v 15 hod. proběhne předání čestných cen
a vyhodnocení celé soutěže. K návštěvě a obeslání srdečně zvou pořadatelé ZO ČSCH Tišnov. Přihlášky zasílejte do neděle 16.9. na
e-mail: chroncantonin@seznam.cz, bližší informace podá jednatel ZO ČSCH Antonín
Chronc, tel: 603 182 078.
■ ZO ČSCH Uherský Brod pořádá ve dnech
28.–30.9. ve svém areálu Okresní výstavu králíků,
holubů a drůbeže. Výstava pro veřejnost otevřena
v so 8-18 hod., v ne 8-15 hod. Přihlášky přijímá: Josef Matyáš, Rolnická 1289, Uherský Brod 688 01,
tel.: 731 485 380, e-mail: info@csch-uhbrod.cz.
Přihlášky si můžete stáhnout na našem webu
www.csch-uhbrod.cz. Uzávěrka přihlášek: 20.9.
Dovoz zvířat: pátek 28.9. 8-12 hod. Občerstvení
zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Vsetín 1 vás zve ve dnech
28.-30.9. k návštěvě a obeslání XVII. krajské výstavy a Krajské soutěže Zlínského kraje a zároveň
Okresní výstavy okresu Vsetín, konané pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a starosty města Vsetína, v areálu chovatelského střediska

ZO ČSCH Vsetín 1. Výstava otevřena v pá v 1418 hod., v so 8-18 hod. a v ne 8-15 hod. Součástí výstavy je XII. ročník memoriálu Ladislava
Kašpara a VIII. ročník memoriálu Karla Verbíka.
Uzávěrka přihlášek (ne datum odeslání) je 19.9.
Přihlášky zasílejte na adresu Miroslav Všetička, 75621 Ratiboř 496, tel. 723 444 630, e-mail:
avseticka@volny.cz. Přejímka v pátek do 8,00 hodin, výjimečně je možné dodat zvířata už ve čtvrtek v 16-20 hod. tel. domluvit s p. Klímou, tel.
732 301 609. Posuzování proběhne 28.9 od 8 hod.
Vyhodnocení výstavy a předání čestných cen proběhne v neděli od 14 hod. Výdej vystavených zvířat
v neděli od 15 hod. Občerstvení a tombola zajištěny. Případné dotazy na tel. 732 301 609 M. Klíma.
■ ZO ČSCH Rapotín pořádá ve dnech
28.-29.9. krajskou výstavu drobného zvířectva za
účasti okr. Olomouc, Prostějov, Jeseník a Šumperk v areálu Losinka v Rapotíně. Přihlášky do
16.9. zasílejte na adresu: Kristek Jiří, U Hájenky
112, 788 13 Vikýřovice, tel. 723 505 006, e-mail:
georgekristek@seznam.cz. Výstava bude pro veřejnost otevřena v pá 13-17 hod., so 8-17 hod.
K hojné účasti a návštěvě zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Tišice, okres Mělník pořádá
v sobotu 29.9. ve svém areálu za poštou v pořadí druhou Okresní výstavu drůbeže spojenou
s místní výstavou králíků a holubů. V loňském
roce bylo vystaveno 57 voliér drůbeže, 150
králíků a 55 holubů. Otevřeno 8–17 hod. Přihlášky přijímá do 15.9. př. Miloslav Purnoch,
Obecní 260, Tišice, tel. 602 464 361, e-mail:
purnoch@tisice.cz. Občerstvení, tombola zajištěno. O obeslání a návštěvě srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Boskovice pořádá při výročí 80.
let svého založení okresní výstavu drobného zvířectva, a to ve dnech 29.–30.9. Tato výstava je
již tradiční součástí boskovických Husích slavností, kde lze shlédnout po oba dva dny bohatý kulturní program, navíc je ve všech boskovických i okolních restauracích vyhlášena v tyto
dny soutěž o nejlepší husí pečínku. Dále se nabízí možnost seznámit se s bohatou historií
města prohlídkou zříceniny hradu Boskovice,
zámku, westernového městečka, arboreta Šmelcovna, židovského města, synagogy i hřbitova.
V blízkosti města je ke zhlédnutí několik hradů
a zámků a hlavně Moravský kras. Srdečně zvou
členové ZO ČSCH Boskovice. Bližší informace
na tel. 728 163 582.
■ ZO ČSCH Slezská Ostrava pořádá dne
29.-30.9. tradiční výstavu králíků, drůbeže a holubů v chovatelském středisku Slezské Ostravy na
Chittussiho ulici (zastávka MHD Revírní bratrská
pokladna). Bohaté občerstvení je zajištěno z naší
kuchyně, takže si každý může pochutnat. Přihlášky zasílejte na e-mail: prikryl.radce@seznam.cz,
tel. 725 931 018. Vítězové budou odměněni krásnými poháry. Výstava bude otevřena v so
7-19 hod. a v ne 7-12 hod. V neděli také proběhnou chovatelské trhy. Každý návštěvník je srdečně zván.
■ ZO ČSCH Jevíčko pořádá ve dnech 29.-30.9.
tradiční podzimní výstavu králíků, holubů a drůbeže ve svém chovatelském areále na ulici Brněnská. Příjem a posuzování v pátek. Přihlášky
do 20.9. na e-mail: R-Musil@seznam.cz, nebo na
tel. 607 892 716 kdykoliv. Čeká vás bohaté občerstvení pod vedením př. Jiřího Havlíčka. Srdečně zvou pořadatelé a členové ZO ČSCH Jevíčko.
■ ZO ČSCH Jezeřany-Maršovice, okr. Znojmo pořádá dne 29.-30.9. okresní výstavu drobného zvířectva, králíků, holubů a drůbeže. Výstava
otevřena v so 8-18 hod. a v ne 8-15 hod. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve výbor ZO ČSCH Jezeřany-Maršovice.
■ ZO ČSCH Pacov pořádá ve dnech 29.-30.9.
tradiční pouťovou výstavu drobného zvířectva.
Přihláška ke stažení na https://csch-pacov.webdone.cz. Informace na tel. 731 648 714.
■ ZO ČSCH Všestary a ZO ČSCH Mnichovice pořádají 29.-30.9. místní výstavu králíků, holubů a drůbeže ve Všestarech u Říčan.
Otevřeno so 13-18 hod., ne 8-14 hod. Možnost nákupu chovných zvířat. Přihlášky a informace do 14.9. na adresu Antonín Trojánek, Mnichovická 62, Všestary, 251 63 Strančice, e-mail:
trojanek@itvcz.eu.

