
VÝ STAVÝ ROKU 2012 

OKRES ME LNÍ K 

11.-12.2.2012 Kralupy n.Vltavou -Tradiční zimní výstava drob.zvířectva, 

7.-8.4.2012   Cítov -Velikonoční výstava drob.zvířectva, 

5.-6.5.2012   Ovčáry -Místní výstava drob.zvířectva, 

22.-23.6.2012 Dol.Beřkovice -Místní výstava drob.zvířectva s ukázkou  

   exotů, 

21.-22.7.2012 Mšeno -Místní výstava drůbeže, holubů a králíků, 

21.-22.7.2012 Záryby -Místní výstava holubů a králíků, 

1.-2.9.2012  Olovnice -Místní výstava drůbeže, holubů a králíků, 

7.-8.9.2012  Liběchov -Okres.výstava mladých králíků a místní  

   výstava drůbeže, 

28.-29.9.2012 Chlumín -Místní výstava drůbeže, holubů a králíků, 

13.-14.10.2012 Kralupy n.Vlt.-Místní výstava drob.zvířectva s ukázkovými 

   exposicemi 

3-4.11.2012  Cítov -Podzimní výstava drůbeže, holubů a králíků. 

 

OKRES KLADNO 

25.- 26. 2. 2012 Velvary 

10.3.2012  Kladno 

12.-13.5.2012 Šlapanice 

12.-13.5.2012 Slaný 



4.-5. 8.2012  Pchery 

15.-16.9.2012 Slaný 

6.-7.10.2012 Velvary 

 

OKRES Č ESKA  LÍ PA 

25.února  Česká Lípa - soutěž chov. samců + prodejní výstava králíků 

21.dubna  Česká Lípa - výstava ke Dni země 

25.srpna  Zákupy - Krajská výstava národních plemen K+D, výstava 

K,D,E, setkání ml.chovatelů CZ+D  

14.-15.září  Dobranov - výstava K,D,H 

14.-15.září  Stráž p.Ralskem - výstava K,D,H,E, Akva tera 

10.listopadu Česká Lípa - okresní výstava králíků, holubů a drůbeže 

 

VÝ STAVÝ ČELOSTA TNÍ  

7.-9. září 2012 Hodonín - Celostátní výstava mladých králíků a mladé 

drůbeže 

16.-18. 11.2012 Lysá nad Labem - Celostátní výstava drobného zvířectva 

   CHOVATEL 

 

NE KTERE  VÝ STAVÝ V NE MEČKU  

12./13.05.12 8. Häsin mit Jungtieren u. Jungtierschau Hörnitz 

11./12.08.12 1. Jungkaninchen Kreisschau Zittau in Hörnitz  



29./30.09.12 4. Kreisoffene Junggeflügelschau Hörnitz 

17./18.11.12 98. Lokal-Schau Hörnitz 

7.-9.12.2012 Lipsko – EVROPSKÁ VÝSTAVA 

 

OKRES LÍTOME R ÍČE 

18. února  Třebušín - výstava králíků a holubů 

5. - 6. května  Rovné - výstava králíků, drůbeže a holubů 

5. - 8. července Klapý - výstava exot. ptactva v zámeckých sklenících  

   v Libochovicích 

7. července   Třebušín - výstava králíků 

11. - 12. srpna  Libochovice - výstava králíků, drůbeže a holubů 

11. - 12. srpna Klapý - výstava exot. ptactva v zámeckých sklenících  

   v Libochovicích 

11. - 12. srpna Vrbičany - výstava exotického ptactva 

25. srpna   Žitenice - Okresní výstava mladých králíků a výstava drůbeže, 

   holubů, exotického ptactva 

22. - 23. září  Bohušovice n.o. - výstava králíků, drůbeže a holubů 

28. - 29. září  Roudnice n.L. - pořádá ve Vědomicích Okresní výstavu  

   drůbeže a výstavu králíků a holubů 

13. - 14. října Straškov - Okresní výstava králíků a výstava drůbeže, holubů 

   a exotického ptactva 

13. - 14. října Vrbičany - výstava exotického ptactva 

(20. - 21. října Litoměřice - Česká výstava drobného zvířectva) 

27. října  Libochovice - Okresní výstava holubů spojená s   

   „Memoriálem Václava Nedvěda“ 



OKRES LOUNÝ 

2. – 3.3.  Žatec 1 - zimní výstava králíků, holubů a drůbeže 

24.3.   Staňkovice - výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů 

1.5.   Podbořany - výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů 

26.5.   Hřivčice - jednodenní prodejní přehlídka zvířat bez  

   posuzování 

29. – 30.6.  Smolnice - výstava králíků, holubů a drůbeže 

18. – 19.8.  Hřivčice - výstava králíků, holubů a drůbeže 

31.8. – 1.9.  Žatec 1  -výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů při Žatecké 
   dočesné spojená s okresní soutěžní výstavou mláďat králíků 
 
7. – 9.9.  Louny 1 - výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů při  
   tradiční výstavě Člověk v přírodě 
 
13.10.  Podbořany - výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů 

13.10.  Staňkovice - prodejní výstava králíků, holubů, drůbeže a 
   exotů bez posuzování 
 
23. – 24.11.  Žatec 1 - podzimní výstava králíků, holubů a drůbeže 

7. – 8.12.   Louny 1 - okresní soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže  
 

 

 

 

        


