
Věc: Žádost ZO Ďáblice o finanční výpomoc na
pořádání mÍstnÍ výstavy kráKků,holubů a drůbeže
9.-10.září 2022

Základní organizace chovatelů drobných zvířat pořádá jako
každý rok v září tradiční výstavu kráKků,holubů a drůbeže v
chovatelském areálu u Parkánu,ve statku nájemce pana
Kmínka.

Historie výstavnictví naší organizace chovatelů začíná v roce
1929 a je tak aktivně činná již přes 90 let.V severní části Prahy
se koná pravidelná výstava jen v Ďáblicích.

V minulém roce výstavu navštívilo přes 130 dostělých a na 200
dětí předškolního a Školního věku.Bylo možné vidět 100
králíků,110 holubů a 12 voliér drůbeže. Ukázková expozice
hrdliček a ovcí.Druhým rokem byla ukázka králičího hopu,která
měla velký úspěch. výstava se celkově i přes nepřízeň počasí
vydařila a hlavně pro děti byla zdrojem zábavy a poučeni.

Dne 18.9.2021 se naši chovatelé účastnili setkání Ďáblických
sousedů,kde jsme představili ukázku zvířat.

V ZO Ďáblice je 16 chovatelů,kteří často vystavují na mIstních i
vrcholných výstavách.Také tento rok se budeme snažit výstavu
co možná nejlépe zajistit.

Rádi bychom uvítali finanční výpomoc od městského úřadu v
Ďáblicích.
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V Praze dne 5.11.2021
Ďáblice

Předseda ZO

Z



Žádost

Velice si vážime vašich každoročních příspěvků,moc nám to

pomáhá v naši činnosti.Naše činnost, jako jsou různé akce a výstavy,je pro nás stále vÍce
složitějši.staň členové ubývají a náš inventář stárne a stává se nepouživatelným.vice jak
40Iet staré klece a jiné vybavení se snažíme udržet,opravovat a natirat,ale většina kleci už je
za ta léta v takovém stavu,že už to opravit nejde a stává se, že nám ze zdeformovaných a
zkorodovaných kleci holub ulétne nebo králík uteče.Pro nás vznikají nepříjemné situace s
náhradou uniklých zvířat.Rádi děláme výstavu pro děti

ze školek a škol.Každoročně k nám dorazí na výstavu cca 120 dětLMusIme brát zřetel na
bezpečnost děti a zvířat.

Proto bychom chtěli aspoň část výstavních kleci obměnit za nové.Chceme Vás tímto požádat
o jednorázový příspěvek na zakoupení alespoň časti nových výstavních klecí pro králiky a
holuby.

jednalo by se o 2Oks holubářských klecř1815kč/ks = 36300,-kč

a o 2Dks králikařských klecí -1936kč/ks = 3872O,-kč

Celkem by to bylo včetně DPH 75 020,-kč

Předem děkujeme za kladné vyřízeni

V Praze dne 5.11.2021 ,,.d,.d.,oĎáblice


