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Ctený priateľ! Ctená priateľka! 
  Dovoľ nám, aby sme Ťa ako 
pozvánku  na naše malé jubileum .
  Naša základná organizácia Trenčianske Stankovce   oslavuje v
jubileum  

50.výročie  založenia chovateľskej organizác
Trenč

Toto jubileum chceme osláviť  tým, čo 
všetkých chovateľov a to je výstava 
sme chceli pre Vás pripraviť i našu výstavu.

TRENČIANSKA OBLASTNÁ VÝSTAVA
HYDINY,

Jubilejná výstava k
5. ročník memoriál

Výstava sa bude konať tradične  v
SZCH Trenčianske Stankovce, vedľa evanjelického kostola 
 
Pripravili sme pre Vás:  
   Okrem vystavovateľov zo Slovenska, Čiech a 
zvieratami  aj chovatelia z Poľska
tradičných, ale i menej známych plemien hydiny, holubov, králikov  a 
mutácií nutrií. 
   Zvieratá budú  hodnotiť medzinárodne uznávaní
Pre kvalitné  zvieratá sú  pripravené hodnotné  ocenenia
kategórii , čestné ceny, ale i množstvo privátnych ocenení, v
zvierat bude udelená cena.  
  Pri príležitosti  nášho jubilea  každý   
   
Na našej výstave je samozrejmosťou už niekoľko rokov 
ktorom môže byť i  reklama Vášho 
slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré
a chovateľských funkcionárov. Pre návštevníkov 
kvalitných zvierat, krmív, chovateľských potri
špecialitami. 
 
   Ctený  priateľ, prijmi prosím naše srdečné pozvanie
Tvojho chovu  obohatíš túto výstavu.
                           

    Na tvoju účasť sa teší  výbor

PRÍĎ S NAMI OSLÁVIŤ NAŠE JUBILEUM

www.szchstankovce.szm.com
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POZVÁNKA 
 

a ako úspešného chovateľa srdečne pozdravili 
na naše malé jubileum . 

Naša základná organizácia Trenčianske Stankovce   oslavuje v 

.výročie  založenia chovateľskej organizác
Trenčianskych Stankovciach 

jubileum chceme osláviť  tým, čo prezentuje  celoročnú snahu chovate
to je výstava  zvierat.   Pretože „50 -ka“ je veľké 

našu výstavu. Výstava sa bude konať pod názvom :
 

TRENČIANSKA OBLASTNÁ VÝSTAVA
HYDINY, HOLUBOV, KRÁLIKOV

Jubilejná výstava k 50. výročiu  ZO Trenčianske 
memoriál R. Mojžiša, & 6.Špeciálna výstava nutri

 

Výstava sa bude konať tradične  v hale a na nádvorí  nášho chovateľského  areálu 
SZCH Trenčianske Stankovce, vedľa evanjelického kostola  25. 

ovateľov zo Slovenska, Čiech a Moravy, nám prisľúbili
Poľska, Rumunska atď., ktorí budú preze

menej známych plemien hydiny, holubov, králikov  a 

hodnotiť medzinárodne uznávaní domáci i zahraniční
pripravené hodnotné  ocenenia: Víťazi výstavy v
množstvo privátnych ocenení, v priemere na každých 10 

ri príležitosti  nášho jubilea  každý   vystavovateľ obdrží ako spomien

Na našej výstave je samozrejmosťou už niekoľko rokov katalóg s bodovým hodnotením
reklama Vášho chovu, liahne  alebo výstavy . Tradičným je 

ocenení, ktoré býva za účasti predstaviteľov ob
. Pre návštevníkov našej výstavy  je  aj

, chovateľských potrieb a naše tradičné občerstvenie

prosím naše srdečné pozvanie. Veríme, že účasťou a
vojho chovu  obohatíš túto výstavu. 

Na tvoju účasť sa teší  výbor ZO SZCH Trenčianske Stankovce

NAMI OSLÁVIŤ NAŠE JUBILEUM ! 

www.szchstankovce.szm.com 

organizácia Trenčianske Stankovce 

zdravili a odovzdali Ti 

 roku 2014 významné 

.výročie  založenia chovateľskej organizácie v  

prezentuje  celoročnú snahu chovateľskej práce 
ka“ je veľké jubileum, takú by 

Výstava sa bude konať pod názvom : 

TRENČIANSKA OBLASTNÁ VÝSTAVA 
HOLUBOV, KRÁLIKOV  

renčianske Stankovce,    
R. Mojžiša, & 6.Špeciálna výstava nutrií 

chovateľského  areálu 
5. - 26.októbra 2014    

prisľúbili účasť so svojimi 
budú prezentovať širokú paletu 

menej známych plemien hydiny, holubov, králikov  a rôznych farebných 

domáci i zahraniční posudzovatelia.  
Víťazi výstavy v každej 

priemere na každých 10 

vystavovateľ obdrží ako spomienku  pamätný list. 

bodovým hodnotením, v 
alebo výstavy . Tradičným je 

býva za účasti predstaviteľov obce 
našej výstavy  je  aj možnosť kúpy 

eb a naše tradičné občerstvenie s domácimi 

účasťou a prezentáciou 

ZO SZCH Trenčianske Stankovce. 
 
   


