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Na zámku v Náměšti na Hané se konaly od čtvrtka 25. do 
neděle 28. dubna Myslivecké dny. Akci pořádal Okresní 
myslivecký spolek Olomouc a Českomoravská myslivecká 
jednota u příležitosti 90. výročí jejího založení.

V Náměšti proběhlo
setkání myslivců

Český svaz chovatelů Náklo pořádal o víkendu dvacátého a 
jednadvacátého dubna tradiční výstavu králíků, holubů a 
drůbeže. V chovatelském areálu Náklo-Mezice byly k vidění 
stovky zvířecích exemplářů.

Svaz chovatelů si v Mezicích
připomněl 110. výročí založení

Odstartovaly další ročníky
soutěží celostátního
informačního portálu

Foto: bliktv.cz
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Náměšť Na HaNé | Setkání 
myslivců mělo bohatý do-
provodný program, návštěv-
níky, kterých byly i díky 
krásnému slunečnému poča-
sí stovky, čekalo například 
vystoupení trubačských 
souborů, ukázky vábení je-
lenů nebo chovatelská pře-
hlídka trofejí.

V rámci Mysliveckých dnů 
proběhl také jarní svod lo-
veckých psů, což znamená 
pro mladé psy první účast na 

kynologické akci a jeho ab-
solvování je nutné pro další 
zkoušky.

Zájemci mohli na zámku 
obdivovat i krásné dravce, 
které sem přivezli ukázat 
olomoučtí sokolníci.

Děti si mohly v rámci my-
sliveckých dnů v zámecké 
zahradě také zasoutěžit.

Náklo | Základní organizace 
Českého svazu chovatelů 
Náklo byla založena už v 
roce 1903, letos si tak připo-
míná významné výročí.

Celkem se na výstavu při-
hlásilo 57 chovatelů, z toho 
devět mladých do 18ti let. 
Jedním z nich byl i devíti-
letý Lukáš Mrtýnek, kterého 
k chovu holubů přivedl jeho 
dědeček. „Já tady vystavu-
ji holuby, modré sedláky a 
české staváky,“ řekl. Lukáš, 
který je nejmladším členem 

místního svazu chovatelů, 
se výstav holubů účastní 
pravidelně. A daří se mu, 
doma už má spoustu pohárů, 
čestnou cenu si odnesl i z 
této výstavy.

Na výstavě se prezentovali 
chovatelé jak místní, tak z 
širokého okolí a svoji drů-
bež dokonce přivezli chova-
telé až z Vyškova. Výstava 
králíků, holubů a drůbeže, 
která se i letos setkala s 
velkým zájmem návštěvní-
ků, byla zároveň prodejní. 

Portál CZREGION
– www.czregion.cz je celostátním 
informačním portálem. 

Kromě užitečných informací o Če-
chách a Moravě na portálu nalezne-
te prezentace měst a obcí doplněné 
fotografiemi, údaje o krajích Česka, 

turistické informace, prezentace 
škol, fotogalerie. Na portálu jsou 
zajímavé sekce, jako např..: Kdo je 
kdo v Česku?, Nejkrásnější místa v 
Česku, Víte, že ...?, Představujeme 
primátora/starostu, Úspěšné pro-
jekty měst a obcí. Každý zájemce 
o informace z oblasti turismu zde 
může vyhledat ubytovací a stravo-
vací zařízení, koupaliště, wellness, 
sportovní zařízení, golfové kluby a 
typy na výlety.
Portál je pravidelně aktualizován a 
doplňován o akce, aktuality a obec-
né informace z regionů.

Výhry a ceny:
Vítězných 10 měst a 10 obcí získá:
1. – 3. MÍSTO
Celostátní propagace v médiích, dárkový balíček, grafický banner o městě/obci 
na portálu CZREGION v sekci města/obce po dobu 4 měsíců, propagační mate-
riály a diplom.

4. - 10. MÍSTO
Celostátní propagace, rozšířená prezentace na portálu CZREGION, propagační 
materiály a diplom.
 
Vítězný Primátor a Starosta získá:
- celostátní propagace v médiích
- rozšířená prezentace na portálu CZREGION
- propagační materiály
- pohár pro vítěze
- diplom

Ceny pro hlasující:
I letos se organizátoři rozhodli podpořit hlasující v soutěži zajímavými výhrami. 
Každý přihlášený uživatel, který hlasuje, se dostává do slosování o měsíční vý-
hru. Čím více hlasů uživatel odevzdá, tím má větší šanci na úspěch.

Každý měsíc z pomezi hlasujících losujeme jednoho výherce hodnotných cen:
pobyt pro dvě osoby na dvě noci / věcná cena

Hlasující, který přidá po dobu soutěží nejvíce hlasů, získá dárkový balíček.

Výhry pro hlasující věnovala následující ubytovací zařízení: 
greenYacht Hotel & Restaurant – Praha, Hotel Babylon - Liberec, Hotel Panon 
- Hodonín, Penzionek Šumperk - Šumperk, Ubytování U lamy – Krásná Lípa

Více informací na http://www.czregion.cz/souteze/2013

Již šestým rokem portál                  CZRE-
GION vyhlašuje soutěž o Nejkrás-
nější město a obec Čech a Moravy. 
Soutěž, kterou si oblíbila široká ve-
řejnost, se těší velkému zájmu. V. 
ročník soutěže probíhá od 1. 4. 2013 
od 12:00 do 31. 10. 2013 do 12:00.

Soutěž je určena pro všechny, kteří 
mají zájem podpořit města a obce 
Čech a Moravy. Hlasovat za město/
obec lze pomocí hlasovacího banne-
ru, který je umístěn pod prezentace-
mi měst a obcí. Po přidání hlasu se 
městu/obci přičte jeden hlas. Roz-
hodnout se může každý individuál-
ně. To znamená, že můžete hlasovat 
podle svého bydliště, sympatií nebo 
si vyberete místo, kde se vám líbí.

Pravidla soutěže: 
Soutěží se v kategoriích Nejkrásněj-
ší město Čech a Moravy 2013 a Nej-

krásnější obec Čech a Moravy 2013.
1.) Do soutěže se mají právo přihlá-
sit osoby prostřednictvím internetu 
na www.czregion.cz.

Hlasovat mohou pouze registrovaní 
uživatelé. Každý uživatel musí mít 
kompletně vyplněny údaje.

2.) Hlasovat pro jedno a totéž město/
obec je možné maximálně jedenkrát 
za hodinu (to znamená, že jedno a 
totéž město/obec dostane od jedno-
ho hlasujícího maximálně 24 hlasů 
denně). Hlasovat můžete pro více 
měst a obcí v průběhu jedné hodiny.

Hlasujte kliknutím na „Přidej hlas“ 
v hlasovacím zařízení pod prezenta-
cí města/obce.

3.) Zvítězí město/obec, které získá 
nejvíce hlasů.

Již třetím rokem portál CZREGION 
přináší doplňkovou soutěž o Primá-
tora/Starostu Čech a Moravy. Sou-
těž probíhá od 1. 4. 2013 od 12:00 
do 31. 10. 2013 do 12:00.

Soutěží se v kategoriích Primátor 
Čech a Moravy 2013 a Starosta 
Čech a Moravy 2013.

Pokud máte zájem podpořit svého 
primátora/starostu, zašlete prosím 
krátký popis s kladnými aktivitami 
a úspěšnými projekty, které provedl 

pro Vaše město/obec.
Popis lze zaslat pomocí banneru, 
který je umístěn pod každou prezen-
tací města/obce.
 
Pro zaslání popisu musíte být zare-
gistrován a přihlášen na portálu.

Na konci soutěže bude ze všech za-
slaných popisů - podpůrných hlasů 
vybrán primátor/starosta, který svý-
mi aktivitami a uskutečněnými pro-
jekty nejvíce přispěl k rozvoji města 
nebo obce.

Zájemci tak měli možnost 
pořídit si na začátku chova-
telské sezony kvalitní chov-
ná zvířata.

Na výstavě nechyběl ani Ja-
roslav Košťál, který je čle-
nem místního svazu chova-
telů celý život, vstoupil do 
něj před šedesáti roky, když 
mu bylo osmnáct let.

Návštěvníci se nemuseli bát 
ani toho, že by během pro-
hlídky vystavených zvířat 
hladověli. Po celý víkend 
pro ně bylo připraveno bo-
haté občerstvení, dát si 
mohli třeba výborný guláš, 
řízky nebo pečené sele.
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