
ROK CHOVATELE 2012

Milí čtenáři,
na vaše četná přání jsme se 

letos rozhodli opět vydat stolní 
chovatelský kalendář. Vzhledem 
k úsporným opatřením, zavede-
ným v letošním roce, však bylo 
vydáno pouze omezené množství 
a nemůžeme jej (tak jako dříve) 
dávat jako dárek k předplatné-
mu. Snažili jsme se pro vás za-
chovat alespoň prodejní cenu, 
která činí 49 Kč* za jeden kus. 
Při odběru deseti a více kusů činí 
cena jednoho kalendáře 39 Kč*. 

Kalendáře budou k dispozi-
ci na všech akcích ČSCH, vět-
ších výstavách (Země živitel-
ka v Českých Budějovicích, 
CVMK, Exotika, Zemědělec 
a CV v Lysé nad Labem, Lito-
měřice, Přerov) a objednat si je 
můžete také na adrese:

Novotný Miloš, Sudice 68, 675 73 Rapotice, 
tel. 607 769 855, www.drevovyrobky.wz.cz 

,

(králíkárny – různý počet i rozměr kotců, kurníky, psí boudy, holubníky – 
zahradní i na kůlu, kompletní vybavení holubníků, ptačí budky i krmít-
ka, voliéry pro ptáky – exoty, pergoly, ploty, stání pro auta, zahr. domky, 
chatky...), dopravu po celé ČR i SR lze zajistit.
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Vážení čtenáři,
již tradičně pro vás do čísla 9 vkládáme složenky na 

úhradu předplatného na příští rok, letos tedy na rok 
2012. Opět zde nalézáte složenky ve dvojím vyhotovení – 
jedna je určena členům ČSCH, druhá nečlenům. Složen-
ka určená členům ČSCH je zálohou úhrady členského 
příspěvku – členové zaplatí 490 Kč složenkou a zbý-
vající částku, tj. 60 Kč, doplatí pokladníkovi ve své ZO. 
(Metodický pokyn pro následné vyúčtování členských 
příspěvků je otištěn ve věstníkové části tohoto čísla.)

Pro nečleny svazu je určena druhá složenka, kde 
předplatné činí 600 Kč. 

Složenky lze uhradit také bankovním převodem, neza-
pomeňte však uvést variabilní a specifický symbol, aby-
chom mohli platbu identifikovat.

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost správnému vý-
běru složenky, neboť stále dochází k tomu, že před-
platitel vybere nesprávnou složenku nebo zaplatí obě. 
Následné dohledávání a vracení přeplatků (často i po 
několika měsících) je velice administrativně náročné, 
nehledě na to, že z předplatného je již také odvede-
na DPH. 

Upozorňujeme proto, že na pozdější reklama-
ce nelze brát zřetel a nesprávné platby se ne-
budou vracet! 

První číslo nového roku vychází již v prosinci, 
zajistěte si proto jeho včasné dodání úhradou 
předplatného do 30. 11. 2011!

Příjemné čtení vám přeje 
redakce
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Český svaz chovatelů, Maš-
kova 3, 182 53 Praha 8, tel. 
284 683 442, e-mail: sekreta-
riat@cschdz.eu.
*  Při zasílání poštou bude připočítá-

no poštovné.

Kalendáře jsou vhodné k propagačním 

účelům, do tomboly, k různým jubileům 

i jako vánoční dárek. 

 Neváhejte a objednejte si je už dnes!


