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Stolní chovatelský kalendář na rok 2012
Milí čt
Milí
M
čtenáři,
ářři
na vaše četná přání jsme se
letos rozhodli opět vydat stolní chovatelský kalendář. Vzhledem k úsporným opatřením,
zavedeným v letošním roce,
však bylo vydáno pouze omezené množství a nemůžeme jej
(tak jako dříve) dávat jako dárek
k předplatnému. Snažili jsme
se pro vás zachovat 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 dispozici na všech akcích ČSCH, větších výstavách (CV v Lysé nad
Labem, Přerov) a objednat si je
můžete také na adrese:
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* Při zasílání poštou bude připočítáno poštovné.
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m
Kalendáře jsou bo
bi
ly, k různým ju leů
účelům, do tom re
i jako vánoční dá k. ejte si je už dnes!
Neváhejte a objedn

VÝROBA DŘEVĚNÝCH CHOVATELSKÝCH
A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB
(králíkárny – různý počet i rozměr kotců, kurníky, psí boudy, holubníky –
zahradní i na kůlu, kompletní vybavení holubníků, ptačí budky i krmítka, voliéry pro ptáky – exoty, pergoly, ploty, stání pro auta, zahr. domky,
chatky...), dopravu po celé ČR i SR lze zajistit.
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Popiska k fotografii na titulní straně č. 10
byla zveřejněna v neúplné podobě.
Správně měla znít: 0,1 zdrobnělé vyandotky stříbrné černě lemované chovatele Antonína Floriána ze Staré Říše, která získala čestnou cenu na letošním
35. ročníku Oblastní výstavy drobného
zvířectva v Žirovnici.

