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Toto číslo vyšlo 18. 10. 2011
Foto na titulní straně: 
0,1 hototského bílého, oc. 95,5 b. a ČC 
na CVMK 2011, vystavovatel J. Beneš – 
VLASTIMIL ŠIMEK

Popiska k fotografii na titulní straně č. 10 
byla zveřejněna v neúplné podobě. 
Správně měla znít: 0,1 zdrobnělé vyan-
dotky stříbrné černě lemované chovate-
le Antonína Floriána ze Staré Říše, kte-
rá získala čestnou cenu na letošním 
35. ročníku Oblastní výstavy drobného 
zvířectva v Žirovnici.
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ROK CHOVATELE 2012C OC O

Milí čtenáři,
na vaše četná přání jsme se 

letos rozhodli opět vydat stol-
ní chovatelský kalendář. Vzhle-
dem k úsporným opatřením, 
zavedeným v letošním roce, 
však bylo vydáno pouze ome-
zené 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 dese-
ti a více kusů činí cena jednoho 
kalendáře 39 Kč*. 

Kalendáře budou k dispozi-
ci na všech akcích ČSCH, vět-
ších výstavách (CV v Lysé nad 
Labem, Přerov) a objednat si je 
můžete také na adrese:

MiMM lí čt ářřři

Stolní chovatelský kalendář na rok 2012Stolní chovatelský kalendář na rok 2012

Český svaz chovatelů, Maš-
kova 3, 182 53 Praha 8, tel. 
284 683 442, e-mail: sekreta-
riat@cschdz.eu.
*  Při zasílání poštou bude připočítáno poštovné.

Kalendáře jsou vhodné k propagačním 

účelům, do tomboly, k různým jubileům 

i jako vánoční dárek. 

 Neváhejte a objednejte si je už dnes!

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.

        VÝROBA DŘEVĚNÝCH CHOVATELSKÝCH VÝROBA DŘEVĚNÝCH CHOVATELSKÝCH 
        A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEBA ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB  


