
Harmonogram časopisu 2023

Číslo Uzávěrka 
příspěvků

Uzávěrka plošné 
inzerce

Uzávěrka řádkové  
inzerce a blahopřání Časopis vyjde

6/2023 1. 5. 2023 4. 5. 2023 10. 5. 2023 23. 5. 2023

7/2023 5. 6. 2023 8. 6. 2023 14. 6. 2023 27. 6. 2023

8/2023 10. 7. 2023 13. 7. 2023 19. 7. 2023  1. 8. 2023

9/2023 7. 8. 2023 10. 8. 2023 16. 8. 2023 29. 8. 2023

ČESKÁ REPUBLIKA
16.–17. září 2023  – CV mladých králíků a mladé drůbeže, Přerov
17.–18. listopadu 2023 –  CV drobného zvířectva CHOVATEL 2023,  

Lysá nad Labem
9.–10. prosince 2023 – výstava MORAVIA BRNO 2023, Brno

NĚMECKO 
18.–19. listopadu 2023  –  evropská speciální výstava slezského voláče,  

Hofheim

CHOVATELSKÉ KALENDÁRIUM

Novotný Miloš, Sudice 68, 675 73 Rapotice, tel. 607 769 855, drevovyrobky.eu 

(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.

VÝROBA DŘEVĚNÝCH CHOVATELSKÝCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB 

  Ukázku našich výrobků lze vidět:  

➥   každou druhou neděli  
v měsíci – trhy Kolín-Štítary

 ➥   každou třetí neděli v měsíci –  

výstaviště Floria Kroměříž

l  ochranné sítě pro chovy drůbeže  
a okrasných ptáků proti predaci

l  sítě na voliéry
l  montáže sítí
l  výroba sítí na míru
l  nářadí pro chovatele ryb
l  stínící sítě na pergoly, 

 ploty a lešení
l  odchytové podběráky 

na ptáky a další….

www.dobes-site.cz
E-mail: obchod@dobes-site.cz
Tel.: +420 603 461 721

5 let záruka, 10 let životnost
Volejte pro nezávaznou nabídku

SítěPetr
  Dobeš

→  Potřebujete peníze a chcete prodat svoji nemovitost?
→  Chcete prodat svůj rodinný dům, chalupu, pozemek či byt?
→  Hrozí vám exekuce a chcete ji v klidu a rychle vyřešit? 
→  Pomůžeme vám, slušné jednání samozřejmostí.

Nezávazná konzultace zdarma! 
Volejte na tel.: 731 349 242 
Pište na e-mail: reality-jj@email.cz
  www.reality-jj.cz 

JJJJ
REALITY JELÍNEKREALITY JELÍNEKREALITY JELÍNEKREALITY JELÍNEKREALITY JELÍNEKREALITY JELÍNEK

Ke dni 31. 3. 2023 ukončil svou činnost portál 
www.PREDPLATIT.cz a společnost PrePay s.r.o. 
byla nucena zahájit insolvenční řízení. 
K tomuto dni společnost ukončila veškeré objednávky předplatného. 
Stávajícím předplatitelům, kteří si objednali časopis přes tento por-
tál, bylo z výše uvedeného důvodu zastaveno zasílání časopisu, a to 
od č. 5/2023. Dotčeným předplatitelům společnost PrePay s.r.o. 
rozeslala informační e-mail a ujistila nás, že nevyčerpané před-
platné bude vracet formou dobropisu.

Abychom předešli tomu, že objednaný časopis tito předpla-
titelé neobdrží, rozesíláme e-mailem podklady pro obnove-
ní předplatného. 

Velice se omlouváme za tyto komplikace, které však nejsou  
způsobeny naší stranou, a věříme, že nám zachováte přízeň 
i nadále. Vydavatel časopisu Český svaz chovatelů z.s. na-
bízí zvýhodněné předplatné v rámci své členské známky, pro 
více informací kontaktujte Sekretariát ÚVV ČSCH na e-mailu:  
sekretariat@cschdz.eu nebo tel.: 730 516 445.

Redakce časopisu Chovatel

upozornění pro předplatitele  
portálu www.predplatit.cz

Přijímací a závěrečné zkoušky, včetně každoročního školení adeptů na posuzovatele 
králíků se uskuteční dne 10. června 2023 v chovatelském areálu v Ivančicích.

INFORMACE
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