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◆ Dne 13.6. oslaví náš přítel a kamarád,
Bohuslav SEDLÁK z Olešnice na Moravě 70. narozeniny. Olešničtí chovatelé mu
k tomuto významnému životnímu jubileu
přejí hlavně zdraví, osobní pohodu a mnoho úspěchů v chovu drůbeže v dalších
letech.
◆ ZO ČSCH Leština přeje vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, osobních i chovatelských úspěchů Zdeňkovi ZÍTKOVI, který
dne 13.6. oslaví životní jubileum 70 let.
◆ Klub chovatelů plymutek přeje vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, osobních i chovatelských Jaroslavu MATYSÍKOVI z Dvorců
u Bruntálu, který 13.6. oslaví 70 let. K přání se připojuje i Klub chovatelů králíků českých strakáčů.
◆ Dne 23.6. slaví své 70. narozeniny
člen ZO ČSCH Týniště nad Orlicí, chovatel exotů přítel Vlastimil URBAN z Týniště nad Orlicí. K jeho sedmdesátým narozeninám a do dalších let mu chovatelé
základní organizace ČSCH Týniště n. Orlicí přejí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti,
pohody a hodně radostných chvil při chovu
exotů.
◆ Dne 25.6. oslaví své krásné 70. narozeniny náš dlouholetý člen, přítel Ladislav
TICHÝ z Radostic. Tímto mu přejí k jeho
narozeninám a do dalších let hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a chovatelských úspěchů členové ZO ČSCH Radostice.

75 LET
◆ Dne 24.5. oslavil své 75. narozeniny
úspěšný chovatel moravských bílých hnědookých králíků pan Josef BLAŽEK ze
Staré Říše. Zdraví, rodinnou pohodu, spokojenost a chovatelské úspěchy do dalších
let přejí členové klubu Mbh.
◆ Výbor klubu chovatelů německých výstavních holubů přeje
vše nejlepší, pohodu,
hodně zdraví a osobních i chovatelských
úspěchů př. Josefu
OBRTLÍKOVI z Petrova k jeho 75. narozeninám, které oslavil dne
30.5.
◆ Dne 1.6. oslaví 75. narozeniny chovatel holubů rakovnických kotrláků modrých a modrých kapratých, přítel Ladislav
SVATOŠ z Bošína u Chocně, člen Klubu
chovatelů holubů rakovnických kotrláků.
Členové Klubu chovatelů holubů rakovnických kotrláků mu přejí pevné zdraví,
hodně štěstí a chovatelských úspěchů, ať
mu holoubci dělají radost.

80 LET
◆ Členové ZO ČSCH Kolín 1 blahopřejí k osmdesátým narozeninám, které oslavil dne 22.5., Josefu BENEŠOVI z Radovesnice, chovateli holubů. Do dalších
let vinšujeme jen vše nejlepší!
◆ Dne 27.5. oslavil přítel Josef PROCHÁZKA z Horních Krut své životní jubileum 80 let. Je to vynikající chovatel králíků českých strakáčů, holubů i drůbeže.
Všichni členové ZO ČSCH Sázava mu přejí mnoho zdraví, štěstí a chovatelských
úspěchů.
◆ ZO ČSCH Chomýž
u Krnova by chtěla poblahopřát paní Andělce
MARKOVÉ, která 1.6.
oslaví krásné jubileum.
Přejeme hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.
Členové ZO ČSCH Chomýž u Krnova.

◆ Dne 29.5. oslavil své 80. narozeniny přítel Stanislav DVOŘÁK. Hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody přejí kamarádi a členové ze ZO ČSCH Bystřice.
◆ ZO ČSCH Záhoří u Písku přeje hodně
zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů svému dlouholetému členu, nositeli titulu čestný
člen organizace, příteli Miloslavu MAREŠOVI z Chřešťovic, který dne 12.6. oslaví významné životní jubileum 80 let. Výbor základní organizace mu
přeje mnoho úspěchů v chovu vídeňských
modrých a českých strakáčů, do dalších let
mnoho životního elánu a stálou podporu
chovatelství v rodině.
◆ Dne 14.6. se dožívá
80 let nadšený holubář
a dlouholetý chovatel
německých výstavních
holubů Václav STAŘÍK. Je prakticky živou
kronikou holubářského
dění na Ostravsku. Dovede dlouho vyprávět,
jak se začínalo s holubařením mezi ostravskými havíři. Jak v ostravských koloniích na
každé střeše bývala hejna holubů a přitom
nezapomene zdůraznit své oblíbené německé výstavní holuby, které chová již přes 40
let. Tímto mu do dalších úspěšných let s holuby přejí členové za ZO ČSCH Slezská Ostrava, hodně pevného zdraví, které bude určitě potřebovat, nějaké to štěstí a ještě, aby
tu byl dlouho mezi námi se svými holoubky.
K přání se připojuje i výbor Klubu chovatelů
německých výstavních holubů.

81 LET
◆ Dne 28.5. oslavil 81. narozeniny Oldřich
ŠTEFAN, člen ZO ČSCH Slavkov u Brna.
OO ČSCH Vyškov přeje vše nejlepší.

85 LET
◆ Dne 18.4. oslavil krásné narozeniny - 85 let náš přítel, chovatel králíků dlouholetý jednatel ZO ČSCH Chomýž
u Krnova, pan Karel
VOLNÝ. Členové se připojují ke gratulaci a přejí hodně zdraví a pohody.
◆ Dne 26.5. oslavil své 85. narozeniny přítel Josef JŮVA z Hrádku u Rokycan. Do
jeho dalších let přejí vše nejlepší, hodně
zdraví, životní spokojenosti přejí členové
ZO ČSCH Mirošov.
◆ Dne 29.5. se dožil významného životního jubilea, a to osmdesáti pěti let, vážený pan
Mgr. Zdeněk NEČAS
z Brna, chovatel a posuzovatel drůbeže. Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví a plno
spokojenosti. To srdečně přejí a s úctou děkují za spolupráci přátelé chovatelé, Ústřední odborná komise chovatelů drůbeže a posuzovatelé drůbeže.
◆ Dne 12.6. oslaví
85. narozeniny přítel Jiří ODSTRČIL,
dlouholetý posuzovatel
drůbeže, chovatel vlašek koroptvích a králíků českých červených.
Přejeme k významnému
životnímu jubileu vše
nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně optimi-

smu a mnoho radosti v chovatelství. Členové ZO ČSCH Senice na Hané a ÚOK chovatelů a posuzovatelé drůbeže.
◆ Dne 21.6. oslaví své
85. narozeniny čestný člen Klubu chovatelů králíků stříbřitých
malých, pan Antonín
JÍRAVA z Pekelského
Dolu u České Kamenice. Do dalších let přejeme hodně zdraví a životní energie.

89 LET
◆ Dne 21.5. se dožil úctyhodných 89 let
nadšený a zapálený chovatel, přítel Jan
ŠÁLA, člen ZO ČSCH Ondřejov. Je to vynikající chovatel holubů – českých čejek
modrých – člen spec. klubu, majitel speciálního chovu. Donedávna byl též chovatel králíků tříslových černých a člen klubu.
Pravidelně se ještě zúčastňuje výstav všeho druhu a jeho krásné čejky a staváci jsou
ozdobou každé výstavy. Do dalších let, vážený příteli „Jendo“, přejeme hlavně hodně a hodně zdraví, štěstí, osobní pohodu
a ještě mnoho radostných chvil se svými holoubky. To ze srdce přejí chovatelé a přátelé z Ondřejova a širokého okolí.
Děkujeme.

Vzpomínáme…

◆ Dne 10.4.2018 se chovatelé ZO ČSCH
Týniště nad Orlicí navždy rozloučili s nejdéle působícím členem v této organizaci,
čestným členem klubu AlHaDuBí, chovatelem drůbeže a králíků havana přítelem
Aloisem BRANDEJSEM z Albrechtic nad Orlicí. Všichni členové základní organizace a klubu vzdávají čest jeho
památce!
◆ S hlubokou lítostí oznamujeme, že
30.4.2018 zemřel ve věku 76 let přítel Petr
JÍLEK. Přítel Jílek byl členem klubu chovatelů králíků novozélandských červených od
roku 1983, na VČS v prosinci 2015 byl zvolen čestným členem.
◆ Oznamujeme chovatelské veřejnosti
smutnou zprávu, že nás dne 3.5.2018 navždy opustil ve věku 94 let náš člen - čestný
předseda pan František ČECH z Ořechova u Brna. Jeho koníčkem a láskou byl chov
drobných zvířat. Byl dlouholetým předsedou
ZO ČSCH Ořechov u Brna, jeho velká zásluha byla vybudování a zvelebení areálu ZO.
Jako člen naší organizace byl velmi oblíben
pro jeho přátelskou povahu. ZO ČSCH Ořechov u Brna jeho odchodem ztrácí dobrého
člověka, na kterého nezapomeneme. Čest
jeho památce.
◆ Oznamujeme všem
přátelům a známým, že
5.5.2018 navždy opustil
naše chovatelské řady
ve věku nedožitých 80
let pan František MUSELÍK z Viničných Šumic, okr. Brno-venkov,
dříve dlouholetý chovatel komárenských rejdičů, později texanů
a štraserů. Čest jeho památce!
◆ S lítostí oznamujeme, že naší ZO ČSCH
Moravské
Budějovice v květnu opustil ve
věku 94 let náš dlouholetý člen pan Bohuslav
ZLATUŠKA. Byl chovatelem českých čejek.
Ztrácíme v něm dobrého
chovatele a kamaráda. Čest jeho památce.

INZERCE
TRHY
■ OO ČSCH Břeclav pořádá každou 3. neděli
v měsíci od 6-10 hod. chovatelské a pěstitelské
trhy v areálu Tržnice Břeclav. Areál se nachází
cca 200 m od centra (prostory bývalého cukrovaru, dnes RACIO). Od náměstí na první světelné křižovatce ve směru na D2 doprava a trh je
po levé straně. Areál je bezbariérový. Parkování
možné na parkovišti u haly nebo v blízkém okolí.
■ ZO ČSCH Bystřice u Benešova pořádá
každou 1. neděli v měsíci od 8 hod. trhy drobného zvířectva v chovatelském areálu Pod barevnou. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. Informace na tel. 723 735 353.
■ Pravidelné burzy akva-tera jsou pořádány každou 3. neděli v měsíci v Čelákovicích,
Stankovského 1774. Srdečně vás zveme.
■ ZO ČSCH Hodonín pořádá každou 1. neděli
v měsíci v prostorách bývalého vojenského vodního cvičiště (za hřbitovem směr Rohatec) všeobecný trh drobného zvířectva. Každý prodávající musí mít na svá zvířata veterinární potvrzení.
■ ZO ČSCH Kralovice, okr. Plzeň-sever pořádá výměnné trhy králíků, holubů, drůbeže,
exotického ptactva, morčat a akvarijních rybek.
Možnost nákupu a prodeje krmiv, minerálních
doplňků, chovatelských potřeb, zahrádkářských
výpěstků a hospodářských přebytků. Trhy jsou
každou poslední sobotu v měsíci v chovatelském areálu v Kralovicích, ul. B. Němcové 199,
vždy od 8-11 hod. Občerstvení v areálu zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Kroměříž pořádá každou 1. neděli v měsíci v chovatelském areálu Horní zahrady trhy okrasného ptactva a drobného zvířectva. Výkup ptáků zajištěn. Začátek v 7 hod.
Inf.: tel. 605 141 021, p. Derka.
■ ZO ČSCH Křenovice u Slavkova pořádá
pravidelně ve svém chovatelském areálu prodejní trhy drobného zvířectva, okrasného ptactva
a akvarijních rybiček, prodej krmiv a výkup kožek zajištěn. Trhy se konají každou druhou sobotu v měsíci. (Pozor! Od r. 2017 změna termínu.)
■ ZO ČSCH Litovel pořádá každou třetí neděli v měsíci od 6-10 hod. v chovatelském areálu trhy exotického ptactva a drobného zvířectva, papoušci, králíci, drůbež, holubi. Parkování
zdarma přímo u haly, občerstvení. Prodej krmiv
a výkup ptactva pravidelně zajištěn. Informace:
tel. 723 061 895, 733 347 060.
■ ZO SZCH Nitra-Dolné Krškany zve
ctěné návštěvníky na tradiční chovatelské
trhy každou třetí neděli v měsíci od 6-10 hod.
v areálu Kulturního domu.
■ ZO ČSCH Opava 1 pořádá každou neděli
od 9-12 hod. setkání chovatelů drobného zvířectva na náměstí Svaté trojice 14 u fotbalového
stadiónu. Příjemné prostředí, občerstvení.
■ ZO ČSCH Rudolfov, okres České Budějovice pořádá každou 2. neděli v měsíci od 8-10 hod.
chovatelské trhy v bývalém vojenském objektu strážnice. Informace na tel. 724 759 318.
■ ZO ČSCH Slezská Ostrava pořádá každou
neděli ve svém areálu u Dolu Petra Bezruče chovatelské trhy. Velký výběr zvířat, ptáků a chovatelských potřeb i krmiva. Otevřeno: 7-10 hod.
Zve výbor ZO.
■ ZO ČSCH Soběslav pořádá ve svém areálu každou první neděli v měsíci tradiční chovatelské trhy. Prodej zvířat, krmiv, chovatelských a zahrádkářských potřeb, výkup exotů,
kožek atd. Otevřeno pravidelně 7-11 hod. Informace na tel: 606 164 750 nebo e-mail:
martin.nech@volny.cz. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Strakonice I pořádá každou neděli od 7-11 hod. ve svém chovatelském areálu
Podsrpenská 399 (za hřbitovem) prodejní trhy
drobného zvířectva, výrobků, výpěstků a chovatelských potřeb. Nyní i prodej vykrmených krůt,
krocanů, kuřic, krůťat, brojlerů, kachňat a housat na výkrm. Občerstvení, živá hudba. Srdečně zveme!

