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• Prosinec 2018
◆ V měsíci prosinci oslaví 85. narozeniny dlouholetý chovatel
holubů, králíků a včel,
přítel Ing. Jaroslav
BURSÍK z Arnoštovic u Votic. Léta chová mondény a texany,
kde dosahuje vynikajících výsledků. Do dalších let mu přejí kamarádi chovatelé ze ZO ČSCH Sedlec-Prčice všechno nejlepší, pevné zdraví,
mnoho chovatelských úspěchů a rodinné
pohody.
◆ Životní jubileum,
85 let, oslaví v měsíci prosinci pan Vladislav PŠENIČKA
z Nového Bydžova. Patří mezi úspěšné chovatele především králíků Sž. 18 roků je
členem Klubu chovatelů králíků stříbřitých malých, kde byl
v roce 2013 jmenován čestným členem.
Přejeme ještě mnoho let ve zdraví a radosti.
◆ V prosinci oslaví 85. narozeniny přítel
a náš člen p. František BEZDĚK. Členové ZO ČSCH Chomýž u Krnova přejí hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

88 LET
◆ V měsíci prosinci oslaví své 88. narozeniny přítel Miroslav ZUBR ze
ZO ČSCH Vyškov. Vše nejlepší přeje
OO ČSCH Vyškov.

90 LET
◆ V měsíci prosinci oslaví náš přítel
Zdeněk PLECHATA své životní jubileum 90 let. Členové ZO ČSCH Sázava mu
srdečně přejí hodně zdraví a elánu do života.
◆ V měsíci listopadu oslavil 90 let přítel
Miloslav POK, člen
ZO ČSCH Horní Bříza dlouholetý chovatel
moravských pštrosů
modrých v plzeňské
oblasti. Tyto holuby
choval ve svém rodinném domku v obci Žilov do letošního podzimu a vždy volně na střeše.
Řadu let se také věnoval své druhé chovatelské vášni - králíkům českým strakáčům. Členem ČSCH je od roku 1952
v ZO ČSCH Plzeň č. 6, kde vykonával
20 let hospodáře. Od roku 1993 se stal
členem v ZO ČSCH Horní Bříza. Zde vykonával dalších 20 let funkci předsedy. Od letošního listopadu žije se svou
ženou v domově pro osoby se zdravotním postižením. Oslavenci přejeme
do dalších let vše nejlepší hodně zdraví, štěstí a pohody. Členové ZO ČSCH
z Horní Břízy.

◆ ZO ČSCH Frýdlant v Čechách se zármutkem oznamuje chovatelské veřejnosti, že dne 21.10.2018 nás ve věku nedožitých 75 let navždy opustil přítel Josef
BLÁHA z Frýdlantu. Byl úspěšným chovatelem králíků, holubů a drůbeže. Členem ČSCH - ZO Frýdlant byl od roku
1967, byl členem Klubu chovatelů králí-

ků kuních, ruských a siamských. V osobě př. Bláhy ztrácíme zkušeného chovatele, funkcionáře a zejména kamaráda. Čest
jeho památce.
◆ Se zármutkem oznamujeme, že dne
22. října 2018 zemřel ve věku 59 let přítel
Miroslav SKLENÁŘ, jednatel ZO ČSCH
Skalice u Znojma. S úctou vzpomínají kamarádi ze ZO ČSCH Skalice u Znojma.
Čest Tvé památce.
◆ Oznamujeme chovatelské veřejnosti, že
nás v sobotu 6. října 2018 navždy opustil ve věku 89 let náš
dlouholetý funkcionář, kamarád a bývalý předseda ZO ČSCH
Mistrovice, okres Ústí
nad Orlicí, přítel Josef PROKOPEC. Byl
chovatelem králíků vídeňských modrých
a držitelem všech tří vyznamenání za zásluhy o chovatelství. Organizace ztratila velice dobrého a obětavého kamaráda.
Děkujeme za vše, co pro chovatelství a organizaci udělal. Kdo jste Pepu znali, vzpomeňte s námi. Čest jeho památce.
◆ ZO ČSCH Nýrsko a OO ČSCH Klatovy oznamují chovatelské veřejnosti smutnou zprávu, že dne 11. listopadu 2018 náhle opustil naše řady př. Václav HRUBÝ
ve věku nedožitých 80 let. Byl dlouholetým posuzovatelem holubů, funkcionářem
OV Klatovy a šlechtitelem moravských
pštrosů černých bělopruhých. Do poslední chvíle byl plný elánu a rád se zapojoval do jakékoli chovatelské činnosti. Jeho
náhlý odchod nás všechny zaskočil. Čest
jeho památce.
◆ Klub bradavičnatých plemen holubů
oznamuje
smutnou
zprávu, že tragicky zahynul ve věku 57 let
náš dlouholetý člen,
kamarád a výborný
holubář přítel Martin
MAIER. Velice těžce
se mi píše, ale vzdát hold holubáři s obrovským holubářským a kamarádským
srdcem to musím dát, Martin Maier si
to zaslouží. Potkali jsme se, jak jinak,
než v Holicích, po vzájemném oťukávání
slovo dalo slovo a padli jsme si jak se
říká do noty. Chovali jsme oba ostravské
bagdety a po domluvě o pozvednutí klubu, který zrovna nebyl nějak činný, jsme
to rozjeli. Začaly se dělat speciální výstavy v Klimkovicích, kam Martinovi nebylo zatěžko přijít každý rok v lednu, ať bylo
počasí jakékoliv. Do Klimkovic samozřejmě nepřijel sám, vždy přivezl tátu a další kamarády. Obětavě se věnoval průběhu výstavy a taky jeho sponzorské dary
pomohly klubu ostravské bagdety se pozvednout a postavit klub na úroveň. Určitou dobu vykonával i předsedu klubu, ale kvůli pracovním povinnostem byl
uvolněn, říkal, že všeho moc škodí. Nesčetněkrát jsme se potkali jak v Holicích
na výstavě bradavičnatých plemen, tak
i v Klimkovicích a vždy jsme se na to setkání hodně těšili. Byl to pro nás opravdový svátek, vždy jsme si perfektně zaholubařili. Klub chovatelů ostravských
bagdet je Martinovi nesmírně vděčný za
jeho podporu, neutuchající zájem a aktivitu, kterou projevoval a já děkuji obzvlášť, že jsem měl takového kamaráda.
J. Stanislav

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.
■ 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 cho-

vatelské 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!
■ ZO ČSCH Straškov-Vodochody pořádá
každou třetí neděli v měsíci od 7 hod. trh exotického ptactva. Trh se koná v areálu ve Straškově. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Stříbro pořádá každou první sobotu v měsíci v areálu v Mánesově ulici
od 8-11 hod. trh drobného zvířectva. Srdečně
zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH TACHOV 1 pořádá chovatelské
trhy drobného zvířectva - králíci, drůbež, holubi v chovatelské hale v Tachově, ul. Chodská, 347 01 Tachov a to každou třetí sobotu
v měsících únor-červen, září a říjen. Parkování před areálem. Srdečně zvou pořadatelé. Tel.
737 159 003.
■ ZO ČSCH Telč pořádá ve svém chovatelském areálu pravidelné výměnné trhy exotů
a všeho drobného zvířectva vždy druhou neděli v měsíci. Výkup kůží a exotů zajištěn. Těšíme se na vás.
■ ZO ČSCH Třebíč 1 pořádá každou 3. neděli v měsíci trhy drobného zvířectva. Výkup exotů a kůží zajištěn. Možnost nákupu
zrnin pro ptactvo a exoty. Trhy vždy od 6.309.30 hod. Info. na tel. 732 821 297, e-mail:
48pepik@seznam.cz. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Týnec n. Sázavou oznamuje, že opět každou třetí neděli v měsíci pořádá chovatelské trhy, možnost nákupu krmení
a slepiček.
■ ZO ČSCH Uherské Hradiště 1 oznamuje, že pravidelné trhy u restaurace Koruna probíhají každou neděli od 6 do 9.30 hod. Každou 4. neděli zajištěn i výkup kůží. Prodej kuřic
stále.
■ ZO ČSCH Újezd u Brna pořádá každou
čtvrtou neděli v měsíci v chovatelském areálu
trhy drobného zvířectva, a to vždy od 7 hod. Výkup a prodej krmiv zajištěn.
■ ZO ČSCH Úštěk pořádá každou druhou
neděli v měsíci v areálu chovatelů od 6.30-9.30
hod. trhy okrasného ptactva, holubů a králíků.
Tel. 723 101 803.
■ ZO ČSCH Velké Hoštice pořádá každou 1. neděli v měsíci trhy drobného zvířectva
a exotického ptactva, vždy od 8-11 hod. v chovatelském areálu Pekliska. Možnost nákupu
a prodeje krmiv, chovatelských potřeb, zahrádkářských výpěstků a hospodářských přebytků.
Prodejci i kupci jsou srdečně zváni! Občerstvení zajištěno. Info. na tel. 734 795 615.
■ Chovatelské trhy ve Velkém Beranově se konají každou 4. neděli v měsíci od
7.30 hod. Prodej chovatelských potřeb, krmných směsí, zrnin a minerálních doplňků. Výkup exotů i králičích kožek je zrušen. Informace:
tel. 604 245 316, e-mail: vanekvb@seznam.cz.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
■ ZO ČSCH Blatná pořádá každou 4. sobotu
v měsíci tradiční burzu exotického ptactva spojenou s prodejem chovatelských potřeb a krmiv. Otevřeno vždy 7-9 hod. v chovatelském
areálu na nábřeží Dukelském.

UPOZORNĚNÍ: Zveřejnění veškerých blahopřání chovatelům starším 50 let je bezplatné. Nezasílejte nám proto, prosím, texty do této rubriky na inzertních kupónech, které jsou
určeny pouze k podání chovatelských inzerátů. Zároveň nám své požadavky ke zveřejnění
nesdělujte telefonicky, ale zasílejte je poštou, faxem či nejlépe e-mailem. Objednávku blahopřání chovatelům mladším 50 let opatřete, prosím, čitelnou adresou objednavatele, abychom na ni mohli zaslat složenku. Cena pěti prvních tiskových řádků gratulace je 150 Kč,
každý další řádek stojí 50 Kč. Uzávěrka příspěvků do Společenské kroniky je totožná s uzávěrkou inzerce, do Chovatele č. 1/2019 je to středa 5. 12. Děkujeme.

