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84 LET
◆ V srpnu oslaví své
krásné 84. narozeniny
pan Drahomír NEUWIRTH, zakládající člen
organizovaného chovatelství v Polance nad Odrou a úspěšný chovatel
holubů ostravských bagdet. Kamarádi a členové
ZO ČSCH Ostrava-Polanka mu přejí do dalších let hodně zdraví, životního elánu a chovatelských úspěchů.

85 LET
◆ Klub chovatelů plymutek přeje vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, osobních i chovatelských
př. Vladislavu BARTUŠKOVI ze Všemyslic,
který v srpnu oslaví 85 let.

86 LET
◆ V měsíci srpnu oslaví své 86. narozeniny
přítel Bedřich KNÉSL ze ZO ČSCH Slavkov
u Brna. Vše nejlepší přeje OO ČSCH Vyškov.

90 LET
◆ V měsíci srpnu se dožívá 90 let čestný člen
a čestný předseda Klubu novozélandských červených králíků MVDr. Jaromír VAVROUCH
z Litovle. V klubu působí již 36 let. Jeho plemenný chov Nč znají chovatelé u nás i v zahraničí. Do časopisu Chovatel přispívá články s odbornou veterinární tematikou. S přáním
pevného zdraví a všeho nejlepšího k jeho jubileu přejí členové klubu Nč. K přání se touto cestou připojují také všichni členové ZO ČSCH Litovel a přejí do dalších let vše nejlepší, hlavně
dobré zdraví, spokojenost a také hojnost chovatelských úspěchů.

Vzpomínáme…

◆ S lítostí oznamujeme,
že dne 15. května 2018
zemřel ve věku nedožitých
80 let pan Josef HURTÍK
z Milevska, úspěšný chovatel králíků Ssv. Letos se
stal Čestným členem Klubu chovatelů králíků stříbřitých malých. Členové
klubu děkují za 15letou reprezentaci klubu.
◆ S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne
18. května 2018 nás navždy opustil pan Josef KRS ve věku 78 let.
Josef byl dlouholetým
členem ZO ČSCH Dolní Lukavice. Jeho vášní byl chov vyandotek a hempšírek a své bohaté zkušenosti předával rád mladším kolegům, v kolektivu byl

vždy oblíbený pro svoji upřímnou a přátelskou
povahu. Ztrácíme v něm dobrého chovatele
a kamaráda. Čest jeho památce.
◆ Oznamujeme všem přátelům a známým,
že dne 20. června 2018 navždy opustil naše
chovatelské řady po dlouhé a těžké nemoci
ve věku 73 let pan Josef HALUZA z Podolí, okr. Uherské Hradiště. Jako člen ZO ČSCH
od roku 1969 choval drůbež vlašky koroptví,
králíky Vss, Ho, holuby polské rysy, moravské pštrosy modré a v neposlední řadě poštovní holuby. Velkým činem jako předseda
ZO ČSCH Podolí se zasloužil zorganizování
a příkladnou prací za pomoci ostatních členů ZO rekonstrukce chovatelské budovy a přilehlé zahrady pro výstavní činnost. Za zásluhy
v chovatelství mu bylo uděleno vyznamenání
III. a II. stupně. Ztrácíme v něm dobrého chovatele, organizátora a kamaráda. Čest jeho památce!
◆ ZO ČSCH Bystřice
nad Pernštejnem se zármutkem oznamuje, že
její řady 22. června 2018
navždy opustil ve věku
nedožitých 89 let čestný
člen Jaroslav UHER
z Bystřice nad Pernštejnem. Dlouhá léta se zabýval chovem králíků angor bílých červenookých a slepic plymutek žlutých. Jeho dalším
koníčkem, jemuž věnoval spoustu volného času, byla produkce proutěných výrobků.
Řada chovatelů (a nejen jich) je dodnes s oblibou používá. Vždy uměl potěšit svým osobitým, ale přitom velmi laskavým humorem.
Členové ZO ČSCH Bystřice nad Pernštejnem
v něm ztrácejí skvělého přítele. Čest jeho památce!
◆ Se zármutek vám oznamujeme, že dne
29. června 2018 zemřel nás přítel a kamarád
Miloslav POLÁCH ze Všestar na Praze-východ. Byl chovatelem králíků plemene aljaška a dailenár. Pracoval jako registrátor králíků na okrese Praha-východ. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte na jeho obětavost a pomoc při jakékoliv akci pro organizaci. Nezapomeneme, čest jeho památce. Chovatelé ZO ČSCH
Sluštice.
◆ Oznamujeme chovatelské veřejnosti smutnou zprávu, že dne 11. července 2018 zemřel
ve věku 89 let př. Slavoj KUBIŠTA. Byl dlouholetým jednatelem ZO ČSCH Třebušín a chovatelem králíků. Čest jeho památce.
◆ Klub chovatelů králíků tříslových oznamuje smutnou zprávu, že nás 19. července 2018
opustil v 72 letech dlouholetý bývalý jednatel klubu př. Karel ŠVEC z Rakovníka. Byl do
poslední chvíle aktivním chovatelem černých
a havanovitých třísláků, se kterými získával
mnoho ocenění. Milý Karle, budeš nám chybět
a vždy při speciálce na Tebe budeme rádi vzpomínat. Děkujeme za Tvoji velikou práci, kterou
si pro klub udělal a Tvoji radost z chovu těchto králíků.

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!
■ 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 6.30-9.30 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.
■ Trhy exotického ptactva, drobného hospodářského zvířectva a krmiva. Místo konání Vejprty
v Městském kulturním a společenském středisku
ul. Pohraniční stráže 2, každou třetí neděli v měsíci (19.8., 16.9., 21.10.) v 6-10 hod. Vstupné
30 Kč. Občerstvení zajištěno. Kontaktní osoba
p. Alfréd Volkmann, tel. 474 385 415.
■ 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 zajištěn. 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.

TRADIČNÍ TRHY

Pořádá každou neděli od 6.00 do 11.00 hodin
ve svém chovatelském areálu
v Kolíně-Štítarech. ZO ČSCH Kolín 1.

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. 9/2018 je to středa 22. 8. Děkujeme.

