
telé, info podá předseda klubu chovatelů NVH,  
př. Jiří Studýnka na tel. 777 744 058, e-mail:  
studynka.saubi@post.cz.

KRÁLÍCI 

PRODEJ
 ■ Novozélandské bílé pěkné dva samce OC 

96, 95 bodů. Info na tel. 605 405 249.
 ■ Kalifornské černé 5x samec nar. 7/2022. 

Část oceněna 94 b. Tetované a očkované. Vyso-
čina Ledeč n. S., tel. 737 362 779.

 ■ Vídeňský bílý, obojí pohlaví tetované. Tel. 
736 136 484 (Vrážné okres Svitavy).

OKRASNÍ HOLUBI

PRODEJ
 ■ Moravský pštros černý, červený, žlutý. 

Chovné páry a výletky ze speciálního chovu, po 
celý rok vysoké ocenění. Tel. 603 274 073.

 ■ Modény různých barev, kvalitní chov, 3x 
šampion ČR. Strakonice tel. 775 203 290.

 ■ Hrdličky chechtavé modré, stříbrné, bílé, 
bílé s černým páskem, hladké i chocholaté. Okr. 
Nymburk, tel. 325 580 065.

 ■ Moravské pštrosy černé, červené, žluté, 
černé šupinaté výletky. Též starší páry levně. Tel. 
606 584 503.

 ■ Český stavák žlutý, červený, černý bělokosý 
a žemláky. Tel. 606 305 045.

 ■ Koburské skřivany chovné pruhové a bez-
pruhé 4 páry - omezuji chov. Tel. 731 408 944.

 ■ Český bublák 1x červený tygr, 2x žlutý, 5x 
bílý. Vše loňské 70Kč/ks. Pozor neposílám, Ra-
kovnicko, tel. 731 827 688.

 ■ Kingy 2 páry. Jeden pár má zbarvení černý 
tygr a druhý pár má zbarvení černé. Stáří 8 měsí-
ců, okr. Mladá Boleslav tel. 733 456 358.

 ■ Benešovské selské bílé výletky r. 22 
i chovné páry. Omezuji chov. Vysočina Ledeč  
n. S., tel. 737 362 779.

 ■ Texan užitkový letošní i loňský 50,- Kč/ks, 
hrdličky chechtavé bílé, modré, červené a šedé 
asi 20 ks. Okr. Třebíč tel. 605 906 053.

DRŮBEŽ

PRODEJ 
 ■ Perlíčata 2týdenní: různé barvy. Objednáv-

ky přijímáme pouze po tel. 602 975 166. Doprava 
po celé ČR zajištěna až do Vašeho domu. 

 ■ Maranska bílá, kočinka velká černá – nása-
dová vejce, po dohodě možnost vylíhnout kuřata. 
Tel. 739 444 702.

 ■ Krůty bronzové černé a červené. Cena  
500,-Kč/ks. Zlínsko, tel. 732 326 119.

 ■ Kuřata 1týdenní: australek, araukany divoce 
zbarvené, ayam cemani, brahmánky vlnité koroptví, 
faverolky lososové, hempšírky, kočinky černé, šu-
mavanky, vlašky koroptví, zdrobnělé velsumky re-
zavě koroptví. Housata 1týdenní: bílá německá 
nosná. Kachňata1týdenní: americká pekingská 
bílá, rouenská, saská. Krůťata 2týdenní: bronzo-
vá. Perlíčata 2týdenní: různé barvy. Objednávky 
přijímáme pouze po tel. 602 975 166. Doprava po 
celé ČR zajištěna až do Vašeho domu.

 ■ Holanďanka zdrobnělá černá. Benatecko 
tel. 737 569 184.

NÁKUP
 ■ Rousné-anglické divoké kachny. Mla-

dí chovatelé shánějí jeden pěkný pár. Za na-
bídky velmi děkujeme, tel. 721 719 794 nebo 
722 143 989.

 ■ Japonky bílé černoocasé kuřátka, asi 10 ks 
nebo jen vejce, u Plzně, tel. 723 305 706.

OKRASNÉ PTACTVO

PRODEJ
 ■ Zebřičky přírodní – 6 samečků 70 Kč/ks. 

Pozor neposílám, Rakovnicko, tel. 731 827 688.
 ■ Agpornise růžohrdlé chovné kusy růz-

né mutace. Cena 200,- až 300,-/ks. Zlínsko, tel. 
732 326 119.

 ■ Alexandr malý 1,0 r. 22 cena 1200,-, vět-
ší množství korel 250,-/ks, hrdličky 20 ks cena 
50,-/ks, okr. Třebíč tel. 605 906 053.

RŮZNÉ

PRODEJ
 ■ Rotační šroťák na směsi a rotační sekačku 

na vysokou trávu. Foto zašlu. Tel. 604 127 325.
 ■ Tovární cirkulárku s kolébkou, motor  

4,5 kW. Cena dohodou okr. Mladá Boleslav tel. 
721 601 958.

 ■ Bodovací klícky nové, vhodné pro drobo-
tinu vč. napáječek 10 ks. Cena 400 Kč/ks. Tel. 
731 408 944.

NÁKUP 
 ■ Prosba o pomoc, kdo by ponechal štěně 

fenku baseta? Všem chovatelům velmi upřím-
ně děkujeme za nabídky tel. 722 143 989 nebo 
721 719 794.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY 

NÁKUP 
 ■ Prosba – kdo by pomohl a ponechal by pěk-

ný kočárový postroj na koně anglický. S uzdeč-
kou i udidlem? Děkujeme upřímně za nabídky. 
Tel. 722 143 989.

SEZNÁMENÍ

 ■ Králíkář Jaromír 67/174/96: Ráda vaříš  
a šiješ + domácí zvířata? Nabízím vzájemnou 
pomoc ve stáří. Oslovuje Tě hospodář stat-
ku, čeká Tě u mě i velká zahrada a stodola. Tel. 
733 295 835.

OZNÁMENÍ

 ■ Vyjadřuji poděkování Ing. Davidovi RAME-
ŠOVI za jeho článek o bývalém předsedovi ÚV 
ČSCH Ing. Jaroslavu Kratochvílovi CSc., který 
byl vytištěn v časopise Chovatel č. 3/2023. V úvo-
du článku přesně vystihl současnou situaci v naší 
společnosti, která má a bude mít nepříjemný do-
pad na naši chovatelskou činnost. Važme si lidí, 
kteří se snaží tuto krizi překonat, třeba i se zaťatými 
zuby. Hodně zdraví a chovatelských úspěchů, mno-
ho sil a pevné nervy při překonání současné kri-
ze všem chovatelům přeje Jaroslav Těšínský, před-
seda klubu chovatelů drůbeže plymutek a tajemník 
klubu chovatelů králíků ČA a Hb.

 ■ ZO ČSCH Velká Losenice pořádá v termí-
nu 29.-30.7. u příležitosti místní pouti již XXIV. 
mezinárodní výstavu králíků, holubů, drůbeže, 
morčat a další ukázkové expozice jako exotic-
ké ptactvo, akvarijní rybičky, líhnutí kuřat v pří-
mém přenosu a mnoho dalších, součástí výsta-
vy je i losování o ceny a kvalitní občerstvení. Více 
info podá Václav Nedělka tel. 777 293 467. Jste 
srdečně zváni.

 ■ ZO ČSCH Žlutava pořádá výstavu holu-
bů, králíků a drůbeže ve dnech 12.8. 13-19 hod. 
a následující den 13.8. 7-16 hod.

 ■ ZO ČSCH Žirovnice okr. Pelhřimov vás sr-
dečně zve do chovatelského areálu v ulici Nový 
Svět k návštěvě i k obeslání 47. ročníku oblast-
ní výstavy drobného zvířectva. Akce bude pro ve-
řejnost otevřena v so 19.8. 8-17 hod. a v ne 20.8.  
8-16 hod. Po celý víkend živá hudba, tombola, 
občerstvení, čepované pivo a chovatelská pora-
denská činnost. Posuzování K, D a H proběhne 
v pá 18.8. Nad rámec čestných cen budou vy-
hodnoceny ještě soutěže o Memoriál Vítězslava 
Navrátila (drůbež) a Memoriál Jaroslava Lavič-
ky (holubi). Bližší info a přihlášky: Alexandra Vy-
hnálková, tel. 737 278 373, e-mail: AlexandraVy-
hnalkova@seznam.cz, uzávěrka přihlášek 10.8.

 ■ ZO ČSCH Slavkov u Opavy pořádá ve dnech 
19.-20.8. místní výstavu králíků, holubů a drů-
beže v Chovatelském areálu na Olomoucké ulici  
č. 426. Uzávěrka přihlášek je 13.8. Zvířata dodej-
te ve čtvrtek 17.8. v 16-19 hod. Posouzení bude 
v pátek 18.8. bez přítomnosti veřejnosti. Srdečně 
vás zvou pořadatelé. Přihlášky zasílejte na e-mail:  
chovatel@seznam.cz nebo jstiborsky@seznam.cz.  
Poštou posílejte přihlášky na adr.: Jakub Stibor-
ský, Litultovice 84, 747 55, tel. 734 302 703. 

 ■ ZO ČSCH Ďáblice pořádá ve dnech 8.-9.9. 
výstavu drobného zvířectva v areálu U Parkánu 
30, Praha 8–Ďáblice (Agro Kmínek). Otevřeno 
pá 14-18 hod., so 8-17 hod. Info a přihlášky do 
27.8. Zuzana Máčková tel. 730 543 592, e-mail: 
Z.Mackova1@seznam.cz. Občerstvení a boha-
tá tombola zajištěná. Těšit se můžete na Králi-
čí hop. Všichni jste srdečně zváni a budeme se 
na vás velmi těšit.

 ■ ZO ČSCH Velká Bíteš vás v rámci tradič-
ních Bítešských hodů 2023 srdečně zve na míst-
ní výstavu drobného zvířectva, která se uskuteční 
ve 9.-10.9. v areálu ZO ul. Lánice 55. Otevřeno so 
8-18 hod., ne 8-16 hod. Doprovodný program, 
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Králičí hop, bohatá tombola a občerstvení zajiš-
těno. Info a přihlášky na tel. 775 765 925. Mož-
nost přihlášení přes online přihlášku na portálu 
www.onlinevystava.eu.

 ■ ZO ČSCH Valašské Klobouky uspořádá ve 
dnech 22.-24.9. Krajskou výstavu drobného zví-
řectva Zlínského kraje. Výstava bude již tradič-
ně v areálu TJ Spartak Valašské Klobouky u vla-
kového nádraží. Posouzení proběhne v pá od 
8 hod. Pro veřejnost bude otevřeno v pá 22.9. 
13-18 hod., so 23.9. 8-18 hod. a v ne 24.9. 8-13 
hod., kdy bude oficiální vyhlášení výsledků sou-
těže a předání pohárů nejlepším chovatelům. 
Bližší info podá: P. Matúšů, tel. 604 515 618,  
e-mail: mapa2104@seznam.cz nebo Ing. La-
dislav Tkáč na tel. 605 101 918 nebo e-mailu:  
Tkac.L@seznam.cz. Na Vaši návštěvu se budou 
těšit pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Chotěboř pořádá ve svém cho-
vatelském areálu Hromádky z Jistebnice, již 63. 
okresní výstavu drobného zvířectva. Výstava se 
koná ve dnech 23.–24.9. Otevřeno so 8–17 hod., 
ne 8–15 hod. Výstava je pravidelně obeslána ko-
lem tisícovky zvířat v široké paletě plemen a ba-
revných rázů. Velká příležitost nákupu kvalitní-
ho chovného materiálu. Součástí letošní výstavy 
bude speciálka klubu zakrslých králíků. Občers-
tvení a tradiční bohatá tombola zajištěny. Expo-
zice chotěbořského rybářského svazu, včelařů, 
kozí farmy. Prodej potřeb pro chovatele, výrob-
ky z kozího a kravského mléka, domácí med, čes-
nek, květiny …. K obeslání a návštěvě výstavy 
srdečně zvou pořadatelé. Info a přihlášky zvířat 
na výstavu na e-mail: csch.chotebor@seznam.cz 
nebo na mob: 732 581 361, 732 233 856.

OZNÁMENÍ

 ■ Klub chovatelů německých výstavních 
holubů pořádá v po 1.5. se zahájením v 9 hod. 
májové setkání spojené s VČS, kde hlavním bo-
dem programu jsou volby do nového výboru 
a KK klubu chovatelů NVH, v chovatelském za-
řízení ZO ČSCH Újezd u Brna. Přátelé, doufáme, 
že doba pro naše hobby je již příznivá a dovo-
lí nám setkání uskutečnit a po speciální výsta-
vě si opět zaholubařit. Program je bohatý, včet-
ně vystoupení předsedy a vzdělavatele klubu. Na 
setkání jsou zváni všichni zájemci o toto atrak-
tivní plemeno holubů s možností vstupu do klu-
bu chovatelů šaubů. Účast členů klubu je velmi 
nutná z důvodu voleb! Součástí setkání proběh-
ne v přilehlých prostorách výstavní haly i nabíd-
ka šaubů do chovu. Bohaté občerstvení je zajiště-
no spolupořádající organizací a na stolech bude 
nabídnuta ochutnávka vzorků tekutin od našich 
členů klubu NVH z Moravského Slovácka. Přá-

Vydavatel ani redakce 
nenesou odpovědnost za původ 
a kvalitu inzerovaných zvířat.
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