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a kvalitu inzerovaných zvířat.
■ Novozélandské bílé, tetované, očkované,
oceněné. Tel: 604 405 249, Prčice.
■ Velké světlé stříbřité a burgundské po
importech, vše řádně očkované mor + MXT.
Celoročně, kvalitní zvířata. Tel. 731 285 058,
Mladoboleslavsko.
■ Vídeňský modrý 1,0 oceněný 95 b., narozený 3/2017, osobní odběr Praha 8. Tel.
774 943 266.
■ Kalifornské a japonské chovné králíky,
samce i samice, letošní i loňské, tetované, očkované. Tel. 721 150 434 nebo 737 556 519.

HOLUBI POŠTOVNÍ
PRODEJ
■ Originál belgický pošťák bílý – výletky,
tel. 739 245 849.
■ Celý chov poštovních holubů i jednotlivé
kusy, import Belgie a odchov, prodávám z důvodu úmrtí. Cena dohodou tel. 776 833 785.

HOLUBI OKRASNÍ
PRODEJ
■ Giganty kvalitní, vakcinované, část oceněna, více barev. Mohu dovézt na krajskou
výstavu v lednu do Lysé nad Labem. Tel.
602 832 649.
■ Koburský skřivan kapratý a bezpruhý, letošní i starší, pěkné, levně. Tel. 603 942 899,
Kadaň.
■ Moravské pštrosy černé, šupkaté - výletky. Tel. 704 019 175.
■ Giganty různých barev, letošní odchov,
tel. 739 178 425, cena rozumná dohodou.
■ Kingy kvalitní výletky, různé barvy. Omezuji svůj chov, který mám již 39 let. Cena za kus
300 Kč. Tel. 737 763 709.
■ Český stavák černý a modrý sedlatý výletky i chovné páry. Václav Paleček, Poděbradova 336, Jičín.
■ Moravské pštrosy černé šupinaté, F. Duben, Libice n. Cidlinou, tel. 705 106 004.
■ Moravské pštrosy žluté letošní výletky, dále černé šupinaté a červené, tel.
606 584 503.
■ Kudrnáče bílé chocholaté, kudrnáče žluté bělouše výletky. Tel. 731 258 937, Stará Boleslav.

✁

■ Moravské pštrosy žluté a modré bezpruhé, tel. 728 158 666.
■ Český stavák červený plamínek a červený
sedlatý. Karel Hanuš, Mnich 18, 378 21 Kardašova Řečice, tel. 384 383 652, 605 449 185,
prosím volat večer.
■ Český stavák žlutý rovný, lysý a žlutý sedlatý výletky i chovné páry. Tel. 606 537 368.
■ Slovenské hrvoliaky čierne z dlhoročného kvalitného chovu, tel. 00421
905 844 094, 00421 326 496 254.
■ Prácheňské káníky modré černopruhé,
tel. 723 709 647.
■ Benešovské bílé a červené, tel.
723 709 647.
■ Koburské skřivany bezpruhé a pruhové,
letošní výletky. Osobní odběr, tel. 775 203 290,
Strakonice.

NÁKUP
■ Slezský voláč žlutý, tel. 533 386 556 - volat po 19. hod.
■ Český stavák žlutý lysý, tel. 533 386 556
- volat po 19. hod.
■ Kdo nabídne levně výletky i chovné páry
holuba benešovského bílého ve výstavní kvalitě, netrvám ani na kroužkování. Přijedu osobně pouze kraj Olomoucký – Prostějov, tel.
733 387 303.

RŮZNÉ
■ Kdo by mohl poskytnouti do naší malé
ZOO darem nějaké čistokrevné holuby – české
staváky červené a červené lysé? Upřímně děkujeme všem, kdo nabídnou. Tel. 722 143 989.

DRŮBEŽ
NÁKUP
■ Husa česká 1,1. Tel. 481 587 516, Ing. O. Sűss,
Roztoky u Jilemnice.
■ Zakrslá rousná tříbarevná 1,2. Tel.
720 288 927.
■ Kohouta kočinky zakrslé bílé nebo vyměním za mého pro změnu krve. Přijedu kamkoliv,
jsem z okresu Mělník, tel. 723 254 207 nebo e-mail: ivanka@centrum.cz.

■ Líheň čistokrevné drůbeže z renomovaných chovů nabízí a posílá po celé ČR. Kuřata jednotýdenní: ayam cemani, australky, amroksky, brahmánky vln. kor., faverolky losos.,
maransky čer. měd. krk., hempšírky, vlašky
koroptví, šumavanky, araukany, zdr. velsumky
kor., antverp. vousáče černé, bantamky černé
a porcelánové, asilky, malajky zl. přeš., šamo
div., a černé, indické bojovnice baž., košamo zl.
pšen., zdrob. bojovnice staroangl. červ. sedl.
a zlatokrké. Housata jednotýdenní: africká bílá,
africká div. zbarv., pomořanská div. strak., německá nosná bílá. Kachňata jednotýdenní: saská. Krůťata dvoutýdenní: bronzová, bílá, straky.
Perlíčata dloutýdenní: modrá div. zbarv., stříbřitá, bílá. Rozvoz je zajištěn až do Vašeho domu!
Objednávky a informace na tel: 602 975 166.
■ Asilky chov. kmeny 1,1 nebo 1,2 po rodičích z vynikajících chovů (SRN). Tel.
602 975 166.
■ České husy nepříbuzný chovný pár z letošních hus s kvalitním původem. Jsem člen
Klubu chovatelů českých hus. Doložím oceňovací lístek a potvrzení o původu. Cena dohodou. Tel. 731 023 380.
■ Vlašky koroptví – loňské kohouty k chovu. Tel. 737 556 519 nebo 721 150 434.

OKRASNÉ PTACTVO
PRODEJ
■ Kanáry harcké, kroužek 2018, cena 250
Kč. Tel. 608 070 943 po 17 hod.
■ Holoubci diamantoví a zebřičky, vše
zdravé a ihned chovu schopné. Cena za kus
100 Kč, při větším odběru sleva. Tel. 737 763
709.
■ Bažanti diamantoví letošní odchov celkem 15 ks, pěkné silné kusy, cena dohodou,
tel. 487 877 408.
■ Husice rezavé, husy velké, kohouty baž.
diamantového r.17, přebarvené holuby quinejské, hrdličky senegalské, čínské, vínorudé, bílé
s č. páskem. Tel. 721 370 838.

PSI

PRODEJ

PRODEJ

■ Slepičky 1,1 japonky chabo černobílé tečkované, Tel. 481 587 516, Ing. O . Sűss, Roztoky u Jilemnice.
■ Zakrslá rousná letošní slepičky a kohoutky ve vícero barvách, chovný kmen 1,3 za
400 Kč, jednotlivě 120 Kč/ks. JČ okres Písek,
tel. 776 407 789.

■ Štěňátka beagle CHS od Hlubokého potoka, převážně pejsky v barvách tricolor a bicolor (r-w). Narozená 22.8.2018 ze spojení
O: Ch. Bold Excelsior Tergyan a M: Cóffea
z Adeluku. Odchovávaná v domácím prostředí.
Oba rodiče Lafora ep. N/N.K odběru ihned. Tel.
732 266 935.

Objednací kupon pro soukromou bezplatnou (nepodnikatelskou) řádkovou inzerci
Jako předplatitel časopisu Chovatel objednávám zveřejnění inzerátu tohoto znění:

■ trhy ■ výstavy ■ králíci ■ holubi okrasní ■ holubi poštovní ■ drůbež
■ okrasné ptactvo a kanáři ■ kočky ■ psi ■ kožešinová zvířata ■ ovce, kozy
■ akva-tera ■ morčata ■ chovatelské potřeby ■ různé ■ seznámení

■ prodej ■ nákup ■ výměna
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■ Štěňata německého ovčáka vlkošedého
s PP M: Qenta Anrebri O: Willis Bruce Anrebri,
oba dva rodiče složené zkoušky, vhodné na výcvik i do rodiny. Tel. 607 952 796.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
PRODEJ
■ Rotační žací stroj na vysokou trávu VARI
- 3000 Kč, Tel. 731 258 937.
■ Postroje chomoutové na poníky do
120 cm, kompletní, cena dohodou, tel.
487 877 408 – večer.

OSTATNÍ
■ Spolek mladých milovníků holubů,
drůbeže a králíků moc prosí, kdo by ponechal starší knížky a staré vzorníky např. Vzorník plemen drůbeže z r. 1979 od Žoby a další.
Tel. 722 143 989.

RŮZNÉ
PRODEJ
■ Proso žluté, bílé, červené, zelené, oves
nahý, lesknice kanárská, hrách, tel. 723 458 561.
■ Časopis Chovatel kompletní ročníky od
r. 1970 – 1 ks/3 Kč. Karel Hanuš, Mnich 18,
378 21 Kardašova Řečice, tel. 384 383 652,
605 449 185, prosím volat večer.
■ Digitální kojeneckou váhu vhodnou pro
vážení zvířat (zejména králíků), a to i při jejich posuzování. Plně funkční, byla používaná
pouze pro vážení jednoho dítěte cca dva roky.
Osvědčená značka, sám totožnou používám
k plné spokojenosti jako posuzovatel králíků.
Cena 1200 Kč, v ceně je i doprava. PhDr. Jan
Jirků, e-mail: jan.jirku@centrum.cz, tel.:
604 888 808 (večer nebo SMS).
■ Ubytování v soukromí SALMOV –
Česko-saské Švýcarsko ve Šluknovském
výběžku na Děčínsku nabízíme všem členům
ČSCH a jejich rodinným příslušníkům po prokázání se platným členským průkazem se slevou na cenu ubytování ve výši 50 %! Milujete-li přírodu a máte rádi psy a kočky, jste vítáni.
V měsíci srpnu se nabídka rozšiřuje i o ubytování ve dvoumístných stanech táborové základny ZO ČSCH Mikulášovice. Info a rezervace na
www.salmov.cz, případně na tel. 602 682 600.

RŮZNÉ
■ Prosíme vás, kdo by nám poskytnul, nebo za symbolickou cenu ponechal vše, co koní se týče? Např.
postroje, uzdečku, udidla, pohledy,
fotky, knihy, do našeho muzea koní.
Tel. 722 143 989.
■ Hledám otce a dceru, kteří byli v neděli 22.7. na Ranči koní pod Kuňkou (Kunětická hora). Zapomněl jsem název místa a chtěl
bych vás navštívit Emil H. Prosím volejte na
tel. 737 402 925.

SEZNÁMENÍ
■ Hledám gaye z venkova. Já dom. ch.
st. plem. po 50 let. sám, piš SMS na tel.
777 816 484. Odkud jsi + kdo. Já mám i spec.
záj. včetně rehabilitační pomoci s pohybovým
aparátem. KR. H.
■ Hledá se človíček pro spokojený život, ty
s chovatelským zázemím, odkudkoliv. Jsu singl chalan vyš. věk, ne troska! Piš SMS na tel.
608 301 864, specifikum ja dom. volno – natur naturel.
■ Muž hledá kluka s velkým „M“, volat na
tel. 703 601 185 SMS ne.

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO
NA SLOVENSKU
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.,
Stará Vajnorská 9, P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava, SR
Infolinka: 0800 188 826
Email: info@ipredplatne.sk, objednavky@ipredplatne.sk
www.ipredplatne.sk

