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1.12. 8-12 hod. Vloni bylo vystaveno přes 150
saténových a zakrslých saténových králíků ve 14
barevných rázech. Informace a přihlášky na tel.:
608 443 579 (př. Pawlas) nebo 608 268 581
(př. Andrš), e-mail: klubsa@seznam.cz a nebo
www.klubsa.webnode.cz. Uzávěrka přihlášek je
do 15.11.
■ Autobusový králíkářský zájezd 2018
na výstavu Memoriál Erwina Leowskeho do Ulmu: půjde o zemskou výstavu králíků
dvou německých spolkových zemí s očekávanou účastí 11 tis. králíků. Odjezd autobusu z ČR
v pátek 14.12. nejdříve v 15 hod. (dle nástupního místa), příjezd do Ulmu v sobotu 15.12.
kolem 5. hod., odjezd z výstavy tentýž den kolem 14. hod. a návrat do ČR na přelomu soboty
15.12. a neděle 16.12. (skutečný čas dle výstupního místa). Garantovaná nástupní a výstupní
místa (dle požadavků mohou být po domluvě
přidána další): Brno-Řečkovice (parkovací prostranství dopravce Novoměstská 1b, možnost
zaparkovat tam automobily), Rájec-Jestřebí, Boskovice, Letovice, Olešnice na M., Bystřice n. P.,
N. Město na M., Žďár n. S., Bohdalov, Rudolec,
V. Beranov, Jihlava, Třešť, Počátky, Žirovnice,
Kamenice n. L., Pelhřimov, Humpolec, Praha-Krč (před nádražím Krč) Praha - Velká Chuchle
(nám. Omladiny) a Plzeň-Černice. Cena s ohledem na vzdálenost Ulmu od ČR a z ní plynoucí nutnost nasazení dvou řidičů: 1 700 Kč/dospělý, 1 200 Kč/osoba do dovršení věku 18 let.
Při účasti min. 42 osob obdrží každý 200 Kč při
nástupu zpět v hotovosti. Doprava bude zajištěna luxusním autobusem Neoplan N 2216 SHD
Tourliner dopravce D.C. BUS s. r. o. Brno-Řečkovice. Bližší informace pošleme e-mailem, napište si o ně na e-mail: ulm2018@centrum.cz
nebo volejte po 20. hod. na tel. 604 888 808.
Využijte možnosti pohodlné, příjemné, bezstarostné a cenově výhodné jízdy do Ulmu bez nutnosti soustředit se za volantem!

KRÁLÍCI
PRODEJ
■ Vídeňský šedý a burgundský. Po celý rok.
Tel. 737 543 956, okr. Mladá Boleslav.
■ Chovné králíky Hyla samice i samce. Svémyslice, Praha-východ, tel. 606 827 448.
■ Velké světlé stříbřité a burgundské po
importech, vše řádně očkované Mor + MXT. Celoročně, kvalitní zvířata. Tel. 731 285 058, Mladoboleslavsko.
■ Kalifornské a japonské chovné králíky,
samce i samice, letošní i loňské, tetované, očkované. Tel. 721 150 434 nebo 737 556 519.

✁

■ Divoké králíky chovné a odchov. Cena dohodou. Jiří Průcha, tel. 733 762 596.
■ Německé obrovité strakáče, samce výborné v typu i kresbě, nar. 10/17, očkované, tetované. Cena dohodou. České Budějovice, tel.:
728 530 037.

HOLUBI OKRASNÍ
PRODEJ
■ Benešovské selské modré a kalifornské
bílé – výletky i chovné páry. Míka František,
Mezno 58, tel. 723 368 316.
■ Moravské pštrosy černé, ze svého dlouholetého chovu ze zdravotních důvodů, levně. Výletky i chovné páry. Tel.: 606 809 589, Hodonín.
■ Moravský pštros modrý a poštovní výletky standard, stříbrné a žluté, po celý rok. Tel.:
737 543 956, okr. Ml. Boleslav.
■ Římany bílé, straky, modré, nabízí ze svého
chovu Jaroslav Čechura, Bolevecká náves 25,
Plzeň. Pouze osobní odběr. Tel. 377 520 203,
607 900 682.
■ Česká bagdeta černá, modrá, žlutá, červená, španěr žlutá, kaštanová. Cena rozumná,
dohoda. Černý Jan, Dobruška-Doly 437. Tel.
606 123 117.

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
PRODEJ
■ Líheň čistokrevné drůbeže z renomovaných chovů nabízí a posílá po celé ČR: Kuřata jednotýdenní: Slepice velké: australky,
amroksky, brahmánky vln. koroptví, faverolky
losos., maransky, hempšírky, plymutky žluté,
vlašky koroptví, šumavanky, araukany, antverpské vousáče černé. Slepice zdrobnělé: velsumky
koroptví, vyandotky stříbrné čer. lemované. Slepice bojových plemen: asilky, šamo zlatě pšeničné, malajky zlatě pšeničné, indické bojovnice bažantí, ko-šamo zlatě pšeničné, zdrob.
bojovnice staroanglické červ. sedlaté. Housata jednotýdenní: africké bílé, africké div.
zbarvené, pomořanské div. strak., německé nosné bílé Kachňata jednotýdenní: ruánské
div. zbarvené, saské modrožlutě div., americké
pekingské bílé. Krůťata dvoutýdenní: bronzové. Perlíčata dvoutýdenní: modré, sv.
modré, stříbřité, bílé. Rozvoz je zajištěn až do
vašeho domu. Objednávky na tel: 602 975 166.

Vydavatel ani redakce
nenesou odpovědnost za původ
a kvalitu inzerovaných zvířat.
■ Líheň Stránecká Zhoř nabízí k prodeji kuřata z R chovů. Vlaška korptví, rodobarvá, černobílá, česká zlatá kropenka, hempšírka, amrokska, plymutka bílá, žlutá, modrá, australka,
minorka, leghornka, oravka, velsumka zakrslá, araukana, kachna saská, ruánská. J. Havelková, Stránecká Zhoř 17, 594 42 Měřín, tel.
566 544 147.
■ Vlašky koroptví – loňské kohouty k chovu.
Tel.: 721 150 434 nebo 737 556 519.
■ Bojovnice šamo a asilky - prodám letošní chov. kmeny 1,1 v barvách pšeničně zlaté,
červeně pestré a divoké. Dopravu mohu zajistit. Tel.: 602 975 166.
■ Araukany - nabízím násadová vejce, nebo
týdenní kuřata. Vejce posílám kvalitně balená.
Dopravu kuřat zajistím až do vašeho domu. Tel.:
602 975 166.
■ Kuřata jednotýdenní až pětitýdenní těchto bojových plemen: asilky tříbarevné, pestré, šamo černé a zlatě pšeničné, malajky zlatě pšeničné, indické bojovnice hnědě bažantí,
zdrob. bojovnice staroanglické zlatokrké a červeně sedlaté a ko-šamo zlatě pšeničné. Vše je
po kvalitních rodičích původem od špičkových
chovatelů z SRN a ČR. Dopravu zajistím až do
Vašeho domu. Informace a objednávky pouze
telefonicky na tel. 602 975 166. Na e-maily nemohu reagovat.
■ Araukany - loňské slepičky v plné snášce,
nepříbuzné kmeny na chov: 1,5. Mohu zajistit
dopravu po celé ČR. Informace pouze telefonicky na tel. 602 975 166.
■ Násadová vejce – násadová vejce araukan, australek, vlašek koroptvích, zdrob. velsumek rezavě koroptvích, kachen saských, kachen
amerických pekingských. Výborná oplozenost
a líhnivost ověřená vlastní líhní. Pošlu poštou nebo kurýrem kvalitně zabalená. Informace
pouze telefonicky na tel. 602 975 166.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
PRODEJ
■ ZO ČSCH Roudnice nad Labem prodá
zachovalé klece pro 180 holubů. Cena dohodou, bližší informace podá A. Kubovec, tel.
725 436 825, e-mail: antonin.kubovec@seznam.cz.

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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RŮZNÉ
PRODEJ
■ 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. Cena
1200 Kč, v ceně je i doprava. PhDr. Jan Jirků,
tel.: 604 888 808 (večer).
■ Rodinný dům 5+1 v okrajové části města Mikulášovice, okr. Děčín, Šluknovský výběžek na hranicích NP Českosaské Švýcarsko.
Možnost vybudování dalších místností. U lesa,
velká zahrada - lesopark. Místo k chovu zvířat
(ovcí, králíků a nutrií). Zavedená možnost pronajímání pokojů. Názorné foto je k dispozici na:
www.salmov.cz. Info na vlastimil.jura@seznam.cz
nebo mobil 602 682 600.
■ Letní dětský tábor se zvířaty. Máte šikovné děti či vnoučata, která mají rády své živé
zvířecí kamarády a dovedou se o ně sami starat
a jej jim mezi 7 až 18 lety? Pak je tady pro ně jedinečný letní stanový tábor se zvířaty, o které se
budou sami starat. Letošní jubilejní 35. ročník
bude probíhat ve dnech 8.-28.7., bude tradičně s mezinárodní účastí a proběhne v táborové základně ZO ČSCH Mikulášovice na Salmově ve Šluknovském výběžku na Děčínsku, na
hranicích Česko-saského Švýcarska. V průběhu tábora proběhne v Mikulášovicích výstava
zvířat táborníků a dalších mladých chovatelů
z místa a okolí. Propozice i přihlášku naleznete na www.tmch.cz, další informace získáte na
tel. 602 682 600.
■ 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.
■ Láká Vás dovolená na Třeboňsku?
ZO ČSCH Frahelž nabízí ubytování za výhodné
ceny. Více informací tel.728 450 572,728 153 011
e-mail: ladislav.kopacka1@seznam.cz.
■ Prodám TERA-VARI systém – příslušenství. Převodovka T20, převodovka + lišta prstová, obracecí pluh, vyorávač brambor. Mimo
lištu nepoužívané. Velmi levně, i jednotlivě, Pozůstalost. Tel. 606 233 151, večer.
■ Postřikovač na Vari, po drobné úpravě možno použít i na postřik ovocných stromů.
Tel. 737 781 475.
■ Rozmetadlo umělých hnojiv na 400 kg,
dvouřádková TEK na vyorávání brambor, cepák
na rozbíjení natí. Tel. 602 938 784.
■ 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.

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.

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

