Chovateľská inzercia
Vážení priatelia v tomto období, keď sú kontakty medzi nami veľmi obmedzené, prichádzame pre Vás s novou službou a to chovateľskou
inzerciou. Inzerciu zavádzame s cieľom pomôcť Vám nahradiť chýbajúce stretnutia a tak zachovať a zveľaďovať čistokrvné chovy zvierat.
Riadkové inzeráty pre členov SZCH budú uverejňované bezplatne a minimálne raz mesačne aktualizované.
Ako podať inzerát?
Prednostne na tomto kupóne mailom: vladimirkubik@centrum.sk
Alebo písomne – obyčajnou poštou nie doporučene na adresu: Bc. Vladimír Kubík, Karvaša a Bláhovca 133, 038 61 Vrútky, resp. výnimočne
večer telefonicky na mobil: 0910 497 555, (0907 079 571).
Rozsah inzerátu do 7 riadkov v každom do 33 znakov vrátane uverejniteľných kontaktov. Väčší rozsah je potrebné vopred dohodnúť. Správca
stránky si vyhradzuje právo úpravu textu oznamu, prípadne nečitateľné, nezrozumiteľné alebo hanlivé oznamy neuverejniť. Plošnú inzerciu, resp.
uverejnenie fotografie je tiež potrebné dohodnúť individuálne.
Podpredseda SZCH Bc. Vladimír Kubík

Objednávka chovateľského oznamu na stránke www.szchdz.sk
Prosím o uverejnenie oznamu v rubrike:........................................................................................... Od:.................... do:....................

Meno priezvisko:..................................................................... Adresa: .................................................................. PSČ: ...................
Text oznamu píšte tak, že jedno políčko je určené vždy pre jedno písmeno, čiarku, bodku, medzeru medzi slovami a pod..
Prehlasujem, že súhlasím so zverejnením tohto inzerátu a mojich osobných údajov uvedených v texte.

Som členom ZO SZCH. ...........................................(bez tohto údaju nebude inzerát zverejnený) Podpis: ...........................................................

HOLUBY
Predaj
☻ Predám staronemecké sovky rôzne
farby 5 € ks
0908 099 834
☻Predám dohodou 3:3 tlieskače takla –
rôzne farby a 4:0 nikolajevské letúny –
červené štítové
0908 409 932 DK
(V)
☻
Predám pražských letúnov
stredozobých (čierne lastov.)
z volného chovu. Viac kusov
4 €/ks. Neskôr po súťažiach aj tipplery,
0905 207 152 Senec
stanislav.s@zmail.sk
(XII)
Kúpa
☻
HYDINA
Predaj
☻ Predám 3-dňové až 6-týždňové
čistokrvné kurčatá týchto plemien:
Amrokska
pásiková,
australoprka čierna, plymutka
biela, hempšírka zlato hnedá,
oravka žlohnedá, oravka biela,
sasexka hnedá porcelánová, maranska
čierno medená, maranska pšeničná,
vlaška jarabičia, lenghornka biela, zdrob.
paduánka strieborná.
Kurčatá sú z uznaných chovov a všetky
vakcinované.
Ján Čapkovič, Družstevná 771, 922 07
Veľké Kostoľany. Informácie denne
aktualizované na www.liahencapkovic.sk
Tel.: 0905 696817.
(VIII)

☻ Násadové vajcia zdrobnená plymutka
pásikavá A-chov a plymutka pásikavá
B-chov.
0904 888 541
(VI)
☻Ponúkam násadové vajcia wyjandotka
jarabičia (veľká) A-chov..
Ivan Líška, 0903 116 792
(VI)
Kúpa
☻
KRÁLIKY
Predaj
☻ 0:1 rex modrý 95 b. dohodou
0904 888 541
(VI)
☻ Celoročne predám FB div. nar. od I/21
a rexy čierne nar. od I/21.
Ivan Líška, 0903 116 792
☻ Predám burgundské králiky nar. 2020.
1:0 aj 0:1 – nepríbuzné.
(VI)
Kúpa
☻
Kúpim samca liptovského lyska
divoko sfarbeného (min.4
mesačného a viac) so širšou
lyskou
0907 079 571
(VI)
VTÁCTVO
Predaj
☻
Kúpa
☻
OVCE - KOZY
Predaj
☻
Kúpa
☻

AKVA - TERA
Predaj
☻
Kúpa
☻

KRMIVÁ
Predaj
☻
Kúpa
☻
CHOVATEĽSKÉ POTREBY
Predaj
☻
Kúpa
☻
RÔZNE INÉ
Predaj
☻
Kúpa
☻

