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 ■ ZO ČSCH Blatná pořádá každou 4. sobotu 
v měsíci tradiční burzu exotického ptactva spo-
jenou s prodejem chovatelských potřeb a krmiv. 
Otevřeno vždy 7-9 hod. v chovatelském areálu na 
nábřeží Dukelském. 

 ■ OO ČSCH Břeclav oznamuje, že od mě-
síce května tohoto roku končíme s pořádáním 
trhů na tržnici v Břeclavi.

 ■ ZO ČSCH Bystřice u Benešova pořádá ka-
ždou 2. 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 pořá-
dány 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 vod-
ního cvičiště (za hřbitovem směr Rohatec) vše-
obecný trh drobného zvířectva. Každý prodáva-
jící musí mít na svá zvířata veterinární potvrzení.

 ■ ZO ČSCH Holice pořádá 22.1.2023 velký 
trh drůbeže. Zveme širokou chovatelskou veřej-
nost k návštěvě trhu. Chovatelé budou mít jednu 
z posledních možností prodat a nakoupit chov-
ný materiál před novou chovnou sezónou. Trh 
bude probíhat v přízemí velké haly v chovatel-
ském areálu ZO ČSCH Holice, Puškinova 1018, 
534 01 Holice od 8–10 hod. Klecné se nepla-
tí. Vstupné je společné a činní 50,- Kč pro ná-
vštěvníky i prodejce. Společně s trhem proběh-
ne XXII. celorepubliková výstava holubů kingů, 
která proběhne v 1. patře výstavní haly. Více in-
formací na www.chovatele-holice.wbs.cz.

 ■ ZO ČSCH Chodov 1 pořádá každou 2. so-
botu v měsíci tradiční burzu exotického ptactva 
spojenou s prodejem chovatelských potřeb a kr-
miv. Otevřeno vždy 9-12 hod. v chovatelském 
areálu Nádražní 881, Chodov. Srdečně zvou po-
řadatelé. Info: Petr Novotný, tel. 606 722 112.

 ■ ZO ČSCH Koloveč vás zve na tradiční cho-
vatelské trhy, které se budou konat každou neděli 
od 8.1.2023 až do 19.3.2023, vždy od 8-11 hod., 
v chovatelském areálu „Na Staré radnici“ v Ko-
lovči. Srdečně zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Kralovice, okr. Plzeň-sever po-
řádá 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. Srdeč-
ně zvou pořadatelé.

 ■ ZO ČSCH Křenovice u Slavkova pořá-
dá každou druhou sobotu v měsíci trhy drobné-
ho zvířectva. Prodej krmiv a výkup kožek a okras-

  
 ◆ Na konci měsíce dubna slaví své život-

ní jubileum 80 roků přítel Ing. Bohumír 
SLÁDEK z Blanska, člen ZO ČSCH Rájec-
-Jestřebí a Klubu chovatelů králíků morav-
ských modrých. Do dalších let mu přejí hod-
ně zdraví, štěstí, pohody a chovatelských 
úspěchů členové ZO ČSCH Rájec-Jestřebí.

 ◆ V měsíci květnu  
oslaví své překrásné  
80. narozeniny paní Eva  
GREPLOVÁ, která je 
od roku 1983 členkou 
ZO ČSCH Ostrava-Po-
lanka. Všechno nejlepší, 
pevné zdraví do dalších 
let a hodně spokojenos-

ti přejí členové spolku chovatelů v Polance 
nad Odrou.

 ◆ Počátkem května se 
dožívá, vždy svěží, 80 let 
náš kamarád Mgr. An- 
tonín ŠEBESTA z Mi-
kulova. Patří dlouhodo- 
bě mezi vynikající cho- 
vatele vídeňských ple-
men králíků. V uplynu-
lých letech byl i před- 

sedou tohoto klubu, kde je již také mnoha-
letým registrátorem a v současné době i re-
vizorem. Vykonává přes 40 let úspěšně po-
suzovatele králíků. Věnuje se také chovu 
holubů hýlů, zakrslé drůbeže a exotů. V naší 
základní organizaci prošel všemi funkcemi 
a po mnoho let je vynikajícím jednatelem. Ve 
svých letech dovede vždy vše zařídit a jeho 
elán by mu mohli mnozí závidět. Do dal-
ších let mu přejí členové a celý výbor hodně 
zdraví a mnoho dalších chovatelských úspě-
chů. Tímto mu chce celá organizace za vše 
moc poděkovat. K přání se dále také připo-
jují členové ÚOK chovatelů králíků, Sbor po-
suzovatelů králíků, OO ČSCH Břeclav a Klub 
chovatelů králíků vídeňských plemen

 ◆ ZO ČSCH Záhoří u Pís- 
ku přeje hodně zdraví, 
štěstí a chovatelských 
úspěchů svému členu, 
úspěšnému chovateli 
vlašek koroptvích, pří-
teli Janu MLADÉMU 
ze Zběšiček u Bernartic, 
který v květnu oslaví vý-

znamné životní jubileum 80 let.

85 LET

 ◆ V měsíci únoru osla-
vil své životní jubileum 
85. narozeniny pan Jo-
sef PIPEK ze Šebes-
těnic. Náš velký přítel 
a zakládající člen naší 
ZO je úspěšným cho-
vatelem králíků plemene 
anglický strakáč a holu-

bů plemene skřivan koburský. Zároveň pe-
čuje o dva jezdecké koně. Hodně štěstí, vi-
tality a zdraví, rodinnou pohodu a spoustu 
chovatelských úspěchů Vám do dalších let 
přejí všichni členové ZO ČSCH Vlkaneč.

86 LET

 ◆ V květnu oslaví své 86. narozeniny Ol-
dřich ŠTEFAN, člen ZO ČSCH Slavkov 
u Brna. Členové ZO ČSCH a OO ČSCH Vyš-
kov oslavenci přejí vše nejlepší, hodně zdra-
ví, štěstí, spokojenosti a hodně chovatel-
ských úspěchů. 

87 LET

 ◆ V měsíci květnu oslaví své 87. naroze-
niny přítel Miroslav MRKVIČKA z Gol-
čova Jeníkova, člen ZO ČSCH Hostovlice. 

Členové ZO mu tímto děkují za jeho dlou-
holetou obětavou práci pro organizaci a pře-
jí mu hodně dalších let života ve zdraví, síle 
a osobní spokojenosti.

90 LET

 ◆ Koncem března se 
dožil devadesáti let vý-
znamný chovatel, čest-
ný člen Klubu chovatelů 
velkých světlých stří-
břitých Josef MOLIČ 
z Neštěmic. Členem klu- 
bu je více než 40 let, zís-
kal si zde mnoho kama-

rádů a klubové nejvyšší ceny ze speciálních 
i celostátních výstav by bylo velmi náročné 
všechny vypočítat. Aktivně se podílel i na or-
ganizaci klubu, jeho pečlivé přehledy a ana-
lýzy výsledků přispívaly k atraktivitě obsa-
hu Klubových ročenek. Do dalších let přeje 
štěstí a pevné zdraví výbor Klubu chovatelů 
králíků velkých světlých stříbřitých. 

 ◆ V měsíci květnu oslaví své životní jubi-
leum 90 let pan Mgr. Zdeněk NEČAS. 
Všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně 
spokojenosti přejí členové ÚOK chovatelů 
drůbeže a Sbor posuzovatelů drůbeže.

 ◆ ZO ČSCH Hostovlice 
oznamuje široké chova-
telské veřejnosti, že nás 
na konci roku ve věku 
82 let opustil přítel Bo-
humír VALENTA z Ka-
menných Mostů. Do 
naší organizace vstoupil 
v roce 1970 a okamži-

tě se stal obětavým členem, funkcionářem 
a výborným chovatelem. Choval především 
drůbež a králíky. V drůbeži to byly především 
sebritky, které měl ve vynikající kvalitě, zís-
kal za ně spoustu čestných cen a pohárů na 
různých výstavách, ale největší úspěch měl 
na evropské výstavě v Brně. Byl také členem 
Klubu chovatelů sebritek. Králíky choval no-
vozélandské bílé, o jeho chov byl vždy velký 
zájem. Plných 30 let byl pokladníkem naší 
organizace, byl to „financ“ tělem i duší, vždy 
měl vše v naprostém pořádku a nikdy mu 
nechyběl ani haléř. Při výstavbě chovatel-
ského areálu odpracoval spousty hodin, vy-
konal zde velice kvalitní práci a do činnosti 
zapojil i celou svoji rodinu. Byl zakladate-
lem našich zimních prodejních výstav, kde 
se vždy staral o prodej zvířat a svou kvalitní 
prací proslavil výstavu po celé oblasti. Ještě 
jednou Ti mnohokrát děkujeme za obětavou 
práci pro naši organizaci. Čest Tvé památce.

 ◆ ZO ČSCH Sedlec–
Prčice oznamuje, že nás 
6.3.2023 navždy opus-
til v nedožitých 90 le-
tech náš dlouholetý 
člen a skvělý kamarád 
pan František MÍKA, 
úspěšný chovatel holu-
bů benešovských mod-

rých. Čest jeho památce. 
 ◆ ZO ČSCH Sedlec–Prčice oznamuje, že 

nás 8.3.2023 navždy opustil v 56 letech náš 
člen a výborný kamarád a skvělý chovatel 
drůbeže pan Antonín FLACHS. Čest jeho 
památce. 

 ◆ S velkou lítostí oznamujeme široké cho-
vatelské veřejnosti smutnou zprávu, že nás 
dne 11.3.2023 ve věku 75 let navždy opustil 
přítel František PÁLENÍK, dlouholetý člen 
ČSCH a také Klubu chovatelů masných ple-
men králíků. František byl úspěšným chova-

telem novozélandských bílých králíků a také 
holubů prácheňských káníků, nositel stří-
brného odznaku za zásluhy o chovatelství  
II. stupně. Se svými odchovy dosahoval 
mnoha úspěchů na výstavách všech úrovní. 
Tituly Mistrů klubu i Mistrů ČR jsou toho 
dokladem. Naše organizace v něm přichá-
zí nejen o špičkového chovatele, ale také 
o rádce, obětavého a spolehlivého kama-
ráda, který byl vždy ochoten přiložit ruku 
k dílu při pořádání akcí naší i dalších ZO 
v našem regionu. Svým profesionálním pří-
stupem k chovatelství se stal příkladem pro 
mnoho mladších chovatelů. Kdo jste ho zna-
li, věnujte mu tichou vzpomínku. S hlubo-
kou úctou vzpomínají členové ZO ČSCH To-
vačov a Klubu chovatelů masných plemen 
králíků. Čest jeho památce a upřímnou sou-
strast jeho rodině.

 ◆ ZO ČSCH Vlkaneč oznamuje chovatel-
ské veřejnosti smutnou zprávu, že nás dne 
17.3.2023 opustil přítel, kamarád a dob-
rý člověk pan Karel ZAVADIL ve věku  
86 let. Byl zakládajícím členem naší organi-
zace a dobrovolným hasičem. Vždy se aktiv-
ně podílel na všech dobrovolných obecních 
akcích. Též byl sportovně založen a podpo-
roval místní tělovýchovnou jednotu. Celý 
svůj profesní život pracoval jako svědomi-
tý výpravčí u Českých drah. Byl vždy vlíd-
ný, slušný a usměvavý, vždy ochotný pomo-
ci druhým. Pro svou kamarádskou povahu 
byl jak na pracovišti, tak v civilním životě ve-
lice oblíben. Kéž by bylo takových lidí více. 
S úctou vzpomínají všichni členové naší ZO. 
Čest jeho památce.

 ◆ Datum 10. dubna 
2013 se zcela neoče-
kávaně zapsalo do dě-
jin ČSCH. Tehdy naše 
řady navždy opustil  
všestranný chovatel,  
uznávaný odborník na  
problematiku chovu  
drobného zvířectva, ze-

jména králíků, předseda Sboru posuzova-
telů králíků, ale hlavně přítel a kamarád 
spousty z nás Ing. Josef ZADINA z Gol-
čova Jeníkova. Pevně věřím, že této osob-
nosti věnovala 10. dubna řada čtenářů ale-
spoň drobnou vzpomínku při příležitosti 
již desátého výroční této smutné události. 
Přál bych si, aby jeho odkaz neustále pře-
trvával a aby byl přinejmenším zčásti in-
spirací pro nové funkcionáře, kteří vzešli 
nebo vzejdou z voleb během tohoto roku. 
Takových lidských kvalit a tak široké od-
borné kvalifikace, jakou Pepa disponoval, 
totiž lze jen stěží dosáhnout, pokud vůbec. 
I proto po něm zůstává, a to už s odstu-
pem deseti let, mezi králíkáři stále prázdné 
místo. Pepíku, chybíš nám! V hluboké úctě 
Honza Jirků.
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