
Vážení přátelé, chovatelé slepic, věrní odběratelé a naši podporovatelé, 

po nesnadném roce 2020 a ještě nesnadnějšímu začátku roku 2021, Vám konečně posíláme nové informace. 

Mnohým z nás se změnila životní situace, stále přibývají nové zákazy, nařízení a opatření. Téměř každý 

týden se situace mění a stává se nepřehlednou a co je nejhorší, příčina toho všeho se zatím stále nedaří 

vyřešit a virus neustále koluje mezi námi a ohrožuje nás. Musíme se v tomto novém prostředí neustále 

přizpůsobovat a snažit se dál fungovat. 

Úvodem bych Vám všem tedy chtěl popřát hlavně hodně zdraví do nového roku 2021! Všechno ostatní už 

se nějak zvládne. 

Koncem ledna se u nás v republice opět objevila Ptačí chřipka a vetrináři připravili nová, mimořádná 

opatření i pro nás. Dobrou zprávou je, že naše společnost má veškerá potřebná osvědčení a může fungovat i 

v tomto režimu a dovážet Vám zdravé kuřice pro Váš bezproblémový chov. S nastupujícím jarem 

očekáváme vymizení chřipky a zrušení veškerých veterinárních opatření kdy budou zrušena ochranná pásma 

a pásma dozoru do kterých se drůbež nesmí přepravovat. 

A jako každý rok musím říct: TĚŠÍME SE NA JARO!!! 

Nyní už k rozvozům kuřic… 

EMAIL A TELEFON 

kontaktujte nás prosím na emailu prodejkuric@seznam.cz, prodej@kurice.cz, info@abzhouse.cz  nebo 

telefonu 737 736 775, email Farmička Orlík již nepoužíváme. 

► Dovoz kuřic bude probíhat v níže uvedených termínových rozmezích, kuřice dovezeme přímo na Vaši 

adresu uvedenou v objednávce. 

► Objednávku Vám potvrdíme a nejpozději 3 dny před dovozem Vám upřesníme den a čas příjezdu. 

► Při objednávce 10 a více ks kuřic doprava zdarma. Při nižším počtu je k ceně připočítán dopravní 

příplatek ve výši 200,- Kč. Minimální odběrní počet je 5 ks. 

► Ke všem druhům je možno objednat kohoutky ve stejné ceně jako kuřice, krmné směsy a doplňky. 

 Zde je seznam aktuálních turnusů, které budou později přibývat: 

Rozvozový turnus pro celé ČECHY a kraj Vysočina: 

Období rozvozu: 15. března  - 31. března 2021 

Program HENDRIX GENETICS, stáří cca 16 -18 týdnů, cena 195,- Kč 

Druhy:  Černá (Moravia) 

  

Rozvozový turnus pro celé ČECHY a kraj Vysočina: 

Období rozvozu: 19. dubna  - 3. května 2021 

Program HENDRIX GENETICS, stáří cca 16 -18 týdnů, cena 195,- Kč 
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Druhy:  Hnědá (Isa Brown), Bílá (Dekalb White), Sussex 

  

Rozvozový turnus pro Moravu a kraje: Pardubický, Královéhradecký, Vysočina, Liberecký, 
Středočeský : 

Období rozvozu:  1. května  - 15. května 2021 

Program HENDRIX GENETICS, stáří cca 16 -18 týdnů, cena 195,- Kč 

Druhy:  Hnědá (Isa Brown), Bílá (Dekalb White), Žíhaná (Bovans), Černá (Moravia)  

  

Objednávky: 

V objednávce, prosím, uveďte: 

- termínové rozmezí rozvozového turnusu 

- druh (+ je-li možné, tak ještě náhradní druh) 

- počet druh a množství krmiva a doplňků 

- přesnou adresu včetně PSČ a okresu 

- mobilní telefon a email 

  

Podrobné informace o našich kuřicích, jejich krmení, vakcinacích a mnoho dalšího pro správný chov 
slepic najdete stále na našem webu www.kurice.cz. 

Telefon na nás do kanceláře: 737736775, email: prodejkuric@seznam.cz 

Těšíme se na Vaši objednávku!  

S pozdravem 

www.kurice.cz  

 

http://www.kurice.cz/
http://www.kurice.cz/

