
68 CHOVATELÉ A POTŘEBY PRO CHOVATELE

. . . 22 LET TIŠTĚNÉ REKLAMY K VAŠÍ SPOKOJENOSTI

TV PROGRAM

 6.00 Úspory               čb
  Povídka z cyklu Bakaláři 1972. 
 6.15 Pták Ohnivák
  Výpravná pohádka o princi Afronovi, 
  který musí o svou lásku bojovat s 
  černokněžníkem Skeletonem (1997).  
 7.45 Silvestry Vladimíra Menšíka
 8.30 Pytlákova schovanka
 10.25 Zvonící meče
  Volné pokračování pohádky Zkřížené  
  meče (2000). 
 11.30 RumplCimprCampr
  Jiřina Bohdalová a Július Satinský 
  jako královští rodiče v pohádce o 
  velké lásce, tajemném mužíčkovi a také 
  o ženské moudrosti, bez níž by bylo 
  na světě hůře (1997).  
 13.00 Poslušně hlásím
  Rudolf Hrušínský v hlavní roli volného 
  pokračování fi lmu Dobrý voják Švejk  
 

14.35 Trhák
  Ztřeštěná hudební komedie scenáristů 
  Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, 
  kde zpívají a tančí i ti, od kterých 
  to nikdo nečeká (1980). 
 16.05 Království potoků
  Velká výpravná pohádka
 17.29 Výsledky losování 
  Šťastných 10
 17.30 Královský slib
  Klára Issová, Maroš Kramár, Lucie 
  Vondráčková a David Kraus ve velké 
  romantické pohádce z dávných časů, 
  kdy královské slovo bylo zákonem a 
  daný slib životním závazkem (2001).  
 19.00 Bohouš               čb
   Slavný pes v klasické mikrokomedii
 19.30 168 hodin
  Silvestr z Malé Strany. 
 20.00 Zázraky přírody
 21.00 Hotel Hvězdář
  Velký zábavný pořad u příležitosti 75. 
  narozenin jednoho z nejoblíbenějších 
  zpěváků a herců Václava Neckáře. 
 22.05 Všechnopárty
23.05 Do roka a do dna
  Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem a 
  atraktivní hosté vám vtipy, humornými 
  historkami a písničkami zpříjemní 
  závěr letošního roku. 
 0.01 Novoroční přípitek
 0.03 U muziky na Silvestra
  Velká popůlnoční směska anekdot 
  a nejznámějších lidových písniček.  
 0.55 Silvestr na přání aneb Čí  
  jsou hory Kavčí
  Legendární silvestrovský pořad s   
  Vladimírem Menšíkem (1977). 
 3.30 Menšíkoviny
 3.55 Chacha, cheche, chichi...!

21.00
Hotel Hvězdář

zábavný pořad

Mezi psími konzervami hledáme ten nejlepší poměr kvalita/cena 
Vyzkoušejte konzervy Časkrmení®  -           K dnešním objednávkám DÁREK ZDARMA! 

Stop dlouhým distribučním kanálům! Zcela běžné modely jako  výrobce-výhradní distributor-obchodní zástupce-velkoobchod/maloob-
chod-koncový zákazník jsou v době internetových obchodů zcela zbytečné, a prodražují produkt pro koncového zákazníka. Nakupujte 
konzervy Časkrmení® napřímo. 
Představujeme vám nejprodávanější recepturu: „Kuřecí stehna Časkrmení 800g“. Konzervu s vy-
sokým podílem drůbeží svaloviny s vynikajícími nutričními a dietními hodnotami a vysokým ob-
sahem hořčíku, který ovlivňuje správnou funkci svalů a nervů. Sodík a vápník příznivě působí na 
zpevňování kostí v kloubech. 
Masové kuřecí konzervy Časkrmení® plně pokrývají potřeby psů v běžné zátěži. Toto krmivo je 
určeno pro chovatele, kteří hledají vynikající kvalitu za dobrou cenu. Pro ty, kteří se chtějí na 
vlastní oči přesvědčit o tom, čím krmí. Obsahem konzervy jsou skutečně velké kousky kuřecích 
stehen, které jsou uvařeny tak, aby byly zbytky kostí měkké a neškodné, tedy že je bude možné 
lehce rozmáčknout mezi prsty. Konzervy Časkrmení® neobsahují žádná barviva, chemické látky, 
konzervanty, náhražky či separáty. 
100% kuřecí stehna jsou ručně naporcována a poskládána do konzervy! Žádné separáty ani blí-
že nespeci� kované složky živočišného původu. Žádná soja ani obilí. Konzervace je prováděna 
pouze tepelným zpracováním. Jedinečná chuť a vůně konzervy není doháněna umělými dochu-
covadly. Barva masa je zcela přirozená. Při výrobě nebyla použita žádná barviva. Vybírány jsou 
pouze čerstvé suroviny, převážně v potravinářské kvalitě. Jejich výroba je pod stálým státním 
veterinárním dozorem. 
Konzervy jsou velmi trvanlivé, doporučená doba spotřeby se pohybuje kolem 3 let, avšak je zde ještě maličkost, která mírně prodlužuje 
trvanlivost i po otevření plechovky! Konzervy by po otevření vydržely max. pár hodin, aniž by okoraly. Každá konzerva Časkrmení® je ale 
opatřena praktickým víčkem, které Vám umožní uchovat konzervu pro vícero použití, aniž by masíčko oschlo a krmivo ztratilo na kvalitě. 

Nakupte ještě před vypršením slevového poukazu! Použijte v nákupním košíku našeho eshopu caskrmeni.cz 
slevový kód „uniform“ a získáte navíc slevu 5 % na veškerý sortiment. A pozor! U nás se všechny slevy sčítají! 

Objednat můžete nonstop i na tel. čísle 733 577 670, objednávka bude vyřízena do 2 dnů.

www. caskrmeni.cz

Cena 99 Kč/ks, 
1399 Kč při odběru 16 ks


