
 

Veronika Molnárová Beruska 

Pracuje v: ošetřovatelka 
18. 3. 2022, 14:41 

Poslali ste 
dobrý den ved napíste vase tel cislo a zavolam vam 
Zadať 

18. 3. 2022, 16:43 

Veronika Molnárová 
 
Dobrý den 
Zadať 

Teraz si môžete navzájom volať a vidieť informácie, ako je Aktívny stav a údaj o tom, kedy ste si 
prečítali správy. 

Veronika Molnárová 
 
Můj mobil je 0000000000 děkuji chtěla jsem vědět kolik stojí chovný pár samec a samica Hyla 
jezdím pracovat do Německa jako ošetrovatelka já chovám králíky už přes 30 let belgický obr 
momentálně mám 20 králíků chtěla jsem si pořídit chovný pár nemám představu kolik takový pár 
stojí a nebo alespoň březí samičku děkuji mockrát za informace 
Zadať 

18. 3. 2022, 20:23 

Poslali ste 
Samice sa predavaju od 11 tyDnov od 35 eur po pripustene 45 eur. Dlhodobo samica bez samca je 
neefektivna investicia. Samcu st9ja od 70 do 90 eur. 
Zadať 

Poslali ste 
Chodite s obrami na vystavy? 
Zadať 

18. 3. 2022, 20:54 

Veronika Molnárová 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadať 

Veronika Molnárová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadať 

19. 3. 2022, 11:20 

Poslali ste 
? 



Zadať 

Poslali ste 
Sa pytam ci chodite na vystavy s Bo avy mi naposielate vsetky druhy kralikov co mate 
Zadať 

Veronika Molnárová 
 
Belgického obra tam nevidíte je tam na výstavy nechodím!!!  
Zadať 

Poslali ste 
Pisete ze chovate 30 rokov belgicke obry myslel som ze na vystavy inak to nema cenu na maso je 
to najneekonomickejsi kralik. 
Zadať 

Veronika Molnárová 
 
Děkuji za upozornění právě proto proto jsem si chtěla pořídit hyle jako začátek nového chovu 
jelikož to je velké masne plemeno pocházím z ČR provdala jsem se na Slovensko bohužel nemám 
auto možnosť účastnit se výstav a koupit si nové druhy na chov proto jsem uvažovala o samičce a 
samcovi Hyla jelikož nemohu připouštět čímkoliv to mně je jasné potom tento chov zruším 
potřebovala bych si zajistit alespoň jednu propuštěnou samičku a později samce jelikož když 
nebudu mít samce na připouštění samici samotnou nevyužijí děkuji mockrát 
Zadať 

Poslali ste 
Kde byvate? 
Zadať 

Poslali ste 
1 samica za rok da50 mladych. Kupit samicu bez samca je zla investcia 16 ty den max 37 den po 
porode je potrebne samicu pripustit. Cestovat zvlast pre samca a zvlast pre samicu je 
nehospodarne. 
Zadať 

Veronika Molnárová 
 
Ve Skerešovo v Gemerské vsi 98262 pracují na turnusy jako opatrovateľka v Nemecku muj 
manžel se po dobu mé nepřítomnosti stará o králíky je to moje velká láska ale bohužel nemám se 
jak dostat k velké sorte králíků 24.3 bych měla odjíždět opet do Německa proto jsem to chtela 
vyřídit než odjedu 
Zadať 

Veronika Molnárová 
Ano rozumí co by ste mně doporučil podle vás 
Zadať 

Veronika Molnárová 
 
Kdyby jste chtěl pěstovat toto plemeno jako já prosím o radu je to pouze pro mou potřebu 
Zadať 

Poslali ste 
co sa týka dopravy králikov jedine si počkať na ďalší rozvoiz kedy bude zaradená aj dolna trasa 
čo nieje vzdy 
Zadať 

Poslali ste 



Ja naozaj neviem aku máte spotrebu kralicieho mäsa. Na druhej strane krmit samca kvoli jednej 
samici je to za rok zbytpcny vydaj 
Zadať 

Poslali ste 
musíte si zrátat kolko masa potrebujete rocne a da sa to nastavit 
Zadať 

Veronika Molnárová 
Chápu když si pořídím jednu propuštěnou samičku potom s jejíma potomkami nemůžu ji 
připouštět to vím co by ste mně doporučil z vašeho pohledu potom samička nebude dál připuštěna 
a samce z jiné plemenitby použít nechci je to velmi těžké bez auta a dopravy 
Zadať 

Veronika Molnárová 
Králíci maso spotřeba jsme 5 ti člena rodina 
Zadať 

Veronika Molnárová 
Z ruky od chovatelů neockovane nechci chci si pořídit nenáročné velké plemeno abych si mohla 
připouštět sama muž tvrdí že tyto samice nerodí já mu to vyvracím ja si chov platím i krmení a 
jemu do toho nic není 
Zadať 

Veronika Molnárová 
 
Řekl zdály chci ať si zajistím ale nemám odkud 
Zadať 

Poslali ste 
pani zlatá keby ste si chcela nechat samca na pripustenie tak by vám stála samica vyše pol roka 
nepripiustená a krmila by ste ju zbytocne. za pil roka samica dý 25 mladých ktorých hodnota 
masa je 375 eur 
Zadať 

Poslali ste 
každý píšeme o niečom inom takto sa nedostaneme dopredu. Prepáčte na toto ja nemám čas. 
Prajem pekný zvyšok dňa 
Zadať 

Veronika Molnárová 
 
Děkuji mockrát za informace myslela jsem si že mne poradíte jaké plemeno od vás pro mně by 
bylo výhodné 
Zadať 

Poslali ste 
už som to napísal že na maso je najlepšia hyla lebo ná aj 50 kálikov za rok 
Zadať 

Poslali ste 
čo mám este poradit ? na otazku ako mate spotrebu masa za rok mi napisete kolko clenna je vasa 
rodina 
Zadať 

Veronika Molnárová 
 
Ano to jsem pochopila 
Zadať 

Poslali ste 



pišete mi od veci a pepáčte naozaj na toto nemám čas rád poradím ale ak mi najednoduchu otazku 
píšete od veci to nie moj cas mi to nedovoli 
Zadať 

Poslali ste 
venoval som sa kolko sa dalo 
Zadať 

Poslali ste 
majte sa 
Zadať 

Veronika Molnárová 
 
Děkuji a omlouvám se že stě se mnou ztratil čas je mně to velmi líto Este jednou moc děkuji 
Zadať 

Poslali ste 
nemusite sa omluvat ja sa ospravedlnujem ale naozaj mam toho vela a nemam cas si tu pisať o 
ničom. prajem pekny vikend 
Zadať 

Veronika Molnárová 
 
Není to onicem chtěla jsem si koupit chovný pár děkuji i vám přeji krásný víkend a děkuji za váš 
drahocenný čas 
 


