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MOPS KLUB ČR  

        http://www.mopsklub.cz 
 

Ch. CZ Monty jr. de Lamico 
Narozen: 21.3. 2011 

Otec: Lanveng Zhelanny Uspeh 
Matka: Kobolds Of Zalaforest Annja 

Chovatel: Norbert Tiborcz 
Majitelka: MVDr. Jana Šikulová 
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 VÝBOR MOPS KLUBU ČR  
 

                                             

 

 

 

Prezident: 

JUDr. Josef Plachý 

Letiny 17, 336 01 Blovice 

e-mail: josplachy@seznam.cz 

mobil: +420 604 404 227 

 

Sekretář, redakce zpravodaje, tiskový mluvčí: 

Ing. Petra Procházková 

Ohradní 1359, 140 00 Praha 4 - Michle 

e-mail: vybor@mopsklub.cz, 

e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz 

mobil: +420 732 186 524 

 

Hlavní poradce chovu: 

Alena Hromová 

Čechova 93, 440 01 Veltěže u Loun 

e-mail: alenahromova@seznam.cz 

tel.: +420 415 676 230 

mobil: +420 607 970 667 

 

Ekonom, evidence členské základny: 

Věra Plachá 

Letiny 17, 336 01 Blovice 

e-mail: vplacha@volny.cz 

tel.: +420 377 527 883 

mobil: +420 737 107 854 

 

Referent CHP, Welfare: 
Helena Kecová 

Mostiště 26, 338 28 Radnice 

e-mail: Dogfamilie@seznam.cz 

mobil: +420 736 200 152 

 

Sídlo Mops klubu na adrese: 

 

JUDr. Josef PLACHÝ 

Letiny 17, 336 01 Blovice 
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Čestný prezident klubu: 

 

MUDr. Milan RABA 

Nová Kolonie1451/3a 

155 00 Praha 5 - Stodůlky 

e-mail: milanraba@volny.cz 

tel./fax: +420 251 511 992 

mobil: +420 724 049 739 

 

Revizní komise 

 

Předseda komise: 

Jana Klozová 

Vitiněves 51, 506 01 Jičín 

e-mail: 1ORI1@seznam.cz 

mobil: +420 774 801 094 

 

Člen komise: 

Jana Nosková 

Vitiněves 51, 506 01 Jičín 

e-mail: ALFMONKELLY@seznam.cz 

mobil: +420 776 112 235 

 

Člen komise: 

Taťana Šlesingrová 

I.Olbrachta 113, 273 08 Pchery 
         e-mail: pesvitaci@seznam.cz 

                                       mobil: +420 723 321 937 

 

 

 

 
 

INTERNETOVÉ STRÁNKY 
http://www.mopsklub.cz/ 

Beky a.s. 

Zákolany 40, 273 28 Zákolany 

e-mail: obsah článků editor@mopsklub.cz, 

grafika a kód webmaster@mopsklub.cz 

tel.: +420 315 783 153 

mobil: +420 607 912 203 
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Členská schůze Mops klubu schválila změnu chovatelského řádu. 

Ruší se pozice krajských poradců chovu a nahrazují je konzultanti. 

Tito členové Mops klubu, navržení hlavním poradcem chovu a schválení 

výborovou schůzí, budou zajišťovat poradenskou činnost pro chovatele. 

Jmenování byli: 

 

 
Mgr. Dana HNILIČKOVÁ 

Nám. Osvobození 137 

788 32 Staré Město pod Sněžníkem 

tel.: 583 239 317 

mobil: +420 607 288 587 
 

Pavla KOTĚŠOVCOVÁ 

332 03 Šťáhlavy 574 

tel.: 377 969 142 

mobil: +420 605 180 721 

 

Jana HOLUBOVÁ 

Radostín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou 

mobil: +420 608 702 574 

 

Renata ŠIMANDLÍKOVÁ 

Zlončice 19 

278 01 Kralupy nad Vltavou 

mobil:+420 724 970 795 

e-mail: RViktoria@seznam.cz 

 

Jiří PIFFL 

Nad  Mazankou 14/1125 

182 00 Praha 8 

mobil:+420 603 786 387 

 

 

 

 

Kromě uvedených členů tuto činnost plní všichni členové výboru Mops klubu. 
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PLATBY A BANKOVNÍ SPOJENÍ NA MK ČR 
 

IČ MK ČR: 452 49 474  

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Okresní pobočka 305 09 Plzeň  

 

název účtu:    Mops klub ČR  

číslo účtu:    0725280329/0800  

kód banky:    0800  

konstantní symbol:   0308  

IBAN:     CZ19 0800 0000 0007 2528 0329 

variabilní symbol:    člen MK ČR přidělené osobní číslo xxxx  

nový člen před schválením 9999  

nečlenové 5555  

 

Specifický symbol (označuje druh platby):    
členský příspěvek    0300 

chovná přehlídka    0250 

krycí list     0140 

poplatek za štěně    0170 

klubová výstava    0500 

inzerát      0200 

zájezd      0400 

sponzorský dar    3333 

dobírka (mimo krycí list)   1111 

přeregistrace     2222 

welfare                                                           4444 

 

 
NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT VŠECHNA ČÍSLA, JINAK NELZE ZJISTIT KDO PLATIL! 

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:  

pro člena MK ČR  500,- Kč  

pro člena MKČR - důchodci a studenti 350,- Kč  

pro zahraniční členy 20,- €  

zápisné pro nové členy + 50,- Kč  

 

POPLATKY: 

za vystavení krycího listu 140,- Kč  

za štěně 170,- Kč  

za chovatelskou přehlídku 250,- Kč  

za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1/2 stránky 200,- Kč  

za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1 stránka 400,- Kč  

za placenou inzerci na internetových stránkách Mops klubu ČR /www.mopsklub.cz/  od 100,- Kč  

 

Nečlenové platí vše dvojnásobně ! 

Členský příspěvek musí být zaplacen do konce roku pro rok následující !!!
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ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE 
Jankovcova 53 

170 00 Praha 7 
 

Fax : 234 602 278 

 

Návštěvní hodiny: 

Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 

St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00 

 

I .Jarošová 

tajemnice ČMKU 

cmku@cmku.cz 

tel.: 234 602 275 

 

Ing. K. Fialová 

Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby 

fialova@cmku.cz 

tel.: 234 602 274 

 

Bc. L. Křeček 

Plemenná kniha 

krecek@cmku.cz 

tel.: 234 602 273 

 

S. Hurábová 

Plemenná kniha 

hurabova@cmku.cz 

tel.: 234 602 277 

 

L. Fairaislová 

Šampionáty ČR, Interšampionáty 

fairaislova@cmku.cz 

tel.: 234 602 270 

 

M. Truksová 

Plemenná kniha 

truksova@cmku.cz 

tel.: 234 602 273 

 

L. Pečená 

Plemenná kniha 

pecena@cmku.cz 

tel.: 234 602 276 

 

I. Jůzová 

Chovatelské stanice 

 chstanice@cmku.cz 

tel.: 234 602 277  



 klubový zpravodaj 1/2013  

 

 7 

 

Zápis z volební členské schůze Mops klubu ČR dne  

2.3. 2013 ve Vinoři. 
 

Program:  
1. Uvítání a zahájení schůze – JUDr. Plachý 

2. Schválení návrhu programu – JUDr. Plachý 

3. Volby komisí a volební řád  – JUDr. J. Plachý 

4. Zpráva o činnosti výboru od minulé členské schůze – JUDr. J. Plachý 

5. Zpráva hlavní poradkyně chovu – paní A. Hromová 

6. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 – paní V. Plachá 

7. Zpráva revizní komise – paní J. Klozová 

8. Zpráva WELFARE – paní H. Kecová 

9. Diskuse  

10. Volby 

11. Pokračování diskuse (počítaní výsledků) 

12. Vyhlášení výsledků voleb – MUDr. Raba 

13. Schválení usnesení – hlasování – JUDr. Plachý 

14. Závěr  

 

Schůze zahájena v 10:10 hod., počet přítomných členů klubu 24.  

 

K bodu 1:  
JUDr. Plachý přivítal členy na volební členské schůzi (dále jen VČS), vydává organizační 

pokyny k průběhu schůze. 

 

K bodu 2: 
JUDr. Plachý předložil VČS  návrh programu. 

 

K bodu 3: 
VČS schválila: 

Volební komisi ve složení: MUDr. Raba, pan Galáš, pan Procházka. Do nového výboru 

nekandiduje žádný člen volební komise. 

Komise mandátová: paní Plachá. Návrhová: paní Nosková 

 

Volební řád schůze Mops Klubu ČR 
Volební právo má řádný každý člen Mops klubu ČR ve smyslu Stanov přítomný na Volební 

členské schůzi. 

 

I.Způsob volby 

Volba je tajná. 

 

II.Kandidáti 

Kandidátku připravuje výbor MK ČR v počtu nejméně 5ti kandidátů. Členové klubu mohou 

navrhovat další kandidáty v termínu stanoveném výborem klubu. Návrhy po stanoveném 

termínu nemohou být přijaty. Kandidátka pro členy RK je tříčlenná. 
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III.Volební lístky 

Kandidáti navržení výborem a kandidáti navržení členy klubu jsou na kandidátce uvedeni v 

abecedním pořadí. 

 

IV.Úprava volebních lístků 

Úpravu volebního lístku může provést každý hlasující člen MK ČR tak, že vodorovně 

přeškrtne jméno kandidáta s jehož volbou nesouhlasí. V případě, že je na kandidátce uvedeno 

více než 5 (3 pro RK) jmen musí hlasující přeškrtnout tolik jmen, aby konečný počet 

navržených členů výboru na jeho kandidátním lístku byl nejvíce 5 (3 pro RK), jinak je lístek 

neplatný. Nejmenší počet nepřeškrtnutých kandidátů není stanoven. 

 

V.Podmínky zvolení 

a) Navržený kandidát pro svoje zvolení do výboru (RK) musí získat nejméně 50% hlasů členů 

MK ČR s hlasovacím právem přítomných na VČS. 

b) V případě, že je navrženo více než 5 kandidátů je podmínkou pro zvolení do výboru 

umístění nejméně na pátém místě mezi navrženými kandidáty podle počtu hlasů za splnění 

podm.V./a). (v případě RK se jedná o 3 kandidáty). 

c) V případě, že kandidát není zvolen, může být za něho navržen kandidát nový, který je 

volen podle tohoto volebního řádu tak, aby byla splněna podmínka 5ti členného výboru 

(tříčlenné RK). 

 

VI.Vyhlášení výsledků 

Výsledky vyhlašuje předseda volební komise na základě sčítání hlasů provedených volební 

komisí. 

 

Prezidenta MK ČR a ostatní funkcionáře výboru volí dle Stanov MK ČR nově zvolený výbor 

na své ustavující schůzi, která se koná bezprostředně po skončení VČS. 

Diskuse: MUDr. Raba navrhuje, aby byl výbor sedm členný, výbor klubu má velkou 

pravomoc, volí prezidenta. Výbor klubu má hodně práce, je ji třeba rozdělit. Pani Plachá – 

objasnila, že s počtem pěti členů výboru se ušetří finance klubu. 

Pan Piffl – úprava článku 2 – členové klubu můžou navrhovat další kandidáty. 

Hlasování: protinávrh MUDr. Raby na členství ve výboru: pro 8, proti 12, zdržel se 2. 

Protinávrh MUDr. Raby nebyl přijat. 

Schválení volebního řádu: pro 16, proti 3, zdržel se 2, nehlasovali 3. 

Volební řád byl se změnou schválen. 

Schválení komise volební: Pro 21, zdržel se 3. 

Mandátová a návrhová komise – pani J. Nosková – pro 24. 

 

K bodu 4: 
Zpráva o činnosti od minulé členské schůze – JUDr. Plachý, viz. str. 11 

 

K bodu 5: 
Zpráva hlavní poradkyně chovu – paní A. Hromová, viz. str.13 

 

K bodu 6: 
Zpráva ekonoma klubu za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 – paní V. Plachá, viz. str.14 

 

K bodu 7: 
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Zpráva revizní komise – paní J. Klozová, viz. str. 16 

 

K bodu 8: 
Zpráva WELFARE – paní H. Kecová, viz. str. 17 

 

K bodu 9: 
Diskuse před volbami: 

Pan Piffl – navrhuje zvýšit členský poplatek pro zahraniční členy. MUDr. Raba – je důležité, 

aby jsme byli známí v zahraničí. Paní Hromová  - všichni jsou Češi žijící v zahraničí.  

Welfare – výbor zajistí při klubových akcích sbírku zúčastněných pro welfare. Variabilní 

symbol 4444.  

MUDr. Raba – návrh na úpravu rozpočtu, rozpočet i s úpravou byl VČS přijat. Příspěvek na 

welfare – zvážit, kde a kolik se přispěje na záchranu psa, se souhlasem výboru klubu.  

 

K bodu 10: 
Volby:  

Minimální počet pro zvolení do výboru klubu a revizní komise je 12 hlasů. 

 

K bodu 11: 
JUDr. Plachý informoval o nálezu dvou mrtvých mopsíku v Českých Budějovicích. 

Vyšetřování běží. O závěru budou členové klubu informování ve zpravodaji klubu a na 

webových stránkách. Chovatelům bylo doporučeno do smlouvy při prodeji pejska dát 

předkupní právo. 

V roce 2013 proběhne bližší spolupráce s MSBMK – v současné době mají dva kluby 

v náplni chov mopsů, nutné sjednotit chovatelské podmínky při uchovnění.  

Ing. Procházková - Klubový šampion Mops klubu ČR – v platnosti od 1.1. 2013. Bodovací 

tabulka i podmínky udělení budou uveřejněny na webových stránkách klubu. 

p. Piffl – požaduje na webové stránky uveřejnit zápisy z výborových schůzí – realizace bude 

spojena s celkovou změnou struktury stránek. 

p. Snop – člen klubu se nabídl s problematikou webových stránek pomoct. 

MUDr. Raba – evidence vykloubení čéšek – nutnost osvěty. Každému zájemci o koupi 

štěněte musí být předložen PP rodičů. Přirozená selekce – zájemci budou chtít pouze štěňata 

po rodičích s patellou 0/0. 

MVDr. Šikulová upozornila, že v současné době, při velkém pohybu zvířat, se do českého 

chovu mohou dostat psi se závažným onemocněním  - dědičná degenerace mozku a 

s chorobami očí. Je nutné dělat propagaci zdravotní ochrany mopsů.  

JUDr. Plachý – klub snižuje své výdaje. V roce 2013 pouze jedna klubová výstava. Výstava 

byla přeložena do Nižboru, kde jsou nižší náklady. Den mopse – bude změněno místo konání, 

na Hoffmanově dvoře se platí za každého psa 100 Kč bez DPH. Drahé. Nečlenové budou 

platit vstup.  

Pan Piffl – v roce 2014 slíbil darovat poháry na klubovou výstavu. 

Ing. Procházková – navrhuje pouze dvě čísla zpravodaje. Členové nesouhlasí. Je to reklama 

pro chovatele. 

Evropská výstava 2014 – MUDr. Raba poděkoval za nominaci. 

MUDr. Raba – barvy mopsů- FCI uznává 4 barevné rázy. Stříbrná barva má své opodstatnění 

– alela činčila. Mops má pevný genetický podklad pro barvy – béžový mops má černou 

masku. Pro odstíny béžové barvy genetický základ není znám (apricot). Víc v článku str. 25. 

 

K bodu 12: 
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Vyhlášení výsledků voleb. 

Výsledky vyhlásil předseda volební komise MUDr. Raba. 

Bylo odevzdáno 24 volebních lístků, z toho platných 24. 

Výbor klubu pro funkční období 2013 – 2015 ve složení: 

Alena Hromová 23 hlasů 

Helena Kecová 19 hlasů 

Věra Plachá 20 hlasů 

JUDr. Josef Plachý 12 hlasů 

Ing. Petra Procházková 24 hlasů 

 

Ostatní kandidáti: 

Martin Sysel  8 hlasů - nezvolen 

Renata Šimandlíková 8 hlasů - nezvolena 

MVDr. Jana Šikulová 6 hlasů - nezvolena 

 

Revizní komise na funkční období 2013 – 2015 ve složení: 

Jana Klozová 

Jana Nosková 

Taťana Šlesingrová 

 

MUDr. Raba pogratuloval úspěšným kandidátům a do další práce popřál vše nejlepší. 

 

K bodu 13: 
Návrh na usnesení – hlasování – JUDr. Plachý 

Předkládá  paní Jana Nosková 

 

VČS schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti výboru od minulé členské schůze  

2. Zprávu o hospodaření za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 včetně schválných 

změn 

3. Zprávu revizní komise 

4. Volební řád 

5. Výbor klubu pro funkční období 2013 – 2015 ve složení: Alena Hromová, Helena 

Kecová, Věra Plachá, JUDr. Josef Plachý, Ing. Petra Procházková.  

6. Revizní komise na funkční období 2013 – 2015 ve složení: Jana Klozová, Jana 

Nosková, Taťana Šlesingrová. 

VČS bere na vědomí: 

Zprávu hlavního poradce chovu 

Zprávu Welfare 

 

VČS ukládá výboru Mops klubu České republiky: 

1. Uspořádat jednu klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC 

2. Vydat 3 čísla Klubového zpravodaje 

3. Uspořádat nejméně dvě chovné přehlídky 

4. Uspořádat Den Mopse 

5. Ve spolupráci s představiteli Moravskoslezského buldog – mops klubu projednat a 

zabezpečit plnění smlouvy o spolupráci. 

6. Připravit metodiku jednotného postupu při stanovení barvy srsti mopsů. 

7. V průběhu roku 2013 provést revizi stávajících základních dokumentů MK ČR 

(stanovy, zápisní řád) a na příští členské schůzi připravit k přejednání a schválení 
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případné změny. 

8. Zajistit na klubových akcích výběr dobrovolných příspěvků na Welfare MK ČR. 

9. Ukládá výboru MK podniknout kroky vedoucí k optimalizaci fungování webových 

stránek klubu. 

 

Přítomno 24 členů, schváleno 22 hlasů, proti 2 hlasy. 

 

K bodu 14: 
Závěr: 

JUDr. Plachý poděkoval členům za účast, popřál šťastnou cestu domů, úspěchy v chovu 

i na výstavách. Vyzval členy klubu k účasti na klubových akcích. 

 

Zapsala: Ing. P. Procházková 

Četl: JUDr. J. Plachý 

 

 

Zpráva o činnosti výboru od minulé členské schůze 
 

Dámy a pánové, vážení přátelé,  

 

     sešli jsme se opět po roce na členské schůzi našeho klubu, která je současně schůzí 

volební. Před 3 lety byl zvolen nový výbor, který za toto volební období zajišťoval činnost 

klubu. Je na dnešní členské schůzi, aby posoudila, na kolik se nám podařilo splnit přijatá 

usnesení z předchozích schůzí.  

 

     Dovolte mi, abych stručně zhodnotil uplynulé období od poslední členské schůze. Na 

schůzi, která se uskutečnila počátkem března 2012 byly zahájeny klubové akce, které byly 

věnovány 20. výročí založení Mops klubu ČR. Samotná tato schůze byla pojata jako schůze 

slavnostní, byli pozváni zasloužilí členové klubu, i ti, kteří z různých důvodů již v klubu 

nepůsobí. Nepřišli všichni pozvaní. Potěšilo nás, že ti, kteří se zúčastnili, kladně hodnotili 

činnost klubu. 

 

     Stínem této slavností akce bylo vystoupení některých členů výboru, kteří si tuto příležitost 

zvolili k odstoupení ze svých funkcí. V důsledku jejich neočekávaného jednání byl výbor 

postaven před zásadní problém – zda odstupující členy nahradit, nebo pracovat do konce 

volebního období ve sníženém počtu. Po zvážení všech možností se členové výboru rozhodli 

k sloučení jednotlivých funkcí tak, aby byla zachována kontinuita činnosti klubu. Museli jsme 

se vyrovnat také s rezignací předsedkyně revizní komise. Operativně byla do této funkce 

zvolena na členské schůzi paní Jana Klozová. Na tomto místě chci poděkovat členkám výboru 

klubu a nové předsedkyni revizní komise, které tuto situaci zvládly. I s vysokým nasazením 

zajistily všechny úkoly na ně kladené.  

 

    Dále vás chci ve stručnosti seznámit s činností výboru za uplynulé období. V roce 2012 

jsme se sešli na celkem 5 výborových schůzích. Tam jsme zpočátku řešili rozdělení a 

přeskupení úkolů mezi stávající členy výboru. Souběžně s tím výbor zajišťoval běžnou 
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administrativní agendu klubu, spočívající v servisní službě pro chovatele, aktualizaci seznamu 

členské základny, redakce Zpravodaje, zajišťování chovatelských přehlídek, organizaci 

klubových výstav a v neposlední řadě činnosti welfare. Při této příležitosti chci kladně 

zhodnotit vytvoření a zprovoznění internetových stránek welfare, které postupně začaly plnit 

svoji funkci.  Podrobnější informace o jednotlivých oblastech činnosti klubu budou 

předmětem dalších zpráv na této schůzi. 

 

     V loňském roce byly vydány 4 čísla klubového zpravodaje. Jejich zpracováním  byla, ke 

své funkci sekretáře, pověřena ing. Petra Procházková. Její zásluhou byla zachována kvalita a 

obsahová úroveň jednotlivých vydání.  Nelze opominout ani to, že z titulu funkce sekretáře 

pečlivě zpracovávala všechny zápisy ze schůzí a obětavě zajišťovala součinnost 

s webmasterem našich klubových webových stránek. 

 

     Funkci hlavního poradce chovu převzala paní Alena Hromová.  Podařilo se jí zajistit 

dobrou spolupráci s ČMKU a administrativní zabezpečení chovatelského servisu. Přes to, že 

neměla s touto oblastí předchozí zkušenosti, vyrovnala se s tímto nelehkým úkolem v krátkém 

časovém úseku a ke všeobecné spokojenosti.  

 

     Paní Helena Kecová, kromě zajišťování a organizace chovatelských přehlídek převzala 

agendu welfare. Její zásluhou vznikly webové stránky welfare, o kterých jsem se již zmínil. 

Dále musím paní Kecové poděkovat za zpracovávání administrativních podkladů při 

organizaci klubových výstav. Převzala pouze přihlášky jednotlivých vystavovatelů a disketu 

s počítačovým programem.  Zpracování těchto podkladů příslušným programem a sestavení 

katalogu, vstupních a posudkových listů a veškeré agendy pro klubovou výstavu na Kozlu 

musela zvládnout v relativně krátké době. Účastníci klubové výstavy na Kozlu tuto výstavu 

hodnotili kladně, nikdo nepoznal, jaké úsilí muselo být vynaloženo k zajištění úspěšného 

průběhu. Chovatelské přehlídky zhodnotí paní Kecová ve své zprávě.  

 

     Ekonomickou stránku činnosti klubu a evidenci členské základny má na starosti paní Věra 

Plachá. O hospodaření se zmíní ve své zprávě. Kromě těchto činností se aktivně podílí na 

přípravě a zajišťování akcí klubu.  

 

     Tradičně se již počátkem října scházíme na Dni mopse. Již podruhé jsme využili možnost 

uspořádat tuto akci v prostorách Hoffmanova Dvoru ve Vinoři u Prahy. Opět jako v minulém 

roce nám přálo počasí. Zúčastnilo se kolem 150 přátel a příznivců mopsů se svými miláčky. 

Všichni využili této příležitosti nejen k účasti na připravených soutěžích, ale i k přátelskému 

popovídání. Hlavními organizátory byli již tradičně paní Renata Šimandlíková  a Martin Sysel 

i se svými rodinnými příslušníky. Za tuto aktivitu jim patří naše poděkování. 

 

     V roce 2012 se uskutečnila Světová výstava psů v rakouském Salzburku. Významný 

úspěch zde dosáhl člen našeho klubu pan Patrik Panýrek. Se psem Monpasie Fokus Pokus ve 

velké konkurenci obsadil první místo ve třídě mladých a získal titul Světový vítěz mladých 

2012. Kromě tohoto významného úspěchu se pan Panýrek se svými mopsy pravidelně 
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umisťuje na předních místech na národních i mezinárodních výstavách v České republice i v 

zahraničí. Touto svojí aktivitou se stal již tradičním propagátorem plemene mops. Za tuto 

činnost si zaslouží poděkování a uznání nás všech. 

 

     Jak řada z vás mohla pozorovat při účasti na výstavách psů, již několik let klesá počet 

vystavovaných mopsů. Příčinou tohoto trendu je nepochybně stávající ekonomická situace 

v naší republice i okolních státech, i pokles obliby mopse jako plemene. Tento stav mohou 

potvrdit i majitelé aktivních chovatelských stanic, na základě zkušeností s umisťováním 

odchovaných štěňat. Odráží to i několik let se snižující počet členů Mops klubu. 

 

     Ačkoliv předchozí slova nejsou příliš optimistická, budeme i v roce 2013 pokračovat 

v činnosti klubu tak, jak nás k tomu zavazuje předchozí 20. letá tradice.  Věřím, že tuto 

myšlenku přijme za svoji i nově zvolený výbor klubu. Vždyť mopsové jsou tak úžasnými 

pejsky a proto si zaslouží naši lásku, péči a pozornost. 

Tuto zprávu končím slovy, která by se měla stát hlavním motem Mops klubu, a to : „ 

S MOPSEM NENÍ ČLOVĚK NIKDY SÁM.“    

 

 

                                                                                                                              Josef Plachý 

 

Zpráva hlavní poradkyně chovu 
 

Vážení přátelé, 

 

v uplynulém roce 2012 bylo zaregistrováno 132 hlášení krytí, z tohoto počtu  

62  fen nezabřezlo. Celkem bylo odchováno 61 vrhů s celkovým počtem zapsaných štěňat 

197, z toho  bylo 72 béžových psů, 80 béžových fen,  

17 černých psů, 28 černých fen. 

 

 

Do chovu se aktivně zapojilo 23 chovatelských stanic: 

 

Dog-Lome 

Pibaro 

z Nadějských rybníků 

Havavlon 

Od železné panny 

Istako 

Pes vítací 

ze Sametu 

Hejakral 

Aifi 

z Lobkovických vinic 

Altbox 

Vesper Bohemia 

Span dog´s 

Ponynka 
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Bohemia Garden 

Kelly Bohemia 

Amilka 

Billboard 

Bard 

Snug 

Rozárka 

Helza 

 

V loňském roce se uskutečnily dvě chovatelské přehlídky, při kterých bylo uchovněno celkem 

9 mopsů ,a to 4 béžoví psi, 2 černí psi, 3 béžové fenky. Jedna béžová fenka  uchovněna  

nebyla. 

 

Jako jednu podmínku pro zařazení do chovu jsme stanovili , že psi a feny musí absolvovat 

povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky od certifikovaného veterináře. 

 

                                                                                                                        Alena Hromová 

 

 

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 
 

 

Výkaz příjmů a výdajů k 31.12.2012 

 

Příjmy             rozpočet    skutečnost 

 

Členské příspěvky   70.000,-   47.766,- 

Bonitace    15.000,-     2.750,- 

Výstavy    50.000,-    58.300,- 

Štěňata     30.000,-    36.720,- 

Krytí     10.000,-      9.070,- 

ČMKU    20.000,-    13.050,- 

Ostatní     25.000,-                2.951,47 

Welfare              -    

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem              220.000,-                       170.607,47 

 

 

 

Výdaje              rozpočet   skutečnost 

 

výstavy            100.000,-   91.422,-  

bonitace    25.000,-   11.382,- 

ČMKU      2.000,-     1.500,- 

Zpravodaj    50.000,-   34.911,-  

Den mopse    20.000,-   13.571,- 

Internet    20.000,-   13.070,- 

Ostatní      3.000,-              35.468,- 
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Welfare     -     2.790,-  

         

------------------------------------------------------------------------------------------ 

celkem              220.000,-                       204.114,- 

 

Výsledek hospodaření – ztráta     – 33.506,53 Kč 

 

Zůstatek:   pokladna       21.444,- 

                  BÚ              188.872,68 

 

Příjmy  

 

Proti rozpočtu máme nižší příjmy za členské příspěvky, bonitace a ostatní. Počet platících 

členů se snižuje již několik let. Také počet uchovňovaných mopsů je rok od roku nižší. Do 

položky ostatní zahrnujeme rezervní příjmy, které nelze předem přesně stanovit.  

 

 

ostatní: 

 

úroky BÚ                          181,47 

inzeráty                       800,- 

dobrovolné vstupné Den mopse  1.970,-  

---------------------------------------------------- 

                               2.951,47 

 

Výdaje  

 

 

 

Výdaje máme proti rozpočtu nižší téměř o 20.000,- Kč.  V položce ostatní jsou kromě 

poplatků za vedení účtu náklady na výborové schůze a příspěvek na telefon pro hlavního 

poradce chovu a pro zpracovatele administrativy klubových výstav. Největší částku tvoří 

náklady na slavnostní členskou schůzi ke 20.výročí založení našeho klubu.  

 

 

Ostatní: 

 

poplatky banka       2.816,- 

výborové schůze                        5.134,- 

poštovné                   1.148,- 

kancelářské potřeby            274,- 

příspěvek na telefon        2.000,- 

členská schůze                         24.096,-  

----------------------------------------------- 

                          35.468,- 

 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2012 je ztráta 33.506,53 Kč. Pokud porovnáme příjmy a 

výdaje jednotlivých položek zjistíme, že jen ztráta z výstav činí 33.122,- Kč a z bonitací 

8.632,- Kč. Všechny finanční prostředky byly vydávány s maximální hospodárností.   
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R o z p o č e t  na rok 2013 
 

 

Příjmy:     Výdaje: 

 

 

Členské příspěvky  50.000,-  Zpravodaj   30.000,- 

 

 

Výstavy   50.000,- Výstavy              50.000,- 

 

Bonitace   10.000,- Bonitace    20.000,- 

 

Krytí    10.000,- Den mopse   20.000,- 

  

 

Štěňata    30.000,- Internet   20.000,- 

 

ČMKU   20.000,- ČMKU     2.000,- 

 

Ostatní    10.000,- Ostatní    28.000,- 

 

      Welfare   10.000,- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celkem             180.000,-                                    180.000,- 

 

                                                                      

                                                                                             Věra Plachá 

 

 

Zpráva revizní komise 
 

předkládá Jana Klozová - předsedkyně revizní komise 

 

Při revizi účetnictví za rok 2012 jsme neshledali žádné chyby. Peněžní deník je veden  

chronologicky, součty souhlasily, doklady byly v pořádku. 

Daňové přiznání bylo odevzdáno v řádném termínu na příslušný finanční úřad.  

V roce 2012 jsme neobdrželi žádnou stížnost. S výsledky hospodaření vás seznámila paní 

Plachá. 

 

Za revizní komisy ve složení    Klozová Jana 

                                              Hanzíková Drahuška 

 

                                                                                                                       Klozová Jana 
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Zpráva WELFARE 
 

 

V roce 2012 byli prostřednictvím Welfare umístěni dva pejsci. 

Umístění prvního devítiletého pejska zajistila ještě paní Kolářová.Na jeho dopravu bylo 

čerpáno z účtu 1810,-Kč. 

Druhého čtyřletého pejska zachránila paní Šimandlíková.Na jeho zdravotní ošetření bylo 

čerpáno z účtu 980,-Kč.Tohoto pejska se následně ujali manželé Lindnerovi a i přes velké 

problémy s jeho adopcí si pejska ponechali,za což jim patří velké uznání. 

 Pro pružnější činnost byly vytvořeny samostatné webové stránky www.mops-v-

nouzi.webnode.cz.Sdílení některých odkazů na těchto stránkách  také přispělo k umístění 

dalších mopsíků nabízených v inzerci nebo v útulcích. 

Podle sdělení pracovníků útulků je pro nás potěšující,že se mopsíci v útulcích dlouho 

nezdrží,neboť je o ně velký zájem.Problém nastává,pokud je třeba nákladnější zdravotní péče. 

Je mi velmi líto,že nemůžeme v těchto případech pomoci,ale kdybychom propláceli veškeré 

náklady na  veterinární péči všech nalezených nebo spíše odložených mopsů,nezůstalo by na 

kontě Klubu za pár měsíců absolutně nic. 

Je na zvážení všech členů,jak tuto situaci řešit. 

 Děkuji všem ,kteří mi pomáhají při vyhledávání opuštěných mopsů a jejich 

umisťování. 

 

          Helena Kecová 

 

 

 
 

Damienek a vrh A - Billboard 
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Zápis z 1. výborové schůze Mops klubu ČR 
 

Datum a místo jednání: 5.1. 2013, Praha 

Účastníci: 

 

Omluveni: 

Hromová Alena, Kecová Helena, Plachá Věra, JUDr. Plachý 

Josef, Ing. Procházková Petra.  

 

Zapsala:  Procházková Petra 

Přílohy:   

 

 Kontrola úkolů 

 

číslo téma 

3/1 Informace od paní Kulhánkové: paní Kulhánková je majitelkou fenky Bambi Amilka. U 

fenky je potvrzena lokální demodikóza, ale s tendenci k rozvoji generalizované formy. 

Chovatelka paní Korešová s paní Kulhánkovou přestala komunikovat a nereaguje na její 

žádost, aby více fenku AGRICOLA Action Alet již nenakrývala, aby nebyli zbytečně další 

štěňátka s demodexem.  

Na základě doporučení paní Krsové – HPCH výbor klubu bere na vědomí informace od pí. 

Kulhánkové, nemá ovšem právo vstupovat do jejího sporu s paní Korešovou  

a nemůže zakázat další krytí této fenky. Paní Krsová bude písemně informovat pí. 

Kulhánkovou.     

16.6. 2012 – dne 5.6. 2012 zaslala paní Korešová na výbor MK ČR následující vyjádření:  

Dobrý den, Omlouvám se, že Vás obtěžuji, ale nemohu nereagovat na uveřejněnou informaci 

na str. 14 v klubovém zpravodaji 2/2012. Jedná se o sdělení paní Kuhánkové, že fenečka u mě 

zakoupená, po matce AGRICOLE, má demodikózu a já s ní nekomunikuji.  

Moje odpověď: 

Dne 11.11.2011  v 15:19 hod. jsem obdržela e-mail od paní Kulhánkové o údajné demodikóze 

fenečky Bambi Amilka. Tentýž den ve 22:10 hod jsem odeslala obsáhlou odpověď kde 

vysvětluji, že se mi u vrhu jiné feny vyskytl svrab a jelikož veterináři – včetně německých – 

nerozeznávají svrab a demodikózu, tak jsme vzali zpět prodaná štěňátka a ty následně včetně 

jejich matky dali na mazlíčka, tedy mimo chov. Mezi tím jsem ovšem zjistila, že problém 

nebyla demodikóza, ale svrab. Jedno štěňátko jsem si na noc vzala k sobě a svrab jsem tak 

chytila také.  Dnes vím, že k nakažení došlo krysami, které se dostaly ke štěňatům po odstavení 

matek a to otevřenou podlahou kvůli opravám topení. Bohužel k objasnění tohoto všeho došlo 

až po prodeji Bambi. Žádné dospělé zvíře nebylo nakaženo a matka Bambi, Agricola nikdy 

demodikózu neměla. Je to excelentní naprosto zdravá fena a ani ve snu nebudu nikdy uvažovat 

o jejím prodeji. Paní Kulhánkové jsem se velmi upřímě omluvila. Poté se již paní Kulhánková 

neozvala a tak je její nynější reakce pro mě velmi překvapivá. 

Tímto – vzhledem k tomu, že byl uveřejněn postoj paní Kulhánkové – Vás žádám o zveřejnění 

mé odpovědi. 

S pozdravem Marcela Korešová, chov.st. Amilka 

16.6. 2012 - na základě uvedených skutečností, ve vyjádření paní Korešové, výbor klubu uložil  

prezidentovi klubu zpracovat žádost o prověření chovatelského zařízení Amilka příslušní 

Krajskou veterinární správou.  

18.8. 2012 – žádost o prověření chovatelského zařízení Amilka bylo odesláno na příslušnou 

KVS. 

5.1. 2013 – paní Korešová zaslala protokol, kontrolní zjištění: „Provedena kontrola chovu psů 

plemena mops. Pejsci chováni v rodinném domě a venkovních domečcích. Prostorově a 

vybavením je ve vyhovujícím stavu. Prostory odpovídají fyziologickým a biologickým 

potřebám psů. Denně dezinfikovány prostory chovu, krmení Royal Canin, voda k napájení 

k dispozici. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání.“ Kontrola chovu: „ druh ustájení – skupinové boxy“. Protokol uložen v archivu MK ČR.  
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typ: U odpovídá: Josef Plachý termín:dle textu 

4/3 Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2013: 

2.3. 2013 – volební členská schůze – Restaurace U Černínů – Vinoř. 

22.6. 2013 – 28. klubová výstava mopsů + 2. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy, 

Restaurace Keltovna - Nižbor, rozhodčí – Mag. Sabina Chiesa-Folbrecht, Bulharsko. 

16.2. 2013 – výborová schůze, Nižbor. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

4/4 2.3. 2013 – volební členská schůze – Restaurace U Černínů – Vinoř 

http://www.ucerninu.cz/kontakt. 

Kandidáti ve členství ve výboru klubu a revizní komisi ať se hlásí písemně do 3.2. 

2013 na adrese sekretáře klubu: vybor@mopsklub.cz, nebo na adrese Petra 

Procházková, Ohradní 1359, Praha 4 – Michle, 140 00. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

4/5 Morální kodex člena Mops klubu ČR: výbor klubu pracuje na definitivní podobě 

kodexu. Informace k Morálnímu kodexu člena MK ČR bude členské základně 

předložena na ČS dne 2.3. 2013. 

typ: Ú odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

5/3 Bonitace 2013 – 16.2. 2013 Nižbor a září (místo a termín bude upřesněno). 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

 Nové úkoly 

 

 

 
 

Top Dog za rok 2012 – šampion šampionů skupina 9 

2. Monpasie Fokus - Pokus, 4.  Zikmund Pibaro, 5.  Semlans Ivan - Alexander 
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R - rozhodnutí, Ú – úkol, I - informace 

 

Zapsala: Ing. P. Procházková 

Četl: JUDr. J. Plachý 

 

Zápis z 2. výborové schůze Mops klubu ČR 
 

Datum a místo jednání: 16.2. 2013, Nižbor 

Účastníci: 

 

Omluveni: 

Hromová Alena, Kecová Helena, Plachá Věra, JUDr. Plachý 

Josef, Ing. Procházková Petra.  

 

Zapsala:  Procházková Petra 

Přílohy:   

 

 Kontrola úkolů 

 

číslo téma 

číslo téma 

1/1 15.12. 2012 – bonitace a výborová schůze zrušena z důvodu kalamity. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/2 Klubový šampion MK ČR – platnost od 1.1. 2013, nahrazuje Mops klub tour. 

Metodika a bodovací tabulka bude uveřejněna na stránkách klubu i ve zpravodaji. 

Bude představeno i na členské schůzi. Prezident klubu požádá pana Martina Sysla o 

grafický návrh diplomu. 

 typ: R odpovídá: Petra 

Procházková a výbor klubu 
termín: dle textu 

1/3 Zpravodaj MK ČR – bude vycházet 2 x ročně tj. březen a září. Nebudou uveřejňovány 

výsledky z výstav, pouze z klubových. Návrh předložen na členské schůzi k diskusi.  

typ: R odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/4 Dohoda o spolupráci mezi MK ČR a MSBMK. Dohoda zpracována a podepsána na 

základě výzvy ČMKU. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/5 MK ČR respektuje rozdělení barev podle FCI. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/6 Návrh nového zápisního řádu ČMKU – připomínky za MK ČR zaslány v stanovené 

lhůtě na ČMKU. Po přijetí nového zápisního řádu bude upraven i řád MK ČR. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/7 Valná hromada ČMKU – klub zastoupí prezident klubu. Následně podá zprávu. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

1/8 PhDr. Šimona Jemelkové požádala o aprobaci na posuzování plemene mops. Výbor 

klubu souhlasí a doporučuje. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/9 Členský příspěvek pro rok 2013 – kdo nezaplatí do konce února 2013, bude zapsán 

jako nový člen a uhradí členský příspěvek + zápisné pro nové členy. 

typ: R odpovídá: Věra Plachá termín: dle textu 

1/10 Noví členové: Mag. Sabina Chiesa - Folbrecht, paní Soňa Gabalcová, paní Iveta 

Hudcová, paní Šárka Kuřáková, paní Radka Michalcová, paní Jana Rylichová. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 
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4/3 Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2013: 

2.3. 2013 – volební členská schůze – Restaurace U Černínů – Vinoř. 

22.6. 2013 – 28. klubová výstava mopsů + 2. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy, 

Restaurace Keltovna - Nižbor, rozhodčí – Mag. Sabina Chiesa-Folbrecht, Bulharsko. 

16.2. 2013 – výborová schůze, Nižbor. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

4/4 2.3. 2013 – volební členská schůze – Restaurace U Černínů – Vinoř 

http://www.ucerninu.cz/kontakt. 

Kandidáti ve členství ve výboru klubu a revizní komisi ať se hlásí písemně do 3.2. 

2013 na adrese sekretáře klubu: vybor@mopsklub.cz, nebo na adrese Petra 

Procházková, Ohradní 1359, Praha 4 – Michle, 140 00. 

16.2. 2013 – proběhla kontrola dílčích úkolů. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

4/5 Morální kodex člena Mops klubu ČR: výbor klubu pracuje na definitivní podobě 

kodexu. Informace k Morálnímu kodexu člena MK ČR bude členské základně 

předložena na ČS dne 2.3. 2013. 

typ: Ú odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

5/3 Bonitace 2013 – září (místo a termín bude upřesněno). 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/7 Valná hromada ČMKU – klub zastoupí prezident klubu. Následně podá zprávu. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

 Nové úkoly 

 

R - rozhodnutí, Ú – úkol, I - informace 

 

Zapsala: Ing. P. Procházková 

Četl: JUDr. J. Plachý 

 

Zápis z 3. výborové schůze Mops klubu ČR 
 

Datum a místo jednání: 2.3. 2013, Vinoř 

Účastníci: 

 

Omluveni: 

Hromová Alena, Kecová Helena, Plachá Věra, JUDr. Plachý 

Josef, Ing. Procházková Petra.  

 

Zapsala:  Procházková Petra 

Přílohy:   

číslo téma 

2/1 Dva mrtví mopsíci: dne 7.2. 2013  byl MK ČR odborem ochrany životních prostředí 

magistrátu města České Budějovice informován o nálezu mrtvých mopsíků 

v kontejneru na odpadky (béžová fenka a černý pejsek). Klub byl požádán o pomoc při 

identifikaci pejska, který byl čipován. S pejsky bylo špatně zacházeno - byli týráni.  Za 

pomoci ČMKU byl pejsek identifikován. Následně byl dohledán majitel pejsků. Případ 

řeší Policie ČR. O průběhu šetření budou členové průběžně informováni. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

2/2 Noví členové: pan Tomáš Gajdáček, paní Alena Kutílková, paní Monika Kutílková, 

paní Tereza Nešlehová, pan Jaroslav Otradovec, paní Růžena Seichertová, pan Ondřej 

Snop. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 
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 Kontrola úkolů 

 

číslo téma 

4/3 Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2013: 

2.3. 2013 – volební členská schůze – Restaurace U Černínů – Vinoř. 

22.6. 2013 – 28. klubová výstava mopsů + 2. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy, 

Restaurace Keltovna - Nižbor, rozhodčí – Mag. Sabina Chiesa-Folbrecht, Rakousko. 

16.2. 2013 – výborová schůze, Nižbor. 

5.10. 2013 – Den mopse, Nižbor – Pension a restaurace Klamovka 

http://www.klamovka-stradonice.cz/ 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

4/5 Morální kodex člena Mops klubu ČR: výbor klubu pracuje na definitivní podobě 

kodexu. Informace k Morálnímu kodexu člena MK ČR bude členské základně 

předložena na ČS dne 2.3. 2013. 

typ: Ú odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

5/3 Bonitace 2013 – 5.10. 2013 - Nižbor – Pension a restaurace Klamovka 

http://www.klamovka-stradonice.cz/ 

typ: I odpovídá: Helena Kecová termín: dle textu 

1/7 Valná hromada ČMKU – klub zastoupí prezident klubu. Následně podá zprávu. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

 Nové úkoly 

 

R - rozhodnutí, Ú – úkol, I - informace 

 

Zapsala: Ing. P. Procházková 

Četl: JUDr. J. Plachý 

 

 

 

 

číslo téma 

2/1 Dva mrtví mopsíci: dne 7.2. 2013  byl MK ČR Odborem ochrany životních prostředí 

magistrátu města České Budějovice informován o nálezu mrtvých mopsíků 

v kontejneru na odpadky (béžová fenka a černý pejsek). Klub byl požádán o pomoc při 

identifikaci pejska - byl čipován. S pejsky bylo špatně zacházeno - byli týráni.  Za 

pomoci ČMKU byl pejsek identifikován. Následně byl dohledán majitel pejsků. Případ 

řeší Policie ČR. O průběhu šetření budou členové průběžně informováni. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

3/1 Na volební členské schůzi byl zvolen výbor klubu ve složení:  paní Alena Hromová, 

paní Helena Kecová, paní Věra Plachá, JUDr. Josef Plachý, Ing. Petra Procházková.  

Rozdělení funkcí je následující: paní Alena Hromová (hlavní poradce chovu), paní 

Helena Kecová (referent CHP a Welfare), paní Věra Plachá (ekonom klubu), JUDr. 

Josef Plachý (prezident klubu), Ing. Petra Procházková (sekretář klubu, redakce 

zpravodaje, tiskový mluvčí).  

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

3/2 Nová členka: paní Nikola Loumová. 

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 
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Zpráva z valné hromady ČMKU 

 
 

    Z pověření  výboru  Mops  klubu ČR jsem se zúčastnil valné hromady ČMKU, která se 

konala v sobotu dne 16. března 2013 v Top hotelu v Praze. Bylo pozváno celkem 189 

delegátů, přítomno bylo 162 delegátů. Valnou hromadu řídila již tradičně  Bc. Vladimíra 

Tichá. Po zvolení předsednictva a pracovních komisí bylo zahájeno vlastní jednání.  

Byl jsem zvolen do návrhové komise, takže můj pohled a poznatky jsou částečně ovlivněny 

pracovním zaneprázdněním v této komisi. 

Delegátům byl předložen ke schválení návrh volebního řádu. Bylo předesláno, že se jedná o 

dokument, který bude využit na příští valné hromadě, která bude volební. Tento řád byl 

jednomyslně schválen. 

Zprávu o činnosti ČMKU včetně zprávy ekonomické komise přednesl předseda 

představenstva MVDr. Široký. Zprávu dozorčí rady přednesl její předseda Ing. Fiala.  

Bylo předloženo 12 návrhů jednotlivých klubů ke schválení. Chci se zmínit o některých 

z nich.  

Nebyl schválen návrh Tibetan terrier clubu ČR na umožnění vstupu háravých fen na výstavy.   

Bylo schváleno přijetí tří nových chovatelských klubu za členy ČMKU a to Catahoula club 

EU, Akita Inu Czech Club a Klub chovatelů grifonků a brabantíků o.s.  

V rámci diskuse byly předneseny pouze dílčí připomínky několika klubů, které neměly 

podstatný vliv na rozhodování valné hromady. Podrobný zápis z jednání a usnesení bude 

zveřejněn na webových stránkách ČMKU. 

 

                                                                                                                             Josef Plachý                

 

 

 
Monpasie Fokus - Pokus 

BIS a BIG - Celje CACIB 9.12. 2012 
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MOPS KLUB ČESKÉ REPUBLIKY 
 

pořádá 

 
II. ročník MEMORIÁLU ZDEŇKA BLÁHY 

a 

XXVIII. KLUBOVOU VÝSTAVU MOPSŮ 
 

se zadáváním titulů CAC, CAJC,Klubový vítěz, BOB 

 

v sobotu 22. 6. 2013 

 

NIŽBOR 

Restaurace Keltova 
 

 
 

Rozhodčí:  Mag.Sabina Chiesa -Folbrecht (Bulharsko) 

 

Přihlášky a propozice: 

Helena Kecová 

Mostiště 26, 338 28 Radnice,736200152 

e-mail: Dogfamilie@seznam.cz 
 

Termín přihlášek: 

1 uzávěrka ……… 24. 5. 2013 

2 uzávěrka……….  31. 5. 2013 
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SPONZOROVÁNÍ 
 

     V letošním roce se uskuteční klubová výstava 22. června 2013 v Nižboru u Berouna. 

Kromě výstavních tříd již tradičně vyhlašuje klub soutěž o nejlepší pár mopsů, dvojici mopsů 

a chovatelskou stanici mopsů, předvedených na této výstavě. Velký úspěch také měla soutěž 

Dítě a pes.  Vítězové získají pohár nebo medaili.  Na členské schůzi byla schválená možnost 

podílet se na ocenění jednotlivých výherců. Nabízíme jednotlivcům i chovatelským stanicím 

sponzorovat jednotlivé poháry.  

     Mops klub zajistí všechny ceny pro vítěze. Každý, kdo bude mít zájem o sponzorování, se 

spojí s ekonomem klubu a vybere si příslušný pohár. Jeho hodnotu pak uhradí buď do 

pokladny, nebo na účet klubu. Všichni, kdo se takto zapojí, budou jmenovitě uvedeni ve 

výstavním katalogu. Po skončení výstavy budou výsledky i se jmény sponzorů zveřejněné 

nejen v dalším čísle Zpravodaje Mops klubu, ale i na klubových webových stránkách. 

      Mops klub ČR tímto oslovuje všechny své členy, aby pomohli v nelehké finanční situaci 

klubu svojí účastí na financování klubové výstavy.  

 

Ekonom klubu Věra Plachá 

Mail:  vplacha@volny.cz 

Tel. 737 107 854, 377527883 

 

      

Několik poznámek k méně častým barevným rázům mopsů 
 

 

Možnost udělovat v ČR méně častým barevným rázům mopsů (stříbrnému a meruňkovému) 

samostatné čekatelství národního šampionátu vede k úvaze o genetické podstatě těchto 

zbarvení srsti a oprávněnosti samostatné existence těchto rázů. 

Pokusím se zde o stručný rozbor této  problematiky. 

 

V úvodu je třeba zopakovat základní genetické pojmy ,přičemž s podrobnostmi odkazuji na 

odbornou i populární literaturu,která je k dispozici jak v tištěné podobě ,tak na internetu 

např.v publikaci Mops,kterou jsem napsal spolu L.Smrčkovou v roce 2000 a na webové 

stránky: 

http://www.mopsklub.cz/view.php?cisloclanku=2007011701 

http://www.tantraspugs.com/pug-colour-genetics.asp 

 

Pes má 78 chromozomů zformovaných do 39 párů.Každý znak tedy i barva je určen 

identickým místem na chromozomovém páru.Takovému místu se říká alela a tyto alely jsou 

pochopitelně také v páru.Alelický pár tvoří gen a je umístěn na pevném místě chromozomu - 

lokusu.Lokusy značíme velkými písmeny abecedy (Dominantní  alely také velkými písmeny 

recesivní obvykle malými).Alely kódující jeden znak – jeden barevný ráz jsou spolu ve 

vztahu,který je buď dominantní – stačí jen jedna alela a znak se objeví ( u mopsů a vůbec u 

psů je to typicky znak pro černou barvu) nebo jsou alely recesivní pak musí být v páru obě 

dvě,aby se znak objevil.(U mopse jsou to alely pro béžovou barvu).Podrobné vysvětlení 

naleznete na výše uvedených citacích. 

Uvádí se,že u psů je až 12 základních genů pro barvy,ale ne všechna plemena mají všech 12 

genů.Uvádí se,že mops má jen 8 (popsaných)genů pro barvy.Mopsi mají většinu genů 

v homozygotní podobě,tedy neměnnou ,což bylo prokázáno křížením.Jedná se o geny značené 

jako B,D,Em,g,S a t.Pro vztahy,kterým se budeme věnovat jsou důležité zejména gen B 



 klubový zpravodaj 1/2013  

 

 26 

umožňující ,aby černá barva byla sytá a zvláště Em,který určuje,že maska mopse bude vždy 

černá a striktně brání vzniku citŕonově žluté barvy,žíhání a dalších nežádoucích odstínů. 

Alela A je dominantní nad všemi ostatními a mopsové,kteří ji nesou ať homozygotní nebo 

heterozygotní podobě jsou vždy bez výjimky černí. 

Alela ay,je recesivní k alele A,umožňuje vznik béžové barvy pouze v případě,že se nalézá 

homozygotní podobě ay,ay. 

 

 

Ellen S.Brown ve své knize The Complet Pug (Ringpress Books Ltd. 1997) uvádí,že královna 

Viktorie měla podle svých vlastních velmi podrobných záznamů fenku mopse Ayah, 

stříbrošedého zbarvení,kvalitní,ale ne pro vystavování. 

Stříbrná nebo stříbrošedá barva se u mopsů vyskytuje a nalezl jsem dokonce chovatelku,která 

se chovu tohoto barevného rázu věnuje,ale je poměrně vzácná. 

 

 

 
 

 

Z genetického pohledu musí mít mimo další geny tuto genovou formuli: 

ayay (gen pro béžovou barvu) a cchccch gen pro barvu činčila.Na locusu  

C geny řídí zejména intenzitu béžové barvy.Dominantní alela C dovoluje uplatnění alel ay a 

zabraňuje vzniku nežádoucích barev jako např.bílé,světlešedé s modrýma očima nebo albín. 

Řídký výskyt šedého zbarvení je dán tím,že musí být splněny dvě podmínky: 

 Recesivní alely ay v homozygotní podobě a rovněž recesivní alely ch také v homozygotní 

podobě (alela C chybí).Výsledkem je pak tmavší šedostříbrná barva: 
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V této souvislosti chci upozornit,že světlá stříbrná barva je spojena s modrým okem (severská 

plemena – alela cb) a to je u mopsů vysoce nežádoucí.Jindy jde velmi světlou barvu béžovou. 

Šedostříbrná barva má svůj zřetelně definovaný genetický podklad a z tohoto pohledu je 

oprávněné,že šedostříbrný mops je považován za samostatný barevný ráz. 

 

Další z barevných rázů,který by měl mít nárok na samostatné čekatelství národního 

šampionátu je mops tzv.meruňkového zbarvení – „apricot“ 

Z historických prací o mopsech 19.století je známo,že v Anglii existovaly dvě základní linie 

mopsů:Willoughby světle zbarvení s nejasně ohraničenou maskou a Morrison tmavěbéžoví až 

meruňkoví mopsové s jasně ohraničenou maskou. 

Vzájemným křížením došlo k postupnému sbližování těchto typů,až v dnešní době téměř 

splynuly v jeden – béžový s různými odstíny. 

Pro tzv meruňkovou barvu není zatím známý gen,který by byl za vznik této barvy 

odpovědný.Uvažuje se o hypotetických genech zvaných „rufus“působící na lokus C nebo 

„umbrous“ve vztahu k alele ay a „urajiro“,která by mohla mít vliv též na lokusu C.Není 

možno vyloučit neúplnou penetraci alely C při heterozygotním páru s alelou ch.Samozřejmě 

na genotypický vzhled srsti mají vliv,výživa,sluneční záření,hormonální cyklus u fen a 

další.Chci připomenout na tomto místě znovu genetickou stabilitu mopsího genomu ohledně 

barvy zejména přítomnost alely Em v homozygotní podobě u mopsů všech barevných rázů. 

Z uvedeného je možno uzavřít,že meruňková barva nemá zatím známý genetický podklad ani 

formu dědičnosti a označení toho,kterého mopse za meruňkového je spíše věcí subjektivního 
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pohledu a dohody.Není-li znám typ dědičnosti těžko budeme určovat určité chovné linie a 

budeme stát před otázkou,zda si bude o barvu štěňat rozhodovat chovatel,bude určena na 

chovné přehlídce,či dokonce si ji zvolí majitel při přihlášce na výstavu podle předpokládané 

konkurence.Těchto obtíží je si vědom standard AKC,který na rozdíl od FCI uvádí pro mopsy 

pouze tři barevné rázy (černý,meruňkově-béžový a stříbrný. 

Podle mého názoru není zatím biologický ani praktický důvod,aby meruňková barva mopsů 

byla uznána jako plnoprávný barevný ráz s vlastním čekatelstvím národního šampionátu a 

jako taková vypisována na výstavách jako samostatná . 

 

Milan Raba 

 

 

HLÁŠENÍ  KRYTÍ 
 

 

 8.10.2012  FAETON DOG-LOME     X     EMIRA DOG-LOME 

                 Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.:777 701 410 

  

18.10.2012  SAMUEL HAVAVLON      X            HEDVIKA BARD  

                  Kateřina Kouřilová,Bílkov 104,380 01,tel.:773 522 907 

  

  9.11.2012  GERRY  PUG  OTAKON     X      BABY OD MĚSÍCE NAD ŘEKOU     

                   Alena Hromová,Čechova 93,440 01 Veltěže, tel.:607 970 667 

 

17.11.2012  VENDA DOG - LOME    X       JENNY HAVAVLON 

                    Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.:723 437 520 

 

18.11.2012  CH. MONPASIE FOKUS- POKUS     X     ICH.,CH. GILLIAN PIBARO 

                   Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

         

20.11.2012  FAETON DOG -LOME      X     MARNA  DOG-LOME 

                   Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.:777 701 410 

 

25.11.2012  CH. SEMLANS  IVAN ALEXANDER        X  CH.ISABELLA  PIBARO 

                   Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

30.11.2012  CH.HRABĚ ANSS´I Z LOBKOVICKÝCH VINIC        X  

                                                                                              O´YESS PUG ZE SAMETU 

                    Blanka Hubálková,Komenského novostavba, 276 01 Mělník, tel.: 732 33 410 

 

 3.12.2012  MERLIN Z LOBKOVICKÝCH VINIC   X    PIPPI PUG ALTBOX 

                  Jana Altschulová,440 01 Skupice 58 ,tel.:737 670 472 

                   

 5.12.2012  FAETON DOG -LOME      X              KLOTYLDA NANG-LHAMO 

                  Anna Nováková, Na Truhlářce 41,180 00 Praha 

 

 5.12.2012  BILLY –DOG  LOME             X                    CHANTALLE PIBARO 

                 Anna Nováková, Na Truhlářce 41,180 00 Praha 
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10.12.2012  ICH.,CH. JOSHUA  PIBARO       X            CH.BABETTE  PIBARO 

                  Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

10.12.2012  ICH.,CH. GERONIMO PIBARO        X        CH. ZYRA PIBARO 

                   Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

14.12.2012  ICH.,CH. ALEKS IZ STROGINO      X      CH:GOTIKA PIBARO 

                  Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

14.12.2012  CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDER    X    CH.PENELOPE PIBARO 

                  Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

16.12.2012  ICH.,CH. JOSHUA PIBARO        X   

                                                                                   ICH.,CH. STELANOVA DEBORA  

                   Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

17.12.2012  CH. MONPASIE FOKUS- POKUS       X         CH. CLIVIE PIBARO 

                   Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

21.12.2012  GERRY PUG OTAKON        X       CHANCE PIBARO 

                    Dagmar Jonášová, Millerova 101,272 04 Kladno 4 ,tel.: 606 452 831 

 

23.12.2012  CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDER  X     CH. CAROLINA PIBARO 

                   Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

26.12.2012  NUKKY DOG-LOME      X              GEORGINA DOG-LOME 

                    Kateřina Rejnková,Jelmo 9,373 71 Rudolfov,tel.:606 823 689 

 

26.12.2012  ANANAS HELZA              X                 COLLET ZLATÁ NYMFA 

                    Helena Kecová,Mostiště 26,tel.: 736 200 152 

 

27.12.2012  TOM DOG-LOME              X               BEKY BOHEMIA BILBERRY 

                    Libuše Červenková,338 45 Strašice 295/I,tel.: 723 840 540  

 

28.12.2012 CH. BLÄ MANDAG ´S CUTE CHRISTIAN CARAMEL      X  

                                                                                                                                       CH. XELA PIBARO 

                    Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

28.12.2012  ICH.,CH., JOSHUA PIBARO   X     

                                                                       ICH.,CH.,MONPASIE VASENA SLASTENA 

                    Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

29.12.2012  CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDER   X     CH. ALPACA PIBARO 

                    Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 
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                   HLÁŠENÍ VRHU 
 

 

29.10.2012  „PIBARO“ 

                    O:SEMLANS  IVAN-ALEXANDER   

                    M: ICH.,CH. BLÄ  MANDAG ´S ATRACTIVE LADY PIBARO 

                     Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 

                    326 391 564  

                    1/1 béžoví                                                            
 

 2.11.2012 „OD ŽELEZNÉ PANNY“ 

                    O:BRUNO MON KELLY 

                    M:BRENDA OD ŽELEZNÉ PANNY 

                    Petra Ducháčková,J.Dobrovského 5,370 06 České Budějovice, 

                    tel.: 777 883 477 

                    1/1 béžoví, 0/2 černí 

 

 7.11.2012  „PIBARO“ 

                    O: CH.MONPASIE FOKUS- POKUS      

                    M:ALISON PIBARO 

                    Panýrek Patrik, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 

                    326 391 564 

                    3/0 béžoví 

 

 9.12.2012  „DOG-LOME“ 

                  O:FAETON DOG-LOME  

                  M: EMIRA DOG-LOME 

                  Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.:777 701 410 

                  0/1 černí 

                      

16.11.2012  „PIBARO“ 

         O:CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDER 

         M:Ch. NIKITA PIBARO 

                    Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77,tel.:603 453 761, 326 391 564 

               1/0 béžoví 

 

17.11.2012  „DOG-LOME“ 

                    O: FAETON DOG-LOME 

                    M:CARRINE ZLATÁ NYMFA 

                    Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.:777 701 410 

                    2/1 béžoví, 1/1 černí 

 

  8.12.2012  „Z LOBKOVICKÝCH VINIC“ 

                    O:CH.HRABĚ ANNS´I Z LOBKOVICKÝCH VINIC 

                    M:NIKA Z LOBKOVICKÝCH VINIC 

                    Blanka Hubálková,Komenského novostavba,276 01 Mělník, 

                    tel.: 732 33 410 

                    1/3 béžoví 

               



 klubový zpravodaj 1/2013  

 

 31 

 

12.12.2012  „VESPER BOHEMIA“ 

                    O:FAETON DOG-LOME 

                    M:AMÉLIE VESPERBOHEMIA 

                    MVDr.Radek Protiva, Lábkova 7,318 00 Plzeň,tel.: 774 802 165 

                    1/0 béžoví, 0/1 černí 

 

16.12.2012 „ZE SAMETU“  
                   O:TANGETOPPEN´S BEEF TARTAR       

                   M: REMIZMENTI BUFLÁK REBEKA 

                   Jarmila Hájková, Štefánikova 1895,440 01 Louny, 

                   tel.:732 646 926,415 654 895 

                   3/2 béžoví 

 

16.12.2012  „BILLBOARD“ 

                    O:SAMUEL HAVAVLON 

                    M:HEDVIKA BARD  

                    Kateřina Kouřilová,Řečice 47,tel.:773 522 907 

                    1/0 béžoví,1/1 černí 

 

19.12.2012  „DOG-LOME“ 

                    O: DEANDRA CHAD 

                    M:XADHAA DOG-LOME 

                    Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.:777 701 410 

                    1/3 béžoví 

 

19.12.2012  „ROZÁRKA“ 

                    O:NUKKY DOG-LOME 

                    M:AFRODITHÉ Z ÚDOLÍ VZPOMÍNEK 

                    Kateřina Rejnková,Jelmo 9,373 71 Rudolfov,tel.: 606 823 689 

                    0/1 béžoví,0/1 černí 

 

 

2013 

 
HLÁŠENÍ  KRYTÍ 

 
 4.1.2013  CH. MONPASIE FOKUS- POKUS       X    CH. TENNESSEE  PIBARO 

                  Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564   

 

 4.1.2013  X-TREM DOG-LOME         X             BIBI ŠIMÍČEK 

                 Renata Šimandlíková, Zlončice 19,278 01 Kralupy,tel.: 724 970 795 

 

 5.1.2013  BILLY DOG-LOME      X                    DENNY MAJBO JALIBO 

                 Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.:723 437 520   
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 6.1.2013  BRUNO MON KELLY   X               CORA Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ 

                 Petra Ducháčková, J.Dobrovského 5, 370 06 Č.Budějovice,tel.:777 883 477 

 

 9.1.2013  DEANDRA CHAD              X        COFFI HELZA 

                Jiřina Krsová , Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.:777 701 410 

 

12.1.2013  JCH.MONTY JR.DE LAMICO X     ICH.VALESPES SEVERNOE SIANIE 

                 MVDr.Jana Šikulová, Masarykova 519 ,417 42 Krupka,tel.:728 817 829 

 

12.1.2013  DORIÁN DOG-LOME    X OXANA  Z  LOBKOVICKÝCH VINIC 

                 Jiřina Měchurová, 373 35 Horní Stropnice,tel.:739 304 775  

 

13.1.2013  CH.SEMLANS  IVAN-ALEXANDER X NELA Z LOBKOVICKÝCH VINIC 

                  Blanka Hubálková, Komenského novostavba, 276 01 Mělník, tel.: 732 33 410 

 

20.1.2013  X-TREM DOG-LOME         X             BRIA ŠIMÍČEK 

                  Renata Šimandlíková, Zlončice 19,278 01 Kralupy,tel.: 724 970 795 

 

21.1.2013  GERRY PUG OTAKON            X        SHAKIRA OD ŽELEZNÉ PANNY 

                  Václav Ždánský, Pražská 1041, 269 01 Rakovník, tel.: 601 553 428 

 

28.1.2013  GUTCHI DOG-LOME  X                   CINDY ZLATÁ NYMFA   

                   Hana Karásková,512 61  Přepepře 183    

 

 1.2.2013  DEANDRA CHAD   X                      GINNEL ZLATÁ NYMFA 

                  Hana Karásková,512 61 Přepepře 183   

   

 4.2.2013  SAMUEL HAVAVLON X ELSA PES VÍTACÍ 

                 Kateřina Kouřilová, Řečice 70, tel.:773 522 907    

 

13.2.2013  ALFONS TROJSKÝ VRŠEK    X               KEROLAIN AIFI 

                  Jana Holubová, Radostín 108,591 01 Žďár n./S. tel.: 607 702 574 

 

 

17.2.2013  BAXXY DOG-LOME  X      CAPPY HELZA 

                  Helena Kecová, Mostiště 26,338 28 Radnice,tel.: 736 200 152 

 

23.2.2013  CHATEAU DE CARLIN BOUFFON BEL AMY     X  

                                                                                         GISSEL ZLATÁ NYMFA 

                  Bronislava Tomčíková,Ponrepova 457/22,190 16 Praha 9,tel.:777 255 419 

 

10.3.2013  ICH.,CH. BLÄ MANDAG ´S CUTE CHRISTIAN CARAMEL  X  

                                                                                               ICH.,CH. HALINA PIBARO      
                  Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564   

 

10.3.2013  CH. MONPASIE FOKUS- POKUS       X    

                                                             ICH.,CH.KRASIVAJA PIBARO IZ STROGINO  

                   Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564       
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10.3.2013  CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDER  X         CH.ARISTA PIBARO 

                  Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564    

 

10.3.2013  DORIAN DOG-LOME             X    ROXI OD ŽELEZNÉ PANNY 

                  Petra Ducháčková, J.Dobrovského 5,370 06 Č.Budějovice,,tel.:777 883 477 

 

15.3.2013  BRUNO MON KELLY X  MOLLY Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ 

                  Jiřina Peoutková,Klec 52, 379 01 Třeboň ,tel.: 776 041 135 

 

18.3.2013  BRUNO MON KELLY  X BRENDA OD ŽELEZNÉ PANNY 

                  Petra Ducháčková, J.Dobrovského 5,370 06 Č.Budějovice,tel.:777 883 477 

 

21.3.2013  CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDER X JCH.USARA PIBARO 

                  Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564 

 

22.3.2013  GERRY PUG OTAKON   X       RISSA DOG-LOME 

                  Hana Nýčová, Pátek u Loun 138,439 08 tel.:723 437 520 

 

 

HLÁŠENÍ VRHU 
 

5.1.2013  „ZE SAMETU“  

                 O:CH.HRABĚ  ANNSI ´Z LOBKOVICKÝCH VINIC 

                 M:PRINCESS PUG Z LOBKOVICKÝCH VINIC  

                 Jarmila Hájková, Štefánikova 1895,440 01 Louny, 

                 tel.:732 646 926,415 654 895 

                 3/2 béžoví 

         

 9.1.2013  „ISTAKO“ 

                 M:BABY OD MĚSÍCE NAD ŘEKOU 

                 O:GERRY PUG OTAKON 

                 Alena Hromová,Čechova 93,440 01 Veltěže, tel.:607 970 667 

                 2/1 černí 

 

17.1.2013  „DOG-LOME“ 

                 O:FAETON DOG -LOME    

                 M:MARNA  DOG-LOME 

                 Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.:777 701 410 

                  0/1 béžoví,1/2 černí 

 

25.1.2013  „PIBARO“ 

                   O:CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDER 

                   M:CH.ISABELA PIBARO 

                   Patrik Panýrek,294 77 Mečeříž 62,tel.: 603 453 761 

                   3/0 béžoví         

 

 2.2.2013  „NANG - LHAMO“ 

                  O:FAETON DOG-LOME 

                   M:KLOTYLDA NANG - LHAMO    



 klubový zpravodaj 1/2013  

 

 34 

                   Anna Nováková,Na Truhlářce 41,180 00 Praha ,tel.: 733 777 664 

                   1/2 černí,0/2 béžoví 

 

 3.2.2013  „ALTBOX“     

                  O:MERLIN Z LOBKOVICKÝCH VINIC 

                  M:PIPPI PUG ALTBOX 

                  Jana Altschulová, Skupice 58,440 01 Louny,tel.: 737 670 472       

                  1/2 béžoví      
 

23.2.2013  „HELZA“ 

                  O:ANANAS HELZA 

                  M: COLLET ZLATÁ NYMFA 

                  Helena Kecová,Mostiště 26,338 28 Radnice,tel.: 736 200 152   

                  3/3 béžoví 

 

 1.3.2013  „PIBARO“ 

                  O:ICH.,CH.JOSHUA PIBARO 

                   M:ICH.,CH.MONPASIE VASENA SLASTENA 

                   Patrik Panýrek,294 77 Mečeříž 62,tel.: 603 453 761 

                   1/1 béžoví         

 

13.3.2013  „HAVAVLON“   

                  O:BILLY DOG-LOME  

                  M:DENNY MAJBO-JALIBO 

                  Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun,tel.:723 437 520  

                  0/2 béžoví 

 

20.3.2013 „ZE ŽDÁNSKÉ ZAHRADY“ 

                  O:GERRY POUG OTAKON 

                  M:SHAKIRA OD ŽELEZN0 PANNY 

                  Václav Ždánský,Pražská 1041, 269 01 Rakovník,tel.: 601 553 428 

                  1/3 béžoví         

 

 

 5.3.2013  „ŠIMÍČEK“ 

                  O:X-TREM DPG-LOME  

                  M: BIBI ŠIMÍČEK 

                  Renata Šimandlíková,Zlončice 19,278 01 Kralupy,tel.: 724 970 795 

                  2/1 béžoví, 1/3 černí 

 

19.3.2013  „ŠIMÍČEK“ 

                  O:X-TREM DPG-LOME  

                  M: BRIA ŠIMÍČEK 

                  Renata Šimandlíková,Zlončice 19,278 01 Kralupy,tel.: 724 970 795 

                  2/2 béžoví, 2/2 černí 
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CHOVATELSKÁ  PŘEHLÍDKA   NIŽBOR 16. 2. 2013 
 

Pes béžový 

 

 

 

AXEL ZARZARROZA     váha 11,6 kg, luxace patelly:  0/0 

 

O: Deandra Chad 

M:Beckie Marann Dog 

Maj: Jitka Urbánková, U Průhonu 11,170 00 Praha 7,tel.:606 757 266 

 

Kód    I. 1c,2b, 3-,4-,5a,6b,7c,8a,9a,10a,11a 

  II. 1b,2a,3b,4a,5b,6a,7a,8a,9a,10a,11b,12a,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a 

 IV. 1c       zařazen do chovu 

 

 

 

BAXXY DOG – LOME     váha 10,8 kg, luxace patelly: 0/1 

O:  Jan od Rivety 

M: Kamila s Knjazhego dvora 

Maj: Helena Kecová,Mostiště 26,338 28 Radnice ,tel.:736 200 152 

 

Kód    I. 1c,2b, 3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a 

  II. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a 

 IV. 1a       zařazen do chovu 

 

 

 

 

Feny béžové 

 

CONNIE HAVAVLON                             váha 8,4 kg, luxace patelly: 0/0 

O:  Deandra Chad 

M: Honky Tonky Pug ze Sametu 

Maj: Hana Nýčová, 439 08Pátek u Loun 138, tel.:723 438 520 

 

Kód    I. 1c,2b, 3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a 

  II. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11c,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21- 

 IV. 1a       zařazena do chovu 

 

 

ELYADA DOG - LOME                       váha 7,3 kg, luxace patelly: 0/0 

 

O:  Deandra Chad 

M: Carrine Zlatá Nymfa 
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Maj: Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Blovice ,tel.:732 402 998  

 

Kód    I. 1c,2b, 3-,4-,5a,6a,7a,8a,9b,10b,11a 

  II. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12b,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21- 

 IV. 1a       zařazena do chovu 

 

 

ERICA DOG-LOME                     váha 6,7 kg, luxace patelly: 2/2 

 

O:  Deandra Chad 

M: Carrine Zlatá Nymfa 

Maj: Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Blovice , tel. :732 402 998  

 

Kód    I. 1c,2b, 3-,4-,5b,6a,7a,8a,9b,10b,11b 

  II. 1a,2b,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12b,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10c,11c,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21- 

 IV. 1a       zařazena do chovu 

 

 

 

GISSEL ZLATÁ NYMFA                     váha 7,1 kg, luxace patelly: 2/0 

 

O:  Gutchi Dog-Lome 

M: Cindy  Zlatá Nymfa 

Maj: Bronislava Tomčíková, Ponrepova 457/22 Praha 9 

 

Kód    I. 1c,2b, 3-,4-,5a,6a,7a,8a,9b,10b,11a 

  II. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11c,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21- 

 IV. 1b       zařazena do chovu 

 

 

MISS LISA FV DEI  PICCOLI PAGLIACCI                váha 6,8 kg, luxace patelly: 0/0 

 

O:  Pearl Ysioux Tatanka 

M: Tito D´Agata Blu Laura 

Maj: Alena Hromová, Čechova 93,440 01 Veltěže, tel.: 607 970 667 

 

Kód    I. 1c,2b, 3-,4-,5a,6a,7a,8a,9b,10b,11a 

  II. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19a,20a,21- 

 IV. 1b       zařazena do chovu 

 

 

 

WANTABEE PUG ZE SAMETU                                      váha 7,4 kg, luxace patelly: 0/0 

 

O:  Tangetoppen´s Beef Tartar 

M: Remizmenti Buflák Rebeka 
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Maj: Jolana Dostálková ,U Ctěnického potoka 372,250 73 Přezletice, tel. : 723 428 129 

 

Kód    I. 1a,2b, 3-,4-,5a,6a,7a,8a,9b,10b,11a 

  II. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9b,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21- 

 IV. 1b       zařazena do chovu 

 

 

 

WANYIKA PUG ZE SAMETU                                       váha 9,6 kg, luxace patelly: 0/0 

 

O:  Tangetoppen´s Beef Tartar 

M: Remizmenti Buflák Rebeka 

Maj: Růžena Saichertová, Hrachoviště 53,379 01 Třeboň 

 

Kód    I. 1c,2b, 3-,4-,5b,6a,7a,8a,9a,10a,11a 

  II. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19b,20a,21- 

 IV. 1a       zařazena do chovu 

 

 

WILD TEA PUG ZE SAMETU                               váha 8,8 kg, luxace patelly: 0/0 

 

O:  Tangetoppen´s Beef Tartar 

M: Remizmenti Buflák Rebeka 

Maj: Taťana Šlesingrová,I.Olbrachta 113,273 08 Pchery,tel.:723 321 937 

 

Kód    I. 1c,2b, 3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a 

  II. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19b,20a,21- 

 IV. 1a       zařazena do chovu 

 

 

 

 

XAMBADA PUG ZE SAMETU                            váha 8,4 kg, luxace patelly: 0/0 

 

O:  Tangetoppen´s Beef Tartar 

M: V.I.P. Victory Pug ze Sametu 

Maj: Ivana Mašková,Hořesedly 58,270 04,tel.: 775 436 643 

 

Kód    I. 1c,2b, 3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a 

  II. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21- 

 IV. 1a       zařazena do chovu 
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XARAH´S  PUG ZE SAMETU                            váha 7,3 kg, luxace patelly: 0/0 

 

O:  Tangetoppen´s Beef Tartar 

M: V.I.P. Victory Pug ze Sametu 

Maj: Ilona Pejšová,Ve Sklaičkách 113,273 00 Stochov, tel.: 723 672 359 

 

Kód    I. 1a,2b, 3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a 

  II. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a  

 III. 1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19a,20a,21- 

 IV. 1a       zařazena do chovu 

 

 

 

 
Zikmund Pibaro 

Res. BIG České Budějovice 4.10. 2012, res. BIG CACIB Nitra 1.12. 2012,  

BIS čestná - CACIB Nitra 2. 12. 2012 
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PROPOZICE 
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat 

v sobotu 5.10. 2013 v Penzionu Klamovka nedaleko  

Nižboru.(www.klamovka-stradonice.cz ) 
 

MK ČR se jako člen ČMKU řídí Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení 

nebo svodu zvířat a při chovu. 
 

Veterinární přejímka – od 8:30 hod. 

Začátek přehlídky      - od 9:00 hod         

 

PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY 
 

Zúčastnit se můžou psi a feny ve věku od 12 měsíců 
 

 V rodokmenu musí být potvrzená účast na výstavě: mezinárodní, národní nebo 

klubové a to ve třídě mladých nebo dospělých. 

 Doklad o zaplacení členského příspěvku MK ČR na rok 2013  

 Očkovací průkaz s vyznačením očkování proti vzteklině, parvoviroze ne kratší než 

jeden měsíc a ne starší jeden rok. 

 Psi a feny musí absolvovat povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky (patelly)od 

certifikovaného veterináře, který svůj závěr zapíše do průkazu původu. 

Doklad o zaplacení poplatku CHP (ústřižek složenky nebo potvrzení o vkladu na účet) 

členové 250,- Kč . Nečlenové 500,- Kč.  
Při přihlášení na místě konání platí členové 500,- Kč. Nečlenové 1000,- Kč. 

ČÚ: 0725280329/0800, VS: členské číslo , SS: 0250 

 

Přihlášky spolu s fotokopií rodokmenu s potvrzenou a zapsanou výstavou a vyšetřením 

patelly /bez nich je přihláška neplatná/ zaslat do uzávěrky 22.9. 2013 jako obyčejné psaní 

na adresu referenta CHP pro přijetí přihlášek je rozhodující datum na razítku podání na poště. 

 

Přihlášky došlé po uzávěrce budou posuzovány jako přihlášení na místě za zvýšený poplatek! 

 

Potvrzení o přijetí na přehlídku bude potvrzeno emailem týden před přehlídkou 

Potvrzení o zaplacení je nutno vzít s sebou na přehlídku. 

 

V rodokmenu musí být podpisy chovatelů (přední strana PP) a majitelů 

včetně adres ( na PP zadní strana ).  

Zapsána a potvrzena výstava a vyšetření patelly 
 

Adresa referenta CHP: Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, Tel: 736200152 

Dogfamilie@seznam.cz 
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PŘIHLÁŠKA 
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat 

v sobotu  5.10. 2013 v Penzionu Klamovka ve 

Stradonicích nedaleko Nižboru. 
 

 

 

 

Jméno psa / feny včetně chovatelské stanice 

 

Datum narození………………….číslo zápisu………………….. barevný ráz………………… 

 

Otec psa / feny : Jméno a chovatelská stanice………………………………………………….. 

 

Matka psa/ feny: Jméno a chovatelská stanice………………………………………………… 

 

Účast na výstavách: 

 

 

Datum………………Druh výstavy a místo…………………………………………………… 

 

 

Jméno a adresa chovatele……………………………………………………………………….. 

 

Jméno a adresa majitele………………………………………………………………………… 

 

   …………………………………………………………………………... 

 

Telefonní spojení(E-mail):       

………………………………………………………………………….. 

 

Prosíme vyplňte vše dle skutečnosti. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí podmínky CHP. 

 

        …………………………………… 

        Podpis majitele psa/ feny 

 

ČITELNĚ A ÚPLNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE SPOLU S FOTOKOPIÍ 

RODOKMENU  DO ÚZÁVĚRKY 22.9. 2013 JAKO OBYČEJNOU ZÁSILKU NA 

ADRESU REFERENTA CHP: Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, Tel: 

736200152,Dogfamilie@seznam.cz  
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Upozornění hlavního poradce chovu - výňatky ze zápisního 

řádu MK ČR: 
§18 Chovatelské přehlídky se mohou zúčastnit feny a psi, kteří splňují následující podmínky: 

- čistokrevnost, ověřená průkazem původu; 

- dodržení věkové hranice, stanovené k datu narození, a to u psů v rozmezí 12 měsíců až 

neomezeně, u fen v rozmezí 12 měsíců až 8 let; 

- absolvování nejméně 1 výstavy - mezinárodní, národní nebo klubové od třídy mladých výše;  

- povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky od certifikovaného veterináře, který svůj závěr 

zapíše do průkazu původu, výsledek vyšetření nebude důvodem k vyřazení z chovu. 

 

Reprodukce chovných zvířat (první krytí) je přípustná ode dne ukončeného 14. měsíce 

věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce věku až 

neomezeně u psů. 

 

Chovatelská přehlídka se koná dle potřeby, nejméně však 1x za rok. 

Hlášení krytí, hlášení vrhu  
§32 Hlášení zahraničního krytí je povinen provést chovatel. 

§35 

a) Hlášení krytí  

Po uskutečněném krytí vyplní majitel krycího psa a chovatel společně a úplně příslušné údaje 

tiskopisu "Hlášení krytí". Majitel krycího psa je povinen takto vyplněný tiskopis do 7 dnů 

zaslat v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu. Veškeré krytí zapíše majitel krycího 

psa do knihy krytí, kterou předkládá ke kontrole orgánům MK (hlavnímu poradci chovu, 

revizní komisi, výboru klubu).  

b) Hlášení vrhu  

Chovatel je povinen zaslat do 7 dnů po narození štěňat (rozhodné je datum narození 

posledního štěněte) řádně vyplněný tiskopis "Hlášení vrhu" - v jednom vyhotovení 

hlavnímu poradci chovu. Je též povinen uvědomit o vrhu a počtu štěňat majitele krycího 

psa. Chovatel je povinen vést knihu odchovů a na požádání ji předložit kontrolním orgánům 

MK. 

§41 Nezabřeznutí feny je chovatel povinen oznámit hlavnímu poradci chovu, oblastnímu 

poradci chovu a majiteli krycího psa nejpozději do 75 dnů po uskutečněném krytí. 

§42 Odebrání štěňat od matky a jejich předání nabyvatelům se povoluje ve věku 8 týdnů. 

Štěně může být předáno výhradně s platným očkovacím průkazem, potvrzujícím jeho 

očkování proti psince a parvoviróze. Při prodeji nesmí štěňata jevit známky onemocnění. 

Chovatel je povinen majiteli krycího psa umožnit shlédnutí celého vrhu před datem odběru. 
 

Zápis štěňat  
§43 Chovatel je povinen zaslat ve dvou vyhotoveních hlavnímu poradci chovu vyplněnou 

žádanku o evidenční čísla do 3 týdnů věku štěňat. Hlavní poradce chovu zajistí, aby jím 

podepsaná žádanka byla nejpozději do 4 týdnů věku štěňat doručena plemenné knize ČMKU. 

Nesplnění tohoto termínu je ze strany plemenné knihy postihováno. Mezi 7. až 8. týdnem 

věku štěňat je chovatel povinen zajistit jejich očipování. 

Nejpozději do 10. týdne věku štěňat musí chovatel doručit hlavnímu poradci chovu: 

- 2x přihlášku štěňat k zápisu, která bude opatřena vyjádřením veterinárního lékaře o stavu 

každého štěněte; 

- 1x krycí list; 

- 1x žádanku o evidenční čísla se záznamem plemenné knihy ČMKU o přidělených číslech, 

která bude doplněna 1x nalepenými čárkovými kódy od čipu každého přihlašovaného štěněte 
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a potvrzením veterinárního lékaře o provedeném čipování; 

- 1x volný čárkový kód od každého čipu, který plemenná kniha nalepí na průkaz původu, 

  doklad o zaplacení poplatku ve prospěch MK ČR za krytí a zapsaná štěňata. 

                                     

Alena Hromová, HPCH 
 

Zápisní řád Mops klubu ČR 
Účel a působnost  
§1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops 

klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č. 246/1992 Sb. o 

ochraně zvířat proti týrání v platném znění. Ve věcech tímto řádem neupravených platí 

ustanovení Zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI. 

 

§2 Ustanovení tohoto zápisního řádu a doplňujících podmínek jsou závazná pro všechny 

majitele chovných jedinců v MK a pro nečleny MK po uzavření zvláštní smlouvy s MK. 

 

Plemeno  
§3 Plemeno tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem původu odpovídající 

plemennému standardu Mezinárodní kynologické federace (dále jen FCI)  

 

Chovatel, majitel krycího psa  
§4 Chovatelem je fyzická osoba, která má vlastnické právo k feně jež byla na chovatelské 

přehlídce uznána jako chovná a zařazena do chovu.  

 

§5 Majitelem krycího psa je fyzická osoba, která má vlastnické právo ke psu, jenž byl na 

chovatelské přehlídce uznán jako chovný a zařazen do chovu.  

 

§6 Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví krycího psa nebo chovné feny a poměr mezi 

majitelem krycího psa a chovatelem se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 

§7 Produkce jedinců plemene mops bez průkazu původu je majitelům krycích psů i 

chovatelům zakázána. Překročení tohoto zákazu bude posuzováno podle § 4 Stanov MK.  

 

§8 MK je oprávněn na základě důvodného podezření o porušování norem chovu zvířat 

(výživa, umístění, veterinární péče) podávat podnět příslušným státním orgánům, zejména 

státní veterinární správě, případně se souhlasem chovatele provést kontrolu chovu vlastními 

orgány.  

§9 Prokázaný vědomý komisionální prodej mopsů (pro obchodní organizace nebo pro 

obchodníky se zvířaty) se považuje za zvlášť hrubé porušení tohoto řádu a vůči členu MK, 

který se dopustí tohoto jednání, bude uplatněno opatření podle článku 4 Stanov MK. 

 

§10 Výbor MK je povinen zveřejnit výsledky řízení. 

 

§11 V případě podílového spoluvlastnictví nebo vlastnictví chovných jedinců ve společném 

jmění manželů je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků byl zmocněn pro jednání s 

klubovými orgány. 

 

§12 Každá změna majitele chovných jedinců se musí hlásit doporučeným dopisem 

podepsaným předávajícím do jednoho měsíce hlavnímu poradci chovu MK. 
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§13 Při převodu chovné feny na jiného majitele ponese budoucí odchov této feny název 

chovatelské stanice nabyvatele. 

 

§14 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší tomuto chovateli i veškeré 

dispozice s odchovem. 

 

§15 Zemře-li chovatel v době březosti jeho chovné feny, může být odchov zapsán na 

chovatelskou stanici zemřelého nebo chovatelskou stanici nového chovatele. 

 

Chovní jedinci  
§16 Krycí psi a chovné feny jsou čistokrevní jedinci plemene mops s platným průkazem 

původu, kteří splněním podmínek byli na chovné přehlídce uznáni chovnými a zařazeni do 

chovu. Pro ověření jejich identity a identity jejich odchovů je výbor MK oprávněn nařídit 

provedení krevní zkoušky, jejichž náklady podle výsledku nese chovatel nebo nařizující 

orgán. 

 

§17 Zařazení do chovu provádí a do průkazu původu zaznamenává komise MK na 

chovatelské přehlídce. Zápis do rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam do průkazu 

původu provádí pověřená plemenná kniha, přičemž zápis chovných fen do rejstříku PK se 

provádí při jejich prvním vrhu. 

 

§18 Pro použití v chovu se zásadně vyžaduje absolvování veřejné chovatelské přehlídky s 

klasifikací chovný rozhodnutím komise. Chovatelské přehlídky se mohou zúčastnit feny a psi, 

kteří splňují následující podmínky:  

čistokrevnost, ověřená průkazem původu  

dodržení věkové hranice, stanovené k datu narození, a to u psů v rozmezí 12 měsíců až 

neomezeně, u fen v rozmezí 12 měsíců až 8 let  

absolvování nejméně 1 výstavy - mezinárodní, národní nebo klubové od třídy mladých výše  

povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky od certifikovaného veterináře, který svůj závěr 

zapíše do průkazu původu. Výsledek vyšetření nebude důvodem k vyřazení z chovu.  

Reprodukce chovných zvířat (první krytí) je přípustná ode dne ukončeného 14. měsíce věku 

až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce věku až neomezeně 

u psů. 

Individuální výjimku u fen, které ukončily 8. rok věku může povolit výbor MK při dodržení 

podmínek stanovených Zápisním řádem ČMKU.  

Chovatelská přehlídka se koná dle potřeby, nejméně však 1x za rok. 

 

§19 Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok pro jakékoliv 

anatomické nebo exteriérové vady, které jsou dle standardu důvodem k absolutnímu 

vyloučení z chovu stanovením klasifikace nechovný.  

 

Chov  
§20 Posláním chovu mopsů je cílevědomá plemenitba, směřující ke zlepšení kvality plemene 

s využitím jedinců zařazených jako chovní. 

 

§21 Použití jedinců, nesoucích závažné vrozené vady a jedinců zařazených jako nechovní je v 

plemenitbě zakázáno. 

 

§22 Chov plemen musí být v souladu s posláním klubu a musí mít na zřeteli též péči o 

všestranné dobré životní podmínky pro všechny jedince plemene mops bez ohledu na jejich 



 klubový zpravodaj 1/2013  

 

 44 

chovnou hodnotu. 

§23 Za veškeré administrativní úkony související s chovem odpovídá chovatel. 

 

Organizace chovu  
§24 Za organizaci chovu mopsů je odpovědný výbor MK prostřednictvím jeho odborných 

orgánů. 

 

§25 Chov mopsů je evidovaným volným chovem, ve kterém je spojení chovných jedinců věcí 

majitele a chovatele - majitele chovné feny, včetně sjednané odměny za krytí ve smyslu 

obecně právních předpisů. Při takovémto způsobu chovu záleží na odpovědnosti a odborných 

znalostech majitelů chovných jedinců a jejich zájmu o plemeno, zda využijí odborné porady 

hlavního poradce chovu nebo konzultantů před uvažovaným krytím. 

§26 Metodické poradenství k administrativním úkonům souvisejícím s chovem poskytuje 

chovatelům na jejich žádost hlavní poradce chovu, případně další členové výboru a 

konzultanti. 

 

Krytí  
§27 Ke krytí je možno použít jen jedinců zdravých a v dobré kondici. 

 

§28 Chovná fena může mít v kalendářním roce jen jeden vrh. 

 

§29 Krytí jedné feny dvěma nebo více psy během jednoho hárání je nepřípustné. 

 

§30 Další fenu smí použitý krycí pes krýt nejdříve po uplynutí 24 hodin od předchozího krytí. 

 

§31 Ve zvláštních případech lze k udržení a dalšímu rozvoji chovu použít umělé oplodnění, 

vedené osobou odborně způsobilou - veterinárním lékařem, podle zákona č. 166/1999 Sb. 

zákon o veterinární péči v platném znění. V takovémto případě platí veškerá ustanovení jako 

při krytí přírodní cestou. Osoba odborně způsobilá musí písemně potvrdit, že čerstvé nebo 

zmrazené sperma pochází od dohodnutého psa. Inseminace nesmí být v žádném případě 

provedena mezi jedinci, kteří se již dříve úspěšně nerealizovali. Konzervované sperma může 

být použito, když je prokázaná schopnost psa reprodukovat přirozenou cestou. 

 

Hlášení krytí, hlášení vrhu  
§32 Hlášení zahraničního krytí je povinen provést chovatel. 

 

§33 Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit 

novému majiteli všechny případné nesplněné závazky a nahlásit jméno a adresu nabyvatele 

psa hlavnímu poradci chovu. Toto platí i při změně adresy majitele krycího psa. 

 

§34 Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel (chovatel) 

povinen oznámit majiteli krycího psa, po kterém zabřezla, jméno a adresu jejího nabyvatele. 

 

§35 

a) Hlášení krytí  

Po uskutečněném krytí vyplní majitel krycího psa a chovatel společně a úplně příslušné údaje 

tiskopisu "Hlášení krytí". Majitel krycího psa je povinen takto vyplněný tiskopis do 7 dnů 

zaslat v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu. Veškeré krytí zapíše majitel krycího psa 

do knihy krytí, kterou předkládá ke kontrole orgánům MK (hlavnímu poradci chovu, revizní 

komisi, výboru klubu).  
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b) Hlášení vrhu  

Chovatel je povinen zaslat do 7 dnů po narození štěňat (rozhodné je datum narození 

posledního štěněte) řádně vyplněný tiskopis "Hlášení vrhu" - v jednom vyhotovení hlavnímu 

poradci chovu. Je též povinen uvědomit o vrhu a počtu štěňat majitele krycího psa. Chovatel 

je povinen vést knihu odchovů a na požádání ji předložit kontrolním orgánům MK. 

 

Vrh  
§36 Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti, porodu i kojení a rovněž i o 

celý vrh až do doby prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich správný vývin. Pokud dojde ze 

závažných důvodů k přemístění feny a štěňat, musí chovatel tuto skutečnost nahlásit hlavnímu 

poradci chovu i oblastnímu poradci chovu. 

 

§37 Fena může v jednom vrhu kojit a vychovávat tolik štěňat, aby to neohrozilo její zdraví 

nebo zdraví a správný vývoj štěňat. Za přiměřený počet se považuje zpravidla 6 štěňat. 

Utracena musí být zrůdná či atypická štěňata, pouze veterinárním lékařem - osobou odborně 

způsobilou dle zákona č. 166/1999 Sb. za podmínek zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 

246/1992 Sb. v platném znění. I tato štěňata musí být zaznamenána včetně důvodu utracení v 

tiskopisu "Hlášení vrhu". Musí být potvrzeno veterinárním lékařem. 

 

§38 Jestliže fena - matka není po porodu k dispozici v důsledku úhynu, nemoci, nebo by byl 

vážně ohrožen její zdravotní stav, je za předpokladu splnění všech podmínek předepsaných 

povolen odchov pod kojnou fenou nebo umělý odchov. Tuto skutečnost je chovatel povinen 

nahlásit hlavnímu poradci chovu a oblastnímu poradci chovu. 

 

§39 Nepřípustný je každý pokus ovlivňovat růst a vývoj štěňat nějakým opatřením, například 

hormonálními prostředky pro podporu růstu či naopak podvýživou. 

 

§40 Předčasné ukončení kojení je přípustné jen tehdy, nařídí-li to veterinární lékař v zájmu 

zdraví kojící feny. 

 

§41 Nezabřeznutí feny je chovatel povinen oznámit hlavnímu poradci chovu, oblastnímu 

poradci chovu a majiteli krycího psa nejpozději do 75 dnů po uskutečněném krytí. 

 

§42 Odebrání štěňat od matky a jejich předání nabyvatelům se povoluje ve věku 8 týdnů. 

Štěně může být předáno výhradně s platným očkovacím průkazem, potvrzujícím jeho 

očkování proti psince a parvoviróze. Při prodeji nesmí štěňata jevit známky onemocnění. 

Chovatel je povinen majiteli krycího psa umožnit shlédnutí celého vrhu před datem odběru. 

 

Zápis štěňat  
§43 Chovatel je povinen zaslat ve dvou vyhotoveních hlavnímu poradci chovu vyplněnou 

žádanku o evidenční čísla do 3 týdnů věku štěňat. Hlavní poradce chovu zajistí, aby jím 

podepsaná žádanka byla nejpozději do 4 týdnů věku štěňat doručena plemenné knize ČMKU. 

Nesplnění tohoto termínu je ze strany plemenné knihy postihováno. Mezi 7. až 8. týdnem 

věku štěňat je chovatel povinen zajistit jejich očipování. 

Nejpozději do 10. týdne věku štěňat musí chovatel doručit hlavnímu poradci chovu: 

  2x přihlášku štěňat k zápisu, která bude opatřena vyjádřením veterinárního lékaře o stavu 

každého štěněte, 

  1x krycí list, 

  1x žádanku o evidenční čísla se záznamem plemenné knihy ČMKU o přidělených číslech, 
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která bude doplněna 1x nalepenými čárkovými kódy od čipu každého přihlašovaného štěněte 

a potvrzením veterinárního lékaře o provedeném čipování, 

  1x volný čárkový kód od každého čipu, který plemenná kniha nalepí na průkaz původu, 

  doklad o zaplacení poplatku ve prospěch MK ČR za krytí a zapsaná štěňata. 

 

Hlavní poradce chovu je povinen doručit úplnou dokumentaci k vystavení průkazů původu na 

plemennou knihu neprodleně, nejpozději však do 3 měsíců věku štěňat.  

 

Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá chovatel.  

 

§44 Chovatel hradí průkazy původu štěňat a předává je bezplatně novým nabyvatelům štěňat. 

 

Prodej štěňat  
§45 Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel (štěňata před 

předáním novému majiteli musí být opatřena čipem, odčervena a řádně proočkována). 

Komisionální prodej je přísně zakázán. Cena štěněte je věcí dohody mezi chovatelem a 

novým majitelem - nabyvatelem štěněte a doporučuje se o ní vyhotovit písemnou smlouvu. 

Chovatel je povinen poučit nabyvatele svých štěňat o existenci MK. O jeho cílech a 

klubových normách. Je též povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé skutečnosti 

o zdravotním stavu štěňat a poukázat na případné nedostatky, které snižují hodnotu štěňat. 

 

§ 46 Chovatel je povinen uchovávat adresy všech nabyvatelů štěňat a tyto podklady kdykoliv 

na vyžádání výboru MK předložit k nahlédnuté. Nesplněním této povinnosti nastane důvod ke 

kárnému řízení. 

 

Dovoz  
§47 Pokud má být importovaný jedinec plemene mops zapsán do Plemenné knihy za účelem 

chovného využití, musí splnit platné chovatelské podmínky tohoto řádu. 

 

§48 Pokud je krycím psem čistokrevný pes, jehož majitelem je cizinec s pobytem mimo 

území ČR a který je do ČR na určitou dobu zapůjčen, hledí se na krytí tímto psem, jako by šlo 

o krytí v zahraničí. Takovýto krycí pes musí prokazatelně splňovat chovné podmínky země, 

kde je zapsán. Držitel tohoto psa v ČR musí být jeho majitelem písemně zmocněn ho používat 

v chovu. Na toto krytí se vztahují ustanovení tohoto řádu v plném rozsahu. Ke krycímu listu 

je požadována příloha - kopie výše uvedeného zmocnění.  

 

Vývoz  
§49 Chovatel je povinen nahlásit vývoz štěněte do zahraničí: 

 

a) Hlavnímu poradci chovu  

b) Welfare MK  

c) Plemenné knize ČMKU včetně přesné adresy nabyvatele za účelem vystavení exportního 

průkazu  

 

Tento zápisní řád Mops klubu České republiky byl schválen členskou schůzí klubu dne 03. 

03. 2012 a je účinný od 03. 03. 2012. 
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Klubový šampion Mops klubu ČR 
 

 
titul, který může získat člen Mops klubu ČR, který se se svým psem či fenou 

účastní výstav a svými výsledky dosáhne požadovaný počet bodů. 

Účinnost od 1.1. 2013. 

 

Bodovací tabulka 

 

 

1. Oblastní a Krajské výstavy  počet možných získaných bodů 
a) velmi nadějný    + 2 

b) pořadí výborný 1 – 4   + 4 až + 1 

c) vítěz třídy    + 3 

d) Krajský a Oblastní vítěz  + 3 

e) Nejlepší veterán    + 2 

 

 

2. Národní, Klubové a Speciální výstavy 

a) velmi nadějný    + 2 

b) pořadí výborný 1 – 4   + 5 až + 2 

c) CAJC     + 4 

d) res. CAC     + 4 

e) CAC     + 5 

f) Klubový vítěz nebo Vítěz  

speciální výstavy Mops klubu ČR      + 15 

g) BOB klubová nebo speciální  

výstava Mops klubu ČR                     + 10 

h) Nejlepší veterán klubové nebo  

speciální výstavy Mops klubu ČR      + 10 

ch) Národní vítěz, Klubový vítěz nebo 

Vítěz speciální výstavy   + 10 

i) BOB     + 5 

j) Nejlepší veterán             + 3 

 

3. Mezinárodní výstavy 

a) velmi nadějný    + 3 

b) výborný 1 – 4    + 6 až + 3 

c) CAJC     + 5 

d) res. CAC     + 5 

e) CAC     + 6 

f) res. CACIB    + 7 
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g) CACIB     + 10 

h) BOB     + 6 

ch) Nejlepší veterán   + 4 

 

4. Evropská výstava a Světová výstava 

a) velmi nadějný    + 4 

b) výborný 1 – 4    + 15 až + 12 

c) CAJC (Evropský nebo Světový vítěz 

mladých)     + 30 

d) res. CAC     + 15 

e) CAC     + 20 

f) res. CACIB    + 20 

g) CACIB (Evropský nebo  

Světový vítěz)                               + 50 

h) BOB     + 20 

ch) Nejlepší veterán   + 10 

 

Závěrečná ustanovení: 

 

Titul Klubový šampion může obdržet jedinec bez ohledu na věk a druhy výstav, 

na kterých potřebné body získal. Body se jednoduše sčítají. Tituly potřebné 

k určitému počtu bodů jsou „ušité na míru“ České republice, ale je samozřejmé, 

že stejný bodový zisk platí i pro ROVNOCENNÉ tituly ze zahraničí – rozuměj – 

CAC ČR = CWC Polska nebo CACA Rakouska atd. 

 

Minimální počet bodů pro získání titulu Klubový šampion Mops klubu ČR  

je u psa 150 bodů a u feny 100 bodů. Diference je proto, že fena po vrhu a 

v období březosti nemá možnost se výstav účastnit. 

 

Po dosažení potřebného počtu bodů zašle (doporučeně) majitel psa či feny 

vyplněnou bodovací tabulku spolu s originálem průkazu původu (včetně 

výstavní přílohy), vypsanými dosaženými tituly. Fotografií psa či feny vhodnou 

pro uveřejnění ve formátu  .jpg zaslat na adresu vybor@mopsklub.cz. Sekretář 

klubu ověří body a podá výboru klubu návrh na udělení titulu. Na nejbližší 

výborové schůzi bude návrh projednán. Průkaz původu i s výstavní přílohou a 

diplom bude zaslán doporučeně na adresu majitele psa či feny, který hradí cenu 

zásilky.  

Titul lze udělit pouze jedinci, který tento titul ještě neobdržel v jiném klubu. 

 

Všem členům přejeme hodně štěstí a úspěchů na výstavách! 

 

Výbor Mops klubu ČR 

leden 2013 
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KLUBOVÝ ŠAMPION MOPS KLUB ČR 
bodovací tabulka 

 

Jméno psa a chovatelská stanice:    

Datum narození:      

Číslo zápisu: 

Jméno majitele a adresa: 

 

VÝSTAVY 

 

 

Datum výstavy 

Místo konání a stupeň 

(MVP, NVP, KL, 

atd.) 

 

Dosažený titul 

 

Počet 

bodů 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     
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30.     

 

KLUBOVÝ ŠAMPION MOPS KLUBU ČR 

 

Jméno psa a chovatelská stanice: 

 

Datum narození: 

 

Otec: 

 

Matka: 

 

Chovatel: 

 

Majitel: 

 

Dosažené body: 

 

Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí podmínky pro udělení Klubového 

šampióna Mops klubu ČR a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

 

Datum, jméno a podpis majitele psa či feny …………………………………… 

 

**************************************************************** 

Vyplní sekretář Mops klubu ČR 

 

Zásilka přijata dne: 

 

Projednáno na výboru klubu dne: 

 

Klubový šampión Mops klubu ČR: byl udělen     

                                 

                                             nebyl udělen – důvod 

 

Podpis členů výboru Mops klubu ČR: 

 

 

 

 

Zásilka odeslána majiteli psa či feny dne:  

Cena zásilky uhrazena dne:  
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vrh F – Istako 

 

NOVÝ ROK 2013 – S OTAZNÍKEM? 

A zase máme tu rok nový! 

Kdo nám o něm něco poví? 

Přinese nám štěstí, zdraví 

nebo spíše špatné zprávy? 

To naštěstí nikdo neví. 

Každému se jinak jeví 

v předtuše ta jeho cesta. 

Každý jsme z jiného „těsta“. 

 

Kdo se s chmurou v líci leká, 

že ho těžký osud čeká, 

ať se vhlídne v mopsí oči. 

Třeba tam odpověď zočí. 

Aniž by uslyšel hlásku 

přečte si v nich velkou lásku: 

 

„Páníčku, já zprávu mám: 

Se mnou nikdy nejsi sám. 

Když budeš mít těžkou chvíli, 

přijdi ke mně, pane milý. 

Nikdo lépe nedocení 

tvoje něžné pohlazení 

nežli já, tvůj pejsek věrný, 

ať jsem světlý nebo černý. 
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Když do tebe osud buší 

pro tebe své místo v duši 

dokud žiju, budu mít, 

přinesu ti pokoj, klid 

a tak, pokud budem spolu 

snáz odoláš smutku, bolu. 

To je ten můj pejsčí úkol 

a ten rozhlédni se vůkol 

a i když to není snadné 

zažeň z čela vrásky zrádné, 

vezmi si mne do náruče, 

slyš, jak moje srdce tluče, 

z oka setři slzu smutku 

a věř, že sám nejsi vskutku. 

 

Já jsem tvoje malé štěstí, 

pomohu ti život nésti. 

Moje srdce se tvým tepe 

a tak věř, že bude lépe! 

A proto buď dozajista 

pro příští rok optimista!“ 

Plány, ty se zhatit mohou, 

tak proto si u svých nohou 

kdo je sám, pro štěstí hýčká 

též svého milého psíčka. 

Komu se to zdá být smutné, 

tuhle myšlenku ať utne. 

Nemám slz pod očním víčkem, 

dokud tu žiju s BÁRNÍČKEM! 

 

Karel Háček 

 

Blahopřejeme k získání titulu! 
 

 

 

Český šampion 

Monpasie Fokus – Pokus 

Semlans Ivan – Alexander 

Monty Jr. de Lamico 

Black Jade Pakony BOSCO 



 klubový zpravodaj 1/2013  

 

 53 

 

Slovenský šampion  

Monpasie Fokus – Pokus 
 

Šampion Slovinska 
Carolina Pibaro 

Gillian Pibaro 
 

Šampion ČMKU 
Monpasie Fokus – Pokus 

 

 
 

Monpasie Fokus – Pokus 

BIS čestná – CACIB Nitra 1.1. 2012, BIG – CACIB Nitra 2.21. 2012, BIG NVP Brno – 

6.1. 2013, BIG – CACIB Trenčín 26.1. 2013 
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Seznam výstav v kategorii Mezinárodní 
  

Mezinárodní výstava psů Praha  
Termín konání: 4.5. – 5.5. 2013 

Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 

Místo konání: Praha 

Kontaktní údaje telefony: 266 722 239, fax: 266 722 235 

www: http://www.vystavapsu.cz 

E-mail: vystava@kynologie.cz  

 

Mezinárodní výstava psů Litoměřice  
Termín konání: 25.5. – 26.5. 2013 

Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, Nord Bohemia Canis, p.o.box 178, 412 01 

Litoměřice 

Místo konání: Litoměřice 

Kontaktní údaje telefony: 416 734 059 (po - pá 8-15h.), 733 328 615 

www: http://www.nordbohemiacanis.eu 

E-mail: nord_bohemia_canis@seznam.cz 

 

Intercanis Brno 

Termín konání: 29.6. – 30.6. 2013 

Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 

Brno 

Místo konání: Brno 

Telefony: 543 211 558, fax: 543 212 026 

Www: http://www.intercanis.cz 

E-mail: info@intercanis.cz 
 

Interdog Bohemia Mladá Boleslav  
Termín konání: 20.7.2013 - 21.7.2013 

Adresa pořadatele: Kynologická jednota ČR, MVP - sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá 

Boleslav 

Místo konání: Mladá Boleslav 

Kontaktní údaje telefony: 326 327 220, fax: 326 331 041 

www: http://www.interdogbohemia.com 

E-mail: interdogbohemia@seznam.cz  

 

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích  
Termín konání: 5.10.2013 - 6.10.2013 

Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Českobudějovický kynolog. klub, 

p.o. box 238, Klostermannova 7, 370 21 České Budějovice 

Místo konání: České Budějovice 

Kontaktní údaje telefony: 387 203 926, 387 330 454 

www: http://www.cmkj.info 

E-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz 

 

Mezinárodní výstava psů Praha  
Termín konání: 2. – 3. 11.2013 

Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 

Místo konání: Praha 
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Kontaktní údaje telefony: 266 722 239, fax: 266 722 235 

www: http://www.vystavapsu.cz 

E-mail: vystava@kynologie.cz 

 

Seznam výstav v kategorii Národní  
 

 

Národní výstava psů Klatovy 

Termín konání: 15.6.2013 - 16.6.2013 

Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, P.O.Box 1, 384 11 Netolice 

Místo konání: Klatovy 

Telefony: 725 833 320 

www: http://vystavaklatovy.info 

E-mail: vystava@vystavaklatovy.info 

 

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 

Termín konání: 24.8.2013 - 25.8.2013 

Adresa pořadatele: Kynologická jednota ČR, NVP - sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá 

Boleslav 

Místo konání: Mladá Boleslav 

Telefony: 326 327 220, fax: 326 331 041 

www: http://www.interdogbohemia.com 

E-mail: interdogbohemia@seznam.cz  

 

Moravskoslezská národní výstava psů  

Termín konání: 7.9.2013 - 8.9.2013 

Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, NVP, Všetičkova 5, 602 00 Brno 

Místo konání: Brno 

Kontaktní údaje telefony: 543 211 558, fax: 543 212 026 

www: http://www.intercanis.cz 

E-mail: info@intercanis.cz 

 

Seznam výstav v kategorii Klubové a ostatní 
 

28. klubová výstava mopsů + 2. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy  

Termín konání: 22.6. 2013 

Adresa pořadatele: Mops klub ČR, Letiny 17, 336 01 Blovice 

Místo konání: Nižbor 

Kontaktní údaje telefony: 604 404 227 

Bližší info: http://www.mopsklub.cz/ a Klubový zpravodaj 

 

World Dog Show 2013 

Termín konání: 16.-19. 5. 2013 

Místo konání: Budapešť, Maďarsko  

Kontaktní údaje www: http://www.wds2013.hu/ 

 

EuroDogShow 2013 Geneva, Svitzerland 

Termín konání: 30.8. - 1.9. 2013 

Kontaktní údaje http://www.eurodogshow.ch/ 
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REDAKČNÍ UZÁVĚRKA pro číslo 2/2013 je 31.7. 2013 
Vážení přátelé, 

chci Vám poděkovat za Váš zájem a aktivní přístup ke spolupráci s redakcí zpravodaje. 

Děkuji za vaše příspěvky a fotografie. Očekávám další pro zpestření našeho zpravodaje. 

Fotografie posílejte přednostně ve formátu .jpg na e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz 

 

REDAKCE: e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz 

Klubový zpravodaj 1/2013 vydán pro potřeby Mops Klubu ČR v nákladu 130 ks. 

Vydavatel: MOPS KLUB ČR 

Odpovědný redaktor: Petra Procházková, tisk: Hanzar, Přeštice, tel.: 377 982 713 
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MOPS KLUB ČR  

 

Ch.CZ Black Jade Pakony BOSCO 

Narozen: 24.9.2010 
Otec: HGCh. Black-Schnau Goodwill 

Matka: Töpszli-Mopszli Leila 
Chovatel: Beatrix Pethö 

Majitelka: Lucie Olivová 

http://www.mopsklub.cz

/ 


