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MOPS KLUB ČR  

 

Ch. Jasmína Bard 

Narozena: 17.5. 2012 
Otec: Ch. Merlin Kasander‘s 

Matka: Ch. Savanah Dog - Lome 
Chovatel: JUDr. Josef Plachý 
 Majitelé: Věra a Josef Plachý 

 

 
 

http://www.mopsklub.cz/ 
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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: 

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 

 

Pokladní: 

Ing. Lucie Olivová 

Italská 210/15, 120 00 Praha 2 

 e-mail: lucie.oliva@gmail.com 

mobil: +420 724 057 486 

 

Člen výboru:  
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 

IČ: 45249474 
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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 

 

Kontrolní 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/ 

Ivana Mašková 

e-mail: arcita@c-box.cz 

Telefon: +420 775 436 643 
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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.: + 420 583 239 317 

mobil: +420 607 288 587 
 
 

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 

 

 

MVDr. Jana Šikulová 

Masarykova 519/30 

417 42 Krupka 

mobil:+ 420 728 817 829 

e-mail: sikulova.jana@volny.cz 

 

 

Kromě uvedených členů tuto činnost plní všichni členové výboru Mops klubu. 

 

 

 

Volební členská schůze v roce 2016. 

Kandidáti ve členství ve výboru klubu a kontrolní komise ať se 

hlásí písemně do 

31.1. 2016 na adrese sekretáře klubu: vybor@mopsklub.cz 
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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 
Maškova 3 

182 53  Praha 8 – Kobylisy  

Fax : 234 221 371 

GSM : 602 216 874 

 

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.: přepojí všechny linky 

 

Ing. K. Fialová 

Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby 

fialova@cmku.cz 

tel.: 234 221 375 

 

Bc. L. Křeček 

Plemenná kniha 

krecek@cmku.cz 

tel.: 234 221 372 

 

S. Hurábová 

Plemenná kniha 

hurabova@cmku.cz 

tel.: 234 221 377 

 

L. Fairaislová 

Šampioni, chovatelské stanice 

fairaislova@cmku.cz 

tel.: 234 221 370 

 

M. Truksová 

Plemenná kniha 

truksova@cmku.cz 

tel.: 234 221 374 

 

L. Pečená 

Plemenná kniha 

pecena@cmku.cz 

tel.: 234 221 376 

 

T. Lemerová 

Podatelna, výstavy ČMKU 

 podatelna@cmku.cz 

tel.: 234 221 371 
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Nikoušek (Amareto Inter Kontrast), narozený 3.března 2000 

oslavil své krásné 15.narozeniny. Přes obvyklé zdravotní 

problémy stařečků, je pořád platným členem naší mopsí smečky. 

Jsme rádi, že to s námi tak dlouho vydržel a doufáme, že se ještě 

budeme dlouho těšit z jeho společnosti. 

 

Věra a Josef Plachý 
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PŘIHLÁŠKA 
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat 

v neděli   13.9. 2015 pension Klamovka, Stradonice. 

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

 

Jméno psa / feny včetně chovatelské stanice 

 

Datum narození………………….číslo zápisu………………….. barva………………… 

 

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

 

Číslo zápisu: ……………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Číslo zápisu: …………………………………………………………………………………… 

 

Účast na výstavě (místo a datum): ……………………………………………………………... 

 

Známka zapsaná v rodokmenu: ………………………………………………………………… 

 

Patelly: ………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

   …………………………………………………………………………... 

 

E-mail, telefon:       ……………………………………………………………………………... 

 

Prosíme vyplňte vše dle skutečnosti. 

 

Jsem člen MKČR:  Ano ID(osobní číslo)………….. 

   Ne 

Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí podmínky CHP. 

 

         ……………………………. 

         Podpis majitele psa/feny 

 

Přihlášku a fotokopii rodokmenu(zapsaná výstava a patelly) zašlete do uzávěrky jako 

obyčejnou zásilku na adresu referenta: 

Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, tel.: 736200152, e-mail:dogfamilie@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek: 31.8. 2015 
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PROPOZICE 
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat 

v neděli 13.9. 2015 pension Klamovka, Stradonice. 

http://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 –  9:30 – 10:00 hod. 

Začátek přehlídky      - od 10:00 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 2015  

 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) 

s výsledkem maximálně do 2/2 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 31.8. 2015 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 e-mailem týden před přehlídkou 

 

 

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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Zápis ze 7. výborové schůze Mops klubu ČR 
 

Datum a místo jednání: 6.12. 2014, Nižbor 

Účastníci: 

 

Omluveni: 

Hromová Alena, Kecová Helena, JUDr. Plachý Josef,  

Ing. Procházková Petra.  

Ing. Olivová Lucie 

Zapsala:  Procházková Petra 

Přílohy:   

 

 Kontrola úkolů 

 

číslo téma 

6/1 Kalendář akcí Mops klubu v roce 2015: 

Členská schůze – 7.3. 2015, Nižbor restaurace Keltovna, od 10:00 hod., pro členy 

klubu bude zajištěno občerstvení. 

Chovatelská přehlídka – 7.3. 2015, Nižbor restaurace Keltovna, po skončení členské 

schůze. 

30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy - 13.6. 2015, 

kulturní dům obce Stehelčeves, okres Kladno, rozhodčí pan Daniel Brasa, Německo. 

Chovatelská přehlídka – září 2015, místo a datum bude upřesněno. 

Speciální klubová výstava – 3.10. 2015, při Krajské výstavě v Litoměřicích, rozhodčí 

Mgr. Zuzana Brotánková. Záměr uskutečnit tuto KV bude přednesen ke schválení na 

členské schůzi dne 7.3. 2015. 

Den mopse – 4.10. 2015 – místo bude upřesněno.  

Chovatelská přehlídka – prosinec 2015, místo a datum bude upřesněno.   

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

6/5 Úprava webových stránek – VYŘEŠENO 

1.12. 2013 – současné stránky jsou nevyhovující. Pan Snop přislíbil  vytvoření nových 

webových stránek – jednalo by se o sponzorský dar klubu. Záměr se neuskutečnil.  

Webmaster – pan Ivan Stejskal garantuje vytvoření webových stránek v první pololetí 

roku 2014 zdarma. 

24.5. 2014 – pan Stejskal byl pozván na VS, nedostavil se. 

26.7. 2014 – pan Stejskal zaslal návrh na úpravu stránek.  

7.9. 2014 – pan Stejskal nekomunikuje. 

6.12. 2014 – vytvoření stránek a jejich vedení se ujala paní Mašková. Výbor klubu 

děkuje paní Maškové za její profesionální přístup. Stránky vytvořila a spravuje paní 

Mašková zdarma. 

 typ: I odpovídá: Alena Hromová termín: dle textu 

5/2 30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy, 13.6. 2015. 

Rozhodčí pan Daniel Brasa, Německo. 

26.7. 2014 – proběhla kontrola místa konání KV – Kulturní dům obec Stehelčeves. 

Pronájem místa 2200,- Kč. Členové klubu dostanou možnost sponzorovat jednotlivé 

poháry pro vítěze KV.  

Výbor klubu zvažuje uspořádat v roce 2015 SKV – dne 3.10. 2015 u Krajské výstavy 

v Litoměřicích. Návrh bude členům klubu předložen na ČS. Navržená rozhodčí – Mgr. 

Zuzana Brotánková. 

7.9. 2014 – proběhla kontrola dílčích úkolů.  

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 



 klubový zpravodaj 1/2015  

 

 12 

5/3 Změna právního statutu chovatelských klubů odvíjející se od nového OZ.  

26.7. 2014 – ČMKU nevydalo pokyn pro chovatelské kluby, jak situaci řešit. 

Prezident klubu připraví návrh nových stanov MK ČR, bude projednáno na ČS v roce 

2015. Bude zveřejněn ve zpravodaji č. 3/2014 k diskusi. Připomínky zaslat 

prezidentovi klubu do 31.1. 2015 na adresu JUDr. Josef Plachý, Letiny 17, 336 01 

Blovice, nebo na e-mail: josplachy@seznam.cz. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

5/4 Dodatek ke smlouvě o spolupráci s MSBMK ve smyslu uznání požadavku MK ČR o 

vyšetření patell v souvislosti se změnou zápisního řádu. Proběhla diskuse ke smlouvě 

s MSBMK ohledně uznání požadavku MK ČR při uchovnění. Prezident klubu 

vypracuje dodatek ke smlouvě. Jeden výtisk bude založen na ČMKU. 1 x MK 1 x 

MSBMK. 

6.12. 2014 – JUDr. Plachý zaslal dopis MSBMK 2x. Odpověď neobdržel. Prezident 

klubu zašle opětovně dopis prezidentovi MSBMK, kde ho upozorní, že v případě 

nezájmu z jejich strany se obrátíme na ČMKU. 

 typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

 

 Nové úkoly 

 

7/1 Výbor klubu projednal informace ze sociálních sítí o naší člence paní Rejnkové, CHS 

Rozárka. Prezident klubu zašle pani Rejnkové dopis se žádostí o vysvětlení – dopis 

uložen u prezidenta klubu. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

7/2 Valná hromada ČMKU 28.3. 2015 – delegátem klubu byl jmenován MUDr. Raba  

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

7/3 Výbor MK ČR odsouhlasil vyřazení nefunkčních čteček čipů 2 ks a nefunkční tiskárny. 

Výbor klubu odsouhlasil nákup nového majetku klubu: notebooku, tiskárny a čtečky 

čipů pro chovatelského referenta, čtečku čipů pro HPCH. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

7/4 Nové členky klubu – paní Radka Holecová, paní Miluše Ježková 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

 

Zapsala: Ing. P. Procházková 

Četl: JUDr. J. Plachý 

 

 

 

Zápis z 1. výborové schůze Mops klubu ČR 
 

Datum a místo jednání: 10.1. 2015, Nižbor 

Účastníci: 

 

Omluveni: 

Hromová Alena, Kecová Helena, Ing. Olivová Lucie,  JUDr. 

Plachý Josef, Ing. Procházková Petra.  

 

Zapsala:  Procházková Petra 

Přílohy:   

 

 Kontrola úkolů 
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číslo téma 

6/1 Kalendář akcí Mops klubu v roce 2015: 

Členská schůze – 7.3. 2015, Nižbor restaurace Keltovna, od 10:00 hod., pro členy 

klubu bude zajištěno občerstvení. 

Chovatelská přehlídka – 7.3. 2015, Nižbor restaurace Keltovna, po skončení členské 

schůze. 

30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy - 13.6. 2015, 

kulturní dům obce Stehelčeves, okres Kladno, rozhodčí pan Daniel Brasa, Německo. 

Chovatelská přehlídka – září 2015, místo a datum bude upřesněno. 

Speciální klubová výstava – 3.10. 2015, při Krajské výstavě v Litoměřicích, rozhodčí 

Mgr. Zuzana Brotánková. Záměr uskutečnit tuto KV bude přednesen ke schválení na 

členské schůzi dne 7.3. 2015. 

Den mopse – 4.10. 2015 – Vinoř.  

Chovatelská přehlídka – prosinec 2015, místo a datum bude upřesněno.   

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

5/2 30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy, 13.6. 2015. 

Rozhodčí pan Daniel Brasa, Německo. 

26.7. 2014 – proběhla kontrola místa konání KV – Kulturní dům obec Stehelčeves. 

Pronájem místa 2200,- Kč. Členové klubu dostanou možnost sponzorovat jednotlivé 

poháry pro vítěze KV.  

Výbor klubu zvažuje uspořádat v roce 2015 SKV – dne 3.10. 2015 u Krajské výstavy 

v Litoměřicích. Návrh bude členům klubu předložen na ČS. Navržená rozhodčí – Mgr. 

Zuzana Brotánková. 

7.9. 2014 – proběhla kontrola dílčích úkolů. 

10.1. 2015 – proběhla kontrola dílčích úkolů. 

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

5/3 Změna právního statutu chovatelských klubů odvíjející se od nového OZ.  

26.7. 2014 – ČMKU nevydalo pokyn pro chovatelské kluby, jak situaci řešit. 

Prezident klubu připraví návrh nových stanov MK ČR, bude projednáno na ČS v roce 

2015. Bude zveřejněn ve zpravodaji č. 3/2014 k diskusi. Připomínky zaslat 

prezidentovi klubu do 31.1. 2015 na adresu JUDr. Josef Plachý, Letiny 17, 336 01 

Blovice, nebo na e-mail: josplachy@seznam.cz. 

10.1. 2015 – proběhla kontrola dílčích úkolů. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

5/4 

 

Dodatek ke smlouvě o spolupráci s MSBMK ve smyslu uznání požadavku MK ČR o 

vyšetření patell v souvislosti se změnou zápisního řádu. Proběhla diskuse ke smlouvě 

s MSBMK ohledně uznání požadavku MK ČR při uchovnění. Prezident klubu 

vypracuje dodatek ke smlouvě. Jeden výtisk bude založen na ČMKU. 1 x MK 1 x 

MSBMK. 

6.12. 2014 – JUDr. Plachý zaslal dopis MSBMK 2x. Odpověď neobdržel. Prezident 

klubu zašle opětovně dopis prezidentovi MSBMK, kde ho upozorní, že v případě 

nezájmu z jejich strany se obrátíme na ČMKU. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

7/1 Výbor klubu projednal informace ze sociálních sítí o naší člence paní Rejnkové, CHS 

Rozárka. Prezident klubu zašle pani Rejnkové dopis se žádostí o vysvětlení – dopis 

uložen u prezidenta klubu. 

10.1. 2015 – prezident klubu obdržel stanovisko od paní Rejnkové – dopis uložen u 

prezidenta klubu.  

 typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 
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 Nové úkoly 

 

1/1 Členská schůze 7.3. 2015.   

10.1. 2015 – proběhla kontrola dílčích úkolů.  

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/2 Barevné rázy mopsů – MK ČR řeší prostřednictvím Chovatelské přehlídky. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

1/3 Nové členky klubu – paní Jaroslava Pavouková, paní Jaroslava Nárožná, paní Lenka 

Švecová. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

 

Zapsala: Ing. P. Procházková 

Četl: JUDr. J. Plachý 

 

Zápis ze 2. výborové schůze Mops klubu ČR 
 

Datum a místo jednání: 28.3. 2015, Nižbor 

Účastníci: 

 

Omluveni: 

Hromová Alena, Kecová Helena, Ing. Olivová Lucie,  JUDr. 

Plachý Josef, Ing. Procházková Petra.  

 

Zapsala:  Procházková Petra 

Přílohy:   

 

 Kontrola úkolů 

 

číslo téma 

6/1 Kalendář akcí Mops klubu v roce 2015: 

30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy - 13.6. 2015, 

kulturní dům obce Stehelčeves, okres Kladno, rozhodčí pan Daniel Brasa, Německo. 

Chovatelská přehlídka – 13. září 2015.  

Speciální klubová výstava – 3.10. 2015, při Krajské výstavě v Litoměřicích, rozhodčí 

Mgr. Zuzana Brotánková.  

Den mopse – 4.10. 2015 – Vinoř.  

Chovatelská přehlídka – prosinec 2015, místo a datum bude upřesněno.   

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

5/2 30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy, 13.6. 2015. 

Rozhodčí pan Daniel Brasa, Německo. 

26.7. 2014 – proběhla kontrola místa konání KV – Kulturní dům obec Stehelčeves. 

Pronájem místa 2200,- Kč. Členové klubu dostanou možnost sponzorovat jednotlivé 

poháry pro vítěze KV.  

7.9. 2014, 10.1. 2015, 28.3. 2015 – proběhla kontrola dílčích úkolů. 

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 
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5/4 

 

Dodatek ke smlouvě o spolupráci s MSBMK ve smyslu uznání požadavku MK ČR o 

vyšetření patell v souvislosti se změnou zápisního řádu. Proběhla diskuse ke smlouvě 

s MSBMK ohledně uznání požadavku MK ČR při uchovnění. Prezident klubu 

vypracuje dodatek ke smlouvě. Jeden výtisk bude založen na ČMKU. 1 x MK 1 x 

MSBMK. 

6.12. 2014 – JUDr. Plachý zaslal dopis MSBMK 2x. Odpověď neobdržel. Prezident 

klubu zašle opětovně dopis prezidentovi MSBMK, kde ho upozorní, že v případě 

nezájmu z jejich strany se obrátíme na ČMKU. 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

7/1 Výbor klubu projednal informace ze sociálních sítí o naší člence paní Rejnkové, CHS 

Rozárka. Prezident klubu zašle pani Rejnkové dopis se žádostí o vysvětlení – dopis 

uložen u prezidenta klubu. 

10.1. 2015 – prezident klubu obdržel stanovisko od paní Rejnkové – dopis uložen u 

prezidenta klubu.  

28.3. 2015 – pani Rejnková na Členské schůzi předložila knihu odchovů. Výbor klubu 

požádal paní Rejnkovou o možnost nahlédnutí do zprávy z KVS. 

 typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 

 

 Nové úkoly 

 

2/1 Výbor klubu opětovně projednal uvolnění pana Piffla ze zboru konzultantů. Původní 

rozhodnutí potvrdil.  

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

2/2 Mops klub zajistí v průběhu roku 2015 školení pro rozhodčí v České republice, kteří 

mají příslušné oprávnění posuzovat plemeno mops. Školení bude věnováno otázce 

posuzování barevných rázů mops. Hlavní přednášku zajistí MUDr. Raba. Proběhlo 

rozdělení úkolů. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

2/3 Volební členská schůze v roce 2016. 

Kandidáti ve členství ve výboru klubu a kontrolní komise ať se hlásí písemně do  

31.1. 2016 na adrese sekretáře klubu: vybor@mopsklub.cz. 

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

2/4 Bulletin Mops klubu ČR – byla ustanovena redakční rada. Členové: MVDr. Jana 

Šikulová, MUDr. Milan Raba. Šéfredaktor: Ing. Petra Procházková. 

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

3/3 Nové členky klubu – paní Radka Rovanová, paní Martina Filipová, paní Helena 

Forstová, paní Kateřina Fechamičová, paní Eva Petrová, paní Michaela Martinková. 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 

 

Zapsala: Ing. P. Procházková 

Četl: JUDr. J. Plachý 

 

Zápis z členské schůze Mops Klubu ČR konané  

dne 7.3. 2015, Nižbor. 
  

1. Zahájení. 

Ing. Olivová zahájila řádnou členskou schůzi, konstatovala, že schůze není usnášeníschopná. 

Přítomných pouze 21 členů z 91 řádných členů.  
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Po přestávce bude pokračovat náhradní členská schůze.  

  

2. Volba: 

 předsedy zasedání – byl navržen JUDr. Plachý, nepadl protinávrh. Hlasování: ano 20 

členů, proti 0 členů, zdržel se 1 člen. JUDr. Plachý byl zvolen předsedajícím zasedání. 

 mandátová komise – JUDr. Plachý vysvětluje činnost komise, historicky bývá komise 

jednočlenná. Byl navržen pan Jaroslav Procházka, nepadl protinávrh. Hlasování: ano 

20 členů, proti 0 členů, zdržel se 1 člen. Pan Jaroslav Procházka byl zvolen. 

 návrhová komise – JUDr. Plachý vysvětluje činnost komise, historicky bývá komise 

jednočlenná. Byl navržen MUDr. Milan Raba, nepadl protinávrh. Hlasování: ano 20 

členů, proti 0 členů, zdržel se 1 člen. MUDr. Milan Raba byl zvolen. 

 

JUDr. Plachý poděkoval paní Petře Řeřichové za zákusky, dar pro členy na ČS. 

Byli předány diplomy Klubových šampiónu Mops Klubu ČR – GRATULUJEME!  

 Orry Pibaro, Nosferat Pibaro, Chips Pibaro, Frutella iz Zhemchuzhiny Kuzbassa – 

majitel pan Patrik Panýrek, přebíral pan Jiří Piffl. 

 Raulina Dog – Lome – majitelka MVDr. Jana Šikulová 

 Jessica Bard – majitelka paní Petra Hebedová  

 Jasmína Bard – majitelka paní Věra Plachá 

  

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2014 a návrh plánu činnosti na rok 2015 – přednesl JUDr. 

Plachý 

Po přednesení zprávy a plánu činnosti na rok 2015 byla otevřena diskuse: zpravodaj v tištěné 

nebo v elektronické podobě? 

Paní Procházková přednesla finanční náročnost tisku zpravodaje v roce 2014, kdy za tři čísla 

zpravodaje byla vynaložena částka 24.983,50,- Kč. Informace se v zpravodaji duplikují 

s webovými stránkami, fyzicky členové obdrží tištěný výtisk cca do dvou týdnů od vydání 

elektronické verze. Paní Procházková navrhuje vydávat zpravodaj pouze v elektronické 

podobě. Členům, kteří nemají přístup k internetu, zpravodaj vytisknout a zaslat.  

JUDr. Plachý – přednesl výhody tištěné verze, zdůraznil tradici. 

MVDr. Šikulová – navrhuje vydávat pouze ročenku v tištěné podobě. 

MUDr. Raba – navrhuje elektronickou verzi zpravodaje + ročenka v tištěné podobě. Je 

důležité zamyslet se nad obsahem ročenky, ustanovit redakční radu. Ročenka/bulletin bude 

souhrnem hodnocení předchozího roku k datu členské schůze. 

Pan Piffl – upřednostňuje ročenku a uveřejňovat zápisy z výborových schůzí na webu.  

Připomínky byly zapracovány do návrhu usnesení, o kterém bylo následně hlasováno. 

  

Hlasování: přítomno 21 členů, ano 21 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 člen.  

Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu. 

 

4. Zpráva hlavního poradce chovu – paní Alena Hromová 

Po přednesení zprávy byla otevřena diskuse – bez příspěvku.  

 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2014  a návrh rozpočtu na rok 2015 – Ing. Lucie Olivová 

Po přednesení zprávy a plánu byla otevřena diskuse:  

MUDr. Raba – co hodlá klub dělat s vysokým zůstatkem? JUDr. Plachý – zachovat jako 

rezervu a zvát na KV rozhodčího ze zahraničí, což je finančně náročné. 

Návrh usnesení byl předložen ke schválení. 
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Hlasování: přítomno 21 členů, ano 21 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 člen. 

Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu. 

 

6. Zpráva welfare – paní Helena Kecová 

Po přednesení zprávy byla otevřena diskuse. 

Paní Kecová – navrhuje uspořádat společenský večer a získané prostředky věnovat welfare. 

JUDr. Plachý – i na ČS přišlo málo lidí. Upozorňuje, že by příprava akce byla časově náročná 

a účast nízká.  

MUDr. Raba navrhuje charitativní akci, např. turistický pochod za čumákem, otevřená pro 

všechny, je potřeba prezentovat zachráněné psy.  

Paní Rejnková – vymyslet něco pro welfare na den mopse 

MVDr. Šikulová – vořiškiáda pro mopsy bez PP – bylo zamítnuto, klub nebude podporovat 

množení psů bez PP. 

 

Návrh usneseni č. 4 – členská schůze bere na vědomí správu welfare a HPCH. 

 

Hlasování: přítomno 21 členů, ano 21 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 člen. 

Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu. 

 

7. Zpráva kontrolní komise – paní Taťána Šlesingrová 

Po přednesení zprávy byla otevřena diskuse – bez příspěvku. 

Návrh na usnesení č.3. 

 

Hlasování: přítomno 21 členů, ano 21 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 člen. 

Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu. 

 

8. Návrh na změnu zápisního řádu - JUDr. Plachý 

Text návrhu na usnesení:  

Pokud byl krycí pes nebo fena, příp. oba, zařazeni do chovu po 23. březnu 2014, musí 

chovatel zároveň s žádankou o evidenční čísla zaslat hlavnímu poradci chovu kopii průkazu 

původu (obou jedinců), kde je uveden záznam certifikovaného veterináře o vyšetření stupně 

vykloubení čéšky.  Nebudou-li uvedené PP předloženy, nebo v průkazech původu nebude 

záznam o provedeném vyšetření s údajem o stupni vykloubení čéšky, nebo vykloubení čéšky 

bude větší než 2/2, hlavní poradce chovu odmítne provést další úkony k zápisu štěňat do 

plemenné knihy ČMKU. O této skutečnosti neprodleně uvědomí chovatele a výbor MK. 

Tato povinnost neplatí pro případ, kdy došlo ke krytí mimo území České republiky a krycí pes 

je ve vlastnictví zahraničního majitele. Výjimka se nevztahuje na feny. 

Po přednesení změny zápisního řádu, byla otevřena diskuse.  

Pan Piffl – proč se uvádí datum 23.3. 2014? Takže se musí dodělat patelly? JUDr. Plachý – od 

tohoto data byla přijata povinnost ohledně vyšetření patell. Ano, od 23.3. 2014 musí mít 

všichni psi vyšetřené patell. 

Pan Piffl –  od kdy bude změna platit? JUDr. Plachý – jestli bude schválena, tak od dnešního 

dne. 

Paní Hromová – když bude pes uchovněn u MSBMK, ale jedná se o našeho člena, který 

chová pod MK ČR, při hlášení krytí musí dodat potvrzení o vyšetření patell, nebo kopii PP, 

kde je toto vyšetření zaznamenáno. 

Paní Kecová – není fér uchovňovat psi u MSBMK, kde není povinnost vyšetřovat patelly a 

pak chovat pod MK ČR, jak děláte. 

Pan Piffl – budeme muset přejít k jinému klubu. 
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Hlasování: přítomno 21 členů, ano 17 členů, proti 3 členů, zdržel se 1 člen. 

Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu. 

 

Po přijetí usnesení pokračovala diskuse k bodu 8: 

Pan Piffl – navrhuje, aby usnesení platilo až od 1.5. 2015, jako důvod uvádí krytí feny bez 

vyšetření patell dne 9.3. 2015. 

JUDr. Plachý vyzval členy k podání dalšího návrhu, bez odezvy. 

Hlasování: přítomno 21 členů, ano 12 členů, proti 6 členů, zdržel se 3 člen. 

Doplnění zápisního řádu je platné od 1.5. 2015. 

 

9. Návrh nových stanov - JUDr. Plachý 

Návrh na usnesení č. 6. 

JUDr. Plachý – v zpravodaji 3/2014 členové klubu obdrželi stanovy k připomínkování do 

konce ledna 2015. Připomínky zaslal MUDr. Raba. 

JUDr. Plachý – po konzultaci s právníkem byla vypuštěna rozhodčí komise. Přečetl 

připomínky MUDr. Raby.  

MUDr. Raba – připomínky k čestnému členství a diskuse k bodu občanské morálky. Byli 

diskutovány všechny připomínky a zapracovány do návrhu znění stanov. 

Paní Plachá přečetla plné znění nových stanov po zapracování všech změn. 

 

10. Diskuse 

MUDr. Raba - jak je to s vyloučením člena? JUDr. Plachý – o vyloučení rozhodne výbor 

klubu a člen se může odvolat k soudu. 

 

11. Návrh na usnesení   

Byla otevřena diskuse.   

Pan Piffl – chce, aby se nové stanovy uveřejnily ještě tohoto dne na web. JUDr. Plachý – po 

diskusi s paní Maškovou – ano, je to možné. 

Hlasování: přítomno 21 členů, ano 20 členů, proti 0 členů, zdržel se 1 člen. 

Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu. 

 

13. Závěr - předseda zasedání JUDr. Plachý   

Byla otevřena diskuse.   

 

Diskuse:  

Pan Piffl – má připomínku na výbor klubu a žádá slušné chování, nebylo mu oznámeno, že už 

není konzultantem.  

JUDr. Plachý – se omlouvá, že neinformoval pana Piffla písemně, bude to napraveno. 

Barevné rázy mopsů: 

Pan Piffl – je to problém na který jsme upozorňovali už na EV 

JUDr. Plachý – MK ČR řeší přes chovatelskou přehlídku a objasnil situaci na EV, kde pan 

Piffl a Panýrek kontaktovali rozhodčí na místě, co je nepřípustné. 

Pan Piffl – ve střední Evropě se jedná o 2 – 3 chovatele, uvedl konkrétní chovatele paní 

Folbrecht a paní Hromovou, o kterých se domnívá, že si zapisují a vystavují své psy 

v barevném rázu aprikot neoprávněně. 

Paní Hromová – psi mají v PP napsanou barvu aprikot a záleželo na rozhodnutí rozhodčího, 

jak barvu posoudí. Tituly jsou získány oprávněně.  

MUDr. Raba – na stránkách klubu je uveřejněný článek o barevných rázech mopsů, genetice  

stříbrné a aprikot variantě. Doporučuje k prostudování. Domnívá se, že v ČR není ani jeden 

stříbrný ani aprikot mops.  
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Doporučuje na KV vypisovat pouze béžovou a černou barvu.  

Pan Piffl – není problém rozhodčí proškolovat  

MUDr. Raba - my můžeme ovlivňovat pouze národní výstavy, na mezinárodních výstavách 

musí být vypsané všechny barevné rázy 

Paní Plachá – barva byla uznaná FCI, proč Ti to vadí? 

Pan Piffl – všem vadí na nás milion věci, budu psát na ČMKU, aby věc řešila a proškolila 

rozhodčí.  

JUDr. Plachý opakuje, že klub řeší barevný ráz na chovatelské přehlídce a upozorňuje, že 

partnerem pro ČMKU je pouze klub. 

JUDr. Plachý informuje členy o komunikaci s paní Rejnkovou, chovatelkou klubu. A čte 

korespondenci. Po skončení ČS členové výboru prostudují předložené dokumenty. Snaží se 

vysvětlit, že klub chce chránit své členy, ale bez prověření skutečnosti nemůže. 

Paní Rejnková – psi, které jsem na statku rozdávala, nebyli moji, ale mé kamarádky, která se 

ze statku odstěhovala na ubytovnu a nemněla kde psi umístit. Odmítá předložit k nahlédnutí 

zprávu KVS, protože klub není účastníkem řízení. 

 

Z diskuse vyplynul návrh na usnesení č. 7: 

Členská schůze ukládá výboru Mops klubu dokončit do 1.9.2015 jednání s MSBMK o 

vzájemném uznávání povinnosti vyšetření čéšek jako podmínku uznání chovnosti s tím, že do 

chovu mohou být připuštěni jedinci se stupněm vykloubení max. 2/2 a informovat o výsledku 

členskou základnu. 

 

Hlasování: přítomno 21 členů, ano 19 členů, proti 1 členů, zdržel se 1 člen. 

Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu. 

 

Další návrh z diskuse: 

Návrh na usnesení č.8:  

Mops klub zajistí v průběhu roku 2015 školení pro rozhodčí v České republice, kteří mají 

příslušné oprávnění posuzovat plemeno mops. Školení bude věnováno otázce posuzování 

barevných rázů mops. Hlavní přednášku zajistí MUDr. Raba. 

 

Hlasování: přítomno 21 členů, ano 21 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 člen. 

Usnesení bylo přijato – text přiložen k tomuto zápisu. 

    

Zapsala: Ing. P. Procházková 

Četl: JUDr. J. Plachý 

 

Zpráva o činnosti Mops klubu ČR za rok 2014 – JUDr. Josef Plachý 
 

Vážení přátelé, dámy a pánové,  

     dovolte, abych vás seznámil s činností Mops klubu za uplynulý rok 2014. Nejdřív se chci 

zmínit o plnění usnesení z loňské členské schůze. Uložili jsme si celkem 6 úkolů, které tvořily 

plán činnosti klubu na celé období. 

1. Zorganizovali jsme jednu klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC.  Přihlásilo se 

celkem 59 mopsů, což předčilo naše očekávání. Posuzoval pan Otakar Vondrouš. 

Vítězem klubové výstavy se stal béžový mops Fokus-Pokus Monpasie, majitel pan 

Patrik Panýrek. 

2. Výbor zajistil vydání tří čísel klubového Zpravodaje. Ve výboru klubu se vede diskuse 

o případné možnosti ukončit vydávání jeho papírové formy  a nahradit ji pouze 

elektronickým vydáváním. Zaleží na tom, jak se členská schůze k této otázce postaví. 
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3. Byly uspořádány tři chovatelské přehlídky – podrobnosti o nich jsou obsaženy ve 

zprávě hlavního poradce chovu. 

4. Uspořádali jsme v areálu Hoffmanova dvora ve Vinoři Den mopse. Počasí nám opět 

přálo, účast přátel a příznivců mopsů byla velká. V této souvislosti bych chtěl 

poděkovat paní Renatě Šimandlíkové, již tradiční organizátorce a jejímu týmu 

pomocníků. Za vydatné pomoci paní Jany Klozové měla velký úspěch pořádaná 

tombola. Osvědčilo se i pozvání několika prodejců chovatelských potřeb. Příjemného 

setkání si užívali jak majitelé, tak jejich mopsí kamarádi. 

5. V souladu s novým občanským  zákoníkem jsou připraveny nové stanovy klubu. 

Jejich návrh obdrželi všichni členové klubu s posledním vydáním Zpravodaje 

v loňském roce. Konečné znění, po úpravách podle připomínek, bude předloženo ke 

schválení dnešní členské schůzi. 

6. Jako poslední úkol jsme si stanovili přípravu administrativních náležitostí k zápisu do 

rejstříku spolků. Samotná realizace tohoto bodu dovršena vkladem dnes schválených 

nových stanov do sbírky listin rejstříku spolků. 

Dál vás chci seznámit s činností výboru za uplynulé období. Výbor se sešel celkem na 7 

schůzích. O jeho byla členská základna pravidelně informována formou zápisů z výboru, 

zveřejňovaných v jednotlivých výtiscích Zpravodaje Mops klubu.  

Podrobněji bych se chtěl zmínit o otázce klubových webových stránek. Fungování těchto 

stránek byla nejčastěji projednávaná otázka výborových schůzí. Proběhlo i několik jednání 

s profesionálním zhotovitelem webových stránek, uskutečnilo se několik pokusů o kontakt 

s levnějšími zhotoviteli. Všechna tato jednání ztroskotala na příliš vysokých finančních 

požadavcích, nebo silného nezájmu, nikoliv z naší strany. Díky společnému úsilí výboru se 

podařilo nalézt webmastera ve vlastních řadách. Naše členka, paní Ivana Mašková se ochotně 

ujala tohoto nelehkého úkolu a její zásluhou má Mops klub ČR po dlouhé době opět krásné a 

funkční webové stránky. Chtěl bych zdůraznit i skutečnost, že veškerou činnost v souvislosti 

s webovými stránkami dělá zadarmo, bez nároku na finanční odměnu. Dovolte, abych jí tímto 

za všechny členy klubu poděkoval.  

V roce 2014 se uskutečnila v Brně Evropská výstava psů. Mops klub ČR měl na této výstavě 

velmi pěkné zastoupení i díky tomu, že na základě schválení členské schůze každému členovi 

klubu, který vystavoval, poskytl motivační příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Tyto náklady se 

ukázaly jako smysluplné. ČMKU na základě ekonomických výsledků evropské výstavy 

poskytla jednotlivým klubům mimořádnou dotaci závisející na počtu vystavovaných jedinců. 

Finanční vyjádření je obsaženo ve zprávě ekonoma. 

Na evropské výstavě vyvrcholily kritické připomínky některých členů klubu k otázce 

posuzování jednotlivých barevných rázů mopsů. Nejproblematičtější se jeví rozdíl mezi 

barvou apricot a plavou.  

Stanovisko výboru klubu k této otázce je následující: prvotní je barva srsti, uvedená 

v rodokmenu příslušného jedince. Mops klub v této záležitosti učinil vlastní interní opatření:  

- Chovatel plně odpovídá za podklady zaslané na ČMKU pro vydání rodokmenu. Je 

tedy plně v jeho pravomoci zvolit příslušnou barvu. 

- Pokud se příslušný jedinec zúčastní chovatelské přehlídky a komise, která ho 

posuzuje, dojde k závěru, že barva srsti uvedená v rodokmenu neodpovídá standardu, 

upozorní na to majitele  a navrhne mu provést v PP změnu barvu srsti. Jinak bude 

barva označená jako nestandardní a jedinec nebude zařazen do chovu. 

Při přihlášení mopse na výstavu se musí vycházet z barvy srsti, uvedené v rodokmenu. Je pak 

na rozhodčím, aby posoudil, zda se jedná o barvu odpovídající standardu, nebo ne.  

Vážení přátelé, příští rok nás čeká velká volební schůze, kde budeme ze svého středu volit jak 

výbor, tak i kontrolní komisi.  Výbor klubu včas oznámí termín, do kterého lze přihlašovat 

kandidáty do těchto dvou klubových orgánů. Je však třeba již s předstihem zvažovat 
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oznámení kandidátů, tak abychom mohli vybírat ty nejlepší z nejlepších, kteří dál povedou 

klub. 

Závěrem chci poděkovat všem členům klubu, kteří se nezištně podílejí na akcích klubu a jsou 

nápomocni výboru, za jejich práci a vyjádřit přání další dobré spolupráce v nastávajícím 

období. 

  

JUDr. Josef Plachý 

Prezident klubu 

 

Zpráva Hlavní poradkyně chovu – paní Alena Hromová 
 

Vážení přátelé, 

 

v uplynulém roce  2014  jsem  přijala  125  hlášení krytí, z tohoto počtu  

bylo odchováno  25 -ti  chovatelskými  stanicemi 57 vrhů s celkovým počtem zapsaných 

štěňat  211.  

 

Altbox  8, Arcita 19, Bard 10,  Billboard  4, Dog-Lome  23, Havavlon  11, Hejakral  6,  Helza 

10, Istako  4,  Kelly Bohemia  6 , Od Pavouků 1, Od Železné Panny  6 , Perali Moravia  5, Pes 

vítací  4,  Pharlap  1, Pibaro 45,  Ponynka 3,   

Rozárka 2,  Span dog´s  1, Šimíček  19, z Jizerek  1, z Lobkovických vinic  4 , 

Z Nadějských  rybníků  6,   ze Sametu  6 ,  Zlatá nymfa 6.                                                                                       

 

 

Do chovu bylo zařazeno celkem 36 jedinců : 11 béžových  , 1 černí psi,  

16 béžových, 1 apricot  a 7 černých fen ze tří uskutečněných chovatelských přehlídek. 

 

Alena Hromová 

Hlavní poradce chovu 

 

 

Zpráva ekonoma klubu – Ing. Lucie Olivová 
 

 

 

 

Výkaz příjmů a výdajů k 31.12.2014 

 

Příjmy    rozpočet    skutečnost 

 

Členské příspěvky   50.000,-   43.350,- 

Bonitace    10.000,-   10.500,- 

Výstavy    30.000,-    28.600,- 

Štěňata     30.000,-    36.380,- 

Krytí     10.000,-      8.960,- 

ČMKU    20.000,-    85.508,- 

Ostatní     20.000,-              15.285,36 

Welfare    10.000,-        300,-   

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

celkem              180.000,-                       228.883,36 
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Výdaje    rozpočet   skutečnost 

 

Výstavy               30.000,-   24.273,- 

Bonitace    20.000,-   11.265,- 

ČMKU      2.000,-     1.500,- 

Zpravodaj    30.000,-   26.133,-  

Den mopse    15.000,-   13.202,- 

Internet    20.000,-     7.475,- 

Ostatní     58.000,-              46.623,43 

Welfare    10.000,-     4.410,-  

         

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

celkem              180.000,-                       134.881,43 

 

 

Výsledek hospodaření –  zisk  +  94.001,93  Kč 

 

Zůstatek:   pokladna                     7.612,-    Kč 

                  BÚ                          343.855,58 Kč 

 

Příjmy  

 

Proti rozpočtu jsou nižší příjmy z členských příspěvků, výstavních poplatků, za krytí, štěňata, 

welfare a ostatní. Do položky ostatní zahrnujeme rezervní příjmy, které nelze předem přesně 

stanovit. Příjmy od ČMKU obsahují odvody plemenné knihy za vystavené PP a příspěvek za 

Evropskou výstavu psů.  

 

Rozpis položky Ostatní příjmy: 

 

Úroky z běžného účtu                                  25,36 

Den mopse (vstupné + tombola)                   13.100,-  

Dary                                    1.010,-   

Barevná obálka Zpravodaje č.3        1.150,- 

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

                                   15.285,36 

 

Výdaje  
 

 

Výdaje byly oproti rozpočtu nižší u všech položek. Do položky Výstavy jsou zahrnuty i 

náklady na pořízení drobného majetku – čtečky mikročipů a skládacího výstavního stolku. 

Položka Internet zahrnuje vedle nákladů na provoz webu i mimořádné výdaje za jednání 

s dodavateli. 

 

 

Rozpis položky Ostatní: 

 

Bankovní poplatky                             2.158,43 

ČS + VS                           24.101,-  

Poštovné                                        1.816,- 
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Kancelářské potřeby                                 548,- 

Příspěvek členům na EVP   18.000,-  

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

              46.623,43 

 

 

Tento rok bylo dosaženo výrazného zisku, velký podíl má příspěvek ČMKU za účast jedinců 

plemene mops na Evropské výstavě a také sponzorský dar ve formě pohárů na Klubovou 

výstavu. I přes mimořádné výdaje byly finanční prostředky vydány s maximální účelností.      

 

    

R o z p o č e t  na rok 2015 
 

 

Příjmy:     Výdaje: 

 

 

Členské příspěvky  45.000,-  Zpravodaj   25.000,- 
 

 

Výstavy   30.000,- Výstavy              50.000,- 

 

Bonitace   10.000,- Bonitace    20.000,- 

 

Krytí    10.000,- Den mopse   15.000,- 

  

 

Štěňata    35.000,- Internet   10.000,- 

 

ČMKU   20.000,- ČMKU     2.000,- 

 

Ostatní    20.000,- Ostatní    48.000,- 

 

Welfare     5.000,- Welfare      5.000,- 

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

celkem             175.000,-                                     175.000,- 

 

 

Ing. Lucie Olivová 

Ekonom klubu 

 

 

   Zpráva Welfare za rok 2014 – paní Helena Kecová 

 
 Vážení přátelé, v uplynulém roce jsme i nadále spolupracovali s útulky, různými 

organizacemi i jednotlivci, kteří se zabývají záchranou pejsků, pro nás mopsů. 

 Jsem velice ráda, že se nám podařilo vytvořit registr osob, které jsou ochotni 

poskytnout dočasnou péči potřebným mopsům.Velice jim za to děkuji! 

 Přímo přes Welfare byla umístěna jedna mopsička.Dočasnou péči jí poskytl pan Radek 

Skalický ze Zelenče, který má od nás ve své péči již dva staré mopse.Na veterinární ošetření a 

následnou kastraci bylo čerpáno z účtu 4 410,- Kč. Následně byla fenka umístěna u paní 

Marie Boswartové z Prahy 4. 
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 Hotovost v pokladničce Welfare činí 950,- Kč. 

 Děkuji Všem, kteří nejsou lhostejní a jakkoliv se podílejí na záchraně nejen mopsů!

          

         Helena Kecová 

         Welfare MKČR 

 

 

Zpráva   kontrolní  komise  Mops  klubu  ČR – paní Jana Klozová 
 

Dne 21.listopadu 2014 provedla kontrolní komise ve složení Jana Klozová, Jana Nosková  

a Taťána  Šlesingrová  kontrolu  účetnictví Mops klubu České republiky za období leden 

až říjen 2014. Byly zkontrolovány všechny příjmové a výdajové doklady, včetně výpisů z 

běžného účtu a jejich zaúčtování. Dne 22.února  2015 provedla paní Jana  Klozová  

kontrolu  účetnictví  za  listopad  a prosinec 2014. Byly zkontrolovány všechny příjmové 

a výdajové doklady, včetně výpisů z běžného účtu a jejich zaúčtování. 

V loňském roce byla vyřazena tiskárna a dva kusy čteček čipů. Zakoupeny byly nové 

čtečky čipů a výstavní stolek. 

Částka na běžném účtu ke konci roku 2014 činí 343.855,58 Kč. Hotovost v pokladně číní 

7.612 Kč.  

Provedená kontrola účetnictví prokázala, že vše je vedeno pečlivě a bez jakýchkoliv 

nedostatků v souladu s příslušnými předpisy 

   

V Praze dne 22.února 2015                                           

                                                                                 Jana Klozová 

                                                                             Předsedkyně kontrolní komise 

                                                                      

 

 

Stanovy spolku Mops klub České republiky, z.s. 
 

 

I.  

Základní ustanovení 

 

1. Spolek se nazývá plným názvem Mops klub České republiky, z.s.." 

 

2. Spolek je dobrovolným samosprávným společenstvím občanů podle zákona č. 

89/2012 Sb.  občanský zákon, který sdružuje občany se zájmem o plemeno mops, uznané 

FCI (Mezinárodní kynologická federace). Spolek se řídí svými stanovami a právním řádem 

České republiky. 

 

3. Spolek má postavení právnické osoby soukromého práva dle občanského zákona, s 

působností na území České republiky. 

 

4. Sídlo spolku je na adrese Letiny 17, 336 01 Blovice 
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II.  

Hlavní činnost spolku 

 

1. Hlavní činností spolku je chovatelská, odborná, společenská, ochranářská a jiná 

klubová činnost zaměřená na plemeno mops, a to jak v rámci působnosti pro celou ČR, tak 

ve spolupráci se subjekty podobného zaměření i v zahraničí.  

 

2. K dosažení cílů spolek organizuje zejména: 

- aktivní odbornou činnost chovatelskou  

- opatření k ochraně zvířat a životního prostředí obecně  

- opatření k ochraně a všestrannému rozvoji plemene mops  

- zvyšování odbornosti členů a kvality veškerého chovu  

- spolek zajišťuje chovatelům nezbytné podklady nutné k vydání průkazu původu (PP)  

   a další  administrativní úkony nezbytné k vedení chovu  

- propagaci plemene mops  

- organizaci výstav a chovatelských přehlídek i akcí vzdělávacích a společenských  

- pravidelné publikace odborných a zájmových materiálů formou Zpravodaje, popř. jiných                                                          

   písemností, včetně využití elektronických médií  

- dbá o všestranné znalosti svých členů a jejich mravní zásady 

     - získává podpory a dary od jiných právnických a fyzických osob, jakož i příspěvky, 

dotace a granty od orgánů státu či obcí.            

 

III. 

Členství ve spolku 

 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti 

člena spolku, především závazek dodržovat Stanovy spolku a dbát o jeho dobré jméno. 

Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné. 

 

2. Členem tohoto spolku se může stát každý občan České republiky po dosažení  l8 let 

věku. Kdo  se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od 

okamžiku, kdy se stane členem spolku. 

 

3. Členem je fyzická osoba starší l8 let, která byla přijata výborem spolku za člena a 

uhradila roční členský příspěvek stanovený usnesením valné hromady spolku nebo z jejího 

pověření výborem spolku. Roční členský příspěvek je splatný vždy nejpozději do 31. 3. 

toho kterého roku. 

 

4. Přihláška za člena musí být podána písemně. Její součástí musí být bezvýhradné 

prohlášení o závazku žadatele dodržovat Stanovy spolku, ctít jeho dobré jméno, platit 

členský příspěvek dle typu členství. Přihláška musí obsahovat tyto minimální údaje : 

- jméno, příjmení, data narození žadatele 

- národnost a státní příslušnost 

- prohlášení o souhlasu se Stanovami spolku, dalšími vnitřními předpisy spolku a závazku  

  tyto dodržovat 

- datum žádosti a podpis 

 

5.  O přijetí či nepřijetí za člena rozhoduje výbor spolku. Přijatý člen spolku obdrží 

Stanovy  a v sídle spolku může nahlédnout do vnitřních prědpisů spolku.          
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6.  Členství ve spolku zaniká: 

 

 úmrtím člena 

 vystoupením člena na základě jeho písemného prohlášení s vlastnoručním podpisem, 

které je doručeno na adresu sídla spolku 

 vyloučením 

 nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené výborem posledním 

dnem marného uplynutí této lhůty 

 

  

IV.  

Práva členů spolku 

 

l. Každý člen má právo: 

 

a) účastnit se na činnostech spolku 

b) účastnit se členské schůze 

c) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku 

d) vyžadovat informace o činnosti spolku, jeho hospodaření, 

e) být volen do orgánů spolku 

f) právo hlasovat a volit 

 

V.  

Povinnosti členů spolku 

1. Každý člen spolku je povinen: 

 

a) dodržovat Stanovy, usnesení členské schůze a rozhodnutí výboru spolku 

b) dodržovat zápisní řád spolku a respektovat opatření spolku zaměřená k zajištění 

zdravého chovu plemene mops 

c) podílet se s nejvyšší možnou péčí na správě záležitostí spolku 

d)   dbát na dobré jméno spolku 

e) řádně a včas platit členské příspěvky jakož i další poplatky, uložené podle Stanov 

spolku, 

f) šetřit a chránit majetek spolku 

g) podílet se na popularizaci a propagaci spolku a jeho cílů 

h)   respektovat požadavek o zákazu komisního prodeje a prodeje prostřednictvím 

překupníků jedinců plemene mops i ostatních plemen psů i prodeje v obchodní síti 

 i)   dodržování zákonných opatření o ochraně zvířat a životního prostředí, souhlas se 

zásadami Welfare - ochrany mopsů a jejich dodržování 

j)   neprovádět odchov štěňat bez průkazu původu 

 

 

VI. 

Porušení členských povinností 

 

1. Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov, může výbor uložit 

některé z těchto opatření: 

a) výtku 

b) dočasné omezení členských výhod, nejdéle na dobu jednoho roku 
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2. Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě 

nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, 

nelze-li porušení povinností odčinit, nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. 

 

3. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen spolku. V návrhu se 

uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, 

musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a 

uvést  i doložit vše, co je mu ku prospěchu. 

 

4. O vyloučení člena rozhoduje výbor spolku. Výbor odmítne návrh na vyloučení člena, 

odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může 

odmítnout i v jiných odůvodněných případech.  

 

5. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení rozhodnutí spolku o svém vyloučení 

navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. 

Nebylo-li rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm 

dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho 

členství vyloučení zapsán do evidence členů, jinak jeho právo zaniká. 

 

 

VII.  

Orgány spolku 

 

1. Orgány spolku jsou: 

 a)   členská schůze 

 b)   výbor 

c)   kontrolní komise 

 

VIII.  

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská 

schůze se koná podle potřeb, zpravidla 1 x  ročně a svolává ji výbor (písemně, 

elektronickou poštou apod.) nejméně 30 dnů přede dnem konání. 

 

2. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze.  

 

3. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jednání 

zúčastnit. 

 

4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout 

jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. 

 

5. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá-li o to písemně 

nejméně 1/3 členů. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li 

takto svolána, může jí svolat ten, kdo podnět podal, a to na náklady spolku sám. 

 

6. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina 

všech členů, oprávněných k účasti na členské schůzi s rozhodujícím hlasem - oprávněných 

voličů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má 



 klubový zpravodaj 1/2015  

 

 28 

jeden hlas.  

 

7. V případě, že není členská schůze usnášeníschopná, koná se náhradní jednání po 

třiceti minutách. Toto náhradní jednání členské schůze je schopno usnášet se za účasti 

přítomných členů spolku. Náhradní členská schůze může přijmout usnesení při dodržení 

pravidla nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 

 

8. Členská schůze zejména: 

a) projednává zprávy o činnosti a hospodaření spolku, tyto zprávu schvaluje nebo 

ukládá nápravná opatření 

b) projednává a schvaluje návrh rozpočtu na další období 

c) projednává zprávu činnosti kontrolní komise spolku a schvaluje návrhy na 

odstranění závad 

d) stanoví výši ročního příspěvku pro činné členy 

e) volí členy výboru, přičemž může odvolat kteréhokoliv z jeho členů a rovněž     

může odvolat  výbor celý  

f) volí a odvolává členy kontrolní komise spolku 

g) schvaluje novelizaci Stanov 

h) rozhoduje o zániku, rozpuštění a sloučení spolku a s tím vždy současně o 

způsobu likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku spolku 

i) schvaluje odměny pro členy výboru, příp. komisí spolku 

j) schvaluje plán práce spolku na běžný rok 

k) projednává zprávu welfare a hlavního poradce chovu 

 

 

IX.  

Výbor spolku 

 

1. Výbor spolku je statutárním orgánem a spravuje jeho záležitosti mezi členskými 

schůzemi. Tvoří ho předseda (dále jen prezident), hlavní poradce chovu, sekretář, ekonom  

a další člen.  Členové výboru volí a odvolávají ze svého středu prezidenta, hlavního 

poradce chovu, sekretáře a ekonoma. Výbor je volen na dobu tří let. 

 

2. Schůzi výboru svolává prezident, popř. sekretář. Rozhodnutí výboru je přijato, je-li 

přítomna  nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh hlasovala jejich  

nadpoloviční většina. 

 

3. Přípravu podkladů pro jednání výboru zajišťuje sekretář výboru, který rovněž 

zodpovídá za administrativu spolku. 

 

4. O zasedáních výboru se pořizuje písemný zápis, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se 

zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak byly konkrétně rozhodnuty. 

Podepisuje ho prezident, popř. předsedající a další člen výboru. 

 

5. Výbor a jeho prezident jsou povinni předložit členské schůzi na jejím zasedání 

písemné materiály a zprávy, které je členská schůze oprávněna projednat a rozhodnout o 

jejich přijetí. 

 

6. Za odstoupivšího člena výboru může výbor kooptovat jiného člena spolku staršího l8 

let, toto rozhodnutí musí být následně schváleno členskou schůzí. 
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X. 

Kontrolní komise spolku 

 

1. Kontrolní komise spolku je kontrolním orgánem spolku. Komise je tříčlenná, její členové 

jsou voleni členskou schůzí na dobu tří let. 

2. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření spolku, dohlíží, jsou-li záležitosti spolku 

řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.  

 

3. Předseda kontrolní komise má právo se účastnit jednání výboru s hlasem poradním. 

 

4. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění 

závad. 

 

 

XI.  

Majetek a hospodaření spolku, jednání jeho jménem 

 

1. Majetek spolku tvoří zejména finanční fondy, hmotný investiční majetek, nehmotný 

investiční majetek pohledávky a jiná majetková práva. O majetku vede spolek předepsané 

účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho náležitou ochranu. 

 

 Zdroje majetku tvoří zejména: 

a) členské příspěvky 

b) dary a podpory od třetích osob 

c) příjmy z činnosti spolku dle jeho cíle a poslání 

d) příjmy z vkladů, účtů spolku 

 

2. Hospodaření se řídí ročním plánem činností a rozpočtem, schváleným členskou schůzí. Za 

hospodaření odpovídá výbor, za jednotlivé finanční a účetní operace a za právní úkony 

jménem sdružení ti činovníci, členové, kteří je provedli nebo uzavřeli. 

 

3. Finančními prostředky spolku v rámci schváleného rozpočtu disponuje prezident, ekonom 

příp. sekretář spolku. 

 

4. Jménem spolku jedná a zastupuje navenek prezident. Právní úkon v ceně nad 10.000,- Kč 

či úkon v písemné formě musí vlastnoručně podepsat vždy prezident a sekretář, příp. jiný 

určený člen výboru. Ten, kdo porušením tohoto ustanovení způsobí spolku škodu, 

odpovídá za ní spolku dle platného práva. 

 

5. K pravidelným pokladním operacím a bezhotovostnímu styku zřizuje výbor spolku 

pokladnu a dále pak běžný účet. Podpisové právo zajišťuje výbor tak, že případná 

dispozice je vázána na kombinaci minimálně dvou členů výboru spolku. 

 

6. K zabezpečení hotovosti pro běžné platby výbor může používat platební kartu spolku. 

Ekonom na výborových schůzích bude informovat o jednotlivých operacích platební 

kartou. 

 

7. Je-li to užitečné, může výbor spolku pro účely nadstandardní ochrany majetku sjednávat 

pojistné smlouvy. 
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8. S majetkem spolku a nehmotnými právy může výbor nakládat pouze na základě 

souhlasného usnesení členské schůze či dle zmocnění uvedeného ve Stanovách. 

 

XII.  

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. Spolek  je zřízen na dobu neurčitou. 

 

2. Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a 

odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od 

učinění oznámeni o odstoupení na zasedání orgánu nebo od dojití oznámeni o rezignaci do 

sídla spolku.   

 

3. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, 

nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se 

hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o 

které tento orgán nemá působnost rozhodnout. 

 

4. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat 

náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu k volbě. 

 

5. Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně 

ustanovení o členské schůzi spolku. 

 

6. Kolektivní orgán rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za 

přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů.  

 

7. V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán s výjimkou  členské schůze 

rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí 

„per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je 

odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje 

předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích 

přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.  

 

8. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu 

odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je 

tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním 

zápisu z jednání orgánu.  

9. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání 

kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj za 

uvedeném jednání hlasoval.  

10. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.  

11. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může 

navrhnout, aby soud rozhodl neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se 

zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 

12. Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 7. března 2015 s tím, že 

nahrazují stanovy přijaté usnesením členské schůze dne 5. března 2011 
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JUDr. Josef Plachý 

…………………………………….. 

            prezident 

 

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

předávajícím do jednoho měsíce hlavnímu poradci chovu MK. 

 

§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. Do chovu smí být připuštěni pouze jedinci se stupněm vykloubení 

čéšky do 2/2  

 

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.  
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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 

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. 
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§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 feny 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, kontrolní 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.  

 

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. 

 

§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. 

 

§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 a majiteli krycího 

psa nejpozději do 75 dnů po uskutečněném krytí. 
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§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 čipování. 

Pokud byl krycí pes nebo fena, příp. oba,  uchovněni po 23. březnu 2014, musí chovatel 

zároveň s žádankou o evidenční čísla zaslat hlavnímu poradci chovu kopii průkazu původu, 

kde je uveden záznam certifikovaného veterináře o vyšetření stupně vykloubení čéšky.  

Nebudou-li  uvedené PP předloženy, nebo vykloubení čéšky bude větší než 2/2, hlavní poradce 

chovu odmítne provést další úkony k zápisu štěňat do  plemenné knihy ČMKU.  O této 

skutečnosti neprodleně uvědomí chovatele a výbor MK. 

Tato povinnost neplatí pro případ, kdy došlo ke  krytí mimo území České republiky a krycí pes 

je ve vlastnictví zahraničního majitele.  Výjimka se nevztahuje na feny. 
 

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 s originály podpisů, 

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

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 nahlédnutí. Nesplněním této povinnosti nastane důvod ke 

kárnému řízení. 
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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: 

 

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 07. 03. 

2015 a je účinný od 01. 05. 2015. 

 

CACIB  Nitra 10.1.2015 

Frutella iz Zhemchuzhiny Kuzbassa - BIG 1 Junior, BIG 2, BIS Junior 

výstavy 
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HLÁŠENÍ   KRYTÍ 
 

04.09.2014  LOVELY  GUY  THE  BLACK  HEJAKRAL   X    

                                                                                        XADHAA    DOG-LOME 
                    Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01  Letiny ,tel.: 732 402 998 
 

19.10.2014  CH. SEMLANS  IVAN- ALEXANDER     X       CH. NAOMI PIBARO 

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

 

29.10.2014  CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDER     X   

                                                                           CH. ARTEMIS  Z  ÚDOLÍ   VZPOMÍNEK  

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

 

30.10.2014  CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDER     X    CH. ALISON PIBARO 

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

 

01.11.2014 LOVELY  GUY  THE  BLACK  HEJAKRAL      X   MERCI DO-LOME 
                   Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01  Letiny ,tel.: 732 402 998 
 

08.11.2014  OZIRIS DOG-LOME   X    CONNIE  HAVAVLON 

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

 

08.11.2014 DORIAN DOG-LOME X VIKY OD ŽELEZNÉ PANNY 

                   Petra Ducháčková, J. Dobrovského 5, 370 06 Č. Budějovice, tel.: 721 258 004 

 

10.11.2014 LOVELY  GUY  THE  BLACK  HEJAKRAL      X    

                                                                                            KORNELIE NANG-LHAMO 
                   Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01  Letiny ,tel.: 732 402 998 

 

11.11.2014 LOVELY  GUY  THE  BLACK  HEJAKRAL      X   ERICA DOG-LOME 
                   Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01  Letiny ,tel.: 732 402 998 

 
14.11.2014 LOVELY  GUY  THE  BLACK  HEJAKRAL      X   XALIDYA 
                   Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01  Letiny ,tel.: 732 402 998 

 
16.11.2014  GERRY PUG OTAKON  X     XARAH´S PUG  ZE SAMETU  

                    Ilona Pejšová ,Ve Skaličkách 113, 273 03 Stochov 723 672 359  

 

21.11.2014  X-TREM DOG- LOME  X     FAIT HILL  Z´ ERIDANU  DOG LOVE  

                    Jana Klozová, Vitiněves 51, 506 01 Jičín, tel. 774 801 094 

 

26.11.2014  CH.TANGETOPPEN´S BEEF TARTAR  X     

                                                                                V.I.P. VICTORY PUG ZE SAMETU 

                    Jarmila Hájková, Štefánikova 1895,440 01 Louny ,tel.: 415 654 895,732 646 926 

 

28.11.2014  GERRY PUG OTAKON  X     SHAKIRA OD ŽELEZNÉ PANNY 

                    Václav Ždánský, Pražská 1041, 269 01 Rakovník ,tel.: 724 226 859 
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28.11.2014   X-TREM DOG- LOME  X   LEILA NANG-LHAMO 

                     Dagmar Jonášová, Ludvíka Kuny 542, 272 04 Kladno, tel.: 606 452 831 

                      

01.12.2014  OZIRIS DOG-LOME   X    CHARISMA  DOG-LOME 

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

 

04.12.2014  CH.MONPASIE GARVARD    X    CH. CURLY PIBARO 

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

 

06.12.2014  LOVELY  GUY  THE  BLACK  HEJAKRAL      X HEIDY ZLATÁ 

NYNFA 

                    Hana Karásková, 512 61 Přepepře 183, tel.: 724 906 500 

 

14.12.2014  CESAR  AMILKA   X   CECILY MOPS- BREEDING 

                    Marcela Korešová, Karlovarská 220, 363 01 Ostrov n./Ohří, tel. : 776 094 317 

 

16.12.2014  KIRBY DOG-LOME      X     YASMINE ISTAKO 

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

 

17.12.2014  KIRBY DOG-LOME   X  NIOBE DOG-LOME 

                    Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 313 582 032,  775 436 643 

 

18.12.2014  ICH., CH. ZIKMUND PIBARO   X   ICH., CH. GILLIAN PIBARO 

                    Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.: 603 453 761, 326 391 564 
 
20.12.2014  DORIAN DOG-LOME   X  ROXI OD ŽELEZNÉ PANNY 

                    Petra Ducháčková , J. Dobrovského 5, 370 06 Č. Budějovice, tel. 721 258 004 

 

21.12.2014  CH.MONPASIE GARVARD   X CH. PRIMA DONA PIBARO  

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

 

22.12.2014  KIRBY DOG-LOME   X   MADAM DOG-LOME 

                    Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 313 582 032,  775 436 643 

 

26.12.2014  M-KARTHAGO MAD- MOPS   X  CHEER OD ŽELEZNÉ PANNY 

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

 

01.01.2015  Z´ERIDANU DOG LOVE UNICUM  X   AGRICOLA  ACTIN  ALET 

                    Marcela Korešová, Karlovarská 220, 363 01 Ostrov n./Ohří, tel. : 776 094 317 

 

03.01.2015  UNO MOMENTO MY LITTLE GIANT    X    

                                                                                 FELINA ZE ŽDÁNSKÉ ZAHRADY 

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

  

03.01.2015  GERRY  PUG  OTAKON    X   ALLETTA  PEJSEK  KOLODĚJSKÝ 

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

 

09.01.2015  ICH.,CH. MONPASIE FOKUS-POKUS  X   CH. GOTIKA PIBARO 

                    Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.: 603 453 761, 326 391 564 
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12.01.2015  HRABĚ  ANNS´I  Z LOBKOVICKÝCH VINIC  X  

                                                                                           WILD TEA PUG ZE SAMETU 

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

 

13.01.2015  KIRBY DOG-LOME   X   UNIKA II. MAD-MOPS 

                    Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 313 582 032,  775 436 643 

      

21.01.2015  GRANDCH. MONTY JR. DE  LAMICO   X   

                                                     C.I.B. GRANDCH.VALESPES SEVERNOE SIANIE  
                      MVDr. Jana Šikulová, Masarykova 519, 417 42 Bohosudov,  tel. 728 817 829 

 

28.01.2015  CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDER  X      CH. CLIVIE  PIBARO 

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

 

29.01.2015  BLACK JADE PAKONY BOSCO   X      AIKA   PONYNKA 

                    Iveta Hudcová, Velkopavlovická 10 ,628 00 Brno, tel.: 774 858 213 

 

02.02.2015  UNO MOMENTO MY LITTLE GIANT    X   GÁBINKA  ISTAKO 

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

 

06.02.2015  UNO MOMENTO MY LITTLE GIANT    X   NATAŠKA HEJAKRAL 

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

 

10.02.2015  DEANDRA CHAD              X                COFFI HELZA   

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

 

10.02.2015  M-KARTHAGO MAD-MOPS    X  ODEA FANTASY DOG-LOME  

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

 

25.02.2015  CH. SEMLANS  IVAN- ALEXANDER   X   

                                                                          JCH. CHRISTINA  BLACK  HEJAKRAL 

                    Vlasta Šubrtová, Janáčkova 1002, 277 13 Kostelec n./L. ,tel.: 731 136 63 

 

28.02.2015  LOVELY  GUY  THE  BLACK  HEJAKRAL               X   

                                                                                                   MARNA DOG-LOME 
                   Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01  Letiny , tel.: 732 402 998 

 

05.03.2015  JOHNY OD RIVETY  X     MISS MOLLY  Z  NADĚJSKÝCH   RYBNÍKŮ  

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

08.03.2015  CH. SEMLANS  IVAN- ALEXANDER             X        

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

 

13.03.2015  FAETON DOG-LOME    X   JCH. ODA MAE  BLACK  HEJAKRAL  

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

 

15.03.2015  OZIRIS DOG-LOME     X       JASMÍNA  BARD 

                    Plachý Josef + Věra , Letiny 17,336 01 Blovice, tel. : 604 404 227 
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17.03.2015  MC FLY DOG-LOME      X       JCH. GRACE  KELLY  ISTAKO   

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

 

17.03.2015  X-TREM DOG- LOME  X    BIBI     ŠIMÍČEK 

                    Renata Šimandlíková, Zlončice 19, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 

                     tel.: 608 608 271   

 

19.03.2015  CH. CHIPS PIBARO    X       CH. ARISTA PIBARO      

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

 

19.03.2015  CH. GREGORY PIBARO   X       CH.CAROLINA PIBARO 

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

    

20.03.2015  UNO MOMENTO MY LITTLE GIANT            X   

                                                            MULTI CH.LOLLY BOOP BLACK HEJAKRAL 

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

 

22.03.2015  OZIRIS DOG-LOME   X       KAYKA   DOG-LOME 

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

 

28.03.2015  CH. SEMLANS  IVAN- ALEXANDER        X       CH. ALPACA PIBARO 

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

 

 

   HLÁŠENÍ VRHU 
 

24.10.2014  „HAVAVLON“ 

                    O: LOVELY  GUY  THE  BLACK  HEJAKRAL 

                    M: KAYKA DOG-LOME 

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

                    0/1 černá    

 

04.11.2014  „DOG-LOME“    
                    O:  LOVELY  GUY  THE  BLACK  HEJAKRAL 

                    M: XADHAA DOG-LOME 

                    Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998 
                    0/2 béžová , 2/0 černá  
 

11.11.2014  „SPAN DOG´S “ 

                    O: ALF MON KELLY 

                    M: GEORGINA Z ´ERIDANU DOG LOVE 

                    Jana Klozová, Vitiněves 51, 506 01 Jičín, tel. 774 801 094 

                    0/1 černá 
 

28.11.2014  „OD ŽELEZNÉ PANNY“   
                    O: DORIAN DOG-LOME 
                    M: MISS MOLLY  Z  NADĚJSKÝCH   RYBNÍKŮ  

                    Petra Ducháčková, J. Dobrovského 5,370 06 Č. Budějovice, tel.: 777 883 477 
                    0/2 béžová 
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07.12.2014  „ŠIMÍČEK“  

                    O: X-TREM DOG-LOME 

                    M: EL-FAYUM  DREAM  LIFE  

                    Renata Šimandlíková, Zlončice 19,278 01 Kralupy n./Vltavou, tel.: 608 608 271 

                    3/2 béžová, 1/0 černá 

 

 11.12.2014  „Z JIZEREK“ 

                     O: ALWA DOG-LOME 

                     M: BONNY KELLY BOHEMIA 

                     Václav Chvála, Jarošova 1078/1,500 03 Hradec Králové, tel. : 731 481 866 

                     0/1 béžová, 0/1 černá 

 

18.12.2014   „PERALI  MORAVIA“ 

                     O: SEMLANS   IVAN  ALEXANDER  

                     M: BETTY XENTAMAL 

                     Dana Hniličková, n. Osvobození 137, 788 32 Staré Město, tel.:  607 288 587 

                     2/3 béžová 

 

19.12.2014  „ OD PAVOUKŮ“ 

                    O: UTERRY Z LOBKOVICKÝCH VINIC 

                    M: CASSANDRA ARITABOX 

                    Jaroslava Pavouková, Žižkova 622, 393 01 Pelhřimov, tel.: 724 650 252 

                    0/1 béžová 

 

27.12.2014  „PIBARO“ 
         O: CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDER 

         M: CH. ALISON PIBARO 

                    Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.: 603 453 761, 326 391 564 
                    1/0 béžová 

 

27.12.2014  „PIBARO“ 
         O: CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDER 

         M: CH. ARTEMIS Z ÚDOLÍ VZPOMÍNEK 

                    Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.: 603 453 761, 326 391 564 
                    1/4  béžová 
 

01.01.2015  „DOG-LOME“    
                    O:  LOVELY  GUY  THE  BLACK  HEJAKRAL 

                    M: MERCI  DOG-LOME 

                    Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998 
                    0/2 béžová  
 

09.01.2015  „ OD ŽELEZNÉ PANNY“ 

                    O: ORIAN DOG-LOME 

                    M: VIKY OD ŽELEZNÉ PANNY 

                    Petra Ducháčková, J. Dobrovského 5, 370 06 Č. Budějovice, tel.: 721 258 004 

                    2/3 béžová 
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12.01.2015  „ HAVAVLON“ 

                    O: OZIRIS DOG-LOME 

                    M:CONNIE HAVAVLON 

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

                    1/2 béžová, 1/2 černá 

 

23.01.2015  „PERLA SABEOR“ 

                     O: GERRY PUG OTAKON 

                     M: XARAH PUG ZE SAMETU 

                     Ilona Pejšová , Ve Skaličkách 113, Stochov, tel.: 723 672 359 

                     0/1 béžová 

        

28.01.2015  „ZE ŽDÁNSKÉ ZAHRADY“ 

                    O: GERRY PUG OTAKON 

                    M: SHAKIRA OD ŽELEZNÉ PANNY 

                    Václav Ždánský, Pražská 1041, 269 01 Rakovník ,tel.: 724 226 859 

                    1/1 béžová 

 

28.01.2015  „ZE SAMETU“ 

                    O: CH.TANGETOPPEN´S BEEF TARTAR       

                    M: V.I.P. VICTORY PUG ZE SAMETU 

                    Jarmila Hájková, Štefánikova 1895,440 01 Louny , tel.: 732 646 926,415 654 895 

                    1/2 béžová 

 

03.02.0201  „Z DALUB BOHEMIA „ 

                    O: X-TREM DOG- LOME 

                    M: LEILA NANG-LHAMO 

                    Dagmar Jonášová, Ludvíka Kuny 542, 272 04 Kladno, tel.: 606 452 831 

                    2/0 černá 

 

05.02.2015  „ HAVAVLON“ 

                    O: OZIRIS DOG-LOME 

                    M: CHARISMA DOG-LOME 

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

                    2/1 béžová, 0/1 černá 

 

12.02.2015  „AMILKA“ 

                    O: CESAR  AMILKA    

                    M: CECILY MOPS- BREEDING 

                    Marcela Korešová, Karlovarská 220, 363 01 Ostrov n./Ohří, tel. : 776 094 317 

                    1/0 béžová  

 

14.02.2015  „ARCITA“ 

                    O: KIRBY DOG-LOME  

                    M: NIOBE DOG-LOME 

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

                    2/2 černá       
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20.02.2015  „ARCITA“ 

                    O: KIRBY DOG-LOME  

                    M: MADAM DOG-LOME 

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

                    3/3 černá       

 

25.02.2015  „OD ŽELEZNÉ PANNY“   
                    O: DORIAN DOG-LOME 
                    M: ROXI OD ŽELEZNÉ PANNY 

                    Petra Ducháčková, J. Dobrovského 5,370 06 Č. Budějovice, tel.: 777 883 477 
                    0/1 béžová 

 

28.02.2015  „Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ“ 

                    O:M-KARTHAGO MAD MOPS  

                    M: CHEER OD ŽELEZNÉ  PANNY 

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

                    2/1 béžová 
         

07.03.2015  „ISTAKO“ 
                     O: GERRY PUG OTAKON  

                     M: ALLETTA PEJSEK KOLODĚJSKÝ 

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

                     1/5 béžová 

 

07.03.2015  „ISTAKO“ 
                     O: UNO MOMENTO MY LITTLE GIANT     
                     M: FELINA ZE ŽDÁNSKÉ ZAHRADY 

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

                     2/2 béžová 

 

14.03.2015  „ARCITA“ 

                    O: KIRBY DOG-LOME  

                    M: UNIKA II. MAD-MOPS 

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

                    2/4 černá       

 

17.03.2015  „PES VÍTACÍ“ 

                    O: HRABĚ  ANNS´I  Z LOBKOVICKÝCH VINIC 

                    M: WILD TEA PUG ZE SAMETU 

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

                    4/0 béžová 

 

30.03.2015  „HEJAKRAL“  

                     O: GRANDCH. MONTY JR. DE  LAMICO      

                     M: C.I.B. GRANDCH.VALESPES SEVERNOE SIANIE  

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

                     0/1 černá 
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CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA NIŽBOR 06.12.2014 
 

Psi béžoví: 

 

GARP HAVAVLON 
Datum narození: 07.10.2013 

Váha 12,00 kg 

Luxace pately 0/0 

Otec: Billy Dog- Lome 

Matka: Connie Havavlon 

Majitel: Petra Řeřichová, Bořivojova 1776,413 01 Roudnice n./L., tel.: 725 755 204 

 

Kód 

I. 1a,2a,3-,4-,5a,6a,7c,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,14c,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a 

IV. 1b 

zařazen do chovu 

 

RASTY Z LOBKOVICKÝCH VINIC 

Datum narození: 22.11.2012 

Váha 11,60 kg 

Luxace pately 0/0 

Otec: Tangetoppen´s Beef Tartar 

Matka: Nika z Lobkovických vinic 

Majitel: Miluše Ježková , Španielova 1252/94, 160 00 Praha 6, tel.: 777 208 100 

 

Kód 

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

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

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

IV. 1a 

zařazen do chovu 

 

UNO MOMENTO MY LITTLE GIANT 

Datum narození: 31.08.2013 

Váha 8,80 kg 

Luxace pately 0/0 

Otec: Black Royal from My Little Heart 

Matka: Remizmenti Buflák Limo 

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

 

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,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a 

IV. 1a 

zařazen do chovu 
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Feny béžové: 

 

GINNA HAVAVLON 

Datum narození: 24.04.2013 

Váha 7,70 kg 

Luxace pately 0/0 

Otec: Billy Dog-Lome 

Matka: Connie Havavlon 

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

 

Kód 

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

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

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

IV. 1a 

zařazen do chovu 

 

HEIDI HELZA 

Datum narození: 23.02.2013 

Váha 9,00 kg 

Luxace pately 0/0 

Otec: Ananas Helza 

Matka: Collet Zlatá nymfa 

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

 

Kód 

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

II. 1a,2a,3b,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,19b,20a,21- 

IV. 1b 

zařazen do chovu 

 

WHANI DOG-LOME 

Datum narození: 07.10.2013 

Váha 6,90 kg 

Luxace pately 0/0 

Otec: Deandra Chad 

Matka: Coffi Helza 

Majitel: Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny, tel.: 737 933 328 

 

Kód 

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

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,16b,17a,18a,19b,20a,21- 

IV. 1a 

zařazen do chovu 
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Feny černé: 

 

ODA MAE BLACK HEJAKRAL 

Datum narození: 12.10.2013 

Váha 9,50 kg 

Luxace pately 2/2 

Otec: Monty Jr.de Lamico 

Matka: Valespes Severnoe Sianie 

Majitel: Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 737 933 328 

 

Kód 

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

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

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

IV. 1a 

zařazen do chovu 

 

 
 

Frutella iz Zhemchuzhiny Kuzbassa - BIG 1 Junior, BIS Junior,  

BIG 2 skupina 9 
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 CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA NIŽBOR 07. 03. 2015 
 

Psi béžoví: 

 

CHARLIE HELZA 

Datum narození: 23.4. 2013 

Váha 10,70 kg 

Luxace pately 0/0 

O: Baxxy Dog- Lome 

M: Cappy Helza 

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

 

Kód 

I. 1a,2b,3-,4-,5a,6a,7c,8b,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. 1b zařazen do chovu 

 

GEORG PES VÍTACÍ 

Datum narození: 1.3. 2012 

Váha 10,60 kg 

Luxace pately 0/0 

O: Merlin z Lobkovických vinic 

M: Babou-Beba Schmeichel 

Maj: Jaroslava Valachová, K Sadu 754/2B, 182 00 Praha 8, tel.: 606 167 294 

 

Kód 

I. 1a,2b,3-,4-,5a,6b,7c,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,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a 

IV. 1a zařazen do chovu 

 

UMBERTO DOG-LOME 

Datum narození: 8.9.2013 

Váha 7,30 kg 

Luxace pately 0/0 

O: Gerry Pug Otakon 

M: Elyada Dog-Lome 

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

 

Kód 

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

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

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

IV. 1b zařazen do chovu 
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Psi černí 

 

GLORIOUS DEKLAREISHEN MEN 

Datum narození: 3.9.2013 

Váha 8,20 kg 

Luxace pately 0/0 

O: Cash vom Sachsehn Adel 

M: Monirentes Riviera 

Maj: Ing.Lucie Olivová, Italská 833/32, 120 00 Praha 2, tel.: 724 057 486 

 

Kód 

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

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

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 

 

ACHERERIA DOG-LOME 

Datum narození 11.12.2013 

Váha 8,20 kg 

Luxace pately 0/0 

O: Deandra Chad 

M: Xadhaa Dog-Lome 

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

 

Kód 

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

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

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

IV. 1a zařazen do chovu 

 

BONETT PUG ZE SAMETU 

Datum narození 23.11.2013 

Váha 9,30 kg 

Luxace pately 0/0 

O: Tangetoppen´ s Beef Tartar 

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

Maj: Jarmila Hájková ,Štefánikova 1895, 440 01 Louny, tel. : 732 646 926 

 

Kód 

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

II. 1a,2b,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11b,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 zařazen do chovu 
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FELICIA HAVAVLON 

Datum narození 13.03.2013 

Váha 8,00 kg 

Luxace pately 0/1 

O: Billy Dog-Lome 

M: DennyMajbo-Jalibo 

Maj: Renata Risová, Michnova 1620, 149 00 Praha 4 

 

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,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16b,17a,18a,19b,20a,21- 

IV. 1a zařazen do chovu 

 

XENA OD ŽELEZNÉ PANNY 

Datum narození 02.11.2012 

Váha 9,70 kg 

Luxace pately 0/0 

O: Bruno Mon Kelly 

M: Brenda od Železné panny 

Maj: Helena Forstová, Ledenická 83, 370 06 Č.Budějovice, tel.: 604 660 848 

 

Kód 

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

II. 1a,2b,3b,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 zařazen do chovu 

 

Feny černé 

 

JUDY BLACK GIRL ARCITA 
Datum narození 18.12.2013 

Váha 9,20 kg 

Luxace pately 0/0 

O: Kirby Dog-Lome 

M: Madam Dog-Lome 

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

 

Kód 

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

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

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

IV. 1b zařazen do chovu 

 

ZCARLET DOG-LOME 

Datum narození 07.12.2013 

Váha 7,30 kg 

Luxace pately 0/0 

O: Lovely Guy the Black Hejakral 

M: Merci Dog-Lome 
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Maj: Hana Nýčová, 439 08 Pátek u Loun 138, tel.: 723 437 520 

 

Kód 

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

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

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

IV. 1a zařazen do chovu 

 

ZIDARA DOG-LOME 

Datum narození 07.12.2013 

Váha 6,80 kg 

Luxace pately 0/0 

O: Lovely Guy the Black Hejakral 

M: Merci Dog-Lome 

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

 

Kód 

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

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

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

IV. 1b zařazen do chovu 

 

PDE - Nekrotická meningoencefalitida  
 

PDE (Pug Dog Encephalitis) patří mezi zánětlivá onemocnění a je druhově specifické pro psy 

plemena mops.  Onemocnění se vyskytuje ve stejné četnosti bez ohledu na pohlaví a je známo 

pod názvem "nekrotická meningoencefalitida".  Podobné příznaky onemocnění jako u 

plemene mops byly popsány i u jiných psích plemen, ale nebylo spolehlivě prokázáno, zda se 

jedná o stejné onemocnění. 

PDE je smrtelné onemocnění, které se objevuje ve věku 6 měsíců až 7 let, s nevyšší četností 

ve věkové skupině 9 – 19 měsíců. Patognomicky dochází k zánětu mozku a okolních tkání, 

což následně vede k odumírání (nekróze) jednotlivých částí mozku za doprovodných  

klinických příznaků. Mezi příznaky onemocnění mohu z klinické zkušenosti uvést 

neurologické příznaky, jako jsou záchvaty připomínající epilepsii, slepota, úmyslné narážení 

hlavou do překážek, nekoordinované pohyby a bolestivost krku projevující se takzvaným 

ztuhlým krkem. Z diferenciálních diagnóz je potřeba uvést jak zánětlivá tak nezánětlivá 

onemocnění, jako jsou výhřez meziobratlové ploténky, zlomeniny, psinka, vzteklina nebo 

toxoplazmóza. Při stanovení diagnózy PDE by se na tato další možná onemocnění nemělo 

zapomínat.  

PDE se nedá vyléčit, ale je možné zmírňovat příznaky onemocnění, např. tlumením křečí a 

omezením otoku mozku. Nemoc však vždy bohužel končí smrtí. 

Léta výzkumu zatím neukázala příčinu vzniku PDE, ale předpokládá se, že se jedná o 

genetické onemocnění. V liniích mopsů se vyskytuje mnoho  skrytých nosičů, kteří 

neonemocní, ale onemocnění se může objevit až u jejich potomků.  Některé výzkumy 

naznačovaly, že se PDE může rozvinout následkem virového onemocnění nebo autoimunitní 

choroby. Tyto hypotézy se však nepotvrdily a účinná prevence není k dispozici.  Pokud 

nebude odhalena skutečná příčina onemocnění PDE, genetické analýzy zůstávají jedinou 

možností odhadu prognózy.   



 klubový zpravodaj 1/2015  

 

 51 

V současné době se rozlišují dvě formy PDE. Pomalejší forma PDE se projevuje záchvaty, 

které trvají několik sekund až minut, po kterých následuje až několikatýdenní bezpříznakové 

období, než dojde k další sérii záchvatů, které se vždy při znovuobjevení stupňují. Rychlejší 

forma PDE se projevuje stejnými příznaky, ale hned od počátku s vyšší intenzitou, a není 

provázena obdobím bez příznaků. V některých případech může onemocnění vyústit i během 

bezpříznakového období v náhlou smrt. Při stanovení diagnózy veterinárním lékařem je nutno 

i s touto možností počítat. V případě, že příznaky zcela ustoupí v důsledku symptomatické 

léčby, pravděpodobně se nejednalo o PDE onemocnění. 

Z hlediska genetiky bylo zjištěno několik hlavních skutečností o vyšší pravděpodobnosti 

rozvoje onemocnění a přenosu na potomstvo. Bylo zjištěno, že mutantní gen se přenáší 

autosomálně-recesivně. Na základě výsledků testů z krve či bukální sliznice lze rozlišit 3 

skupiny mopsů.   

První skupinou jsou normální homozygoti (čistí), kteří mohou být bezpečně použiti ke krytí a 

nikdy se u nich ani u potomstva neobjeví příznaky onemocnění PDE.  

Druhou skupinu tvoří heterozygoti (nosiči), kteří mají jeden gen normální a jeden s 

náchylností k PDE. U takového nosiče existuje 50% pravděpodobnost, že se tento gen přenese 

na jeho potomky. Neměli by se křížit dva heterozygoti, protože existuje 25% 

pravděpodobnost, že nemocí PDE budou postiženi potomci. Heterozygoti (nosiči) pokud 

vůbec, tak by měli být kříženi pouze s normálními homozygoty. 

Třetí skupinu tvoří mutantní homozygoti (postižení), kteří jsou ve vysokém riziku, že se u 

nich může projevit PDE. Představují i nejvyšší riziko pro své potomky, protože každému 

potomkovi předají mutovaný gen.  

Dokud nebude jasně prokázána příčina onemocnění a nebude určen efektivní způsob léčby, 

zůstává jedinou prevencí šíření tohoto smrtelného onemocnění genetický test u každého 

mopse určeného do chovu.  Provedením genetické analýzy a racionálním přístupem při 

zařazení do chovu se zabrání šíření tohoto onemocnění a beznaději, která se chovatele zmocní 

při zjištění diagnózy PDE. Pokud již chovatel má mopse od netestovaných rodičů a objeví se 

u něj symptomy podobné PDE, je důležité, aby veterinární lékař na možnost onemocnění PDE 

nezapomněl. 

Genetické vyšetření provádíme na naší klinice ve spolupráci s laboratoří Laboklin.  Pro 

spolehlivé vyšetření je nejvhodnější odběr krve ( cca 1ml ) nebo jako alternativa  stěr z vnitřní 

strany tváře (bukální sliznice), který psa nikterak nezatíží. 

 

MVDr. David Jíra, Ph.D.                                                                                                   

Veterinární klinika Michle 

Na Úhoru 657/5 

Praha 4, 141 00 

Email:info©veterina-michle.cz 

Tel: 241483607 
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CACIB Nitra, 11.1. 2015- Frutella iz Zhemchuzhiny Kuzbassa –  

BIG 1 Junior, BIS Junior 

 

 

Blahopřejeme k získání titulu! 
 

 

 

 

                                                                                                  

Klubový šampión Mops klubu ČR            Raulina Dog – Lome 
    
Klubový šampión Mops klubu ČR            Jasmína Bard 
 
Klubový šampión Mops klubu ČR            Jessica Bard 
 
Klubový šampión Mops klubu ČR            Orry Pibaro 
 
Klubový šampión Mops klubu ČR            Nosferat Pibaro 
 
Klubový šampión Mops klubu ČR            Chips Pibaro 
 
Klubový šampión Mops klubu ČR            Frutella iz Zhemchuzhiny Kuzbassa 
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Šampion Slovenska                                 Prima Dona Pibaro 

Český junior šampion                               Prima Dona Pibaro 

Český junior šampion                               Domino Effect Oasis 
 

Český junior šampion                               Frutella iz Zhemchuzhiny Kuzbassa 

Šampion mladých SR                              Nosferatt Pibaro 

Šampion mladých SR                              Domino Effect Oasis 

Šampion mladých SR                              Frutella iz Zhemchuzhiny Kuzbassa  

Šampion mladých Černá hora                 Domino Effect Oasis 

Šampion mladých Černá hora                 Frutella iz Zhemchuzhiny Kuzbassa 

Šampion ČR                                            Nosferatt Pibaro          

Šampion ČR                                            Prima Dona Pibaro 
 
Šampion ČR                                            Orry Pibaro 

Šampion SR                                            Nosferatt Pibaro          

Šampion SR                                            Chips Pibaro 
 

Šampion SR                                            Orry Pibaro 
 
Šampion Černé hory                                Nosferatt Pibaro          
                                                                      
Šampion veterán SR                                Fergie Malý Sen 

Šampion veterán SR                               Joshua Pibaro 

 

 

Seznam výstav v kategorii Mezinárodní 
  

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích  
Termín konání: 25.4. – 26.4. 2015 

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 
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Mezinárodní výstava psů Praha  
Termín konání: 2.5. – 3.5. 2015 

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: 23.5. – 24.5. 2015 

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: ord_bohemia_canis@seznam.cz 

Ostatní informace: nordbohemiacanis@seznam.cz www.nordbohemiacanis.cz 

 

Intercanis Brno 

Termín konání: 27.6. – 28.6. 2015 

Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Intercanis, 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  

 

Interdog Bohemia Mladá Boleslav 
Termín konání: 29.8. – 30.8. 2015 

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: 10.10. – 11.10. 2015 

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 

 

Double CACIB – Prague Expo Dog  
Termín konání: 31.10. – 1.11. 2015 

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 

mailto:interdogbohemia@seznam.cz
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www: http://www.vystavapsu.cz 

E-mail: vystava@kynologie.cz 

 

Seznam výstav v kategorii Národní  
 

Národní výstava psů Klatovy 

Termín konání: 20.6. – 21.6. 2015 

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

Místo konání: Klatovy 

Kontaktní údaje telefony: 00420 725 833 320 

www: http://vystavaklatovy.info 

E-mail:  vystava@vystavaklatovy.info  

 

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 
Termín konání: 18.7. – 19.7. 2015 

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 

 

Moravskoslezská národní výstava psů  

Termín konání: 19.9. – 20.9.2015 

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 
 

30. Klubová výstava mopsů + 4. ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy 

Termín konání: 13.6. 2015 

Kontaktní údaje: Mops klub ČR, Letiny 17, 336 01 Blovice 

http://www.mopsklub.cz/index.php 

 

 

Speciální klubová výstava 

Termín konání: 3.10. 2015 

Kontaktní údaje: Mops klub ČR, Letiny 17, 336 01 Blovice 

http://www.mopsklub.cz/index.php 
 

mailto:info@intercanis.cz
http://www.mopsklub.cz/index.php
http://www.mopsklub.cz/index.php
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EuroDogShow 2015 Oslo, Norsko 

Termín konání: 4. - 6.9. 2015 

Kontaktní údaje http://www.europeandogshow2015.com/en/ 

 

WORLD DOG SHOW 2015, Miláno, Itálie 

Termín konání: 11. – 14.6. 2015 

Kontaktní údaje  http://www.wds2015.com/ 

 

 
Fammy Dog - Lome 

Vážení přátelé, 

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

Děkuji za vaše příspěvky a fotografie. Zpravodaj MK ČR se na základě rozhodnutí členské 

schůze ve stávající podobě vydávat nadále nebude, nahradí ho Bulletin Mops klubu ČR, který 

bude vycházet každoročně ke dni členské schůze.  

 

REDAKCE: e-mail: vybor@mopsklub.cz 

Klubový zpravodaj 1/2015 vydán pro potřeby Mops Klubu ČR v nákladu 110 ks. 

Vydavatel: MOPS KLUB ČR 

Odpovědný redaktor: Petra Procházková, tisk: tiskárna Brouček, Praha.  
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MOPS KLUB ČR  

 

GCh. Savanah Dog - Lome 

Narozena: 23.1. 2010 
Otec: Wizard Pibaro 

Matka: Charlinne Dog - Lome 
Chovatelka: Jiřina Krsová 

 Majitelé: Věra a Josef Plachý 

 
 

http://www.mopsklub.cz/ 


