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P ř e d s t a v u j e m e  v á m :
ch. Nutkin Wonder Boy

Datum narození: 
16. 2. 1991 

Otec:  
Danpug Mr. Mulligan

Matka: 
Emma

Majitelka: 
MVDr. Olga Dvořáková
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VÝBOR MOPS KLUBU ČR 
 
 

Prezident: 
MUDr. Milan RABA 

Nová Kolonie1451/3a, 15 500 Praha 5  - 
Stodůlky 

tel/fax.: 251 511 992 
mobil: +420 724 049 739 

e-mail: milanraba@quick.cz 
 
 
 

Sekretář: 
JUDr. Josef  PLACHÝ 

Letiny 17, 336 01 Blovice 
tel.: 377 527 883 

 mobil: +420 604 404 227 
e-mail: j.plachy@centrum.cz 

 
 
 

Hlavní poradce chovu: 
Jiřina KRSOVÁ 

Kbelnice 33, 336 01 Letiny 
tel.: 371 596 227 

 mobil: +420 732 402 998 
e-mail: dog-lome@volny.cz 

 
 
 

Evidence členské základny + ekonom: 
Věra PLACHÁ 

Letiny 17, 336 01 Blovice 
tel.: 377 527 883 

 mobil: +420 737 107 854 
e-mail: vplacha@volny.cz 

 
 
 

Referent CHP: 
Alena HROMOVÁ 

Čechova 93, 440 01 Veltěže 
tel.: 415 676 230 

 mobil: +420 607 970 667 
e-mail: AlenaHromova@seznam.cz 

 
 
 
 

 
 

 
 

Welfare: 
Anna KOLÁŘOVÁ 

Špagátovka 552, 331 51 Kaznějov 
 mobil: +420 604 682 811 

e-mail: kolarova.anna@kralovice.cz 
 
 
 

Člen výboru: 
  Petr GALÁŠ 

Pod Makovým vrchem 524  
345 62 Holýšov 
tel.: 379 491 804 

 mobil: +420 775 363 791  
e-mail: petr.galas@servispc.com 

 
 
 

Tisková mluvčí (PR): 
Jaroslava VALACHOVÁ 

K sadu 754 B, 182 00 Praha 8 
tel.: +420 606 167 294 

e-mail: jaja.007@centrum.cz 
 
 
 

Redakce zpravodaje Mops klub ČR: 
Ing. Petra PROCHÁZKOVÁ 

Ohradní 1359, 140  00 Praha 4 – Michle 
tel.: 241 730 619 

mobil: +420 732 186 524 
e-mail: redakce.mopsklub@seznam.cz 
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PORADCI CHOVU 
 

Hlavní poradce chovu: 
Jiřina KRSOVÁ 

Kbelnice33, 336 01 Letiny 
tel.: 371 596 227 

 mobil: +420 732 402 998 
e-mail: dog-lome@volny.cz 

   
Praha a střední Čechy: 

Blanka HUBÁLKOVÁ 
Komenského novostavba, 276 01 Mělník 

tel.: 732 233 410 
  

Severní Čechy: 
Iva KYSELKOVÁ 

Suché 6, 415 01 Teplice 
tel.dom.: 417 565 388 
 tel.zam.: 417 532 342 

 
Západní Čechy: 

Pavla KOTĚŠOVCOVÁ 
Šťáhlavy 574, 332 03 Šťáhlavy 

tel.: 377 969 142 
 mobil: +420 605 180 721 

 
Východní Čechy: 

Jana SLABÁ 
Dolní Ředice 40, 533 75 Pardubice 

mobil: +420 605 276 020 
e-mail: slabajana@seznam.cz 

 
Jižní Čechy: 

Jolana PILLAROVÁ 
Ponědrážka 5,37901 Třeboň,  

tel.: 384792041 
mobil: +420 602 852 694 

e-mail: pharlap-dogs@volny.cz  
 

Jižní Morava: 
Jana HOLUBOVÁ 

Radostín 108, 59101 Žďár nad Sázavou 
mobil: +420 724 315 178 

tel. zam.: 566659186 
e-mail: info@aifi.cz 

 
 
 
 

Severní Morava: 
Mgr. Dana HNILIČKOVÁ 

Nám. Osvobození 137, 
788 32 Staré Město pod Sněžníkem 

tel.: 583 239 317 
mobil: +420 607 228 587 

 

REVIZNÍ KOMISE 
 

Předseda komise:  
Marie BLÁHOVÁ 

Dolce 79, 334 01 Přeštice 
mobil: +420 776 383 511 

e-mail: mblahova@tiscali.cz 
 

Hana NYČOVÁ 
Pátek u Loun 138 

439 08 Pátek u Loun 
tel.: 415 693 377 

mobil: +420 723 437 520 
e-mail: hananycova@seznam.cz 

 
Drahuška HANZÍKOVÁ 

17.listopadu 793, 334 41 Dobřany 
mobil: +420 777 804 820 

 
INTERNETOVÉ STRÁNKY 

MK ČR 
 

Jiří KULHÁNEK 
Květnového vítězství 1554/54 

Praha 11, 149 00 
mobil: +420 603 393 538 

e-mail: mkcr.admin@mops.cz 
e-mail: mopsklub@seznam.cz 
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PLATBY A BANKOVNÍ SPOJENÍ NA MK ČR 
 

IČO 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:                        0379  
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 
NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT VŠECHNA ČÍSLA, JINAK NELZE ZJISTIT KDO PLATIL! 
 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:  
pro člena MK ČR  350,- Kč  
pro člena MKČR - důchodci a studenti 200,- 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 !!!  
Ekonom 
klubu: Věra Plachá 
Letiny 17, 336 01 Blovice, tel.: 377 527 883, mobil: +420 737 107 854, 
 e-mail: vplacha@volny.cz 
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Za panem Zdeňkem Bláhou  
  

Dne 25.12.2007 prohrál svůj poslední zápas se zákeřnou chorobou pan Zdeněk Bláha. 
Odešel předčasně ve věku 55 let. 
 
Zdeněk Bláha byl zakládající člen Mops klubu ČR a mezi lety 1992 až 2004 také člen výboru 
klubu.J eho osobnost byla neodmyslitelně spjata zejména s výstavami na Kozlu, kde dělal 
dlouhá léta ředitele a se Dnem mopse, který obětavě organizoval. 
Jeho Ich.Cyryl Bendogi se stal 2x světovým a 3x klubovým vítězem. Dokázal Cyryla výborně 
vycvičit a svými kousky nás bavili na Dnech mopse. 
Zdeněk byl výborný kamarád, obětavý člověk, na kterého bylo spolehnutí, byl vždy připraven 
pomoci. Přitom byl neobyčejně skromný a vždy se raději držel v pozadí. 
Po odchodu z výboru se věnoval své další lásce a tou byl tenis. 
 
Proč ti nejlepší musí odejít tak brzy? 
Zdeňku, nikdy na Tebe nezapomeneme! 
 

MUDr.Milan Raba 
President Mops klubu ČR 

 
 

 Vzpomínka na Zdeňka Bláhu 
 
V závěru loňského roku zemřel po těžké nemoci náš dlouholetý kamarád a člen klubu mopsů 
Zdeněk Bláha. Nejsem žádná  spisovatelka a do zpravodaje píšu asi poprvé ale chtěla bych 
připomenout Zdeňka a jeho čtyřnohého přítele Cinďu ( Cyril  Bendogi) alespoň tak jak jsem 
s nimi seznámila já. Můj úplně první kontakt s nimi byl, jak jinak, při krytí naší první fenky 
Báry, setkala jsem se s obdivuhodným člověkem, který nám nejenom pomohl s praktickými 
věcmi ale poskytl tolik užitečných rad, zkušení chovatelé ví o čem je řeč. Nechci se 
rozepisovat o tom, kde  co udělal, to můžete posoudit sami kdo se sním setkal.  Zdeněk pro 
klub udělal hodně, myslím si, že si hodně lidí vzpomene na jeho nezapomenutelné klubové 
výstavy na zámku Kozel, Dni mopse, zájezdy na výstavy.a další aktivity, byl skvělý 
organizátor. Když se později rozhodl pro jeho druhou vášeň - tenis, převzala jsem, jak jistě 
mnoho členů ví, organizaci klubových výstav, tu moji úplně první, lépe řečeno Zdeňkovo 
poslední jsme organizovali společně. Tenkrát mi vůbec nenapadlo co je to za zodpovědnost a 
práci a nebýt Zdeňka a jeho pomoci asi bych to stěží zvládla. Byl vždy na telefonu cokoliv 
jsem potřebovala vždy mi pomohl a poradil.  Chtěla bych se taky zmínit o skvělém mopsíkovi 
Cinďovi, kterého v průkazech původu má možná víc jak polovina dnešních mopsíků (nikdy 
jsem to až do detailů nezkoumala). Náš obdiv patří i jemu, co všechno se svým páničkem 
Zdeňkem dokázal nejen po stránce výstavní ( tam byl ve své době nepřekonatelným, někteří 
tehdejší vystavovatele by mohli vyprávět úplné story) tak i svou vitalitou, už tenkrát ho 
Zdeněk naučil prvky agility a tím dokázal že mopsík není jen gaučovým psíkem. Jejich 
přátelství sahalo až za hranice „člověk a pes“ to dokazuje i to, že Cinďa přežil pánička jen asi 
o měsíc. Ve Zdeňkovi nám odešel nezapomenutelný a skvělý člověk, a nám nezbývá než si 
uchovat vzpomínky na něj a na jeho mopsíka Cyrila. Zdeňku nikdy nezapomeneme! 
 

Bláhová Marie 
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Připomínka jejich největší slávy 
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ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE 
 

Jankovcova 53/C 
170 00 Praha 7 

 
 
Telefon : 234 602 275 
Fax : 234 602 278 
 

Návštěvní hodiny: 
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00 

 
Ing. A. Košťálová 
vedoucí sekretariátu 
cmku@cmku.cz 
tel.: 234 602 275 
 
 Ing. K. Fialová 
Šampionáty ČR, interšampionáty 
fialova@cmku.cz 
tel.: 234 602 277 
 
Bc. L. Hromádko 
Plemenná kniha 
hromadko@cmku.cz 
tel.: 234 602 273  
 
M. Léblová 
Chov. stanice, plemenná kniha, 
leblova@cmku.cz 
tel.: 234 602 276 
 

 I. Jarošová 
Agenda rozhodčích, chov. kluby 
jarosova@cmku.cz 
tel.: 234 602 274  
 
M. Truksová 
Plemenná kniha 
truksova@cmku.cz 
tel.: 234 602 273  
 
L. Pečená 
Plemenná kniha 
pecena@cmku.cz  
tel.: 234 602 277  
 
I. Leová 
Exportní PP 
leova@cmku.cz 
tel.: 234 602 270, 602 216 874 

 
Z POPUDU ČMKU SE MK ČR ROZHODL, ŽE OD 1.1. 2006 BUDOU ŠTĚŇATA 
ČIPOVÁNA. VŠICHNI PORADCI CHOVU BUDOU VYBAVENI ČTEČKOU. 

ŠTĚŇATA MUSÍ BÝT OZNAČENA ČIPEM PŘI KONTROLE VRHU. 
 

Jiřina Krsová 
PŘIZNÁNÍ TITULU ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION 

Originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy. Originály posudků s oceněním 3 x 
výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP. Nejméně od dvou rozhodčích a 
pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005. 
Tel./fax.: +420 234 602 270, e-mail: cmku@cmku.cz 
 

CRUFT 2009 
Kvalifikační výstavou pro CRUFT 2009 bude  MVP Praha 4/2008. Podmínky kvalifikace 
jsou následující: získání CAJC nebo CACIB na této kvalifikační výstavě.  

                                                                                    Milan Raba
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Informace pro chovatele 
 

Výbor MK ČR se na své schůzi dne 2.3.2008 zabýval stále častějšími stížnostmi chovatelů na 
opožděné vydávání průkazů původu štěňatům plemennou knihou ČMKU.Zpoždění 
v některých případech dosáhlo až 8 měsíců. 
Výbor se rozhodlo pověřit presidenta Mops klubu,aby písmeně kontaktoval předsedu ČMKU 
p.MVDr.Širokého a upozornil ho na tento problém. 
 
Dále výbor Mops klubu doporučuje chovatelům v případech opožděného vydávání průkazů 
původu postupovat podle smlouvy mezi ČMKU a Mops klubem ČR o poskytování služeb 
plemenné knihy č.1 ze dne 8.1.2002. 
Konkrétně se jedná o čl.2 této smlouvy,kde je uvedeno: 
 
(Plemenná kniha č.1)Bude vystavovat čtyřgenerační průkaz původu do 15-ti pracovních dnů 
po obdržení řádně a úplně vyplněných podkladů potvrzených HPCH nebo pověřeným 
zástupcem klubu.V případě prokázaného nedodržení této lhůty zaviněné plemennou knihou 
č.1 bude snížen její podíl na poplatcích uvedený v ceníku služeb,a to a Kč 10.- za každý 
započatý měsíc prodlení.O tuto částku bude pak sníženo účtování poplatku žadateli o 
provedení služby. 
 
Předpokladem pro uplatnění zmíněné dokumentace je přesné doložení data odeslání podkladů 
na plemennou knihu např.podacími lístky z pošty apod. 
 

MUDr.Milan Raba 
president MK ČR 

 
 

 
 

pejsci z chovatelské stanice HAVAVLON 
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Text dopisu, který byl zaslán na ČMKU ohledně opožděného vydávání PP 
 
 
                                                                                           Titl. 
 
                                                                                           Českomoravská kynologická unie 
                                                                                           Pan MVDr.Lubomír Široký 
                                                                                           Předseda 
                                                                                           Jankovcova 53/C 
                                                                                           170 00 Praha 7   
 
                                                                          Praha 3.3.2008 
 
 Věc: plemenná kniha č.1, prodlení 
 
 Vážený pane předsedo! 
 Výbor Mops klubu ČR je konfrontován se stále častějšími stížnostmi svých členů – chovatelů 
na opožděné vydávání průkazů původu plemennou knihou č.1., V některých případech 
dosáhlo toto prodlení až 8 měsíců. 
 Vážený pane předsedo, chtěl bych Vám touto cestou připomenout existenci smlouvy o 
poskytování služeb plemenné knihy č.1 mezi naším klubem a ČMKU ze dne 8.1.2002. 
V čl.2 této smlouvy jsou stanoveny sankce za prodlení služby. Výbor MK ČR byl vzhledem k 
vážnosti situace, do které se chovatelé dostávají, jim nucen doporučit, aby tyto sankce 
uplatnili. 
 Jistě budete souhlasit s tím, že jednou z nejdůležitějších funkcí ČMKU je poskytování služeb 
jejím členům. Pro celou řadu chovatelů jsou odchovy štěňat předmětem podnikání a musí z 
tohoto podnikání odvádět příslušnou daň finančnímu úřadu. Opožděné vydávání průkazů 
původu chovatele poškozuje v očích jejich klientů – majitelů nových štěňat – a to jim může 
způsobit v budoucnosti ztrátu důvěry a finanční škody. 
 Věřím,že použijete veškeré své autority, aby se situace navrátila k normálu. Jsem připraven 
Vám být plně nápomocen jako president Mops klubu ČR i jako člen DR ČMKU. 
 
                                                          S pozdravem  
 

                                                                        MUDr.Milan Raba 
                                                                        President Mops klubu ČR 

 
Na vědomí DR ČMKU 
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Z á p i s  z výborové schůze  Mops klubu ČR  dne 2.března  2008 
konané v Letinech 

 
Přítomni:MUDr. Raba, JUDr. Plachý,  J. Krsová, V. Plachá, A. Hromová, P. Galáš, 

Ing.Procházková 
Omluveni: Kolářová Anna 
 RK -  M. Bláhová, H. Nýčová 
     Ing. T.Hozmanová  
 
Program: 1. Hospodaření za rok 2007                 
     2. Daňové přiznání za rok 2007   
     3. Informace ke změně stanov  klubu                                     
     4. Klubová výstava Kozel       
     5. Chovatelská přehlídka           
     6. Stav placení členských příspěvků                
     7. Informace z ČMKU  
     8. Různé  
 
K bodu 1: 
Výbor  byl seznámen s výsledkem hospodaření za rok 2007. Pí Plachá přednesla rozbor 
příjmů a výdajů za uplynulý rok. Celkově klub hospodařil s přebytkem ve výši 45.853,39 Kč. 
Podrobná zpráva bude přednesena na členské schůzi a zveřejněna ve Zpravodaji č.1/2008.  
 
K bodu 2: 
Paní Plachá předala prezidentovi klubu zpracované přiznání k dani z příjmů právnických osob 
za rok 2007.  
 
K bodu 3: 
JUDr. Plachý seznámil výbor se změnou zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Původní 
novela tohoto zákona, která byla provedena zákonem č.342/2006 Sb. byla zrušena zákonem č. 
33/2008 Sb. Pro nás to znamená, že nemusíme provádět změnu stanov. Bude zapotřebí vyčkat 
nové kodifikace občanského zákoníku, ve kterém budou upraveny i příslušná ustanovení 
týkající se občanských sdružení.                                           
  
K bodu 4: 
XVIII. Speciální klubová výstava mopsů se uskuteční 10.května 2008 na zámku Kozel. 
Rozhodčí pan Karcher z Francie nám potvrdil svou účast. Ubytování je zajištěno od pátku do 
pondělí v penzionu v Přešticích. Překládat bude Ing.Hozmanová, která se bude zároveň o 
rozhodčího po dobu pobytu u nás starat. Občerstvení pro organizační tým zajistí pí Bláhová. 
Veterinární dohled provede člen klubu MVDr. Protiva. Administrativní zajištění ( vstupní 
listy, diplomy, potvrzení přihlášek, zpracování katalogu) tak jako v předchozích letech má na 
starosti paní Bláhová. Poháry jsou již zakoupené, medalie za 2. až 4. místo budou objednané 
po druhé uzávěrce. Zapisovatelka bude pí Kotěšovcová, vedoucí kruhu pí Kolářová. Kontrolu 
čipů zajistí JUDr.Plachý a pan Galáš.  
Bude zajištěn kromě tradičního sponzora firmy Biofaktory ještě firma Candy. Dovoz 
sponzorských darů zajistí u Biofaktory MUDr. Raba, u Candy Ing.Procházková. 
MUDr.Raba a pí Bláhová navštíví před konáním výstavy správce Zámku Kozel pana Bobka a 
dojednají podrobnosti organizace výstavy. 
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K bodu 5: 
Chovatelská přehlídka se uskuteční dne 5.dubna 2008 v Ovčárech, po členské schůzi. Ta 
začíná v 9,30 hod.  
Pí Hromová konstatovala, že chovatelská přehlídka je zajištěna. 
Současně byla projednána příprava členské schůze. Řídit schůzi bude JUDr.Plachý. Písemné 
zprávy přednesou prezident MUDr.Raba, hlavní poradce chovu pí Krsová, ekonom pí Plachá, 
předseda revizní komise pí Bláhová a referent pro welfare pí Kolářová. 
Součástí členské schůze bude návrh výboru na doplnění výboru o Ing.Hozmanovou.  
 
 

 
 

K bodu 6: 
Paní Plachá seznámila členy výboru se stavem placení členských příspěvků za rok 2008. Ti 
členové, kteří do 29.2.2008 nezaplatili, přestávají být členy Mops klubu ČR. Upravené 
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seznamy s aktivními platícími členy budou v dohledné době zaslány jednotlivým poradcům 
chovu. 
 
K bodu 7: 
Členové výboru byli informováni o jednání výstavní komise ČMKU, která řešila stížnost 
MVDr.Šikulové na pana Panýrka – přihlášení feny Fergie Malý sen do třídy šampionů na 
výstavách. Představenstvo ČMKU na zasedání dne 14.02.2008 konstatovalo, že pan Panýrek 
v době od srpna 2007 neoprávněně zařazoval na výstavy jmenovanou fenu do třídy šampionů 
na základě titulu Šampion Bosny a Hercegoviny, který nebyl této feně přiznán. 
Představenstvo ČMKU rozhodlo odebrat všechny tituly které uvedená fena získala v době 
neoprávněného zařazení do třídy šampionů.  
 
 
Výbor Mops klubu ČR se výše uvedeným neetickým chováním pana Panýrka  zabýval a 
jednomyslně se usnesl zahájit se jmenovaným kárné řízení. Bylo rozhodnuto vyžádat si od 
ČMKU podrobnější informace a materiály, které má k této věci k dispozici – zajistí 
MUDr.Raba. Dále o věci bude informován písemně pan Panýrek a vyzván k účasti na členské 
schůzi, na které mu bude dán prostor k vysvětlení jeho postupu. Dopis připraví JUDr. Plachý.  
 

 
 

Noki Beige Inter Kontrast a Dykk Talovín 
K bodu 8: 
Hlavní poradce chovu paní Krsová seznámila členy výboru s přetrvávajícím problémem při 
vystavování rodokmenů na nově narozená štěňata. Chovatelé si stěžují, že rodokmeny 
dostávají se značným zpožděním, v některý případech i více než 5 měsíců.  
V diskusi byla připomenuta smlouva mezi klubem a ČMKU o vystavování rodokmenů.  
Bylo dohodnuto, že prezident klubu MUDr. Raba zveřejní na webových stránkách klubu 
informaci o existenci této smlouvy s tím, že máme právo vyžadovat na ČMKU finanční slevu 
z poplatků za vystavování rodokmenů, pokud dojde k prodlení oproti termínu uvedeném ve 
smlouvě. Členové klubu  mají své stížnosti v této oblasti adresovat písemně hlavnímu poradci 
chovu. 
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Prezident klubu poděkoval členům Mops klubu, kteří se zúčastnili pohřbu dlouholetého člena 
klubu pana Zdeňka Bláhy. 
Výbor klubu pověřil JUDr.Plachého jednat ohledně tvorby softwarového zpracování 
administrativního zajištění klubové výstavy. 
Pí Plachá informovala o finančních nákladech na veterinární péči o týraného mopsíka 
Damiána Od Rivety. Toho se ujala členka klubu paní Bezdíčková a zajistila mu základní 
veterinární péči. Výše nákladů cca. 2.800,- Kč jí bude proplacena z prostředků welfare. 
Umístění mopsíka zajistila paní Kolářová. Ta také uveřejní ve Zpravodaji písemné 
poděkování jak paní Bezdíčkové, tak novým majitelům. 
Bylo přijato 11 nových členů -  JUDr.Talián Ivan, Ing.Blatoňová Hana, Horáčková Radka, 
Zrůstová Gabriela, Goldová Barbara, Mašková Ivana, Pavouková Jaroslava, Němcová Eva, 
Gutvirthová Jana, Hubená Lucie a Ing. Jančík Leoš.   

Zapsal: JUDr. Plachý Josef 
 

Dvě věci, které spolu vůbec nesouvisí … 
 

Ráda bych předešla různým fámám a řečem okolo a napíšu co jsem „provedla“ a co mne štve. 
První věc: Moje Nataša vloni získala titul Šampion ČR, můj první titul, na který jsme všichni 
děsně pyšní. Takže jsme se na nejbližší výstavu přihlásily do třídy šampionů, aby všichni 
viděli, jak je Nataša krásná a úspěšná. 
První mezinárodní výstavou byla Mladá Boleslav v září 2007, kde jsme se v kruhu potkaly s 
fenkou Fergie Malý sen. Její majitel jen tak mezi řečí pronesl, že jeho fena je už v 16ti 
měsících  ve třídě šampionů….. nic mne netrklo, došlo mi to až doma a pozdě. 
Hned za týden se obě fenky potkaly v kruhu hned dvakrát – v sobotu v Ostravě na klubové 
MSBMK a v neděli na NV v Brně, za měsíc na MVP České Budějovice a KV MKČR v 
Lounech. 
Nedalo mi to a začala jsem doma trošku počítat. Do třídy šampionů může pes od 15ti měsíců, 
od tohoto věku má nárok získat titul šampiona, uzávěrka většiny výstav je skoro dva měsíce 
před dnem konání výstavy, můj rozum vydedukoval jedinou věc – jak se dá do třídy šampionů 
přihlásit 14ti měsíční fena, která nemá věk pro získání titulu??? 
Oslovila jsem všech pět pořadatelů výstav, na základě jakého titulu byla Fergie přihlášena a 
zařazena do třídy šampionů. Všichni pořadatelé mi odpověděli, že byl majitelem předložen 
doklad o přidělení titulu šampion a fena byla zařazena  oprávněně. Tři pořadatelé zmínili 
datum udělení květen 2007, dva září 2007. Jeden z pořadatelů mi do telefonu odsekl, když se 
mi to nelíbí, ať si stěžuji na výstavní komisi ČMKU. 
Tak jsem dala na jeho radu. A výsledek ?  
Před několika dny mne telefonicky informoval ing. Lysák, předseda Výstavní komise ČMKU, 
o výsledku šetření, které mi dalo za pravdu, a ve všech pěti případech byla Fergie ve třídě 
šampionů neprávem. A to jak vinou majitele, který předložil získaný titul Junior šampiona, 
tak vinou pořadatelů, kteří si zahraniční tituly neověřují a nedodržují termíny uzávěrky 
přihlášek. Pokud by se to stalo jednou, dovedla bych pochopit, že se stala chyba a majitel se 
spletl, ale tohle mi připadá jako záměrný akt. Fergie  budou odebrány veškeré získané tituly 
na těchto výstavách, ale majitel zůstává bez postihu, protože současná úprava Výstavního 
řádu ČMKU toto neumožňuje.  
Druhá věc: Spíš jen otázka do diskuze. Po shlédnutí výsledků únorové výstavy v Brně mne 
přešla chuť utrácet své těžce vydělané peníze za výstavy. Jak jste na tom Vy ? 
 

MVDr Jana Šikulová 
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Jak jsme si pořídili mopsíka. 
 

Na úvod bych rád uvedl, že jsem vždy měl rád zvířata, zvláště pak psi.  
Bylo to v době, kdy jsem doma trávil pouze víkendy, přes týden jsem byl mimo domov. 
Pamatuji se, že bylo úterý, kdy mi manželka volala poprvé. “Viděla jsem krásné štěňátko, 
moc se nám líbilo. Co kdyby ´sme si pořídili pejska?”  “V žádným případě, já se o to pak 
budu starat!” V krátké době následoval další telefonát: “Co kdybychom si pořídili pejska, my 
se o něj budeme starat. Je to překrásný mopsík, víš jak vypadá mopsík?” “Nevím, jen vím, co 
je to mop. Přeci jsme si řekli, že až budeme mít baráček, tak si nějakého pejska pořídíme.” 
Následoval několik dalších telefonátů a nakonec jsem souhlasil, i když jsem stále nevěděl, jak 
mops vypadá. Manželka věděla, že se mi psi podobní francouzským buldočkům nelíbí.  
Komunikaci zakončil technický telefonát, kdeže mám ty peníze na zimní pneumatiky. 
V pátek jsem jel domů pln rozporuplných pocitů. Na jedné straně jsem se těšil na tříměsíční 
štěňátko, na druhé straně jsem pořád nevěděl, co to je mops, nezjišťoval jsem to, chtěl jsem se 
nechat překvapit. Stejně na tom nic nezměním.  
Do bytu jsem vstupoval pln napětí, v tom jsem uviděl maličkého ošklivého pejska. “No to 
jsem si mohl myslet!”  Zdaleka to prý nevyznělo nadšeně, a v tu chvíli jsem to skutečně tak 
nemyslel. Bylo pro mne obrovským zklamáním, že budeme mít doma psa, který se mi nelíbí.  
Nebudu to příliš natahovat,  asi po hodině jsem si začal s Aidou hrát a během víkendu si mě 
zcela získala. Rodina často dává k lepšímu to, co jsem udělal při příjezdu domů následující 
týden. Ve dveřích jsem formálně pozdravil rodinu prostým “čau”, klekl jsem si na kolena a 
dlouho jsem se mazlil s naší Aiduškou. 
 

 
 
Po nějaké době jsme se přestěhovali do domečku a velmi ochotně jsem souhlasil s tím, že 
Aidušce musíme pořídit kamarádku. Nyní patřím k milovníkům mopsíků a děkuji 
okolnostem, že mi umožnily poznat tuto obdivuhodnou rasu.    

Všechny přátele mopsíku zdraví Radek Skalický s rodinou. 
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KAM S NÍM …. ? 
 
Prach jsi a v prach se obrátíš! Nejsem odborníkem na věci církevní, nevím, kdo a kde tato 
slova pronesl, ale v podstatě je to vlastně jedno, protože de facto se chci zabývat něčím úplně 
jiným, než filozofickými úvahami o posledních věcech člověka. Mne totiž irituje zcela jiná 
skutečnost, vycházející z faktu, že než se v onen uvedený prach obrátíme, vyprodukujeme 
tuny odpadních látek a v případě, který já mám na mysli, míním tím odpadky neodkládané do 
kontejnerů, ale ty, které neokázale „odkládáme“ v tichu oné místnůstky, kde si od všech těch 
zbytků našeho metabolizmu odlehčujeme. A zde je třeba upozornit, že v této činnosti vůbec 
nejsme my, páni tvorstva nějak jedineční, ale že tak činí i všichni tvorečkové a tvorové kolem 
nás podle nepsaného zákona o „příjmu a vydání“. A teď už asi tušíte, kam po tak zdlouhavém 
a kostrbatém, úvodu mířím. Naši miláčkové nejsou totiž žádnou výjimkou a také patří mezi 
„příjemce“ a tudíž i mezi „výdejce“. A tak taky budete jistě se mnou souhlasit, že množství 
těch – odborně řečeno exkrementů, či výkalů a neodborně a lidově řečeno – hovínek je 
adekvátní velikosti psího kamaráda. Pravda je, že naši malí mopsíčci nevytváří zrádné 
„nálože“, v nichž by nám mohl uvíznout střevíc, nicméně jejich „výrobek“ postačí k tomu, že 
při náhodném „nášlapu“ se nás přátelsky chytne a hned se nás tak lehce nepustí. A jsem 
přesvědčen, že na naší kulaté zeměkouli by se velmi těžko hledal člověk, který by, když ne 
zrovna do psího, tak jiného /panebože, jen ne do sloního/ hovínka aspoň jednou našlápl. A 
toto nebezpečí – i když jistě není smrtelné – se s rostoucí zálibou v chovu pejsků určitě stále 
zvyšuje, zvláště ovšem v místech vyšší koncentrace lidského osídlení, třeba na městských 
panelákových sídlištích. A proto se celkem nedivím, že obyvatelé „nepejskaři“, kteří sem a 
tam „uloví“ takového přilnavého a většinou ne příliš vábně vonícího „spoluchodce“ 
vypouštějí pak z úst na naše hlavy ne příliš přívětivé přívlastky. Zvláště pak, když se s 
takovou „nášlapnou minou“ seznámí přímo na chodníku. Já a Jiřinka patříme sice k té 
chovatelské „elitě“, která velmi pečlivě a beze zbytku navštívenky našich miláčků sbírá do 
igelitových pytlíků a tyto pak svědomitě odkládá do odpadových kontejnerů, ale se setkáváme 
s většinou chovatelů, kteří nechávají své miláčky vyprázdnit kdekoliv a inkriminovaný obsah 
jejich střev je vůbec nezajímá. A tak se mi nedávno stalo, když moje Ulinka si ulevila pod 
okny jednoho paneláku / mimochodem v místě, které vypadalo jako smetiště toho, co 
obyvatelé prostě likvidovali tak, že odpadky prostě vyhodili ven z okna/, tak se nade mnou 
ozval shůry chraplavý hlas „volajícího na poušti“: „Tak to sem teda zvědavá, co s tím hovnem 
uděláte“! Promiňte, že onen hlas shůry reprodukuji „ v plném znění“, ale mám obavy, že 
stylisticky upraveno by to nemělo ten „správný náboj“, jak je nyní zvykem říkat. Já jsem 
člověk vcelku klidný, ale po téhle výtce se ve mně něco „šprajcko“ a tak jsem odpověděl 
hlasem syčící kobry:“ Paní, pláčete na nesprávném hrobě! Až bude každý tak pečlivě uklízet 
psí hovínka, jako já, tak tu pod okny nebudete mít nejen hnojiště, ale ani to smetiště, které 
ovšem vám tady naši pejsci nedělají!“ A protože jsem zároveň ještě kouřící Ulinčino cigárko 
sebral do pytlíku, ozvalo se z již uzavíraného okna ještě jakési nesrozumitelné zahuhlání a tím 
byl incident vyřešen. Ovšem já i Jiřinka máme obavy, že díky neukázněnosti zdejších 
pejskařů si brzy na nás podobné „hlasy shůry“ budou stěžovat, ač by si samy měly jaksepatří 
zamést před vlastním prahem – a to nejen obrazně, ale skutečně, a že MěÚ vydá nějaké 
nařízení, které nám může přivodit- kdoví jaké omezení při venčení našich malých mopsích 
miláčků. A nejhorší na tom je, že jsem si jist, že pokud k něčemu takovému dojde, tak že 
potrestáni budeme jen my, co dbáme na čistotu, protože ti, kterým otázka ekologie a hygieny 
vůbec nic neříká, si budou stejně dělat dál podle svého. 
Ale to by bylo zase už jiné téma o výchově lidu obecného k zodpovědnosti, týkající se 
občanských vztahů a k ekologii a hygieně zvláště. Howgh! 

Karel Háček 
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HLÁŠENÍ KRYTÍ 
 

8.12.07  BARD HAVAVLON  X  ASSARACH ZE ZLATÉHO LANKASTRU 
Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08 

 
9.12.07  GASTON PIBARO  X  WANESA DOG- LOME 

Dvořáková Jiřina, Na Pěníku 429, 397 01 Písek 
 

12.12.07  ICH. GRANT PUG ARCITA  X  ICH. NANCY BÉŽOVÝ DIAMANT 
Dvořák Daniel, Janáčkova 1269, 393 01 Pelhřimov, č.t. 721 648 805 

 
13.12.07  KLARK PIBARO  X  COLETTA HAVAVLON 

Rudolfová Hana, Nádražní 49, 507 58 Mlázovice 
 

14.12.07  APOLLO PLUMS´ JEWEL  X  BEKY BOHEMIA BILBERRY 
Červenková Libuše, Ve Dvoře 295/I, 338 45 Strašice, č.t. 723 840 540 

 

 
 

Hrabě Anns´i Z Lobkovických vinic a Inna Marry Pug ze Sametu 
 

15.12.07  BARD HAVAVLON  X  QUEEN MARY ISTAKO 
Hromová Alena, Čechova 93, 440 01 Veltěže, č.t. 607 970 667 
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18.12.07 DOMINIK DOG-LOME  X  LAURA PUG PHARLAP 
Polónyová Regína, Dobromilice 293, 798 25, č.t. 721 646 489 

 
20.12.07   BARD HAVAVLON  X  CHANEL RADYŇSKÝ VRCH 

Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08 
 

23.12.07  GUTCHI DOG- LOME  X  FAYA FOR SYLVADOG PLUMS´ JEWEL 
Lanková Sylva, Předboj 148, 250 72 Kojetice 

 
26.12.07  PUGSIES JIMINY CRICKET  X  INNES PIBARO 

Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77 
 

26.12.07  ANDY OD RIVETY  X  ALLA  BET´S  MISIC 
Kašparová Marie, Strážnice 12, 277 24 Vysoká 

 
27.12.07  HRABĚ ANNS´I Z LOBKOVICKÝCH VINIC X ZONDHORA PUG ZE  

SAMETU 
Hájková Jar., Štefánkova 1895, 440 01 Louny, č.t.732 646 926, chstzesametu@seznam.cz 

 
9. 1.08  ELZAGAR FIJI  X  AMANDA MARANN DOG 

Horníková Martina, Bílovice 540, č.t. 607 839 259 
 

16. 1.08  PUGSIES JIMINY CRICKET  X  ANGELINA TERAMAK  CHAUTUR 
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77 

 
18.1.08  JOHNY OD RIVETY  X  BONNIE SMILING FROG 
Ducháčková Petra, Dobrovského 5, České Budějovice, č.t. 777 883 477 

 
19.1.08  JOHNY OD RIVETY  X  CORA Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ 

Ducháčková Petra, Dobrovského 5, České Budějovice, č.t. 777 883 477 
 

24.1.08  SEMLANS QUPIDO  X  INDIANA PUG ZE SAMETU 
Hájková Jar., Štefánkova 1895, 440 01 Louny, č.t.732 646 926, chstzesametu@seznam.cz 

 
25.1.08  PUGSIES JIMINY CRICKET  X  FERGIE MALÝ SEN 

Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77 
 

25.1.08  CHAMP DOG-LOME  X  MUFFY DOG-LOME 
Ing. Hozmanová Táňa, V Pěšinách 158, 251 64 Mnichovice 

 
26.1.08  DECAMERON PLUMS´ JEWEL  X  BONIE BABY FOR PLUMS JEWEL 

ETERNAL 
Sobotíková Iveta, Na záplotí 174/1 Hlučín Darkovičky 

 
27.1.08  ANDY OD RIVETY  X  ASCHLY ZE ŠTAJNICŮ 

Štajnc Miloslav, Nebeského 1722, 470 01 Česká Lípa 
 

4.2.08  SEMLANS QUPIDO  X  HONKY TONKY PIG ZE SAMETU 
Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08 

 



klubový zpravodaj 1/2008  

   17

8.2.08 SEMLANS QUPIDO  X  CARRINE ZLATÁ NYMFA 
Krsová Jiřina, Kbelnice 33, 336 01 Letiny, č.t.732 402 998 

 
11.2.08  ETTI PERALI MORAVIA  X  RONETKA MINERO 
Menclová Jiřina, Brněnská 35, 796 01 Prostějov, č.t. 582 330 665 

 
11.2.08  JCH. KEVIN COSTNER MAD- MOPS   X  BEST OF HEJAKRAL 

MVDr. Šikulová Jana, Masarykova 519, 417 42 Bohosudov 
 

12.2.08  OASIS – DOG VICTORIO  X  OASIS – DOG FANNY 
Hubáčková Vladimíra, Nádražní 510, 691 56 Hrušky 

 
 

 
 

Noki Beige Inter Kontrast  
 

13.2.08  APOLLO PLUMS´ JEWEL  X  OLALA DOG-LOME 
Horníková Martina, Bílovice 540, č.t. 607 839 259 

 
18.2.08  PUGSIES JIMINY CRICKET  X  MONPASIE VASENA SLASTENA 

Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, 603 453 761 
 

19.2.08  PUGSIES JIMINY CRICKET  X  CHARLOTTE PIBARO 
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, 603 453 761 
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25.2.08  KLARK PIBARO   X  ADELINE ZLATÁ NYMFA 
Karásková Hana, Jílové 78, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

 
6.3.08 B. NAPOLEON DE CHAMPS ELYSÉES  X  GEISHA PIBARO 

Krsová Jiřina, Kbelnice 33, 336 01 Letiny, č.t. 732 402 998 
 
 
 

HLÁŠENÍ VRHŮ 
 
8.12.07 „ BOHEMIA BILLBERY“ 

O: Apollo  Plums´Jewel 
M: Amálie Bohemia Blberry 
Ch: Červenková Libuše, Ve dvoře 295/I , 338 45 Strašice, č.t.723 840 540 
3,2 béžová 
 
 

17.12.07 „ ? “ 
O: Etti Perali Moravia 
M: Cosima Dog-Lome 
Ch: Mazák Vlad. Opatovec 188, 568 02 Svitavy, č.t. 461 593 202 

 2,1 černá 
 
28.12.07 „ Z LOBKOVICKÝCH VINIC“ 

O: Ch. Josua Pibaro 
M: Ina Mary Pug ze Sametu 
Ch: Hubálková Blanka, Komenského novostavba, 276 01 Mělník, č.t. 732 233 410 
4,1 béžová 

 
30.12. 07 „ RADYŇSKÝ VRCH“ 

O: Elzagar Fiji 
M: Karkulka  Radyňský vrch 
Ch: Kotěšovcová Pavla, Špillarova 574, 332 03 Šťáhlavy, č.t. 605 180 721 
1,2 béžová 

 
4.1. 08 „ Z LOBKOVICKÝCH VINIC“ 
 O: Hrabě Anns´i z Lobkovických vinic 
 M: Ornela Maokama 
 Ch: Hubálková Blanka, Komenského novostavba, 276 01 Mělník, č.t. 732 233 410 
 2,2 béžová 

 
6.1.08  „ ROLÁRKA „B“ “ 

O: Athos Teramak Chautur 
M: Hermína Pibaro 
Ch: Rejnková Kateřina, Jelmo 9, 373 71 Rudolfov 
1,2 béžová 
1,0 černá 
 
 



klubový zpravodaj 1/2008  

   19

11.1.08 „ HAVAVLON“ 
O: Apollo Plums´Jewel 
M: Oxana Dog-Lome 
Ch: Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08, č.t. 723 437 520, 415 693 377 

 1,1 béžová 
 

 
 

IBAR Z Lobkovických vinic 
 
17.1.08 „OD ŽELEZNÉ PANNY“ 

O: Johny od Rivety 
M: Brenda od Železný panny 
Ch: Ducháčková Petra, Dobrovského 5, České Budějovice, č.t. 777 883 477 
3,2 béžová 

 
29.1.08 „ALTBOX“ 

O: Bard Havavlon 
M:  Estephanie Pug ze Sametu 
Ch: Altschulová Jana, Skupice 58, 440 01 Louny, č.t. 737 670 472 

 0,2 béžová 
 
4.2.08 „VEJVODA DECHRISTIE“ 

O: Champ Dog-Lome 
M: Illusion Dog- Lome 
Ch: Ing. Hozmanová Táňa, V Pěšinách 158, 251 64 Mnichovice, č.t. 731 455 748 
1,2 béžová 
1,1 černá 

 
5.2.08 „HAVAVLON“ 

O: Bard Havavlon 
M: Assarach ze Zlatého Lankastru 
Ch: Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08, č.t. 723 437 520 

 2,1 béžová 
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7.2.08  „ALTBOX“ 
O: Gutchi Dog-Lome 
M: Komtesa ze Štajniců 
Ch: Altschulová Jana, Skupice 58, 440 01 Louny, č.t. 737 670 472 
3,2 béžová 

  
OREST Pug ze Sametu 

 
14.2.08 „ BOHEMIA BILBERRY“ 

O: Apollo Plums´ Jewel 
M: Beky Bohemia Bilberry 
Ch: Červenková Libuše, Ve dvoře 295/I, 338 45 Strašice, č.t. 723 840 540 

 1,2 béžová 
 
15.2.08 „ISTAKO“ 

O: Bard Havavlon 
M: Jch. Queen Mary Istako 
Ch: Hromová Alena, Čechova 93, 440 01 Veltěže 
0,2 béžová 

 
16.2.08 „ANIGER“ 

O: Dominik Dog-Lome 
M: Laura Pug Pharlap 
Ch: Polónyová Regína, Dobromilice 293, 798 25, č.t. 721 646 489 
1,4  béžová 

 
22.2.08 „HAVAVLON“ 

O: Bard Havavlon 
M:  Chanel Radyňský vrch 
Ch: Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08, č.t. 723 437 520 
1,0 béžová 
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POZVÁNKA 
 

 

CO NEJSRDEČNĚJI VÁS ZVEME 
V SOBOTU 10.5. 2008 

 
na zámek KOZEL u Šťáhlav 

 
 

 
 
 

KDE SE KONÁ 
 

XIII.  SPECIÁLNÍ  KLUBOVÁ 
 

VÝSTAVA MOPSŮ  
 

se zadáváním titulů CAC, CAJC, Klubový vítěz, BOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOPS  KLUB   ČR      
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Národní výstava psů  –  13.ledna  2008  v Olomouci 
Posuzoval: Václavík Miroslav   
Zapsala: Plachá Věra  
 

MOPS BÉŽOVÝ 
 

Psi – třída dorostu 
 
ZARGO TENUTO      VN 1 
O:   Beautiful Clement Pierre    M: Betti Tenuto 
CH: Diósi Ladislav     M: Šátková Romana     
 

Psi – mezitřída 
 
ARMIN NOVA DOG    V 1 
O:   Carlo Modabe            M: Cinema Plums Jewel 
CH: Moštěk Jaroslav     M: Kovařík Robert a Marcela 
 
CEVIN ZLATÁ NYMFA     D 
O:   Dharma Do Di Bug By Teasel Tail     M: Afaia Helza 
CH: Karásková Hana     M: Michalcová Radka 
 
ENTHONY-EMIR ZE ŠTAJNICŮ   VD 2 
O:   Kastanjan Billbergia    M: Bea Aifi     
CH: Štajncová Vladislava    M: Konárková Andrea 
 

 
 

CHYRLLEY a FERGIE MISS Pug ze Sametu 
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Psi – třída otevřená 

 
BACARDI HEJAKRAL    VD 4 
O:   Leoš Dog-Lome     M: Remi-Star Angelika 
CH: Robosz Alois     M: Nachmüllerová Kamila 
 
BEEFEATHER SCHMEICHEL   V 3  
O:  Gio.Do.Gio Noe     M: Jezebel Maokama 
CH: Hodek Jindřich     M: Brzlínek Emil 
 
ETTI PERALI MORAVIA    V 1, CAC, NV, BOB 
O:   Kastanjan Billbergia    M: Passiflora Bonomiella 
CH: Hniličková Dana     M: Mazákovi 
 
FERDINAND DOG-LOME   V 2 
O:   Elzagar Fiji     M: Cherrie Radyňský vrch 
CH: Krsová Jiřina     M: Plachý Josef a Věra 
 
 

Feny – třída dorostu 
 
BIBI PUG OTAKON    VN 3 
O:   Carlo Modabe     M: Gina Talovín 
CH: Konečný Otakar     M: Šátková Romana 
 
BONO PUG OTAKON    VN 1 
O:   Carlo Modabe     M: Gina Talovín 
CH: Konečný Otakar     M: Šindelářová Miloslava 
 
SCARLET PIBARO     VN 2 
O:   Dharma Do Di Bug By Teasel Tail     M: Innes Pibaro 
CH: Panýrek Patrik     M: Blatoňová Hana 
 

Feny – třída mladých 
 

AGATHA BUBLAVÝ POTŮČEK   V 3 
O:   Dharma Do Di Bug By Teasel Tail     M: Doreen Malý sen 
CH: Voleská Jana       M: Havlíček Miroslav 
 
ELLIN MODABE          V 2 
O:   Cipísek Perali Moravia    M: Alabama Irka Baja 
CH: Beránková Dagmar    M: Šátková Romana 
 
GRACIE PERALI MORAVIA   V1, CAJC 
O:   Aleks iz Strogino     M: Dominika Perali Moravia 
CH: Hniličková Dana      M: Mazákovi          
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HAPPY HOLLY NAŠE LÁSKY   VD 
O:   Yester Dog-Lome    M: Ailin Naše Lásky     
CH: Juhászová Veronika    M: Kolářová Margareta 
 
NAOMI   PIBARO     V 4 
O:   Fatman Dog-Lome               M: Angelina Teramak Chautur 
CH: Panýrek Patrik     M: Blatoňová Hana 
   

Feny – mezitřída 
 
ÁJA OTAKON                    V 1,  CAC 
O:   Gremlin Pug Palaimon       M: Gina Talovín  
CH. Konečný Otakar     M: Konečný+Hornová 
 
DESIREE AIFI             V 2 
O:   Antoan ze Staré Cianky     M: Doris Malý sen 
CH: Holubová Jana          M: Holubová Jana 
 
 

 
 

Whoopie Pibaro a Asanta Perla Sabeor 
 

Feny – třída otevřená 
 
DAET MODABE         V 3 
O:   Cipísek Peralůi Moravia     M: Aydin Modabe 
CH: Beránková Dagmar    M: Kovářová –Beránková Jana 
 
DOMINIKA PERALI MORAVIA   V 1, CAC, NV 
O:   Grant Pug Arcita          M: Passiflora Bonomiella 
CH: Hniličková Dana     M: Hniličková Dana    
 
EISHA ZAMATOVÁ LÁSKA     VD 4 
O:   Grant Pug Arcita     M: Agga From Georges park 
CH: Piesecký Milan+Želmíra   M: Konárková Andrea  
 



klubový zpravodaj 1/2008  

   25

ELIZA DOG-LOME     V 2, RES CAC 
O:   Gaston Pibaro      M: Extra-Ebony Dog-Lome 
CH: Krsová Jiřina       M: Plachý Josef a Věra 
 

Feny – třída vítězů 
 
REMI-STAR ANGELIKA     V 1, CAC 
O:    Lubimchik Monpasie iz Strogino   M: Svietana Geil Beauty Funny 
CH: Boitsova Svetlana     M: Šikulová Jana 
 

Feny – třída veteránů 
 
Aťka Perali Moravia    V 1, Nejlepší veterán 
O:   Cyryl Bendogi     M: Anna Marie De Champs Elysées 
CH: Hniličková Dana     M: Hniličková Dana 
 

MOPS ČERNÝ 
 

Psi – třída dorostu 
 
GRANT AIFI     VN 1 
O:   Gaston Pibaro     M: Doris Malý sen 
CH: Holubová Jana     M: Zavřel Tomáš 
 

Psi – mezitřída 
 
DEREK AIFI     V 2 
O:   Antoan ze Staré Cianky    M: Doris Malý sen 
CH: Holubová Jana     M: Zavřel Tomáš 
 
KLARK PIBARO     V 1, CAC 
O: :   Dharma Do Di Bug By Teasel Tail     M: Cedra Zoenal z Čech 
CH: Panýrek Patrik     M: Rudolfová Hana   
 

Feny – třída mladých 
 
GINA MALÝ SEN     V 1, CAJC 
O: Dharma Do Di Bug By Teasel Tail     M: Clerry lady Dog-Lome 
CH: Slabá Jana     M: Slabá Jana   
 

Feny – třída otevřená 
 
AMANDA HAVAVLON    V 2 
O:   Humlans Vet Inte Nat    M: Chanel Radyňský vrch 
CH: Nýčová Hana     M: Ulmanová Karin 
 
DORIS MALÝ SEN     V 1, CAC 
O: B.Napoleon de Champs Elysées   M: Clerry lady Dog-Lome 
CH: Slabá Jana     M: Holubová Jana 
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Mezinárodní  výstava psů  –  10. února  2008  v Brně 

Posuzovala:  p.Kapounová    
Zapsala: Plachá Věra  
 

Psi – třída štěňat 
 

AL CAPONE SKORPIUS      VN 1 
O:   Gulliver Pug ze Sametu    M: Andělka Trojský vršek 
CH: Kunzlová Petra     M: Ott Aleš 
 

Psi – třída dorostu 
 
BREDY Z TROUBSKA     VN 1 
O:   Cosby from Georges park    M: Unite Dog-Lome 
CH: Rozehnalová Jana     M: Rozehnalová Jana  
 

Psi – třída mladých  
 

Bla Mandags Cute Christian     V 1, CAJC, BOB 
O:   Pugsies Jiminy Cricket    M: Bla Mandags Mygifte Nina 
CH: Ole Mikulec+Anka Gronvold   M: Panýrek Patrik 
 

 
 

pejsci z chovatelské stanice BARD 
 
GRANT AIFI      V 2 
O:   Gaston Pibaro     M: Doris Malý sen 
CH: Holubová Jana     M: Zrůstová Gabriela  
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MOBBY DOG-LOME    V 3 
O:   B.Napoleon de Champs Elysées   M: Extra-Ebony Dog-Lome 
CH: Krsová Jiřina     M: Peroutková Jiřina 
 

Psi – mezitřída 
 
DEREK AIFI     V 1, CAC 
O:   Antoan ze Staré Cianky    M: Doris Malý sen 
CH: Holubová Jana     M: Zrůstová Gabriela 
 

Psi – třída otevřená 
 
ALEX DOG-LOME     V 
O:   B.Napoleon de Champs Elysées   M: Bibika Dog-Lome 
CH: Krsová Jiřina     M: Fridrichová Michelle 
 
EL NINO LEGANZA    V 
O:   Grant Pug Arcita     M: Brita Leganza 
CH: Benčová Renata     M: Benčová Renata 
 
 
ENTHONY-EMIR ZE ŠTAJNICŮ   V 4 
O:   Kastanjan Billbergia    M: Bea Aifi     
CH: Štajncová Vladislava    M: Konárková Andrea 
 
ETTI PERALI MORAVIA    V 2, RES CAC 
O:   Kastanjan Billbergia    M: Passiflora Bonomiella 
CH: Hniličková Dana     M: Mazákovi 
 
FERDINAND DOG-LOME   V 3 
O:   Elzagar Fiji     M: Cherrie Radyňský vrch 
CH: Krsová Jiřina     M: Plachý Josef a Věra 
 
GREMLIN PUG PALAIMON   V 
O:   Berek z Bzozovego sedliska   M: Fine Fancy Pharlap 
CH: Strnad David     M: Konečný Otakar 
 
JOSHUA PIBARO     V 1, CAC, CACIB 
O:   Dharma Do Di Bug By Teasel Tail  M: Feli Pibaro 
CH: Panýrek Patrik     M: Panýrek Patrik 
 

Psi – třída šampiónů 
 
PUGSIES JIMINY CRICKET   V 1, RES CACIB 
O:   Ci-Types Charlie The One And   M: Kastanjan Jersey Lily 
CH: Rosenberg Margareta    M: Andersen Lucille+Panýrek Patrik 
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Psi – třída veteránů 
 
BENNY POD STRÝCEM    V 1, Nejlepší veterán 
O:   Cyril Bendogi     M: Anna-Bel Devil Bohemia 
CH: Moravec Jiří     M: Stávková Marie 
 

Feny – třída dorostu 
 
CECILIE BARD      N 1 
O:   Ferdinand Dog-Lome    M: Ema Perali Moravia 
CH: Plachý Josef     M: Škarda Pavel 
 

  
 

Ferdinand Dog - Lome 
 

Feny – třída mladých 
 
AGATHA BUBLAVÝ POTŮČEK   V 2 
O:   Dharma Do Di Bug By Teasel Tail     M: Doreen Malý sen 
CH: Voleská Jana       M: Havlíček Miroslav 
 
ARTEMIS Z ÚDOLÍ VZPOMÍNEK   V 1, CAJC 
O:   Dharma Do Di Bug By Teasel Tail   M: Hermína Pibaro 
CH: Michálková Dagmar    M: Panýrek Patrik 
 
ASHLEY BUBLAVÝ POTŮČEK   V 3 
O:   Dharma Do Di Bug By Teasel Tail   M: Doreen Malý sen 
CH: Voleská Jana     M: Voleská Jana 
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BRENDA BARD     V 
O:   Kay Dog-Lome     M: Gloria Pibaro 
CH: Plachý Josef     M: Škarda Pavel 
 
GRACIE PERALI MORAVIA   V 4 
O:   Aleks iz Strogino     M: Dominika Perali Moravia 
CH: Hniličková Dana      M: Mazák Vladislav  
          
HANNAH  HONEY  NAŠE LÁSKY  V 
O:   Yester Dog-Lome    M: Ailin Naše Lásky     
CH: Juhászová Veronika    M: Ptáčková Gabriela  
 
HAPPY HOLLY NAŠE LÁSKY   V 
O:   Yester Dog-Lome    M: Ailin Naše Lásky     
CH: Juhászová Veronika    M: Kolářová Margareta 
 

 
vrh „V“ ISTAKO 

 
Feny – mezitřída 

 
ÁJA OTAKON                    V 3 
O:   Gremlin Pug Palaimon       M: Gina Talovín  
CH. Konečný Otakar     M: Konečný+Hornová 
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BANANA TERAMAK CHAUTUR   V 2, RES CAC 
O:   Dharma Do Di Bug By Teasel Tail  M: Pipi Dog-Lome 
CH: Chautur Michal       M: Murdychová Jana 
 
BLA MANDAGS ATRACTIVE LADY PIBARO V 1, CAC, CACIB 
O:   Pugsies Henry Morse    M: Prästbackens Muliga Majken 
CH: Mikulec Ole+Gronvold Anka   M: Panýrek Patrik 
 
ELITA DYNAMO LEGANZA   V 
O:   Grant Pug Arcita     M: Brita Leganza 
CH: Benčová Renata     M: Němcová Eva 
 
FIONA PLUMS JEWEL    V 4 
O:   Dominik Dog-Lome    M: Afrodithe Plums Jewel 
CH: Sobotíková Iveta     M: Sobotíková Iveta 
 

Feny – třída otevřená 
 
BONNIE BABY FOR PLUMS LEWEL   V  
O:   Dominik Dog-Lome      M: Amika Adgoma 
CH: Kasia Muras     M: Sobotíková Iveta 
 
DORIS MALÝ SEN     V 4 
O: B.Napoleon de Champs Elysées   M: Clerry lady Dog-Lome 
CH: Slabá Jana     M: Holubová Jana 
 
 
EISHA ZAMATOVÁ LÁSKA     V 3 
O:   Grant Pug Arcita     M: Agga From Georges park 
CH: Piesecký Milan+Želmíra   M: Konárková Andrea  
 
ELIZA DOG-LOME     V 2, RES CAC 
O:   Gaston Pibaro      M: Extra-Ebony Dog-Lome 
CH: Krsová Jiřina       M: Plachý Josef a Věra 
 
EŠKA PERALI MORAVIA   V 1, CAC 
O:   Kastanjan Billbergia    M: Passiflora Bonomiella 
CH: Hniličová Dana     M: Konečný Otakar 
 

Feny – třída šampiónů 
 
FERGIE MALÝ SEN       V 1, CAC, RES CACIB 
O:    Dharma Do Di Bug By Teasel Tail   M: Carin Malý sen 
CH: Slabá Jana       M: Panýrek Patrik  
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Kalendář výstav 2008 
 
Místo konání     kontakt      uzávěrky 
Datum 
 
Světová výstava psů – WORLD DOG SHOW  STOKHOLM  Švédsko 
3.7. – 6.7. 08  Svenska Kennelklubben, Rinkebysvangen 70, Slangy 
   Tel: +46-8-7953090, +46-8-7953066 
   e-mail: wds2008@skk.se 
 
Evropská výstava psů – EURODOG  SHOW 2008 BUDAPEŠŤ  Maďarsko 
3.10 – 5.10. 08   Magyar Ebtenyésztok Országos Egyesulete,  
   H-1116 Budapest, Tétényi ut 128/b – 130 
   e-mail: info@eurodogshow2008.hu 
   www. eurodogshow2008.hu 
 
Mezinárodní výstava psů  
 
České Budějovice      Českobuděj. kynol.klub , P.O.Box 238, Klostermanova 7.   1.) 22. 2. 08 
19.4 -20.4. 08    370 04 České Budějovice, tel. +420 387 330 454    2.)  7. 3. 08 
                                   e-mail:  vystava.psu@seznam.cz 
   
Litoměřice MVP, poštovní box 178, 412 01 Litoměřice  1.) 19. 3. 08 
24.5 – 25.5. 08 Tel: +420 416 731 038,    2.)   2. 4. 08 
 e-mail: nord_bohemia_canis@seznam.cz 
 
Brno  Intercanis, Všetečková 7, 602 00 Brno    1.) 
28.6.- 29.6. 08 Tel: +420 543 211 558, e-mail: info@intercanis.cz  2.) 
 
Mladá Boleslav Interdog Bohemia, Luční ul. 286, 293 01 Mladá Boleslav 1)  14. 7. 08 
30. 8. – 31. 8. 08 Tel: +420 3256 327 220,     2)  26. 7. 08 
 e-mail: interdogbohemia@seznam.cz     
 
 
České Budějovice     Českobuděj. kynol.klub , P.O.Box 238, Klostermanova 7.   1.)    1. 8. 08 
27. 9. – 28. 9. 08    370 04 České Budějovice, tel. +420 387 330 454    2.) 15. 8. 08 
                                   e-mail:  vystava.psu@seznam.cz 
   
Praha   MVP ČKS  U Pergamenky 3,170 00 Praha 7  1)   
15. 11.- 16. 11. 08   Tel: +420 266 722 235,  e-mail: vystava@kynologie.cz  2.)  
 
Národní výstavy 
                             
Ostrava: Národní výstava psů, P.O. Box 130,    1.) 13. 2. 08 
12. – 13. 4. 08 709 00 Ostrava- Mariánské hory    2.)   3. 3. 08 
 Tel: 596 516 891, e-mail: lachovasisi@seznam.cz 
 
Mladá Boleslav Interdog Bohemia, Luční ul. 286, 293 01 Mladá Boleslav 1.)  12. 6. 08 
19.7. – 20.7. 08 Tel: +420 3256 327 220,     2.)  25. 6. 08 
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 e-mail: interdogbohemia@seznam.cz 
 
Brno ČKJ,  NVP, Všetičkova 5, 602 00, Brno 
18.10. – 19.10. 08 
Omlouváme se některé termíny nejsou ještě k dispozici, budeme průběžně doplňovat. 
 
Krajské výstavy 
 
Lysá nad Labem KJ ČR, Spolek přátel psů, E-mail: vystavalysa@seznam.cz 
3. 5. 08  Kamila Dlabalová, Hrubý Jeseník 178, 289 32 Oskořínek 
 
Zlín KJ ČR, KO kyn., Danuše Šmigurová, Pod Vrškem 2324, 760 01 Zlín 
17.5. 08 E-mail: kozlin@volny.cz, smigurova@volny.cz 
 
Hluboká nad Vltavou SKK, Jiří Tancer, Kamenná 29, 374 01 Trhové Sviny 
8. 5. 08  Tel:  777 173 866 
 
Kozmice- Hlučín ČKS, KO kynologická, Petr Řehánek, Nádražní 9, 747 11 Kozmice 
10. 5. 08 Tel: 595 032 121 E-mail: petr.rehanek@volny.cz 
 
Plzeň ČKS, Petra Vodrážková, Ke Sv. Jiří 20, 312 00 Plzeň 
17. 5. 08 
 
Benátky nad Jizerou ČKS, Jiří Suchý, Kochánky 61, 294 74 Předměřice 
8.6.08 
 
Rokycany KJ ČR, KO, Anna Čechová, U Hvězdárny 968, 337 01 Rokycany 
14. 6. 08 Tel: 371 723 429, 732 729 212, E-mail: cechovaa@quick.cz 
 
Lanškroun KJ ČR, KO Lanškroun, ing. Petr Kotěra, Luková 161, 561 23 Damníkov 
15.6. 2008 E-mail: petr.kotera@centrum.cz 
 
Černošce KJ ČR, KK Černošice, Alena Holubová, Na Vlčovce 7, 160 00 Praha 6 
5. 7. 08 Tel: 606 930 860 E-mail: alaho@centrum.cz 
 
Ostrava KJ ČR, KVP, p.o.box 130, Ostrava-Mariánské Hory 
9. 8. 08 Tel: 596 516 891, E-mail: nvpostrava@volny.cz, lachovasisi@seznam.cz 
 
Kladno SKK, RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., Smečenská 737, 272 04 Kladno 
9. 8. 08 Tel: 312 269 260 
 
Brno MSKS, MSKS, Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno 
23. 8. 08 Tel: 539 030 453 i fax, 602 786 002 
 
Rybníky KJ ČR, KO Rybníky 14, 263 01 Dobřš 
6. 9. 08 Tel: 777 565 501, E-mail: vystavarybniky@centrum.cz 
 
Karlovy Vary ČKS, Petr Biederman, Tašovice 3, 360 18 Karlovy Vary 
6. 9. 08 
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Liberec KJ ČR, KCH psů Liberec, Karel Tauchman, ČSA 478, 464 01 Frýdlant v 
13. 9. 08 Čechách, Tel: 482 313 209,E-mail: ktauchman@seznam.cz 
 
Praha ČKS, Hana Fraňková, Sulovická 1387, 190 16 Praha 9 
5. 10. 08 
Moravskoslezský bulldog-mops klub  
 
6. 9. 2008  Klubová výstava s KV a CAC – Brno 
 
Výstavy na Slovensku 
 
Bánská Bystrica Ing. Miroslava Záchenská, Ľaliová 13, 976 31 Vlkanová,  
6.5.08   e-mail: mzachenska@indprop.gov.sk 
   Ing. Pavol Lupták,Ďumbierska 20, 974 01 Banská Bystrica,  
   Tel: 048/ 418 81 01 
 
CAC Košice  Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,  
15.7.08  T+F 02/52492298, mail: skj@skj.sk 
 
CAC  Senec  Športový klub stava‹ov, Budovateľská 6, 900 27 Bernolákovo,  
1.6.08 Tel: 0905/353005, e-mail: lacobalogh@zoznam.sk 
 

 
Veselé Velikonoce všem mopsíkům v ČR a okolí, jejich kamarádům jak 

čtyřnohým tak dvounohým, 
přejí ze Švédska Rulle, Otto a Ferro se spolubydlícími podnájemníky 

 Annou a Petrem. 
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VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 
 
Článek 1 - Účel výstavního řádu 
Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro 
výstavy pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém 
území ČR měly jednotný a důstojný ráz. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však 
nesmí být v zásadním rozporu s tímto řádem upravují propozice výstavy. Výstavy reprezentují 
kynologii před veřejností, přispívají k její propagaci a povzbuzení zájmu o chov a držení 
jednotlivých plemen psů.  
Pro potřeby tohoto řádu se uvedenými termíny rozumí:  
- pes: pes či fena, pokud není přímo uvedeno jinak  
- plemeno: plemeno uznané FCI, které má uznaný standard FCI, národně uznané plemeno 
dosud mezinárodně neuznané či plemeno nově tvořené, které je registrováno národní 
organizací  
- vystavovatel: zpravidla majitel psa, nebo osoba pověřená majitelem k předvedení psa na 
výstavě.  
 
Článek 2 - Plánování a organizace výstav 
a)Výstavu může uspořádat jakákoli kynologická organizace, která je začleněna do ČMKU a 
má právní subjektivitu (dále jen pořadatel).  
b) Žádost o uspořádání výstavy v konkrétním termínu musí pořadatel zaslat do 15. srpna 
předchozího roku sekretariátu ČMKU, případné změny schvaluje Předsednictvo ČMKU. Při 
koordinaci bude obecně dodržována zásada chráněných termínů mezinárodních a národních 
výstav na území republiky. Žádost o uspořádání mezinárodních a národních výstav se řídí 
doplňujícími předpisy ČMKU, která tyto termíny schvaluje.  
c) Kalendář výstav bude zveřejněný do 1. ledna. Výstavy pořádané v lednu a v únoru budou 
zařazeny do Kalendáře kynologických akcí předchozího roku.  
d) Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá pořadatel. Pořadatel 
výstavy (speciální, klubové) je povinen požádat před vydáním propozic ČMKU o souhlas se 
zadáváním čekatelství šampionátu ČR (CAC, CAJC). Předsednictvo ČMKU určí zda a za 
jakých podmínek lze čekatelství zadávat.  
e) Výstavy jsou finančně zabezpečovány pořadatelem, pokud není předem smluvně stanoveno 
jinak.  
f) Vlastní realizací výstavy pověřuje pořadatel výstavní výbor.  
 
Článek 3 - Druhy výstav 
Podle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na:  
               a) oblastní a krajské  
               b) klubové (CAC, CAJC)  
               c) speciální (CAC, CAJC)  
               d) národní (CAC, CAJC)  
               e) mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB - FCI)  
 
a) Oblastní a krajské výstavy:  přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy 
jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských 
výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.  
b) Klubové výstavy: pro plemeno a klub mohou být uspořádány jedním klubem v jednom 
kalendářním roce 2 klubové výstavy pro plemena sdružená v příslušném chovatelském klubu, 
se zadáváním titulu CAC a CAJC. Zadávání titulu klubový vítěz viz článek 6, písmeno c) VR 
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ČMKU. Takto pořádané výstavy musí být přístupné pro všechny jedince příslušných plemen, 
pokud splňují obecně platné podmínky. Pořádání klubových výstav bez zadávání titulů CAC a 
CAJC toto ustanovení VŘ ČMKU neomezuje. 
To znamená: 1x za rok klubová výstava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC 
1x za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC 
1x za rok (pro plemeno) speciální výstava s tituly Vítěz SV a CAC a CAJC 
c) Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy 20.. pro 
plemeno(a), které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální 
výstava může být současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom 
kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava. 
d) Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro všechna plemena.  
e) Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu 
krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou 
pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.  
 
Článek 4 - Výstavní třídy 
        a) Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.  
        b) Rozdělení psů do tříd:  
1. třída štěňat 3 – 6 měsíců 
2. třída dorostu 6 - 9 měsíců  
3. třída mladých 9 - 18 měsíců  
4. mezitřída 15 - 24 měsíců  
5. třída otevřená - od 15-ti měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané 
zkoušky a získaná ocenění  
6. třída pracovní od - 15-ti měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro 
plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy 
složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo 
předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk.X. Na ostatních druzích výstav může být 
třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. „malý certifikát“. 
Vystavují organizace pověřené ČMKU  
7. třída šampiónů od - 15-ti měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a 
přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión, nebo šampióna některé ze členských 
zemí FCI.  
8. třída veteránů - od 8 let.  
9. mimo konkurenci v této třídě je možné představit psy bez nároku na kvalifikaci a pořadí.  
10. třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy 
šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem 
národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly 
musí být získány v konkurenci dospělých.  
S výjimkou mezinárodních výstav mohou být pro plemeno německý ovčák vypsány třídy s 
jiným členěním, tak jak to odpovídá potřebám chovu.  
Pro plemeno německý ovčák jsou vypisovány následující třídy:  
- třída dorostu 6 - 12 měsíců  
- třída mladých 12 - 18 měsíců  
- třída dospívajících 18 - 24 měsíců  
- třída pracovní- od 24 měsíců , je podmíněna zkouškou z výkonu 
- třída veteránů od 8 let  
Některá plemena jsou posuzována odděleně podle zbarvení. Plemena, kterých se členění týká 
určuje pro Mezinárodní výstavy směrnice FCI, pro ostatní typy výstav směrnice ČMKU.  
Počet CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI.  
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Počet CAC a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje řád pro udělování titulu Český šampión 
a Český Junior šampión.  
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky 
musí být splněny v den podání přihlášky.  
K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V 
případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampiónů (vítězů) nebo certifikát o 
absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel 
povinen zařadit psa do třídy otevřené.  
 
Článek 5 - Klasifikace 
Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.).  
a) Třída štěňat a dorostu  
                - velmi nadějný: žlutá barva  
                - nadějný: bílá  
Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.  
b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů:  
               - výborná modrá  
               - velmi dobrá červená  
               - dobrá: zelená  
               - dostatečná: fialová  
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.  
c) Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:  
               - výborná: - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi 
přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha 
musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní 
postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické 
vlastnosti svého plemene.  
               - velmi dobrá: - Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické 
vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné 
vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu 
jedinci.  
               - dobrá: - Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, 
ale má viditelné hrubší vady.  
               - dostatečná: - Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého 
plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.  
               - neoceněn: - Pro vady přechodného rázu. 
              - vyloučen z posuzování: - Musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí 
jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající 
vrozenou vadu exteriéru.  
V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v 
dané třídě soutěžili.  
 
Článek 6 - Tituly 
a) Vítěz třídy.  
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě 
mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.  
V případě členění plemene dle zbarvení může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene 
NO může být udělen titul ve třídě mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1 (neplatí 
pro MV).  
b) Oblastní a krajský vítěz.  
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Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, 
pracovní, vítězů.  
c) Klubový vítěz.  
Podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je stanoven 
minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod). Uděluje se pro 
každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.  
d) Vítěz speciální výstavy.  
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, 
pracovní, vítězů.  
e) Národní vítěz.  
Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC 
z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.  
f) Nejhezčí veterán.  
Pes a fena z konkurence výborných 1 z tříd veteránů.  
g) Vítěz plemene FCI (BOB).  
Do soutěže nastupují CAJC a nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz 
speciální výstavy) a výborní 1 z třídy veteránů. Titul může být zadán jen na výstavách se 
zadáváním CAC.  
h) Vítěz skupiny FCI (BIG).  
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.  
i) Vítěz výstavy (BIS).  
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI.  
Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita 
kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.  
Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi 
výstavy.  
 
Článek 7 - Čekatelství 
       a) Čekatelství šampionátu mladých (CAJC).  
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampión, který je 
přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat 
čekatelství (CAJC).  
     b) Čekatelství šampionátu ČR (CAC). 
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampión, který je 
přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat 
čekatelství (CAC).  
     c) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB).  
Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI, který je přílohou tohoto VŘ. 
Příslušná ustanovení týkající se podmínek, způsobu a počtu CACIB pro jednotlivá plemena 
musí být uvedena v katalogu mezinárodních výstav.  
Čekatelství uděluje (CAC,CAJC),nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě 
posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být 
předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží 
doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, 
jméno psa a podpis rozhodčího.Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU. 
Čekatelství CAJC a CAC a Res.CAC mohou být zadána pouze na výstavách konaných na 
území České republiky. 
 
Článek 8 - Soutěže 
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Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci 
pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k 
porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.  
Zpravidla se vypisují tyto soutěže:  
     a) Nejhezčí pár psů.  
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho 
majitele.  
     b) Chovatelské skupiny.  
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří 
pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě 
posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.  
     c) Mladý vystavovatel (Junior Handling).  
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, 
proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na 
dané výstavě posouzen.  
Rozdělení věkových kategorií:  
          1. skupina 9 - 13 let  
          2. skupina 13 - 17 let  
Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem 
konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.  
Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem 
konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 18 let. 
    d) Soutěž o nejlepšího plemeníka. 
se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách.Do této soutěže nastupuje plemeník s 
nejméně 5-ti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. 
Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.  
Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy. 
Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech propagačních 
doprovodných akcí.  
 
Článek 9 - Rozhodčí 
a) Na výstavách mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou uvedeni v celostátním seznamu 
rozhodčích a mají kvalifikaci k posuzování příslušných plemen.  
b) Na mezinárodních výstavách mohou posuzovat jen ti rozhodčí, kteří jsou uvedeni v 
seznamu mezinárodních rozhodčích členského státu FCI. V zemi svého bydliště i rozhodčí, 
kteří jsou uvedeni v listině národních rozhodčích a čekají na splnění podmínek pro uvedení na 
listinu mezinárodních rozhodčích.  
c) Zahraniční rozhodčí členských států FCI mohou v ČR posuzovat jen se souhlasem své 
mateřské organizace, který vyžádá ČMKU a rozhodčí z nečlenských států FCI po dodání 
dotazníku - potvrzení, že budou posuzovat podle řádu FCI (viz předpisy FCI). Způsob získání 
kvalifikace, rozšíření kvalifikace, vedení seznamů rozhodčích upravují speciální mezinárodní 
a národní předpisy.  
d) Na výstavě může posuzovat jen ten rozhodčí, který byl na výstavu delegován a to výhradně 
na ta plemena, pro která má kvalifikaci.  
e) Delegaci na výstavy provádí na žádost pořadatele Českomoravská kynologická unie, resp. 
ta organizace, která je touto organizací pověřena. Stejným způsobem se provádí delegace 
čekatelů.  
f) Jeden z delegovaných rozhodčích je delegující organizací pověřen funkcí hlavního 
rozhodčího. V případě, že se na výstavu nedostaví, určí se tento na poradě rozhodčích 
dohodou.  
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Povinnosti hlavního rozhodčího:  
           - řídí poradu rozhodčích,  
           - je předsedou komise, která rozhoduje o protestech,  
           - přiděluje čekatele na funkci rozhodčího k jednotlivým rozhodčím,  
           - podává souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu o průběhu výstavy.  
g) Rozhodčí má právo:  
- požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro posuzování psů,  
- upozornit na nevhodné počínání vystavovatelů, pořadatelů nebo pomocníků ve smyslu 
ustanovení tohoto řádu a při jeho hrubém porušení odmítnout posuzovat psy,  
- neposoudit jedince, který nastoupil opožděně do kruhu, pokud zavinění není způsobeno 
pořadatelem. V případě, že jedinec byl posouzen dodatečně a nemohl se zúčastnit soutěže, 
nelze mu zadat pořadí,  
- na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce ve výši, která byla dohodnuta předem.  
h) Rozhodčí má povinnost: 
- neposoudit neovladatelného nebo agresivního jedince, 
- odmítnout posuzovat na výstavách, které jsou pořádány organizací, která není zastřešena 
členskou organizací FCI,  
- písemně potvrdit pořadateli přijetí delegace. Přijetím delegace rozhodčí vyslovuje souhlas s 
podmínkami, které pořadatel či delegující orgán uvedl (posuzovaná plemena, předpokládaný 
počet jedinců, včetně stanovení výše odměny a náhrad, ubytování apod.), 
 
- zúčastnit se porady rozhodčích, která se koná nejpozději hodinu před zahájením výstavy,  
- vystavované jedince posuzovat přísně a nestranně. Posuzovat pouze a výhradně podle 
standardu FCI,  
- vystavit písemný posudek a zadat výstavní ocenění. V každé třídě (mimo třídy mimo 
konkurenci) určit pořadí čtyř jedinců. U ostatních jedinců budou zadána ocenění bez uvedení 
pořadí,  
- neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před výstavou vlastníkem či 
spoluvlastníkem. Totéž se vztahuje na psy, kteří patří jeho nejbližším příbuzným nebo 
partnerovi,  
- rozhodčí odpovídá za práci svěřeného čekatele, 
- vyplnit knihu rozhodčího a předat ji ke kontrole výstavnímu výboru. 
i) Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování v kruhu, tak mimo něj. Z toho 
vyplývá, že: 
- nemá právo prohlížet katalog před nebo v průběhu posuzování,  
- nesmí přihlásit psa, který je veden pod jeho jménem na výstavách kde je ve funkci  
rozhodčího v den, kdy posuzuje, 
- nesmí posuzovat psy rodinných příslušníků, 
- psy, které předvádí na výstavě, kde není rozhodčím, musí být buď z jeho vlastního chovu, 
nebo musí být jejich vlastníkem, nebo musí patřit partneru nebo blízkému příbuznému,  
- nesmí se dostavit na výstavu, na které posuzuje v doprovodu vystavujících, jejichž psy při 
této akci má posuzovat,  
-v žádném případě se nesmí stýkat s vystavovateli, kteří mu budou předvádět své psy, ani u 
nich před výstavou bydlet,  
 - v kruhu se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez diskriminace. Musí jednat 
vždy zdvořile, 
 - při posuzování v kruhu nesmí kouřit ani požívat alkoholické nápoje,  
 - nesmí se v žádném případě ucházet o pozvání k posuzování, 
 - tato ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatele. 
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Článek 10 - Posuzování 
a) O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který 
je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda 
předvedení jedinci splňují podmínky, opravňující přihlášení do příslušné třídy (věk, zkoušky, 
zápisy v plemenných knihách apod.)  
b) V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh 
využít po sobě dva i více rozhodčích.  
c) Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, 
zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i 
hospitant(i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli. Do kruhu 
může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud 
tito zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu 
(fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí.  
d) Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném znění. U plemen dosud 
neuznaných FCI a plemen nově vznikajících dle standardu schváleného členskou zemí FCI, 
která je jejich garantem.  
e) Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě (mimo třídu mimo konkurenci) pořadí prvých 
čtyř jedinců (oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá).  
f) Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí 
být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu, nebo 
kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem (vždy 
však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, třída ocenění popř. pořadí, 
tituly a jméno rozhodčího).  
g) Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a 
stanovené pořadí.  
 
Článek 11 - Podmínky přijetí na výstavu 
a) Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště musí být zapsáni v plemenné 
knize Českomoravské kynologické unie - (týká se importovaných jedinců).  
b) Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích (viz 
zejména veterinární podmínky čl. 17 tohoto VŘ).  
 
Článek 12 - Z účasti na výstavě jsou vyloučeni 
a) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu.  
b) Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti,feny kojící a 
háravé feny.  
c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.  
d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.  
e) Psi s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v platném 
znění zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.) 
 
Článek 13 - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru) 
a) Požádat včas o zařazení výstavy do Kalendáře kynologických akcí.  
b) Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě i s uvedením 
skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel 
souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, 
národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhodčí pro jednotlivá plemena 
či skupinu plemen.  
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c) Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu, 
potvrdit přijetí přihlášek.  
d) Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoli dodatky 
(např. formou vložených listů).  
e) Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu zahraničních 
rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací.  
f) Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře.  
g) Zajistit potřebné vybavení kruhů a jejich vyznačení. Přitom musí dbát na dostatečnou 
velikost kruhů, zejména s ohledem na speciální požadavky pro posuzování, vhodný povrch, 
případně další nezbytné vybavení (např. váhy, stůl s podložkou na posuzování, signální 
pistole apod.).  
h) Zajistit předem strojem vyplněné posudkové listy, diplomy, dostatečný počet barevných 
označení a doklady o udělení titulů a čekatelství.  
i) Zajistit viditelná označení pro vystavované psy.  
j) Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.  
k) Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem stanovené 
výši.  
l) Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní 
veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgánů místní správy, které pořádání akce 
na svém území povolují.  
m) V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na 
uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy. 
 
Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele 
Vystavovatel má právo:  
a) aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu přihlásil a 
včas zaplatil výstavní poplatek,  
b) na posouzení přihlášeného psa, ,  
c) obdržet originál výstavního posudku, diplom, oceňovací stužku a případně získanou věcnou 
cenu,  
d) používat tituly získané na výstavách,  
e) odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa,  
f) zapsání výstavního ocenění do průkazu původu nebo výkonnostní knížky je ponecháno na 
vystavovateli. Zapsání výsledků však má být provedeno výhradně v průběhu výstavy , 
výjimečně na základě předloženého výstavního posudku sekretariátem ČMKU a to za úhradu 
stanovenou P ČMKU, 
g) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic. 
Vystavovatel má tyto povinnosti:  
a) zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. 
Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit 
ustanovení tohoto VŘ a propozic,  
b) uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky,  
c) při přejímce na výstavu se vykázat “Přijetím přihlášky",  
d) předložit PP a výkonnostní knížku podle pokynů pořadatele,  
e) viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) přiděleným číslem,  
f) nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe 
rozhodčím posouzen. Dbát pokynů rozhodčího,  
g) nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště. Za škody způsobené psem plně odpovídá 
vystavovatel,  
h) nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy,  



klubový zpravodaj 1/2008  

   42

i) vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení 
výstavního poplatku. 
j) v případě více vlastníků vystavovaného jedince jsou směrodatné pouze údaje uvedené v PP 
s tím, že v katalogu jsou uváděna jména spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa.  
 
Článek 15 - Protest 
a)Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.  
b) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. 
Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši, kterou uvádějí 
propozice. .  
c) Protest musí být podán v průběhu výstavy.  
d) Protest projedná komise složená z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy a zástupce 
rozhodčích a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O 
projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis.  
e) Protest může podat v průběhu výstavy kdokoli.  
f) Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se 
neprojednává.  
 
Článek 16 - Ručení 
a) Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a 
neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy.  
b) Za škody způsobené psem ručí vystavovatel.  
 
Článek 17 - Veterinární předpisy 
a) Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména 
předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky 
stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstav, případně povinnosti uložené 
orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad 
konáním akce.  
b) Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, uvedené pod 
bodem a) hrubě nebo opětovně poruší. .  
c) Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků 
soutěží a doprovodných akcí.  
Článek 18 - Tresty a sankce 
a) Porušení tohoto VŘ, ostatních závazných předpisů a Propozic výstavy může mít za 
následek disciplinární jednání. Příslušnost k disciplinárnímu projednávání stanovují předpisy 
jednotlivých kynologických organizací.  
b) Pořadatel může v případě porušení tohoto o VŘ podat sekretariátu ČMKU návrh na zrušení 
získaného ocenění a odebrání zadaných titulů.  
 

Schváleno předsednictvem ČMKU 22.11.2001. 
Nové znění Výstavního řádu nabývá platnosti od 1.1.2002 . 

 
Úpravy v čl. 4 bod b) a čl. 12 schváleny předsednictvem ČMKU dne 19. 02. 2004 s 
okamžitou platností (Usnesení 02/04). 
Úpravy v čl. 1 v první větě a čl. 7 za poslední větou schváleny předsednictvem ČMKU dne 
25.03.2004 s okamžitou platností (Usnesení 14/01/04). 
Úprava v čl. 8 c) – věk vystavovatele schválena předsednictvem ČMKU dne 01.07.04 s 
okamžitou platností (Usnesení 17/03/04). 
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Úprava v čl. 3 bod b) schválena předsednictvem ČMKU dne 07. 10. 2004 s okamžitou 
platností (Usnesení 19/03/04). 
Změna čl. 3 bod b) schválena předsednictvem ČMKU dne 20. 01. 2005 s okamžitou platností 
(Usnesení 22/02/05) a doplněna vysvětlením dne 17. 02. 2005. 
Změna čl. 4 (třídy pro NO) schválena předsednictvem ČMKU dne 15. 09. 2005 s okamžitou 
platností (Usnesení 03/28/05). 
Změna čl. 6 bod f) schválena předsednictvem ČMKU dne 23. 02. 2006 s okamžitou platností 
(Usnesení 04/32/06). 
Změny čl. 4 b) a 5 a) schváleny předsednictvem ČMKU dne 01. 06. 2006 s okamžitou 
platností (Usnesení 04/35/06). 
Doplnění čl. 14 j) schváleno P ČMKU dne 22. 11. 2006 s okamžitou platnost 
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REDAKČNÍ UZÁVĚRKA pro číslo 2/2008 je 15.6. 2008 
Na webové stránky MK ČR http://www.mopsklub.cz/  webmaster přidá ke stažení formuláře: 
žádanka o čísla zápisu, hlášení adres nových majitelů štěňat, hlášení vrhu, hlášení krytí. 
Děkujeme za Vaše příspěvky a fotografie vašich pejsků. Očekáváme další pro zpestření 
našeho zpravodaje. 
Fotografie, listy šampiónů posílejte přednostně ve formátu .jpg (maximálně v rozlišení VGA 
640x 480) na e-mail: redakce.mopsklub@seznam.cz 
 
REDAKCE:  
Ing. Petra PROCHÁZKOVÁ 
Ohradní 1359 
140 00 Praha 4 – Michle 
mobil: + 420 732 186 524 
e-mail: redakce.mopsklub@seznam.cz 
 

                       

 
 
Vydavatel: MOPS KLUB ČR 
Zodpovídá redakce 
Klubový zpravodaj vydán pro potřeby Mops Klubu ČR v nákladu 200 ks 
TISK: Hanzar, Přeštice, tel.: 377 982 713 

Příjemné prožití 
velikonočních svátků 
a bohatou pomlázku 

přeje 
 

Petra Procházková 
redakce MK ČR 
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