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MOPS KLUB ČR  

 

Ch. AIVOVO GOLDY STAR                                         
V1, CAC, Vítěz klubové výstavy, BOB 

Otec:  Medovyi Pryanik Kankan Kokteil                                        
Matka: Zuleika 

Chovatelka: Stepanenko Liudmila 
Majitelka: Soboleva Irina 

http://www.mopsklub.cz
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MOPS KLUB ČR  

 

MultiJCh. MONPASIE FOKUS POKUS  
V1, CAC, klubový vítěz  

Otec: Ch. Anglaglans Bob Dylan                                   
Matka: Monpasie Vitejte Ja Vase Teta 

Chovatel: I. Khayut 
Majitel: Panýrek Patrik 

 

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, redakce zpravodaje, tiskový mluvčí: 
Ing. Petra Procházková 

Ohradní 1359, 140 00 Praha 4 - Michle 
e-mail: vybor@mopsklub.cz, 

e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz 
mobil: +420 732 186 524 

 
Hlavní poradce chovu: 

Alena Hromová 
Čechova 93, 440 01 Veltěže u Loun 
e-mail: alenahromova@seznam.cz 

tel.: +420 415 676 230 
mobil: +420 607 970 667 

 
Ekonom, evidence členské základny: 

Věra Plachá 
Letiny 17, 336 01 Blovice 
e-mail: vplacha@volny.cz 

tel.: +420 377 527 883 
mobil: +420 737 107 854 

 
Referent CHP, Welfare: 

Helena Kecová 
Mostiště 26, 338 28 Radnice 

e-mail: Dogfamilie@seznam.cz 
mobil: +420 736 200 152 

 
Sídlo Mops klubu na adrese: 

 
JUDr. Josef PLACHÝ 

Letiny 17, 336 01 Blovice 
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Čestný prezident klubu: 
 

MUDr. Milan RABA 
Nová Kolonie1451/3a 

155 00 Praha 5 - Stodůlky 
e-mail: milanraba@volny.cz 
tel./fax: +420 251 511 992 
mobil: +420 724 049 739 

 
Revizní komise 

 
Předseda komise: 

Jana Klozová 
Vitiněves 51, 506 01 Jičín 
e-mail: 1ORI1@seznam.cz 
mobil: +420 774 801 094 

 
Člen komise: 

Libuše Cihlářová 
Dlouhá 163, 330 21 Líně 

e-mail: vlastci@centrum.cz 
mobil: +420 608 436 9130 

 
Člen komise: 

Drahuška Hanzlíková 
17.listopadu 793, 334 41 Dobřany 

mobil: +420 777 804 820 
 
 
 

 
 

INTERNETOVÉ STRÁNKY 
http://www.mopsklub.cz/ 
Beky a.s. 
Zákolany 40, 273 28 Zákolany 
e-mail: obsah článků editor@mopsklub.cz, 
grafika a kód webmaster@mopsklub.cz 
tel.: +420 315 783 153 
mobil: +420 607 912 203 
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Členská schůze Mops klubu schválila změnu chovatelského řádu. 
Ruší se pozice krajských poradců chovu a nahrazují je konzultanti. 

Tito členové Mops klubu, navržení hlavním poradcem chovu a schválení 
výborovou schůzí, budou zajišťovat poradenskou činnost pro chovatele. 

Jmenování byli: 
 
 
 
 
 
Mgr. Dana HNILI ČKOVÁ                                             Jiří PIFFL                                                         
Nám. Osvobození 137                                                       Nad  Mazankou 14/1125 
788 32 Staré Město pod Sněžníkem                                  182 00 Praha 8 
 tel.: 583 239 317                                                               mobil:+420 603 786 387  
 mobil: +420 607 288 587 
                                                                                            
 
Pavla KOTĚŠOVCOVÁ                                                 Kateřina REJNKOVÁ 
332 03 Šťáhlavy 574                                                         Jelmo 9 
tel.: 377 969 142                                                                373 71 Rudolfov 
mobil: +420 605 180 721                                                   mobil:+420 606 823 689  
 
Jana HOLUBOVÁ                                                          Hana NÝČOVÁ 
Radostín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou                          439 08 Pátek u Loun 
mobil: +420 608 702 574                                                   mobil:+420 723 437 520   
 
Jolana PILLAROVÁ                                                      Renata VIKTOROVÁ 
Ponědrážka 5, 379 01 Třeboň                                           Zlončice 19 
tel.: 384 792 041                                                               278 01 Kralupy nad Vltavou 
mobil: +420 602 852 694                                                  mobil:+420 724 970 795 
 
Jana SLABÁ 
Dolní Ředice 40  
533 75 Pardubice 
mobil: +420 605 276 020 
 
 
 
Kromě uvedených členů tuto činnost plní všichni členové výboru Mops klubu. 
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PLATBY A BANKOVNÍ SPOJENÍ NA MK ČR 

 
IČ MK ČR: 452 49 474  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Okresní pobočka 305 09 Plzeň  
 
název účtu:    Mops klub ČR  
číslo účtu:    0725280329/0800  
kód banky:    0800  
konstantní symbol:   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 UVÁD ĚT VŠECHNA ČÍSLA, JINAK NELZE ZJISTIT KDO PLATIL ! 
 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:  
pro člena MK ČR  500,- Kč  
pro člena MKČR - důchodci a studenti 350,- Kč  
pro zahraniční členy 20,- €  
zápisné pro nové členy + 50,- Kč  
 
POPLATKY: 
za vystavení krycího listu 140,- Kč  
za štěně 170,- Kč  
za chovatelskou přehlídku 250,- Kč  
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1/2 stránky 200,- Kč  
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1 stránka 400,- Kč  
za placenou inzerci na internetových stránkách Mops klubu ČR /www.mopsklub.cz/  od 100,- Kč  
 

Nečlenové platí vše dvojnásobně ! 
Členský příspěvek musí být zaplacen do konce roku pro rok následující !!!
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ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE 
Jankovcova 53 
170 00 Praha 7 

 
Fax : 234 602 278 

 
Návštěvní hodiny: 

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

 
I .Jarošová 

tajemnice ČMKU 
cmku@cmku.cz 
tel.: 234 602 275 

 
Ing. K. Fialová 

Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby 
fialova@cmku.cz 
tel.: 234 602 274 

 
Bc. L. Křeček 
Plemenná kniha 
krecek@cmku.cz 
tel.: 234 602 273 

 
S. Hurábová 

Plemenná kniha 
hurabova@cmku.cz 

tel.: 234 602 277 
 

L. Fairaislová 
Šampionáty ČR, Interšampionáty 

fairaislova@cmku.cz 
tel.: 234 602 270 

 
M. Truksová 

Plemenná kniha 
truksova@cmku.cz 
tel.: 234 602 273 

 
L. Pečená 

Plemenná kniha 
pecena@cmku.cz 
tel.: 234 602 276 

 
I. Jůzová 

Chovatelské stanice 
 chstanice@cmku.cz 

tel.: 234 602 277  



 klubový zpravodaj 2/2012  
 

 7 

Informace od hlavního poradce chovu 
 
Vážení přátelé, 
 
přikládám vzor upravených tiskopisů pro odchov štěňat, které si můžete stáhnout z našich 
webových stránek: 
 www.mopsklub.cz 
-krycí list 
-hlášení vrhu 
-žádanka o čísla zápisu  
-přihláška k zápisu štěňat  
 
Jak na to: 
-krycí list-2 x poslat HPCH ( do 7-mi dnů) 
-hlášení vrhu-1 x HPCH ( do 7-mi dnů) 
-žádanka o čísla zápisu 2 x HPCH ve věku 3-4 týdnů 
 
Přihláška k zápisu štěňat 
-přihláška k zápisu štěňat 1 x -nalepená čísla čipů, potvrzená veterinárním lékařem 
- platba-krycí poplatek 140,-Kč, 170,-Kč za štěně 
-žádanka s čísly z plemenné knihy 
 
V případě, že fena nezabřezla, pošlete i toto hlášení. 
 
S pozdravem   Alena Hromová  
 

 
X-TREM DOG-LOME  
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HLÁŠENÍ  KRYTÍ 
 
 
14.1.2012   ALFONS TROJSKÝ VRŠEK          X            KEROLAIN AIFI 
                    Jana Holubová, Radostín 108,591 01 Žďár n./Sázavou,tel.:608 702 574 
  
25.1.2012    ALFONS TROJSKÝ VRŠEK X DORIS MALÝ SEN 
            Jana Holubová, Radostín 108,591 01 Žďár n./Sázavou,tel.:608 702 574 
 
  4.2.2012     TANGETOPPEN´S BEEF TARTAR   X    COMTESA ZE ŠTAJNICŮ   
                      Jana Altschulová,Skupice 58,440 01 Louny, tel.: 737 670 472 
  
  6.2.2012     LOTUS DOG-LOME          X               HAPPY ZLATÁ NYMFA   
            Hana Karásková ,Přepepře 183,512 61 , tel.:724 906 500 
 
  6.2.2012 BRUNO MON KELLY X  HOLLY Z NAD ĚJSKÝCH RYBNÍK Ů 
  Jiřina Peroutková,Klec 57,379 01 Třeboň,tel.:776 041 135 
 
  6.2.2012 DORIAN DOG-LOME X       CARMEN Z NAD ĚJSKÝCH RYBNÍK Ů 
                        Jiřina Peroutková, Klec 57,379 01 Třeboň,tel.:776 041 135 
  
13.2.2012 NUKKY DOG-LOME X AFRODITHE Z ÚDOLÍ VZPOMÍNEK  
                          Kateřina Rejnková, Jelmo 9,373 71 Rudolfov,tel.:606 823 689 
 
15.2.2012        TANGETOPPEN´S BEEF TARTAR   X    MAYA PUG  ALTBOX    
                        Jan Altschulová,Skupice 58,440 01 Louny, tel.: 737 670 472 
 
17.2.2012 ICH.  ALEKS IZ STROGINO X CH. SHEENA PIBARO 

Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel: 603 453 761, 326 391 564 
 
28.2.2012 ICH.  ZIKMUND PIBARO   X   CH. BABETTE  PIBARO 

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

  1.3.2012        JAN OD RIVETY           X        COFFI HELZA 
                        Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.:777 701 410  
 
  2.3.2012        DEANDRA CHAD     X            CARRINE ZLATÁ NYMFA 
                        Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998 
 
   4.3.2012       JAN OD RIVETY           X       VIVA ASTARTE GOLD                
                        Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.:777 701 410 
 
   5.3.2012       JCH.MONPASIE FOKUS- POKUS  X    CH.GABRIELA PIBARO 

 Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel: 603 453 761, 326 391 564 
  
    7.3.2012      FAETON DOG-LOME     X         CHARLINE DOG-LOME 
                        Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.: 732 402 998 
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    9.3.2012      X-TREM DOG-LOME     X   AMÉLIE VESPER BOHEMIA 
                        MVDr.Radek Protiva,Šlovice 104,321 00 Plzeň,tel.:774 802 165 
 
    15.3.2012    KESANDER´S  MERLIN      X             SAVANAH  DOG-LOME 
  Plachý Josef+Věra,Letiny 17, 336 01 Blovice,tel.: 737 107 854  
 
      1.4.2012    JCH. MONPASIE FOKUS-POKUS    X          CH.ZYRA PIBARO 

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

       4.4.2012   VENDA DOG-LOME     X     HONKY TONKY PUG ZE SAMETU 
                        Hana Nýčová ,439 08 Pátek u Loun 138, tel.:723 437 520 
        
       4.4.2012   FOUKY FOUK PUG OTAKON          X           DEZIREE AIFI   
                        Jana Holubová, Radostín 108,591 01 Žďár n./Sázavou,tel.:tel.:608 702 574 
 
       9.4.2012   X-TREM DOG-LOME     X            BABY OD MĚSÍCE NAD ŘEKOU 
                        Alena Hromová,Čechova 93,440 01 Veltěže, tel.: 415676230,607 970 667 
 
       9.4.2012   HRABĚ ANNS´ I  Z LOBKOVICKÝCH VINIC   X     
                                                                                                PIPPI PUG  ALTBOX 
                        Jana Altschulová, 440 01 Skupice 58,tel.:737 670 472 
  
     19.4.2012   DEANDRA CHAD       X                XADHAA  DOG-LOME 
                        Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.: 732 402 998 
 
    
     23.4.2012    WIZARD PIBARO         X               FRANSIMONA PUG OTAKON 
                         Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998 
 
     23.4.2012   BILLY DOG-LOME         X                  DOROTTE DOG-LOME  
                        Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998  
 
     23.4.2012   FAETON DOG-LOME       X                  XALIDYA DOG-LOME 
                        Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.:732 402 998 
 
 

HLÁŠENÍ VRHU 
 
21.1.2012       „DOG-LOME“ 
                        O: Jan od Rivety 
                        M: Madica Dog-Lome 
                        Chov.: Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny,tel.:777 701 410 
                        2/0 béžoví, 0/1 černá 
 
11.2.2012 „PIBARO“ 
  O: Ch. Blä Mandag´s Cute Christian Caramel 
  M: Ch. Penelope Pibaro 

Chov.: Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77 , te.l: 603 453 761, 326 391 564 
  0/1 béžoví 
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13.2.2012        „Z LOBKOVICKÝCH VINIC“ 
                         O: CH.Hrabě Anns´i z Lobkovických vinic 
                         M: O´yess Pug ze Sametu 
                         Chov.:Blanka Hubálková,Komenského novostavba,766 01 Mělník, 
                         tel.:732 233 410 
                         2/0 béžoví 
 
10.2.2012        „HAVAVLON“ 
                         O: Venda Dog-Lome 
                         M: Karla Dog-Lome  
                         Chov.:Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.:723 437 520 
                         2/3 černí 
 
17.2.2012        „OD ŽELEZNÉ PANNY“ 
                        O:Bruno Mon Kelly 
                        M:Bonnie Smiling Frog 
                        Chov.: Petra Ducháčková,J.Dobrovského 5,370 06 Č.Budějovice, 
                        tel.: 777 883 477 
                        1/1 béžoví,1/0 černí  
  

 
GERRY PUG OTAKON 
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27.2.2012 „PIBARO“ 
  O:Ch. Zikmund  Pibaro 
  M: Ch. Charlotte Pibaro 

Chov.: Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77 , tel.: 603 453 761, 326 391 564 
  1/1 béžoví 
 
24.2.2012        „HAVAVLON“ 
                         O: Gerry Pug Otakon 
                         M: Denny Majbo-Jalibo 
                         Chov.:Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.:723 437 520 
                         2/1 béžoví 
 
29.2.2012 „ISTAKO“ 

O: Gerry Pug Otakon  
  M: Viky Istako 
  Chov.: Hromová Alena, Čechova 93, 440 01 Louny, tel.: 607 970 667 
  3/1 béžoví 
 
1.3.2012          „PES VÍTACÍ“ 
                        O:Merlin z Lobkovických vinc 
                        M :Babou-Beba Schmeichel 
                        Chov.:Taťana Šlesingrová,I.Olbrachta 113,273 08 Pchery,tel.:723 321 937 
                        3/2 béžoví 
 

 
ELENA PES VÍTACÍ 
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6.3.2012         „HEJAKRAL“ 
                        O:Kevin Mad-Mops 
                        M: Best of Hejakral 
                        Chov.:MVDr.Jana Šikulová,Masarykova 519,417 42 Krupka,tel.:728 817 829 
                        2/0 béžoví 
 
8.3.2012          „PIBARO“ 
  O:Ch. Zikmund  Pibaro 
  M: ICh,Ch. Krasivaja Pibaro iz Strogino 

Chov.: Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77 , tel.: 603 453 761, 326 391 564 
  3/1 béžoví 
 
11.3.2012       „AIFI“ 
                          O.:AlfonsTrojský vršek   
                          M.: Kerolain Aifi 
                        Chov. Jana Holubová, Radostín 108,591 01 Žďár n./Sázavou,tel.:608 702 574 
                        0/1 černá 
 
12.3.2012       „HEJAKRAL“ 
                        O:Valid Argument My Royal Present 
                        M:CH.Valespes Severnoe Sianie 
                        Chov.:MVDr.Jana Šikulová,Masarykova 519,417 42 Krupka,tel.:728 817 829 
                        1/3 černí,0/1 béžová 
 
20.3.2012       „HEJAKRAL“ 
                        O.: Gerry Pug Otakon 
                        M.:Carlino Cecilka Hejakral 
                        Chov.:MVDr.Jana Šikulová,Masarykova 519,417 42 Krupka,tel.:728 817 829 
                        3 béžoví 
 
 17.2.2012        „OD ŽELEZNÉ PANNY“ 
                        O:Bruno Mon Kelly 
                        M:Roxi od Železné panny 
                        Chov.: Petra Ducháčková,J.Dobrovského 5,370 06 Č.Budějovice, 
                        tel.: 777 883 477 
                        0/3 béžoví,2/1 černí  
 
 1.4.2012 „PIBARO“ 
  O:ICH.,Ch. Aleks iz Strogino 
  M: Ch. Isabella Pibaro 

Chov.: Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77 , tel.: 603 453 761, 326 391 564 
  4/2 béžoví 
 
13.4.2012       „Z NAD ĚJSKÝCH RYBNÍK Ů“ 
                       O.: Bruno Mon Kelly 
                       M.:Holly z Nadějských rybníků 
                       Chov.: Jiřina Peroutková,Klec 52,379 01 Třeboň,tel.:776 041 135 
                       2/3 béžoví,1/0 černí 
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17.4.2012       „ALTBOX“ 
                       O:JCH.Tangetoppen Beef Tartar 
                       M:Maya Pug Altbox 
                       Chov.:Jana Altschulová,Skupice 58,44 01,Tel.:737 670 472 
                       1/1 béžoví 
 

Zápis z 1. výborové schůze Mops klubu ČR 
 
Datum a místo jednání: 18.2. 2012, Letiny 
Účastníci: 
 
 
Omluveni: 

Hromová Alena, Kecová Helena, Kolářová Anna, Krsová Jiřina, 
Plachá Věra, JUDr. Plachý Josef, Ing. Procházková Petra.  
Za revizní komisi: Bláhová Marie.  
 

Zapsala:  Procházková Petra 
Přílohy:   
 

• Kontrola úkolů 
 

číslo téma 
Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2012: 

3.3. 2012 - členská schůze Hoffmanův dvůr; 
28. 4. 2012 - 26. klubová výstava mopsů + 1. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy, zámek 
Kozel, rozhodčí pan Redlicky Miroslav, PL; 
28. 9. 2012 – speciální klubová výstava, Hoffmanův dvůr – rozhodčí Ing. Alena 
Košťálová; 
6.10. 2012 – Den mopse; 
Bonitace + výborové schůze: 18.2. – Letiny, 16.6. – Nižbor, 15.12. – Letiny. 

2/4 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 
Program vyhledávání a potlačení výskytu vykloubení čéšky u mopsů. Paní Krsová 
vypracuje materiál, kde navrhne  postup jak tuto problematiku dále v klubu řešit. Výbor 
klubu předloží výsledky programu i s návrhem na řešení členské základně na ČS dne 
3.3. 2012, kde se rozhodne o dalším postupu. Členové klubu budou mít možnost se 
k celé záležitosti vyjádřit. 
3.12., 18.2. – úkol pokračuje 

1/5 

typ: I odpovídá: Jiřina Krsová, 
výbor klubu 

termín: 3.3. 2012 

3.3. 2012 - členská schůze Hoffmanův dvůr v obci Vinoř. 
3.12., 18.2. – proběhla kontrola dílčích úkolů. 

1/6 

typ: Ú odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 
28. 4. 2012 - 26. klubová výstava mopsů + 1. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy, zámek 
Kozel, rozhodčí pan Redlicky Miroslav, PL; 
3.12., 18.2. – proběhla kontrola dílčích úkolů. 

2/6 

typ: Ú odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 
Paní Kolářová se neúčastnila posledních tří výborových schůzí bez udání důvodu. Paní 
Kolářová bude prezidentem klubu dotázaná na důvody její neúčasti. 
18.2.  – Paní Kolářová se neúčastní výborových schůzí kvůli osobním averzím, které 
chová k p. Plachému.  

1/7 

typ: I odpovídá: Josef Plachý termín: dle textu 
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BARF - výbor klubu byl osloven paní Kateřinou Marksovou ohledně umístění baneru 
na stránky klubu – krmení psů metodou Barf. Paní Marksové budou v odpovědi 
upřesněny podmínky klubu – sponzoring klubových akcí. 

3/7 

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

 
R - rozhodnutí, Ú – úkol, I - informace 
 
Zapsala: Ing. P. Procházková 
Četl: JUDr. J. Plachý 
 

Zápis z 2. výborové schůze Mops klubu ČR (mimořádná) 
 
Datum a místo jednání: 25.2. 2012, Praha 
Účastníci: 
 
 
Omluveni: 

Hromová Alena, Kecová Helena, Plachá Věra, JUDr. Plachý 
Josef, Ing. Procházková Petra.  
 
Kolářová Anna, Krsová Jiřina 

Zapsala:  Procházková Petra 
Přílohy:   
 

• Nové úkoly 

číslo téma 
Doporučení na rozhodčí: paní Renata Šimandlíková zaslala na výbor klubu žádost o 
doporučení její žádosti o rozhodčí. Konečné rozhodnutí bude učiněno v roce 2013. 
Výbor klubu paní Šimandlíkovou doporučí za podmínky, že se bude aktivně podílet na 
klubových a chovatelských akcích, kde získá i potřebné zkušenosti.  

1/1 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín:rok 2013 
Hlasování o důvěře prezidenta klubu: na základě ostrého vystoupení paní Kolářové 
a paní Krsové na adresu prezidenta klubu, kde napadali jeho osobu i kompetence 
v pozici prezidenta klubu, vyvolala paní Procházková hlasování o důvěře prezidenta 
klubu. Otázka zněla: „kdo je pro, aby byla vyslovena důvěra prezidentovi klubu  
JUDr. Plachému “. ANO: Hromová, Plachá, Plachý, Procházková; NE: Kolářová, 
Krsová, ZDRŽEL SE: Kecová.  

2/1 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín:dle textu 
Informace od paní Kulhánkové: paní Kulhánková je majitelkou fenky Bambi 
Amilka. U fenky je potvrzena lokální demodikóza, ale s tendenci k rozvoji 
generalizované formy. Chovatelka paní Korešová s paní Kulhánkovou přestala 
komunikovat a nereaguje na její žádost, aby více fenku AGRICOLA Action Alet již 
nenakrývala, aby nebyli zbytečně další štěňátka s demodexem.  
Na základě doporučení paní Krsové – HPCH výbor klubu bere na vědomí informace 
od pí. Kulhánkové, nemá ovšem právo vstupovat do jejího sporu s paní Korešovou  
a nemůže zakázat další krytí této fenky. Paní Krsová bude písemně informovat pí. 
Kulhánkovou.     

3/1 

typ: I odpovídá: Jiřina Krsová termín:dle textu 
Přijímání nových členů MK ČR:  
paní Ivana Mašková, paní Ilona Pejšová. 

4/1 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín: dle textu 
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R - rozhodnutí, Ú – úkol, I - informace 
 
Zapsala: Ing. P. Procházková 
Četl: JUDr. J. Plachý 
 

 
CODY ISTAKO 

číslo téma 
Paní Krsová zaslala dne 23.2. 2012 žádost na členy výboru klubu o uvolnění z funkce 
HPCH i výboru MK ČR. Prezident klubu svolal mimořádnou výborovou schůzi, kde 
byla tato skutečnost projednána a žádost paní Krsové byla přijata. 

1/2 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín:dle textu 
Hlášení vrhu a hlášení krytí – proběhne úprava formulářů, všechny nahlášené krytí a 
vrhy budou uveřejňovány ve zpravodaji klubu.  

2/2 

typ: I odpovídá: HPCH termín:dle textu 
Multifunk ční zařízení (tisk + skenování)– v roce 2009 byla zakoupena dvě tato 
zařízení (pro HPCH a ekonoma klubu). V roce 2011 pí Krsová oznámila, že její 
zapůjčené zařízení se neopravitelně porouchalo.  Bylo proto z prostředků MK ČR 
zakoupeno další multifunkční zařízení, které má nyní v držení pí Krsová. Výbor klubu 
souhlasí, aby bylo zařízení paní Krsové darováno. Bude vypracovaná darovací 
smlouva. Ekonom klubu převede zařízení, které má doposud v užívání na nového 
HPCH. 

3/2 

typ: I odpovídá: Věra Plachá termín:dle textu 
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Zápis z 3. výborové schůze Mops klubu ČR (mimořádná) 
 
Datum a místo jednání: 3.3. 2012, Vinoř 
Účastníci: 
 
 
Omluveni: 

Hromová Alena, Kecová Helena, Plachá Věra, JUDr. Plachý 
Josef, Ing. Procházková Petra.  
Za revizní komisi: Jana Klozová 
 

Zapsala:  Procházková Petra 
Přílohy:  Kontakty na členy výboru MK ČR a revizní komisi 
 

• Nové úkoly 

 
R - rozhodnutí, Ú – úkol, I - informace 
 
Zapsala: Ing. P. Procházková 
Četl: JUDr. J. Plachý 
 

Kontakty na členy výboru MK ČR a revizní komisi 
 

Výbor Mops klubu 
 

Prezident: 
JUDr. Josef Plachý 

Letiny 17, 336 01 Blovice 
e-mail: josplachy@seznam.cz 

mobil: +420 604 404 227 
 
 

číslo téma 
Paní Kolářová a paní Bláhová rezignovaly na své funkce ve výboru MK ČR ke dni 3.3. 
2012. Skutečnost byla oznámena paní Kolářovou i paní Bláhovou na členské schůzi. 
Prezident klubu svolal mimořádnou výborovou schůzi, kde byla tato skutečnost vzata 
na vědomí. Následně bylo rozhodnuto, že s účinností od 3.3. 2012 je složení výboru 
MK ČR (přerozdělení kompetencí) a revizní komise (předsedkyně komise zvolena 
jednomyslně členy klubu na výborové schůzi) následující: viz. příloha. 

1/3 

typ: I odpovídá: výbor klubu termín:dle textu 
Jméno nové HPCH bude oznámeno na ČMKU. 2/3 
typ: I odpovídá: Josef Plachý termín:ihned 

3/3 V návaznosti na změny v personálním obsazení výboru MK budou upraveny všechny 
potřebné formuláře. 

 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: ihned 
4/3 Informace o změnách v personálním obsazení výboru a revizní komise bude 

uveřejněna ve zpravodaji klubu, webových stránkách klubu a sociálních sítích. 
 typ: I odpovídá: výbor klubu termín: ihned 

Klubová výstava 28.4. 2012 – přihlášky, propozice – paní Helena Kecová 3/3 
typ: I odpovídá: výbor klubu termín:dle textu 
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Sekretář, redakce zpravodaje, tiskový mluvčí: 
Ing. Petra Procházková 

Ohradní 1359, 140 00 Praha 4 - Michle 
e-mail: vybor@mopsklub.cz, 

e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz 
mobil: +420 732 186 524 

 
Hlavní poradce chovu: 

Alena Hromová 
Čechova 93, 440 01 Veltěže u Loun 
e-mail: alenahromova@seznam.cz 

tel.: +420 415 676 230 
mobil: +420 607 970 667 

 
Ekonom, evidence členské základny: 

Věra Plachá 
Letiny 17, 336 01 Blovice 
e-mail: vplacha@volny.cz 

tel.: +420 377 527 883 
mobil: +420 737 107 854 

 
Referent CHP, Welfare: 

Helena Kecová 
Mostiště 26, 338 28 Radnice 

e-mail: Dogfamilie@seznam.cz 
mobil: +420 736 200 152 

 

Revizní komise 
 

Předseda komise: 
Jana Klozová 

Vitiněves 51, 506 01 Jičín 
e-mail: 1ORI1@seznam.cz 
mobil: +420 774 801 094 

 
Člen komise: 

Libuše Cihlářová 
Dlouhá 163, 330 21 Líně 

e-mail: vlastci@centrum.cz 
mobil: +420 608 436 9130 

 
Člen komise: 

Drahuška Hanzlíková 
17.listopadu 793, 334 41 Dobřany 

mobil: +420 777 804 820
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Zápis z výroční členské schůze Mops klubu ČR dne 
3.března 2012 Hoffmanův dvůr, Vinoř. 

 
Program:  

1. Uvítání a zahájení schůze – JUDr. J. Plachý 
2. Schválení návrhu programu – JUDr. J. Plachý 
3. Volby komisí – JUDr. J. Plachý (mandátové, návrhové) 
4. Vzpomínka k 20.výročí založení Mops klubu ČR - MUDr. M. Raba  
5. Zpráva o činnosti klubu za rok 2011 – JUDr. J. Plachý 
6. Zpráva hlavní poradkyně chovu – paní J. Krsová 
7. Zpráva ekonoma klubu za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 – paní  
      V. Plachá 
8. Zpráva WELFARE – paní A. Kolářová 
9. Zpráva revizní komise – paní M. Bláhová 
10. Návrh na přejmenování  klubové výstavy – JUDr. J. Plachý  
11. Návrh na změnu zápisního řádu – JUDr. J. Plachý 
12. Diskuse  
13. Návrh na usnesení – hlasování – JUDr. J. Plachý 
14. Diskuse k návrhu usnesení 
15. Závěr  

 
Schůze zahájena v 10:10 hod., přítomných členů klubu 25 a 3 hosté.  
K bodu 1:  
JUDr. Plachý přivítal členy na výroční členské schůzi (dále jen VČS), vydává organizační 
pokyny k průběhu schůze. 
 
K bodu 2: 
JUDr. Plachý předložil VČS  návrh programu, který byl jednomyslně přijat. 
 
K bodu 3: 
VČS schválila: 
Komise mandátová: pan Jaroslav Procházka 
Komise návrhová: paní Jana Klozová 
 
K bodu 4: 
Vzpomínka k 20.výročí založení Mops klubu ČR - MUDr. M. Raba, viz. str.22  
 
K bodu 5: 
Zpráva o činnosti klubu za rok 2011 – JUDr. J. Plachý, viz. str.24  
 
K bodu 6: 
Zpráva hlavní poradkyně chovu – paní J. Krsová, viz. str.26 
Prezident klubu promluvil k odchodu paní Krsové z výboru klubu, poděkoval za záslužnou 
práci pro klub, popřál další chovatelské úspěchy a klidný život, vyzdvihl zásluhy pro 
zkvalitnění chovu mopsů v ČR. 
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K bodu 7: 
Zpráva ekonoma klubu za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 – paní V. Plachá, bylo 
uveřejněno ve zpravodaji číslo 1/2012.  
 
K bodu 8: 
Zpráva WELFARE – paní A. Kolářová, viz. str.26 
 
K bodu 9: 
Zpráva revizní komise – paní M. Bláhová, viz. str.27 
 
K bodu 10:  
Návrh na přejmenování  klubové výstavy - JUDr. J. Plachý  
Klub získal souhlas pana Radka Bláhy (syn) k tomu, aby byla klubová výstava přejmenována 
na Memoriál Zdeňka Bláhy. 
MUDr. Raba vzpomněl na pana Zdeňka Bláhu– poznal ho v roce 1990, seznámil je pan 
Emler. Pan Bláha byl spolehlivý člověk, kamarád, chovatel a první průkopník a vystavovatel  
v zahraničí. Společně se účastnili světové výstavy v Paříži, kde pan Bláha vyhrál se svým 
pejskem Cyrylem Bendogi, účastnil se výstav evropských a světových, jeho práce pro klub 
byla nezištná, bohužel podlehl zhoubné nemoci.  
Návrh na přejmenování klubové výstavy byl jednomyslně přijat. 
 
K bodu 11: 
Návrh na změnu zápisního řádu - JUDr. J. Plachý 
11a) Výbor klubu předkládá návrh k upravení podmínky pro účast na chovatelské přehlídce: 
absolvování nejméně 1 výstavy - mezinárodní, národní nebo klubové od třídy mladých výše a 
1 klubové výstavy od třídy mladých výše.  
JUDr. Plachý vysvětluje, že důvodem je zvýšení počtu přihlášených jedinců na výstavu, návrh 
je předložen na základě toho, že všichni členové výboru s tímto návrhem souhlasili a proto je 
předložen členům klubu.  
V diskusi k návrhu: paní B. Hubálková nesouhlasí z důvodu pracovního vytížení, pracuje na 
směny. Pan Piffl nesouhlasí a dává protinávrh, aby byla pro členy klubu klubová výstava 
zdarma a říká, že se budou tahat zbytečně od lidí pouze peníze. Paní Nýčová souhlasí s panem 
Pifflem a odvolává se na ekonomickou krizi, z důvodu které nemůže vynakládat další finanční 
prostředky na výstavy. Paní Plachá uvedla, že finance nejsou hlavní důvod, zájem o plemeno 
klesá a zdůraznila, že na výborové schůzi všichni členové výboru souhlasili. 
Pani Hniličková – nemůže se účastnit klubových výstav z důvodu velké vzdálenosti svého 
trvalého bydliště. MUDr. Raba – od založení klubu bylo víc vystavovatelů, bylo přihlášeno i 
víc než 100 jedinců na posouzení, byla jedna slavnostní výstava. Následně přišlo rozhodnutí 
ČMKU a klub začal pořádat výstavy dvě, každá výstava bude ztrátová, protože chceme, aby 
byla důstojná a na pěkném místě. Navrhl stáhnout návrh na změnu zápisného řádu k upravení 
podmínky pro účast na chovatelské přehlídce: absolvování nejméně 1 výstavy - mezinárodní, 
národní nebo klubové od třídy mladých výše a klubové výstavy od třídy mladých výše, 
protože by to podle něho nezvýšilo účast na výstavách.  
Pan Piffl – navrhuje pořádat pouze jednu klubovou výstavu a pěknou, odkazuje na Slovenský 
BMK SR, kde mají klubovou výstavu zadarmo + po výstavě i chovatelskou přehlídku. 
(následně zjištěno z http://www.bulldogamopsklub.sk/propozicie_2012.pdf členové 25€, 
nečlenové 35€) MUDr. Raba – to není cílem MK ČR – našim cílem je setkávání na akcích. 
Paní Nýčová – je málo členů klubu a mopsů, malá účast i na MVP a NV.  
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Diskuse byla ukončena a výbor svůj návrh stáhl s konstatováním, že na příští členské schůzi 
bude navrhnuto organizovat pouze jednu klubovou výstavu – mimo všechny termíny 
pořádaných výstav. JUDr. Plachý si bere organizaci jarní KV v roce 2013 za úkol. Paní 
Hubálková navrhuje, aby se nekonaly výstavy na zámku Kozel – v případě nepřízně počasí 
není kde schovat psy. MUDr. Raba upřesňuje– rozhodčí se zvou a delegují. Členové klubu pí. 
Hubálková, pí. Nýčová a pí. Altschulová, p. Piffl - požadují zvát na KV pouze specialisty na 
mopsy. MUDr. Raba odkazuje na metodiku ČMKU a na základě požadavku konstatuje, že 
neexistují „specialisti pouze na mopsy“, ale jenom dobrý a špatný rozhodčí. Výběr rozhodčích 
musí být nestranný. MVDr. Šikulová  poukazuje na střet zájmů a požaduje, aby výběr 
rozhodčího nebyl konzultován s vystavovateli. 
P. Piffl – zápisy z výborových schůzí nejsou kompletní – nepředkládá ovšem konkrétní  
příklady, pouze vytýká výboru klubu, že členové nebyli pořádně informování o nominaci 
rozhodčích na evropskou výstavu 2014.  Ing. Procházková odkazuje na zápisy z VS, kde byla 
problematika nominace rozhodčího na evropskou výstavu 2014 řešena od 5. výborové schůze, 
bod 6/5, ze dne 10.9. 2011.  
 
11b)  Návrh na další opatření ve sledování výskytu vykloubení čéšky – pí. J. Krsová 
V klubovém zpravodaji č. 3/2011, str. 7 a na stránkách klubu v sekci VETERINA 
http://www.mopsklub.cz/view.php?cisloclanku=2011060101 bylo uveřejněné vyhodnocení 
programu Program vyhledávání a potlačení výskytu vykloubení čéšky u mopsů. 
 
K bodu 12: 
Diskuse – vyjádření členů klubu: 
MVDr. Šikulová – od začátku nesouhlasí, zásadní chyba – nebylo požadováno vyšetření 
certifikovaným veterinářem, podle jejího názoru je certifikovaných veterinářů dostatek, 
vyšetření stojí cca. 350,- Kč, nekvalifikovaný veterinář posoudí, ale nemá to žádnou váhu.  
Souhlasí s povinným vyšetřením, jako podmínkou pro uchovnění. MUDr. Raba souhlasí 
s názorem MVDr. Šikulové, vyšetření musí být provedeno certifikovaným veterinářem, počet 
těchto veterinářů se rapidně zvýšil, nebude problém veterináře vyhledat. Akce byla myšlena 
od počátku jako pilotní projekt. Navrhuje povinné vyšetření u certifikovaného veterináře, 
zapsání do PP psa. Předpokládá „samoselekci“ kdy si budou zájemci o štěně vybírat pouze 
zdravé jedince a v chovu budou upřednostňováni tito psi. Paní Krsová – u grifonků se 
vyšetření provádí10 let, lidi na krytí nechodí na psy ,kteří mají 1/1, 2/2. MVDr. Šikulová – 
jsou kluby, kde zvou certifikovaného veterináře na chovatelskou přehlídku. S tímto názorem 
souhlasí i paní Hájková.  
Hlasování – usnesení – členská schůze ukládá výboru klubu změnit zápisní řád tak, že bude § 
18 zápisného řádu doplněn o podmínku povinného vyšetření stupně vykloubení čéšky od 
certifikovaného veterináře, který svůj závěr zapíše do průkazu původu. Výsledek vyšetření 
nebude důvodem k vyřazení z chovu. Platnost od 3.3. 2012. Chovatel si vyšetření zajistí sám, 
na své náklady.  
 
JUDr. Plachý - zrušení poradců chovu – funkce HPCH se stala administrativní funkcí. Úkoly 
výboru klubu budou plněny i za sníženého počtu členů, v současné době se skládá výbor z 5 
členů, po skončení členské schůze bude mimořádná výborová schůze, kde budou 
přerozděleny odpovědnosti HPCH a Welfare. Na volební členské schůzi v roce 2013 bude 
volen opět 7 členný výbor klubu.  
Na předsedkyni revizní komise navrhuje JUDr. Plachý paní Janu Klozovou. 
Návrh na hlasování: paní Krsová navrhuje p. Piffla – ten nominaci odmítá. Pani Šimandlíková 
– odmítá nominaci ze zdravotních důvodů. Paní Hubálková navrhuje MVDr. Šikulovou – ta 
odmítá z osobních důvodů.  
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Hlasování: Nominace na předsedkyni revizní komise od 3.3. 2012: Paní Jana Klozová: ANO 
16, NE 0, ZDRŽEL SE 5. zbytek členů nehlasovalo. Paní Klozová byla zvolena předsedkyní 
revizní komise. 
Pan Piffl – navrhuje uveřejňovat samostatné zápisy z výborových schůzí na webových 
stránkách klubu. Bude projednáno na nejbližší výborové schůzi, jedná se o duplicitní 
zveřejňování informací, bude zvážena finanční stránka věci.  
Paní Hubálková – upozornila na zastaralé informace na webových stránkách klubu v sekci 
zajímavé odkazy. Nápravu zajistí Ing. Procházková. 
Pan Sysel – navrhuje zveřejnit všechny informace ohledně luxace pately + seznam 
certifikovaných veterinářů na stránkách klubu.  
 
K bodu 13: 
Návrh na usnesení – JUDr. Plachý 
 
Členská chůze schvaluje: 
1. Zprávu o činnosti Mops klubu od minulé členské schůze. 
2. Zprávu o hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012. 
3. Zprávu revizní komise. 
4. Přejmenování jarní klubové výstavy  na Memoriál Zdeňka Bláhy. 
5. Návrh na další opatření ve sledování výskytu vykloubení čéšky u jedinců plemene mops. 
6. Paní Janu Klozovou do funkce předsedkyně revizní komise Mops klubu ČR. 
 
Členská schůze bere na vědomí: 
1. Zprávu hlavní poradkyně chovu. 
2. Zprávu Welfare. 
3. Odstoupení pí Krsové z funkce hlavní poradkyně chovu a členky výboru  Mops  klubu. 
4. Rezignaci pí. Kolářové na funkci člena výboru Mops klubu ČR. 
5. Rezignaci pí. Bláhové na funkci předsedkyně revizní komise Mops klubu ČR. 
 
Členská schůze ukládá výboru Mops klubu ČR: 
1. Uspořádat dvě klubové výstavy se zadáváním titulu CAC. 
2. Vydat 4 čísla klubového Zpravodaje. 
3. Uspořádat dvě chovné přehlídky a v případě zvýšeného zájmu i další chovnou  přehlídku. 
4. Uspořádat Den mopse. 
5.V roce 2013 zajistit konání jedné klubové výstavy včetně nominace rozhodčího. 
6. Změnit zápisní řád – § 18 se doplní o podmínku zápisu o výsledku vyšetření vykloubení 
češky v rodokmenu uchovňovaného jedince. 
 
K bodu 14: 
Diskuse k návrhu usnesení: 
Členská schůze přijala všechny body jednomyslně a bere je na vědomí. 
 
K bodu 15: 
Závěr: 
JUDr. Plachý poděkoval členům za účast, popřál šťastnou cestu domů, úspěchy v chovu i na 
výstavách. Vyzval členy klubu k účasti na klubových akcích. 
Organizační pokyny: pro členy klubu je připraveno občerstvení (hrazeno klubem). 
Zapsala: Ing. P. Procházková 
Četl: JUDr. J. Plachý 
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Vzpomínka k 20.výročí založení Mops klubu ČR 
 
Vážení přátelé,vážení hosté,vážení členové klubu, 

 
je tomu dnes téměř přesně 20 let, kdy byl založen Mops klub České republiky.Byl jsem 
požádán výborem klubu,abych při této příležitosti přednesl  krátký projev.S radostí jsem tuto 
nabídku přijal.Nechtěl bych dnes vzpomínat na okolnosti,za kterých klub před 20ti roky 
vznikal,o tom již bylo myslím řečeno a napsáno dost. 

 
Domnívám se,že je ale stále důležité si připomínat na jakých myšlenkách klub tehdy vznikl a 
jaké si kladl cíle , protože tyto myšlenky a cíle jsou stále aktuální i dnes.Od začátku bylo 
jasné,že má-li být klub místem,kde se budou rádi setkávat chovatelé,majitelé a milovníci 
mopsů a budou se tam cítit dobře,nemůže být nový klub organizací jen pro jednu z těchto 
skupin.Postavili jsme proto klub na třech základech,na třech základních pilířích.Tyto pilíře se 
vzájemně překrývají a prolínají.I proto jsme zvolili název Mops klub České republiky a ne 
chovatelský klub nebo klub chovatelů,jak bylo v té době běžné a je časté i nyní. 

 
Prvním pilířem je Welfare.Dosud se nepodařilo najít vhodný český termín,je to s určitou 
nepřesností blahobyt – blahobyt mopsů i jejich majitelů.Nezakrývám,že inspirací nám byly 
kluby ze západní Evropy, které jsme měli v té době příležitost poprvé poznat blíže.Záchrana a 
ochrana mopsů a pomoc jejich majitelům v nouzi je nikdy nekončící a často nevděčná práce 
vyžadující morální pevnost odhodlání a často i osobní odvahu a nasazení u osoby,která tuto 
činnost vykonává.Trvalo určitou dobu,než se podařilo najít vhodnou osobu,ale nakonec se to 
podařilo.Je to dlouhá řada mopsů,kterým Welfare pomohl a nalezl nového 
majitele.Samozřejmě se to někdy neobejde bez finančních prostředků.Proto Mops klub již při 
svém založení vyčlenil pevnou částku ve svém rozpočtu právě pro Welfare. 
Welfare ovšem není pouze záchrana mopsů v nouzi,ale je to v širším slova smyslu péče o 
celkové zdraví mopsí populace a o etickou stránku chovu,jak se zmíním v další části svého 
proslovu,který věnuji chovu,který je dalším z pilířů činnosti klubu. 

 
Když klub začínal nedovedl si nikdo ani představit,že by mohl existovat jiný chov,než chov 
řízený.Postupně,jak jsme se začali adaptovat na demokracii,začali jsme zjišťovat,že řízený 
chov je překonaný a musíme se nad způsobem řízení chovu znovu zamyslet.Pomohla k tomu 
k změna stanov v té době rovněž vzniklé Českomoravské kynologické unie,jejímž je Mops 
klub zakládajícím členem,která umožnila provozování chovu na profesionální bazi. 
Prvním krokem k tomu bylo odstranění tzv.chovných tříd,do kterých byli mopsi zařazováni na 
chovatelských přehlídkách,kterým jsme říkali ještě bonitace.Tyto třídy jsme nahradili kódem 
a z chovu jsou od té doby vyřazováni pouze jedinci s jasně vymezenými genetickými 
vadami.Po té následovalo logicky zrušení řízeného chovu a přechod na chov volný,pouze 
kontrolovaný. 
S uvolněním chovu ovšem nikdy nebyla spojována rezignace nad etickou stránkou chovu.V 
žádném případě nesmí klub ani v budoucnosti dopustit,aby jeho štít byl poškozován pouhými 
množiteli mopsů,které zajímá jejich osobní prospěch,nikoli však zdraví mopsů a etika 
chovu.Jistě,že množitelé budou existovat i nadále nesmí to však být pod hlavičkou Mops 
klubu. 
Základním předpokladem správného chovu snaha o eliminaci vrozených vad z chovu.Jak na 
webbu tak ve Zpravodaji jsme publikovali celou řadu článků týkajících se této problematiky,v 
poslední době byla provedena studie četnosti výskytu vrozeného vykloubení čéšky. 
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Třetím a nejrozmanitějším pilířem činnosti klubu je činnost,kterou bych nazval 
propagace,přátelství a setkávání. 
Do této oblasti patří jistě i výstavy.Mops klub se od začátku snažil o to,aby klubové výstavy 
byly výkladní skříní klubu.Skutečně se podařilo najít pro výstavy to nejdůstojnější a atraktivní 
prostředí.Nebyl to jen zámek Kozel,ale i zámky v Chlumci n.Cidlinou,Krásném Dvoře a na 
jiných krásných místech naší země. 
Úspěch výstav byl nebyl možný bez kvalitních rozhodčích.Klub zajistil skutečně jedny 
z nejlepších rozhodčích pro plemeno z velké části ze zahraničí.Více než 100 přihlášených 
jedinců na výstavách nebylo žádnou výjimkou. 
Na přelomu století se naši chovatelé a majitelé rozjeli na zahraniční výstavy.Správnost cesty 
,kterou jsme se v chovu vydali byla potvrzena celou řadou mezinárodních titulů,národních 
šampionátů a vyvrcholila dosažením titulů mezinárodní šampion krásy a světový vítěz.Toto 
úspěšné tažení trvá až dodnes. 
Na českých výstavách je dodnes běžné,že mopsi mívají vyhražen celý jeden výstavní kruh. 
Nikdy jsme nechtěli v klubu odsunout na vedlejší kolej ty členy,kteří mají mopse doma jen 
pro radost.Den mopse,který vznikl vlastně ještě před založením klubu dodnes poskytuje 
zábavu a možnost setkávání pro všechny členy klubu a jejich mopsy,ale což považuji za 
důležité, je to akce otevřená i pro nečleny klubu i mopse bez průkazu původu. 
V roce 2000 vznikla kniha Mops určená odborníkům i nejširší veřejnosti.Tato kniha poskytuje 
i dnes aktuální informace nejen o chovu,ale i o historii plemene.Od začátku činnosti klubu 
vychází klubový Zpravodaj.Odborné zprávy si tam mohou pravidelně přečíst 
chovatelé,zábavu i poučení nachází široká veřejnost. 
Klub se rychle reagoval na vznik internetu a na jeho možnosti.Vznikly klubové stránky zprvu 
vedené amatérsky později na profesionální bazi a později následoval facebookový profil.Obě 
prezentace si brzy našli svoje místo a vzájemný  vztah.Stránka jako prezentace ucelených 
informací,profil jako místo k pružné výměně aktuálních zpráv a poznatků. 

 
Mops klub po celou dobu své činnosti hospodařil vždy s vyrovnaným rozpočtem a  nikdy se 
za dobu své existence nedostal do tzv červených čísel.To je důležité zmínit právě v dnešní 
době všeobecného dluhového marasmu. 

 
Mops klub byl vždy přívětivým místem pro všechny svoje členy.Za dobu,kterou hodnotím 
nedošlo nikdy k závažným morálním excesům a podrazům mezi členy.Nezřídka jsem byl 
oslovován členy jiných klubů,kteří oceňovali přátelskou  a příjemnou atmosféru v našem 
klubu.Samozřejmě za 20 let nebylo vše idylické a spory různých názorů vznikaly a vznikat 
jistě budou,ale je důležité jakým způsobem a stylem se tyto spory řeší.Zvláště jsem si to 
uvědomoval v době kdy jsem byl konfrontován jako člen DR ČMKU s tím čemu jsem si pro 
sebe dal pojmenování chovatelská spodina. 
Tato atmosféra ,vzájemná tolerance a přátelství k sobě a našim mopsům je to nejcennější co 
v klubu máme a musíme se snažit to pěstovat udržet i v budoucnosti klubu. 

 
Chtěl bych na závěr poděkovat všem,kteří klub budovali a pečovali o něj v minulosti i 
v současnosti.Je to velká řada lidí,z nichž někteří již opustili naše řady .Nebudu je všechny 
jmenovat,protože bych jistě na někoho zapomněl. 

 
Děkuji za pozornost. 

 
MUDr. Milan Raba 
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Zpráva o činnosti klubu za rok 2011 
 
Dámy a pánové, vážení přátelé, 
 
     již třetím měsícem se píše rok 2012. Tento rok je pro Mops klub České republiky obzvlášť 
významným, neboť slavíme 20. výročí založení klubu. Z tohoto důvodu jsme pozvali bývalé 
členy, kteří se podle názoru pamětníků, stávajících členů klubu zasloužili o rozvoj klubu a 
svého času byli těmi nadšenci, kteří se významnou měrou podíleli na založení a zkvalitňování 
chovu plemene mops v České republice. Výbor klubu obeslal všechny vytipované bývalé 
členy klubu s osobním pozváním prezidenta klubu. Bohužel s odstupem času byl s některými 
chovateli ztracen kontakt a i při nejvyšším úsilí se nám nepodařilo zajistit pozvání MUDr. 
Emlera.  Smutnější stránkou věci je skutečnost, že někteří  chovatelé již nejsou mezi námi a 
můžeme jim věnovat jen tichou vzpomínku. 
     Jedním z těchto předních chovatelů a propagátorů plemene mops byl pan Zdeněk Bláha. 
Ti, kdo si na něho nepamatují, určitě znají jeho psa Cyrila Bendogi, jediného světového vítěze 
v kategorii dospělých v majetku člena našeho klubu. V průběhu dnešní schůze bude 
přednesen návrh, aby Klubová výstava Mops klubu České republiky nesla navždy název 
Memoriál Zdeňka Bláhy.  
     K samotné činnosti výboru. Výbor klubu se v uplynulém období  sešel celkem na 7 
řádných výborových schůzích a jedné mimořádné. Předmětem jednání těchto schůzí byly 
běžné otázky zabezpečení úspěšného chodu klubu jako občanského sdružení, t. j. plnění 
běžných administrativních a finančních úkolů. Musel však rovněž projednávat  i věci, které 
nejsou příjemné, a to stížnosti na některé členy klubu        a v jednom případě řešil i otázku 
opuštěného mopse. Mohu konstatovat, že výbor po prošetření všechny stížnosti vyhodnotil 
jako nedůvodné.  
     V této souvislosti byla na výboru klubu projednána i otázka jak posuzovat stížnosti 
nepodepsané, anonymní, nebo stížnosti s neidentifikovatelným stěžovatelem. Výbor rozhodl, 
že takovými stížnostmi se nebude vůbec zabývat.  
     Dále bude pokračováno v praxi, aby případné stížnosti prověřovala nejméně tříčlenná 
komise, jejíž závěr bude předkládán na posouzení výboru klubu. Členy komise by měl určit 
prezident klubu po konzultaci s poradcem chovu.  Domnívám se, že tímto postupem bude 
zachována co největší objektivita při šetření těchto choulostivých záležitostí.  
     Výbor se dále zabýval problémem trvajícího poklesu účasti vystavovatelů na klubových 
výstavách. Došel k závěru, realizovat opatření, které již úspěšně používají i jiné kluby 
chovatelů. V průběhu této schůze bude přednesen návrh na změnu zápisního řádu, podle 
kterého pro uchovnění jedinců plemene mops bude nutno absolvovat nejméně jednu klubovou 
výstavu.  
     Na jediné mimořádné schůzi se výbor zabýval rezignací paní Krsové na funkci a členství 
ve výboru. 
     Závěrem této části zprávy považuji za potřebné poděkovat za kvalitní práci ve výboru paní 
Aleně Hromové, která iniciativně získala pro klub dotaci ve výši 15.000,- Kč na organizaci 
klubové výstavy na zámku Kozel v letošním roce. Paní Hromová připravuje vydání 
Zpravodaje klubu a každý z nás se může čtvrtletně přesvědčit o výsledcích její práce. 
Poděkování rovněž patří ostatním členkám výboru za dobrou práci, bez níž by klub nemohl 
správně fungovat. Nesmím zapomenout ani na kvalitní práci revizní komise pod vedením paní 
Bláhové  a za účasti paní Hanzíkové.  
     Dále vás chci seznámit se samotnou činností klubu. Byly zorganizovány tři chovatelské 
přehlídky. Jejich počet a termínové rozložení jsou dány zájmem chovatelů a množstvím 
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uchovňovaných jedinců. O úspěšný průběh všech chovatelských přehlídek má zásluhu paní 
Helena Kecová. 
     V uplynulém roce byla ukončeno sledování výskytu vykloubení čéšky. MUDr. Raba 
zpracoval analýzu této akce a výsledky byly zveřejněny na webových stránkách Mops klubu 
ČR. Na dnešní členské schůzi přednese hlavní poradce chovu závěrečnou zprávu s návrhem 
jak dál v této akci. 
     Mops klub ČR dále zorganizoval dvě klubové výstavy, a to Klubovou výstavu na zámku 
Kozel, kde posuzoval slovenský rozhodčí p. Tibor Havelka a dále Speciální klubovou výstavu 
v Lounech, kde posuzovala paní Hana Vojáčková. Bohužel tato výstava se zapsala 
neradostným primátem do historie klubu, když se sešlo necelých 40 vystavovaných jedinců.  
     S ohledem na předpisy ČMKU, které umožňují jednomu klubu v jednom roce uskutečnit 
pouze jednu klubovou výstavu, došlo k dohodě s Moravskoslezským buldog mops klubem, 
podle které náš klub bude organizovat dvě klubové výstavy v každém roce. 
     V loňském roce se konala Světová výstava psů v Paříži. Klub uskutečnil zájezd na tuto 
výstavu. Naše výprava složená z 11 mopsů, 2 čínských naháčů, 2 bostonských teriérů, 2 king 
charles španělů, 1 brabantíka a 1 lvíčka se svými paničkami a páníčky vyjela  9. července. V 
Paříži jsme přespali v hotelu F1 a následující den jsme vystavovali. Ačkoliv se žádnému z 
vystavovaných mopsíků nepodařilo získat titul, přesto naše výprava ve velké konkurenci 
obstála se ctí. Organizaci zájezdu zajistila paní Plachá a ve výstavní hale nám pomáhala v 
komunikaci paní Ing. Hozmanová, která ovládá bravurně francouzský jazyk. 
     Další významnou akcí v uplynulém roce  byl Den mopse, který se konal v prostorách 
Hofmanova dvora ve Vinoři. Kromě velice pěkného prostředí přispělo k úspěšnému průběhu i 
krásné počasí. Sešlo se téměř 150 účastníků s 50 mopsíky a všichni se dobře bavili při 
soutěžích. Přínosem byla přednáška MVDr. Evy Mičudové  a v odpolední části poučné 
vyprávění MUDr. Raby o posuzování mopsů na výstavách, přípravě vystavovatelů a 
vystavovaných jedinců před výstavou a o samotném chování ve výstavním kruhu.  Za 
organizaci a hladký průběh Dne mopse děkuji paní Renatě Šimandlíkové, jejím manželovi, 
dále panu Martinovi Syslovi a všem dalším, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit.  
Všichni organizátoři se na akci podíleli naprosto nezištně a její přípravě věnovali ze svého 
volna spoustu času.  
     Nelze se nezmínit o sponzorech této akce.  Jako hlavní sponzor byl časopis Planeta zvířat, 
který nám umožnil bezplatnou inzerci Dne mopse a dodal ceny pro vítěze jednotlivých 
soutěží. Rovněž nám otiskl v prosincovém vydání časopisu článek o Dni mopse. Dalším 
spozorem byl MVDr. Radek Protiva, který také přispěl na ceny pro vítěze soutěží. MVDr. 
Protiva kromě toho bezplatně zajišťuje veterinární prohlídku na některých akcích konaných 
Mops klubem ČR.  
     O významnou propagaci plemene mops se v posledních letech zasloužil majitel 
chovatelské stanice PIBARO a špičkový český handler pan Patrik Panýrek. V loňském roce 
obsadil se svým mopsem Zikmundem Pibaro první místo v IX. třídě v soutěži Šampion 
šampionů a v soutěži Nejúspěšnější pes roku obsadil v IX. třídě se svými mopsy třetí, čtvrté   
a páté místo. K tomuto významnému úspěchu všichni členové Mops klubu gratulují. 
     Z přednesené zprávy vyplývá, že klub pracuje, stará se o své členy a pořádá zajímavé akce. 
Není však na místě nechat se ukolébat tím, co jsme všechno udělali. Je zapotřebí hledat nové 
nápady, jak připravit pro členy klubu podmínky pro úspěšný chov mopsů a jak získat nové 
členy klubu zejména z řad mladých chovatelů nebo vlastníků mopsů. Myslím si, že 
uplynulých dvacet let trvání Mops klubu České republiky nás k tomu všechny zavazuje.  
 

JUDr. Josef Plachý 
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Zpráva hlavní poradkyně chovu 
 
Vážení přátelé, 
   
v uplynulém roce 2011 se do chovu aktivně zapojilo 21 chovatelských stanic,ve kterých se 
odchovalo 56 vrhů s celkovým počtem odchovaných a zapsaných štěňat 178,z čehož bylo 
béžových pejsků 72,béžových fenek 76,černých pejsků 17 a černých fenek 13. 
 V loňském roce bylo uchovněno celkem 43 mopsů a to 4 béžoví psi,6 černých psů,22 
béžových fenek a 11 fenek černých.. 
 V červnu 2011 jsme ukončili dvouleté sledování výskytu vrozeného vykloubení čéšky u 
populace mopsů.Celou akci vyhodnotil MUDr.Raba. S výsledky se mohou chovatelé seznámit 
na klubových stránkách a ve zpravodaji č 3/11.Výbor Mopsklubu konstatoval,že celou akci 
považuje za skončenou. 
  Dále jsem členské schůzi chtěla oznámit,že po 20 letech práce pro Mopsklub jsem požádala 
výbor klubu o uvolnění z funkce HPCH a výboru MK z osobních důvodů.Výbor mé žádosti 
vyhověl. 
  Závěrem bych chtěla popřát všem chovatelům a milovníkům mopsů chovatelské a výstavní 
úspěchy a mnoho pěkných společných chvil se svými pejsky. 
 

                                                                                                Jiřina Krsová 
 

 

Zpráva WELFARE 
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Zpráva revizní komise 
 
Při kontrole účetnictví za rok 2011 jsme neshledali žádné účetní chyby. Peněžní deník veden 
chronologicky a přehledně. Daňové přiznání by mělo být vypracované a odevzdané na 
patřičném Finančním úřadě. Jen jsem nezjistila, jak dopadla smlouva a CD s panem Kuttanem 
o program na zpracování klubových výstav pro Mops klub, který nás vyšel na desettisíc korun 
českých a které měl pan JUDr. Plachý, dle zápisů z výborových schůzí doladit. Je pravda, že 
mám k dispozici od p. Kuttana přes email ze dne 11. 8. 2010 původní verzi, která se měla 
ještě opravit a dát na CD. Předpokládám, že tato smlouva a cédečko s oficiálním programem 
je uloženo u prezidenta klubu, jak mi pan Plachý sdělil emailem, přesto jsem ani já a ani 
nikdo z revizní komise CD ani smlouvu neviděl a ani jsem nikdy cédečko s programem 
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fyzicky neměla. V roce 2011 jsme neobdrželi žádnou oficiální stížnost. S výsledky 
hospodaření vás seznámila paní Plachá.  
 
Za revizní komisi 

 Bláhová Marie 
 

Zápisní řád Mops klubu České republiky účinný  
od 3.3. 2012. 

 
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. Výsledek vyšetření nebude 
důvodem k vyřazení z chovu. 
Reprodukce chovných zvířat (první krytí) je přípustná ode dne ukončeného 14. měsíce věku 
až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce věku až neomezeně 
u psů. 
Individuální výjimku u fen, které ukončily 8. rok věku může povolit výbor MK při dodržení 
podmínek stanovených Zápisním řádem ČMKU.  
Chovatelská přehlídka se koná dle potřeby, nejméně však 1x za rok. 
 
§19 Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok pro jakékoliv 
anatomické nebo exteriérové vady, které jsou dle standardu důvodem k absolutnímu 
vyloučení z chovu stanovením klasifikace nechovný.  
 
Chov  
§20 Posláním chovu mopsů je cílevědomá plemenitba, směřující ke zlepšení kvality plemene 
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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  konzultantů před uvažovaným krytím. 
 
§26 Metodické poradenství k administrativním úkonům souvisejícím s chovem poskytuje 
chovatelům na jejich žádost hlavní poradce chovu, případně další členové výboru a 
konzultanti. 
 
Krytí  
§27 Ke krytí je možno použít jen jedinců zdravých a v dobré kondici. 
 
§28 Chovná fena může mít v kalendářním roce jen jeden vrh. 
 
§29 Krytí jedné feny dvěma nebo více psy během jednoho hárání je nepřípustné. 
 
§30 Další fenu smí použitý krycí pes krýt nejdříve po uplynutí 24 hodin od předchozího krytí. 
 
§31 Ve zvláštních případech lze k udržení a dalšímu rozvoji chovu použít umělé oplodnění, 
vedené osobou odborně způsobilou - veterinárním lékařem, podle zákona č. 166/1999 Sb. 
zákon o veterinární péči v platném znění. V takovémto případě platí veškerá ustanovení jako 
při krytí přírodní cestou. Osoba odborně způsobilá musí písemně potvrdit, že čerstvé nebo 
zmrazené sperma pochází od dohodnutého psa. Inseminace nesmí být v žádném případě 
provedena mezi jedinci, kteří se již dříve úspěšně nerealizovali. Konzervované sperma může 
být použito, když je prokázaná schopnost psa reprodukovat přirozenou cestou. 
 
Hlášení krytí, hlášení vrhu  
§32 Hlášení zahraničního krytí je povinen provést chovatel. 
 
§33 Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit 
novému majiteli všechny případné nesplněné závazky a nahlásit jméno a adresu nabyvatele 
psa hlavnímu poradci chovu. Toto platí i při změně adresy majitele krycího psa. 
 
§34 Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel (chovatel) 
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povinen oznámit majiteli krycího psa, po kterém zabřezla, jméno a adresu jejího nabyvatele. 
 
§35 
a) Hlášení krytí  
Po uskutečněném krytí vyplní majitel krycího psa a chovatel společně a úplně příslušné údaje 
tiskopisu "Hlášení krytí". Majitel krycího psa je povinen takto vyplněný tiskopis do 7 dnů 
zaslat v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu. Veškeré krytí zapíše majitel krycího psa 
do knihy krytí, kterou předkládá ke kontrole orgánům MK (hlavnímu poradci chovu, revizní 
komisi, výboru klubu).  
 
b) Hlášení vrhu  
Chovatel je povinen zaslat do 7 dnů po narození štěňat (rozhodné je datum narození 
posledního štěněte) řádně vyplněný tiskopis "Hlášení vrhu" - v jednom vyhotovení hlavnímu 
poradci chovu. Je též povinen uvědomit o vrhu a počtu štěňat majitele krycího psa. Chovatel 
je povinen vést knihu odchovů a na požádání ji předložit kontrolním orgánům MK. 
 
Vrh  
§36 Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti, porodu i kojení a rovněž i o 
celý vrh až do doby prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich správný vývin. Pokud dojde ze 
závažných důvodů k přemístění feny a štěňat, musí chovatel tuto skutečnost nahlásit hlavnímu 
poradci chovu i oblastnímu poradci chovu. 
 
§37 Fena může v jednom vrhu kojit a vychovávat tolik štěňat, aby to neohrozilo její zdraví 
nebo zdraví a správný vývoj štěňat. Za přiměřený počet se považuje zpravidla 6 štěňat. 
Utracena musí být zrůdná či atypická štěňata, pouze veterinárním lékařem - osobou odborně 
způsobilou dle zákona č. 166/1999 Sb. za podmínek zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 
246/1992 Sb. v platném znění. I tato štěňata musí být zaznamenána včetně důvodu utracení v 
tiskopisu "Hlášení vrhu". Musí být potvrzeno veterinárním lékařem. 
 
§38 Jestliže fena - matka není po porodu k dispozici v důsledku úhynu, nemoci, nebo by byl 
vážně ohrožen její zdravotní stav, je za předpokladu splnění všech podmínek předepsaných 
povolen odchov pod kojnou fenou nebo umělý odchov. Tuto skutečnost je chovatel povinen 
nahlásit hlavnímu poradci chovu a oblastnímu poradci chovu. 
 
§39 Nepřípustný je každý pokus ovlivňovat růst a vývoj štěňat nějakým opatřením, například 
hormonálními prostředky pro podporu růstu či naopak podvýživou. 
 
§40 Předčasné ukončení kojení je přípustné jen tehdy, nařídí-li to veterinární lékař v zájmu 
zdraví kojící feny. 
 
§41 Nezabřeznutí feny je chovatel povinen oznámit hlavnímu poradci chovu  a majiteli 
krycího psa nejpozději do 75 dnů po uskutečněném krytí. 
 
§42 Odebrání štěňat od matky a jejich předání nabyvatelům se povoluje ve věku 8 týdnů. 
Štěně může být předáno výhradně s platným očkovacím průkazem, potvrzujícím jeho 
očkování proti psince a parvoviróze. Při prodeji nesmí štěňata jevit známky onemocnění. 
Chovatel je povinen majiteli krycího psa umožnit shlédnutí celého vrhu před datem odběru. 
 
Zápis štěňat  
§43 Chovatel je povinen zaslat ve dvou vyhotoveních hlavnímu poradci chovu vyplněnou 
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žádanku o evidenční čísla do 3 týdnů věku štěňat. Hlavní poradce chovu zajistí, aby jím 
podepsaná žádanka byla nejpozději do 4 týdnů věku štěňat doručena plemenné knize 
ČMKU.Nesplnění tohoto termínu je ze strany plemenné knihy postihováno.Mezi 7. až 8. 
týdnem věku štěňat je chovatel povinen zajistit jejich očipování. 
Nejpozději do 10. týdne věku štěňat musí chovatel doručit hlavnímu poradci chovu: 
- 2x přihlášku štěňat k zápisu, která bude opatřena vyjádřením veterinárního lékaře o stavu 
každého štěněte; 
- 1x krycí list; 
- 1x žádanku o evidenční čísla se záznamem plemenné knihy ČMKU o přidělených číslech, 
která bude doplněna 1x nalepenými čárkovými kódy od čipu každého přihlašovaného štěněte 
a potvrzením veterinárního lékaře o provedeném čipování; 
  - 1x volný čárkový kód od každého čipu, který plemenná kniha nalepí na průkaz původu; 
  doklad o zaplacení poplatku ve prospěch MK za krytí a zapsaná štěňata. 
 
Hlavní poradce chovu je povinen doručit úplnou dokumentaci k vystavení průkazů původu na 
plemennou knihu neprodleně, nejpozději však do 3 měsíců věku štěňat.  
 
Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá chovatel.  
 
§44 Chovatel hradí průkazy původu štěňat a předává je bezplatně novým nabyvatelům štěňat. 
 
Prodej štěňat  
§45 Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel (štěňata před 
předáním novému majiteli musí být opatřena čipem, odčervena a řádně proočkována). 
Komisionální prodej je přísně zakázán. Cena štěněte je věcí dohody mezi chovatelem a 
novým majitelem - nabyvatelem štěněte a doporučuje se o ní vyhotovit písemnou smlouvu. 
Chovatel je povinen poučit nabyvatele svých štěňat o existenci MK. O jeho cílech a 
klubových normách. Je též povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé skutečnosti 
o zdravotním stavu štěňat a poukázat na případné nedostatky, které snižují hodnotu štěňat. 
 
§ 46 Chovatel je povinen uchovávat adresy všech nabyvatelů štěňat a tyto podklady kdykoliv 
na vyžádání výboru MK předložit k nahlédnuté. Nesplněním této povinnosti nastane důvod ke 
kárnému řízení. 
 
Dovoz  
§47 Pokud má být importovaný jedinec plemene mops zapsán do Plemenné knihy za účelem 
chovného využití, musí splnit platné chovatelské podmínky tohoto řádu. 
 
§47 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  
§48 Chovatel je povinen nahlásit vývoz štěněte do zahraničí: 
 
a) Hlavnímu poradci chovu  
b) Welfare MK  
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c) Plemenné knize ČMKU včetně přesné adresy nabyvatele za účelem vystavení exportního 
průkazu  
 
Tento zápisní řád Mops klubu České republiky byl schválen členskou schůzí klubu  
dne 03. 03. 2012 a je účinný od 03. 03. 2012. 
 

Vzpomínka na Zdeňka Bláhu 
 

Když jsem byl požádán,abych napsal něco o Zdeňkovi do katalogu klubové výstavy uvědomil 
jsem si jak těžké je psát o člověku,který nás tak předčasně opustil,a při tom nesklouznout do 
opotřebovaných frází.Dobří lidé umírají mladí. 

 
Zdeněk Bláha a Cinda 
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Zdeněk byl přítel a kamarád,kterého jsem poznal při založení našeho klubu.Pamatuji si jak 
zorganizoval první Den mopse na Radyni a další rok velkolepý Den mopse v Žinkovech.Jeli 
jsme spolu na první velkou výstavu do Paříže v roce 1999,kde jeho Cinda tak skvěle 
zvítězil.Vzpomínám na naši cestu do Tullnu na Evropskou,kdy jsme na něj a Cindu dlouho 
v Praze čekali,aby se nakonec přihnal i s Cindou v malém mikrobuse,který nemohl vyjet pro 
zaseknutá vrata z garáže.Zdeněk byl jako vždy usměvavý,klidný a zárukou toho,že vše dobře 
dopadne a také dopadlo a naši mopsi odvezli snad všechny ceny. 
Zdeněk byl neobyčejně skromný na dnešní dobu až neobvykle,nestál o funkce ani vděk,jen 
bylo vidět,když vše dobře fungovalo,jak mu září oči.Byl to on,který přivedl naše výstavy 
poprvé na Kozel.Nejen přivedl,ale doslova vlastníma rukama výstavu připravil a 
zorganizoval..Vzpomínám,jak hostil jednoho zahraničního rozhodčího skvělou domácí 
slivovicí. 
Cinda (ICH.Cyryl Bendogi) a Zdeněk byli nerozlučná dvojice.Zdeněk věnoval spoustu času 
jeho přípravě na výstavy a Cinda se mu za to odvděčil velkou řadou vítězství a titulů 
z nejprestižnějších evropských akcí.Cinda byl první mezinárodně úspěšný a známý mops 
z České republiky.Zdeňkova skromnost se projevila i v tom,že když viděl,že už nemůže klubu 
více dát a klub funguje, stáhl se do pozadí a odešel ze všech funkcí.Kdo by to dnes 
dokázal.Ani si neuvědomujeme,že u základů akcí,které stále pořádáme ať je to Den mopse 
nebo výstavy stál právě Zdeněk. 
Začal se později věnovat své druhé lásce tenisu,ke kterému jsem ho přivedl a doslova vzkřísil 
z popela tenisový klub v Dobřanech.Vzpomínám na naše zápasy,které stále častěji vyhrával i 
výborné obědy u něj doma,které po zápase připravoval se svým synem.Spíše zpovzdálí jsem 
pak sledoval i jeho poslední zápas,o kterém jsem jako doktor věděl,že je prohraný.Ani v té 
době nezatrpkl a snažil se stále pomáhat i když už pomoc potřeboval sám. 
Ne,smutek by Zdeněk nechtěl,určitě tam na druhé straně se s Cindou raduje z toho co se nám 
daří.Vzpomeňme si na něj ve chvílích,kdy se malicherně přeme o hlouposti. 
„Zdeňku jsi tu pořád s námi!“ 

 
Milan Raba 

   

I. ročník MEMORIÁLU ZDEŇKA BLÁHY a XXVI. 
KLUBOVOU   VÝSTAVU MOPSŮ  

– 28.4. 2012 zámek Kozel 
 

PSI BÉŽOVÍ  
Třída puppy 
1. EDMOND HELZA  VN 1  

 o : Deandra Chad m : Cappy Helza 

 ch : Kecová Helena maj : Nechoďdomů Kateřina 
 

2. EXPERT HELZA  VN 2  

 o : Deandra Chad m : Cappy Helza 

 ch : Kecová Helena maj : Bittner Luboš 
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Třída mladých 
3. ALWA DOG-LOME  V 2  

 o : Wizard Pibaro m : Madica Dog-Lome 

 ch : Krsová Jiřina maj : Hebedová Petra 
 

4. ARAIN DOG-LOME  VD 4  

 o : Wizard Pibaro m : Madica Dog-Lome 

 ch : Krsová Jiřina maj : Vargová Milena Mgr. 
 

5. AXEL ZARZARROZA  VD  

 o : Deandra Chad m : Beckie Marann Dog 

 ch : Lázničková Hana Ing. maj : Urbánková Jitka 
 

6. BAXXY DOG-LOME  VD 3  

 o : Jan od Rivety m : Kamila z Knjazhego Dvora 

 ch : Krsová Jiřina maj : Kecová Helena 
 

7. SEMLANS IVAN-ALEXANDER  V1,CAJC,NMP,BOJ  

 o : Ch.Sparvöga's Guess Who m : Ch.Semlans Sigrid 

 ch : Hirwing Gunilla maj : Panýrek Patrik 
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Mezitřída 
8. EDDIE BOHEMIA BILBERRY  D 2  

 o : Billy Dog-Lome m : Doris Bohemia Bilberry 

 ch : Červenková Libuše maj : Červenková Libuše 
 

9. MONPASIE FOKUS-POKUS V 1,CAC,KV   

 o : Ch.Anglaglans Bob Dylan m : Ch.Monpasie Zdravstvuyte Ya Vasha Tetya 

 ch : Drozdovskaya E. maj : Panýrek Patrik 
 

Třída otevřená 
10. BUDDY ŠIMÍ ČEK  nenastoupil  

 o : Ferdinand Dog-Lome m : Catrin Zlatá nymfa 

 ch : Šimandlíková Renata maj : Viktora Jiří 
 

11. CHATEAU DE CARLIN JONNE DE JOSSE  VD  

 o : Ridgewooder Max m : Vnuchka Buddy Pulkheria S Bulvara Briosh 

 ch : Gvozdeva A. maj : Shmaltsel Elena 
 

12. GEORG HAVAVLON  V2,res.CAC  

 o : Bard Havavlon m : Chanel Radyňský vrch 

 ch : Nýčová Hana maj : Mikulecká Danuše 
 

13. GERONIMO PIBARO Ich.Ch.  V 3  

 o : Ich.Ch. Aleks iz Strogino m : Ich.Ch.Feli Pibaro 

 ch : Panýrek Patrik maj : Panýrek Patrik 
 

14. GERRY PUG OTAKON  V 4  

 o : Nabuco's Ayrton Senna m : Eška Perali Moravia 

 ch : Konečný Otakar maj : Hromová Alena 

 

15. 

 

LOGAN Z LOBKOVICKÝCH VINIC  

 

VD 
 

 o : Semlans Qupido m : Ina Marry Pug ze Sametu 

 ch : Hubálková Blanka maj : Guštanová Denisa 

 

16. 

 

TANGETOPPEN'S BEEF TARTAR  

 

V1,CAC 
 

 o : Kingsize Pann English Sir Beef m : Tangetoppen's Panda 

 ch : Olsen Elizabeth maj : Hubálková Blanka,Hájková Jarmila 
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CHATEAU DE CARLIN BOUFFON BEL AMY 

 
 

Třída vítězů 

17. 
CHATEAU DE CARLIN BOUFFON BEL 

AMY  
V2,res.CAC  

 o : Breizhou Des Hauts De France m : Evlampiya 

 ch : Gvozdeva Anastasia maj : Shmaltsel Elena 
 

18. ZIKMUND PIBARO Ich.Ch.  V1,CAC  

 o : Ch.Pugsies Jiminy Cricket m : Ich.Ch.Fergie Malý sen 

 ch : Panýrek Patrik maj : Panýrek Patrik 
 

Třída veteránů 
 
19. CASSIDY PUG ZE SAMETU nenastoupil  

 o : Kerry z Vesničky u hranic m : Zondhora Pug ze Sametu 

 ch : Hájková Jarmila maj : Pecharová Jitka 
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20. DYKK TALOVÍN  V1  

 o : Samuel Křepelčí Dvůr m : Xara Talovín 

 ch : Manželé Rajfovi maj : Bajerlová Radka 
 

21. FATMAN DOG-LOME Ich.Ch.vet.Ch.  V2  

 o : Arton Mad Mops m : Belinda Viatyna 

 ch : Krsová Jiřina maj : Panýrek Patrik 
 

22. NOKI BEIGE INTER KONTRAST  V3  

 o : Nikita Dog-Lome m : Zira Inter Kontrast 

 ch : Kupcová Alena maj : Bajerlová Radka 
 

23. NORMAN BÉŽOVÝ DIAMANT  V4  

 o : Primus Pug Inter Kontrast m : Alžběta Dog-Lome 

 ch : Bláhová Marie maj : Tupá Irena Mudr. 
 
 

 
TŘÍDA VETERÁN Ů 

 

PSI ČERNÍ  
Třída puppy 
24. ENRICO ŠIMÍ ČEK  nenastoupil  

 o : X-Trem Dog-Lome m : Bibi Šimíček 

 ch : Šimandlíková Renata maj : Watzková Iva Ing. 
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Třída mladych 
25. MONTY JR DE LAMICO  V1,CAJC  

 o : Lanveng Zhelanny Uspeh m : Kobolds Zalaforest Annja 

 ch : Norbert Tiborcz maj : Šikulová Jana MVDr. 
 

Mezitřída 
26. X-TREM DOG-LOME  V1,CAC  

 o : Jan od Rivety m : Kamila z Knjazhego dvora 

 ch : Krsová Jiřina maj : Šimandlíková Renata 
 

Třída otevřená 
27. PRINC HAVAVLON  V1,CAC  

 o : Venda Dog-Lome m : Assarach ze Zlatého Lankastru 

 ch : Nýčová Hana maj : Mikulecká Danuše 
 

Třída vítězů 
28. ALF MON KELLY  V1,CAC  

 o : Klark Pibaro m : Coletta Havavlon 

 ch : Rudolfová Hana maj : Klozová Jana 
 

Třída veteránů 
29. KAY DOG-LOME  V1,NVP,BOV  

 o : Arton Mad-Mops m : Choco Dog-Lome 

 ch : Krsová Jiřina maj : Plachá Věra 
 

30. OTAKAR CARLIN FERDA MRAVENEC  V2  

 o : Matěj Poem m : Beška Ferda Mravenec 

 ch : Kolajová Eva maj : Jandová Martina 
 
 

FENY BÉŽOVÉ  
Třída puppy 
31. DESTINY ŠIMÍ ČEK  nenastoupila  

 o : Gerry Pug Otakon m : Amálka Šimíček 

 ch : Šimandlíková Renata maj : Šimandlíková Renata 
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32. EBINKA ŠIMÍ ČEK  VN1  

 o : X-Trem Dog-Lome m : Bibi Šimíček 

 ch : Šimandlíková Renata maj : Pavlíková Terezka 
 

 
AIVOVO GOLDY STAR 

 
Třída dorost 
33. MISS LISSA DEI PICCOLI PAGLIACCI  VN2  

 o : Pearl Ysioux Tatanka m : Tito D'Agata Blu Laura 

 ch : Domenico Ettore maj : Šikulová Jana MVDr. 
 

34. WANTABEE PUG ZE SAMETU  VN3  

 o : Tangetoppen's Beef Tartar m : Remizmenti Buflák Rebeka 

 ch : Hájková Jarmila maj : Dostálková Jolana 
 

35. WILD TEA PUG ZE SAMETU  VN1  

 o : Tangetoppen's Beef Tartar m : Remizmenti Buflák Rebeka 

 ch : Hájková Jarmila maj : Šlesingrová Taťana 
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Třída mladych 
36. BIKINI MINI MIRA CANIS  V3  

 o : J-K' S Clean Sweep m : Quirli Girlie vom Sachsen Adel 

 ch : Smigielska Renata maj : Sládečková Taťána 
 

37. CALYPSO ŠIMÍ ČEK  V1,CAJC,NMF   

 o : Deandra Chad m : Amálka Šimíček 

 ch : Šimandliková Renata maj : Šimandlíková Renata 
 

38. PRINCESS PUG Z LOBKOVICKÝCH VINIC  V2  

 o : Jch.Tangetoppen's Beef Tartar m : Ch.Ina Marry Pug ze Sametu 

 ch : Hubálková Blanka maj : Hájková Jarmila 
 

39. QUINTA MOPS-BREEDING  VD  

 o : Brit Charming-Petti-Dogs m : Orina Mops-Breeding 

 ch : Šáli Dezider maj : Musilová Anna 
 

40. SHAKIRA OD ŽELEZNÉ PANNY  VD4  

 o : Dorian Dog-Lome m : Cora z Nadějských rybníků 

 ch : Ducháčková Petra maj : Žďánský Václav 
 

 
EXPERT HELZA 



 klubový zpravodaj 2/2012  
 

 42 

Mezitřída 
41. CHAMPAGNE HEJAKRAL Jch.  VD1  

 o : Venda Dog-Lome m : Valespes Severnoe Sianie 

 ch : Šikulová Jana MVDr. maj : Procházková Petra Ing. 
 

42. OXANA Z LOBKOVICKÝCH VINIC  VD3  

 o : Hrabě Anns'i z Lobkovických vinic m : Ornela Maokama 

 ch : Hubálková Blanka maj : Měchurová Jiřina+Miroslava 
 

43. VANDA HAVAVLON  VD4  

 o : Bard Havavlon m : Jenny Havavlon 

 ch : Nýčová Hana maj : Ponerová Lucie 
 

44. YASMINE ISTAKO  VD2  

 o : Elzagar Fiji m : Viki Istako 

 ch : Hromová Alena maj : Hromová Alena 
 

Třída otevřená 
45. DOLLY Z M ĚSTA RAKOVNÍKA  VD  

 o : Bard Havavlon m : Annie z Rakovnické jamky 

 ch : Klíma Josef maj : Tuček Vladimír 
 

46. ELENA PES VÍTACÍ  V2,res.CAC  

 o : Zikmund Pibaro m : Babou-Beba Schmeichel 

 ch : Šlesingrová Taťana maj : Pražan Martin 
 

47. FAIT HILL Z'ERIDANU DOG LOVE  V3  

 o : Taz of Top Team m : Remizmenti Buflák 

 ch : Langová Georgina maj : Klozová Jana 
 

48. NELA Z LOBKOVICKÝCH VINIC  V1,CAC  

 o : Semlans Qupido m : O'yess Pug ze Sametu 

 ch : Hubálková Blanka maj : Hubálková Blanka 
 

49. TABITA MAOKAMA  VD4  

 o : Hrabě Anns'i z Lobkovických vinic m : Nonny Nonny Maokama 

 ch : Soukup Zdeněk maj : Kožušníková Lenka MVDr. 
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Třída vítězů 
50. AIVOVO GOLDY STAR  V1,CAC,KV,BOB   

 o : Medovyi Pryanik Kankan Kokteil m : Zuleika 

 ch : Stepanenko L. maj : Soboleva Irina 
 

51. DORIS BOHEMIA BILBERRY  nenastoupila  

 o : Apollo Plums' Jewel m : Beky Bohemia Bilberry 

 ch : Červenková Libuše maj : Červenková Libuše 
 

52. GILLIAN PIBARO Ich.Ch.  V2,res.CAC  

 o : Ich.Ch.Aleks iz Strogino m : Ich.Ch.Feli Pibaro 

 ch : Panýrek Patrik maj : Panýrek Patrik 
 

Třída veteránů 
53. AILA-SHITA EARL BEIGE  V2  

 o : Galway Pug Arcita m : Daja-Shita Viatyna 

 ch : Kettnerová Libuše maj : Kyselková Iva 
 

54. REMI-STAR ANGELIKA Ch.  V1,NVF  

 o : Lubimchik Monpasie iz Strogino m : Sveitana Geil Beauty Funny 

 ch : Boitsova Svetlana maj : Šikulová Jana MVDr. 
 

 
Alf Mon Kelly 
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FENY ČERNÉ 
Třída puppy 
55. EMILI ŠIMÍ ČEK  VN1  

 o : X-Trem Dog-Lome m : Bibi Šimíček 

 ch : Šimandlíková Renata maj : Šimandlíková Renata 

 
OTAKAR CARLIN FERDA MRAVENEC  

 

Mezitřída 
56. CHRISTINA BLACK HEJAKRAL  V1,CAC  

 o : Venda Dog-Lome m : Valespes Severnoe Sianie 

 ch : Šikulová Jana MVDr. maj : Šubrtová Vlasta 
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57. GEORGINA Z'ERIDANU DOG LOVE  V2,res.CAC  

 o : Hard Rock Z'eridanu dog love m : Greta Garbo Z'eridanu dog love 

 ch : Langová Georgina maj : Klozová Jana 
 

58. JRMILE ROSSI ZHARMIN TRIUMF  V3  

 o : Kuba vom Sachsen Adel m : Jrmile Charovnitsa Nochi Feya 

 ch : Milyukova I. maj : Soboleva Irina 
 

59. LORELAINE AIFI  VD4  

 o : Alfons Trojský vršek m : Doris Malý sen 

 ch : Holubová Jana maj : Ponerová Lucie 
 

Třída otevřená 
60. BABY OD MĚSÍCE NAD ŘEKOU  VD1  

 o : Gaston Pibaro m : Wanesa Dog-Lome 

 ch : Dvořáková Jiřina maj : Hromová Alena 
 

Třída veteránů 
61. GLORIA PIBARO  V1  

 o : Kastanjan Mandel Maxim m : Cedra Zoenal z Čech 

 ch : Panýrek Patrik maj : Plachý Josef +Věra 
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SOUTĚŽE: 
 

DVOJICE:   
GEORG  HAVAVLON 

 
PRINC  HAVAVLON 

 
Majitel: Danuše Mikulecká 

 

 
 

PÁR:   
KAY  DOG-LOME 

 
GLORIA  PIBARO 

 
Majitel: Věra Plachá 

 
CHOVATELSKÁ SKUPINA: PIBARO 

 
GERONIMO  PIBARO 

 
ZIKMUND  PIBARO 

 
GILLIAN  PIBARO 

 
Majitel: Patrik Panýrek 
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Zikmund, Geronimo, GillienZi 

 
DÍTĚ A PES: 

1. Michal  Grunt - Gerry pug Otakon 
2. Adriana  Toušková - Champagne Hejakral 
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Klubová výstava 
 
     V sobotu 28.dubna letošního roku  se uskutečnila v jízdárně Zámku Kozel XXVI. klubová 
výstava mopsů, která byla zároveň 1.ročníkem Memoriálu Zdeňka Bláhy. Myslím,že výstava 
se povedla, všechno proběhlo v pohodě, bez větších problémů. 
 

 
REMI STAR ANGELIKA 

 
    Příprava byla tentokrát hodně složitá. Těsně před první uzávěrkou paní Bláhová, která 
administrativu výstav léta dělala, bez varování odstoupila ze své funkce předsedkyně revizní 
komise a odmítla ze zdravotních důvodů podklady zpracovat. Výbor klubu stál před otázkou, 
jak se to všechno zvládne, zejména, když nebyl čas na to, aby se někdo z nás zpracování 
administrativy spojené s výstavou naučil. Muselo se improvizovat.  Nelehkého úkolu se ujala 
paní Helena Kecová. Máme z předchozích let zpracovaný počítačový program, s jehož 
pomocí se všechny podklady zpracovávají. Jako naschvál ne každý počítač, na kterém jsme 
ho zkoušeli, s ním spolupracoval. Po velkém úsilí se to však povedlo. Zásluhou Helenky byly 
včas zaslány vstupní listy, zpracovaný výstavní katalog,  posudkové  listy, diplomy i výstavní 
čísla. Povedlo se zajistit jako sponzora firmu Hills. Dodala nám ceny pro vítěze a vzorky 
krmiv.  Věřím, že vystavující byli spokojeni.  
     Jak všichni víte, po odstoupení některých členek výboru bylo rozhodnuto, že do další 
členské schůze, která bude volební, bude výbor pracovat ve zmenšeném počtu. Došlo ke 
kumulaci jednotlivých funkcí. Tak se stalo, že na přípravě klubové výstavy se nakonec 
podílela hlavně paní Kecová, já a manžel. Ostatní členové výboru byli vytíženi jinými úkoly. 
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Stálo nás to hodně úsilí, několik neklidných nocí, ale nakonec jsme to zvládli. MUDr. Raba 
nám pomohl s dopravou a péčí o mezinárodního rozhodčího pana Redlického z Polska. Při 
přípravě prostorů jízdárny nám pomohla paní Kotěšovcová s rodinou. Ono to totiž dá dost 
práce – připravit stoly, ubrusy, vše pro práci vedoucího kruhu a zapisovatelky,  vybalit a 
vystavit poháry a medaile, vystavit ceny od sponzorů a spoustu jiných maličkostí. Všechno se 
nám ale v průběhu pátečního odpoledne povedlo. A tak jsme jen doufali, že nám bude přát 
počasí – předpověď byla příznivá. 
     V sobotu jsme dorazili včas, aby bylo možné zajistit vydávání tašek se startovními a čísly a 
pár drobnostmi od sponzora.  Svítilo sluníčko, bylo teplo, v jízdárně příjemný chládek. 
Jednotliví vystavující se postupně sjížděli. V 10.00 hod. zahájil prezident klubu výstavu a už 
se vše rozběhlo. Jak to dopadlo, ví ti, kteří se účastnili z vlastních zážitků, ostatní mohli vidět 
fotky na facebooku, které tam umístil MUDr. Raba. V organizaci výstavy se nevyskytly žádné 
velké problémy.   Trochu chce ještě organizační tým vyladit vyhlašování vítězů a předávání 
pohárů. Jinak si myslím, že byli všichni spokojení. Při procházce zámkem se zastavila i řada 
návštěvníků.  
     Mopsíci se jako vždy chovali vzorně, jejich páníčkové jim to nekazili. Navzájem panovala 
přátelská atmosféra. Těšíme se na podzimní výstavu, která bude 28.září 2012 v areálu 
Hoffmanova dvora v Praze-Vinoři. Ti, kdo tam byli na Dni mopse ví, jaké jsou tam hezké 
prostory. Přijďte vystavovat, nebo se alespoň podívat a všechny vystavující podpořit. Setkání 
s mopsíky je vždy zábava, radost a potěšení.   

Věra Plachá 
 
 

Mezinárodní výstava psů – 1.4. 2012 České Budějovice 
 

Posuzovala: Ovesná Božena 
Zdroj: http://www.antee.cz/cmkj/file.php?nid=7081&oid=2679521 
 
Mops - černý 
                                                   
psi - tří otevřená 
2977 Black Jade Pakony Bosco, ČMKU/MOP/5613/10/10, MET-275/10, 24.9.2010 
     výsledky:  
2978 Jordan Aifi, ÖHZB-MO 836, ČMKU/MOP/5210/09, 13.7.2009 
     výsledky:  
 
feny – třída mladých  
2979 Christina Black Hejakral, ČMKU/MOP/5597/10, 30.11.2010 
     výsledky: V1, CAJC 
 
Mops - plavý s černou maskou 
 
psi – třída mladých  
2980 Arain Dog-Lome, ČMKU/MOP/5599/10, 7.12.2010 
     výsledky: V2 
2981 Semlans Ivan-Alexander, ČMKU/MOP/5698/11/11, SE31932/2011, 1.4.2011 
     výsledky: V1, CAJC 
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psi – mezitřída 
2982 Monpasie Fokus-Pokus, ČMKU/MOP/5697/11/10, RKF-2939896, 30.12.2010 
     výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB 
 
psi – třída otevřená  
2983 Nugett Dog-Lome, ČMKU/MOP/5253/09/11, 22.8.2009 
     výsledky: V1, CAC 
 
psi – třída šampionů  
2984 Anjos Xantia, ÖHZB-MO 850, CBKC-DFA/09/00515, 22.3.2009 
     výsledky: V2, res.CAC 
2985 Zikmund Pibaro, ČMKU/MOP/4877/08/09, 29.3.2008 
     vysledky: V1, CAC, res.CACIB 
 
feny – třída dorost 
2986 Wanyika Pug ze Sametu, ČMKU/MOP/5733/11, 6.8.2011 
     výsledky: nedostavil se 
2987 Wild Tea Pug ze Sametu, ČMKU/MOP/5734/11, 6.8.2011 
     výsledky: nedostavil se 
 
feny – třída mladých  
2988 Ballett (FCI) Arabesque, ÖHZB-MO 903A, 1.2.2011 
     výsledky: V1, CAJC 
2989 Montes Auri Hrizantema Montero, ČMKU/MOP/5812/11/11, RKF-2939903,   
11.1.2011, výsledky: V2 
 
feny – mezitřída  
2990 Champagne Hejakral, ČMKU/MOP/5594/10, 30.11.2010 
     výsledky: nedostavil se 
2991 Anjos Kira, CBKC-DFA/10/02195, 11.7.2010 
     výsledky: V1, CAC, res.CACIB 
2992 Oxana z Lobkovických vinic, ČMKU/MOP/5559/10, 16.9.2010 
     výsledky: V2, res.CAC 
 
feny – třída šampionů 
2993 Anjos Toyota, ÖHZB-MO 757, CBKC-DFA/08/03051, 6.9.2008 
     výsledky: V1, CAC, CACIB 
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Chovatelská stanice XENTAMAL zadá do dobrých rukou 
6 béžových štěňátek ( 3 kluci a 3 holky) po výstavně úspěšných rodičích. Štěňátka jsou 

odchovaná v domácím prostředí, řádně socializovaná. V době plánovaného odběru  
( začátkem června) budou odčervená, naočkovaná, očipovaná. 

Bližší informace naleznete na http://www.xentamal.cz/. 
 
 
 

 
 
 

Otec: GCh. Etti Perali Moravia ( O: Kastanjan Billbergia, M: Passiflora Bonomiella) 
Matka: JCh. Xenta Pibaro ( O: Bla Mandags Cute Christian Karamel, M: Halina Pibaro) 

Chovatel: Ing. František Pražák 
Adresa: Nábřežní 440, 753 61 Hranice IV – Drahotuše, Kraj: Olomoucký 

Mail: frantisek.prazak@avl.com 
Telefon: +420 581 616 222, +420 603 505 808 
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BÁRNIČKOVY JARNÍ 
PROBLÉMY. 
 
Sluníčko už krásně svítí, 
na zahradě roste kvítí. 
JARO přišlo v plné kráse, 
i travička zelená se. 
 
Když ale zahrada byla 
plná sněhu, celá bílá, 
velikou jsem tam měl svízel 
a jsem rád, že odtud zmizel 
prapodivný strašák bílý, 
co sousedi postavili. 
 
Toho jsem se velmi lekal, 
zuřivě jsem na něj štěkal, 
i páníček se ho bál, 
proto za mnou vždycky stál, 
když jsem na příšeru lál 
(i když nevím, proč se smál.) 
 
Teď už jen sousedy zdravím 
a jsem zase pejskem hravým. 
Páníčkovi míček nosím 
(o tuhle hru ho vždy prosím), 
on je taky velmi rád, 
že si se mnou může hrát. 
 
Jenom jaksi – bez pardonu, 
když se projdu po záhonu, 
za ten čin mne kárá vážně 
a vysvětluje mi snažně, 
ať prý tam, kde kytky bují 
pacičkami nevstupuji. 
Jsem však neposedný kluk, 
 
 
 
 

 
 
 
 
takže tohle je mi „fuk“. 
 
Občas se rozčílím taky, 
když na zahradě zřím straky. 
Ty mně nějak „lezou z krku“, 
na sousedů totiž smrku  
zbudovaly hnízdo svoje, 
i když jinak pěkné to je 
(je to zábava i pro psa), 
když nám v trávě straka hopsá. 
Já však, jak sletí do trávy, 
hned ji učím správné mravy 
a tak právem majitele 
ji vyháním: „Koukej, hele, 
poletucho skřehotavá, 
JÁ tu mám domovská práva!“ 
 
Když pak straka mizí v dáli, 
páníček mne za to chválí, 
že si hlídám rajon svůj, 
nestrpím tu žádné „fuj“. 
 
Trochu nás to mrzí přece, 
když přišly Velikonoce, 
počasí se pohoršilo –  
jen taktak, že nesněžilo. 
 
Ale duben už je taký, 
takže – jaképak s tím fraky –  
náš elán nám nezhasí 
aprílové počasí. 
Hlavní je to, že se máme  
a tak všemu odoláme. 
 

K. Háček 
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Mops Klub Tour 2012 - chovatelské stanice (30.4. 20 12)* 

   
1.  Pibaro 581 
2. Anjos 81 
3. Dog - Lome 67 
4. Hejakral 50 
5. Z'eridanu dog love 25 
6. Havavlon 24 
6. z Lobkovických vinic 24 
7. Otakon 4 
   

*započítány výsledky stanic, které bodovaly nejméně dvěma jedinci 
 

 
Mops Klub Tour 2012 - jednotlivci (30.4. 2012) * 

   
1 JCh. Monpasie Fokus - Pokus 258,5 
2 Ch. Zikmund Pibaro 182,5 
3 Ch. Gillian Pibaro 130 
4 Ch. Geronimo Pibaro 100 
5 Ch. Aivovo Goldy Star 89,5 
6 Ch. Toyota Anjos 60 
7 Black Jade Pakony Bosco 46 
7 JCh. Semlans Ivan - Alexander 46 
8 JCh. Jrmile Rossi Zharmin Triumf 42 
9 Ch. Alpaca Pibaro 36 

10 JCh. Christina Black Hejakral 30 
11 X-Tream Dog-Lome 30 
12 Ch. Nikita Pibaro 27 
13 Ch. Arista Pibaro 22,5 
13 Ch. Clivie Pibaro 22,5 
13 Ch. Penelope Pibaro 22,5 
14 Ch. Samuel Havavlon 22 
15 JCh. Gotika Pibaro 21 
16 JCh. Champagne Hejakral 20 
17 Calypso Šimí ček 19 
18 Georgina Z'eridanu dog love 18 
19 JCh. Xenta Pibaro 16 
20 Montes Auri Hrizantema Montero 15 
20 Monty jr. de Lamico 15 
20 Ch. Savanah Dog-Lome 15 
21 Ch. Alf Mon Kelly 14 
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21 Nella z Lobkovických vinic 14 
22 JCh. Kira Anjos 12 
23 Ch. Xantia Anjos 9 
24 Amadeus Dollyda Pug 8 
24 Arain Dog-Lome 8 
24 Lotus Dog-Lome 8 
24 Logan z Lobkovických vinic 8 
25 Chaira z Nad ějských Rybník ů 7 
25 Fait Hill Z'eridanu dog love 7 
25 Tangentoppen's Beef Tartar 7 
26 Ch. Kay Dog -Lome 6 
27 Otylka Carlin Ferda Mravenec 4 
27 Passiflora Bonomiella 4 
27 Pegy od Železné panny 4 
28 Ch. Remi Star Angelika 3 
28 Dykk Talovín 3 
29 Ch. Ája Otakon 2 
29 Chateau de Carlin Bouffon Bel Amy 2 
29 Elena Pes Vítací 2 
29 Georg Havavlon 2 
29 Gerry Pug Otakon 2 
29 Honey Bard 2 
29 Nika z Lobkovických vinic 2 
30 Gloria Pibaro 1 

   
 * započteno 5 nejlepších výsledků  
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Blahopřejeme k získání titulu! 

 

 
 
 

Český junior šampion: JCh. Christina Black Hejakral  
majitelka Vlasta Šubrtová 

 
Interšampion: Ich. Blamandag´s Cute Christian Caramel, 

Ich. Geronimo Pibaro, Ich. Gillian Pibaro  
majitel Patrik Panýrek 

 
Šampion Německa: Ch. Aivovo Goldy Star  

 majitelka Irina Soboleva 

 
 

 
 

Seznam výstav v kategorii Mezinárodní 
  
 
Interdog Bohemia Mladá Boleslav  
Termín konání: 25.8.2012 - 26.8.2012 
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: 13.10.2012 - 14.10.2012 
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Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Českobudějovický kynolog. klub, 
p.o. box 238, Klostermannova 7, 370 21 České Budějovice 
Místo konání: České Budějovice 
Kontaktní údaje telefony: 387 203 926, 387 330 454 
www: http://www.cmkj.info 
E-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz 
 
Mezinárodní výstava psů Praha  
Termín konání: 3.11.2012 
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 Praha  
Termín konání: 4.11.2012 
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 
 
 

Seznam výstav v kategorii Národní  
 
Moravskoslezská národní výstava psů  
Termín konání: 29.9.2012 - 30.9.2012 
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 
 
Speciální s CAC  
Termín konání: 28.9.2012 
Adresa pořadatele: Mops klub ČR, Letiny 17, 336 01 Blovice 
Místo konání: Hoffmanův dvůr v obci Vinoř 
Kontaktní údaje telefony: 604 404 227 
Bližší info: http://www.mopsklub.cz/ a Klubový zpravodaj 
 
EuroDogShow 2012 Romania 
Termín konání: 5. – 7. 10. 2012 
Místo konání: Bukurešť, Rumunsko  
Kontaktní údaje www: http://eurodogshow2012.com/en/about-show.html 
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Oprava:  

Ve zpravodaji číslo 1/2012 byl uveden chybný popisek u této fotografie. Tímto se 

p. Panýrkovi a p. Pifflovi omlouváme. Redakce zpravodaje. 

 
TopDog – skupina 9  

Ch. Gillian Pibaro, Ch. Zikmund Pibaro, Ch. Geronimo Pibaro 
 

 
 
REDAKČNÍ UZÁVĚRKA pro číslo 3/2012 je 8.7.2012 
Vážení přátelé, 
chci Vám poděkovat za Váš zájem a aktivní přístup ke spolupráci s redakcí zpravodaje. 
Děkuji za vaše příspěvky a fotografie. Očekávám další pro zpestření našeho zpravodaje. 
Fotografie posílejte přednostně ve formátu .jpg na e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz 
 
REDAKCE:  
Petra Procházková, Ohradní 1359, 140 00 Praha 4 – Michle, mobil: +420 732 186 524,  
e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz 
Klubový zpravodaj 2/2012 vydán pro potřeby Mops Klubu ČR v nákladu 130 ks. 
Vydavatel: MOPS KLUB ČR 
Odpovědný redaktor: Petra Procházková, tisk: Hanzar, Přeštice, tel.: 377 982 713 
 
 
 
 
 
 



 klubový zpravodaj 2/2012  
 

 58 

Mops klub ČR               
 

H L Á Š E N Í  K R Y T Í   
 
Dne    opakováno dne:   inseminačně: (potvrzení veterináře) 
 
 
PES:        CMKU/MOP: 

         Datum narození    uznán do chovu 
 
 

FENA:         CMKU/MOP 
            
        Datum narozeni    uznán do chovu 
 

Datum posledního vrhu    předpokládaný termín narození štěňat: 
 
 
Za krytí byly sjednány tyto podmínky: 
 
Jméno a adresa       Jsem členem MK ČR  ANO - NE 
telefonní spojení  
majitele psa       podpis: 
 

Jméno a adresa       Jsem členem MK ČR  ANO – NE 
telefonní spojení 
majitele feny       podpis: 
 
 

Oba zúčastnění ručí svými podpisy za správnost uvedených údajů 
Nejpozději do 7 dnů zaslat: originál hlavnímu poradci chovu:   Alena Hromová 
                                                             Čechova 93 
                                   440 01 Veltěže  
 
 
Mops klub ČR 
       
 

H L Á Š E N Í  K R Y T Í   
 
Dne    opakováno dne   inseminačně: (potvrzení veterináře) 
 
 
PES:        CMKU/MOP: 

         Datum narození    uznán do chovu 
 
 

FENA:         CMKU/MOP 
            
        Datum narozeni    uznán do chovu 
 
 

 
Datum posledního vrhu    předpokládaný termín narození štěňat: 
 
Za krytí byly sjednány tyto podmínky: 
 

Jméno a adresa       Jsem členem MK ČR  ANO - NE 
telefonní spojení  
majitele psa       podpis: 
 
Jméno a adresa       Jsem členem MK ČR  ANO – NE 
telefonní spojení 
majitele feny       podpis: 
 
 
Oba zúčastnění ručí svými podpisy za správnost uvedených údajů 
Nejpozději do 7 dnů zaslat: originál hlavnímu poradci chovu:   Alena Hromová 
                                                Čechova 93 
                                   440 01Veltěže  
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H L Á Š E N Í   V R H U     
Chovatelská stanice: 
  
 
Otec:       datum vrhu:  
 
Matka:       datum krytí:    
 
Délka porodu:                 porod: normální – císařským řezem   

        Nejpozději do 7 dnů zašlete 
    Béžoví              Černí            - originál hlavnímu poradci 

údaje o vrhu     psi       feny       psi      feny     celkem         - zprávu majiteli krycího psa 

 

 narozená štěňata                 
 

 

z toho mrtvě                                  
úhyn v 1. týdnu        
 

zůstává          

 

 

Jméno a příjmení chovatele:  
Adresa:  
Telefonní spojení:  
    

Podpis chovatele:  
 
 
 
 
 
 

H L Á Š E N Í   V R H U    
 
  

Chovatelská stanice: 
  
 
Otec:       datum vrhu:  
 
Matka:       datum krytí:    
 
Délka porodu:                 porod: normální – císařským řezem   

                 Nejpozději do 7 dnů zašlete 
    Béžoví              Černí                  - originál hlavnímu poradci 

údaje o vrhu     psi       feny       psi      feny     celkem               - zprávu majiteli krycího psa 

 

 narozená štěňata                 

 

z toho mrtvě                                 
úhyn v 1. týdnu        
 

zůstává          

 

 

Jméno a příjmení chovatele:  
Adresa:  
Telefonní spojení:  
    

Podpis chovatele:  
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ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE, JANKOVCOVA 53/C, 
PLEMENNÁ KNIHA, 17 00 PRAHA 7 

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT 

 
Vyplní poradce chovu Vyplní Plemenná kniha 
Došlo dne:                             Chybí: Došlo dne:                              Chybí: 
Urgováno: Urgováno: 
Datum potvrzení: Vyřízeno dne: 

Podpis a razítko: Dodáno: 
 
 
Chovatelská stanice:………………………………………………………………………. 
 
Jméno a adresa chovatele: ……………………………….………………………………. 
 
………………………PSČ……………….E-mail….………………telefon……………… 
 
Otec:…………………………………………………………číslo zápisu………/……/…. 
 
Datum narození ……………….…….…..Srst/barva:……………………………………… 
 
Matka:………………………………………………………číslo zápisu………/……/..… 
 
Datum narození:…………………………Srst/barva:……………………………………… 
 
Datum krytí:          Datum vrhu:            Vrženo psů: fen:  Přihlašuji psů:     fen: 
 
 
Číslo zápisu- 

vyplní plemenná 
kniha 

Jméno štěněte (napřed psi, 
pak feny, dle abecedy) 

Pohlaví 
P/F BARVA SRSTI 

Číslo čipu 

     

Zdravotní stav: 
 
 
Číslo zápisu- 

vyplní plemenná 
kniha 

Jméno štěněte (napřed psi, 
pak feny, dle abecedy) 

Pohlaví 
P/F BARVA SRSTI 

Číslo čipu 

     

Zdravotní stav: 
 
 
Číslo zápisu- 

vyplní plemenná 
kniha 

Jméno štěněte (napřed psi, 
pak feny, dle abecedy) 

Pohlaví 
P/F BARVA SRSTI 

Číslo čipu 

     

Zdravotní stav: 
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Číslo zápisu- 

vyplní plemenná 
kniha 

Jméno štěněte (napřed psi, 
pak feny, dle abecedy) 

Pohlaví 
P/F BARVA SRSTI 

Číslo čipu 

     

Zdravotní stav: 
 
 
Číslo zápisu- 

vyplní plemenná 
kniha 

Jméno štěněte (napřed psi, 
pak feny, dle abecedy) 

Pohlaví 
P/F BARVA SRSTI 

Číslo čipu 

     

Zdravotní stav: 
 
 
Číslo zápisu- 

vyplní plemenná 
kniha 

Jméno štěněte (napřed psi, 
pak feny, dle abecedy) 

Pohlaví 
P/F BARVA SRSTI 

Číslo čipu 

     

Zdravotní stav: 
 
 
Číslo zápisu- 

vyplní plemenná 
kniha 

Jméno štěněte (napřed psi, 
pak feny, dle abecedy) 

Pohlaví 
P/F BARVA SRSTI 

Číslo čipu 

     

Zdravotní stav: 
 
 
Číslo zápisu- 

vyplní plemenná 
kniha 

Jméno štěněte (napřed psi, 
pak feny, dle abecedy) 

Pohlaví 
P/F BARVA SRSTI 

Číslo čipu 

     

Zdravotní stav: 

 
 
Dne……………………………jsem očipoval………..psů a …………..fen, výše zapsaných, u kterých 
souhlasí v přihlášce uvedená barva jejich srsti. 
 
Razítko a podpis veterináře: 
 
 
K přihlášce připojuji: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Potvrzuji svým podpisem, že všechny údaje, které jsem uvedl v přihlášce vrhu, jsou pravdivé.  
Souhlasím se zpracováním mých údajů MK a ČMKU. 
 
V……………………………….dne………………….podpis chovatele:…………………… 
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Žádanka o čísla zápisu            tiskopis zašlete HPP – Alena Hromová 
Plemeno: MOPS-béžový/černý               Čechova 93  
                 440 01  Veltěže  

 
Datum narození      Rodiče               
 
 OTEC: (jméno, chovatelská stanice, číslo zápisu) 
 
 
 
 
 
 
 MATKA: (jméno, chovatelská stanice, číslo zápisu) 
 
 
 
 
 
 
 

Název chovatelské stanice: 
 
 
Jméno a adresa chovatele včetně PSČ: 
 
 
 
Upozornění:  
Žádanku posílá  chovatel na shora uvedenou adresu ve stáří 3-4 týdny věku štěňat 
Pokud nemáte  dosud chráněný název chovatelské stanice uveďte „zažádáno“. 
V záznamu uveďte nejprve psy – abecedně, potom feny – abecedně. 
 
 

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

Žádanka o čísla zápisu            tiskopis zašlete HPP – Alena Hromová 
Plemeno: MOPS-béžový/černý               Čechova 93  
                  440 01 Veltěže  

 
Datum narození      Rodiče               
 
 OTEC: (jméno, chovatelská stanice, číslo zápisu) 
 
 
 
 
 
 
 MATKA: (jméno, chovatelská stanice, číslo zápisu) 
 
 
 
 
 
 
 
Název chovatelské stanice: 
 
 
Jméno a adresa chovatele včetně PSČ: 
 
 
 
Upozornění:  
Žádanku posílá  chovatel na shora uvedenou adresu ve stáří 3-4 týdny věku štěňat 
Pokud nemáte  dosud chráněný název chovatelské stanice uveďte „zažádáno“. 
V záznamu uveďte nejprve psy – abecedně, potom feny – abecedně. 
 

Číslo 
zápisu 

Jména štěňat 
Do 15-ti znaků včetně mezer 

P/F 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Číslo 
zápisu 

Jména štěňat 
Do 15-ti znaků včetně mezer 

P/F 
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MOPS KLUB ČR  

 

JCh. Semlans Ivan-Alexander 
V1, CAJC, BOJ  

Otec: Ch. Sparvoga´s Guiess Who 
Matka: Ch. Semlans Singrid 
Chovatel: Gunilla Hirwing 

Majitel: Panýrek Patrik 
 

http://www.mopsklub.cz
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MOPS KLUB ČR  

 

JCh. Christina Black Hejakral                                         
V1, CAC 

Otec: Venda Dog-Lome 
Matka: Ch. Valespes Severnoe Sianie 

Chovatel: MVDr. Jana Šikulová 
Majitelka: Vlasta Šubrtová 

http://www.mopsklub.cz

/ 


