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MOPS KLUB ČR

CH. Betsy Pibaro
Datum narození: 6.6. 2008
Číslo zápisu: CMKU/MOP/4948/08
Otec: Semlans Qupido
Matka: Gabriela Pibaro
Chovatel: Patrik Panýrek
Majitel: Miroslav Havlíček

http://www.mopsklub.cz
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VÝBOR MOPS KLUBU ČR
Prezident:
JUDr. Josef PLACHÝ
Letiny 17, 336 01 Blovice
tel.: 377 527 883
mobil: +420 604 404 227
e-mail: josplachy@seznam.cz
Sekretář:
Ing. Petra PROCHÁZKOVÁ
Ohradní 1359
140 00 Praha 4 – Michle
mobil: +420 732 186 524
e-mail: vybor@mopsklub.cz

Hlavní poradce chovu:
Jiřina KRSOVÁ
Kbelnice 33, 336 01 Letiny
tel.: 371 596 227
mobil: +420 732 402 998
e-mail: dog-lome@volny.cz

Evidence členské základny a ekonom:
Věra PLACHÁ
Letiny 17, 336 01 Blovice
tel.: 377 527 883
mobil: +420 737 107 854
e-mail: vplacha@volny.cz

Welfare a tisková mluvčí (PR):
Anna KOLÁŘOVÁ
Špagátovka 552
331 51 Kaznějov
mobil: +420 604 682 811
e-mail: anna.kolarova@nyrany.cz

Redakce zpravodaje Mops klub ČR:
Alena HROMOVÁ
Čechova 93, 440 01 Veltěže
tel.: 415 676 230
mobil: +420 607 970 667
e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz

Referent CHP:
Helena KECOVÁ
Mostiště 26, 338 28 Radnice
mobil: + 420 736 200 152
e-mail: Dogfamilie@seznam.cz

Sídlo Mops klubu ČR na adrese:
MUDr. Milan RABA
Nová Kolonie1451/3a
155 00 Praha 5 - Stodůlky
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ČESTNÝ PREZIDENT
MUDr. Milan RABA
Nová Kolonie1451/3a
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel/fax.: 251 511 992
mobil: +420 724 049 739
e-mail: milanraba@o2active.cz

REVIZNÍ KOMISE
Předseda komise:
Marie BLÁHOVÁ
Na Stráni 662
345 62 Holýšov
mobil: +420 776 383 511
e-mail: Marie-Blahova@seznam.cz
Člen komise:
Drahuška HANZÍKOVÁ
17.listopadu 793, 334 41 Dobřany
mobil: +420 777 804 820
Člen komise:
Libuše CIHLÁŘOVÁ
Dlouhá 163, 330 21 Líně
mobil: + 420 608 436 913
email: vlastci@centrum.cz

Východní Čechy:
Jana SLABÁ
Dolní Ředice 40, 533 75 Pardubice
mobil: +420 605 276 020
e-mail: slabajana@seznam.cz
Jižní Čechy:
Jolana PILLAROVÁ
Ponědrážka 5, 379 01 Třeboň
tel.: 384 792 041
mobil: +420 602 852 694
e-mail: pharlap-dogs@volny.cz
Jižní Morava:
Jana HOLUBOVÁ
Radostín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil: +420 724 315 178
tel. zam.: 566 659 186
e-mail: info@aifi.cz
Severní Morava:
Mgr. Dana HNILIČKOVÁ
Nám. Osvobození 137
788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel.: 583 239 317
mobil: +420 607 288 587

PORADCI CHOVU
Praha a střední Čechy:
Blanka HUBÁLKOVÁ
Komenského novostavba, 276 01 Mělník
tel.: 732 233 410
Severní Čechy:
Iva KYSELKOVÁ
Suché 6, 415 01 Teplice
tel.: 417 565 388
Západní Čechy:
Pavla KOTĚŠOVCOVÁ
Šťáhlavy 574, 332 03 Šťáhlavy
tel.: 377 969 142
mobil: +420 605 180 721

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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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:
číslo účtu:
kód banky:
konstantní symbol:
IBAN:
variabilní symbol:

Mops klub ČR
0725280329/0800
0800
0379
CZ19 0800 0000 0007 2528 0329
člen MK ČR přidělené osobní číslo xxxx
nový člen před schválením 9999
nečlenové 5555

Specifický symbol (označuje druh platby):
členský příspěvek
chovná přehlídka
krycí list
poplatek za štěně
klubová výstava
inzerát
zájezd
sponzorský dar
dobírka (mimo krycí list)
přeregistrace

0300
0250
0140
0170
0500
0200
0400
3333
1111
2222

NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT VŠECHNA ČÍSLA, JINAK NELZE ZJISTIT KDO PLATIL!

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:
pro člena MK ČR 350,- Kč
pro člena MKČR - důchodci a studenti 200,- Kč
pro zahraniční členy 20,- €
zápisné pro nové členy + 50,- Kč
POPLATKY:
za vystavení krycího listu 140,- Kč
za štěně 170,- Kč
za chovatelskou přehlídku 500,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1/2 stránky 200,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1 stránka 400,- Kč
za placenou inzerci na internetových stránkách Mops klubu ČR /www.mopsklub.cz/ od 100,- Kč

Nečlenové platí vše dvojnásobně !
Členský příspěvek musí být zaplacen do konce roku pro rok
následující !!!
Ekonom klubu: Věra Plachá
Letiny 17, 336 01 Blovice, tel.: 377 527 883, mobil: +420 737 107 854,
e-mail: vplacha@volny.cz
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ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Jankovcova 53
170 00 Praha 7
Fax : 234 602 278
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. Hromádko
Plemenná kniha
hromadko@cmku.cz
tel.: 234 602 273
S. Hurábová
Plemenná kniha
hurabova@cmku.cz
tel.: 234 602 277

Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00
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
T. Lemerová
Chovatelské stanice
chstanice@cmku.cz
tel.: 234 602 277

Podmínky pro přiznání titulu ČESKÝ ŠAMPION
platné od 1.1.2011
Pro plemena bez (pracovní) zkoušky je podmínkou získání 5x CAC z
toho jednou na MVP a jednou na výstavě pořádané klubem. Ostatní
podmínky beze změny.
V praxi to znamená nejen zvýšení počtu nutných čekatelství, ale také
zvýšení důležitosti klubových výstav, protože bez čekatelství z
klubové výstavy nelze titul Český šampión získat.
MUDr. Milan Raba
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BLAHOPŘÁNÍ

22.dubna letošního roku slaví významné životní jubileum
čestný prezident našeho klubu pan MUDr. Milan Raba.
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, spokojenosti,
rodinné pohody a ještě dlouhá léta v aktivní kynologické
činnosti.
Za Mops klub České republiky
JUDr. Josef Plachý
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Vážení přátelé,
číslem 1/2010 se s vámi loučím coby redaktorka našeho klubového zpravodaje.
Na výroční členské schůzi jsem dostala důvěru od členů klubu, za kterou opětovně děkuji.
Byla jsem zvolena do nové funkce. Budu zastávat pozici sekretáře klubu.
Chci vám poděkovat za spolupráci, byla to čtyři krásná léta.
Doufám, že zpřístupnění našeho klubového zpravodaje v elektronické podobě je pro vás
přínosem.
Od čísla 2/2010 přebírá redakci zpravodaje paní Alena Hromová,
e-mailový kontakt zůstává stejný: zpravodaj@mopsklub.cz.
Těším se na další spolupráci.
Ing. Petra Procházková

A N K E T A - VYHODNOCENÍ
Vážení přátelé,
na stránkách klubu, v sekci ke stažení najdete uveřejněný ucelený archiv zpravodaje klubu od
čísla 3/2006.
Elektronická verze bude dostupná pouze pro členy klubu, doufám, že bude pro vás zajímavé
nahlédnout na barevnou verzi a užít si krásné fotografie našich miláčků. Značná část členů
nemá přístup k internetu, proto zůstává i nadále tištěná verze zachována.
Celkový počet odpovědí 14 (z toho 4 Českou poštou)
•

Uveřejnění zpravodaje v elektronické podobě znamená zlepšení dostupnosti informací o
činnosti klubu
 Ano 9
 Ne 2
 Neodpovědělo 3

•

I v případě, že bude zpravodaj zveřejněn na stránkách klubu, chci ho i nadále odebírat
v tištěné podobě
 Ano 11
 Ne 3

•

Chci zpravodaj pouze v elektronické podobě ke stažení na stránkách klubu
 Ano 3
 Ne 8
 Neodpovědělo 3

•

Současný stav mi vyhovuje, nechci nic měnit
 Ano 4
 Ne 7
 Neodpovědělo 3

Výhody elektronické verze dle členů klubu jsou:
Kratší doba mezi uzávěrkou a zveřejněním dělá Zpravodaj v době zveřejnění aktuálnější.
Otevírá se možnost uveřejňovat fotografie či jiné materiály v barvách.
Zpracovala: Ing. P. Procházková
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Výzva pro členy klubu – aktivní chovatele!
Mops klub nabízí svým členům – aktivním chovatelům možnost být zařazen do databáze
chovatelských stanic Mops klubu české republiky.
Seznam bude uveřejněn na klubových stránkách a ve zpravodaji 2/2010.
Pokud máte zájem, zašlete následující údaje :
Název chovatelské stanice, jméno majitele + adresa, odkaz na webové stránky,
telefon a e-mail.
Na adresu: vybor@mopsklub.cz, nebo : Ing. Petra Procházková, Ohradní 1359,
Praha 4 – Michle, 140 00.

Jak mopse vidím JÁ!
Zapojte se i Vy do soutěže - Jak mopse vidím JÁ!
Obrázky mopsů, grafické návrhy zasílejte prosím na adresu:
Marie Bláhová, Na stráni 662, 345 62 Holýšov, nebo na e-mail: Marie-Blahova@seznam.cz.
Výstava zaslaných materiálů proběhne na Den mopse 2010, kde budou účastníci soutěže
odměněni.
Účastník soutěže dává souhlas s použitím zaslaných materiálů pro potřeby klubu.

Olaf pug Altbox
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MOPS KLUB ČESKÉ REPUBLIKY
pořádá

XXII. KLUBOVOU VÝSTAVU MOPSŮ
se zadáváním titulů CAC, CAJC,
Vítěz klubové výstavy
při Národní výstavě v Klatovech

v sobotu 5.6. 2010

Rozhodčí: MUDr. RABA Milan (ČR)
Přihlášky a propozice: Bláhová Marie

Na stráni 662, 345 62 Holýšov
e-mail: Marie-Blahova@seznam.cz
Termín přihlášek:
1. uzávěrka …….. 30 .4. 2010
2. uzávěrka…….... 7. 5. 2010
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PROPOZICE

na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat
v sobotu 29.5.2010 v Drahoňově Újezdě (okr. Rokycany,
u Zbirohu) hospoda U Jeníčka a Mařenky*.
MK ČR se jako člen ČMKU řídí Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení
nebo svodu zvířat a při chovu.

Veterinární přejímka – od 9:00 hod.
Začátek přehlídky - od 10:00 hod

PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY
Zúčastnit se můžou psi a feny ve věku od 12 měsíců
•

V rodokmenu musí být potvrzená účast na výstavě: mezinárodní, národní nebo
klubové a to ve třídě mladých nebo dospělých.

•

Doklad o zaplacení členského příspěvku MK ČR na rok 2010.

•

Očkovací průkaz s vyznačením očkování proti vzteklině, parvoviroze ne kratší než
jeden měsíc a ne starší jeden rok.

Doklad o zaplacení poplatku CHP (ústřižek složenky) členové 500,- Kč nebo komisi
předloží nález veterinárního lékaře při vyšetření čéšek. Při předložení tohoto dokladu
členové poplatek neplatí. Nečlenové 1000,- Kč.
Při přihlášení na místě konání platí členové 750,- Kč nebo komisi předloží nález
veterinárního lékaře při vyšetření čéšek + zaplatí manipulační poplatek 250,- Kč.
Nečlenové 1500,- Kč.
Přihlášky spolu s fotokopií rodokmenu potvrzenou a zapsanou výstavou /bez nich je
přihláška neplatná/ zaslat do uzávěrky 14.5.2010 jako obyčejné psaní na adresu referenta
CHP pro přijetí přihlášek je rozhodující datum na razítku podání na poště.
Přihlášky došlé po uzávěrce 14.5.2010 budou posuzovány jako přihlášení na místě za zvýšený
poplatek!
Potvrzení o přijetí na přehlídku a rovněž složenky budou zasílány teprve po uzávěrce
14.5.2010. Ústřižek složenek nebo nález veterinárního lékaře při vyšetření čéšek je nutno
vzít s sebou na přehlídku.

V rodokmenu musí být podpisy chovatelů (přední strana PP) a majitelů
včetně adres ( na PP zadní strana ).
Zapsána a potvrzena výstava.
Adresa referenta CHP: Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, Tel: 736200152
Dogfamilie@seznam.cz
*Upřesnění místa konání: sjezd z dálnice D 1 Exit 41 (Cerhovice)
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PŘIHLÁŠKA

na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat
v sobotu 29.5.2010 v Drahoňově Újezdě (okr.
Rokycany, u Zbirohu) hospoda U Jeníčka a Mařenky*.

Jméno psa / feny včetně chovatelské stanice
Datum narození………………….číslo zápisu………………….. barevný ráz…………………
Otec psa / feny : Jméno a chovatelská stanice…………………………………………………..
Matka psa/ feny: Jméno a chovatelská stanice…………………………………………………
Účast na výstavách:
Datum………………Druh výstavy a místo……………………………………………………
Jméno a adresa chovatele………………………………………………………………………..
Jméno a adresa majitele…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
Telefonní spojení(E-mail):
…………………………………………………………………………..
Prosíme vyplňte vše dle skutečnosti.

Upozornění: Složenky na úhradu poplatku za CHP budou zaslány až po uzávěrce
14.5. 2010 spolu s potvrzením o přijetí na CHP!!
Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí podmínky CHP.
……………………………………
Podpis majitele psa/ feny
ČITELNĚ A ÚPLNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE SPOLU S FOTOKOPIÍ
RODOKMENU (S POTVRZENOU A ZAPSANOU VÝSTAVOU) DO ÚZÁVĚRKY
14.5. 2010 JAKO OBYČEJNOU ZÁSILKU NA ADRESU REFERENTA CHP:
Adresa referenta CHP: Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, Tel: 736200152
Dogfamilie@seznam.cz
*Upřesnění místa konání: sjezd z dálnice D 1 Exit 41 (Cerhovice)
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Z á p i s z 1. výborové schůze Mops klubu ČR dne
20.února 2010 konané v Letinech
Přítomni:MUDr. Raba, JUDr. Plachý, J. Krsová, V. Plachá, A.Kolářová, A.Hromová,
Ing. Procházková, Ing. Hozmanová
RK - M. Bláhová, Hanzíková
Poradci chovu: Kyselková
Omluveni: p. Galáš
Program: 1. Ekonomické záležitosti
2. Zpravodaj na PC
3. Projekt luxace čéšky
4. Klubová výstava
5. Příprava VČS
6. Různé
K bodu 1:
Paní Plachá předložila zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010. Dále
předložila ekonomický rozbor nákladů na vydávání klubového zpravodaje. Z analýzy nákladů
vyplývá nutnost úpravy výše členských příspěvků. Výbor se po diskusi k tomuto bodu shodl
na tom, že na VČS předloží návrh na zvýšení členských příspěvků z 350,- Kč na 500,- Kč a
snížený ČP z 200,- Kč na 350,- Kč.
Výbor schválil předloženou zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010
a doporučil toto znění předložit ke schválení členské schůzi.
Dále předložila ekonomka klubu rozbor plateb za členské příspěvky, štěňata a krytí
v porovnání s některými jinými kynologickými kluby. Výbor se shodl na tom, že poplatky se
nebudou měnit a zůstávají v současné výši, tj. 170,- Kč za zapsané štěně a 140,- Kč za krytí.
Pí Plachá předala prezidentovi klubu zpracované přiznání k dani z příjmů právnických osob
za rok 2009 i s příslušnými přílohami. MUDr. Raba zajistí podání tohoto DAP na příslušném
FÚ v Praze.
K bodu 2:
Ing. Procházková informovala o výsledcích ankety k vydávání Zpravodaje MK v elektronické
podobě na webových stránkách. Této ankety se zúčastnilo poměrně málo členů. Výbor
konstatoval, že pokud webmaster dodrží svoji finanční nabídku o nákladech na zveřejnění
zpravodaje na webu, včetně fotografií, bude tato nabídka ze strany MK akceptována.
Zpravodaj by měl být zveřejněn jako interní dokument. To znamená., že by byl přístupný
pouze členům Mops klubu ČR. Bylo dohodnuto, že Ing. Procházková předá pí Plaché seznam
členů, kteří nechtějí zpravodaj v listinné podobě.
K bodu 3:
Výbor projednal dosavadní výsledky v projektu průzkumu luxace čéšky u mopsů. Pověřil
MUDr. Rabu a pí Krsovou aby tyto podklady zpracovali, včetně návrhu na opatření.
Zpracovaná analýza bude zveřejněná v klubovém zpravodaji.
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K bodu 4:
Výbor prověřil připravenost klubové výstavy, která se uskuteční dne 3.4.2010 ve Spolkovém
domě v Praze 5 – Stodůlky, K Vidouli 727.
Poháry jsou již připravené, medaile budou objednávány po druhé uzávěrce.
Veterinární služba je zajištěná.
Administrativní zajištění výstavy má na starost pí Bláhová.
MUDr. Raba ověří možnost zapůjčení koberce.
JUDr. Plachý zajistí doručení stojanů okolo kruhu, ozvučení, vlajky klubové výstavy,
koberečky na stůl, ubrusy a ostatní potřebné materiální zajištění. Doručí směrovky k označení
výstavy MUDr. Rabovi na VČS.
Organizační zajištění:
Ředitel výstavy: MUDr. Raba Milan
Zapisovatel:
Plachá Anna
Vedoucí kruhu: Kolářová Anna
Výdej katalogů: Hromová Alena , Ing. Hozmanová Táňa
Jako sponzor je zajištěna společnost Biofaktory.
K bodu 5:
Výroční členská schůze se uskuteční v sobotu 6.března 2010 od 10,30 hod. v restauraci
Keltovna v Nižboru u Berouna. Bude ji řídit JUDr. Plachý.
Program: 1. Zahájení a schválení programu VČS
2. Schválení volebního řádu
3. Schválení komisí
4. Zpráva o činnosti klubu
5. Zpráva hlavních poradce chovu
6. Zpráva o hospodaření za rok 2009 a rozpočet na rok 2010
7. Zpráva revizní komise
8. Zpráva welfare
9. Návrh na změnu zápisního řádu a stanov
10. Návrh na úpravu členských příspěvků
11. Diskuse před volbami
12. Volby výboru a RK
13. Pokračování diskuse
14. Vyhlášení výsledků voleb
15. Schválení usnesení
16. Závěr
JUDr. Plachý seznámil výbor s jmény jednotlivých kandidátů do výboru, kteří se přihlásili.
Jedná se celkem o 11 členů klubu a to Hájková Jarmila, Hubálková Blanka, Hromová Alena,
Kecová Helena, Kolářová Anna, Krsová Jiřina, Piffl Jiří, Plachá Věra, Plachý Josef,
Procházková Petra, Šikulová Jana.
Do revizní komise se přihlásili 4 kandidáti a to Bláhová Marie, Cihlářová Libuše, Hanzíková
Drahuše, Voleská Jana.
Výbor uložil JUDr. Plachému připravit pro jednotlivé členy Mops klubu volební lístky a
presenční listinu.
K bodu 6:
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-

-

-

Pí Plachá informovala výbor o možnosti nákupu programu na zajištění administrativní
stránky klubových výstav. Výbor schválil pořízení tohoto programu v ceně přibližně
10.000,- Kč.
JUDr. Plachý seznámil výbor s návrhem na změnu Zápisního řádu a stanov, který
podstatným způsobem zasahuje do režimu činnosti poradců chovu a kontroly vrhů.
Uvedený návrh vyplynul z nutnosti akceptovat právní normy ČR, upravující
nedotknutelnost obydlí a ochrany osobních údajů. Současně je v tomto návrhu
podrobně konkretizován postup chovatele při řešení administrativních úkonů
potřebných ke krytí a následnému vystavení průkazů původu. Tímto návrhem je
přenesena odpovědnost za kontrolu zdravotního stavu štěňat z poradců chovu na
příslušného veterinárního lékaře. Návrh byl po bohaté diskusi doporučen k předložení
ke schválení VČS.
Výbor uložil JUDr. Plachému, aby na VČS podrobně tento návrh vysvětlil členům
klubu.
MUDr. Raba informoval výbor o dopisu, který obdržel od paní Kyselkové. Paní
Kyselková byla pro projednání tohoto bodu přizvána. S ohledem na skutečnost, že
ještě před jednáním výboru vzala jmenovaná paní své oznámení zpět a toto na jednání
výboru potvrdila písemným prohlášením, výbor po diskusi rozhodl, že se touto
záležitostí již dál zabývat nebude. V průběhu uvedené diskuse byl předložen
jednotlivými členy výboru návrh na vytvoření etického kodexu člena Mops klubu.
Výbor doporučil zpracovat návrh etického kodexu v následujícím období.
Mudr. Raba předal k úhradě pí Plaché fakturu za provoz webových stránek.
Na návrh JUDr. Plachého výbor doporučil předložit ke schválení VČS udělení
doživotního titulu Čestný prezident MUDr. Rabovi u příležitosti ukončení jeho
působení v čele výboru Mops klubu.
Výbor delegoval MUDr. Rabu, aby se zúčastnil setkání chovatelských klubů dne
13.03.2010 v Praze.
Byli přijati noví členové a to Procházková Kateřina, Dvořáková Veronika, Korešová
Marcela, Plánická Veronika, JUDr. Rybaříková Helena a Kostrounová Adéla.

Zapsal: JUDr. Plachý Josef

Zápis ze 2. výborové schůze Mops klubu ČR
Datum a místo
jednání:
Účastníci:
Omluveni:
Zapsala:
Přílohy:
•
Číslo
1/1

6.3. 2010, Nižbor
Hromová Alena, Kolářová Anna, Krsová Jiřina, Helena Kecová, Věra
Plachá, JUDr. Josef Plachý, Ing. Petra Procházková.
Za revizní komisi: Bláhová Marie.
Ing. Procházková Petra

Kontrola úkolů
Téma
Zpráva o hospodaření za rok 2009 a
návrh rozpočtu na rok 2010 a
ekonomické rozbory k činnostem

Typ
I

Odpovídá
Plachá Věra

Termín
dle textu
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klubu – předloženo a následně
schváleno na Výroční členské schůzi
dne 6.3. 2010.
Anketa k vydávání zpravodaje MK
ČR.
a) zpravodaj klubu bude
uveřejňován na internetových
stránkách klubu. Přístup budou
mít pouze členové klubu.
Zpětně bude uveřejněn
zpravodaj klubu č. 3/2006 –
4/2009.
b) Na základě vyhodnocení
ankety uveřejněné ve
zpravodaji 4/2009 nebude od
č. 1/2010 zasílám v tištěné
podobě zpravodaj 3 členům
klubu, budou informováni
e-mailem.

1/2

•
Číslo
2/1

2/2
2/3

2/4

R

Procházková Petra

dle textu

Typ
I

Odpovídá
výbor klubu

Termín
dle textu

R

Krsová Jiřina,
výbor klubu

dle textu

Ú

Procházková Petra

ihned

I

Plachá Věra

dle textu

Nové úkoly
Téma
Volba členů výboru:
President klubu: JUDr. Josef Plachý
Sekretář klubu: Ing. Petra
Procházková
Hlavní poradce chovu: Jiřina Krsová
Evidence členské základny a ekonom:
Věra Plachá
Redakce zpravodaje MK ČR: Alena
Hromová
Welfare a PR: Anna Kolářová
Referent CHP: Helena Kecová
Regionální poradci chovu budou
vyzváni hlavní poradkyní chovu
k odevzdání čteček čipů a razítek.
Informovat členy klubu o výsledcích
volby nového výboru na internetových
stránkách klubu a ve zpravodaji č.
1/2010.
Nové členky Mops klubu jsou: paní
Chludilová Jitka a paní Nejedlá
Kateřina.

R - rozhodnutí, Ú – úkol, I - informace,
Četl: JUDr. J. Plachý
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Zápis z výroční členské schůze Mops klubu ČR dne
6.3. 2010 v Nižboru.
Program:
1. Uvítání a zahájení schůze – JUDr. Plachý
2. Schválení návrhu programu – JUDr. Plachý
3. Volby komisí – JUDr. J. Plachý a volební řád – MUDr. M. Raba
4. Zpráva o činnosti klubu od minulé členské schůze – MUDr. Raba
5. Zpráva hlavní poradkyně chovu – paní J. Krsová
6. Zpráva WELFARE – paní A. Kolářová
7. Zpráva ekonoma klubu za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 – paní V. Plachá
8. Zpráva revizní komise – paní M. Bláhová
9. Změna zápisního řádu a stanov – JUDr. J. Plachý
10. Úprava členských příspěvků od roku 2010 – JUDr. Plachý, paní V. Plachá
11. Diskuse před volbami
12. Volby
13. Vyhlášení výsledků voleb – MUDr. Raba
14. Návrh na usnesení – hlasování – JUDr. Plachý
15. Závěr
Schůze zahájena v 10:50 hod., počet přítomných členů klubu 23.
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:
Volební komisi ve složení: MUDr. Rabová, MUDr. Raba, Ing. Hozmanová. Do nového
výboru nekandiduje žádný člen volební komise.
Komise mandátová: paní Viktorová
Komise návrhová: pan J. Procházka

Volební řád výroční členské schůze Mops Klubu ČR
Volební právo má řádný každý člen Mops klubu ČR ve smyslu Stanov přítomný na Výroční
členské schůzi.
I.Způsob volby
Volba je tajná.
II.Kandidáti
Kandidátku připravuje výbor MK ČR v počtu nejméně 7ti kandidátů. Členové klubu mohou
navrhovat další kandidáty v termínu stanoveném výborem klubu. Návrhy po stanoveném
termínu nemohou být přijaty. Kandidátka pro členy RK je tříčlenná.
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III.Volební lístky
Kandidáti navržení výborem a kandidáti navržení členy klubu jsou na kandidátce uvedeni v
abecedním pořadí.
IV.Úprava volebních lístků
Úpravu volebního lístku může provést každý hlasující člen MK ČR tak, že vodorovně
přeškrtne jméno kandidáta s jehož volbou nesouhlasí. V případě, že je na kandidátce uvedeno
více než 7 (3 pro RK) jmen musí hlasující přeškrtnout tolik jmen, aby konečný počet
navržených členů výboru na jeho kandidátním lístku byl nejvíce 7 (3 pro RK), jinak je lístek
neplatný. Nejmenší počet nepřeškrtnutých kandidátů není stanoven.
V.Podmínky zvolení
a) Navržený kandidát pro svoje zvolení do výboru (RK) musí získat nejméně 50% hlasů členů
MK ČR s hlasovacím právem přítomných na VČS.
b) V případě, že je navrženo více než 7 kandidátů je podmínkou pro zvolení do výboru
umístění nejméně na devátém místě mezi navrženými kandidáty podle počtu hlasů za splnění
podm.V./a). (v případě RK se jedná o 3 kandidáty).
c) V případě, že kandidát není zvolen, může být za něho navržen kandidát nový, který je
volen podle tohoto volebního řádu tak, aby byla splněna podmínka 7ti členného výboru
(tříčlenné RK).
VI.Vyhlášení výsledků
Výsledky vyhlašuje předseda volební komise zvolené VČS před započetím voleb na základě
sčítání hlasů provedených volební komisí.
Prezidenta MK ČR a ostatní funkcionáře výboru volí dle Stanov MK ČR nově zvolený výbor
na své ustavující schůzi, která se koná bezprostředně po skončení VČS.
Hlasování: volební řád byl schválen jednomyslně.
K bodu 4:
Zpráva o činnosti od minulé členské schůze – MUDr. Raba, viz. str. 21
K bodu 5:
Zpráva hlavní poradkyně chovu – paní J. Krsová, viz. str. 22
K bodu 6:
Zpráva WELFARE – paní A. Kolářová, viz. str. 22
K bodu 7:
Zpráva ekonoma klubu za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 – paní V. Plachá, viz. str.
23
K bodu 8:
Zpráva revizní komise – paní M. Bláhová, viz. str. 26
K bodu 9:
Změna zápisního řádu a stanov – JUDr. J. Plachý
17
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Změna reaguje na politické a společenské změny v ČR, na zákony spojené s ochranou
osobních údajů a práv o nedotknuteľnosti obydlí.
Zápisní řád platný od 1.5. 2010 – viz. str. 32
Stanovy platné od 1.5. 2010– viz str. 27
Diskuse:
MUDr. Raba: má problém s návrhem, myslí si, že je to změna velice závažná, jedná se dle
něho o úplně nový zápisný řád, navrhuje, aby byl více zvážen a diskutován. Má defenzivní
charakter, aby vyhověl stávajícím právním normám.
MUDr. Raba si myslí, že se klub vzdává dohledu a odpovědnosti a že odpovědnost za chov
zůstává pouze ve formální rovině, neví jestli je správné přenášení odpovědnosti na veterináře.
Upozorňuje, že pro tento návrh nebude hlasovat.
Paní Hanzíková: reaguje na skutečnost, že chovatel může odmítnout vpustit na svůj pozemek
poradce chovu, nebo členy výboru na kontrolu chovu.Jako chovatelka vždy komunikovala
s klubem ve slušné rovině a apeluje na regule slušného chování.
Hlasování: přítomných 23 členů
Změny stanov: Ano 19, Proti 0, Zdržel se 4
Změna zápisního řádu: Ano19, Proti 0, Zdržel se 4
K bodu 10:
Úprava členských příspěvků od roku 2010 – JUDr. Plachý, paní Plachá
Návrh:
členský příspěvek 500,- Kč
důchodci a studenti 350,- Kč
cizinci – zůstává 20 €
V diskusi nepadl protinávrh.
Hlasování: přítomných 23 členů
Úprava členských příspěvků od roku 2010: Ano 21, Proti 0, Zdržel se 2
Návrh byl přijat, nabývá platnost od 1.1. 2010.
K bodu 11:
Diskuse před volbami:
MUDr. Raba je jedním ze zakládajících členů Mops klubu ČR, za své působení se stal živou
legendou klubu, po 18 letech odchází z aktivního působení ve výboru Mops klubu.
JUDr. Plachý vyzdvihl práci kterou MUDr. Raba pro klub vykonával, zdůraznil vysoký
standard a prestiž klubu na které má lví podíl. Návrhl, aby se MUDr. Raba stal doživotním
čestným prezidentem klubu s možností účastnit se výborových schůzí klubu. Tento návrh byl
jednomyslně přijat.
MUDr. Raba poděkoval za přátelství a za vše dobré co ho za život s Mops klubem potkalo.
Zdůraznil, že odchod plánoval, rozvažoval vše pro a proti. Nadále se chce věnovat aktivnímu
působení v klubu, nabízí své znalosti a kontakty.
Chce se nadále věnovat práci v ČMKU, žádá o podporu MK.
Odchází v dobrém a děkuje za 18 let krásné spolupráce a za společně prožité léta. Vyjádřil
přesvědčení, že jeho práce pro MK nekončí a těší se na další spolupráci.
Poděkoval panu Galášovi, Ing. Hozmanové a pani Nýčové za práci pro klub.
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Představili se noví kandidáti členství výboru:
JUDr. Plachý vyzval kandidáty, aby přednesli, jak si představují svoji činnosti ve výboru
klubu, jaké oblasti se chtějí věnovat, co rozvíjet.
Paní Jarmila Hájková: majitelka chovatelské stanice Ze sametu, chovatelství se věnuje od
roku 1986, aktivně chová mopse od roku 1989, ve svém chovu upřednostňuje zdraví a
exteriér. Chce zúročit své chovatelské zkušenosti i pro ostatní.
Paní Blanka Hubálková: majitelka chovatelské stanice z Lobkovických vinic, chovatelství se
věnuje 17 let, ve svém chovu upřednostňuje zdraví a exteriér. Nabízí časovou flexibilitu.
Paní Helena Kecová: majitelka chovatelské stanice HELZA, kynologii se aktivně věnuje od
roku 1976, chovu mopsů 8 let, nabízí své kynologické a chovatelské zkušenosti.
Pan Jiří Piffl: chovu se věnuje 10 let, chce se zaměřit na propagaci klubu v zahraničí, nabízí
své poznatky z chovu, chce se věnovat zkvalitňování předpisů.
MVDr. Jana Šikulová: kynologii se věnuje odmala, nabízí své chovatelské a výstavní
zkušenosti, nabízí časovou flexibilitu. Nabízí své odborné znalosti. Chce se věnovat oblasti
welfare a ochraně zvířat.
Paní Libuše Cihlářová: nabízí časovou flexibilitu.
Paní Jana Voleská: omluvena, nemoc.
MUDr. Raba poskytuje aktuální informace ke klubové výstavě ve Stodůlkách – vše zajištěno,
k 6.3. přihlášeno 49 jedinců.
K bodu 12:
Volby:
Minimální počet pro zvolení do výboru klubu a revizní komise je 11 hlasů.
K bodu 13:
Vyhlášení výsledků voleb.
Výsledky vyhlásil předseda volební komise MUDr. Raba.
Bylo odevzdáno 23 volebních lístků, z toho platných 21.
Výbor klubu:
JUDr. Josef Plachý 21 hlasů
Věra Plachá 19 hlasů
Alena Hromová 17 hlasů
Anna Kolářová 17 hlasů
Ing. Petra Procházková 17 hlasů
Helena Kecová 13 hlasů
Jiřina Krsová 13 hlasů
Ostatní kandidáti:
Blanka Hubálková 8 hlasů - nezvolena
Jiří Piffl 7 hlasů - nezvolen
Jarmila Hájková 6 hlasů - nezvolena
MVDr. Jana Šikulová 3 hlasy - nezvolena
Revizní komise:
Marie Bláhová 21 hlasů
Drahuška Hanzíková 16 hlasů
Libuše Cihlárová 15 hlasů
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Ostatní kandidáti:
Jana Voleská 14 hlasů - nezvolena
MUDr. Raba pogratuloval úspěšným kandidátům a do další práce popřál vše nejlepší.
K bodu 14:
Návrh na usnesení – hlasování – JUDr. Plachý
Předkládá p. J. Procházka
VČS schvaluje:
1. Volební řád
2. Zprávu o činnosti od minulé členské schůze
3. Zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010
4. Zprávu revizní komise
5. Změnu zápisního řádu
6. Změnu stanov
7. Úpravu výše členských příspěvků
8. Výbor Mop klubu České republiky pro funkční období 2010 – 2013 ve složení: JUDr.
J. Plachý, V. Plachá, A. Hromová, A. Kolářová, Ing. P. Procházková, H. Kecová, J.
Krsová.
9. Revizní komisi pro funkční období 2010 – 2013 ve složení: M. Bláhová, D.
Hanzíková, L. Cihlářová.
10. Jmenování MUDr. Milana Raby doživotním čestným prezidentem klubu.
VČS bere na vědomí:
1. Zprávu hlavního poradce chovu
2. Zprávu Welfare
VČS ukládá výboru Mops klubu České republiky:
1. Uspořádat dvě klubové výstavy se zadáváním titulu CAC
2. Vydat 4 čísla Klubového zpravodaje
3. Zpracovat Etický kodex člena MK ČR
4. Uspořádat nejméně dvě chovné přehlídky
5. Uspořádat Den mopse
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.
Zapsala: Ing. P. Procházková
Četl: JUDr. J. Plachý

20

klubový zpravodaj 1/2010

Zpráva o činnosti klubu od minulé členské schůze,
předkládá prezident klubu – MUDr. Milan Raba
Vážení přátelé,dámy a pánové!
Výbor Mops klubu se sešel v roce 2009 na celkem 5ti schůzích.Předmětem schůzí byla
chovatelská problematika,příprava výstav a chovných přehlídek,přijímání nových členů a
informace z ČMKU.Velkou pozornost věnoval výbor hospodaření klubu.Jediná podaná
stížnost byla vzata zpět a tak výbor nemusel v roce 2009 řešit ani jedinou stížnost.Na své
poslední schůzi se výbor obsáhle zabýval novelou Zápisního řádu,která bude předložena této
členské schůzi.
V minulém roce byla oprávněně členy kritizována nefunkčnost webových stránek
klubu.Výbor proto rozhodl,že spolupráce s p.Kulhánkem bude ukončena a po vyhodnocení
více nabídek byla uzavřena smlouva s firmou BEKY a.s.Naše stránky tak začaly opět
fungovat.
Hospodaření klubu je předmětem samostatné zprávy.Negativně se do finanční bilance promítá
zejména nižší počet přihlášených na klubových výstavách,menší počet štěňat a vrhů a i pokles
členské základny klubu.
Klub uspořádal v minulém roce dvě klubové výstavy.První se uskutečnila při I.NV
v Klatovech.Byla v historii klubu první výstava konaná v rámci NV.Díky i nádhernému
počasí se výstava vydařila,spolupráce s pořadateli byla dobrá,uzavřená smlouva byla
naplněna.
Další výstava byla již potřetí ve sportovní hale v Lounech s rozhodčím p.Dr.Redlickým
z Polska.I tato výstava proběhla bez problémů.Přípravou výstav má na starosti již zkušený
tým organizátorů,který je zárukou kvalitní přípravy a bezproblémového průběhu.Bohužel obě
výstavy skončily ve finanční ztrátě .
Ze tří chovatelských přehlídek se jedna uskutečnila po klubové výstavě v Klatovech
v odpoledních hodinách a to bylo dosti fyzicky i psychicky náročné pro posuzující i
posuzované.Vzhledem k tomu,že počet účastníků je v posledních letech poměrně malý bude
zřejmě rozumné počet chovných přehlídek snížit.
Den mopse proběhl v Mnichovicích a byl pod taktovkou ing.Hozmanové.Ačkoli
byly určité problémy s personálem restaurace, byl Den mopse hodnocen zejména mopsařskou
veřejností velice kladně,jak potvrzovala třeba diskuse na facebooku.Mops klub má totiž na
facebooku svoje stránky a profil a má několik stovek přátel doslova po celém světě.
Standardně vysokou úroveň má Zpravodaj Mops klubu,jehož 4 čísla vyšla pravidelně.
Pokračováno ve sledování výskytu vykloubení čéšky,první fáze bude dokončena a
vyhodnocena v příštím roce.
Činnost welfare je chloubou našeho klubu a doufám,že bude i nadále.(Osobnost pí. Kolářové
je toho zárukou).
Po 18ti letech se uzavírá určité období v činnosti Mops klubu. Nadcházející volby výrazně
změní obsazení výboru,který si zvolí nového presidenta.
Nepochybuji o tom ,že Mops klub bude i ve stále se měnících společenských podmínkách
místem,kde se budou cítit dobře majitelé a milovníci mopsů spolu se svými psími kamarády.
MUDr. Milan Raba
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Zpráva hlavní poradkyně chovu
Vážení přátelé,
v roce 2009 odchovalo v MKČR 31 chovatelských stanic, ve kterých bylo 71 vrhů s celkem
236 štěňaty, z čehož bylo 105 béžových psů, 72 béžových fen, 29 černých psů a 30 černých
fen.
Použito bylo 89 krycích listů., 18 fen nezabřezlo. Na úspěšných vrzích se podílelo 40
plemeníků. Nejvíce používání byli: Semlans Qupido 8x, Aleks iz Strogino7x, Bard Havavlon
5x,Bla Mandag´s Cite Christian Caramel, Etti Perali Moravia 4x, Kay Dog-Lome, Jolly Dog –
Lome, Mobby Dog-Lome 3x, Hrabě Anns´i z Lobkovických vinic, Alfons Trojský vršek,
Champ Dog-Lome, Fatman Dog-Lome, Jan od Rivety, Johny od Rivety, Kevin Costner Mad
Mops 2x.
Na čtyřech loňských chovatelských přehlídkách bylo uchováno celkem 49 jedinců – 40
béžových a 9 černých. Tolik statistiky.
Do nastávající chovatelské a výstavní sezon přeji všem kolegům chovatelům především
zdravé štěňata a všem úspěchy ve výstavních kruzích
Hlavní poradce chovu Jiřina Krsová

Zpráva WELFARE
Welfare umístil v roce 2009 jednoho mopsíčka, jednalo se o 5 letého béžového pejska. Vrátil
se k chovatelce po úmrtí svého majitele. Příbuzní o takové dědictví nestáli. Měla jsem v
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záloze paní z Prahy, která má už jednoho mopsíka z útulku a chtěla pro něho kamaráda. Byla
velmi překvapená jak mopsík vypadá, protože ten její z útulku tak pěkný není. Později mi
volala a děkovala mi za tak pěkného pejska.
Jen bych ráda zdůraznila, že není na mé vůli jakého mopsíka nabídnu, netuším jaké zvířátko
bude potřeba umístit.
Finanční rezervu jsem nepoužila.
Vaše Anny Kolářová

Zpráva ekonoma klubu za rok 2009 a návrh rozpočtu na
rok 2010.
MOPS KLUB ČR

Výkaz příjmů a výdajů k 31.12.2009

Příjmy

rozpočet

skutečnost

Členské příspěvky
80.000,60.090,Bonitace
20.000,8.500Výstavy
40.000,61.880,Štěňata
40.000,39.270,Krytí
12.000,9.800,ČMKU
20.000,15.250,Ostatní
18.000,311,49
--------------------------------------------------------------------------------------------celkem
230.000,195.241,49

Výdaje

rozpočet

skutečnost

výstavy
80.000,82.535,bonitace
25.000,10.898,ČMKU
2.000,1.500,Zpravodaj
70.000,58.875,Den mopse
5.000,3.284,Internet
14.000,47.730,Ostatní
34.000,36.096,-----------------------------------------------------------------------------------------celkem
230.000,240.918,-
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Výsledek hospodaření – ztráta 45.676,51
Zůstatek: pokladna
9.739,- Kč
BÚ
299.354,23 Kč
Příjmy
Příjem za krytí (70) a poplatky za zapsaná štěňata (231) se nedají přesně naplánovat.
V položce ostatní jsou příjmy za úroky z běžného účtu. V loňském roce nebyl žádný placený
inzerát ve Zpravodaji MK. Příjmy za bonitace jsou nižší, protože členové využívají možnosti
předložit veterinární potvrzení o vyšetření patel a neplatit tak poplatek za bonitaci.
Ostatní příjmy- úroky z běžného účtu 311,49
Výdaje
Největší rozdíl oproti rozpočtu jsou výdaje na provoz webových stránek klubu. Projevily se
vyšší výdaje na výborové schůze, protože byla uspořádaná mimořádná výborová schůze za
přítomnosti poradců chovu.
Ostatní výdaje – předplatné Svět psů
2.880,Poštovné, kanc.potřeby
5.622,ČS + VS
24.750,Poplatky BÚ
2.844,-----------------------------------------------------------------36.096,-

MOPS KLUB ČR

R o z p o č e t na rok 2010
Příjmy:

Výdaje:

Členské příspěvky

60.000,-

Zpravodaj

60.000,-

Výstavy

50.000,-

Výstavy

80.000,-

Bonitace

20.000,-

Bonitace

10.000,-

Krytí

12.000,-

Den mopse

Štěňata

40.000,-

Internet

25.000,-

ČMKU

20.000,-

ČMKU

2.000,-

5.000,-

Ostatní
18.000,Ostatní
38.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
220.000,220.000,-
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R o z b o r placení členských příspěvků
V kalendářním roce 2009 zaplatilo členský příspěvek celkem 184 osob. Někteří členové
zaplatili již v roce 2008, někteří zaplatí až v průběhu začátku roku 2010.
Základní poplatek 350,- Kč

115 členů = 40.250,-

ZP + zápisné

400,- Kč

24 členů = 9.600,-

Snížený poplatek

200,- Kč

41 členů = 8.200,-

Zahraniční poplatek 500,- Kč

2 členové = 1.000,-

Zahraniční poplatek 520,- Kč
2 členové = 1.040,-----------------------------------------------------------------------------celkem

184 členů = 60.090,-

Náklady na vydání Zpravodaje Mops klubu:
Tisk jednoho čísla
45,- Kč
Poštovné normální
18,- Kč
--------------------------------------------63,- Kč
4 čísla za rok
252,- Kč
Internet:
Cca 12.000,- Kč za rok – při 200 členech tj. 60,- Kč na člena za rok
252 + 60 = 312
ČP dosud
Návrh nově

řádné
350,500,-

snížené
200,350,-

Zvýšení členských příspěvků by bylo třeba proto, aby se pokryly nejnutnější klubové náklady
a nemusela se tak čerpat dosavadní finanční úspora. Tu bychom chtěli nechat na
nepředvídatelné náklady.

R o z b o r plateb za štěňata
V roce 2009 obdržel Mops klub platbu za 231 štěňat v celkové výši 39.270,- Kč. Zpracovala
jsem přehled, kdo zaplatil za kolik štěňat.
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Počet štěňat chovatel
celkem Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Hromová

170,-

2

Rafajová, Motyčková, Pillarová, Kunzlová (nečlen, 340,- za 1 štěně) 1.700,-

3

Sobotíková, Kyselková, Zuzík, Peroutková

4

Šimanová, Murdychová, Plachý, Jindrová, Fialová, Voleská, Malý,
Viktorová
5.440,-

5

Adamovič, Slabá, Altachulová

2.550,-

6

Kecová, Bezdíčková, Klíma

3.060,-

7

Nýčová, Šubrtová, Rejnková, Šikulová

4.760,-

8

Šlesingrová

1.360,-

9

Hájková

1.530,-

10

Ducháček, Holubová

3.400,-

13

Krsová, Hozmanová

4.420,-

2.040,-

52
Panýrek
8.840,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------231

39.270,-

Zpracovala: Věra Plachá

Zpráva revizní komise.
Revize účetnictví pro rok 2009 proběhla v únoru letošního roku v Letinech. Při kontrole jsme
neshledaly s pí. Hanzíkovou žádné nesrovnalosti. Jako každoročně byl deník veden
chronologicky, zůstatky jak v hotovosti, tak v bance souhlasily. Veškeré výdaje jsou
dokladovány v naprostém pořádku.
S výsledky Vás seznámila paní Plachá.
Za revizní komisy Bláhová Marie
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Informace k novele zápisního řádu
Mops klubu České republiky.
Na výroční členské schůzi Mops klubu České republiky, konané dne 6. 3. 2010 byla
přítomnými členy projednána a odsouhlasena novela Zápisního řádu MK ČR. Současně bylo
rozhodnuto, že bude účinná od 1. 5. 2010.
Tato novela mění dosud zavedený postup chovatelů před zápisem štěňat a samotný způsob
zápisu. Podstatné jsou následující úpravy:
Ruší se funkce krajských poradců chovu. Nově se zavádí pozice konzultantů, kterými
budou zkušení chovatelé, jmenovaní výborem MK ČR na návrh hlavního poradce chovu.
Kontroly vrhu, které byly dosud prováděny krajskými poradci chovu nahradí zápis o
zdravotním stavu štěněte příslušného veterinárního lékaře při čipování.
Je vytvořen nový formulář „Přihláška k zápisu štěňat“ s místem pro vyjádření
veterinárního lékaře, viz výše.
V zápisním řádu je dále podrobně popsán postup chovatel při přihlašování štěněte do
plemenné knihy ČMKU.
Doporučuji všem chovatelů se podrobně seznámit s novelou Zápisního řádu MK ČR, jehož
úplné znění bude uveřejněno na webových stránkách MK ČR a v tomto Zpravodaji.
V případě nejasností lze kontaktovat hlavního poradce chovu pí Krsovou, příp. jiného člena
výboru.
V Letinech 4. 4. 2010
JUDr. Josef Plachý

Stanovy Mops klubu České republiky.
Článek 1 - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název:
Mops klub České republiky, o. s. (dále jen MK)
2. Sídlo:
Krhanická 718, 142 00 Praha 4-Kamýk (do 31.12.2005)
Nová Kolonie 1451/3a, 155 00 Praha 13 - Stodůlky (od 1.1.2006)
3. Působnost:
Česká republika
4. Charakter:
Mops Klub ČR je ve smyslu zákona č. 83/1990 občanským sdružením sdružující občany se
zájmem o plemeno mops, uznané FCI (Mezinárodní kynologická federace)
5. Právní subjektivita:
MK má plnou právní subjektivitu s právem nabývat práv a zavazovat se svým jménem. Je
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registrován u ministerstva vnitra ČR. MK je samostatným členem Českomoravské
kynologické unie (CMKU) a řídí se předpisy FCI.
6. Předmět činnosti:
Chovatelská, odborná, společenská, ochranářská a jiná klubová činnost zaměřená na plemeno
mops a to jak v rámci působnosti pro celou ČR, tak ve spolupráci se subjekty podobného
zaměření i v zahraničí. Jedná se zejména o:
- aktivní odbornou činnost chovatelskou
- opatření k ochraně zvířat a životního prostředí obecně
- opatření k ochraně a všestrannému rozvoji plemene mops
- zvyšování odbornosti členů a kvality veškerého chovu
- MK zajišťuje chovatelům nezbytné podklady nutné k vydání průkazu původu (PP) a další
administrativní úkony nezbytné k vedení chovu
- propagaci plemene mops
- organizaci výstav a chovatelských přehlídek i akcí vzdělávacích a společenských
- pravidelné publikace odborných a zájmových materiálů formou Zpravodaje, popř. jiných
písemností
Článek 2 - ČLENSTVÍ V MK JE VÝBĚROVÉ
1. Členem MK se může stát
každý občan ČR i jiného státu starší 15ti let, pokud předloží přihlášku do klubu a jeho členství
je odsouhlaseno výborem MK. Členem se může stát i právnická osoba.
Základní podmínky členství jsou:
- souhlas a podpora poslání klubu a předmětu jeho činnosti
- podrobení se požadavku o zákazu komisionelního prodeje jedinců plemene mops i ostatních
plemen psů i prodeje v obchodní síti
- dodržování vnitřních norem a usnesení orgánů klubu
- dodržování zákonných opatření o ochraně zvířat a životního prostředí, souhlas se zásadami
Welfare - ochrany mopsů a jejich dodržování
- zaplacení členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí
2. Trvání členství
je podmíněno trvalým dodržováním podmínek členství, uvedených v bodě 1. tohoto článku
3. Vznik členství
schválením přihlášky výborem klubu.
4. Pozastavení členství
V případě zvlášť hrubého porušení základních podmínek členství (článek 2 odst. 1) výbor
rozhodne o pozastavení členství. S rozhodnutím seznámí neprodleně písemnou formou
(doporučený dopis do vlastních rukou) příslušného člena MK. Současně jej vyzve k účasti na
členské schůzi, kde bude případ projednáván a poučí jej o právu se vyjádřit k záležitosti na
této schůzi.
5. Zánik členství
- na návrh výboru MK dnem zrušení členství členskou schůzí
- na žádost člena dnem, který stanoví ve svém písemném podání
- úmrtím člena
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- nezaplacením členských příspěvků do konce února následujícího roku, které je považováno
za pasivní projev vůle člena MK ukončit k tomuto datu členství v klubu
6. Práva členů MK
Každý člen má právo se zúčastňovat členských schůzí a jiných akcí klubu, vystupovat na nich
a požadovat řešení jeho či jiných návrhů, podnětů, stížností a pod. Má právo se dožadovat
pomoci klubu při ochraně vlastních zájmů při realizaci předmětu činnosti klubu, má právo být
pravidelně informován o činnosti klubu, seznamovat se se záměry chovatelské činnosti a s
jejími výsledky. Má právo volit a dosáhl-li věku 18ti let, být volen do orgánů MK a být
seznámen s výsledky voleb.
Článek 3 - ORGÁNY KLUBU
1. Členská schůze
je nejvyšším orgánem klubu. Volí a odvolává členy výboru, revizní komise a ostatních orgánů
klubu, schvaluje zaměření činnosti klubu, finanční rozpočet klubu a jeho hospodaření.
Schvaluje základní normy klubu, schvaluje nebo ruší návrhy výboru na kárná opatření vůči
členům klubu. Členskou schůzi svolává výbor MK a to nejméně 1x v kalendářním roce.
Schůze musí být rovněž výborem MK svolána, požádá-li o to písemně nejméně 50%
registrovaných členů MK.
2. Výbor klubu
řídí činnost MK mezi dvěmi členskými schůzemi, plní usnesení členské schůze, řídí činnost
odborných orgánů klubu, rozhoduje o použití majetku klubu a finančních prostředků, ze své
činnosti skládá účet výroční členské schůzi. Výbor je volen členskou schůzí jmenovitě. Ke
zvolení je třeba nadpoloviční počet hlasů přítomných na členské schůzi. Funkční období
výboru je tři roky. Výbor ze svého středu volí funkcionáře výboru:
- prezidenta klubu - řídí činnost výboru a zodpovídá za ni členské schůzi
- sekretáře klubu - zajišťuje činnost klubu na úseku administrativní a společenské práce
- hlavního poradce chovu - zabezpečuje činnost klubu na úseku chovatelském, řídí
chovatelské kolegium a další odborné orgány se zaměřením na chovatelství
- ekonoma - zabezpečuje hospodářskou činnost klubu, má uzavřenou hmotnou odpovědnost
za prostředky k vyúčtování a vede evidenci členské základny
- další členy výboru s činností vymezenou rozhodnutím výboru
Jménem klubu jedná prezident, v době jeho nepřítomnosti hlavní poradce chovu, případně
další pověřený člen výboru MK. Podepisují se tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu
klubu připojí svůj podpis.
3. Chovatelské kolegium
odborný orgán klubu, který zajišťuje chovatelskou činnost. V čele chovatelského kolegia stojí
hlavní poradce chovu, členové chovatelského kolegia jsou konzultanti. Konzultanty potvrzuje
na návrh hlavního poradce chovu výbor MK.
4. Další odborné orgány klubu
vytvoří výbor dle potřeby (tisk, výstavy atd.)
5. Welfare
ochrana mopsů. Napomáhá MK zajistit optimální podmínky pro život jedinců plemene mops
bez ohledu na jejich chovnou hodnotu a jejich ochranu před násilím jakéhokoli druhu a
původu. Nevytváří stálou členskou základnu, ale působí v rámci MK. Výbor pověřuje jednoho
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ze svých členů agendou Welfare. Provádí praktickou kontrolní a operativní činnost ve
prospěch ohrožených jedinců na základě podnětů členů MK, výboru MK nebo z vlastní
iniciativy. Welfare vede vlastní podúčet v rámci účtu MK a zpráva o finančním hospodaření
Welfare je součástí zprávy o hospodaření předkládané členské schůzi MK.
Zdroje příjmů Welfare jsou dobrovolné dary a příspěvky, výnos z akcí pořádaných Welfare
přímo. Zveřejňuje výši darů a jména dárců, pokud si tito nepřejí zůstat v anonymitě. Získané
finanční prostředky se mohou využívat výhradně ve prospěch mopsů, zejména na výkup od
obchodníků se zvířaty, výkup týraných zvířat, náklady na zvířata nalezená, opuštěná nebo ta,
o která se majitel nemůže starat a na činnost kontrolní, osvětovou a propagační. V
odůvodněných případech, dostane-li se majitel mopse do svízelné životní situace, je možno
požádat o finanční příspěvek na stravu mopse, což musí být schváleno výborem a doloženo
vyúčtováním. Dle finanční situace může výbor stanovit maximální výši zůstatku na kontě
Welfare koncem kalendářního roku. Takto stanovená maximální výše zůstatku však nesmí být
nižší než 50 000 Kč.
Welfare nemá žádnou výkonnou ani sankční pravomoc vůči členům MK, ale upozorňuje
výbor na porušení Chovatelského řádu a požaduje, aby bylo důrazně postupováno dle
klubových norem, popř. platných právních předpisů. Welfare udržuje styky s podobnými
organizacemi v zahraničí.
6. Revizní komise
je volena členskou schůzí na tři roky a má nejméně 3 členy. Revizní komise kontroluje plnění
usnesení členských schůzí a hospodaření MK, ověřuje dodržování stanov a ověřuje návrhy na
zrušení členství z hlediska subjektivního důvodu. Revizní komise může na základě žádosti
výboru MK provádět šetření a předkládat návrhy ve věci kárných opatření. Revizní komise si
volí ze svého středu předsedu, který má právo účasti na schůzích výboru MK s hlasem
poradním.
Článek 4 - KÁRNÁ OPATŘENÍ
1. Na základě porušení čl.2 odst. 1 Stanov MK nebo porušení dalších vnitřních norem MK
nebo úmyslného porušení pravidel FCI, či porušení obecně platných právních předpisů
týkajících se ochrany zvířat, může výbor MK rozhodnout dle čl.2, odst.4 o pozastavení
členství člena MK, který se takového jednání prokazatelně dopustil.
2. Výbor navrhne členské schůzi MK u člena, kterému pozastavil členství dle charakteru
provinění následující kárná opatření:
- pozastavení členství na dobu určitou
- pozastavení členství na dobu neurčitou
- zrušení členství
- zrušení členství s návrhem ČMKU na vyslovení trvalého zákazu chovu čistokrevných psů
3. O kárných opatřeních navržených výborem MK rozhoduje výhradně členská schůze. Případ
musí být projednán na nejbližší členské schůzi následující po rozhodnutí výboru o
pozastavení členství.
4. V případě, že členská schůze neschválí návrh výboru na kárné opatření, obnovují se datem
členské schůze členovi všechna jeho práva člena MK a na tohoto člena musí být pohlíženo,
jako by se neprovinil.
5. Rozhodnutí ve věci kárných opatření musí člen obdržet doporučeným dopisem do 15ti dnů
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po rozhodnutí členské schůze spolu s poučením o možnosti odvolání. Nevyzvedne-li si
adresát doporučenou zásilku po dobu úložní lhůty, považuje se zásilka za doručenou
posledním dnem této lhůty.
Článek 5 - PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ
1. Hospodaření MK ČR se řídí základními právními předpisy, účtování se provádí formou
stanovenou zákonem č. 536/1991 Sb. O účetnictví v platném znění. Veškerý movitý a
nemovitý majetek získaný klubem je v jeho vlastnictví a jeho správu zajišťuje výbor klubu.
Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním. Výnosy z činnosti MK ČR mohou být
použity pouze v souladu s těmito stanovami. Za své závazky ručí MK ČR celým svým
majetkem. Hospodaření klubu tvoří odděleně příjmy a výdaje.
2. Výsledky hospodaření MK ČR za uplynulý hospodářský rok předkládá výbor MK ČR ke
schválení členské schůzi MK ČR. Výbor MK je povinen předložit výroční členské schůzi ke
schválení rozpočet na každý následující hospodářský rok.
3. Příjmy tvoří zejména:
- roční členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí
- další poplatky za placené služby a podíly z poplatků za konané práce
- sponzorské dary, příspěvky a jiné příjmy
4. Výdaje tvoří zejména:
- poplatky plynoucí ze členství v ČMKU
- náklady spojené s činností orgánů klubu
- náklady spojené s konáním klubových akcí, výstav, chovných přehlídek, schůzí, a pod.
- náklady spojené s vydáváním klubového Zpravodaje
- náklady na propagační, osvětovou, humanitární a další činnost
5. Dispoziční právo s finančními prostředky a majetkem klubu má prezident klubu, jím
pověření členové výboru MK ČR a ekonom.
6. Člen MK ČR nebo jeho orgánu odpovídá za škodu, kterou způsobil MK ČR porušením
povinností vyplývajících z jeho členství či funkce, a to podle platných právních předpisů.
Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Schvalování základních opatření, norem klubu a kárných opatření - hlasováním členské
schůze, přičemž ke schválení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Způsob
hlasování určí členská schůze.
2. Rozdělení nebo zrušení klubu musí být schváleno na členské schůzi nejméně třípětinovou
většinou všech přítomných členů a členská schůze musí být svolána s předstihem nejméně
šest týdnů před konáním s tím, že na pozvánce musí být uvedeno, že bude jednáno o rozdělení
nebo zrušení klubu.
3. Normy klubu musí být v souladu s předpisy FCI
4. Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 06. 03. 2010 a jsou účinné od 01. 05. 2010,
dnem účinnosti zaniká platnost všech stanov předchozích.
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Zápisní řád Mops klubu České republiky
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 ČR a pro nečleny MK ČR po uzavření zvláštní smlouvy s
MK ČR.
Plemeno
§3 Plemeno tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem původu odpovídající
plemennému standardu Mezinárodní kynologické federace (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 ČR.
§8 Mops klub 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
ČR, který se dopustí tohoto jednání, bude uplatněno opatření podle článku 4 Stanov MK ČR.
§10 Výbor MK je povinen zveřejnit výsledky řízení.
§11 V případě podílového spoluvlastnictví nebo vlastnictví chovných jedinců ve společném
jmění manželů je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků byl zmocněn pro jednání s
klubovými orgány.
§12 Každá změna majitele chovných jedinců se musí hlásit doporučeným dopisem
podepsaným předávajícím do jednoho měsíce hlavnímu poradci chovu MK.
§13 Při převodu chovné feny na jiného majitele ponese budoucí odchov této feny název
chovatelské stanice nabyvatele.
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§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
psy, 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
Reprodukce chovných zvířat (první krytí) je přípustná ode dne ukončeného 14. měsíce věku
až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce věku až neomezeně
u psů
Individuální výjimku u fen, které ukončily 8. rok věku může povolit výbor MK při dodržení
podmínek stanovených Zápisním řádem ČMKU.
Chovatelská přehlídka se koná dle potřeby, nejméně však 1x za rok.
§19 Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok pro jakékoliv
anatomické nebo exteriérové vady, které jsou dle standardu důvodem k absolutnímu
vyloučení z chovu stanovením klasifikace nechovný.
Chov
§20 Posláním chovu mopsů je cílevědomá plemenitba, směřující ke zlepšení kvality plemene
s využitím jedinců zařazených jako chovní.
§21 Použití jedinců, nesoucích závažné vrozené vady a jedinců zařazených jako nechovní je v
plemenitbě zakázáno.
§22 Chov plemen musí být v souladu s posláním klubu a musí mít na zřeteli též péči o
všestranné dobré životní podmínky pro všechny jedince plemene mops bez ohledu na jejich
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chovnou hodnotu.
§23 Za veškeré administrativní úkony související s chovem odpovídá chovatel.
Organizace chovu
§24 Za organizaci chovu mopsů je odpovědný výbor MK prostřednictvím jeho odborných
orgánů.
§25 Chov mopsů je evidovaným volným chovem, ve kterém je spojení chovných jedinců věcí
majitele a chovatele - majitele chovné feny, včetně sjednané odměny za krytí ve smyslu
obecně právních předpisů. Při takovémto způsobu chovu záleží na odpovědnosti a odborných
znalostech majitelů chovných jedinců a jejich zájmu o plemeno, zda využijí odborné porady
hlavního poradce chovu nebo regionálních poradců chovu před uvažovaným krytím.
§26 Metodické poradenství k administrativním úkonům souvisejícím s chovem poskytuje
chovatelům na jejich žádost hlavní poradce chovu, případně další členové výboru a
konzultanti.
Krytí
§27 Ke krytí je možno použít jen jedinců zdravých a v dobré kondici.
§28 Chovná fena může mít v kalendářním roce jen jeden vrh.
§29 Krytí jedné feny dvěma nebo více psy během jednoho hárání je nepřípustné.
§30 Další fenu smí použitý krycí pes krýt nejdříve po uplynutí 24 hodin od předchozího krytí.
§31 Ve zvláštních případech lze k udržení a dalšímu rozvoji chovu použít umělé oplodnění,
vedené osobou odborně způsobilou - veterinárním lékařem, podle zákona č. 166/1999 Sb.
zákon o veterinární péči v platném znění. V takovémto případě platí veškerá ustanovení jako
při krytí přírodní cestou. Osoba odborně způsobilá musí písemně potvrdit, že čerstvé nebo
zmrazené sperma pochází od dohodnutého psa. Inseminace nesmí být v žádném případě
provedena mezi jedinci, kteří se již dříve úspěšně nerealizovali. Konzervované sperma může
být použito, když je prokázaná schopnost psa reprodukovat přirozenou cestou.
Hlášení krytí, hlášení vrhu
§32 Hlášení zahraničního krytí je povinen provést chovatel.
§33 Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit
novému majiteli všechny případné nesplněné závazky a nahlásit jméno a adresu nabyvatele
psa hlavnímu poradci chovu. Toto platí i při změně adresy majitele krycího psa.
§34 Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel (chovatel)
povinen oznámit majiteli krycího psa, po kterém zabřezla, jméno a adresu jejího nabyvatele.
§35
a) Hlášení krytí
Po uskutečněném krytí vyplní majitel krycího psa a chovatel společně a úplně příslušné údaje
tiskopisu "Hlášení krytí". Majitel krycího psa je povinen takto vyplněný tiskopis do 7 dnů
zaslat v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu. Veškeré krytí zapíše majitel krycího psa
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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, oblastnímu
poradci chovu a majiteli krycího psa nejpozději do 75 dnů po uskutečněném krytí.
§42 Odebrání štěňat od matky a jejich předání nabyvatelům se povoluje ve věku 8 týdnů.
Štěně může být předáno výhradně s platným očkovacím průkazem, potvrzujícím jeho
očkování proti psince a parvoviróze. Při prodeji nesmí štěňata jevit známky onemocnění.
Chovatel je povinen majiteli krycího psa umožnit shlédnutí celého vrhu před datem odběru.
Zápis štěňat
§43 Chovatel je povinen zaslat ve dvou vyhotoveních hlavnímu poradci chovu vyplněnou
žádanku o evidenční čísla do 3 týdnů věku štěňat. Hlavní poradce chovu zajistí, aby jím
podepsaná žádanka byla nejpozději do 4 týdnů věku štěňat doručena plemenné knize
ČMKU.Nesplnění tohoto termínu je ze strany plemenné knihy postihováno.
Mezi 7. až 8. týdnem věku štěňat je chovatel povinen zajistit jejich očipování.
Nejpozději do 10. týdne věku štěňat musí chovatel doručit hlavnímu poradci chovu:
• 2x přihlášku štěňat k zápisu, která bude opatřena vyjádřením veterinárního lékaře
o stavu každého štěněte,
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•
•
•
•

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 ČR za krytí a zapsaná štěňata.

Hlavní poradce chovu je povinen doručit úplnou dokumentaci k vystavení průkazů původu na
plemennou knihu neprodleně, nejpozději však do 3 měsíců věku štěňat.
Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá chovatel.
§44 Chovatel hradí průkazy původu štěňat a předává je bezplatně novým nabyvatelům štěňat.
Prodej štěňat
§45 Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel (štěňata před
předáním novému majiteli musí být opatřena čipem, odčervena a řádně proočkována).
Komisionální prodej je přísně zakázán. Cena štěněte je věcí dohody mezi chovatelem a
novým majitelem - nabyvatelem štěněte a doporučuje se o ní vyhotovit písemnou smlouvu.
Chovatel je povinen poučit nabyvatele svých štěňat o existenci MK. O jeho cílech a
klubových normách. Je též povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé skutečnosti
o zdravotním stavu štěňat a poukázat na případné nedostatky, které snižují hodnotu štěňat.
§ 46 Chovatel je povinen uchovávat adresy všech nabyvatelů štěňat a tyto podklady kdykoliv
na vyžádání výboru MK předložit k nahlédnuté. Nesplněním této povinnosti nastane důvod ke
kárnému řízení.
Dovoz
§47 Pokud má být importovaný jedinec plemene mops zapsán do Plemenné knihy za účelem
chovného využití, musí splnit platné chovatelské podmínky tohoto řádu.
§48 Pokud je krycím psem čistokrevný pes, jehož majitelem je cizinec s pobytem mimo
území ČR a který je do ČR na určitou dobu zapůjčen, hledí se na krytí tímto psem, jako by šlo
o krytí v zahraničí. Takovýto krycí pes musí prokazatelně splňovat chovné podmínky země,
kde je zapsán. Držitel tohoto psa v ČR musí být jeho majitelem písemně zmocněn ho používat
v chovu. Na toto krytí se vztahují ustanovení tohoto řádu v plném rozsahu. Ke krycímu listu
je požadována příloha - kopie výše uvedeného zmocnění.
Vývoz
§49 Chovatel je povinen nahlásit vývoz štěněte do zahraničí:
a) Hlavnímu poradci chovu
b) Welfare MK
c) Plemenné knize MK včetně přesné adresy nabyvatele za účelem vystavení exportního
průkazu
Tento zápisní řád Mops klubu České republiky byl schválen členskou schůzí klubu dne 06.
03. 2010 a je účinný od 01. 05. 2010.
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Bilancování.
18 let je v našich končinách věkem plnoletosti. Mladý se člověk rozhoduje o svém dalším
životním směřování a často nedbá rad rodičů, byť by byly míněné sebelépe. Chce jít svojí
vlastní cestou, kterou si sám vybere.
Mops klub ČR oslaví svou plnoletost 8.března 2010.Dovolte mi abych trochu zavzpomínal a
provedl i svojí malou osobní bilanci. Stojím v čele Mops klubu od jeho založení tedy bezmála
18 let.Byl jsem tak říkajíc jedním z jeho rodičů, jak se dnes vzletně říká byl jsem „otec
zakladatel.“ Nebudu vypočítávat co jsme za tu dobu v Mops klubu udělali ani akce a události.
To jsem ostatně provedl při 15.výročí. Chtěl bych ale zavzpomínat na celou řadu dobrých lidí
a přátel, kteří okolo mě za tu dobu přešli a to nejen v klubu, ale i dříve v Mostě, kde jsem s
kynologií začínal. Tam jsem byl poprvé vedoucím kruhu i ředitelem výstavy a tam jsem do
Mops klubu vstoupil. Vidím před sebou tváře Lojzy Novotného, který odmítl lékařské
ošetření, aby mohl připravit výstavu a krátce na to ho srdce definitivně zradilo. Jarmil Špaček,
chovatel králíků, které ho jsem nepoznal jinak než jako dříče a pracanta většinou v
montérkách. Nikdo jsme nevěděli, že je to šlechtic a že mu bude jednou vrácen Kokořín. Pan
ing.Nachtigal a pan Syřiště oba svérázní rozhodčí, kteří posoudili všechno co mělo 4 nohy.
Jaroslav Zavázal, nejlepší rozhodčí, kterého jsem potkal, můj učitel, bohužel předčasně
tragicky zesnulý. Pak přišli další výborní lidé a kamarádi ze společného Klubu chovatelů
buldoků a mopsů – paní Wirtová rázná vrchní sestra z V.Mýta, ing.Kotýnek, noblesní paní
Švancarová.
Po založení našeho klubu to byl MUDr.Emler, Zdeněk Soukup, paní Habětínková, paní
Hanzíková a Zdeněk Bláha, jehož předčasný odchod stále s bolestí pociťuji. Z těch,kteří se
mnou náš klub zakládali zůstala do současné doby ve výboru už jen Jiřina Krsová. Určitě
jsem na další a další zapomněl a omlouvám se jim. Se všemi se mi výborně spolupracovalo.
To platí dvojnásob o členech nynějšího výboru – všem s pokorou děkuji.
Vždy jsem si přál, aby Mops klub byl pro všechny přátele a majitele mopsů - těchto
kouzelných společníků, jejichž láskyplnému pohledu propadne každý. Snažil jsem se, aby se
klub opíral o tři základní sloupy: Chovatelství, welfare a majitele, pro které je mops „pouze“
společníkem a kamarádem. Jak se to podařilo ať posoudí jiní. Snažil jsem se dát všem členům
výboru i Mops klubu maximální volnost v jejich práci v „rezortech,“ve kterých se cítili
nejlépe. Jsem přesvědčen o tom, že moji důvěru nikdy nezklamali ani nezneužili. Myslím, že
Mops klub je a snad i zůstane místem, kde se budou dobře cítit lidé naladění na stejnou strunu
– lásku k mopsům. Vím, že mnozí kynologové oceňují a obdivují klidnou a příjemnou
atmosféru, která v našem klubu panuje a věřím, že to tak bude i nadále.
Sám se dožiji v roce 2010 určitého věkového životního předělu, kdy si reálně uvažující člověk
musí položit otázku jak dál. Vést 18 let nepřetržitě kteroukoli firmu je víc než dost. Byť se
snažím sebevíc je mi jasné a pociťuji to, že i když mám mopsy stále stejně rád začínám
sklouzávat do jistého stereotypu a rutiny a vedení klubu mi nepřináší takové uspokojení a
radost jako dříve. Nastává to čemu se říká provozní slepota. Člověk přestává vidět vlastní
nedostatky a bývá příliš uspokojen. To se nesmí stát, to by mohlo klubu uškodit. Doba se
mění, nastupuje nová generace, nový způsob myšlení, nové technologie. Cítím, že bych
tomuto vývoji nemusel stačit a stal bych se brzdou.
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Jak jsem napsal v úvodu, dítě je dospělé. Je čas ho nechat jít vlastní cestou, kterou si zvolí.
Rozhodl jsem se proto, že již nebudu v nadcházejících volbách kandidovat do výboru Mops
klubu a složím svoji prezidentskou funkci.
Věřím, že můj nástupce nebo nástupkyně bude pokračovat v cestě a povede spolu s výborem
Mops klub do nové budoucnosti v nové době, které my starší již přestáváme stačit.
Z klubu neodcházím a budu k dispozici vždy, když budou potřeba moje zkušenosti i moje
kontakty doma i v zahraničí. Budeme se dále setkávat na chovných přehlídkách a výstavách,
kde budu působit jako rozhodčí.
Tož milí přátelé hodně štěstí do dalších let a ať se Vám v Mops klubu líbí!
Váš Milan Raba

Budoucnost.
Dne 6.března 2010 se konala v Nižboru u Berouna výroční členská schůze Mops klubu
ČR. Termín i místo konání bylo s předstihem zveřejněno ve Zpravodaji Mops klubu i na
klubových webových stránkách. Přesto se zúčastnilo této významné akce poměrně málo
členů. Je pravda, že se zhoršilo počasí, cesta byla složitá. Místo konání však bylo poblíž
dálnice, celkem dobře dostupné. Proto se mi zdá, že účast 23 z celkových 150 členů, kteří
zaplatili členský příspěvek na rok 2010 do konce února, není velká. Zúčastnit se členské
schůze je jedno ze základních práv členů Mops klubu. Velká část členů klubu tohoto práva
nevyužila.
Po 18 letech odchází z vedení klubu MUDr. Raba, dosavadní prezident. S předstihem ohlásil
své rozhodnutí nekandidovat na další volební období na tuto funkci. Bylo zřejmé, že Mops klub
vstupuje do další etapy své existence. Výbor vyzval všechny členy klubu, kteří by měli zájem
angažovat se v práci pro klub, aby kandidovali na členství ve výboru v dalším volebním období
2010 až 2013. Přihlásilo se celkem 11 členů do výboru a 4 členové do revizní komise.
Na základě stanov klubu a schváleného volebního řádu proběhlo tajné hlasování. Všichni
přítomní obdrželi volební lístky se jmény jednotlivých kandidátů, seřazených abecedně podle
příjmení. Aby byl příslušný člen zvolený, musel obdržet 50 % hlasů všech přítomných. Jedná se
o jednu z nejdemokratičtějších forem volby.
Přítomní hlasovali tak, jak je uvedeno v zápise ze členské schůze. Bylo zvoleno 7 členů
výboru a 3 členové revizní komise. Ti si pak mezi sebou, na první schůzi, zvolili nového
prezidenta a předsedu revizní komise.
Někteří z přítomných, kteří neuspěli se svojí kandidaturou a nebyli zvoleni, projevovali
nespokojenost. Je třeba zdůraznit, že možnost zvolit si vedení klubu na další období, měli všichni
členové. Že této možnosti nevyužili, je věc jiná. Dále musím zdůraznit, že se volilo tajně,
zvolený člen musel dostat nejméně polovinu hlasů přítomných členů a tak toto zvolení nemohl
ovlivnit jedinec.
Mops klub vstoupil do dalšího období. Všichni zvolení členové výboru projevili snahu
pracovat co nejobětavěji pro klub a organizovat další činnost nejméně tak kvalitně a zodpovědně,
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jak tomu bylo dosud. Věřím, že všichni členové Mops klubu budou nově zvolenému výboru
nápomocni, aby se činnost klubu posunula vpřed.
Věra Plachá, Letiny

ETNALUCHA 2009, aneb jak Tamarka na Maltě skoro
vyhrála.
V půli listopadu mi volala kamarádka, jestli nechci jet na výstavu, proč ne, řekla jsem si a na
můj dotaz kam, jsem uslyšela: na Maltu! Kamarádka je vtipálek, tak jsem se jen zeptala, jestli
si mám vzít montérky až budu přihazovat zedníkům………….
Odpověď zněla: na MALTU, ne na maltu!!! A autem, tři ženské a čtyři psi. 6.12. je tam
mezinárodní výstava a jsme zváni jedním maltským přítelem, pejskařem. Ubytování a strava
zdarma, jen náklady na cestu. Kdo by dokázal odmítnout? Já ne. A tak se chystáme
s Tamarkou na cestu.
Malta má dost přísné veterinární podmínky pro vstup psů, takže musíme mít více než 6
měsíců staré vyšetření krve na vzteklinu a 48 hodin před vstupem odčervit a odblešit. Takže
balím i odčervovadla a odblešovadla pro 80 kg psů, protože cesta potrvá 3 dny a tyhle
procedury musíme zvládnout za cesty. Cesta byla pojata
jako výlet do Itálie a jediným pevným termínem byl
zabukovaný trajekt ze Sicilie na Maltu. Takže vyrážíme
v neděli ráno a večer už nocujeme v italské Bologni.
Druhý den navštívíme šikmou věž v Pise a v dost silné
bouřce přejíždíme až na jih Itálie, kde nocujeme na břehu
Středozemního moře s výhledem na Sicilii. V úterý ráno
přejedeme trajektem na ostrov a zde je náš první velký cíl
– Etna. Přeje nám počasí, je modrá obloha, teplo, kvetou
tu ibišky, zrají citrusy. Podařilo se nám vyjet autem do
výšky 1800 metrů, dál musíme pěšky. Tady už je sníh a pejskům zima. Takže jsme je jen
nechaly proběhnout a vyvenčit krátkou procházkou a samy se vydáváme ke kráteru. Vrcholu
Etny jsme nedosáhly, ale zážitek to byl nádherný. Pozdě odpoledne už odjíždíme do
zamluveného penzionu přespat.
Ráno nás čeká další cesta, tentokrát je cílem město Syrakusy a archeologické vykopávky.
Zase je nádherně teplo a všichni členové expedice se kochají nádhernými stavbami starého
Říma. Odpoledne už musíme trošku spěchat, v 19.30 nám jede
trajekt a máme to k němu skoro 100 km. Ale stihly jsem přijet
do přístavu včas, ještě máme dost času dát si kávu, proběhnout
pejsky po přístavu, podívat se na loď, kterou poplujeme. Jen
nám bylo divné, proč se všichni na nás tak divně koukají a nad
naším nadšením nad lodí jen kroutí hlavou. S námi najelo na
trajekt jen několik aut, několik tiráků a všichni ihned zalehli ke
spánku. Cesta trvá 2,5 hodiny, tak asi proto. My si však chtěly
tuto pro nás exotickou plavbu lodí náležitě vychutnat. Daly jsme si kávu, zákusek , a už
vyplouváme. Pak jsme pochopily, proč všichni leží a snaží se spát. Na moři dost silná bouře a
ta loď si dělala co chtěla, a kapitán měl asi co dělat udržet ji v rovině. No moc se mu to
nedařilo, bylo nám dost špatně všem. V jasných chvilkách, kterých moc nebylo, jsem myslela
na psy, kteří museli zůstat v podpalubí v autě a na to, jak je budeme zachraňovat až loď půjde
ke dnu. No nakonec jsme my ženské přežily s menší újmou na zdraví, psi snad ani
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nezaregistrovali, že se něco dělo, nebo netrpí mořskou nemocí. V deset večer přistáváme na
vytoužené Maltě. Byla jsem pevně rozhodnuta, že zpět už nepojedu a rozhodovala jsem se
mezi nedobrovolnou emigrací na Maltu a sháněním letenky do Prahy.
Zbídačené,
mírně
dehydratované
žaludeční nevolností, a čeká nás
překvapení
v podobě
silničního
provozu. Na Maltě se jezdí vlevo, což
jsme netušily. Ještě že na nás
v přístavu čeká Harry s manželkou,
takže se ujímá našeho volantu a
jedeme „domů“. Jsem jediná, kdo Harryho a jeho ženu Marien nezná, takže se představíme,
přivítáme a omluvíme se pro nevolnost a jdeme spát.
Ráno jsme se probudily do nádherného slunečného dne, venku 25 oC, modrá obloha.
Vyrážíme ven. První cesta vede k moři, podívat se na velkou louži. Moře je teplé, tak akorát
na vykoupání. Jediným problémem je, že celý ostrov je jedno velké město a na nějakou pláž
jsme za celý týden nenarazily. Takže alespoň smočit nohy, aby bylo doma o čem vyprávět.
Měly jsme tři dny na prohlídku ostrova, o víkendu nás čeká výstava.

Výstava byla jediná mezinárodní,
která se ročně na Maltě koná.
Překvapením pro mne bylo, že
všechna plemena posuzuje jen
jeden rozhodčí. Ale nakonec byli
dva,
protože bylo moc přihlášených
psů.
Celkem asi 650. Výstava se
konala ve sportovní hale, kde byl
jeden kruh a byla rozdělená na několik částí. V sobotu odpoledne se vystavovaly skupiny
FCI I. – IV., v neděli ráno V. – VIII. a v neděli odpoledne IX. a
X. Závěrečné soutěže se konaly v úterý večer v nádherném
pětihvězdičkovém hotelu. Tak proto byla v povinné výbavě i
večerní róba !
Ještě před výstavou jsem sondovala u Harryho, kolik že bývá na
Maltě mopsů, odpověď zněla : tak 6 - 8. Ale zapoměl mi říct, že
ve třídě…., celkem se výstavy zúčastnilo 46 mopsíků z Malty,
Itálie a jeden český. Bylo to nejvíce obsazené plemeno.
Byli tam mopsíci jak odchovaní na Maltě, tak
dovezení z Argentiny, Polska, Německa,
Slovenska, Dánska, Itálie, a moje česká ruská
Tamara. Tamarka byla jediná černá fena,
mimo ni tam byli ještě dva černí pejsci.
Překvapilo mne, jaký mají místní chovatelé
přehled, chovatelskou stanici Valespes, odkud
pochází Tamara, znali snad všichni. Třeba nás i považovali za favority.
Tamarka se moc líbila, jak místním mopsíkářům, tak i panu rozhodčímu,
Luis Pinto Teixeirovi z Portugalska, který ji nakonec ohodnotil známkou
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výborná 2, v konkurenci šesti béžových fenek. Moje spokojenost byla na samém vrcholu.
Titul BOB získal nádherný Anjos Armani.
Taky nás překvapila česká vlajka, visící v průčelí haly. Byly jsme
náležitě hrdé, že takto reprezentujeme naší republiku. A což ještě
výsledky ostatních účastníků: faraón Áda si odnest titul BOB a
šampion Malty, faraónka Tita výborná 1, portugalský podengo
Banďa titul BOB. Ale ani jeden z nich neměl takovou konkurenci
jako Tamarka.
Společenský večer byl pro nás zážitkem. Zúčastnili se všichni psi
s titulem BOB, všichni lidé ve večerních úborech, psi nachystaní, no
paráda. V hotelové hale podium jak při soutěži
Miss, večer
moderovala známá maltská televizní moderátorka, a živě ho vysílala i
místní televize. A další úspěch české výpravy : faraón Áda získal titul
BIG II. V soutěži Best Puppy se na prvním místě umístila nádherná 5ti
měsíční fenka mopse, které jsem moc fandila už od začátku soutěže. Po
vyhlášení výsledků nás čekala opulentní slavnostní večeře, výborné
maltské víno, společenská zábava, a tak jsme byly rády, že jsme se ve
tři hodiny ráno dostaly do svých postýlek.
Ve středu jsme si přispaly, v rámci venčení proběhly malé nákupy suvenýrů a odpoledne nás
čekala loď směrem zpět na Sicilii. Bylo bezvětří, moře klidné, ale i tak jsme s odporem
nastoupily na loď. Cesta byla úplně jiná než náš příjezd, klidná, houpalo se to v mezích
slušnosti a přežily jsme bez ztráty kytičky. Čekal nás nocleh na Sicilii, další den přesun do
Neapole a naše poslední zastávka – Pompeje. Náš poslední nocleh v kempu byl korunován
zážitkem, kdy nám personál dovolil natrhat si vlastnoručně mandarinky, pomeranče a citrony

právě dozrávající v objektu kempu. Celý den jsme si prohlížely archeologické skvosty
Pompejí, majestátní Vesuv, utahaly jsme sebe i psy a odpoledne už balíme na poslední část
cesty. Čeká nás posledních 1551 km do Rakovníka, kde je cíl. Vyjíždíme ve čtyři odpoledne a
v deset druhý den ráno jsme doma. Jen ten sníh a mráz, kteří na nás čekali, bylo trošku velké
překvapení. No a co bychom vlastně chtěly? Dva týdny před vánocemi? A tohle nám nějak
pod jižním sluncem a s čerstvě utrženými mandarinkami v hrsti nedošlo.
Výlet se vydařil, nikdo nás neznásilnil, neokradl ani nezabil, jak někteří škarohlídi předvídali
a příští rok se chystáme do Portugalska !!!
MVDr. Jana Šikulová
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RADIO TAMARA
Zápisník Zahraničních Zpravodajů
Milí posluchači, hlásí se Vám nové mopsí rádio Tamara, které vysílá na frekvenci Zpravodaje
Mops Klubu České republiky.
Dovolte abych se představila – jsem Tamara, a mimo dělání neplech je mým velkým
koníčkem cestování s mojí maminkou, nebo s těma tetama co s námi bydlí. Mojí mamince ty
tety říkají taky maminko, no asi budeme příbuzné.
Takže tentokrát, po výletu do tepla na Maltu jsme s tetou Hedvikou vyrazily na sever.
Cílem byl Tallin, hlavní město Estonska. Teta Hedvika tam má kámošku, asi se jely očuchat,
a tak mne vzala sebou na výstavu. Takovou dálku už jsme musely zvládnout letecky. Pro mne
nic nového, už jsem si přiletěla z dalekého Cheljabinska až k nám domů, letadlo nebo auto,
nebo loď hlavně že na konci cesty bude něco dobrého v misce !!
Teta Hedvika to zařídila chytře – abychom nemusely přestupovat, poletíme z Berlína místo z
Prahy přímo do Tallinu.Co na tom, že Berlín je 300 km, maminka nás odveze. Ale finanční
krize dopadla i na estonské aerolinky a let nám zrušili a nabídli náhradní s přestupem
v Kodani. No trošku zajížďka, ale co se dá dělat.
Takže v pátek ráno vyrážíme autem směr Berlín. Veze nás druhá teta Kristina, maminka
musela odjet tak jsme na to samy. Letiště jsme našly, palubní lístky má Hedvika v tlapce a
mne nesou k odbavení. Musím být samozřejmě v bedýnce a poletím sama jako velká holka,
ale mám strach o tetu Hedviku, kdo ji bude držet za pacičku, kdyby jí bylo nevolno?
Tety mne předaly personálu letiště a tak nějak divně koukaly, jako že se už neuvidíme či co,
no tomu jsem nerozuměla, asi měly větší strach než já.
Ale všechno dobře dopadlo, v Tallinu jsme se potkaly , společně vystoupily z letadla a začaly
jsme si užívat.
První cesta vedla taxíkem k nové tetě Liis, u které budeme bydlet. To jsem ještě nevěděla, co
mne tam čeká !! Bylo to černé, sedělo to na ledničce a mňoukalo to – můj nový kámoš kocour
Pop. Ale vyjasnili jsme si pozice, on týden neslezl z lednice a já mu za to nenatrhla kožich.

Hned ten večer se konala nějaká párty – děsný binec, rámus a tolik lidí, že by ani mops
neusnul. No a představte si, po půlnoci mi někdo řekl Pope !!! Oba jsme černí, ano, ale splést
si mopse s nějakou kočkou – no ten dotyčný byl asi namol.
Ráno, když jsme se dorůžova s tetama vyspinkaly jsme se šly projít. Páni tam bylo sněhu – u
nás tedy byla sněhová kalamita, ale tam tomu říkají normální zima. Měla jsem slušivou teplou
bundičku, ale stejně to moc na venkovní běhání pro mne nebylo. Toho sněhu jsem tam měla
doslova nad hlavu. Takže jsme chodily 5x denně se venčit, z toho ráno, v poledne a večer na
delší procházku po pláži – že je to pláž se poznalo podle toho, že vrstva sněhu končila
v moři…………… ale tety tomu tak říkaly, dalo se tam krásně běhat a lovit a honit se a válet
se a vůbec dělat blbosti.
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No a zbytek dne jsem prospala a prolenošila s Popem a tety chodily po městě po památkách,
muzeích, nákupech, asi i za klukama a užívaly jsme si to.
Za týden, v sobotu jsme se jely ukázat na mezinárodní výstavu psů. Omylem mne zapsali do
třídy mladých, tak to teta Liis ještě musela vyřídit a já nastoupila v mezitřídě. Teta Hedvika to
už má v paži a suveréně jsme vyhrály třídu.

V Estonsku mají ale jiná pravidla pro zadávání titulů. O titul CAC soutěží první čtyři psi
z každé třídy, tady jsme se umístily na čtvrtém místě a postoupily do soutěže o titul CACIB.
Tady jsme ale už neuspěly. Ale i tak jsem byla určitě nejkrásnější černá fenka – protože tam
jiná černá nebyla. Očuchala jsem se se spoustou nových kamarádů a kamarádek z Estonska,
Ruska, Finska. Teta mi koupila novou hračku – pískací, tak to jí budu pískat celou cestu
domů.
V neděli mne hlídali rodiče od Liis, protože tety jely někam autem na celý den, podívat se na
zamrzlé moře a klouzat se po něm – no spíš si myslím, že se jely podívat zblízka na ty dva
strejdy, co na ně čekaly v tom autě………no ale já byla v domečku se zahradou a s jedním
pejskem a dost jsme se pobavili i bez tety.
V pondělí už balíme a letíme zase domů. A zase zkratkou přes Kodaň. Tam došlo k nějakému
nedorozumění a máme skoro půl hodiny zpoždění. Ale nakonec jsme v Berlíně, na zemi a
v hale na mne čeká maminka !!!!!! Zachovala se správně – mně opusinkovala a pak plácla
tetu Hedviku po zádech, jako že je vše O.K.
Nasedáme do auta a jedeme domů. Sice musím zase do bedýnky, ale ty tři hodiny už vydržím.
Vždyť jsem už docela zběhlá cestovatelka.
Tak kam to bude příště? No nevím, ale maminka má nějaké plány………………….
Vaše zpravodajka Tamara

Nová fenka
Celá naše rodina je postižena mopsím syndromem. Projevuje se to tím, že máme doma
slušnou mopsí smečku – 3 holky a 3 kluky. Barevně jsou černí v oslabení 2:4. Naše zatížení
poznáte podle bytového zařízení i doplňků. Doma máme systém vrátek – abychom mohli naše
miláčky od sebe oddělit v době hárání. Na zdi visí obrázky mopsů. Na schodech do podkroví
sedí dvě pěkné mopsí sošky. Hádejte, jaký máme obrázek na dece přes sedací soupravu a
polštářcích, které máme na sedačce položené? Prostě jsme jako rodina jednostranně zatíženi.
Manžel je velkým příznivcem černých mopsů. Již delší dobu sní o tom, že rozšíříme naši
smečku o další černou slečnu. Rádi bychom si nechali některé ze štěňátek, co se narodí v naší
chovatelské stanici. Tento záměr se nám ale nedaří splnit.
Po nakrytí černé Glorie Pibaro - Rii s černým Janem od Rivety, se nám v roce 2008 narodili
dva kluci – černý a béžový.
Nevadí, v následujícím roce nakryjeme Elizu Dog-Lome – Lilinku. I když je béžová, má oba
rodiče černé. Jako ženicha jí doporučíme černého Kay Dog-Lome – Káju, který je členem naší
smečky. To by bylo, aby se nenarodila černá holčička. Vše se zrealizovalo v roce 2009.
V červenci se narodili dva černí kluci a dvě béžové holčičky.
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Neklesali jsme na duchu – použijeme osvědčené spojení Ria a Kája. Teď se to určitě povede a
manžel se dočká své vytoužené černé holčičky. Úmysl je jedna věc, skutečnost druhá. V únoru
letošního roku se nám narodila krásná černá štěňátka, ale všechno pejsci, ani jedna fenka. Příroda
je proti nám.

vrh „G“ Bard

Přesto jsme na mopse nezanevřeli. Jednou se nám to povede a černá mopsí slečna rozšíří naši
smečku. Omladí ji a my budeme opět jezdit na výstavy a setkávat se tam s lidmi podobně
postiženými. Už se nemůžeme dočkat.
Věra Plachá, chovatelská stanice BARD

Může být demodikóza dědičná ?
Podle posledních výzkumů provedených na veterinární klinice v Birkenfeldu , o kterých
referuje 2.letošní číslo časopisu Svět psů je velmi pravděpodobné,že odpověď na tuto otázku
zní - ano.
Demodex neboli trudník patří k přirozeným obyvatelům kožního povrchu nejen u psů,ale i u
lidí.Na uzdě jej drží imunita,která funguje-li správně nedovolí,aby došlo k jeho
nekontrolovanému množení a vzniku onemocnění.Jestliže je tato teorie správná, může dojít ke
vzniku demodikózy pouze v případě,že je imunita oslabena nebo nefunguje správně.
K prvnímu případu dochází v průběhu některých onemocnění – např.cukrovky,nemocí jater,
nádorových onemocnění nebo v důsledku podvýživy.Imunita může být také oslabena
podáváním některých léků,zejména tzv.kortikoidů nebo cytostatik.Zejména kortikoidy by
neměly být u demodikózy podávány vůbec nebo ve velmi omezených indikacích.
Nesprávná funkce imunity se u demodikózy týká určitého druhu bílých krvinek (T
lymfocytů),které v důsledku dědičné poruchy nedokáží proti trudníkům účinně
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zasáhnout.Porucha má autozomálně recesivní charakter.Znamená to,že k tomu,aby se defekt
projevil musí postižený jedinec získat vlohu pro defekt od obou rodičů – být homozygotní.Jeli vloha přenesena jen od jednoho z rodičů,porucha se neprojeví,ale postižený jedinec se stává
přenašečem.Z toho je zřejmé,že jsou-li oba rodiče přenašeči vlohy je podle zákonů genetiky
25% jejich potomků postiženo,50% jsou přenašeči a 25% potomků je geneticky zdravých.V
případě,že jen jeden z rodičů je přenašeč a druhý bez nepříznivé vlohy pro zmíněnou poruchu
lymfocytů je 50% jejich potomků přenašeči,ale všechna štěňata jsou klinicky zdravá.Další
kombinace si může čtenář odvodit sám nebo odkazuji na své další články týkající se
dědičnosti,které byly publikovány na webbu nebo ve Zpravodaji.
Bohužel mops je jedno z mnoha plemen se zvýšeným výskytem demodikózy.Budou-li
výsledky výzkumu veterinářů z Birkenfeldu potvrzeny budeme mít vysvětlení pro to,proč jsou
některé chovy demodikózou přes hygienická opatření postiženy více než jiné.Pak bude nutné
uplatnit v chovu stejné postupy jako u jiných dědičných nemocí a jedince postižené
demodikózou v chovu nepoužívat.
MUDr. Milan Raba

HLÁŠENÍ KRYTÍ
18. 9. 2009

CH. ETTI PERALI MORAVIA
X
COSIMA DOG- LOME
Mazák Vladislav, Opatovec 1889, 568 02 Svitavy, t: 739 149 756

29. 9. 2009

SEMLANS QUPIDO
X
ISIS Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Hubálková Blanka, Komenského novostavba, 276 01 Mělník

22. 10. 2009 ALFONS TROJSKÝ VRŠEK
X
CH. GINA MALÝ SEN
Slabá Jana, Dolní Ředice 40, 533 75, t: 605 276 020
22. 10. 2009 CH. KESANDER´S MERLIN
X
ADELINE ZLATÁ NYMFA
Karásková Hana, Jílové 78, 463 42 Hodkov. Nad Mohelkou, t: 724 906 500
25. 10. 2009 JOLLY DOG- LOME
X
MAYA PUG ALTBOX
Altschulová Jana, Skupice 58, 440 01 Louny, tel: 737 670 472
12. 11. 2009 DORIAN DOG – LOME
X
CORA Z NADĚJSKÝCH RBNÍKŮ
Ducháčková Petra, Dobrovského 5, 370 06 České Budějovice, t: 777 883 477
20. 11. 2009 SEMLANS QUPIDO
X
COMTESA ZE ŠTAJNICŮ
Altschulová Jana, Skupice 58, 440 01 Louny, t:737 670 472
21. 11. 2009 CH BLÄ MANDAG´S CUTE CHRISTIAN CARAMEL
X
CH. INNES PIBARO
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564
25. 11. 2009 DOMINIK HAVAVLON
X
POLLY DOG – LOME
Jindrová Marie, Sokolovská 551, 432 01 Kadaň, t: 603 232 722
26. 11. 2009 GALWAY PUG ARCITA
X
CHRISTINE HAVAVLON
Jindrová Marie, Sokolovská 551, 432 01 Kadaň, t: 603 232 722
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26. 11. 2009 BILLY DOG-LOME
X
CHANTALLE PIBARO
Nováková Anna, Na Truhlářce 41, Praha 8, t: 739 645 416
28. 11. 2009 DORIAN DOG-LOME
X
BONNIE SMILING FROG
Ducháčková Petra, Dobrovského 5, 370 06 České Budějovice, t: 777 883 477
29. 11. 2009 JOHNY OD RIVETY
X
BRENDA OD ŽELEZNÉ PANNY
Ducháčková Petra, Dobrovského 5, 370 06 České Budějovice, t: 777 883 477

vrh „P“ Altbox

5. 12. 2009

SEMLANS QUPIDO
X
O´YESS PUG ZE SAMETU
Hubálková Blanka, Komenského novostavba, 276 01 Mělník

5. 12. 2009

GUTCHI DOG-LOME
X
ELISCHCA ZLATÁ NYMFA
Schmidlová Lenka, Na háji 2260, 352 01 Aš, t: 774 891 910

6. 12. 2009

ZIKMUND PIBARO
X
CHERRY Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Čapková Jaroslava, Voskovcova 61, 152 00 Praha5, t: 777 174 338

12. 12. 2009 ICH. JOSHUA PIBARO
X
CH. XELA PIBARO
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564
21. 12. 2009 CH. KAY DOG-LOME
X
GLORIA PIBARO
JUDr. Plachý Josef, Letiny 17, 336 01 Blovice, t: 604 404 227
25. 12. 2009 ICH. ALEKS IZ STROGINO
X
CH. ALISON PIBARO
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564
29. 12. 2009 DORIAN DOG- LOME
X
HIPI OD ŽELEZNÉ PANNY
Kopolovičová Veronika, Milíře 198, Tachov, t: 737 455 303
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3. 1. 2010

CH BLÄ MANDAG´S CUTE CHRISTIAN CARAMEL
X
ICH. HALINA PIBARO
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564

16. 1. 2010

MOBBY DOG- LOME
X
FINA PERALI MORAVIA
Ducháčková Petra, Dobrovského 5, 370 06 České Budějovice, t: 777 883 477

29. 1. 2010

ICH. FATMAN DOG – LOME
X
CH BLÄ MANDAG´S ATRACTIVE LADY PIBARO
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564

31. 1. 2009

ICH. JOSHUA PIBARO
X
CH. MONPASIEVASENA SLASTENA
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564

3. 2. 2010

KEVIN COSTNER MAD MOPS X
BEST OF HEJAKRAL
MVDr. Šikulová Jana, Masarykova 519, 417 42 Bohosudov, t: 728 817 829

vrh „G“ Bard

3. 2. 2010

BILLY DOG-LOME
X
HONKY TONKY PUG ZE SAMETU
Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08, t: 723 437 520

5. 2. 2010

ICH. ALEKS IZ STROGINO X
CH. ARTEMIS Z ÚDOLÍ VZPOMÍNEK
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564

7. 2. 2010

ZIKMUND PIBARO
X
CH. NAOMI PIBARO
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564

8. 2. 2010

GUTCHI DOG-LOME
X
CINDY ZLATÁ NYMFA
Karásková Hana, Jílové 78, 463 42 Hodkov. Nad Mohelkou, t: 724 906 500
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22. 2. 2010

ICH. JOSHUA PIBARO
X
CAROLINA PIBARO
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564

18. 2. 2010

ICH. ALEKS IZ STROGINO X ANGELINA TERAMAK CHAUTUR
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564

19. 2. 2010

BARD HAVAVLON X ASSARACH ZE ZLATÉHO LANGASTRU
Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08, t: 723 437 520

24. 2. 2010

HRABĚ ANNS´I Z LOBKOVICKÝCH VINIC
X
ADÉLKA PES VÍTACÍ
Šlesingrová Taťána, I. Olbrachta 113, 273 08 Pchery, t: 723 321 937

26. 2. 2010

DARTZ Z´TIBADRU
X
CARLINO CECILKA HEJAKAL
MVDr. Šikulová Jana, Masarykova 519, 417 42 Bohosudov, t: 728 817 829

4. 3. 2010

ZIKMUND PIBARO
X
CH. BABETE PIBARO
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564

4. 3. 2010

ICH. JOSHUA PIBARO
X
CH. GABRIELA PIBARO
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564

5. 3. 2010

ZIKMUND PIBARO
X
JCH. EVITA PIBARO
Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564

Gerry pug Otakon
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HLÁŠENÍ VRHŮ
29. 8. 2009

„HAVAVLON“
O: Galway Pug Arcita
M: Honky Tonky Pug ze Sametu
Ch: Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08 LOUNY, T: 723 437 520
3/0 béžoví

19. 9. 2009

„PIBARO“
O: Ch. Faunus Ginger Grifin
M: Ch. Flora Pibaro
Ch: Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564
3/1 béžoví

9. 11. 2009

„PLUMS´ JEWEL“
O:Better Black Schnau
M: Bonnie Baby for Plums´ Jewel Eternal
Ch: Sobotíková Iveta, Na záplotí 174/1, 748 01 Hlučín- Darkovičky,t: 776 800 320
1/1 béžoví

11. 11. 2009 „DOLLYDA PUG”
O: Ch. Kay Dog- Lome
M: Dolly Pug Otakon
Ch: Ing. Adamovičová Dagmar, ČSA 255, 362 33 Hroznětín
0/2 béžoví
1/3 černí
17.11.2009

“SNUG”
O: Ch. Etti Perali Moravia
M: Gracie Perali Moravia
Ch: Mazák Vladislav, Opatovec 188, t: 739 149 756
1/2 béžoví

18. 11. 2009 „Z LOBKOVICKÝCH VINIC“
O: Semlans Qupido
M: Ch. Ina Marry Pug ze Sametu
Ch: Hubálková Blanka, Komenského novostavba, 276 01 Mělník, t: 732 233 410
1/1 béžoví
21. 11. 2009 “SNUG”
O: Ch. Etti Perali Moravia
M: Cosima Dog-Lome
Ch: Mazák Vladislav, Opatovec 188, t: 739 149 756
2/2 černí
27.11.2009

„Z LOBKOVICKÝCH VINIC“
O: Semlans Qupido
M: Ch. Isis z Lobkovických vinic
Ch: Hubálková Blanka, Komenského novostavba, 276 01 Mělník, t: 732 233 410
2/2 béžoví
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2. 12. 2009

„VEJVODA DE CHRISTIE“
O: Champ Dog-Lome
M: Muffy Dog-Lome
Ch: Ing. Hozmanová Táňa, V Pěšinách 158, 251 64 Mnichovice, t: 733 751 118
0/3 černí

6. 12. 2009

„ISTAKO“
O: Ch. Klark Pibaro
M: Baby Od Měsíce nad řekou
Ch: Hromová Alena, Čechova 93, 440 01 Veltěže, t: 607 970 667
1/2 černí

10. 12. 2009 „HAVAVLON“
O: Bard Havavlon
M: Jenny Havavlon
Ch: Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08, t: 723 437 520
2/2 béžoví
15. 12. 2009 „ROZÁRKA“
O: Bols Dog-Lome
M: Afrodithe z Údolí vzpomínek
Ch: Rejnková Kateřina, Jelmo 9, 373 71 Rudolfov, t: 606 823 689
0/2 béžoví
22. 12. 2009 „ZLATÁ NYMFA“
O: Kesanderś Merlin
M: Adeline Zlatá Nymfa
Ch: Karásková Hana, Jílové 78, 463 42 Hodkov, Nad Mohelkou, t: 724 906 500
0/2 černí
24.12.2009

„MALÝ SEN“
O: Alfons Trojský vršek
M: Ch. Gina Malý sen
Ch: Slabá Jana, Dolní Ředice 40, 533 75, t: 605 276 020
1/2černí

27. 12. 2009 „ ALTBOX“
O: Jch. Jolly Dog- Lome
M: Maya Pug Altbox
Ch: Altschulová Jana, Skupice 58, 440 01 Louny, tel: 737 670 472
3/2 béžoví
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Peggy pug Altbox

1. 1. 2010

HAVAVLON“
O: Venda Havavlon
M: Oxana Dog-Lome
Ch: Nýčová Hana, Pátek u Loun 138, 439 08, t: 723 437 520
1/1 černí

11. 1. 2010

„Z KRÁSNÉ HŮRKY“
O: Alfons Trojský vršek
m: Didien Zlatá nymfa
ch: Srovnalová Lenka, Brdičkova 1911/21 Praha, t:775 011 424
3/1 černí

14. 1. 2010

„OD ŽELEZNÉ PANNY“
O: Dorian Dog-Lome
M: Cora z Nadějských rybníků
Ch: Ducháčková Petra, Dobrovského 5, 370 06 České Budějovice, t: 777 883 477
3/1 béžoví
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21. 1. 2010

„PIBARO“
O: Ch. Blä Mandag´s Cute Christian Caramel
M: Ch. Innes Pibaro
Ch: Panýrek Patrik, Mečeříž 62, 294 77, t: 603 453 761, 326 391 564
0/2béžoví

26. 1. 2010

„ALTBOX“
O: Semlans Qupido
M: Comtesa ze Štajniců
Ch: Altschulová Jana, Skupice 58, 440 01 Louny, tel: 737 670 472
1/2 béžoví

4. 2. 2010

„Z LOBKOVICKÝCH VINIC“
O: Semlans Qupido
M: O´Yess Pug ze Sametu
Ch: Hubálková Blanka, Komenského novostavba, 276 01 Mělník, t: 732 233 410
1/2 béžoví

4. 2. 2010

„DRAGON MOPS“
O: Zikmund Pibaro
M: Cherry z Lobkovických vinic
Ch: Čapková Jaroslava, Voskovcova 61, 152 00 Praha5, t: 777 174 338
4/0 béžoví

22. 2. 2010

„BARD“
O: Kay Dog-Lome
M: Gloria Pibaro
Ch: JUDr. Plachý Josef, Letiny 17, 336 01 Blovice, t: 604 404 227
0/3 černí

vrh „G“ Bard
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Národní výstava psů 8.1. – 10.1. 2010 Olomouc
Rozhodčí: Dagmar Rozsypalová
Mops černý
Číslo Pohlaví

Třída

Jméno

2824 Fena

třída mladých

Babeta

2825 Fena

mezitřída

Betsy

Chov. stanice

Black Pug
Kaul
Pibaro

Majitel

Výsledek

Kozák Jiří

V1

Havlíček Miroslav

V1, CAC

Mops béžový
Číslo Pohlaví

Třída

2826 Pes
2827 Pes

třída mladých
třída mladých

2828
2829
2830
2831

Jméno

Chov. stanice

Majitel

třída mladých
mezitřída
třída otevřená
třída vítězů

Geronimo
Bouffon bel
Amy
Amír
Indigo
Winston
Zikmund

Pibaro
Chateau de
Carlin
Doberžín
Aifi
Pibaro
Pibaro

2832 Fena
2833 Fena
2834 Fena

třída mladých
mezitřída
třída otevřená

Gillian
Carolina
Agatha

2835 Fena

třída vítězů

Pibaro
Pibaro
Bublavý
potůček
iz Strogino

Krasivaja
Panýrek Patrik
V1, CAC,
Pibaro
NV, BOB
zdroj: http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy

Pes
Pes
Pes
Pes

Panýrek Patrik
Shmaltsel Elena

Výsledek

Bendáková Lenka
Papalová Anna
Shmaltsel Elena
Panýrek Patrik
Panýrek Patrik
Panýrek Patrik
Havlíček Miroslav

V2
V1, CAJC,
NMJ
NEÚČAST
V1, CAC
V1, CAC
V1, CAC,
NV
V1, CAJC
V1, CAC
V1, CAC

odpoledne u Plachých – chovatelská stanice Bard
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Mezinárodní výstava psů DUOCACIB
6.2. – 7.2. 2010 Brno
Sobota 6.2. 2010
Rozhodčí: MUDr. Milan Raba
Mops černý
Číslo Pohlaví

Třída

Jméno

3556 Fena

třída
mladých

BABETA
BLACK PUG

3557 Fena

mezitřída

Betsy

3558 Fena

třída
otevřená

Decentia

Chov. stanice

Kaul

Majitel

Kozák Jiří

Havlíček
Miroslav
Z Budislaských Konárková
lesů
Andrea
Pibaro

Výsledek

V1,CAJC
V1,CAC
V1,CAC,CACIB

Mops béžový
Číslo Pohlaví

3559 Pes
3560 Pes
3561 Pes
3562 Pes

Třída

třída štěňat
třída
mladých
třída
mladých
třída
mladých

Jméno

Geronimo
Chateau de
Carlin
Unicum

mezitřída

Picador´ s

3564 Pes

mezitřída

Marbelton

3566 Pes
3567 Pes
3568 Pes
3569 Fena
3570 Fena
3571 Fena

třída
otevřená
třída
otevřená
třída
šampionů
třída
šampionů
třída
mladých
třída
mladých
třída

Majitel

Výsledek

Casius Astarte
Coca Bast
Gold

3563 Pes

3565 Pes

Chov. stanice

WINSTON
Enthony-Emir
Zikmund
Picador´ s
Cacily
Gillian
Gabi

Stepniak
VN1
Iwona
Panýrek
V1,CAJC,Nejle
Pibaro
Patrik
pší mladý
Shmaltsel
Bouffon Bel Amy
V2
Elena
Zeridanu Dog
Korešová
VD3
Love
Marcela
ChiesaGogol
Folbrecht
V2,Res.CAC
Sabina
Cherkasova
Luciano
V1,CAC
Irina
Shmaltsel
Pibaro
V1,CAC
Elena
Konárková
Ze Štajniců
V2,Res.CAC
Andrea
Panýrek
V1,CAC,CACI
Pibaro
Patrik
B,BOB
ChiesaV2,Res.CAC,Re
Dolce Divo
Folbrecht
s.CACIB
Sabina
Korešová
Mops-Breeding
V1,CAJC
Marcela
Panýrek
Pibaro
V3
Patrik
Viatyna
Kyselková Iva V2
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3572 Fena

mladých
třída
mladých

Clarissa

3573 Fena

mezitřída

Carolina

3574 Fena

mezitřída

Anjos

3575 Fena
3576 Fena
3577 Fena
3578 Fena
3579 Fena
3580 Fena

třída
otevřená
třída
šampionů
třída
šampionů
třída
šampionů
třída
šampionů
třída
šampionů

Agatha
Krasivaja
Pibaro
ÁJA
Notting Hill

Korešová
Marcela
Panýrek
Pibaro
Patrik
ChiesaToyota
Folbrecht
Sabina
Havlíček
Bublavý potůček
Miroslav
Panýrek
iz Strogino
Patrik
Konečný
Otakon
Otakar
ChiesaBallerina
Folbrecht
Sabina
Mops-Breeding

V4
V2,Res.CAC
V1,CAC
V1,CAC,Res.C
ACIB
V1,CAC
neúčastnil se
V3

Wilma

Jou- Haun

Heikkila Jouni V2,Res.CAC

Viivi

Jou - Haun

Heikkila Jouni VD4

Gerry pug Otakon a Viky Istako
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Neděle 7.2. 2010
Rozhodčí: Khomasuritze R.
Mops černý
Číslo Pohlaví

Třída

Jméno

Chov. stanice

8174 Fena

třída
mladých

BABETA
Kaul
BLACK PUG

8175 Fena

mezitřída

Betsy

Pibaro

8176 Fena

třída
otevřená

Decentia

Z Budislaských
lesů

Majitel

Kozák Jiří
Havlíček
Miroslav
Konárková
Andrea

Výsledek

V1, CAJC
V1, CAC
V1, CAC

Mops béžový
Číslo Pohlaví

8177 Pes
8178 Pes
8179 Pes
8180 Pes

Třída

třída štěňat
třída
mladých
třída
mladých
třída
mladých

Jméno

Geronimo

V1, CAC,NMJ

Chateau de
Carlin
Amír
Zikmund

8182 Pes

mezitřída

Picador´ s

8183 Pes

mezitřída

Marbelton

8185 Pes
8186 Pes

WINSTON
Enthony-Emir
Joshua

8187 Pes

třída
šampionů

Picador´ s

8188 Fena

třída
mladých

Gillian

8189 Fena

mezitřída

Carolina

8190 Fena

mezitřída

Anjos

Stepniak
Iwona
Panýrek
Pibaro
Patrik
Shmaltsel
Bouffon Bel Amy
Elena
Bendáková
Doberžín
Lenka
Panýrek
Pibaro
Patrik
ChiesaGogol
Folbrecht
Sabina
Cherkasova
Luciano
Irina
Shmaltsel
Pibaro
Elena
Konárková
Ze Štajniců
Andrea
Panýrek
Pibaro
Patrik
ChiesaDolce Divo
Folbrecht
Sabina
Panýrek
Pibaro
Patrik
Panýrek
Pibaro
Patrik
ChiesaFolbrecht
Toyota
Sabina

Výsledek

VN1

mezitřída

třída
otevřená
třída
otevřená
třída
šampionů

Majitel

Casius Astarte
Coca Bast
Gold

8181 Pes

8184 Pes

Chov. stanice

V2
NEUČAST
V1, CAC,
CACIB, BOB
V3
V2, R. CAC, R.
CACIB
V1, CAC
V2
V1, CAC
V2, R. CAC
V1, CAJC
V2, R. CAC
V1, CAC
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8191 Fena
8192 Fena
8193 Fena
8194 Fena
8195 Fena
8196 Fena
8197 Fena

mezitřída
třída
otevřená
třída
šampionů
třída
šampionů
třída
šampionů
třída
šampionů
třída
šampionů

Angel
Agatha
Krasivaja
Pibaro
ÁJA
Notting Hill

Arthold
Elisabeth
Havlíček
Bublavý potůček
Miroslav
Panýrek
iz Strogino
Patrik
Konečný
Otakon
Otakar
ChiesaBallerina
Folbrecht
Sabina
Canine Paradise

V3
V1, CAC, R.
CACIB
V1, CAC,
CACIB
NEUČAST
V3

Wilma

Jou- Haun

Heikkila Jouni V2, R. CAC

Viivi

Jou - Haun

Heikkila Jouni V4

zdroj: http://www.cmku.cz/vystava-cmku/index_cz.php

Mops Klub Tour 2010 stav ke dni 14.2.2010
1. Joshua Pibaro
216
x)
137
2. Zikmund Pibaro
x)
3. Evita Pibaro
136,5
124
4. Geronimo Pibaro
x)
5. Krasivaja Pibaro iz Strogino
78,5
6. Carolina Pibaro
76
x)
7. Xela Pibaro
73,5
64
8. Betsy Pibaro
9. Alison Pibaro
57
57
9.Gillian Pibaro
11.Agátha Bublavý potůček
56
12.Valspes Severnoe Sianie
52
13.Sidnay Pibaro
46,5
14.Innes Pibaro
37,5
15.Sheena Pibaro
36
16.Chateau de Carlin Buffon Bel Amy
32
17.Klark Pibaro
28
18.Winston Pibaro
27
19.Fatman Dog-Lome
25,5
20.Decentia z Budislavských lesů
25
x) započítáno 5 nejlepších výsledků
V soutěži dále boduje 23 pejsků a fenek.
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Výstavní kalendář - rok 2010
Název výstavy a kontakt

datum konání

uzávěrka

Mezinárodní výstava psů České Budějovice 24.4.-25.4.2010
1. uzávěrka 5.3. 2010
Českobudějovický kynologický klub
2. uzávěrka 19.3. 2010
P.O. Box 238, Klostermannova 7, 370 04, České Budějovice, telefony: 387 330 454, 387 203 926
Www: http://www.intercanis.cz
Mezinárodní výstava psů Praha
1.5. -2.5.2010
Českomoravský kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, telefon: 266 722 235
Www: http://www.vystavapsu.cz E- mail: vystava@kynologie.cz

Nord Bohemia Canic Litoměřice

22.5. – 23.5.2010

Kynologická jednota, MVP, P.O.Box 178, 412 01, Litoměřice, telefony: 416 731 038
Www: http://www.nordbohemiacanis.eu , E-mail: nord_bohemia_canis@seznam.cz
INTERCANIS Brno – výstaviště
19.6. – 20.6. 2010
Českomoravská kynologická jednota, Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno, telefon: 543 211 558
Www: http://www.intercanis.cz E- mail: info@intercanis.cz
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
28.8. - -29.8.2010
Kynologická jednota Interdog Bohemia – sekretariát MVP, Luční 286, Mladá Boleslav
telefon: 326 327 220, Www: http://www.interdogbohemia.com ,
E-mail: interdogbohemia@seznam.cz
Mezinárodní výstava psů České Budějovice
9.10. – 10.10.2010 1. uzávěrka 20.8. 2010
Českobudějovický kynologický klub, P.O. Box 238,
2.uzávěrka 3.9. 2010
Klostermannova 7, 370 04 České Budějovice
Telefon: 387 203 926,Www: http://www.intercanis.cz , E- mail: vystava.psu-cb@seznam.cz
Mezinárodní výstava psů Praha
6.11. – 7.11.2010
Českomoravský kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, telefon: 266 722 235
Www: http://www.vystavapsu.cz E- mail: vystava@kynologie.cz

Národní výstavy
Národní výstava psů Ostrava
10.4. -11.4. 2010
Kynologická jednota, P.O. Box 130, 709 00 Ostrava- Mariánské hory, telefon: 596 516 891
Www:http://volny.cz/nvpostrava
Národní výstava psů Klatovy
5.6. – 6.6.2010
Český kynologický svaz, Národní výstava psů, P.O.Box 1, 384 11 Netolice, telefon: 725 833 320
Www: http://www.vystavaklatovy.info , E-mail: vystava@vystavaklatovy.cz
Národní výstava psů Mladá Boleslav
17.7 – 18.7. 2010
Kynologická jednota Interdog Bohemia – sekretariát MVP, Luční 286, Mladá Boleslav
telefon: 326 327 220, Www: http://www.interdogbohemia.com ,
E-mail: interdogbohemia@seznam.cz
Národní výstava psů Brno
25.9. – 26.9. 2010
Českomoravská kynologická jednota, Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno, telefon: 543 211 558
Www: http://www.intercanis.cz E- mail: info@intercanis.cz
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Evropská výstava
EuroDog Show Cejle – Slovenia Cejle
30.9.- 3.10. 2010
Kinološka zveza Slovenije, Zapoge 3D, SI – 1217 Vodice, Slovenija
E-mail: inko@eurodogshow2010.si

1. uzávěrka 10.6. 2010
2. uzávěrka 10.8.2010

Světová výstava
World Dog Show 2010

24.-27. 6. 2010

1. uzávěrka 1.2.2010
2. uzávěrka 15.3.2010
3. uzávěrka 1.5.2010
Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, DK-2680 Solrød Strand, www.dansk-kennel-klub.dk
Udstillingens adresse: MCH Messecenter Herning
Vardevej 1, DK-7400 Herning, Danmark, www.mch.dk

Klubové výstavy MOPS KLUB ČR
XXII. Klubová výstava při NV Klatovy 5. 6. 2010

1.uzávěrka 30 .4. 2010
2.uzávěrka 7. 5. 2010

Přihlášky a propozice: Marie Bláhová, Na stráni 662, 345 62 Holýšov, tel: 776 383 511, email:
Marie-Blahova@seznam.cz
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ČMKU schvaluje předložené termíny:
mezinárodních výstav na rok 2011 (podléhají schválení FCI):
5.-6.2.2011 Brno DuoCACIB
23.-24.4.2001 České Budějovice (ČMKJ)
30.4.-1.5.2011 Praha (ČKS)
21.5.2011 Litoměřice (KJČR)
25.-26.6.2011 Brno Intercanis (ČMKJ)
8.-9.10.2011 České Budějovice (ČMKJ)
5.-6.11.2011 Praha (ČKS)
národních výstav na rok 2011:
22.5.2011 Litoměřice (KJČR)
17.-18.9.2001 Brno (ČMKJ)

REDAKČNÍ UZÁVĚRKA pro číslo 2/2010 je 30.6. 2010
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, listy šampiónů posílejte přednostně ve formátu .jpg na e-mail:
zpravodaj@mopsklub.cz
REDAKCE:
Alena HROMOVÁ, Čechova 93, 440 01 Veltěže, tel.: 415 676 230
mobil: +420 607 970 667, e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz
Klubový zpravodaj 1/2010 vydán pro potřeby Mops Klubu ČR v nákladu 160 ks.
Vydavatel: MOPS KLUB ČR
Odpovědný redaktor: Alena Hromová, tisk: Hanzar, Přeštice, tel.: 377 982 71
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Českomoravská kynologická unie, Jankovcova 53/c, Plemenná kniha, 17 00 Praha 7

Přihláška k zápisu štěňat
Vyplní poradce chovu
Došlo dne:
Urgováno:
Datum potvrzení:
Podpis a razítko:

Vyplní Plemenná kniha
Došlo dne:
Urgováno:
Vyřízeno dne:
Dodáno:

Chybí:

Chybí:

Chovatelská stanice:……………………………………………………………………….
Jméno a adresa chovatele: ……………………………….……………………………….
………………………PSČ……………….E-mail….………………telefon………………
Otec:…………………………………………………………číslo zápisu………/……/….
Srst/barva:…………………………………………………………………………………
Matka:………………………………………………………číslo zápisu…………………
Datum narození:……………Srst/barva:………………………………………………...
Datum krytí:
Číslo zápisuvyplní plemenná
kniha

Datum vrhu:

Vrženo psů:

fen:

Přihlašuji psů:

fen:

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

Pohlaví
P/F

Barva srsti

Číslo čipu

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

Pohlaví
P/F

Barva srsti

Číslo čipu

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

Pohlaví
P/F

Barva srsti

Číslo čipu

Zdravotní stav:
Číslo zápisuvyplní plemenná
kniha

Zdravotní stav:
Číslo zápisuvyplní plemenná
kniha

Zdravotní stav:
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Číslo zápisuvyplní plemenná
kniha

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

Pohlaví
P/F

Barva srsti

Číslo čipu

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

Pohlaví
P/F

Barva srsti

Číslo čipu

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

Pohlaví
P/F

Barva srsti

Číslo čipu

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

Pohlaví
P/F

Barva srsti

Číslo čipu

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

Pohlaví
P/F

Barva srsti

Číslo čipu

Zdravotní stav:
Číslo zápisuvyplní plemenná
kniha

Zdravotní stav:
Číslo zápisuvyplní plemenná
kniha

Zdravotní stav:
Číslo zápisuvyplní plemenná
kniha

Zdravotní stav:
Číslo zápisuvyplní plemenná
kniha

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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MOPS KLUB ČR

CH. Agatha Bublavý Potůček
Datum narození: 2.2. 2007
Číslo zápisu: CMKU/MOP/4466/07
Otec: Dharma Do´Dl´bug By Teaseltail
Matka: Doreen Malý Sen
Chovatel: Jana Voleská
Majitel: Miroslav Havlíček

http://www.mopsklub.cz

