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MOPS KLUB ČR

CH Chateau De Carlin Jonne De Josse
Klubový šampion Mops klubu ČR
Datum narození: 9.6. 2010
Otec: CH. Ridgewooder Max
Matka: CH. Vnuchka Buddy Pulkheria S Bul’vara Briosh
Chovatelka: A. Gvozdeva
Majitelka: E. Shmaltzel

http://www.mopsklub.cz
/
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VÝBOR MOPS KLUBU ČR

Prezident:
JUDr. Josef Plachý
Letiny 17, 336 01 Blovice
e-mail: josplachy@seznam.cz
mobil: +420 604 404 227
Sekretář, redakce zpravodaje, tiskový mluvčí:
Ing. Petra Procházková
Ohradní 1359, 140 00 Praha 4 - Michle
e-mail: vybor@mopsklub.cz,
e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz
mobil: +420 732 186 524
Hlavní poradce chovu:
Alena Hromová
Čechova 93, 440 01 Veltěže u Loun
e-mail: alenahromova@seznam.cz
tel.: +420 415 676 230
mobil: +420 607 970 667
Ekonom, evidence členské základny:
Ing. Lucie Olivová
Italská 210/15, 120 00 Praha 2
e-mail: lucie.oliva@gmail.com
mobil: +420 724 057 486
Referent CHP, Welfare:
Helena Kecová
Mostiště 26, 338 28 Radnice
e-mail: Dogfamilie@seznam.cz
mobil: +420 736 200 152
Sídlo Mops klubu na adrese:
JUDr. Josef PLACHÝ
Letiny 17, 336 01 Blovice
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Čestný prezident klubu:
MUDr. Milan RABA
Nová Kolonie1451/3a
155 00 Praha 5 - Stodůlky
e-mail: milanraba@volny.cz
tel./fax: +420 251 511 992
mobil: +420 724 049 739
Revizní komise
Předseda komise:
Jana Klozová
Vitiněves 51, 506 01 Jičín
e-mail: 1ORI1@seznam.cz
mobil: +420 774 801 094
Člen komise:
Jana Nosková
Vitiněves 51, 506 01 Jičín
e-mail: ALFMONKELLY@seznam.cz
mobil: +420 776 112 235
Člen komise:
Taťana Šlesingrová
I.Olbrachta 113, 273 08 Pchery
e-mail: pesvitaci@seznam.cz

mobil: +420 723 321 937

INTERNETOVÉ STRÁNKY
http://www.mopsklub.cz/
Beky a.s.
Zákolany 40, 273 28 Zákolany
e-mail: obsah článků editor@mopsklub.cz,
grafika a kód webmaster@mopsklub.cz
tel.: +420 315 783 153
mobil: +420 607 912 203
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Členská schůze Mops klubu schválila změnu chovatelského řádu.
Ruší se pozice krajských poradců chovu a nahrazují je konzultanti.
Tito členové Mops klubu, navržení hlavním poradcem chovu a schválení
výborovou schůzí, budou zajišťovat poradenskou činnost pro chovatele.
Jmenování byli:
Mgr. Dana HNILIČKOVÁ
Nám. Osvobození 137
788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel.: 583 239 317
mobil: +420 607 288 587
Pavla KOTĚŠOVCOVÁ
332 03 Šťáhlavy 574
tel.: 377 969 142
mobil: +420 605 180 721
Jana HOLUBOVÁ
Radostín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil: +420 608 702 574
Renata ŠIMANDLÍKOVÁ
Zlončice 19
278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil:+420 724 970 795
e-mail: RViktoria@seznam.cz
Jiří PIFFL
Nad Mazankou 14/1125
182 00 Praha 8
mobil:+420 603 786 387

Kromě uvedených členů tuto činnost plní všichni členové výboru Mops klubu.
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PLATBY A BANKOVNÍ SPOJENÍ NA MK ČR
IČ MK ČR: 452 49 474
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Okresní pobočka 305 09 Plzeň
název účtu:
číslo účtu:
kód banky:
konstantní symbol:
IBAN:
variabilní symbol:

Mops klub ČR
0725280329/0800
0800
0308
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
welfare

0300
0250
0140
0170
0500
0200
0400
3333
1111
2222
4444

NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT VŠECHNA ČÍSLA, JINAK NELZE ZJISTIT KDO PLATIL!

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:
pro člena MK ČR 500,- Kč
pro člena MKČR - důchodci a studenti 350,- Kč
pro zahraniční členy 20,- €
zápisné pro nové členy + 50,- Kč
POPLATKY:
za vystavení krycího listu 140,- Kč
za štěně 170,- Kč
za chovatelskou přehlídku 250,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1/2 stránky 200,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1 stránka 400,- Kč
za placenou inzerci na internetových stránkách Mops klubu ČR /www.mopsklub.cz/ od 100,- Kč

Nečlenové platí vše dvojnásobně !
Členský příspěvek musí být zaplacen do konce roku pro rok následující !!!
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ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8 – Kobylisy
Fax : 234 221 371
Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00
I .Jarošová
tajemnice ČMKU
cmku@cmku.cz
tel.: 234 221 371
Ing. K. Fialová
Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby
fialova@cmku.cz
tel.: 234 221 375
Bc. L. Křeček
Plemenná kniha
krecek@cmku.cz
tel.: 234 221 372
S. Hurábová
Plemenná kniha
hurabova@cmku.cz
tel.: 234 221 377
L. Fairaislová
Šampioni, chovatelské stanice
fairaislova@cmku.cz
tel.: 234 221 370
M. Truksová
Plemenná kniha
truksova@cmku.cz
tel.: 234 221 374
L. Pečená
Plemenná kniha
pecena@cmku.cz
tel.: 234 221 376
T. Lemerová
Podatelna, výstavy ČMKU
podatelna@cmku.cz
tel.: 234 221 371
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PŘIHLÁŠKA
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat
v sobotu 7.9. 2014 v restauraci Keltovna v Nižboru.
PES/FENA
Jméno psa / feny včetně chovatelské stanice
Datum narození………………….číslo zápisu………………….. barva…………………
Otec psa / feny : Jméno a chovatelská stanice…………………………………………………..
Číslo zápisu: …………………………………………………………………………………….
Matka psa/ feny: Jméno a chovatelská stanice…………………………………………………
Číslo zápisu: ……………………………………………………………………………………
Účast na výstavě (místo a datum): ……………………………………………………………...
Známka zapsaná v rodokmenu: …………………………………………………………………
Patelly: …………………………………………………………………………………………
Jméno a adresa chovatele………………………………………………………………………..
Jméno a adresa majitele…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
E-mail, telefon:

……………………………………………………………………………...

Prosíme vyplňte vše dle skutečnosti.
Jsem člen MKČR:

Ano ID(osobní číslo)…………..
Ne
Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí podmínky CHP.
…………………………….
Podpis majitele psa/feny
Přihlášku a fotokopii rodokmenu(zapsaná výstava a patelly) zašlete do uzávěrky jako
obyčejnou zásilku na adresu referenta:
Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, tel.: 736200152, e-mail:dogfamilie@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek: 25.8.2014
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PROPOZICE
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat
v neděli 7.9. 2014 v restauraci Keltova v Nižboru
MK ČR se jako člen ČMKU řídí Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení
nebo svodu zvířat a při chovu.
Veterinární přejímka – 9:00 – 10 hod.
Začátek přehlídky - v 10 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 2014



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



Psi a feny musí absolvovat povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky (patelly)
s výsledkem maximálně do 2/2 od certifikovaného veterináře, který svůj závěr
zapíše do průkazu původu.

Doklad o zaplacení poplatku CHP (ústřižek složenky nebo potvrzení o vkladu na účet)
členové 250,- Kč . Nečlenové 500,- Kč.
Při přihlášení na místě konání platí členové 500,- Kč. Nečlenové 1000,- Kč.
ČÚ: 0725280329/0800, VS: členské číslo , SS: 0250
Přihlášky spolu s fotokopií rodokmenu s potvrzenou a zapsanou výstavou a vyšetřením
patelly (bez nich je přihláška neplatná) zaslat do uzávěrky 25.8. 2014 jako obyčejné psaní
na adresu referenta CHP pro přijetí přihlášek je rozhodující datum na razítku podání na poště.
Přihlášky došlé po uzávěrce budou posuzovány jako přihlášení na místě za zvýšený poplatek!
Potvrzení o přijetí na přehlídku bude potvrzeno e-mailem týden před přehlídkou

V rodokmenu musí být podpisy chovatelů (přední strana PP) a majitelů
včetně adres ( na PP zadní strana ).
Zapsána a potvrzena výstava a vyšetření patelly
Adresa referenta CHP: Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, Tel: 736200152
Dogfamilie@seznam.cz
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Charlie
Náš Charlie se 15. ledna dožil krásných, spokojených patnácti let. Vzpomínám, jak jsme
k němu přišli. Měli jsme již přes rok mopsíka Luckyho, ale všichni nám říkali „jeden mops –
smutný mops“ , navíc byl Lucky velmi hravý a musela jsem si s ním neustále hrát já, tak jsem
si řekla – pořídíme mu druhého mopsíka a bude pokoj. Zamluvila jsem štěně od krásné
fenky Aranky v Plzni, mělo se to narodit k Ježíšku, ale když nastal čas, majitel smutně zjistil,
že Arance sice rostlo bříško, ale štěňátka to bohužel nebudou, jenom tak ztloustla. A tak jsme
hledali náhradu , až jsme se dozvěděli o paní Kupcové, kde byla k mání dvě štěňátka.
Protože v chovu došlo na písmeno U, pojmenovali ho Urquell, když je tedy z Plzně. To se
nám nezdálo, volat na štěňátko Urquell , a tak jsme mu začali říkat Charlie, protože nám
svým ťapkáním připomínal Chaplina.

Šťastně jsme ho přivezli domů, ale naše radost brzy skončila, protože Lucky ho prostě
nechtěl, díval se na mně těma mopsíma očima tak smutně a vyčítavě, úplně si přestal hrát a
odmítl všecky své hračky, kterých se to štěňátko jen dotklo, bylo to pro všecky velice smutné.
Už jsem se radila s paní Kupcovou, jestli by si ho nevzala zpátky, kdyby se to nezměnilo.
Vydrželi jsme, ale trvalo nejmíň půl roku, než ho Lucky akceptoval, ale stejně jsem měla
dojem, že ho bere jen jako nutné zlo. Charliemu to naštěstí nevadilo, všechno se od něho
naučil, na procházkách byli nerozluční, spávali spolu v křesle a po čase si občas spolu
dokonce i hráli. Charlie byl vždycky naprosto bezproblémový pes, hodný a poddajný, až jsem
se tomu divila, protože Lucky byl jiný, hrdý a svéhlavý. A nakonec by se dalo říci, že mu
Charlie skoro zachránil život. Jednou v létě jsem po obědě držela siestu , pejsci byli na terase
a vtom přiběhl Charlie celý mokrý, jako kdyby mi chtěl něco říct. Když jsem se šla podívat
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ven , Lucky z posledních sil šlapal vodu v rohu bazénu, kam zřejmě spadl , sám by se
odtamtud určitě nedostal, okraj bazénu byl vysoko.
A tak běžela léta, až přišel čas, kdy jsme se s Luckym museli rozloučit; dožil se čtrnácti let.
Charlie tu ztrátu nesl velmi těžce, uvědomila jsem si, že vlastně za celý svůj život nebyl
nikdy sám, nebyl zvyklý sám chodit na procházku, nic ho netěšilo, nevěděl si se sebou rady.
Proto jsme se rozhodli pořídit mu společníka, tak přišel do rodiny v pořadí již třetí mops,
tentokrát černý, Frederik Bard, náš miláček Fredie. Ten je zase úplně jiný, nejen proto, že je
černý, temperamentní mazel, ale to by byla nová kapitola . Charlie ho přijal okamžitě a jsou
spolu zase nerozlučná dvojka.
Závěrem bych chtěla při té příležitosti patnácti let s Charliem poděkovat za zdravého,
hodného a milého mopsíka z chovu paní Kupcové, po obou rodičích z chovu Dog Lome paní
Krsové. Myslím, že obě dámy se velmi zasloužily o chov krásných a zdravých mopsů
v Čechách, díky za to.
Jaroslava Krajná

Amanda – mopsí babička

My máme mopsí babičku Amandu hraniční potok,která se narodila 6.8.1998 tátovi Cyrylu
Bendogi a mámě jménem Bria Radyňský vrch.I přes svůj věk nás dokáže rozesmát svou
reakcí na vlastní karamboly. Už hůře vidí a slyší ale má velký smysl pro humor. Pokud na ni
někdo při venčení přátelsky promluví (naproti nám je FF a studenti po TV reklamě volali
Bobíka-což ji bylo úplně jedno  běží jak mladice vítat dotyčného a to se dějí věci .
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Např.se rozběhla v ústrety paní, která stála v prosklené zastávce a neviděla to sklo, narazila do
něj , udělala salto, my jsme s paní vyjekli a Amanda se otřepala, jakoby s úsměvem začala
poskakovat, ňafat a vrtěla ocasem jak o život.Nebo když přijdou přátelé,většinou spinká a
potom vyskočí a běží vítat tak akčně, že zakopne o vlastní nohy a zase vrtí a hupsá, no prostě
je to srandista.Za mlada si dělala legraci klidně i z velkých psů.Byli jsme v parku a začali se
tam rvát 2-3 psi(i bojová plemena).Tvářila se jako by byla královna, která je napomíná, hrdě
stála a párkrát na ně štěkla.Nejdříve ji ignorovali,potom se posadili, koukli na ni, na sebe a
rozběhli se vůči ní.Ona se mi vytrhla a běžela směrem k lavičce,uděla kličku, sedla vedle
lavičky a s vrtěním ocasu sledovala, jak jeden po druhém nalítli plnou parou do lavičky
.Byli tak otřeseni, že se každý dobelhal k pánečkovi a zapomněli na rvačku.Říkala jsem ji: ,,
Jednou tě spolknou jako malinu !",ale byla radostí bez sebe ! Jako štěně hopsala s dcerou v
pokojíčku při tancování, cvičení, trpělivě ležela na zádech s obvazy na packách a ubrouskem
na čele, protože si Karolínka hrála na lékařku, nechala se vozit na skateboardu po předsíni, v
chladnějším počasí ráda chodila na procházky Mariánským údolím a stále byla plná energie a
radosti.
Jsou to úžasní psí kamarádi tihle mopsíci.
S přáním příjemného dne Naďa Zoufalová.

Zápis z 7. výborové schůze Mops klubu ČR
Datum a místo jednání:
Účastníci:
Omluveni:
Zapsala:
Přílohy:

číslo
4/5

6/1

1.12. 2013, Nižbor
Hromová Alena, Kecová Helena, Ing. Olivová Lucie, Plachá
Věra, JUDr. Plachý Josef, Ing. Procházková Petra.
Procházková Petra

Kontrola úkolů
téma
Morální kodex člena Mops klubu ČR: výbor klubu pracuje na definitivní podobě
kodexu. Informace k Morálnímu kodexu člena MK ČR bude členské základně
předložena na ČS v roce 2014.
typ: Ú
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2014:
Bonitace 2014 – 8.3. 2014 - Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/
Členská schůze – 22.3. 2014 - Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/
14.6. 2014 – 29. klubová výstava mopsů + 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy,
Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/, rozhodčí – pan Otakar
Vondrouš, ČR.
13.6. 2015 – 30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy.
Rozhodčí Mgr. Zuzana Brotánková.
1.12. 2013 – proběhla kontrola dílčích úkolů.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
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6/3

6/5

6/6


7/1

Paní Plachá odstoupila z výboru klubu k 31.12. 2013. Výborem klubu bude zajištěná
její náhrada. Budou osloveni zájemci o práci ve výboru z voleb v roce 2013. Následně
se osloví členská základna.
1.12. 2013 – kandidáti z voleb v roce 2013 neměli zájem, proto byl výbor doplněn z řad
členů klubu: byla kooptována Ing. Lucie Olivová. Na ČS bude návrh předložen
k odsouhlasení.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Úprava webových stránek – řeší se.
1.12. 2013 – současné stránky jsou nevyhovující. Pan Snop přislíbil vytvoření nových
webových stránek – jednalo by se o sponzorský dar klubu. Záměr se neuskutečnil.
Webmaster – pan Ivan Stejskal garantuje vytvoření webových stránek v první pololetí
roku 2014 zdarma.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
Změna zápisního řádu – ze zápisu č. 5, bod č. 4
Záležitost byla projednána společně s MSBMK – konstatováno, že budeme vycházet
z uzavřené smlouvy o spolupráci. V souladu s novelou zápisného řádu ČMKU bude
upraven záp. řád MK.
1.12. 2013 – členská základna bude obeznámena na schůzi v březnu 2014.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Nové úkoly
Nová členka: paní Jolana Pillarová.
typ: I

odpovídá: výbor klubu

termín: dle textu

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

Zápis z 1. výborové schůze Mops klubu ČR
Datum a místo jednání:
Účastníci:
Omluveni:
Zapsala:
Přílohy:

číslo
4/5

8.2. 2014 Nižbor
Hromová Alena, Kecová Helena, Ing. Olivová Lucie, Plachá
Věra, JUDr. Plachý Josef, Ing. Procházková Petra.
Procházková Petra

Kontrola úkolů
téma
Morální kodex člena Mops klubu ČR: výbor klubu pracuje na definitivní podobě
kodexu. Informace k Morálnímu kodexu člena MK ČR bude členské základně
předložena na ČS v roce 2014.
typ: Ú
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
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6/3

6/5

6/6


1/1

1/2

1/3

7/1

Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2014:
Bonitace 2014 – 8.3. 2014 - Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/
Členská schůze – 22.3. 2014 - Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/
14.6. 2014 – 29. klubová výstava mopsů + 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy,
Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/, rozhodčí – pan Otakar
Vondrouš, ČR.
13.6. 2015 – 30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy.
Rozhodčí Mgr. Zuzana Brotánková.
1.12. 2013 – proběhla kontrola dílčích úkolů.
8.2. 2014 – proběhla kontrola dílčích úkolů.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Paní Plachá odstoupila z výboru klubu k 31.12. 2013. Výborem klubu bude zajištěná
její náhrada. Budou osloveni zájemci o práci ve výboru z voleb v roce 2013. Následně
se osloví členská základna.
1.12. 2013 – kandidáti z voleb v roce 2013 neměli zájem, proto byl výbor doplněn z řad
členů klubu: byla kooptována Ing. Lucie Olivová. Na ČS bude návrh předložen
k odsouhlasení.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Úprava webových stránek – řeší se.
1.12. 2013 – současné stránky jsou nevyhovující. Pan Snop přislíbil vytvoření nových
webových stránek – jednalo by se o sponzorský dar klubu. Záměr se neuskutečnil.
Webmaster – pan Ivan Stejskal garantuje vytvoření webových stránek v první pololetí
roku 2014 zdarma.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
Změna zápisního řádu – ze zápisu č. 5, bod č. 4
Záležitost byla projednána společně s MSBMK – konstatováno, že budeme vycházet
z uzavřené smlouvy o spolupráci. V souladu s novelou zápisného řádu ČMKU bude
upraven záp. řád MK.
1.12. 2013 – členská základna bude obeznámena na schůzi v březnu 2014.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Nové úkoly
JUDr. Plachý informoval členy výboru o změnách, které se týkají činnosti klubu
v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Informace bude podaná i na členské
schůzi.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
Evropská výstava 2014 – výbor klubu přednese na členské schůzi návrh, aby člen klubu,
který přihlásí psy na tuto výstavu, dostal příspěvek ve výši 1000,- Kč (bez ohledu na
počet přihlášených psů).
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Účetní kontrola od 1.11.-31.12. 2013 – provedla paní Šlesingrová – výsledek, vše
v pořádku, nebylo zjištěno žádné pochybení.
typ: I
odpovídá: Věra Plachá,
termín: dle textu
Taťana Šlesingrová
Noví členové: pan Tomáš Kreml, paní Petra Řeřichová.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu

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

Zápis z 2. výborové schůze Mops klubu ČR
Datum a místo jednání:
Účastníci:
Omluveni:
Zapsala:
Přílohy:

číslo
4/5

6/1

6/3

6/5

6/6

8.3. 2014 Nižbor
Hromová Alena, Kecová Helena, Ing. Olivová Lucie, Plachá
Věra, JUDr. Plachý Josef, Ing. Procházková Petra.
Procházková Petra

Kontrola úkolů
téma
Morální kodex člena Mops klubu ČR: výbor klubu pracuje na definitivní podobě
kodexu. Informace k Morálnímu kodexu člena MK ČR bude členské základně
předložena na ČS v roce 2014.
typ: Ú
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2014:
Bonitace 2014 – 7.9. 2014 - Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/
Členská schůze – 22.3. 2014 - Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/
14.6. 2014 – 29. klubová výstava mopsů + 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy,
Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/, rozhodčí – pan Otakar
Vondrouš, ČR.
13.6. 2015 – 30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy.
Rozhodčí Mgr. Zuzana Brotánková.
8.3. 2014 – proběhla kontrola dílčích úkolů.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Paní Plachá odstoupila z výboru klubu k 31.12. 2013. Výborem klubu bude zajištěná
její náhrada. Budou osloveni zájemci o práci ve výboru z voleb v roce 2013. Následně
se osloví členská základna.
1.12. 2013 – kandidáti z voleb v roce 2013 neměli zájem, proto byl výbor doplněn z řad
členů klubu: byla kooptována Ing. Lucie Olivová. Na ČS bude návrh předložen
k odsouhlasení.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Úprava webových stránek – řeší se.
1.12. 2013 – současné stránky jsou nevyhovující. Pan Snop přislíbil vytvoření nových
webových stránek – jednalo by se o sponzorský dar klubu. Záměr se neuskutečnil.
Webmaster – pan Ivan Stejskal garantuje vytvoření webových stránek v první pololetí
roku 2014 zdarma.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý, termín: dle textu
Petra Procházková
Změna zápisního řádu – ze zápisu č. 5, bod č. 4
Záležitost byla projednána společně s MSBMK – konstatováno, že budeme vycházet
z uzavřené smlouvy o spolupráci. V souladu s novelou zápisného řádu ČMKU bude
upraven záp. řád MK.
8.3.2014 – členská základna bude obeznámena na schůzi v březnu 2014.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
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2/4

2/5

2/6

JUDr. Plachý informoval členy výboru o změnách, které se týkají činnosti klubu
v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Informace bude podaná i na členské
schůzi.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
Evropská výstava 2014 – výbor klubu přednese na členské schůzi návrh, aby člen
klubu, který přihlásí psy na tuto výstavu, dostal příspěvek ve výši 1000,- Kč (bez
ohledu na počet přihlášených psů).
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Nové úkoly
Bylo podáno daňové přiznání za rok 2013.
typ: I
odpovídá: Věra Plachá,
termín: dle textu
Den mopse – se uskuteční 4. října ve Vinoři. Organizuje paní Renata Šimandlíková +
pan Martin Sysel.
typ: I
odpovídá: Renata
termín: dle textu
Šimandlíková
14.6. 2014 – 29. klubová výstava mopsů + 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy,
Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/, rozhodčí – pan Otakar
Vondrouš, ČR.
8.3. 2014 – uzávěrky budou 14. a 23.5. 2014. Sponzoring klubové výstavy:
Poděkování patří chovatelské stanici PIBARO – pan Panýrek a pan Piffl darovali
poháry pro všechny třídy!
Sklárny Nižbor darují křišťálové poháry pro BOJ, BOB, BOV.
Firma Husse – pan Koněčný ?
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Paní Hájková byla vyzvána výborem klubu k vysvětlení svých příspěvků na sociálních
sítích, kde mimo jiné kritizovala práci výboru mops klubu. Paní Hájková zaslala své
vyjádření a omluvu. Výbor klubu byl s dopisem seznámen, bere ho na vědomí. Dopis je
uložen v archivu klubu.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
Klubový šampión – od 1.3. 2014 bude upravená bodovací tabulka – bude doplněn BOJ.
typ: I
odpovídá: Petra
termín: dle textu
Procházková
Nová členka: paní Renata Čéšková.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu

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

Zápis z 3. výborové schůze Mops klubu ČR
Datum a místo jednání:
Účastníci:

22.3. 2014 Nižbor
Hromová Alena, Kecová Helena, Ing. Olivová Lucie, JUDr.
Plachý Josef, Ing. Procházková Petra.

Omluveni:
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Procházková Petra

Zapsala:
Přílohy:

číslo
6/1

6/5

6/6

1/1

1/2

2/2

Kontrola úkolů
téma
Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2014:
Bonitace 2014 – 7.9. 2014 - Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/.
V příloze zpravodaje upravená bonitační karta.
14.6. 2014 – 29. klubová výstava mopsů + 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy,
Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/, rozhodčí – pan Otakar
Vondrouš, ČR.
13.6. 2015 – 30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy.
Rozhodčí Mgr. Zuzana Brotánková.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Úprava webových stránek – řeší se.
1.12. 2013 – současné stránky jsou nevyhovující. Pan Snop přislíbil vytvoření nových
webových stránek – jednalo by se o sponzorský dar klubu. Záměr se neuskutečnil.
Webmaster – pan Ivan Stejskal garantuje vytvoření webových stránek v první pololetí
roku 2014 zdarma.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý, termín: dle textu
Petra Procházková
Změna zápisního řádu – ze zápisu č. 5, bod č. 4
Záležitost byla projednána společně s MSBMK – konstatováno, že budeme vycházet
z uzavřené smlouvy o spolupráci. V souladu s novelou zápisného řádu ČMKU bude
upraven záp. řád MK.
8.3.2014 – členská základna bude obeznámena na schůzi v březnu 2014.
22.3. 2014 –schváleno členskou základnou.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
JUDr. Plachý informoval členy výboru o změnách, které se týkají činnosti klubu
v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Informace bude podaná i na členské
schůzi.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
Evropská výstava 2014 – výbor klubu přednese na členské schůzi návrh, aby člen
klubu, který přihlásí psy na tuto výstavu, dostal příspěvek ve výši 1000,- Kč (bez
ohledu na počet přihlášených psů).
22.3. 2014 – schváleno členskou základnou.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Den mopse – se uskuteční 4. října ve Vinoři. Organizuje paní Renata Šimandlíková +
pan Martin Sysel.
typ: I
odpovídá: Renata
termín: dle textu
Šimandlíková
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14.6. 2014 – 29. klubová výstava mopsů + 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy,
Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/, rozhodčí – pan Otakar
Vondrouš, ČR.
8.3. 2014 – uzávěrky budou 14. a 23.5. 2014. Sponzoring klubové výstavy:
Poděkování patří chovatelské stanici PIBARO – pan Panýrek a pan Piffl darovali
poháry pro všechny třídy!
Sklárny Nižbor darují křišťálové poháry pro BOJ, BOB, BOV.
Firma Husse – pan Koněčný ?
22.3. 2014 – proběhla kontrola dílčích úkolů.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu

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

Šampion šampionů 2013 – ICH. Monpasie Fokus – Pokus, vítěz třídy IX.
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Zápis z členské schůze Mops klubu ČR dne
22.března 2014 Nižbor.

Program:
1. Přivítání
2. Předání diplomu Šampion Mops klubu ČR
3. Volba mandátní a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti klubu od minulé členské schůze
5. Zpráva hlavního poradce chovu
6. Zpráva o hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014
7. Zpráva revizní komise
8. Zpráva welfare
9. Návrh na doplnění výboru
10. Návrh na úpravu zápisního řádu
11. Diskuse
12. Zpráva mandátové komise
13. Schválení návrhu na usnesení
14. Závěr
Schůze zahájena v 10:10 hod., přítomných členů klubu 11.
K bodu 1:
JUDr. Plachý přivítal členy na členské schůzi (dále jen ČS), vydává organizační pokyny
k průběhu schůze. Z členů nemá nikdo nic na doplnění programu.
JUDr. Plachý předložil ČS návrh programu, který byl jednomyslně přijat.
K bodu 3:
ČS schválila:
Mandátová a návrhová komise bude jednočlenná.
Komise mandátová: MUDr. Milan Raba
pro 10, zdržel 1
Komise návrhová: MVDr. Jana Šikulová
pro 10, zdržel 1
pro vsichni
K bodu 4:
Zpráva o činnosti klubu od minulé členské schůze – JUDr. J. Plachý
Vážení přátelé, dámy a pánové,
dovolte, abych zhodnotil činnost Mops klubu za uplynulý rok 2013. Nejdříve o činnosti
výboru. Na minulé členské schůzi, která byla volební, byl zvolen 5 členný výbor. Všichni
jeho členové se aktivně podíleli na klubové činnosti. Obavy, které předcházely rozhodnutí
ponechat pouze 5 členný statutární orgán klubu, se díky obětavému přístupu jednotlivých
členů nenaplnily. Výbor se sešel v loňském roce na 7 výborových schůzích. Byly řešeny
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základní otázky činnosti klubu, zejména příprava a organizace jednotlivých klubových akcí. O
jednotlivých oblastech činnosti klubu vás budou informovat ostatní členové výboru.
Považuji za nutné se také zmínit o činnosti revizní komise. Pod vedením její předsedkyně
paní Jany Klozové komise svědomitě plnila své úkoly. Podrobnosti jsou obsahem zprávy
revizní komise.
Značnou pozornost jsme věnovali plnění úkolů, vyplývajících z usnesení členské schůze. Na
tomto místě se chci zmínit o jednom úkolu, který je delší dobu předmětem diskuse. Jedná se o
etický kodex člena klubu. Tato otázka byla členy výboru projednávána a posuzována ze všech
možných úhlů pohledu. Výsledkem našeho jednání je návrh, aby členská schůze schválila
zrušení tohoto úkolu. Předpokládám, že se přítomní členové klubu v diskusi k tomuto
problému ještě vyjádří. K návrhu na zrušení tohoto úkolu nás vedlo několik skutečností.
V poslední době došlo k silné komercializaci v oblasti kynologie. V řadě případů převažuje
finanční stránka věci nad etikou chovu. V případě přijetí etického kodexu chovatele bychom
museli buď akceptovat stávající, ne vždy správný přístup k chovu mopsů anebo vytvořit
klubovou normu, kterou by bylo obtížné dodržet, případně její nedodržení postihovat. Dostali
jsme se do situace, kterou mohu nazvat patovou, kdy jakékoliv řešení by nebylo odpovídající.
V souladu s usnesením členské schůze vydal Mops klub tři čísla Klubového zpravodaje.
Zpravodaj si udržuje standartní úroveň.
V loňském roce byla ukončena soutěž Mops klub tour. Nahradilo jí zadávání titulu
Šampion Mops klubu České republiky. Jako první tento titul získala černá fenka Lolly Boop
Black Hejakral chovatelky a majitelky paní MVDr. Jany Šikulové.
Na minulé členské schůzi se nabídl náš nový člen pan Snop, že vytvoří nové klubové
webové stránky. Protože již delší dobu nejsme s fungováním těchto stránek spokojeni,
přivítali jsme tento návrh s radostí. Členové výboru se sešli s panem Snopem a podrobně
projednali náplň nových webových stránek. Největší důraz jsme kladli na jejich přitažlivost a
jednoduchou obsluhu. Byl dohodnutý termín, ve kterém bude výbor klubu seznámen se
základními funkcemi. Po několika urgencích jsme zjistili, že pan Snop svůj slib nesplní.
Navíc ani nezaplatil členský příspěvek na rok 2014 a proto již není členem našeho klubu.
Sekretář klubu ing. Petra Procházková kontaktovala stávajícího webmastera a sdělila mu
naše výhrady k fungování současných klubových webových stránek. Byla ujištěna o tom, že
webové stránky budou přepracovány a naše připomínky do nich zahrnuty.
Zásluhou paní Heleny Kecové fungují webové stránky welfare. V posledním období po
projednání na výboru byly doplněny o další oblast - a to zveřejňování zvlášť odstrašujících
případů týrání mopsů a informace o osobách, které se na tomto týrání podílejí. Pokud někdo
z vás zná takovéto případy, může se s paní Kecovou spojit a domluvit jejich zveřejnění.
Jako další úkol bylo uloženo výboru projednat s představiteli MSBMK sjednocení
podmínek pro uchovnění. Mops klub přijal jako podmínku pro uchovnění vyšetření patel a
jeho zapsání do PP. Někteří naši členové využili možnost uchovnit své mopse u MSBMK,
který pro své členy toto vyšetření nevyžaduje. Dostali jsme se tak do situace, kdy nemůžeme
důsledně naplňovat jeden z našich hlavních úkolů – garanci odchovávání zdravých jedinců
plemene mops. S ohledem na značnou vzdálenost sídel našich klubů probíhalo jednání
písemnou a telefonickou formou. Výsledkem těchto jednání je ujištění hlavní poradkyně
MSBMK, že při uchovňování mopsů v majetku členů našeho klubu bude potvrzení v PP o
tomto vyšetření také vyžadováno. Chci apelovat na chovatelskou zodpovědnost všech našich
členů, kteří využijí možnosti uchovnit své mopsíky u MSBMK, aby respektovali tuto dohodu.
Dalším úkolem bylo provést revizi stávajících norem MK. V našem případě se jedná o
zápisní řád a stanovy. Prezident a hlavní poradkyně chovu připravili návrh na úpravu
zápisního řádu, který vám bude předložen k diskusi a schválení. S ohledem na účinnost
nového občanského zákoníku od 1.1.2014 bude třeba zásadním způsobem upravit naše
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stanovy a připravit dokumenty potřebné pro další fungování klubu v souladu se zákonnými
normami. Jedná se o poměrně složité a obsáhlé úpravy. Proto navrhuji členské schůzi, aby
v usnesení uložila výboru klubu zajistit splnění tohoto úkolu do příští členské schůze. ČS
v roce 2015 se již musí konat podle nových norem.
Mops klub v loňském roce zorganizoval jednu klubovou výstavu. Konala se v Nižboru u
Berouna a posuzovala paní Sabina Chiesa-Folbrecht. Zásluhou organizačního týmu proběhla
výstava bez komplikací. Poděkování patří hlavnímu sponzorovi – firmě HUSSE, jejíž
zástupce pan ing. Otakar Konečný připravil pro vystavující krásné a hodnotné ceny.
Další tradiční akcí klubu je Den mopse. V loňském roce se uskutečnil ve Stradonicích u
Nižboru. Velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi paní Renatě Šimandlíkové a jejím
pomocníkům. Den mopse byl hodnocen přítomnými velice kladně. Spojení Dne mopse
s chovatelskou přehlídkou se neosvědčilo. Ukázalo se, že tato forma byla příliš náročná jak
pro organizátory, tak pro pejsky. V letošním roce tyto akce spojovat nebudeme.
Na Evropské výstavě ve Švýcarsku zabodoval Patrik Panýrek se psem Alex iz Strogino,
který se stal evropským vítězem veteránů. Dlouhodobé výstavní úspěchy tohoto chovatele
ocenila i ČMKU, která nominovala jeho mopse Monpasie Fokus-Pokus na prestižní výstavu
For eukanuba world challenge v prosinci 2013 v USA. Výstavní úspěchy dovršil pan Panýrek
se svým mopsem Monpasie Fokus-Pokus 1.místem v IX. třídě na akci Šampion šampionů
v lednu letošního roku.
Dnešní členskou schůzí končí ze zdravotních důvodů své působení ve funkci ekonomka
klubu paní Věra Plachá. S její prací ať už v oblasti hospodaření, evidence členské základny
nebo při rozesílání klubového zpravodaje jsme se setkali všichni. Dovolte, abych jí za tuto
obětavou práci poděkoval a vyslovil přesvědčení, že nám bude i nadále v klubu pomáhat.
Hledání nové ekonomky nebylo jednoduché. Výbor oslovil řadu členů klubu, kteří
v loňském roce kandidovali do výboru. Nabízenou pozici ve výboru nikdo nepřijal. Jsme rádi,
že naši nabídku přijala ing. Lucie Olivová. Výbor doporučuje přítomným schválit její
kooptaci na funkci ekonomky klubu. Věřím, že se bude paní Olivové s námi dobře
spolupracovat.
Závěrem chci poděkovat všem členům výboru a revizní komise za jejich obětavou a
iniciativní práci. Věřím, že v roce 2014 navážeme na úspěšnou činnost klubu. Přeji všem
členům Mops klubu hodně chovatelských i výstavních úspěchů. Děkuji vám za pozornost a
končím svými oblíbenými slovy:
…..S MOPSEM NENÍ ČLOVĚK NIKDY SÁM……
JUDr. Josef Plachý
Diskuse ke správě:
Spolupráce s MSBMK: JUDr. Plachý oslovil MSBMK a při uchovnění mopsů členů našeho
klubu bude nutné předložit i u MSBMK potvrzení na vyšetření luxace patelly.
Nový občanský zákoník: JUDr. Plachý - od roku 2015 bude členská schůze dle nového
občanského zákona. Bude zaslán dopis na ČMKU, kde požádáme o metodické vedení. V roce
2014 bude výbor klubu intenzivně pracovat na zavedení norem dle nového OZ. a
K bodu 5:
Zpráva hlavního poradce chovu – paní Alena Hromová
Vážení přátelé,
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v uplynulém roce 2013 jsem přijala 110 hlášení krytí, z tohoto počtu bylo odchováno 58
vrhů s celkovým počtem zapsaných štěňat 183. Z toho 73 béžových psů, 65 béžových fen, 25
černých psů, 20 černých fen.
Do chovu se aktivně zapojilo 28 chovatelských stanic s počtem odchovaných štěňat:
7 ARCITA
3 ALTBOX
5 BARD
3 BILLBOARD
5 BLACK MONKEY
26 DOG-LOME
5 HAVAVLON
7 HEJAKRAL
9 HELZA
7 ISTAKO
1 KELLY BOHEMIA
5 NANG-LHAMO
4 OD ŽELEZNÉ PANNY
3 PEJSEK KOLODĚJSKÝ
2 PES VÍTACÍ
3 SABEOR
28 PIBARO
7 ROZÁRKA
5 SPAN DOG´S
3 SNUG
15 ŠIMÍČEK
2 VEJVODA DECHRISTIE
2 ZLATÁ NYMFA
6 Z LOBKOVICKÝCH VINIC
2 Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ
13 ZE SAMETU
4 ZE ŽDÁNSKÉ ZAHRADY
1 GOLDVANAMY
--------------------------183
V loňském roce se uskutečnily dvě chovatelské přehlídky, při kterých bylo zařazeno do chovu
celkem 40 jedinců, 12 béžových a 2 černí psi, 22 béžových a 4 černé feny.
Ráda bych znovu upozornila členy na dodržování zápisního řádu mops klubu ČR při odchovu
štěňat, který bychom dnes v nové úpravě schválili.

PROSÍM NEPOSÍLAT DOPORUČENĚ!
Alena Hromová
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K bodu 6:
Zpráva o hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014

MOPS KLUB ČR

Výkaz příjmů a výdajů k 31.12.2013
Příjmy

Členské příspěvky
55.670,Bonitace

rozpočet

skutečnost

50.000,10.000,-

9.000,-

Výstavy
50.000,29.772,Štěňata
30.000,29.750,Krytí
10.000,7.560,ČMKU
20.000,11.100,Ostatní
10.000,4.704,30
Welfare
--------------------------------------------------------------------------------------------celkem
180.000,150.036,30

Výdaje
výstavy
bonitace
ČMKU
Zpravodaj
Den mopse
Internet
Ostatní
Welfare

rozpočet
50.000,20.000,2.000,30.000,20.000,20.000,28.000,10.000,-

skutečnost
25.950,10.313,1.500,23.228,50
4.590,6.455,29.840,83
1.990,-

-----------------------------------------------------------------------------------------celkem
180.000,103.867,33

Výsledek hospodaření – zisk + 46.168,97 Kč
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Zůstatek: pokladna
BÚ

56.945,- Kč
199.540,65 Kč

MOPS KLUB ČR

R o z p o č e t na rok 2014
Příjmy:

Výdaje:

Členské příspěvky
30.000,-

50.000,-

Zpravodaj

Výstavy

30.000,-

Výstavy

30.000,-

Bonitace

10.000,-

Bonitace

20.000,-

Krytí

10.000,-

Den mopse

15.000,-

Štěňata

30.000,-

Internet

15.000,-

ČMKU

20.000,-

ČMKU

2.000,-

Ostatní

20.000,-

Ostatní

58.000,-

Welfare
10.000,Welfare
10.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
180.000,180.000,Věra Plachá
K bodu 7:
Zpráva revizní komise Mops klubu ČR

Zpráva revizní komise Mops klubu ČR
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Dne 30.listopadu 2013 provedla revizní komise ve složení Jana Klozová a Jana
Nosková kontrolu účetnictví Mops klubu České republiky za rok 2013. Byly
zkontrolovány všechny příjmové a výdajové doklady a výpisy z běžného účtu.
Zároveň byl zkontrolován zůstatek příruční pokladny ke dni 30.10.2013. Ten činí
podle pokladního deníku 63.205,- Kč a souhlasí se skutečnou hotovostí.
Ekonomka Mops klubu paní Věra Plachá předložila i archivované účetní písemnosti.
V archivních krabicích jsou uloženy pokladní deníky od roku 1992 do roku 2009 a
veškeré účetní doklady s pokladním deníkem za roky 2010 až 2012.
Majetek Mops klubu, který je uložený u ekonomky paní Plaché byl také
zkontrolován. Jeho seznam je přílohou tohoto zápisu. Vše je uložené podle potřeny a
řádně uchovávané.
Dne 8.února 2014 provedla paní Taťána Šlesingrová, členka revizní komise Mops
klubu ČR kontrolu účetnictví Mops klubu České republiky za rok 2013. Byly
zkontrolované všechny příjmové a výdajové doklady a výpisy z běžného účtu od 1.
Listopadu do 31. Prosince 2013. Zároveň byl zkontrolován zůstatek příruční
pokladny ke dni 31. 12. 2013. Ten činí podle pokladního deníku 56.945,- Kč a
souhlasí se skutečnou hotovostí. Zůstatek běžného účtu je ve výši 199.540,65 Kč a
výše na výpisu od banky souhlasí s pokladním deníkem.
Provedená kontrola účetnictví a evidence členské základny prokázala, že vše je
vedeno pečlivě a bez jakýchkoliv nedostatků v souladu s příslušnými předpisy.
Ve Vitiněvsi 20.3.2014

Majetek
Mops klub vlastní:
- digitální váha
referent chovatelských přehlídek
- multifunkční tiskárna
HPCH
- ozvučovací aparatura
prezident klubu
- koberce na výstavu
ekonom
- elektrický psací stroj
ekonom
- kulatá razítka MK
členové výboru + předseda RK
- razítko Klubová výstava
ekonom
- razítko Uchovněn
HPCH
- razítko Klubový šampion
sekretář klubu
- směrovky MOPS KLUB
ekonom
- kbelík, odpadkový koš, stojany okolo kruhu, rohožka na posuzování, státní
vlajky, igelitové tašky
ekonom
- laminovací přístroj
ekonom
Předseda revizní komise
Klozová Jana
K bodu 8:
Zpráva Welfare
Zpráva Welfare MK ČR za rok 2013
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Vážení přátelé,
v uplynulém roce byla i nadále rozvíjena a prohlubována spolupráce s útulky v ČR, s různými
dalšími organizacemi i s jednotlivci zabývajícími se nalezenými, opuštěnými či týranými
pejsky. Zprostředkovaně byla navázána i spolupráce s organizací zabývající se umisťováním
pejsků v Německu.Bohužel, i přes ověřené zpětné vazby, nemají lidé o umístění pejsků
v zahraničí moc velký zájem.
Přímo, prostřednictvím welfare byl umístěn jeden pejsek Daimont z Nadějských rybníků.Na
jeho veterinární ošetření a krmení v dočasné péči nebyly čerpány žádné prostředky.Pejsek byl
umístěn u manželů Tomáškových z Mlečic.
Dále byla poskytnuta jednorázová finanční pomoc ve formě nákupu granulí ve výši 1990,- Kč
pro pejsky naší členky paní J.Altschulové, která se dostala do těžké životní situace.
Peníze, které byly vybrány na akcích do pokladničky Welfaru, ve výši 340,-Kč, jsou zatím
ponechány v této pokladně a budou snad i nadále navyšovány.
Chtěla bych upozornit, že se Welfare v žádném případě nebude podílet na výkupu a
umisťování pejsků od chovatelů, pro které se z důvodu stáří a nemoci stali nepotřebnými.
Myslím si, a věřím, že i většina z nás, že postarat se o staré a nemocné psy je jednou ze
základních povinností každého chovatele!
Velice mě mrzí, že moje prosba na vytvoření registru pro dočasnou péči zůstala téměř bez
odezvy.Naštěstí existují lidé, kteří ač nejsou členy žádného klubu, jsou ochotni pomoci.
Těmto lidem a všem ostatním, kteří se snaží jakýmkoliv způsobem pomáhat, chci moc
poděkovat!
Přeji Vám všem co nejméně trápení a co nejvíce hezkých chvil s našimi mopsíky.
Helena Kecová
Welfare MK ČR
Diskuse: Klubu se nedaří najít dobrovolníky pro dočasnou péči pro mopsíky před trvalým
umístěním. Prosíme o pomoc !

Děkujeme paní Heleně Kecové za dočasnou péči, kterou poskytuje pejskům
před umístěním do trvalé péče!
přítomných členů klubu 12 – přišla paní Elena Shmaltsel
MUDr. Raba – navrhuje do budoucnosti spojit ČS s chovatelskou přehlídkou – předpokládá
větší účast. Do budoucna bude návrh zvážen.
Webové stránky klubu – webmaster klubu slíbil zpracovat webové stránky v novém
redakčním systému do konce června 2014.
MVDr. Šikulová – může být klubový šampion na klubové výstavě přihlášen do třídy
šampionů – ano může, ale jenom na KV.
přítomných členů klubu 14 – přišla paní Ponerová a Nosková
pro hlasování přítomno 14 členů klubu
JUDr. Plachý – diskuse k novému OZ
Příští ČS se musí řídit novým OZ. Od 1.1. 2014 – jsme spolkem. Musíme být zapsáni ve
veřejném rejstříku příslušného krajského soudu. Na ČS se musí sejít 51% všech členů. Pokud
se tak nestane, musí se uskutečnit do max. 6 týdnů náhradní schůze za účasti libovolného
počtu členů. Sdružení – na úrovni právnických osob.
Musí se upravit stanovy.
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MUDr. Raba – je potřeba obrátit se na ČMKU na závazný právní výklad dopadu na kluby, ať
ČMKU vypracuje metodiku, ať vydají pokyn, výklad.
Byl podán dotaz na ČMKU ohledně uplatňování nového občanského zákona. Paní Tichá
sdělila, že zatím byla s právníkem řešena otázka záruční doby na štěně Právník dále
doporučil počkat. Podle nového OZ pes již není považován za věc, u soudu se může vlastník
uplatnit reklamaci až 2 roky.
Paní Nýčová – položila dotaz na výpomoc pro paní Altsulovou. Paní Altsulová písemně
požádala o finanční výpomoc v těžké životní situaci. Výbor klubu většinou rozhodl
poskytnout jednorázovou výpomoc ve výši 2000,- Kč na granule pro psy. Paní Nýčová
upozornila, že každý chovatel má chovat psy zodpovědně, mimo jiné to znamená mít dostatek
financí na lékaře a krmivo.
Příspěvek na EV – cílem je prezentace českého chovu na této výstavě. Bylo upozorněno, že
jsou členové klubu, kteří na své náklady chodí na EV a SV a příspěvek např. v roce 2012 a
2013 nedostali. Dle názoru některých členů peníze nemají být motivací pro účast na výstavě.
Kdo chce, vystavuje, nečeká na příspěvek od klubu.
Hlasování: ano 11, ne 3
K bodu 9:
Návrh na doplnění výboru – ČS schvaluje kooptaci paní Ing. Lucie Olivové.
Návrh byl jednomyslně přijat.
K bodu 10:
Návrh na úpravu zápisního řádu

Zápisní řád Mops klubu ČR
Účel a působnost
§1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops
klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č. 246/1992 Sb. o
ochraně zvířat proti týrání v platném znění. Ve věcech tímto řádem neupravených platí
ustanovení Zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI.
§2 Ustanovení tohoto zápisního řádu a doplňujících podmínek jsou závazná pro všechny
majitele chovných jedinců v MK a pro nečleny MK po uzavření zvláštní smlouvy s MK.
Plemeno
§3 Plemeno tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem původu odpovídající
plemennému standardu Mezinárodní kynologické federace (dále jen FCI)
Chovatel, majitel krycího psa
§4 Chovatelem je fyzická osoba, která má vlastnické právo k feně jež byla na chovatelské
přehlídce uznána jako chovná a zařazena do chovu.
§5 Majitelem krycího psa je fyzická osoba, která má vlastnické právo ke psu, jenž byl na
chovatelské přehlídce uznán jako chovný a zařazen do chovu.
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§6 Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví krycího psa nebo chovné feny a poměr mezi
majitelem krycího psa a chovatelem se řídí obecně platnými právními předpisy.
§7 Produkce jedinců plemene mops bez průkazu původu je majitelům krycích psů i
chovatelům zakázána. Překročení tohoto zákazu bude posuzováno podle § 4 Stanov MK.
§8 MK je oprávněn na základě důvodného podezření o porušování norem chovu zvířat
(výživa, umístění, veterinární péče) podávat podnět příslušným státním orgánům, zejména
státní veterinární správě, případně se souhlasem chovatele provést kontrolu chovu vlastními
orgány.
§9 Prokázaný vědomý komisionální prodej mopsů (pro obchodní organizace nebo pro
obchodníky se zvířaty) se považuje za zvlášť hrubé porušení tohoto řádu a vůči členu MK,
který se dopustí tohoto jednání, bude uplatněno opatření podle článku 4 Stanov MK.
§10 Výbor MK je povinen zveřejnit výsledky řízení.
§11 V případě podílového spoluvlastnictví nebo vlastnictví chovných jedinců ve společném
jmění manželů je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků byl zmocněn pro jednání s
klubovými orgány.
§12 Každá změna majitele chovných jedinců se musí hlásit doporučeným dopisem
podepsaným předávajícím do jednoho měsíce hlavnímu poradci chovu MK.
§13 Při převodu chovné feny na jiného majitele ponese budoucí odchov této feny název
chovatelské stanice nabyvatele.
§14 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší tomuto chovateli i veškeré
dispozice s odchovem.
§15 Zemře-li chovatel v době březosti jeho chovné feny, může být odchov zapsán na
chovatelskou stanici zemřelého nebo chovatelskou stanici nového chovatele.
Chovní jedinci
§16 Krycí psi a chovné feny jsou čistokrevní jedinci plemene mops s platným průkazem
původu, kteří splněním podmínek byli na chovné přehlídce uznáni chovnými a zařazeni do
chovu. Pro ověření jejich identity a identity jejich odchovů je výbor MK oprávněn nařídit
provedení krevní zkoušky, jejichž náklady podle výsledku nese chovatel nebo nařizující
orgán.
§17 Zařazení do chovu provádí a do průkazu původu zaznamenává komise MK na
chovatelské přehlídce. Zápis do rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam do průkazu
původu provádí pověřená plemenná kniha, přičemž zápis chovných fen do rejstříku PK se
provádí při jejich prvním vrhu.
§18 Pro použití v chovu se zásadně vyžaduje absolvování veřejné chovatelské přehlídky s
klasifikací chovný rozhodnutím komise. Chovatelské přehlídky se mohou zúčastnit feny a psi,
kteří splňují následující podmínky:
-čistokrevnost, ověřená průkazem původu
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-dodržení věkové hranice, stanovené k datu narození, a to u psů v rozmezí 12 měsíců až
neomezeně, u fen v rozmezí 12 měsíců až 8 let
-absolvování nejméně 1 výstavy - mezinárodní, národní nebo klubové od třídy mladých výše
-povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky od certifikovaného veterináře, který svůj závěr
zapíše do průkazu původu. Do chovu smí být připuštěni pouze jedinci se stupněm
vykloubení čéšky do 2/2 . Reprodukce chovných zvířat (první krytí) je přípustná ode dne
ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného
14. měsíce věku až neomezeně u psů. Individuální výjimku u fen, které ukončily 8. rok věku
může povolit výbor MK při dodržení podmínek stanovených Zápisním řádem ČMKU.
Chovatelská přehlídka se koná dle potřeby, nejméně však 1x za rok.
§19 Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok pro jakékoliv
anatomické nebo exteriérové vady, které jsou dle standardu důvodem k absolutnímu
vyloučení z chovu stanovením klasifikace nechovný.
Chov
§20 Posláním chovu mopsů je cílevědomá plemenitba, směřující ke zlepšení kvality plemene
s využitím jedinců zařazených jako chovní.
§21 Použití jedinců, nesoucích závažné vrozené vady a jedinců zařazených jako nechovní je v
plemenitbě zakázáno.
§22 Chov plemen musí být v souladu s posláním klubu a musí mít na zřeteli též péči o
všestranné dobré životní podmínky pro všechny jedince plemene mops bez ohledu na jejich
chovnou hodnotu.
§23 Za veškeré administrativní úkony související s chovem odpovídá chovatel.

Organizace chovu
§24 Za organizaci chovu mopsů je odpovědný výbor MK prostřednictvím jeho odborných
orgánů.
§25 Chov mopsů je evidovaným volným chovem, ve kterém je spojení chovných jedinců věcí
majitele a chovatele - majitele chovné feny, včetně sjednané odměny za krytí ve smyslu
obecně právních předpisů. Při takovémto způsobu chovu záleží na odpovědnosti a odborných
znalostech majitelů chovných jedinců a jejich zájmu o plemeno, zda využijí odborné porady
hlavního poradce chovu nebo konzultantů před uvažovaným krytím.
§26 Metodické poradenství k administrativním úkonům souvisejícím s chovem poskytuje
chovatelům na jejich žádost hlavní poradce chovu, případně další členové výboru.
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.
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§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 feny je povinen takto vyplněný tiskopis do 7 dnů zaslat v
jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu. Veškeré krytí zapíše majitel krycího psa do
knihy krytí, kterou předkládá ke kontrole orgánům MK (hlavnímu poradci chovu, 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.
§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
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§39 Nepřípustný je každý pokus ovlivňovat růst a vývoj štěňat nějakým opatřením, například
hormonálními prostředky pro podporu růstu či naopak podvýživou.
§40 Předčasné ukončení kojení je přípustné jen tehdy, nařídí-li to veterinární lékař v zájmu
zdraví kojící feny.
§41 Nezabřeznutí feny je chovatel povinen oznámit hlavnímu poradci chovu, oblastnímu
poradci chovu a majiteli krycího psa nejpozději do 75 dnů po uskutečněném krytí.
§42 Odebrání štěňat od matky a jejich předání nabyvatelům se povoluje ve věku 8 týdnů.
Štěně může být předáno výhradně s platným očkovacím průkazem, potvrzujícím jeho
očkování proti psince a parvoviróze. Při prodeji nesmí štěňata jevit známky onemocnění.
Chovatel je povinen majiteli krycího psa umožnit shlédnutí celého vrhu před datem odběru.
Zápis štěňat
§43 Chovatel je povinen zaslat ve dvou vyhotoveních hlavnímu poradci chovu vyplněnou
žádanku o evidenční čísla do 3 týdnů věku štěňat. Hlavní poradce chovu zajistí, aby jím
podepsaná žádanka byla nejpozději do 4 týdnů věku štěňat doručena plemenné knize ČMKU.
Nesplnění tohoto termínu je ze strany plemenné knihy postihováno. Mezi 7. až 8. týdnem
věku štěňat je chovatel povinen zajistit jejich očipování.
Nejpozději do 10. týdne věku štěňat musí chovatel doručit hlavnímu poradci chovu:
 2x přihlášku štěňat k zápisu, která bude opatřena vyjádřením veterinárního lékaře o
stavu každého štěněte,
 1x krycí list s originály podpisů,
 1x žádanku o evidenční čísla se záznamem plemenné knihy ČMKU o přidělených
číslech,
 doklad o zaplacení poplatku ve prospěch MK ČR za krytí a zapsaná štěňata.
Hlavní poradce chovu je povinen doručit úplnou dokumentaci k vystavení průkazů původu na
plemennou knihu neprodleně, nejpozději však do 3 měsíců věku štěňat.
Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá chovatel.
§44 Chovatel hradí průkazy původu štěňat a předává je bezplatně novým nabyvatelům štěňat.
Prodej štěňat
§45 Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel (štěňata před
předáním novému majiteli musí být opatřena čipem, odčervena a řádně proočkována).
Komisionální prodej je přísně zakázán. Cena štěněte je věcí dohody mezi chovatelem a
novým majitelem - nabyvatelem štěněte a doporučuje se o ní vyhotovit písemnou smlouvu.
Chovatel je povinen poučit nabyvatele svých štěňat o existenci MK. O jeho cílech a
klubových normách. Je též povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé skutečnosti
o zdravotním stavu štěňat a poukázat na případné nedostatky, které snižují hodnotu štěňat.
§ 46 Chovatel je povinen uchovávat adresy všech nabyvatelů štěňat a tyto podklady kdykoliv
na vyžádání výboru MK předložit k nahlédnuté. Nesplněním této povinnosti nastane důvod ke
kárnému řízení.
Dovoz
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§47 Pokud má být importovaný jedinec plemene mops zapsán do Plemenné knihy za účelem
chovného využití, musí splnit platné chovatelské podmínky tohoto řádu.
§48 Pokud je krycím psem čistokrevný pes, jehož majitelem je cizinec s pobytem mimo
území ČR a který je do ČR na určitou dobu zapůjčen, hledí se na krytí tímto psem, jako by šlo
o krytí v zahraničí. Takovýto krycí pes musí prokazatelně splňovat chovné podmínky země,
kde je zapsán. Držitel tohoto psa v ČR musí být jeho majitelem písemně zmocněn ho používat
v chovu. Na toto krytí se vztahují ustanovení tohoto řádu v plném rozsahu. Ke krycímu listu
je požadována příloha - kopie výše uvedeného zmocnění.
Vývoz
§49 Chovatel je povinen nahlásit vývoz štěněte do zahraničí:
Plemenné knize ČMKU včetně přesné adresy nabyvatele za účelem vystavení exportního
průkazu
Tento zápisní řád Mops klubu České republiky byl schválen členskou schůzí klubu dne
22.3. 2014 a je účinný od 22. 3. 2014.
K bodu 11:
Diskuse:
Paní Hromová – návrh na úpravu zápisního řádu – nejzásadnější změna v § 18 – zvířata
s patellou nad 2/2 nebudou připuštěné do chovu.
MVDr. Šikulová – jak bude situace řešená s MSBMK – bude řešeno dodatkem ke smlouvě.
MUDr. Raba – zhodnotil zavedení pravidel jako velký krok pro Mops klub, ale malý krok pro
genetiku mopsů. Upozornil na zdravotní komplikace zvířat s touto vadou a na vysoké finanční
náklady na léčbu.
Proběhla diskuse ke smlouvě s MSBMK ohledně uznání požadavku MK ČR při uchovnění.
Prezident klubu vypracuje dodatek ke smlouvě. Jeden výtisk bude založen na ČMKU. Bude
ukotveno i v usnesení z ČS.
Poděkování paní Věre Plaché – paní Hromová jménem členů klubu poděkovala paní Plaché
za její dlouholetou obětavou činnost pro MK ČR. Předala ji dárek – plaketu + kytku.
K bodu 12:
Zpráva mandátové komise
Dnešní ČS se účastnilo 14 členů – tj 14% členské základny. Schůze je dle platných stanov
usnášení schopná.
K bodu 13:
Schválení návrhu na usnesení
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Usnesení ČS konané dne 22. 3. 2014 v Nižboru
Členská schůze schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Zprávu o činnosti od minulé členské schůze
Zprávu o hospodaření za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
Zprávu revizní komise
Doplnění výboru o ing. Lucii Olivovou na funkci ekonomky
Úpravy zápisního řádu

Členská schůze bere na vědomí
1. Zprávu hlavního poradce chovu
2. Zprávu Welfare
Členská schůze ukládá výboru Mops klubu České republiky:
Uspořádat jednu klubovou výstavy se zadáváním titulu CAC
Vydat 3 čísla Klubového zpravodaje
Uspořádat nejméně dvě chovné přehlídky
Uspořádat Den mopse
Připravit změnu stanov klubu v souladu s NOZ
Připravit administrativní náležitosti k zápisu do Rejstříku spolků u příslušného
krajského soudu
7. Připravit dodatek ke smlouvě o spolupráci s MSBMK ve smyslu uznání požadavku
MK ČR o vyšetření patell v souvislosti se změnou zápisního řádu.
8. Vstoupit v jednání s ČMKU ohledně změn právního statutu chovatelských klubů
odvíjejícího se od nového OZ (dopis).
9. Členská schůze schvaluje příspěvek 1000,- Kč pro člena klubu na 1. psa přihlášeného
a vystaveného na Evropské výstavě konané dne 26.10. 2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V Nižboru dne 22. 3. 2014
Usnesení jednomyslně schváleno.
K bodu 14:
JUDr. Plachý poděkoval členům za účast, popřál šťastnou cestu domů, úspěchy v chovu i na
výstavách. Vyzval členy klubu k účasti na klubových akcích.
Organizační pokyny: pro členy klubu je připraveno občerstvení (hrazeno klubem).
Zapsala: Ing. P. Procházková
Četl: JUDr. J. Plachý
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CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA

NIŽBOR 8.3.2014

Psi béžoví
LAKOSTA DOG-LOME
O: Jan od Rivety
M: Baira Dog – Lome
Maj: Jolana Pilarová, Ponědrážka 5,379 01 Třeboň, tel.: 724 535 818
Kód

I.
II.
III.
IV.

Váha 9,40 kg
Luxace pately 2/0

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

UTERRY Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Váha 8,40 kg
O: Tangetoppen´s Beef Tartar
Luxace pately 0/0
M: Maggie z Lobkovických vinic
Maj: Adéla Pavouková, Žižkova 622 ,393 01 Pelhřimov, tel.: 724 650 252
Kód

I.
II.
III.
IV.

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

Psi černí
OZIRIS DOG-LOME
O: Faeton Dog-Lome
M: Carrine Zlatá Nymfa
Maj: Hana Nýčová, 439 08 Pátek u Loun 138,tel.: 723 437 520
Kód

I.
II.
III.
IV.

Váha 7,80 kg
Luxace pately 0/0

1-,2-,3a,4-,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8-,9a,10a,11a,12a,131a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a
1a
zařazen do chovu

Feny béžové
AIKA PONYNKA
O: Gerry Pug Otakon
M: Vanda Havavlon
Maj: Iveta Hudcová, Velkopavlovická 10,628 Brno
Kód

I.
II.
III.
IV.

Váha 9,70 kg
Luxace pately 0/1

1a,2b,3-,4-,5a,6a,7c,8a,9a,10a,11a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211a
zařazen do chovu
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EL-FAYUM DREAM LIFE
Váha 7,70 kg
O: Guivercelli Domeniko
Luxace pately 0/0
M: Monpasie Sdobochka
Maj: Renata Šimandlíková, Zlončice 19, 278 01 Kralupy n./Vl., tel.: 608 608 271
Kód

I.
II.
III.
IV.

1a,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8a,9b,10a,11a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19a,20a,211a
zařazen do chovu

ODEA FANTASY DOG-LOME
O: Faeton Dog-Lome
M: Carrine Zlatá Nymfa
Maj: Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny ,tel.: 732 402 998
Kód

I.
II.
III.
IV.

1a,2b,3-,4-,5a,6c,7a,8a,9b,10b,11a
1c,2b,3b,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16b,17a,18a,19a,20a,211a
zařazen do chovu

RANDORA DOG-LOME
O: Deandra Chad
M: Xadhaa Dog-Lome
Maj: Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny ,tel.: 732 402 998
Kód

I.
II.
III.
IV.

Váha 8,00 kg
Luxace pately 0/0

Váha 8,70 kg
Luxace pately 0/0

1a,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a
1a,2b,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12b,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211a
zařazen do chovu

RAULINA DOG-LOME
Váha 7,90 kg
O: Deandra Chad
Luxace pately 0/0
M: Xadhaa Dog-Lome
Maj: MVDr. Jana Šikulová, Masarykova 519, 417 42 Krupka ,tel.: 728 817 829
Kód

I.
II.
III.
IV.

1a,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8a,9b,10b,11a
1a,2b,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211b
zařazen do chovu

Feny černé
BONNY KELLY BOHEMIA
Váha 8,00 kg
O: Albert Kelly Bohemia
Luxace pately 0/0
M: Christina Black Hejakral
Maj: Václav Chvála, Šafaříkova 649,500 02 Hradec Králové, tel.: 731 481 866
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Kód

I.
II.
III.
IV.

1-,2-,3a,4-,5a,6c,7a,8a,9b,10b,11b
1c,2b,3a,4a,5c,6a,7a,8-,9a,10a,11b,12a,131a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211b
zařazen do chovu

NIOBE DOG-LOME
O: Jan od Rivety
M: Chantal Dog-Lome
Maj: Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 775 436 643
Kód

I.
II.
III.
IV.

Váha 8,40 kg
Luxace pately 0/0

1-,2-,3b,4-,5a,6c,7a,8a,9b,10b,11a
1a,2b,3b,4a,5a,6a,7a,8-,9a,10a,11a,12a,131a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211a
zařazen do chovu

Glorious Future DEKLAREISHEN MEN
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HLÁŠENÍ KRYTÍ
08.10.2013 CH.TANGETOPPEN´S BEEF TARTAR
X
CH.NIKA Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Blanka Hubálková, Komenského novostavba , 276 01 Mělník,tel.:732 233 410
18.11.2013 CH.ALF MON KELLY
X
CH. LORAINE AIFI
Lucie Ponerová, Železniční 181/18,460 01 Liberec, tel.: 603 764 677
22.11.2013 DEANDRA CHAD X
CHANTALL DOG-LOME
Jolana Pillarová, 379 01 Ponědrážka 5, tel.: 384 792 041
25.11.2013 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL X HEIDY ZLATÁ
NYMFA
Hana Karásková, 512 61 Přepepře 183, tel.: 724 906 500
27.11.2013 GERRY PUG OTAKON
X
VANDA HAVAVLON
Lucie Ponerová, Železniční 181/18,460 01 Liberec, tel.: 603 764 677
30.11.2013 GCH.MONTY JR. DE LAMICO
X
LOLLY BOOP BLACK HEJAKRAL
MVDr. Jana Šikulová, Masarykova 519,417 42 Krupka, tel.:728 817 829
02.12.2013 CH. MONPASIE FOKUS-POKUS X
ICH.,CH. GILLIAN PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
07.12.2013 JAN OD RIVETY
X
BAIRA DOG-LOME
Jolana Pillarová, 379 01 Ponědrážka 5, tel.: 384 792 041
08.12.2013 MC FLY DOG-LOME

X

RISSA DOG-LOME

Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.: 723 437 520
08.12.2013 ICH.,CH. JOSHUA PIBARO
X
CH. XELA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
11.12.2013 NUKKY DOG-LOME X ANNI ANNABELLA ROZÁRKA
Kateřina Rejnková, Jelmo 9,373 71 Rudolfov, tel.: 606 823 689
13.12.2013 ICH.,CH. JOSHUA PIBARO
X
CH. ARISTA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
16.12.2013 NUKKY DOG-LOME X AFRODITHE Z ÚDOLÍ VZPOMÍNEK
Kateřina Rejnková, Jelmo 9,373 71 Rudolfov, tel.: 606 823 689
17.12.2013 CH. SEMLANS IVAN- ALEXANDER
X CH. CLIVIE PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
17.12.2013 CH. MONPASIE GARVARD X

CH. ALPACA PIBARO
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Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
24.12.2013 GERRY PUG OTAKON
X
CHAMPAGNE HAJAKRAL
Ing. Petra Procházková, Ohradní 1359,140 00 Praha 4- Michle, tel.: 732 186 524
29.12.2013 CHATEAU DE CARLIN JONNE DE JOSSE X
AIVOVO GOLDY STAR
Irina Soboleva, Ocelkova 643/22, 198 00 Praha 9, tel.: 774 671 559
29.12.2013 ICH.,CH. MONPASIE FOKUS-POKUS X
CH. NIKITA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761

2014
02.01.2014 HRABĚ ANNS´ I Z LOBKOVICKÝCH VINIC X
WILD TEA PUG ZE SAMETU
Taťana Šlesingrová, I. Olbrachta 113, 273 08 Pchery, tel.: 723 321 937
03.01.2014 CH. SEMLANS IVAN- ALEXANDER
X CH. PENELOPE PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
09.01.2014 WIZARD PIBARO
X
FRANSIMONA PUG OTAKON
Jolana Pillarová, 379 01 Ponědrážka 5, tel.: 384 792 041
09.01.2014 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL X HAPPY ZLATÁ
NYMFA
Hana Karásková, 512 61 Přepepře 183, tel.: 724 906 500
11.01.2014 JAN OD RIVETY
X
DOROTTE DOG-LOME
Jolana Pillarová, 379 01 Ponědrážka 5, tel.: 384 792 041
16.01.2014 EASTWOOD DOG - LOME X PIPPI PUG ALTBOX
Jana Altschulová, Skupice 58,440 01 Louny ,tel.: 737 670 472
20.01.2014 ICH.,CH. MONPASIE FOKUS-POKUS X
CH.GOTIKA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
20.01.2014 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL X SAVANAH DOG-LOME
Josef+ Věra Plachý, Letiny 17,336 01 Blovice ,tel.: 737 107 854
21.01.2014 CH. SEMLANS IVAN- ALEXANDER
X CH. ISABELLA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
26.01.2014 CH. SEMLANS IVAN- ALEXANDER
X JCH. USARA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
01.02.2014 CH. SEMLANS IVAN- ALEXANDER
X CH. ZYRA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
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01.02.2014 CH. MONPASIE GARVARD X
CH.ARTEMIS Z ÚDOLÍ
VZPOMÍNEK
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
06.02.2014 ICH.,CH. MONPASIE FOKUS-POKUS X
CH.CAROLINA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
07.02.2014 CH. SAMUEL HAVAVLON X HEDVIKA BARD
Kateřina Kouřilová, Řečice 70,380 01 Dačice, tel.: 773 522 907
10.02.2014 Z´ERIDANU DOG LOVE UNICUM X AGRICOLA ACTION ALET
Marcela Korešová, Karlovarská 220,363 01 Ostrov n./O.,tel.: 776 094 371
13.02.2014 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL X
KORNELIE NANG-LHAMO
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny ,tel.: 732 402 998
16.02.2014 MC FLY DOG-LOME
X
KARLA DOG-LOME
Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.: 723 437 520
21.02.2014 DORIÁN DOG-LOME X
LINDA Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ
Jiřina Peroutková, Klec 52,379 01 Třeboň,tel.: 776 041 135
24.02.2014 ZUMA´ S BOMBASTIC FANTAZTIC X
PRINCESS PUG Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Jarmila Hájková, Štefánikova 1895, 440 01 Louny, tel.: 732 646 926,415 654 895
28.02.2014 GERRY PUG OTAKON
X
BIBI ŠIMÍČEK
Renata Šimandlíková, Zlončice 19,278 01 Kralupy n./Vl., tel.: 608 608 271
28.02.2014 JOHNY OD RIVETY X VIKY OD ŽELEZNÉ PANNY
Petra Ducháčková, J.Dobrovského 5, 370 06 Č.Budějovice

06.03.2014 CHATEAU DE CARLIN JONNE DE JOSSE X
GINNEL ZLATÁ NYMFA
Hana Karásková, 512 61 Přepepře 183, tel.: 724 906 500
07.03.2014 OZIRIS DOG-LOME
X
KAYKA DOG-LOME
Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.: 723 437 520
07.03.2014 CH.TANGETOPPEN´S BEEF TARTAR
X
CH.NELA Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Blanka Hubálková, Komenského novostavba , 276 01 Mělník,tel.:732 233 410
09.03.2014 ICH.,CH. GERONIMO PIBARO
X
ICH.,CH. BLÄ MANDAG´S ATRACTIVE LADY PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564
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12.03.2014 EASTWOOD DOG - LOME X XAMBADA PUG ZE SAMETU
Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 775 436 643
15.03.2014 DORIAN DOG-LOME X
HOLLY Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ
Jiřina Peroutková, Klec 52, 379 01 Třeboň, tel.: 776 041 135
17.03.2014 UTERRY Z LOBKOVICKÝCH VINIC X CASSANDRA ARITABOX
Jaroslava Pavouková ,Žižkova 622, 393 01 Pelhřimov, tel.: 724650 252
18.03.2014 CH. SEMLANS IVAN- ALEXANDER
X CH. EVITA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761

HLÁŠENÍ VRHU
21.11.2013 „PIBARO“
O: ICH., CH. JOSHUA PIBARO
M: CH. CURLY PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
1/3 béžová
27.11.2013 „PIBARO“
O: ICH., CH. GERONIMO PIBARO
M: ICH., CH. FERGIE MALÝ SEN
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
0/1 béžová
23.11.2013 „ZE SAMETU“
O: CH.TANGETOPPEN ´S BEEF TARTAR
M: V.I.P.VIKTORY PUG ZE SAMETU
Hájková, Štefánikova 1895,440 01 Louny
tel.:732 646 926,415 654 895
3/2 béžová
28.11.2013 „ZE SAMETU“
O: CH.HRABĚ ANNS´I Z LOBKOVICKÝCH VINIC
M: REMIZMENTI BUFLÁK REBEKA
Jarmila Hájková, Štefánikova 1895,440 01 Louny
tel.: 732 646 926,415 654 895
3/0 béžová
03.12.2013 „SNUG“
O: GCH. ETII PERALI MORAVIA
M: ELISA GRETA SNUG
Vladislav Mazák, Opatovec 188, 568 02 Svitavy ,tel.: 739 149 756
0/2 béžová
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06.12.2013 „DOG-LOME“
O: LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
M: JESSICA HAVAVLON
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
1/0 béžová, 1/3 černá
07.12.2013 „DOG-LOME“
O: LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
M: MERCI DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
1/0 béžová, 1/2 černá
10.12.2013 „Z LOBKOVICKÝCH VINIC“
O: CH. TANGETOPPEN´S BEEF TARTAR
M: NIKA Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Blanka Hubálková, Komenského novostavba, 276 01 Mělník
tel.: 732 233 410
2/0 béžová
11.12.2013 „DOG-LOME“
O: DEANDRA CHAD
M: XADHAA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
1/2 béžová
15.12.2013 „PERLA SABEOR“
O: GERRY PUG OTAKON
M: XARAH´S PUG ZE SAMETU
Ilona Pejšová, Ve Skaličkách 113, 273 03 Stochov, tel.: 723 672 359
2/1 béžová
18.12.2013 „ARCITA“
O: KIRBY DOG-LOME
M: MADAM DOG-LOME
Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 313 582 032, 775 436 643
5/1 černá
11.12.2013 „GOLDVANAMY“
O: GOLD PUG HELZA
M: VANESA HAVAVLON
MVDr. Vladimír Vašíček, Spojovací 192,381 01 Český Krumlov,
tel.: 606 957 697
0/1 béžová
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2014
02.01.2014 „ALTBOX“
O: ZUMA´S BOMBASTIC FANTAZTIC
M: XENA PUG ALTBOX
Jana Altschulová, 440 01 Skupice 58, tel.: 737 670 472
3/1 béžová
08.01.2014 „DOG-LOME“
O: LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
M: XALIDYA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
2/0 černá
05.02.2014 „PIBARO“
O: ICH., CH. MONPASIE FOKUS-POKUS
M: ICH.,CH.GILLIAN PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
0/3 béžová
10.02.2014 „HAVAVLON“
O: MC FLY DOG-LOME
M: RISSA DOG-LOME
Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138, tel.: 723 437 520
1/0 béžová
31.01.2014 „PHARLAP“
O: DEANDRA CHAD
M: CHANTALL DOG-LOME
Jolana Pillarová, 379 01 Ponědrážka 5, tel.: 384 792 041
1/0 béžová
14.02.2014 „PIBARO“
O: CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDR
M: CH.CLIVIE PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
3/2 béžová
15.02.2014 „PIBARO“
O: CH.MONPASIE GARVARD
M: CH.ALPACA PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
1/0 béžová, 1/1 černá
15.02.2014 „ROZÁRKA“
O:GASTON PIBARO
M:ANNI ANNABELLA ROZÁRKA
Kateřina Rejnková, Jelmo 9,373 71 Rudolfov ,tel.: 606 823 689
2/1 béžová
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03.03.2014 „PIBARO“
O: ICH., CH. MONPASIE FOKUS-POKUS
M: CH.NIKITA PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
2/1 béžová
06.03.2014 „PIBARO“
O: CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDR
M: CH.PENELOPE PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
1/2 béžová
06.03.2014 „PES VÍTACÍ“
O: HRABĚ ANNS´ I Z LOBKOVICKÝCH VINIC
M: WILD TEA PUG ZE SAMETU
Taťana Šlesingrová, I. Olbrachta 113, 273 08 Pchery, tel.: 723 321 937
3/2 béžová
15.03.2014 „ZLATÁ NYMFA“
O: LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
M: HAPPY ZLATÁ NYMFA
Hana Karásková, 512 61Přepepře 183, tel.: 724 906 500
1/1 béžová,2/2 černá

štěňata z chovatelské stanice Altbox
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Klubový šampion Mops klubu ČR
titul, který může získat člen Mops klubu ČR, který se se svým psem či fenou
účastní výstav a svými výsledky dosáhne požadovaný počet bodů.
Účinnost od 1.3. 2014.
Bodovací tabulka
1. Oblastní a Krajské výstavy
a) velmi nadějný
b) pořadí výborný 1 – 4
c) vítěz třídy
d) Krajský a Oblastní vítěz
e) Nejlepší veterán

počet možných získaných bodů
+2
+ 4 až + 1
+3
+3
+2

2. Národní, Klubové a Speciální výstavy
a) velmi nadějný
+2
b) pořadí výborný 1 – 4
+ 5 až + 2
c) CAJC
+4
d) res. CAC
+4
e) CAC
+5
f) Klubový vítěz nebo Vítěz
speciální výstavy Mops klubu ČR + 15
g) BOB klubová nebo speciální
výstava Mops klubu ČR
+ 10
h) Nejlepší mladý klubové nebo
speciální výstavy Mops klubu ČR + 10
ch) Nejlepší veterán klubové nebo
speciální výstavy Mops klubu ČR + 10
i) Národní vítěz, Klubový vítěz nebo
Vítěz speciální výstavy
+ 10
j) BOB
+5
k) BOJ
+3
l) BOV
+3
3. Mezinárodní výstavy
a) velmi nadějný
b) výborný 1 – 4
c) CAJC

+3
+ 6 až + 3
+5
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d) res. CAC
e) CAC
f) res. CACIB
g) CACIB
h) BOB
ch) BOJ
i) BOV

+5
+6
+7
+ 10
+6
+4
+4

4. Evropská výstava a Světová výstava
a) velmi nadějný
+4
b) výborný 1 – 4
+ 15 až + 12
c) CAJC (Evropský nebo Světový vítěz
mladých)
+ 30
d) res. CAC
+ 15
e) CAC
+ 20
f) res. CACIB
+ 20
g) CACIB (Evropský nebo
Světový vítěz)
+ 50
h) BOB
+ 20
ch) Nejlepší veterán
+ 10
Závěrečná ustanovení:
Titul Klubový šampion může obdržet jedinec bez ohledu na věk a druhy výstav, na kterých
potřebné body získal. Body se jednoduše sčítají. Tituly potřebné k určitému počtu bodů jsou
„ušité na míru“ České republice, ale je samozřejmé, že stejný bodový zisk platí i pro
ROVNOCENNÉ tituly ze zahraničí – rozuměj – CAC ČR = CWC Polska nebo CACA
Rakouska atd.
Minimální počet bodů pro získání titulu Klubový šampion Mops klubu ČR je u psa 150
bodů a u feny 100 bodů. Diference je proto, že fena po vrhu a v období březosti nemá
možnost se výstav účastnit.
Po dosažení potřebného počtu bodů zašle (doporučeně) majitel psa či feny vyplněnou
bodovací tabulku spolu s originálem průkazu původu (včetně výstavní přílohy), vypsanými
dosaženými tituly. Fotografií psa či feny vhodnou pro uveřejnění ve formátu .jpg zaslat na
adresu vybor@mopsklub.cz. Sekretář klubu ověří body a podá výboru klubu návrh na udělení
titulu. Na nejbližší výborové schůzi bude návrh projednán. Průkaz původu i s výstavní
přílohou a diplom bude zaslán doporučeně na adresu majitele psa či feny, který hradí cenu
zásilky.
Titul lze udělit pouze jedinci, který tento titul ještě neobdržel v jiném klubu.
Všem členům přejeme hodně štěstí a úspěchů na výstavách!
Výbor Mops klubu ČR
březen 2014
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KLUBOVÝ ŠAMPION MOPS KLUB ČR
bodovací tabulka
Jméno psa a chovatelská stanice:
Datum narození:
Číslo zápisu:
Jméno majitele a adresa:
VÝSTAVY
Místo konání a stupeň
Datum výstavy
(MVP, NVP, KL,
atd.)

Dosažený titul

Počet
bodů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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KLUBOVÝ ŠAMPION MOPS KLUBU ČR
Jméno psa a chovatelská stanice:
Datum narození:
Otec:
Matka:
Chovatel:
Majitel:
Dosažené body:
Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí podmínky pro udělení Klubového
šampióna Mops klubu ČR a mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum, jméno a podpis majitele psa či feny ……………………………………
****************************************************************
Vyplní sekretář Mops klubu ČR
Zásilka přijata dne:
Projednáno na výboru klubu dne:
Klubový šampión Mops klubu ČR: byl udělen
nebyl udělen – důvod
Podpis členů výboru Mops klubu ČR:

Zásilka odeslána majiteli psa či feny dne:
Cena zásilky uhrazena dne:
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Focení plakátu k inscenaci Marie Antoinetta - Grace Kelly Istako,
Miss Lisa – FV Dei Piccoli Pagliacci

JARO – NAŠE NADĚJE.
Zima – ta nám moc „nesedí“,
tlapky zebou od náledí,
sluníčko mrazivě kouká,
sněhem zakryta je louka.
My jsme vyznavači jara!
to je naše láska stará
a tak těšíme se na to,
až zase sluneční zlato
na obloze ukáže se,
na zahradě, louce, v lese
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místo chladné bílé barvy
vše se do zelena zbarví.
Nám nastanou lepší časy,
až odevšad ptáčí hlasy
nový život budou hlásat,
nad tím i my budem jásat.
Do přírody vyrazíme
zvědavi, co uvidíme,
co nám jaro připravilo,
by nám život zpříjemnilo.
Vážíme si hezké chvíle,
nemáme už velké cíle
a nechcem´ už, vzhledem k věku
sjíždět rozvodněnou řeku
a tak mám jen přání skromné
pro Bárníčka a též pro mne,
by nám vydrželo zdraví.
To je ten náš poklad pravý!
Nutno totiž říci arci:
Oba už jsme přece starci!
A tak, štěstí, že se máme,
navzájem si pomáháme,
nežádáme hmotné statky,
víme, že jen úsek krátký
z života nám ještě zbývá,
že už na nás Osud kývá,
tak si přejem mír a klid
a že můžem spolu být.
Karel Háček
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Blahopřejeme k získání titulu!

Klubový šampion Mops klubu ČR

Chateau De Carlin Jonne De Josse

Interšampion

Chateau De Carlin Bouffon Bel Amy

Interšampion

Monpasie Fokus - Pokus

Grandšampion ČR

Black Jade Pakony Bosco

Šampion

ČR

Chateau De Carlin Jonne De Josse

Šampion

ČR

Curly Pibaro

Šampion

ČR

Monpasie Garvard

Šampion

ČR

Gregory Pibaro

Šampion

SR mladých

Chips Pibaro

Šampion

Balkánu

Chips Pibaro

Šampion

Černé hory

Chips Pibaro

Seznam výstav v kategorii Mezinárodní
Mezinárodní výstava psů Praha
Termín konání: 3.5. - 4.5. 2014
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Místo konání: Praha
Kontaktní údaje telefony: 266 722 239, fax: 266 722 235
www: http://www.vystavapsu.cz
E-mail: vystava@kynologie.cz
Mezinárodní výstava psů Litoměřice
Termín konání: 24.5. – 25.5. 2014
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, Nord Bohemia Canis, p. o. box 178, 412 01
Litoměřice
Místo konání: Litoměřice
Kontaktní údaje telefony: 416 734 059 (po-pá 8 - 15h.), 733 328 615
www: http://www.nordbohemiacanis.eu
E-mail: nord_bohemia_canis@seznam.cz
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Intercanis Brno
Termín konání: 21.6. 22.6. 2014
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Intercanis, Všetičkova 5, 602 00
Brno
Místo konání: Brno
Kontaktní údaje telefony: 543 211 558, fax: 543 212 026
www: http://www.intercanis.cz
E-mail: info@intercanis.cz
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
Termín konání: 30.8. – 31.8. 2014
Adresa pořadatele: Kynologická jednota ČR, MVP - sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá
Boleslav
Místo konání: Mladá Boleslav
Kontaktní údaje telefony: 326 327 220, fax: 326 331 041
www: http://www.interdogbohemia.com
E-mail: interdogbohemia@seznam.cz
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
Termín konání: 20 – 21.9. 2014
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Českobudějovický kynolog. klub,
p.o. box 238, Klostermannova 7, 370 21 České Budějovice
Místo konání: České Budějovice
Kontaktní údaje telefony: 387 203 926, 387 330 454
www: http://www.cmkj.info
E-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz
Double CACIB – Prague Expo Dog
Termín konání: 2.11. – 3.11. 2014
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Místo konání: Praha
Kontaktní údaje telefony: 266 722 239, fax: 266 722 235
www: http://www.vystavapsu.cz
E-mail: vystava@kynologie.cz

Seznam výstav v kategorii Národní
Národní výstava psů Klatovy
Termín konání: 28.6. – 29.6. 2014
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, P.O. Box 1, 384 11 Netolice
Místo konání: Klatovy
Telefony: 00420 725 833 320
www: http://vystavaklatovy.info
E-mail: vystava@vystavaklatovy.info
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi
Termín konání: 19.7. 20.7. 2014
Adresa pořadatele: Kynologická jednota ČR, NVP - sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá
Boleslav
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Místo konání: Mladá Boleslav
Telefony: 326 327 220, fax: 326 331 041
www: http://www.interdogbohemia.com
E-mail: interdogbohemia@seznam.cz
Moravskoslezská národní výstava psů
Termín konání: 27.9.2013 - 28.9.2014
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, NVP, Všetičkova 5, 602 00 Brno
Místo konání: Brno
Kontaktní údaje telefony: 543 211 558, fax: 543 212 026
www: http://www.intercanis.cz
E-mail: info@intercanis.cz

Seznam výstav v kategorii Klubové a ostatní
29. klubová výstava mopsů + 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy
Termín konání: 14.6. 2014
Kontaktní údaje: Mops klub ČR, Letiny 17, 336 01 Blovice,
http://www.mopsklub.cz/index.php
EuroDogShow 2014 Brno, Česká republika
Termín konání: 23. – 26. 10. 2014
Kontaktní údaje http://www.2014eurodogshow.cz/
WORLD DOG SHOW 2014, Helsinky, Finsko
Termín konání: 8. – 10.8. 2014
Kontaktní údaje http://www.worlddogshow2014.fi/

REDAKČNÍ UZÁVĚRKA pro číslo 2/2014 je 6.7.2014
Vážení přátelé,
chci Vám poděkovat za Váš zájem a aktivní přístup ke spolupráci s redakcí zpravodaje.
Děkuji za vaše příspěvky a fotografie. Očekávám další pro zpestření našeho zpravodaje.
Fotografie posílejte přednostně ve formátu .jpg na e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz
REDAKCE: e-mail: zpravodaj@mopsklub.cz
Klubový zpravodaj 1/2014 vydán pro potřeby Mops Klubu ČR v nákladu 110 ks.
Vydavatel: MOPS KLUB ČR
Odpovědný redaktor: Petra Procházková, tisk: tiskárna Brouček, Praha.
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Děkujeme sponzorům XXIX.
klubové výstavy!

Chovatelská stanice PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62,
tel./fax: +420 326 391 564,
mobil: +420 603 453 761,
e-mail: pibaro@seznam.cz

RÜCKL CRYSTAL a.s., 267 05 Nižbor 411,
CZECH REPUBLIC
TEL. +420 311 696 111 FAX + 420 311 693 510
http:// www.ruckl.cz email: info@ruckl.cz
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MOPS KLUB ČR

GrCH. Black Jade Pakony BOSCO
Narozen: 24.9.2010
Otec: HGCh. Black-Schnau Goodwill
Matka: Töpszli-Mopszli Leila
Chovatel: Beatrix Pethö
Majitelka: Lucie Olivová

http://www.mopsklub.cz
/

