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Od 1. 3. 2004 platí dle zákona na ochranu zvífiat proti t˘rání 246/1992 v platném znûní, zejména ve znûní zákona 77/2004 zákaz propagace t˘rání zvífiat. Za propagaci t˘rání se povaÏuje zejména
zvefiejnûní popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupÛm, praktikám chovu nebo v˘cviku, úpravám vzhledu zvífiete a zásahÛm do jeho zdravotního stavu spojeného s t˘ráním zvífiete podle tohoto
zákona, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevypl˘vá, Ïe se jedná o ãinnosti zakázané tímto zákonem. Podle tohoto zákona se novû oznaãuje kupírování u‰í za
zákrok na obou stranách hlavy zvífiete, v jehoÏ dÛsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátû u‰ního boltce a tím ke zmûnû vzhledu zvífiete.
Kupírování u‰í je dle v˘‰e uvedeného zákona zakázáno.

Akita inu – št. s PP, otec import
z Japonska šampion, kvalitní.
Tel.: 607969824

Amer. kokršpaněl – blond a čer-
ná šť., rodin. odchov, čistotná, k
výstavám i chovu. Tel.:
606530783 blízko Prahy
Americká akita – s PP štěňata
k odběru od počátku srpna, vrh
po výborných rodičích. Informa-
ce na 777331288, cena doho-
dou

Americký kokršpaněl – černá
štěňátka s výstavními předpo-
klady, odchovaná v rodině, oč-
kovaná, čipovaná nabízí CHS
Bohemia Black Diamond.
www.bohemiablackdiamond.
cz, kontakt: 00420602281421
nebo 00420251810226 večer.

Angl. kokr – vícebarevná ště-
ňata. T. 516438091, 602737845
Angl. kokršpaněl – šť. PP mod-
rý bělouš po kvalitních rod. Lov.
zkoušky. T. 721300596,
www.zblatova.wz.cz

Argentinská doga – CHS nabí-
zí štěňata s PP. Rodiče šampio-

ni, import., výstavně úspěšní,
bez zdravotních problémů, vy-
rovnané povahy. Více info.:
www.dogoss.com, tel:
737618799

Barzoj – ruský chrt-štěňata-tel.
737945025-www.zpalatinumora-
via.estranky.cz
Basenji – štěnata-srpen 07.
www.basenji.wbs.cz, 737902221

Basethound – šť. tricolor, do-
mácí odchov, T: 606530783,
vhodná k výstavám a chovu
Bavorský barvář – štěňata, ro-
din. odchov, odběr druhá polovi-
na září. 777040904

Beauceron – št. černá s pál. O.
Ufo de la Mont.-BOB, BIG, BOD,
BLS, CAC, CACA, IPO1. M. Ines-
Evrop. vít., CAC svět. výst., 1x
BOB, CACA, CAC. Oba RTG 0/0.
Chov, výst. a výcv. předp., chov.
serv. Tel. 604736720,
732404235, e-mail: inesbos@
atlas.cz, www.beauceron-ufo.cz

Beauceron – zadám štěňátka s
PP. Předpoklad vyrovnané pova-
hy a špičk. exterieru. O: Ufo in-
teršamp. BIG, BOD, BIS, IPO1.
M: Cerry CAJC, CAC, Nár. vítěz.
Oba DKK 0/0. Odběr 10/07. Tel.
776745560, www.cherry.xf.cz

Bedlington teriér – štěňátka
s PP, odběr 09/2007. Vynikají-
cí zdraví, DNA testy, plnochru-
pí. nelínavé plemeno, milující
kamarád, sport,výstavy, výcvik
i lenošení. http://poodle-bed-
lington.wz.cz, 721203842

Australský silky teriér – ve-
selý, sportovní, nelínající psík,
velmi podobný yorkšírskému
teriérovi.Vhodný do bytu, k dě-
tem i ke starším lidem. J.Po-
spíchalová, t. +420776074666
n. 495421940, www.
silkyterier.cz

Argentinská doga – štěňata s
PP z opak. spojení po kvalit-
ních rodičích, výstavní před-
poklady. Oba rodiče viz foto.
Tel. 603826114

Anatolský pastevecký pes –
štěňata po výstavně úspěšných
rodičích, otec Světový vítěz
2006, šampion ČR, SR, matka
šampionka ČR, SR, oba mno-
hokrát CAC, CACIB, BOB, vy-
rovnané povahy, přátelští k ro-
dině, špičkoví hlídači. Více na
www.taringarosa.com. Kontakt
tel. 603 228 837

Prodej
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Belgický ovčák tervueren –
štěňata odběr ihned. www.
dogarabat.com, tel. 776231031
Belgický ovčák-groenendael –
štěňata s PP, rodiče-tituly,zkouš-
ky,zdraví ok,odběr 9/07.Všestra-
ně nadaní psi.Tel.605357227,
312651838,602496664. Info:
www.kchbo.com viz. Centa od
Dlouhé stezky
Bern. sal. pes – šť. s PP-M.
chov.I. DKK0/0-o: chov.I., Ch.
Polska DKK, DLK 0/0. Odběr
zač. 10.měs.Tel. 603744588, ve-
čer 569429191

Bernský honič – CHS Bohemia
Hill nabízí štěňata s PP, odběr od
08/07. Rodiče Světoví vítězové,
Championi 4 zemí. Plemeno bez
zdrav. problémů, ušlechtilá po-
vaha, skvělí společníci. Milují vy-
cházky i pohodlí domova. Více
info: www.bernsky-honic.cz. Kon-
takt: mensikova@bernsky-honic.
cz, +420 775 199 459
Bernský honič – štěňata vhod-
ná na výstavy, práci v lese i pří-
jemný společník do rodiny s dět-
mi. 603225052 po 19. hodině

Bernský salaš. pes – štěňata s
PP, odběr 11/07, www.ev-an-or.
websnadno.cz, tel. 775233160
Bernský salašnický pes –
ch.s.od Bublajícího potoka nabí-
zí k prodeji štěňata s PP. K od-
běru koncem října.Více informa-
cí na tel. +420603519792,
+420604200767 nebo na
www.gorakastapela.euweb.cz
Bernský salašnický pes – ště-
ňata s PP, rodiče oba chovný 1
DKK 0/0, odběr 09-10/07, oč-
kování, odčerv. Smlouva, tel.
605101011
Bernský salašnický pes – pro-
dám štěňata s PP po rodičích s
vynikající povahou pro radost i
na výstavy, odchov v rodině s
dětmi, odběr 10/2007,
606905805

Bílý švýcarský ovčák – prodá-
me št. s PP ze zahr. krytí a po im-
portované feně, odběr od 10.9.
Více na T. 777 216 603,
www.whitelineczech.com
Bišonek – kval. šť. s PP, o. imp.
nab. ke krytí. Nelíná. 558678479,
736632552

Border kolie – št. po rodičích s
tituly. Oba DNA CEA normal.
DKK 0/0. www.bordercoliehor-
nosusskyranc.estranky.cz, tel.
605775190

Border kolie – s PP,chov. stani-
ce Ambra Professional, Věra
Brunclíková,  tel.:602 368 265
www.psiskola.cz/border-collie/
homepage.aspx

Bostonský teriér – ch. st.
KRÁSNÁ FANFARA prodá ště-
ňata ze zahraničního krytí.
www.boston-barzoj.cz, mob.
607855905
Bostonský teriér – kvalitní ště-
ňata s PP po výborných rodičích.
Tel. 777584702
Boxer – chov. st. BIJOU BOX.
Žíh. št. s bílými znaky, pejsky, 1
bílý po špič. rodičích. Zahr. krytí.
O: multich. In Petto vom  Ger-
man Dream. M. multich. Bijou Ji-
suko. Odběr 8/07. Vlasta Šulco-
vá, Tyršova 726, 293 06 Kosmo-
nosy, tel. 731 060 176
Brabantík – k odběru šťěňata
pejsci, červená barva. Více na
www.vetrnapole.wz.cz. Tel.
604385786
Brazilská fila – přijmeme záz-
namy na štěňata k odběru 9/07,
m: Gilboa Fibox; o: Centur Oře-
chovská skála český šampion.
Tel.: 604368895 žíhaná/zlatá

Bulmastif – štěňata s PP po výb.
rodičích otec CAC, CACIB,
NV,BOB,ČR.šampion, odběr
koncem 8/07, nezávazná nav-
štěva vítaná. 777229206
Bulteriér – všechny barvy, 6 ge-
ner prac. ved. 602559860, troj-
skykun.com, Brno

Coton de Tuléar – št. po vý-
stavně úsp. rod. Odběr: ihned.T:
737275530, 737275524.
www.stenata.cz/coton

Černý teriér – štěňata, vše o
ch.s.na:www.canisyard.1000her.
cz, tel.603574391
Československý vlčák – št. s
PP: www.zeleny-paprsek.webs-
nadno.cz, 731589772
Český horský pes – štěňata s
PP-čipovaná-odběr konec září,
tel. 605771894
Český teriér – prodám štěňata
pejsků, po výborných rodi-
čích.O:šampion Český,Rakous-
ký,Slovenský krásy.M:výbor-
ná,CAC,zkoušky BZ, LZ,
HZ,ZN.Odběr srpen. Tel:607
281103
Čínský chocholatý – št. na
mazlení i k chovu, návštěva vítá-
na, miláčci rodiny, odběr 9/07,
tel. 603336509

Čau čau – št. Ch. st. OD VE-
VERKY, t. 493693469

Bordeauxská doga – vymaz-
lená štěnátka s PP k odběru.
Oba rodiče i st. brácha ze stej.
spoj. k vidění u Prahy a na foto
i videu na webu. Info: mobil:
737 211 102, www.bordeaux.
wz.cz

Boloňský psík – krásná ště-
ňátka - www.bolognese.cz
nebo tel.606870415

Belgický ovčák malinois –
chov. st. De Alphaville Bohe-
mia. Štěňátka po exteriérově
velmi kvalitních rodičích se
všestranným nadáním ke spor-
tu i jako domácí hlídač. M.: Nat-
ty Bohemia Alké - ZOP, Ev-
ropská vítězka, Junior šampi-
on ČR i SK, Klub. vít., Vít. spec.
výstavy, Čekatel šampiona
ČR, 8xBOB, 5xCACIB,
3xČKŠ, selektována do výběr.
chovu.O.: Blesk Janchov - vý-
borný, ZM, ZVV2, ZPO1,
IPO3, 3x účast.MR BO, 2x úč.
MR všech plemen. Oba rodiče
RTG 0/0. J.Pospíchalová, t.
+420776074666 n.
495421940, www.malinois.cz
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Čínský chocholatý pes – ště-
ňátka s PP. Předp. odběr - 2.pol.
8/2007. Tel.604347027.

Čivava – štěňata (pejsci) dlou-
hosr. s PP. Očkovaná a odčerve-
ná. Domácí odchov, zvyklá na
děti. Odběr na konci srpna. Tel.
739282039

Dobrman – informace o štěňa-
tech podá Dobrman klub ČR, tel.
723269210

Dobrman – CHS z Rybalkovy
zadá štěňata po výst. nejúsp.
feně MSDK 2006, GCH SK, CH
SK, PL, JuniorCH SK, multi BOB,
multi CAC, multi CACIB, HD A,
viz foto. Zahraniční krytí, O: (mul-
tiCH, InterCH, IPO3, SchH3, HD
A). Oba rodiče mají velmi vyrov-
nanou povahu. Štěňata vyrůsta-
jí v rodině s dětmi. 776697939

Erdelteriér – štěňata s PP, otec:
7xCAC, 5xres.CACIB, vítěz spec.
výstavy – champion CZ, 12 zkou-
šek. Matka - výborná, Res.CAC.
Odběr od 8/07.Tel.: 516467363,
731561048

Flanderský bouvier – šť. s PP,
na chov, výcvik, vhodný k dětem,
výb. hlídač. Více: T. 605553042,
www.sedyvitr.com

Flat coated retriever – prodám
štěňata s PP. Rodiče výborní –
CAC, CACIB, BOB,OVVR, ZV,
PZ, BZ, canisterapeutické
zkoušky. Elegantní inteligent-
ní plemeno vhodné do rodiny,
nároční pouze na lásku. Bez
dysplazie! Tel.: 776177869

Flat coated retriever – prodám
hnědá a černá štěňata s PP.Oba
rodiče DKK 0/0,výborné výstav-
ní výsledky.M:aktivní otestovaná
canisterapeutka,silných vloh,ná-
ruživá aportérka.O:import.hně-
dý pes.Info: 723904252, rezapa
@seznam.cz, www.
machackovi.cz
Foxteriér drsnosrstý – tricolor-
ní štěňata po výborných rodičích.
Více na www.foxterier.zde.cz.Tel
: 602156502,606511627
Foxteriér drsnosrstý – s PP, vý-
borní rodiče, předpoklad výbor-
ných povah i exteriéru, vhodný
do rodiny i pro práci v lese. Od-
běr začátek září. Telefon
776270875
Foxteriér hlad. – štěňata s výb.
rodokmenem, intelig. a učenlivý
rodinný pes, cena 3000 Kč. Tel.:
739562394

Francouzský buldoček – ště-
ňata v barvě fawn, fawnový stra-
koš, strakoš po importovaném
psu barvy fawn. Kvalitní. Tel.:
739694351

Francouzský buldoček – šť. s
PP pejsek, M: Europa, výborná,
CAC. O: CH Gaius. T.č.
+420608978774
Francouzský buldoček – pro-
dám štěňátka s PP, kluci,barva
fawn,plavá žíhaná s bílým zna-
kem.Oba rodiče 1. chovná tří-
da.Pro chov, výstavy i k dě-
tem.TĎl. 381 270 580, mob. 723
720 218
Gordonsetter – štěňta s PP, vy-
nikající! 602302841
Grifonek bruselský, belgický,
brabantský – štěňata s PP po
špičkových rodčích. Tel.
777730313
Hovawart – zadám štěňata s
PP, výborný hlídač a společník,
vhodný i do rodiny s dětmi, oba
rodiče DKK 0/0, pracovně vede-
ni, předpoklad kvalitního exterié-
ru i povahy. Více www.corraki.
com, tel.+420602508869
Hovawart – šť. s PP po špičko-
vých rodičích. Pracovní i výst.
předpoklady. Odběr 10/07, tel.
606525000

Chodský pes – šť. s PP po výb.
rod. Možnost výběru ze dvou
vrhů. Více na: www.krosandra.
wz.cz nebo na tel. 602792759,
721271758
Chodský pes – štěňata s PP, o:
Ajax z Kamen. Rokle, m: šam.
Eris Vigilo KV2005. Šť. mají pěk-
né znaky syté pig. Odběr od
8.8.07. Tel. 774675835, e-mail:
Vigilo@seznam.cz

Flat coated retriever – ch. st.
AMALTEA prodá šť. s PP. O:
Swallowsflight Coal Entity-ICh.
Ch.CZ, m: Eilin Bonny Dux-
Ch.CZ, oba lovecky využívaní,
nejelegantnější z retrívrů, ide-
ální kamarád pro celou rodinu,
více na www.flat-amaltea.cz,
tel. 604761325

Dobrman – štěňata, výstavně
úspěšní rodiče, DKK neg., od-
chov v rodině. Odběr konec
9/2007. Tel. 604272162,
www.dobrman.virt.cz

Dobrman – štěňata s PP po
výborných rodičich. Odběr
17.9.2007 www.dobrman.
wu.cz. Tel. +420 602 749 866
Brno

Dalmatin – štěňata s PP. Tel:
774-137753

!NOVINKA!

Foto na Internetu:
100 Kč

Celý text inzerátu 
na Internetu: 

50 Kč

Redakce:
fax 271 732 458
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Irish Soft Coated Wheaten Ter-
rier – štěňátka - pejsci. Matka,
import z čistě irských linií.
Otec, ICH.Ideální člen rodiny,
veselý, učenlivý, nelíná. Vý-
stavní předpoklady, vysoká ro-
dokmenová hodnota. Odběr
ihned. Kontakt: tel.:
548535374. E-mail:
kolackova2001@volny.cz,
web: //irishwarrior.web-dog.et/ 

Irský setr – štěňata s PP pou-
ze pejsci. M: interchamp., Ch
ČR, SL Melody Jenny’s Irsal.
O: angl. import Satlas Man
Overboard. Výst.a  lov. před-
pokl., vhodný k dětem. Odběr
po 15. září , Ing. Šafránková,
tel. 605253073, e-mail:
vestraic@volny.cz
Irský teriér – štěňata s PP vhod-
ná do rodiny i pro myslivost, T:
604226038
Irský vlkodav – ch.s.Irwanett
zadá štěňata po velmi kvalit-
ních,povahově vyrovnaných ro-
dičích. Mobil:737463627,www.
irwanett.com
Irský vlkodav – štěňata po vý-
borných rodičích různých barev
odchovaná v rodině. Odběr ko-
nec srpna. Tel. 605 255 084
Irský vlkodav – zadáme štěňát-
ka Z levandulové zahrady,naro-
zená koncem srpna, odběr říjen
www.levaza.cz, tel.606747743
Jack Russell teriér – štěňata s
PP po výborných rodičích. Hlad-
kosrstí dvoubarevní, plný rodo-
kmen. Odběr srpen 07. M. Pitu-
chová, Ve Svahu 1128, 72525
Ostrava, tel. 604687569

Jack Russell terrier – prodám 6
měsíčního pejska JRT s vynika-
jícím PP. Import z Polska, rodiče
šampioni. Hladkosrstý, hnědá
hlava. 318586784, 602366004

Japan chin – šť., klidné, čistot-
né miniplemeno.Tel. 604603626,
www.bohemianet.info/untis

Japan-chin – št. s PP. Malé, roz-
tomilé pl. s dlouhou, hedvábnou
samočistící srstí, nenáročnou na
péči. Téměř neštěká, doma nic
neničí. Více na www.japanchin.
cz. Tel. 728085941

Jezevčík hladkosrstý stan-
dardní – červená štěňata s PP
po výbor. rodičích. Jen pejsci.Tel.
737291241, www.zezelenemyti-
ny.cz
Jezevčík trpasličí hladkosrstý
– štěňátka po kvalitních rodičích
s PP, tel. 603 281 350
Jezevčík trpasličí/králičí hlad-
kosrstý – červená štěňata s prů-
kazem původu. 572581594
Jorkšírský teriér –
šť.www.4tlapky.com/hekaba,
tel.607 531 576

Jork. teriér – štěňata – rodiče
klub. šampioni, tel. 604276023
Praha západ

Jork. teriér – štěňata po Magic
Touch Durrer’s x Jackie Modrý
Joker chovat. servis T: 606 566
882
Kavalír KCHS – štěň. barva BH
a TR, odběr zač. srpna. T.
608246122, www.chov.net/
web/zezapadnistrane
Kavalír KCHŠ – perspektivní
štěňata, www.
kavalirikvarteto.com, tel.
607816884
Kavalír KCHŠ – ročního psíka
barvy BT, s PP, očkovaný, od-
červený, čipovaný, Pet Passport,
čistotný. Vynikající exteriér, něž-
ná povaha, zdravé srdce. Levně,
ne do chovu. Nezávazná ná-
vštěva možná. tel. 722 509 555,
e-mail: jkuhnelova@seznam.cz

Kavalír KCHŠ – perspektivní
pejsek s PP v barvě BT(viz foto)
po výborných, zdravých rodičích.
Vhodný na chov, výstavy, agility
i pro radost. Tel:737925883,
www.syparo.wz.cz
Kavalír KCHŠ – štěňátka s PP
v barvě BH a TR. www.caresse-
ma.com, 724314469
Kavalír king Charles španěl –
pěkná štěňata s PP, BH a TR po

kvalitních rodičích. Předpoklady
na chov nebo jenom pro radost.
Tel. 724636030
Kavalír king Charles španěl –
pejsci BT + RU po výst. úspěš-
ných rodičích. Otec - Anglie. Tel:
+420605818921 e-mail: tajem-
stvicamelotu@seznam.cz
Kavkazský ovčák – CHS zadá
štěňatka s PP FCI po jediném
šampionu Ruska v ČR.Více na
www.nart-sano.cz. Odběr začá-
tek září, tel.777654883 Šumperk
Kavkazský pastevecký pes –
prodám “roztomilé medvídky” s
PP FCI-budeme otražitě hlídat,
mazlit se s pánem i rádi jezdit na
výstavy. Tel. 608 465 854

Labrador ret. – štěňátka žlutá,
černá, hnědá, po kvalitních rod.,
ze zdravého chovu. Pro výstavy,
práci i radost. Rodinný odchov,
stálý kontakt, rozumná cena.
www.nepeandogs.com,
493620415, 723904892
Labrador ret. – štěňátka úspěš-
ných rodičů žlutá, černá, hnědá.
Váš přítel! 739724227, www.
labradori.cz, 493727142 klidná
povaha+rodina
Labrador ret. – krásná štěňata
ze zahraničního krytí, více na
www.ithakabohemia.cz, tel.
608968900
Labrador ret. – št. po výb. rodič.
černá i hnědá, odb. zač. srp. T:
775324639
Labrador ret. – šť. po rodičích
šampionech. Tel.: 499422371,
737928872
Labrador retr. – šť. po šamp.
Více na www.zrockova.unas.cz,
Praha. T.: 739413702

www.i-minerva.cz
www.nahaci.cz

Svût pln˘ zázrakÛ psí fií‰e. Vítejte
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Labrador retriever – šť.s PP po
prac.a ext. šp. rod. www.
labradorsky-retrivr.cz, t.č.
724007779(80) Pirnerovi
Labradorský retriever – kvalit-
ní žlutá št. PP ze zahr. krytí, či-
povaná, ihned k odběru. Tel.
777230694, www.aimee.wz.cz

Labradorský retriver – krásná
žlutá štěnátka s PP po výstavně
a pracovně vedených rodi-
čích.Krásný pigment,výborná po-
vaha,špičkový exteriér. K odběru
od 29.8.2007. Více na
tel.603470263

Lajka ZS – štěňátka s PP po vy-
nik. rodičích. 602478384, www.
lajkzs.eu
Leonberger – štěňata s PP.
www.fany-leon.blog.cz
Maďarský ohař (vizsla) – za-
dám štěňata s PP. Odběr od 1/2
srpna. Podrobné info a foto na
www.bridget.box.cz. Mobil 724
177 299, kazdova.mirka@
seznam.cz
Maďarský ohař krátkosrstý –
prodám štěňata s PP, vynikající
rodiče, odběr možný okolo 20.
září. Kontakt 602 434 891
Mastif angl. – ch. st. Z ZAMKU
WALKIRII PL nabízí pěkná mo-
hutná šť. nar. 9.6.07. Jen fenky.
Linie ch. st. Z LIPÁČŮ. Tel.
0048609441928 nebo
0048227540489. www.mastify.
eu. Rozumím česky

Mops – nabízím štěňátka mop-
sů ze spojení- o.Guliver Pug
ze Sametu , m.Annife Earl Be-
ige. Kvalitní původ, předpo-
klad hezkého exteriéru. Odběr
koncem září. Štěňata budou v
den odběru odčervená, očko-
vaná a čipovaná.V případě zá-
jmu nezávazná návštěva vítá-
na, tel. 602 882 689
Mops – černá štěňata ze spoje-
ní Dog Lome a Pibaro, s PP, vý-
stavní předpokaldy, tel.
382270757 Jižní Čechy

Nemecká doga žltá – s PP –
matka Otýlie Allav Flodur, otec
Apollo od Piastovské věže,
00421903311012,
http://www.nemeckedogy.szm.sk
Něm. ovčák – s PP-štěňata čer-
ná se znaky- (Rex), o: Arny Har-
tis, výb., IPO2, ZVV1, I. tř.
5JX1/P. M: Diky Zla-Mi, VD, ZZO,
ZVV1. Více: www.zla-mi.estran-
ky.cz. Odběr 8/9 měs. JČ. T: 607
101 595
Německý ovčák – štěňata s
PP.O-SchH3,IPO3,ZVV1.M-
ZVV2,IPO1,ZPS1,FPr3,SchHA.
606257124 

Německý ovčák – štěňata ze
dvou vrhů. 1) Jumbo di Zenevre-
do – Klub. víť. ml. ČR BSZCH 06-
SG21. 2) Robuk Dei Monti della
Laga - BSZCH 06-SG15. T:
605185319, www.panatax.ic.cz
Něm. špic velký černý – mimo-
řádné spojení-o. nejúspěš. vč-
svět. a evr. vítěz, ICh, šamp. 3

států, 35x BOB, 4x BIS. M. svět.
a evr. vít. madých, oba klas. vý-
cvik, agility, coursing, o. zk. ZZO-
oba rodiče v našem držení k vi-
dění, www.faraonskychrt.cz,
777155127-veškerý chov. sevis
Nova Scotia d. tolling retrívr –
krásná štěň. po finském Nalle
Karhu. M: dcera svět. vít. Oba vy-
nik. povahy. Nejmenší retr.
Http://www.rudolfovskaskala.wz.
cz, T: 721286094, 387228327

Papillon – prodám štěňata s PP
bílo – sobolí na výstavy, chov i jen
pro radost.Předpoklad menšího
vzrůstu. Otec import Norsko,
šampion ČR, SR, Rumunska,
Norska, KCHMPP, čekatel titulu
Interšampion. Více informací na
www.flyingjoy.cz. Štěňata budou
očkovaná, odčervená, čipovaná
s petpasem
Pinč malý – šť. obou barev. Tel.
323 647 335-po 20hod.
Pinč malý – ch. st. OD TOMEN-
DÁLKY prodá štěňata po výbor-
ných rodičích. R. Bula, Střítež u
Jihlavy. 737720151
Pudl střední – zadám štěňata
černá a hnědá po kvalitních ro-
dičích. Tel. 585223486

Pudl střední hnědý – štěňata s
PP po špičkových rodičích. O.
Multich. Inapat’s Flamenco (im-
port). M. Interch. Gloria brown
Neraka. Čistá hnědá linie, rodiče
chovný výběr. Odběr září 07.Více
na http://www.neraka.wz.cz nebo
775 148 399

Pudl trpasličí stříbrný – štěňa-
ta po šampionech, Slaný
312547221, 603114425

Rhodesian ridgeback –
606721972
Rhodesian ridgeback – štěňa-
ta s PP. Odběr koncem 9/07. O.
Bradley Anunnaki-Evropský ví-
těz mladých Barcelona 04; šam.
ČR; SK; mladý pes r.04 SKCHR;
3x CACIB; 2x r.CACIB; Coursing
licence; M. Aisha Africký lovec;
výborná; Ch1; oba rodiče DKK
0/0; A. Holíková; Praha;
606463593
Rhodesian ridgeback – CHS
Libami-štěňátka vrhu D po vý-
borných rodičích. Otec import
IT/USA. Odběr 11/07.
777587649, 777627575, www.
libami.policka.net
Rhodéský ridgeback – ch. sta-
nice zadá štěňata s PP. Předpo-
klad výborných povah, exteriéru
a zdraví. Rozumná cena. Veške-
ré info na www.hvezda-zivota.
unas.cz

Pyrenejský horský pes – ště-
ňátka s PP z prest.spojení.
Matka - import Francie,
JCH,Národní vítěz. Otec - Svě-
tový vítěz, ICH, CH CZ, SK,
PL, Klub.CH atd. Inf.na www.
stenata.cz/patou, 605545875

Pyrenejská štěňata – inter-
šampionů, multi-Ch, HD 0/0,
nabízím importy na krytí z
Francie, USA, Špan.
720214338,
www.stenata.cz/pyrenees

Pudl trpasličí černý – roční
fenku s PP. Odběr ihned, milá
a hodná. tel.:777 03 15 65

Pudl trp. červený a černobí-
lý – štěňata s PP. Tel.
605407770, www.envisan-cz.
com

FOTOINZERÁT
(fotografie s vloženým textem)

200 Kčwww.dog.cz
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Rhodesian ridgeback – chova-
telská stanice „Ze Sulické tvrze“
zadá štěňátka z vrhu N. O: Jahari
of Ka-UL-Li’s Ridges – import A,
M: JCH. Jafara ze Sulické tvrze
(CAC,CACIB, junior šamp.).
Opakované spojení, klidné po-
vahy, černé nosy. Oba rodiče v
majetku chovatele, oba HD 0/0.
Zaručuji kvalitní domácí odchov
se stálým dohledem za přítom-
nosti dětí. 3 generace RR v naší
chovatelské stanici – 15 let cho-
du RR, zkušenosti s plemenem.
Odchov na superpremiovém kr-
mivu. Požaduji kontakt s majiteli
štěňátek. Odběr konec srpna
nebo dle dohody. Stanislava Ja-
nická, URL: www.zesulicketvrze.
cz, e-mail: calma@seznam.cz,
kontakt: 732 872 300, 382 588
090

Rhodéský ridgeback – CHS
AFRICAN DREAM zadá ště-
ňátka po špičk. rod. z osvěd-
čeného spoj.: O: Multichamp.
Ascot Alta Mirano, champ. 5-ti
zemí, pes roku 2004, 05,
Champ. of Champion’s 2005,
06 aj., lovecké zk. M: Beira So-
fala Sedmý vršek, Club.
Champ., aj. Oba rod. zcela
zdraví, vynik. povah. Zaruč.
špičk. odch. v rod. s vešk. péčí,
porad. servis. Návštěva vítá-
na! Odběr 2 pol. října/07.
Tel: 774132116; www.
africandream.info
Rotvajler – štěňata po špičko-
vých rodičích zahraničního cho-
vu. Multi CAC, CACIB, BOB,
šampioni několika zemí, inter-
šampioni, pracovní zkoušky IPO
1-3, SchH 3, ZVV 1, bonitace,
ZTP, DKK, DLK 0/0.www.
terezsky-dvur.cz, tel.:+420 602
344 839

Shih-tzu – zlatobílá štěňata s PP
po úspěšných rodičích,matka po-
chází z ČR. otec z Dánska. Od-
běr konec srpna tel.
776020730,www.royssun.wz.cz

Spinone italiano –  atraktívne,
málopočetné a všestranné ple-
meno loveckého psa vyznačujú-
ce sa vysokou inteligenciou a
spolahlivosťou pri práci. Okrem
pracovitosti je to aj oddaný spo-
ločník rodiny a milujúci ochranca
detí. Predám šteniatka-psíkov, po
exteriérovo aj povahovo špičko-
vých rodičoch a predkoch. Šam-
pioni viacerých krajín.Tel.: 00421
903 170 397. Info na www.
cynopolis.sk
Staffbullteriér – 3 feny, 3 psi; s
PP; odběr od 15. září. Tel.
602649957; 605951647

Stafordšírský bulteriér – cho-
vatelská stanice Great Staffield
nabízí kvalitní štěňata s PP po
výstavně úspěšných pracovně
vedených rodičích. K odběru v
září 07. Gsm: 603111782, gre-
atstaffield@seznam.cz,
www.greatstaffield.cz
Stafordšírský bulteriér – ště-
ňata s PP po kvalitních rodičích
m. Weinny Hanvoj, o. Ch. Jacob
ze Smiřické zahrady. Odběr v
září. Tel. 606379999, www.
magicdash.eu
Šarpej – štěňata pískové barvy
po zdravých, povahově vynikají-
cích rodičích s mnoha výstavní-
mi úspěchy, odčervená, očkova-
ná, odběr 1/2 srpna, všichni na
www.isharpei.cz, tel 602/293458
Šarplaninský pastevecký pes
– štěňata s PP. Po výborných ro-
dičích. Odběr září 07. Vlkošedí.
Tel.: 606328043
Šeltie – štěňata všech barev. T:
737613670, 605889201 TR
Šeltie – štěňátka k odběru 8-
9/07. Tel.: 731896134

Španělský mastin – štěňata s
PP. Tel. 606419349, www.
calvero.cz

Tibetská doga – zadáme ště-
ňata s PP, po výborných, 100%
nepříbuzných rodičích,oba DKK
0/0. Předp.mohutného vzrůstu a
výb. exteriéru. Předp. barvy: zla-
tá, černá s pálením. Tel.
774324844, www.arhatgonpo.cz

Tibetský španěl – malý pes s
velkou duší. CH.S. BOHEMIA
MAESTRO . Na mazlení, chov a
výstavy. www.bohemiamaestro.
com. Tel.: 728347155

Tosa-inu – CHS BIRENGO na-
bízí štěňata ze zahraničního kry-
tí. O: světový vítěz O6-Ninja Tw.
Samuraja, m: ICh, Ch-A, CZ, SK,
PL, Slo, evropská vítězka 05-
Meishi T.C. Štěňata z předchozí-
ho vrhu patří ke špičce plemene.
Oba rodiče vynikají krásnou ty-
pickou hlavou, silnou kostrou a

Šeltie – štěňátka zlatá, tricolor
i blue-merle s PP ihned i na
záznam. Tel.:777 03 15 65
nebo www.stenata.cz/sheltie 

Rhodesian ridgeback – po-
slední volná fenka z vrhu C,
plně očkovaná a velmi dobře
socializovaná, nar. 21/4/07.
Pro aktívní, sportovní rodinu
se zájmem o vystavování. O:
MultiCh. ASCOT ALTA MIRA-
NO, Šamp. šampionů 05,
www.ascot.cz. M. ASSISI Z
MASNEROVA, CAC, 3x
r.CAC. Oba rodiče zdraví,
sport. i pracov. vedeni, Bz.
Tel: 604358846, www.
zmasnerova.eu

www.dog.cz
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tmavě červenou barvou. Štěňa-
ta jsou čipovaná, výborně socia-
lizovaná. Chovatelský servis za-
ručen. Pouze do výborných pod-
mínek.Více na www.chovatelske-
potreby.cz, 731/238 906 Brno
Velký švýcarský salašnický
pes – štěňata ze 2 vrhů. M: 2x X
CAJC, BOB, o: import Belgie,
Ch. HD0/0, ED0/0, OCD 0/0—
M: res.CAC, CAC, Kraský vítěz,
HD 0/0, o: CAC, 2 res.CAC, HD
0/0. Více na http://zgrandorfa.
com, Svitavy 737 130 581, cena
dohodou
Velký švýcarský salašnický
pes – štěňata po výborných ro-
dičích, oba import Švýcarsko,
DKK, DLK i OCD 0/0. Odběr ko-
nec července.Telef. 777122901,
www.vssp.cz

Velký švýcarský salašnický
pes – chovatelská stanice PALI
LOOKOUT prodá štěňata ze za-
hraničního krytí po kvalitních ro-
dičích. Kompletní chovatelský
servis. www.palilookout.cz, tel.:
602 234 643
Velšteriér – štěňata na mysli-
vost, výstavy i na mazlení. Odběr
2. pol. září. Tel.: 607 853 758.
Okr. ČB

Výmarský ohař dlouhosrstý –
prodám št. s PP, pejsky. M: kl. ví-
těz, šamp. ČR, SR, svět. vítěz.,
lov. vedená. Tel: 583437578,
607563041
Welsh springer spaniel – pro-
dám štěňata, odběr koncem srp-
na. O: ICH, CH CZ, CH SK; ZV,
PZ, BZ; DKK 0/0. M: výb., CAC;
PZ, canisterapeutické zkoušky;
DKK 0/0. Pracovní a exteriérové
předpoklady. Tel. +420 739 117
538, email: j.kloz@centrum.cz

Zl. retrívr – štěňátka s PP, kva-
lit. chov, kamarád k dětem. Více
www.sweb.cz/dasa.turkova, T.
723/257739
Zlatý retriever – predám šť. s
PP po osvěčenom spojení za pri-
jateľnú cenu. MVDr. Lichvár, Pre-
šov, m. +421/905500262
Zlatý retriever – krásná štěňát-
ka po výboných rodičích. M. lov.
využívána. Předpoklad výborné-
ho exteriéru a povah. U Prahy.T:
323640976, 721665955

Koupím něm. ovčáka, lab., BO,
1-5 let. 777 616 292

Labrador – Multi Ch, Dual Ch
CZ, černý, vynikající povaha,
DKK i DLK 0/0, 2xCACIB,
8xCAC, 4xres.CAC, 3xCWC,
1xNPwR, 2xres.CACIT, 5xCACT,
tel: 604281586, www.mailik.
estranky.cz
Pražský krysařík – s PP- krytí,
tel. 603446593- večer

Altern. řešení fyzických a psych.
potíží u zvířat. Vaňková, tel. 607
611 284

El. výhřevné podlážky –
www.sweb.cz/leharo;
leharo@tiscali.cz, tel.: 466 924
344,737 715 000

Handling classes around the
world and in Czech Rep. for all
breeds! Learn the art of Hand-
ling by well known instructor
Marc Linnér. Dog owners,
Handlers, Breed clubs & Ken-
nel clubs are welcome to con-
tact www.awbari.com (Classes
in English or with Translater)

Kresba, malba na zakázku.
Ceny již od 490,- Kč. E-mail:
thephesia@tiscali.cz, tel.: 603 72
45 39
Kurzy – stříhání a úprava srsti
psů. Tel. 607609954
Nabízím zhotovení kvalitního kla-
sického obrazu na zakázku, ak.
mal. Kurková, info a ukázka tvor-
by -www.dmnkart.com

PSÍ ŠKOLKA V BRNĚ – v psí
školce se Vám o pejska po-
staráme po dobu, kdy se mu
nemůžete věnovat, např. když
jste v zaměstnání apod. Ve
školce jsou pejsci ve výbězích,
kde si spolu mohou hrát, je jim
poskytnuto venčení a krmení,
případně i výcvik. Bližší info na
www.moraviadogschool.cz

SluÏby

Krytí

Koupû

Zlatý retrívr – šť. s PP z opak.
úspěšného spojení s předpo-
kladem klidné povahy, výbor-
ného exteriéru, zdraví.Vhodná
na výstavy, výborný rodinný
společník. Stálý chovatelský
servis. Rod. odchov, odběr
10/07 Praha, tel. 603 976 472.
www.retriever-golden.net

Whippet – štěňata s PP, po
výborných rodičích. Matka Mi-
strině Evropy CGRC 02, oba
dostihoví šampióni. Předpo-
klad dostihových ale i výstav-
ních úspěchů. Odběr 10/2007,
tel.: 603820348, J. Martinec,
Liblice 81, 277 32

West Highland White Teriér –
kvalitní štěňata westíka.Su-
perchov šampionů. Tel.:
541227564.WWW.WHWT.
WZ.CZ

Výmarský ohař dlouhosrstý
– štěňata s PP po lov. i výst.
ved. rod. O: PZ I. c. nos4,M:
2xBOB, jun. šamp., PZ.
www.od-gallasu.cz, T:
602129699, 606853220 www.nahaci.cz
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Přívěsy pro přepravu psů WT-
METALL – izotermické, v prove-
dení pro 1-4 psy, velký výběr do-
plňkové výbavy, kvalitní prove-
dení, dále nabízíme bazarové
služby, půjčovna, více na
www.wt-metall.cz, tel. 777 216
603

Coton de Tuléar – bavlníkový
psík z Madagaskaru-informace
o plemeni a chov. klubu na
http://www.volny.cz/klub.coton
Elektronické výcvikové oboj-
ky!!!tel.č.774417714

HLEDÁM PSY SENIORY – ales-
poň 9 let staré (do 15 kg), 7 let
(15 – 45 kg) nebo 6 let (nad 45
kg). Píši první knihu o zvýšení vi-
tality a zajištění dlouhověkosti
psa a chci zahrnout příběhy ji-
ných psů seniorů. Více na
www.zustandele.cz
Informace o leonbergrech na-
jdete na stránkách “Klubu cho-
vatelů psů leonbergerů”:
www.leonberger.cz
Právní pomoc – občanskopráv-
ní záležitosti, rodinné právo, by-
tové záležitosti, zastupování v
přestupkových řízeních, právní
pomoc chovatelům, majitelům
psů i chovatelským klubům.
JUDr. Jana Kühnelová, advokát,
277 11 Neratovice, V Pískách
200. tel. 722 509 555, e-mail
jkuhnelova@seznam.cz
Prosim, pomozte – http://
www.psiadusa.szm.sk/
Puňťa cup – 15. 9. 2007! Cvi-
čiště ZKO Plzeň - Křimice sr-
dečně zve všechny majitele pej-
sků s PP, bez PP a voříšků na
tradiční příjemné setkání. Opět
jsou připraveny soutěže o spous-
ty cen.Občerstvení je zajištěno
po celý den. Těšíme se na Vás.
Info na www.sweb.cz/zkokrimice
nebo 777/284162

Psí boudy a králíkárny i na za-
kázku za super ceny! Tel. 777
625 030, www.strechmont-kar-
nik.cz

Moravskoslezský klub chova-
telů a přátel leonbergerů pořá-
dá dne 15. září 2007 Klubovou
výstavu v Zubří u Nového Města
na Moravě. Uzávěrka přihlášek:
I.20.srpna, II.27. srpna. Informa-
ce a přihlášky na adrese:
MSKCHPL, Prokopa Velikého
41, 628 00 Brno.Tel. 544217549,
723610455 nebo na www.
leonbergerclub.info
Novofundland klub ČR Vás zve
na Klubové výstavy dne 8. 9. a 9.
9. 2007 v Praze 6- Džbán. Posu-
zují rozhodčí USA a CZ. Info: P.
Čermáková 608 366 649

Siberian husky – www.
siberianhusky.cz
Vlněné zdravotní pelíšky.
www.libami.policka.net
www.obojky.cz – potřeby pro
psy a kočky
www.pinc.wz.cz

Internet

V˘stavy

RÛzné

UZÁVùRKA SOUKRO-
MÉ INZERCE:

do ã. 10/07 – 10. 9. 2007:
(vyjde 27. 9. 2007)

Do termínu uzávěrky musí být do
redakce dodán text inzerce 
a doklad o zaplacení.

Centrum stříhací techniky

Nejširší nabídka stříhacích strojků, nůžek a dalších potřeb
pro kvalitní úpravu srsti psů 

pro chovatele, veterináře a majitele salonů

Odborný záruční a pozáruční servis

Broušení stříhacích hlav ke všem druhům stříhacích strojků
a broušení profesionálních nůžek včetně mikrozubů

Hydraulické a elektrické stříhací stoly na zakázku
dle požadavku chovatele či veterináře

Pořádání kursů stříhání psů pro začátečníky
8. září, 20. října 2007 a 4. listopadu 2007

12. mezinárodní soutěž ve stříhání psů
PRAGOBEST’07

3. listopadu 2007 - Hotel Pyramida - Praha

Prodejna v Mladé Boleslavi
Internetový obchod – www.dimport.cz

Informace, poradenská služba, katalogy: D-IMPORT s. r. o.
Václavkova 1116/II, 293 01 Mladá Boleslav – tel. 326 320 842,

fax 326 327 285, e-mail: dimport@mlboleslav.cz
www.pragobest.cz, www.dimport.cz

Vyrábíme a dodáváme kvalitní
výrobky za bezkonkurenčně
nejnižší ceny a v nejširším sorti-
mentu na českém trhu. Díky
snaze vytvořit kompletní textilní
sortiment, přicházíme stále
s novinkami, již nyní máme
přes 450 položek. Používáme
širokou škálu materiálu a ba-
rev. Dlouholeté chovatelské
zkušenosti umožňují testování
našich výrobků v praxi. Náby-
tek vyrábíme také dle přání
a požadavků zákazníka.

Kombinézy i bundičky – oteplené, neoteplené, jeans, army, antipiling (18veli-
kostí), pláštěnky – letní, zimní, hárací a pampers kalhotky, čepičky...

Pelíšky – s pevným i odnímatelným dnem (18 velikostí), obláčky, džínové sofy,
deky, podložky, polštáře – rouno, zdravotní s polystyrénovými kuličkami, iglů,
boudy, nově exklusivní sametová a kožená kolekce, dále kolekce jeans 
a army...

Tašky bavlněné, šusťákové, plyšové, exklusivní sametové, jeans, army, batohy
– klokanky, batohy pro psy, cestovní deky s obalem...

Naše specialita - mini, střední, velké, maxi z atlasových stuh, luxusní z ex-
klusivních dovozových stuh, klasické či vysoké do topknotů. Ručně šité, nároč-
ně zdobené, s gumičkou nebo sponkou.

AKCE – každý zákazník obdrží slevový kupón -10% na sedací vaky 
LAMIKA dle libovolného výběru: http://sedacivaky.vyrobce.cz

Obchodníci vyžádejte si náš velkoobchodní ceník 
oblecky.pelechy@centrum.cz 

OBLEČENÍ PRO PSY

NÁBYTEK PRO PSY A KOČKY

TAŠKY, BATOHY

MAŠLIČKY PRO PSY

+ fax
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ZKOUŠKY KJ ČR
termín pořadatel - místo vedoucí zkoušek - adresa, tel. rozhodčí
22. 9. Chomutov-Březenecká Petra Černá, Smetanova 279, 431 1 Spořice, 724 727 230 Famfulík
20. 10. Ostrava-Třebovice Miroslava Wnetržáková, Ukrajinská 1444/26, 708 00 Ostrava-Poruba 724586291 Hon
27. 10. Plzeň - Doubravka Libor Pilař, Nepomucká 43, 301 00 Plzeň, 605 299 269 Uriánek
4. 11. Ostrava-Poruba Dagmar Exnerová, Chrudimská 47, 747 64 Čavisov, 731 567 490 Hon
11. 11. Praha-Uhřiněves Ilona Procházková, Nad Botičem 22, 102 00 Praha 10, 602 875 309 Baudyš
25. 11. Brno-Rybníček Alice Slámová, Krásného 67, 636 00 Brno, 737 870 099 Novák

www.svetkoni.cz

Žádáme o uveřejnění žádosti pro vystavení duplikátu průkazu původu na:

• na fenu border kolie CHIQUITA Fitmin, CMKU/BOC/1518/06, nar.11. 2. 2006, chov. Ing.Z.Štěpánek, Helvíkovice, maj. Mgr. Stanislav Řehola, Morav-
ská 2267, 415 01 Teplice,
• na psa čínského chocholatého psa DAMIAN Magni - Loquentia, CMKU/CIN/1881/05, nar. 10. 8. 2005, chov. E.Kadlecová, Přerov IV, maj. MUDr. Ale-
xandra B. Way, U Tenisu 27, 750 02 Přerov,
• na psa německé dogy LUCKY Dajhar - Dog, CMKU/ND/18141/05, nar. 8. 6. 2005, chov. J. Macháček, Bítozeves, maj. Blanka Filipiová, Nejdecká
213/2, 357 02 Rotava ,
• na fenu německé dogy LULU Dajhar - Dog, CMKU/ND/18144/05, nar. 8. 6. 2005, chov. J. Macháček, Bítozeves, maj. Blanka Filipiová, Nejdecká
213/2, 357 02 Rotava 
• na fenu německé dogy BUBLINA Můj poklad, CMKU/ND/18304/06, nar. 25. 2. 2006, chov. Martina Klimešová, Vysokov 6, 549 12 Náchod 5, maj.
dtto.
• a na následující zvířata plemene whippet z chovatelské stanice z Úplňku: na fenu IMAGINE, CMKU/WH/1574/00/02, nar. 24. 5. 2000, na fenu KEI-
KO, CMKU/WH/1715/02/03, nar. 19. 4. 2002, na psa NOSTRADAMUS, CMKU/WH/2079/05, nar. 24. 8. 2005 a na psa PETER PAN,
CMKU/WH/2279/07, nar. 25. 3. 2007, chov. MVDr. Stanislav Chrpa, 281 71, Rostoklaty 92, maj. dtto.

Pokud plemenná kniha neobdrží proti vystavení výše uvedeného duplikátu PP do 30 dnů po uveřejnění odůvodněnou a podepsanou písemnou ná-
mitku, bude duplikát vystaven a původní PP prohlášen za neplatný.

Libuše Pečená, Plemenná kniha 1 ČMKU, tel. 234602273

XII. mezinárodní soutěž ve stříhání psů 
3. listopadu 2007– 8.00 – 18.00 hodin

Kursy pro pokročilé střihače 4. listopadu 2007
Hotel Pyramida – Praha Břevnov

Pořadatel: D-IMPORT s. r. o.
Václavkova 1116, 293 01 Mladá Boleslav

tel. 326 320 842, fax 326 327 285
e-mail: dimport@mlboleslav.cz

www.pragobest.cz, www.dimport.cz

V ŘÍJNU 2007 ZAHAJUJE SPOLE-
ČNOST SVOPAP HNED 3 KRÁT:

• 12. října 2007 začínají podvanácté
naše rekvalifikační kurzy s kynologic-
kou tematikou:

- CANISINSTRUKTOR PRO 
OBLAST ROZVOJE OSOBNOSTI,

- CHOV, VÝCVIK A ÚPRAVA PSŮ,
- ÚPRAVA PSŮ (vše s praxí)

• Dne 20. října 2007 proběhne TESTOVÁNÍ POVAHY PSA

• Od 16. října 2007 opakujeme kurz z PROSTŘEDÍ nejen VETERINÁRNÍ
ošetřovny:

- OŠETŘOVATEL ZVÍŘAT ZÁJMOVÝCH CHOVŮ

• Od 26. října 2007 specializovaný kurz:
- CHOVATEL – OŠETŘOVATEL KONÍ

Více: SVOPAP vzdělávací centrum, U Sanatoria 586, 
153 00 Praha 5, T: 257 913 195, 602 450 704, 724 207 429  

e-mail: vzdelavani@svopap.cz, www.svopap.cz
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