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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.

American bulldog – štěnata
plaštěvé, tigrové, zlaté a bilé se
znaky, matka Šampion CZ, DKK
2/2, otec Interšampion USA,
DKK 0/0 a krevni vyšetréni. Ště-
nata budou čipovany. Narozeny
19.10.06. Kontakt: tel.
720138378, 420 468 000 404,
e-mail: roubinkovi@holice.cz,
www.ambuldok.unet.cz

Americký kokr – blond štěňata,
linie svět. vítězů Links. O. Multi-
champ. Amazing Dreamer Che-
ramond, m. Square Points Time
Will Tell (F.). Tel. 723548632,
723707370 jen SMS
Americký kokršpaněl – víceba-
revná štěňátka. Více na
www.darremcanis.com, tel.: 605
219 809

Americký stafordširský teriér –
první krytí tímto psem v ČR !!!
O:WOODFOREST EZ DRAGON

TALES-Excelentí pes,import.z
USA,Polský šampion-M: XARA
JOPAR-výb.CAC,res.CAC.. Více
info+fotografie štěňátek na
www.gaster.wz.cz

Angl. kokršpaněl – šť. PP čer-
nobílá po kvalit. rodičích. Tel.:
721300596, 732969792,
www.zblatova.wz.cz
A. mastif – nabízím štěňátka,
odběr v lednu. T. 731613486

Angl. mastif – CH ST ČERNÝ
LEVHART plavá šť. Linie multi-
champ., socializ. v rodině i smeč-
ce, rodiče DKK 0/0, ideál. přítel
dětí. 776/106231
Anglický buldok – nabízíme
krásná štěňátka po kvalitních ro-
dičích. Opakované osvědčené
spojení. Štěňátka odchovaná v
rodinném prostředí s dětmi. Oč-
kovaná, odčervená, odběr 1/07.
Tel.606256335
Anglický mastiff – predám šte-
niatka: o: český šampion, m: Eu-
ropský víťaz, národný slov. šam-
pion. Tel.: +421907768966,
+421905742709

Appenzellský salašnický pes
– bereme záznamy na štěňata,
nová krev, předpokl. odběr v pol.
února 2007. Tel. 608837873,
http://psi.dakam.cz

Australský honácký pes – ště-
ňata modrá z velmi úspěš.cho-
vů.Otec import USA, matka po

multišamp.Výstavní úspěchy.Ště-
ňata velmi vyrovnané povahy,ne-
jen na farmy,ale i k lidem spor-
tovně založ.,jako rodinný přítel, k
záchranařině,na pach.práce a na
všechny psí sporty.Milují pohyb a
práci.Velmi oddané plemeno.
http://kettyhanny.wz.cz,mob.
Tel.602389148

Barzoj – viz foto,skvělá št.bílá a
bílo-šedá skvělá v typu.srsti s mi-
lou, ovladatelnou povahou!

Basenji – štěňata po výb. r. Od-
běr ihned. 728289732
Beagle – kval. štěňata s PP po
výb. rod. 566664267

Beagle – kvalitní štěňátka po ús-
pěšných rodičích,barva tricolor i
tan/white. Vážným zájemcům.
www.beagle-tergy.cz,e-mail:
krejzkova@quick.cz, tel.: 371
794547
Belg. ovčák; malinois – šť.z
prac.spojení,m:import,razant.obr
ana,o:po YAGUS v.d.Duvetorre-
vítěz MSFCI,MSBO.Fena štěňa-
tům předává super povahy. Tel.
775315604,www.marko-gero.
wz.cz
Berns. sal. pes – prodám ště-
ňata s PP. Po výborných rodičích.
Oba DKK 0/0. Odběr 12/06. T.
607829230, 602/663404
Bernský sal. pes – 2 ště. feny s
PP, rod. chov. I, DKK 0/0, o. Ch.
Polska DKK 0/0. Odběr možný
ihned, tel. 569429191,
603744588
Bernský salaš. pes – fenka s
PP, rod. šampioni, výborný pů-
vod, pěkný exteriér. Odběr-ihned.
Levně. T. 737229458
Bernský salaš. pes – krásná
štěňata s PP po rodičích s PP 1.
třídy chovný 1, DKK 0/0, výbor-
ná povaha, odběr 30. 12. 2006.
tel. 605509824

Australský honácký pes –
nabízím štěňátka ihned k od-
běru. Otec i matka ze zahra-
ničního krytí. Výborný kama-
rád na výlety a sport. Tel.:
724833819

Australský honácký pes –
chov. stanice BLUE HEELER
vám nabízí št. vynikajícího
standardu v modré barvě se
skvrnami na očích. Výstavní a
sportovní předpoklady. Tel.:
606960419

Prodej
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Bernský salašnický pes – ště-
ňata s PP,vrh F,výborný hlídač a
dobře ovladatelný miláček celé
rodiny.Po výstavně úspěšných
rodičích,oba DKK i DLK 0/0. Od-
běr zač. 2/2007.Tel. 604213520,
556748348, www.bernsky-sa-
lasnicky.wz.cz

Bílý švýcarský ovčák – št. skvě-
lých předpokladů. Rodiče- šam-
pioni+zkoušky, štěňátka s velkou
výbavou, chovný servis+spousta
dobrých rad, těšíme se na Vaši
návštěvu! Odběr- leden 2007.
Tel.: 777586714
Bílý švýcarský ovčák – prodám
štěňata s PP po výstavně ús-
pěšných rodičích. Vhodné k dě-
tem i k výcviku; odběr 3/07; mob.
737548129, zsedl@centrum.cz
Bišonek – kval. šť. s PP, o. imp.
nab. ke krytí. Nelíná. 558678479,
736632552
Bišonek – štěň. s PP, opakov.
kvalitní spojení! Pro chov, výsta-
vy, dom. mazlíčci. Fena z min.
spoj. tímto psem-velice úspěšná
na výst. Pro více inform. volejte
chov. stan. LILIOVÝ KVĚT. T.
732171735, 603550918, nebo
na www.liliovykvet.bisonek.cz
Bišonek – štěňata s PP, nelína-
jící, vhodné k alergikům, do ro-
diny, výstavní předpoklady, T:
603280090
Bišonek frise – štěňata oč. odč.
Pas, dovezu. 606955867
Boerboel – molos z Jižní Afri-
ky. www.boerboel.wz.cz, tel.
775 243226
Boerboel – prodám štěňata stá-
ří 8týdnů, k odběru ihned. Info
604572815
Bordeaux. doga – www.putim-
skabrana.com,tel.608201882

Border kolie – č.-b. a trik. šť. Ih-
ned. T: 777199468
Borderteriér – štěň. po výbor-
ných rodičích, mnoho zkoušek z
výk. i skvělí společníci. Tel.: 602
846 227
Boston teriér – šť. za rozumnou
cenu. Tel. 777 551 016, 777 595
114
Bostonský terrier – štěňata,
web ti řekne více: www.
krasnafanfara.cz, 583253278
Boxer – prodám štěňata, od-
běr leden 2007. Matka:Ixie Dra-
činec,výborná,Krajský vítěz,
zk. chovnosti 5, 11 zkoušek z
výkonu, výborná obranářka.
Otec: Mobidik Malave Gem,
Český šampion, Vítěz pleme-
ne, CAC,CACIB,ZM,ZVV1, bo-
nitace 5. www.cituska.
websnadno.cz, tel. 724586320
Briard – plavá a černá štěňata z
Chovatelské stanice Bar-Bar
Beskydy. Info: MVDr.Zapletalová
Tel.: 603231345 

Briard – štěňata s PP, odběr ih-
ned. Tel. 737781712

Briard – www.nadina-sis.com.
Výborná pracovní i výstavní linie.
Tel. 606957777

Bulteriér – št. s PP po výbor-
ných rodičích.Odchov v rodi-
ně.Odběr začátkem února.Foto
na www.bullterier.wz.cz.
Tel.:603996873

Bulteriér – všechny barvy, 6 ge-
ner prac. ved. 602559860, troj-
skykun.com, Brno

Cane corso – top štěňata, nav-
štivte nás! 732679754, www.
arahant.wz.cz

Cane corso – prodám šť.s
PP.OTEC:Peet Corso z Mácho-
va Kraje,champion srbia et
Montenegro a Polska,má 2
skoušky z výkonu,DKK 0/0-
www.razdva.cz/peet/MAT-
KA:Bizza Sportcan z Turkov-
ského lesa.Tel.737 288 953

Coton de Tulear – štěňata z kva-
litního spojení. Více na www.
cotondetulear.euweb.cz, tel.
724081364
Coton de Tuléar – št. s PP. Od-
běr: ihned. Bližší inf. na tel.:
737275530, 737275524

Černý ruský teriér – zadám ště-
ňata po výstavně úspěšných ro-
dičích,matka šampión ČR, otec
interšampión, junioršampión
SR,ČR; šampión SR,ČR,A;klu-
bový šampión ČR,SR. S chovem
rádi poradíme.Více na 
ankarcam.wbs.cz nebo tel.:
00420604570445

Černý ruský teriér – m- Borgia
Alea Onyxea, o- Nord Praid
Derzkiy Vyzov Polsko, DKK i DKL
negativni, vysoká výst. ocenění,
odběr koncem ledna 07. Tel:
724632009, www. alea-kocky-
psi.wz.cz

Český horský pes – šť. s PP.
Nenáročný, pohodový, rodinný,
zdravý pes. M: CAC, BOB, NV,
ZOP, ZPU-1, o:V, CAC, DKK0/0.
605543560

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

Foto 150 Kč
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Čínský chocholatý pes – 
Dobrman – špičková štěňata,
odběr prosinec, zahraniční krytí,
oba rodiče multi-šampioni,
zkoušky z výkonu, zdravotní tes-
ty, předpoklad vynikajícího exte-
riéru a povah hodících se do ro-
diny. Tel.: 608/529933, http://
kennel.bedea.cz
Dobrman – informace o štěňa-
tech podá Dobrman klub ČR, tel.
723269210
Dogo Canario – štěňata s PP,
www.reinaizabel.wz.cz,
607932341, 385732788

Faraonský pes – šť.s PP,o:Set
Antefa Cameo’s(USA)CH SK, m:
Camacupa Stalagmit CH CZ,
3.místo na MS v dostizích.Upřed-
nostňujeme zájemce na výstavy,
dostihy,coursing,ale vhodný i jen
jako milý společník.Chov.servis
zajištěn. Jen vážní zájemci. Tel:
777096337,www.farafra.
estranky.cz

Faraonský pes – www.
putimskabrana.com, tel.
608201882
Flat coated retriever – št. s PP,
oba rodiče výstavně velice ús-
pěšní, využíváni v myslivosti,
DKK 0/0. Štěňata vhodná jak na
výstavy, práci, tak i jako rodinný
společník. 776247453
Flat coated retriever – prodám
štěňata. Více informací na
www.slatinsky-vrsek.com, Hra-
bálková Eliška, tel. 608 300 224,
548 215 557

Foxteriér hlad. – www.
kelecskypoklad.com, t.
777006509
Fr. buldoček – štěňata s PP –
fawn otec CAC, CACIB, BOB -
kval. T: 720345516

Glen of Imaal terrier – pes ště-
ně s PP po výb. rodič. Nelíná.
Pšeničná barva, věrná milující
povaha, hravý, učenlivý pes.
Společenský. Nejvzácnější z ir-
ských teriérů. Nar. 12.7.2006.
Odběr možný ihned. Tel.:
602254236, e-mail: pesko@se-
znam.cz, http:glen.webpark.cz

Grifonek – bruselský, belgický a
brabantík. Štěňata po výstav. ús-
pěš. rodičích. Tel.: 321783437,
777730311

Havanský psík – štěňata s PP,
barva černá a sobolí, Brno – ven-
kov. Jen hodným a zodpovědným
lidem. Tel.: 605776221,
604931368

Holandský ovčák – štěňata,
o:import NL, CH. CZ, JCH.
CZ,klub.JCH+zkoušky;m:CH.PL,
3xBOB...Oba dkk A 0/0,špičkový
exteriér,výbava a europas sa-
mozřejmostí.Odběr 01/07.Více
na www.rhodericksodar.kvalitne.
cz,tel.775/933903
Hovawart – šť. pl. i čzn. T:
602428626, 491491492

Hovawart – zadám štěňata, ce-
lodenní péče. Odběr 3/07, tel.
776580922, 381522502
Irský setr – štěňata po lovecky
úspěš. rodičích. Odběr ihned.
Levně s PP. T: 606749206,
558732138
Irský teriér – šť. s PP vhodná
do rodiny i pro myslivost. T:
604226038
Irský vlkodav – zadáme štěňát-
ka po výborných rodičích. Ná-
vštěvy vítány.Odběr 01/07.
www.libami.policka.net,
777587649,777627575

Italský chrtík – šť. s PP po kval.
roď. T: 737267181
Jack Rus. ter. – šť. s PP, tel
723738421

Japan chin – šť., klidné, čistot-
né miniplemeno.Tel. 604603626,
www.bohemianet.info/untis
Jez. hl. – prodám štěnata čer-
vená s přím.černé s PP,po pra-
covně vedených rodičích.Volat
po 16 hod., tel: 732405535,
737983181,odběr možný ihned.

Jezevčík dlouhosrstý králičí –
černá štěňata, odběr koncem
ledna. www.hafuschka.cz, tel.
603515788

Jork. teriér – t.777006509,
www.kelecskypoklad.com
Jorkšír. ter. – štěňata s PP, Vá-
noce, tel. 604276023
Kavalír KCHŠ – štěňata s PP
BH+TR. Předp. krásy+povahy,
www.cavalierking.wz.cz, tel.
241480434, 774146364 Pha
Kavalír KCHŠ – trikolorní kluci s
výborným původem, velmi na-
dějní. P. Kaucká, Praha,
605701794, kaucka@
lupacovka.cz
Kavalír KCHŠ – s PP, BT, TR,
BH, po kvalitních rodičích, očko-
vaná, odčervená, čipovaná, vy-
chovaná v rodině, vymazlená s
výbornou povahou, www.
odvysebrodskehoklastera.webz.
cz, 724504067
Kavkazský past. pes – štěňát-
ka s PP-FCI z opakovaného vel-
mi úspěšného spojení dvou rus-
kých jedinců-šampionů! Matka
držitelka šamp. ze země půvo-

Hovawart – štěňata s PP;
prodám psí slečny barvy
černé se znaky po kvalitních
rodičích za rozumnou cenu.
Tel. 607759447

Flat coated retriever – šť. z
opak. spojení Swall. Coal En-
tity, Fair z Vlčí stepi. Oba DKK
0/0, černí, výb. povaha. T.
724286131
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du, DKK 0/0! Otec-ICH, CH LV,
SK, A, SCG, PL, SLO, 3 x BIS,
26x BOB, otec mnoha šampionů!
Více na www.erudit.cz,
777623255 Praha
Kavkazský pastevecký pes –
chov.st.s nejdelší aktivní historií
v ČR nabízí štěňata atraktivních
barev,propojení špičkové ruské
a maďarské krve.Tel.602114113
Kavkazský pastevecký pes –
prodám štěňátka s PP po výbor-
ných rodičích. Ideální hlídač.
775563254

Kerry-blue-terrier – Ch.stanica
BHELLIOM predá šteňatá po
Ch.CZ,SK,PL,finsky import,otec
Ch.SK,Bhelliom El Nino,syn vi-
taza Cruft’s 2005,linia
Balboa.Dyspl neg.,liecenie ho-
meeopatiou.Oba ropdicia neku-
pirivane,rovne pruty.Len vazny
zaujem,odber koniec
jan.2007.www.stenata.cz /
bhelliom ,00421905552666
Knírač malý černostřibři. – více
www.krasnafanfara.cz
Knírač malý černý – štěňata s
PP. Výborný původ. K odběru na
Vánoce. Brno, tel.: 541246416,
mob: 737184251
Knírač velký černý – štěňátka
ze zahr. krytí po exterier. i pova-
hově špičkových rodičích. Ideál-
ní pro výstavy, výcvik nebo jen
pro radost. Na další dotazy Vám
rádi odpovíme na tel:
605217272. www.black-baroo.
atlasweb.cz
Knírač velký černý – s PP,
www.zmuskatovezahrady.eu-
web.cz, 602130183
Kolie – zlatá štěňata ze zahra-
ničního krytí. 732787624

Krátkosrstá kolie – CHS Nirre-
territ nabízí blue-merle a tricol.
štěňátka ze zahr. krytí. O: Int. Ch.,
Champ. NL, BEL, LUX Markylla’s
Just a Magic Star, zk. GH2. M:
Int. Ch., Ch., Jun. Ch. Born to
Dream Alkami, zk. Agility 3, BH,
6 záchr. zk. Naši odchovanci již

úspěšně působí v agility, sport.,
záchran. a vodícím výcviku, pa-
sení, na výstavách a v chovu.
Info: www.smooth-collie.info, tel.
777025076

Labrador – hnědá a černá ště-
ňata s PP z CHS Artemis Gold,
více na: http://PavelMisek.
sweb.cz , mob. 721574450, tel.
353941225
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 retriever – štěňata ze
zahraničního krytí. O: Ladrow
Heron (GB), m: Yesterday’s
Bohemia Bras. DKK neg., prac.
zk. Trvalý kontakt vítán. Hor-
níčkovi, mob. 775975977

Leonberger – štěňata s PP. O:
AArre Roy od Malen. Hradu, 9x
CAC, 5x r.CAC, CACIB, BOB, ju-
nioršampion, šampion ČR, šam-
pion SR, m: Carrie Leon Koňa-
kov- CAJC, výborná. Tel.:
558732523, 736207007
Manchester teriér – štěňata. M:
Daphne Duchess ze Zámecké
zahrady, šampion ČR, o: Coctail
Nowa Atlanta ICh, dagmar.
sefcikova@seznam.cz, tel.:
739014755 večer 233312060

Mastif – štěňata ze zahr. krytí.
Socializovaná.Vychovaná v bytě.
Plavá. Cena dohodou. Tel.:
774704707
Mops – béžová šť. s PP po kval.
rodičích. Vhodná na výstavy i
chov. Otec import.T: 731186 505

Německý ovčák – štěňata z vý-
běrového chovu. O: Onex aus
Wattenscheid (o: Yasko v. Far-
benspiel, V, SchH3, DNA, 1. tří-
da chovnosti, HD normal. M:
Nisa Dany Kvet (o: Urban v. Mo-
orbeck) V, ZVV 1, 1. třída chov-
nosti. Tel.: 605006405

Německý ovčák – prodám
11měs.vlkoš. fenku, pěkná v
typu,výborně stopuje, aportuje,
kouše-vhodná ke sport. výcviku,
agility, do rodiny, nevhodná k
chovu (chybí P2),jinak bez vad,
zdravá.Tel. 724-308 073,pouze
seriozním zájemcům, ne pře-
kupníci!
Německý ovčák – šť. s PP. Bar-
va vlkošedá. O: Cit Rivie IPO3,
SchH3, ZVV1, RTG neg. 1. tř. M:
Sarah Rivie ZVV1, RTG neg.
www.rivie.cz. 777338116

Německá doga – černá a
skvrnitá štěňata s PP. Předpo-
klad mohutnosti a špičkového
exteriéru. Rozumná cena.Tel.:
+420732247901

Německá doga – chovatelská
stanice Silva Tarok zadá ště-
ňátka s PP černá, skvrnitá,
šedý tygr pro chov i pro radost
ze spojení Otec: (skvrnitý) Tre-
sor des Terres de la Raire (Im-
port Francie), Matka: (černá)
Yris Regia Uttis. Předpoklad
vynikajícího exteriéru a povah.
Štěňátka se narodila
28.08.2006 a budou k odběru
ke 16.10.06 (očkovaná, od-
červená,očipovaná a s mezi-
národním pasem.) Více na
www.silvatarok.cz , Tel:724-
328-617

Mops – prodám a zadám ště-
ňátka s PP. Otec interšampi-
on, matka výborná. Výstavní
předpoklady. 777315380

Leonberger – štěňátka po vý-
borných rodičích.Matka imp.
ze SR,Algida plánsky
dvor.Otec imp.ze SRN,Cid
v.Treuen Loewen,šampion ČR
a SR.Štěńátka budou zvyklá
být venku.Odběr leden
2007.Krásný dárek do Nového
roku. Jen vážným zájem-
cum.info na www.
od-skryteho-lesa.2005.cz
nebo 724344616

Labradorský retrívr – šť. čer-
ná, žlutá s PP po špičkových
rod., O: multiCH, imp. FR, Opti-
Gen A, M: PZ, LZ, SZVP,
VZPR, NFTR vše I. cena, 3x
CACT, ”U”, oba DKK 0/0. Peč-
livý domácí odchov, trvalý kon-
takt vítán. www.RIVERDAN-
CE.WBS.cz, tel. 605 426 196,
Praha

Labrador retrívr – s PP. Ště-
ňátka odchovaná v rodině,
zvyklá na děti. Milé povahy,
vhodné do rodin k dětem, na
výstavy,... Oba rodiče DKK 0/0,
u nás . Kupní smlouva, chov.
inf. samozřejmostí. www.
stenata.cz/retriever, tel.
776806027

FOTOINZERÁT
(Foto s vloÏen˘m textem)

200 Kã

www.nahaci.cz
Svût pln˘ zázrakÛ 
psí fií‰e. Vítejte
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NO – štěňata o: Indo St. Samo-
tár  OV, m: Nubi Dany kvet  V,
5JX1/P, tel. 603316871
NO – štěňata, o. Ero z Třešňáku
ZVV3, IPO3, SchH3, ÚMS; neg.
M. Ivett Niox, ZVV1, IPO1, ZPO1;
neg.Výb. chov. Předpoklad vyni-
kajících vloh. Kraj LB. Tel.
724260252

Norwich terrier – zadam steni-
atka po Junch.SK,KV 2006,otec
import Francia,R.BIS JUNIOR
MVP,jun.KV 2006 NITRA,nova
nepribuzna linia,super povahy,
agility,vystavy.viac informacii ma-
ilom,telefonicky,osobne www.
stenata.cz/bhelliom,
00421905552666,00421903808
200
Novofundlandský pes – pro-
dám štěňata s PP, m: Like a Vir-
gin King of Helluland. Inf. tel.
775/025791
Pointer – černobílá šť. s PP.
Předpoklad výb. exteriéru a prac.
vloh. 605870249.
Pudl toy – černá
štěňata.Tel.605259637

Pudl trpasličí stříbrný – štěňa-
ta po šampionech, CACIB, BOB,
312/547221, 603114425, Slaný

Pudl velký černý “královský” –
zadám štěňata s PP po výbor-
ných rodičích. Předpoklad skvě-
lé povahy. M:Carmen Čarovné
puto, o:Danti ze stř. struh. Odběr
konec ledna. Krupičková Ostra-
va, tel.: 731182838, http://
carmenka.blog.cz

Rhodeský ridgeback – zadám
štěňata s PP po rodičích O: Char-
touche Chinua-Rey M: Alby
Stříbrná orchidej odběr I-II/2007.
Tel:+420 776 843 943

Rhodéský ridgeback – št. s PP.
M: Carrie z Korycanských skal, o:
Argon Igneus, oba DKK i DLK
0/0. Odběr-začátek ledna 2007.
Více na www.caris.wz.cz, tel.
606356032
Rhodéský ridgeback – štěňata
z vynikajícího spojení. O: Car-
touche Chinua Rey, imp. JAR, m:
Ch. Bessy Saranga. Oba DKK
0/0.Tel. 777082895, 775095023,
http://saranga.wz.cz
Rotvajler – štěňata po muhut-
ném psu s vyrovnanou pova-
hou,JCH,5xCAC,rez.CACIB,BH,
VPG2,IPO2,ZVV1,ZPO, matka
velice temperamentní,výbor-
ná,ZM po MS ve výkonu,oba
neg.,odběr zač. ledna,
tel.č.602433256

Skotský teriér – černá a pše-
ničná štěňátka, 602130183

Stafordšírský bulteriér – ště-
ňata s PP. M. výb., r.CAC, otec
šampion. Čipovaná, očk. Odb. le-
den. Inf. 251681938

Stafordšírský bulteriér – chov.
stanice Great Staffield nabízí
kvalitní štěňata s PP po výstav-
ně úspěšných pracovně vede-
ných rodičích. K odb. v pol. úno-
ra 2007. Gsm 603111782
jann@ranny.cz, www.
greatstaffield.cz
Středoasijský p. pes – kvalitní
štěňata z atraktivního spojení vy-
soce kvalitních jedinců. O. DKK
0/0. Předp. silných a zdravých je-
dinců, typických povah i exterié-
ru. Potomci legendárního ILGI-
ZE. Tel. 603940639

Šarpej – černá štěňátka prodá
prestižní chov.st Qalt Pei, po
zdravých,výstavně úspěšných
rodičích, oba na www.
isharpei.cz;odčervená, očkova-
ná, odchovaná v bytě=velmi čis-
totná,nesoucí modrý gen, odběr
od 13.10.06,602/293458
Šarplaninský pastevecký pes
– štěňata s PP.Výborná povaha,
skvělý mohutný hlídač. Odb.
únor. Tel.: 606328043

Šeltie – zadám zlatá štěňát-
ka,odběr koncem ledna 2007.
novocar@volny.cz 605590284

Šeltie – nabízíme štěňátka s
PP v barvách zlatá, tricolor a
blue-merle.Více na tel.:777 03
15 65 nebo na www.
stenata.cz/sheltie

Shih-Tzu – po špičkových ro-
dičích. O.:MultiCh Midnight Dre-
am Dancing Joe (JAR) M.: Mul-
tiCh. Queen Star Bohemia
Acro(CR), rez. Evropská vítěz-
ka mladých 2005, Bis junior, Bis
fena, rez. Biz mladá fena. Odběr
v druhé polovině ledna
2007.Tel.: 777 555 341, 777
555 342

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

Pudl trpasličí – černobílý, ště-
ňata s PP, T: 728759306

Norfolk teriér – štěňátka ma-
lého vzácného plemene. Více
na www.bohemiaenjoy.net, tel.
775691173

www.dog.cz
www.i-minerva.cz
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Šeltie – štěňata všech barev. T:
605889201, 737613670 TR
Šeltie – štěňátka blue merle a
tric. Výb. povaha, bohatá srst.
Stálý kontakt vítán. Cena 6-7 ti-
síc. 736680284

Španělský mastin – plavý pej-
sek s PP, čipovaný,socializova-
ný,zvyklý na děti.Vhodný na vý-
stavy.Otec:import Španělsko
(100kg),matka:Multišampion,In-
teršampion,Evropský vítěz,
Svět.vítěz ml.Tel:607579470

Španělský mastin – šť.ze za-
hraničn.krytí, k odběru 02-
03/2007.Otec-Interšampion a
Evropský vítěz, vysoký impo-
zantní pes,matka náš odchov,
velmi mohutná fena po psovi im-
port Španělsko. Matka i otec
DKK 0/0.Více na www.
mastinespanol.com, tel.
603791818
Tibet. doga – prodám štěňata
TD s PP po výb.rod.Odběr konec
03/07.Tel.:724/333343

Tibetská doga – okouzlující mi-
láček a skvělý hlídač. CHS Vlád-
ce noci zadá štěňátka s PP ze
zimního vrhu po rodičích šampi-
onech, DKK 0/0, klidné a milé
povahy. T. 739 094 358

Tibetská doga – chov.st. BO-
HEMIA SIRAGUE zadá šť.po
špičk. rodičích linie USA-Čína-
Taiwan -nová krev. 100% socia-
liz. odchovy NE DO KOTCE!
R.Žižková Slaný, 603321456,
www.cmail.cz/bohemiasirague
Tibetská doga – chovatelská
stanice Nan-šan nabízí štěňata s
PP.Výstavní předpoklady, výbor-
ný hlídač a rodinný
společník.Další informace na
www.nan-san.com nebo na tel.č.
+420 724232723

Tibetská doga – štěňátka ze za-
hraničního krytí, otec import In-
die, matka Evrop. vítěz. ml., oba
šampioni, DKK 0/0. Tel.
00421905595696

Tibetský španěl – prodám ště-
ňátka s PP po kvalitních rodičích,
různé barvy, více na www.
volny.cz/bedigebu nebo tel.
606412422.Klára Kmoníčková,
Pardubice
Tibetský teriér – chov. stanice
Nyima Nying zadá perspektivní
štěňátka s PP, nezávazná ná-
vštěva vítána. Více na http://
www.nyima-nying. bodjul.com,
tel: +420602131792, mail: mag-
da.srutova@centrum.cz
Tosa inu – štěňata s PP. Oba ro-
diče skvělých povah a mnoha
ocenění, o: import USA, m: im-
port Slovensko, předpoklad vý-
borného exteriéru, nadstandard-
ní odchov, odběr 2/2007. Tel.
603241783
Tosa-inu – tel.724 137 807
Trasl. pinč – štěn.po vynikaj.ro-
dicích. 604 533 708
Trp. špic černý – pes 5 měs. PP,
Šťastná, T: 257770085

Velký švýcarský salašnický
pes – štěňata s PP.Ráda zašlu
více info a foto. 606 357 487

Velký švýcarský salašnický
pes – s PP. Po výborných rodi-
čích, odběr ihned, http://
zgrandorfa.com 737 130 581
Svitavy 603 501 535

Vlčí špic – štěňata s PP po
výb. rodičích, tel. 604446113,
P-4 Modřany
Výmarský ohař – štěňata po vý-
borných rodičích. Odběr 2/07.
Tel. 724366606
Výmarský ohař kr. – chovatel-
ská st. deDonawitz zadá štěňa-
ta po výb. rod. (výstavy, mysli-
vost). O: CAC, CACIB, BOB vítěz
plemene, SVP, PZ, VZ, titul
CACT. M: CAC, RCACIB, SVP,
PZ. Odběr březen 2007. Více
605572845, http://dedonawitz.
sweb.cz

Welsh corgi pembroke – ště-
nátka odchovaná v rodinném
prostředí,zahr.krytí,odběr únor
2007, tel. 603 240 595, www.
fergie.unas.cz
WHWT – štěňata, www.
westie.cz, T.:605834151 
Zlatý retriever – štěňata s PP z
rod. odchovu s předpoklady pro
zdraví, výstavy a zejm. pro to být
Vám dobrým kamarádem. Další
inf. www.artesiabohemica.com.
Tel. 606756486,737411798
Zlatý retriever – prodám ště-
ňátka s PP, barva smetanová až
zlatá. Fantastická povaha, ově-
řené spojení. Vlohy pro výstav-
nictví i lovecké upotřebení. Odběr
leden 2007, cena dohodou.
+420606706549, kahankova
@iol.cz
Zlatý retrívr – štěňata s PP po
výborných rodičích. M: V 2, PZ
I.c. O: CAC.Vinklárek Miloš, 251

64 Mnichovice. Tel. 721665955,
323640976. Odběr 12.12.2006
Zlatý retrívr – nabízím krásná
štěňátka s PP po výb. rodi-
čích,krémové a zlaté barvy.Vhod-
né plemeno k dětem pro svou
bezvadnou povahu.Odběr Váno-
ce 2006- krásný dárek pod stro-
meček. Více na www.sweb.
cz/dasa.turkova.Tel.723/257739

Holandský ovčák – šampión,
rtg.neg.,zkoušky. 604308035
Labrador – fešák čokol. barvy.
DKK 0/0. Hledá nevěsty. Spoleh-
livé krytí a početné vrhy.
602138667
Labrador – černý, vynikající po-
vaha, DKK i DLK 0/0, 5xCAC,
3xres.CAC, 2xCWC, BZ + LZ v
I.c., PZ + SZVP CACT, 
tel.: 604281586, www.
labrador-mailo.wz.cz

Border kolie – Jch.I’m just
yours Gasko Prim. 2x r.CA-
CIB,2xCAC SK, CAC, CWC,
RTG 0/0, PRA/CEA neg.
100% zahr. krve. http://haliba.
i-carrot.net; mob.
+420731511108

Krytí

Tibetská doga – chov. st. NAR-
PO RANSI zadá štěňata po im-
portovaných jedincích (USA, In-
die, Německo)- šampionech.
Předpoklad vynikajícího exteri-
éru i zdraví. Tel. 603456333.
Více: www.tibetskadoga.cz

Tibet. doga – chov. stanice
Nos Miu nabízí štěňátka: O:
Prince V Altnaharra Evrop.
Jun. vítěz 2002, Evrop. vítěz
2004, Evrop. vítěz 2006, JCh:
EST. LT. Cham. EST. LV. LT.
BALT. FIN. Inter Cham. M: Inka
Zangao 2x CAJC, 6x r.CAC,
13x CAC, 1x r.CACIB, 3x BOB,
4x CACIB Cham. SK, Cham.
HR. Odběr: únor 2007. Najde-
te nás: www.nosmiu.com,
mob.: 724243429, tel.+fax:
554717612, Janulík Petr, Sta-
ré Město 238, PSČ 79201

Redakce:
fax 271 732 458
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Akademická malířka nabízí kla-
sickou tvorbu obrazu na zakáz-
ku. Info získáte na www.
dmnkart.com

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

Daruji štěně (pejska) křížence.
Středně velké, černé s pálením,
matka maďarský ohař (vižla),
otec kříženec. Tel. 723 822 691

POMOZTE! 24. 10. 2006 se ztra-
til ve Středočeském kraji maďar-
ský krátkosrstý ohař, stáří 1 rok.
Má tetování na uchu č. 2240,
úzký stahovací hnědý kožený
obojek, slyší na jméno Boris. Je
přátelský. Nálezci a tomu, kdo
podá informace vedoucí k nale-
zení psa, vyplatím odměnu
15.000 Kč. Tel. 602 216 627
Prodám voliéru pro psa pozin-
kovanou, 3x4 m, pěkná, 2 roky
stará, původní cena 11.600,
cena dohodou. Tel. 728 666 721

Přívěsy pro přepravu psů WT
Metall-izotermické, 1-4 boxy,
ventilační systém v základní vý-
bavě, střešní úložný prostor, do-
plňková výbava, kvalitní prove-
dení, tel. 777 216 603, www.
wt-metall.cz

Rekvalifikační kurzy stříhání
psů a zooprodej, www.egs-kur-
zy.cz, 602326301

www.calvero.cz – ch. st. špa-
nělských mastinů, chov kladrub-
ských a lipických koní
www.garde.internetshopping.
cz – prvotřídní krmiva,špičko-
vá kosmetika,chovatelské po-
třeby

www.obojky.cz – potřeby pro
psy a kočky

ŽÁDOSTI NA VYSTAVENÍ DU-
PLIKÁTU PP NA PSY – 
1) na psa brazilské fily INGLÉS
Fi-Box, CMKU/FIB/3205/04,
nar.13. 06. 2004, chov. D. Černá,
Deblín, maj. Magdalena Červen-
ková, Hvožďany 73,  375 01 Týn
n./Vltavou.
2) na psa pudla ARON Santa Sil-
via,  CMKU/ P/10096/98/99, nar.
29. 01. 1998, chov. V. Kolínková,
Zlín, maj. Ing. Ivan Komínek, SNP
1179, 765 02 Otrokovice.
3) na fenu pudla AIDA D’AR-
GENT Surprise de Moravie,
CMKU/P/14543/06, nar. 9. 01.
2006, chov. Ing. Vlasta Eva Ne-
zvalová, Kainarova 43, 616 00
Brno 16, maj. dtto + Vít Nezval.
4) na fenu pudla BRITNEY Ta-
jemný Marbaras, CMKU/
P/13024/02/06, nar. 24. 9. 2002,
chov. M. Pikusová, Karviná –
Nové Město, maj. Ing.Vlasta Eva
+ Vít Nezvalovi, Kainarova 43,
616 00 Brno
Pokud  plemenná kniha neobdr-
ží proti vystavení výše uvede-
ných duplikátů PP do 30 dnů po
uveřejnění odůvodněnou a po-
depsanou písemnou námitku,
bude duplikát vystaven a původ-
ní PP prohlášen za neplatný.

Zprávy z âMKU

Internet

Osobní zprávy

www.SKUBI.cz – hobby, od-
borné a veterinární knihy. Tel:
603239621

RÛzné
SluÏby

www.nahaci.cz

UZÁVùRKY 
SOUKROMÉ 

INZERCE:
do ã. 2/07 – 8. 1. 2007: 

(vyjde 25. 1. 2007)

do ã. 3/07 – 5. 2. 2007: 
(vyjde 22. 2. 2007)

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

!NOVINKA!
EXPRES SMS

inzerce
informace na

www.dog.cz 

Dovozce a distributor superprémiových krmiv pro psy Eukanuba přijme vhodného uchazeče na pozici: Eukanuba Breeders Club Manager
Popis funkce: - zajištění chodu klubu, - prezentace brandu na výstavách, - pravidelné služební cesty za chovately ve svěřeném regionu (celá ČR), - telefonické poradenství pro chovatele,
- výkaznictví nadřízeným pracovníkům, - zajišťování seminářů pro chovatele, atd.

Požadujeme: - zájem o práci s lidmi a psy, spojené s cestováním, - dobré komunikační vlohy, schopnost prosadit se, seriózní vystupování, - efektivní řízení vlastního času, systematické plánování
obchodních návštěv, výstav, seminářů, - základní znalost práce s PC, - řidičské zkušenosti, - bezúhonnost.
Nabízíme: - významnou pracovní pozici ve firmě s 16-letou tradicí v oblasti distribuce krmiv a chovatelských potřeb, - neustále se rozvíjející obor, - školení, odborný a profesionální růst ,
- ohodnocení adekvátní pracovnímu nasazení, kvalitě práce a dosaženým výsledkům, - k dispozici firemní vozidlo, mobilní telefon, PC.

Jiné sdělení: Děkujeme za zaslání Vašeho životopisu e-mailem, faxem, poštou: nejvhodnější uchazeče budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem s pozváním na 1. kolo osobních pohovorů.
Strukturovaný životopis s poptávkou po této pozici pošlete na:
Plaček s. r. o., personální oddělení, Revoluční 1381, 290 01 Poděbrady
Tel. 325 611 650, fax 325 610 077, e-mail: marcela.novakova@placek.cz, info@eukanuba.cz 

Foto 150 Kã
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