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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 – šť. po import. rod. Ja-
ponsko, červená, oba šampioni.
Tel. 732665066

Am. kokr – blond štěňata po vý-
stavně úspěšných rodičích. Více
na www.cheramond.cz, tel.
777733155

Americký buldok – šť. s PP od-
chov v rodině. www.bullface.
wz.cz. T. 603472750
Americký staford. teriér – čis-
tokrevná štěňata s PP po rodi-
čích s tituly na výstavách. a B.Z.
602158909

Anatolský pastevecký pes –
štěňata s PP, otec světový vítěz,
DKK 0/0 oba, odběr 4/2007. Tel.
602/782032
Angl. kokr – zlatá a černá št. po
špič. rod.- 604412690
Angl. kokr – šť. s PP, m. bělouš,
o. ICh, M. ICh. Oba DKK, PRA
0/0. T: 732969792, 721300596
Angl. kokršpaněl – ihned.
www.rosmery.cz , 603756607

Anglický buldok – št. ze sup.
spoj. O: ang. imp. cham. Mystyle
Monsoon, m: ček. champ. , něk.
CAC., res.CACIB, Nár. víť. atd.
Tel.: 606 483 097, odb. 4.07

Anglický bulldog – šteniatka po
výborných rodičoch. M: výborná,
o: r.CACA, 7CAC, 3BOB, 2CA-
CIB. Odber možný začiatkom
apríla. Web: www.
urbanbulldogs.com, tel. 00421/
907555683
Anglický bulldog – šteniatka s
PP po kvalitných rodičoch. Tel.:
+421907354747
Anglický kokršpaněl – ch. s.
SANT TULIP nabízí černá ště-
ňátka, www.santtulip.xf.cz, tel.
777039109, 775039110
Anglický mastif – štěňátka s
PP. Barva plavá. Více info na
www.vodnar.wz.cz, tel.:
606209249

Australský ovčák – štěňata a 2
10měs. psíky. Otec imp. USA,
šamp. 9x CACIB, 7x BOB. Blue-
merle, tric. Tel. 723756138,
www.gandenmonge.wz.cz
Barevný boloňský psík –
NOVÉ ATRAKTIVNÍ PLEMENO
-malý psík s delší srstí, NELÍNÁ,
nevyžaduje střih.úpravu,váha v
dospělosti 2-4 kg, různé barvy.
Veselý kamarád pro děti i do-
spělé antistresový. Pro svoji mi-
lou a přátelskou povahu se pou-
žívá i v canisterapii.Chov v bytě
v těsném kontaktu s rodinou. Od-
červení,očkování,tetování,euro-
pas,kupní smlouva a jídlo do za-
čátku samozřejmostí.Nezávazná
návštěva vítána. Foto na
www.bolognese-color.eu. Tel.
487 837 370 nebo 606 870 415 
Beagle – kval. šť. s PP tric. Váž.
zájem. Tel. 494534525,
em.uvex.dostal@tiscali.cz, Mo.
728472463
Beagle – kval. šť. s PP. www.
green-canis.cz. 607958908
Beagle – tricolor-štěňata s PP,
po výborné matce a otci CHSR,
ČR; Grand šampion. Předpoklad
výborného ext. a pracovních
vloh, odběr 4/2007. J. Hanák,
602648852, hanakovi.sm@
centrum.cz

Beauceron – šť. s PP, bar. čer-
ná s pál. O: Pongo-JCh. BOB,
CAC-Svět. výst. M: Bára šamp.
SK, JCh.SK, ČR, BOB, oba RTG
0/0, chov. i výst. předp. T: 602
871189, 581625489,
www.sweb.cz/kolacekr, e-mail:
kolacekr@seznam.cz
Bel. ov.-malinois – o:Cartouche
Bomazde 2xCAJC, 4xCAC,
2xr.CACIB,2xCACIB,4xBOB,IPO
3,ScH3,ÚM FCI a BO m:Ambra
Baillou CAC,ZVV2,IPO1 (dcera
Klenn v.Roten Falken-několika-
násobný Mistr světa)Pro vynika-
jící povahy třetí opakované kry-
tí,více na www.mi-ji.cz nebo na
tel:605212313

Belgický ovčák malinois – M.
Agga Anien Ruby Gale, Ch. SK+
KCHBO, Evr. vít., ZOP, ZZO, BH;
o. Black Bonny Kwanah, Kr. vít.,
CAC, ČKŠ, ext. i práce, tel.
603997112, 604814815
Belgický ovčák malinois – m: Ó
Melody de Alphaville Bohemia,
o: Grim Malidaj. Odběr 5/07. Tel.
605186859, www.sirame.
estranky.cz
Belgický ovčák-malinois – ště-
ňata, špičk. spojení, vynik. pů-
vod, otec nejl. pes stř. Evropy,
oba rod. Intch., www.kwanah.net,
tel.: 604814815
Bernský sal. pes – CHS z Čes-
ké kotliny zadá štěňátka s PP po
kvalitních rodičích,otec šampio-
nČR.Odběr4/07.Tel.776165993,
377971811,p.albl@seznam.cz
Bernský salaš. pes – št. s PP,
m. šampion, 2xCACIB, Nár. vít.,
KV, odb. 5/07, T.737229458

Australský ovčák – štěně pes
7 měs., barva blue merle, rod.
šampioni, velmi hezký, per-
fektní povaha, bez vady. Tel.
723535105, CHS AMAZON-
KA foto na webu

Amer. Bulldog – šť. Bully k
odběru. Otec FCI šamp. 61
cm/63 kg/70 cm obv. hlavy!
Matka úsp. na výst. ABNA, oba
temper. Více na www.
american-bulldog.wz.cz,
www.american-bulldog.cz, T:
+420604654944. Zveme nové
majitele plemene do samo-
statného klubu!

Prodej

Foto 150 Kč
www.dog.cz

Prosíme inzerenty aby důsledně do-
držovali uzávěrky inzerce. Přijetí in-
zerátu po uzávěrce není možné.
U inzerátů podaných prostřednic-
tvím našich www.stránek prosíme
pozorně čtěte informační e - mail,
který Vám zašleme. Dodržujte, pro-
sím především variabilní symbol plat-
by. U inzerátů podaných ve dni uzá-
věrky nebo těsně před tím je nutno
obratem zaslat doklad o zaplacení.
Inzeráty nezaplacené do dne uzá-
věrky nemohou být otištěny.

Děkujeme - redakce
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Bernský salašnický pes –  ště-
ňátka s PP po výborných rodi-
čích, CAC, odběr konec 4/2007.
Jen pro laskavé lidi! Tel: 567 273
105, e-mail: ivana.zackova@
seznam.cz
Bernský salašnický pes – ště-
ňata s PP, odběr 5/2007. Tel.
604455577, 596572110, e-mail:
martei@volny.cz

Bílý šv. ovčák – šť. s PP,
www.miraja.cz, tel. 605917744
Bílý švýcarský ovčák – štěňa-
ta po vynikaj. feně z vlast. chovu
(KV, BOB, BIS) a prac. vedeném
psovi (ZZO, ZOP, canisterape-
ut). CH s 12-letou tradicí a úspěš.
odchovu. Tel.: 777987035,
http://donnevara.sweb.cz

Bílý švýcarský ovčák – prodá-
me šť. s PP po úspěšných rodi-
čích, oba DKK 0/0, vyrovnaných
povah, www.whitelineczech.
com, tel. 777 216 603
Bílý švýcarský ovčák – štěňa-
ta s PP po výborných rodičích
(ČS šampion, KV, BOB, CACIB).
Klidná povaha, odběr 6/07. Tel.
737181694
Bloodhound – štěňata s PP, od-
běr 3/07, tel. 605113722,
489202920, e-mail: sluka.
ladislav@centrum.cz

Bloodhound – štěňata, m: Van-
da Iseb CACIB, 3x res.CACIB,
3x CAC. Zkoušky: PZB, český
šampion. O: Papus du Vergerger
de Massals šampion Francie, in-
terchampion. Po lovecky vede-
ných rodičích. Odběr konec břez-
na. Tel. 602533967

Bobtail – štěňata s PP. Otec
Dánsko, matka Anglie. Odběr v
2. polovině června. Tel.
602210482
Boloňský psík – kval. štěňata.T:
777606603, Č. Lípa

Boloňský psík barevný – ve-
selý, učenlivý, mazlivý chlupatý
medvídek s nelínající srstí, která
nepotřebuje časté česání, ani
stříhání. Tel.: 604 706 535,
www.elva.cz
Bordeauxská doga – štěň. po
úspěšných rodičích, červené
masky.Více na www.odgabci.cz,
tel. 775940104
Border kolie – prodám štěňata
s PP, odběr v dubnu. Tel:
583437578, 607563041

Boston terrier – štěňata,
www.boston-barzoj.cz, tel.
583253278, 607855905
Bostonský ter. – štěňátka po
kval. rod. Tel. 720184185
Bostonteriér – štěň. O: Adam
Boss Pharlap, m: Jenny Cheri
pod Měndou. T: 732402998

Brazilská fila – štěňata ze zahr.
krytí. M: Ch. Beryl Anenské láz-
ně, o: Goll da Serra do Itanhan-
du. Odběr v dubnu, tel.
545242903; 731407116; více na
www.volny.cz/fila-temperamento
Briard – černá štěňata Z MAR-
LENDU, vice na www.
zmarlendu.com,604319327
nebo 315783276
Bulmastiff – prodám fenku s
PP. 321766157

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

Cane corso – zahr.krytí, Mat-
ka:Niky Corso z Máchova kraje,
Otec:Lapo-CAC, CACIB,
BOB,RTG 0/0.Předpoklad vý-
borných povah,odběr konec
května,více info+foto www.
canecorso-vinesota.cz

Cane corso – štěňátka s PP po
kvalit. rodičích, o. Peek (CAJC,
junior šampion atd.). M. Aisha,
oba viz foto. Předpoklad jednot-
ného vrhu, mohutné kostry a ty-
pické hlavy. Odchov v rodině s
dětmi, odběr duben.603 826114,
www.volny.cz/cane-corso/
Coton de Tulear – prodám ště-
ňátka s PP po úspěšných rodi-
čích. Odběr od konce dubna.
Více na www.karel-zak.wz.cz.
Tel: 777168456
Coton de Tuléar – půlroční fen-
ka-odběr ihned. Št.- odběr 3/07.
www.stenata.cz/coton nebo
737275530
Coton de Tuléar – zadám ště-
ňata po úspěšných rodičích k od-
běru v dubnu. Tel.: 606628662

Bobtail – OES chovná stani-
ce Ilija prodá štěňata s PP
FCI, o:světový vítěz Reata s
Cosmopolitan,m: Change aus
dem Elbe Urstromtal.www.
josefuvdvur.cz, tel. 604622626

Redakce:
tel. 272 742 611

!NOVINKA!
EXPRES SMS

inzerce
informace na

www.dog.cz 
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Coton de Tuléar – štěňata s PP
po výstavních rodičích. Více na
http://bilyvanek.wz.cz, tel.
723481402

Curly coated retriever – štěň.
Přátelská, klidná povaha. Rodiče
prac. i výstavní výsledky. T:
602170216

Černý ruský teriér – chovatel-
ská stanice Ankar Cam prodá
štěňata po výstavně úspěšných
rodičích. Více na www.
ankarcam.wbs.cz. Tel.:
604570445

Československý vlčák – ště-
ňata odběr 04/07, o. Gero Kollá-
rov Dvor 2x CAJC, 3x CAC, 2x
nejlepší pes, 3x výborný BOB
SVP 1. M. Betty z Uher 2x r.CAC,
CAC, 2x výborná. František Kle-
ment, Šlapanov 139, 582 51.Tel.
604854452, 737013460, e-mail:
osada draklem@centrum.cz

Československý vlčák – ště-
ňátka s PP z chovatelské stani-
ce z Malého ráje, více info. na
www.zmalehoraje.wz.cz, tel.
732788199
Čínský chocholatý pes – za-
dáme štěňátka se zaj. rodokme-
nem z perspektivního spojení.
Otec import, nová krev. Matka
CAC, CACIB, BOB. Předpoklad
výborného exteriéru. Více na
www.pejsek.unas.cz, tel.
724062090
Čivava dlouhosrstá – s PP. Po
kvalitních rodičích, více
http://zgrandorfa.com, T: 737 130
581 Svitavy
Dobrman – informace o štěňa-
tech podá Dobrman klub ČR, tel.
723269210
Dobrman – štěňata-černá a
hnědá. O: multichampion-Nathan
z Cyklonu Silesia. Chov. st. AN-
TIS-www.stenata.cz/antis/ Šiš-
mová. Jeseník. T: 584401935.
Mob.: 777918182

Entlebušský salašnický pes –
krásná štěňata po vynikajících
rodičích.Vhodné na chov, výsta-
vy i do rodiny. Neútočný bez lov.
ambicí, snadno vychovatelný.
Odběr začátkem května. Tel.:
602412860
Entlebušský salašnícky pes –
krásne šteniatka-psíkovia s PP
po rodičoch šampionoch, vyni-
kajúci rodinný pes, inteligentný
spoločník. Dr. A. Belovičová, Tr-
novec n. Váhom, SK. Tel.:
+421317781324, +421
903469485, anett@stonline.sk

Faraonský pes – štěňata s
PP,odběr ihned,po rodičích před-
poklad vynikajícího exteriéru a
povah.Možnost splátek.Bližší
info na tel:777 096 337,www.
farafra.estranky.cz

Flanderský bouvier – v březnu
očekáváme štěňátka ze zahranič-
ního krytí. Matka:Hoseta od Rytí-
ře Malovce-JCH, CAC, CACIB,
BOB,otec:Bronco Windy v. Moo-
lenhorn-NL-CH.Vhodné na výsta-
vy i pro práci.Tel:774 578 519

Flanderský bouvier – štěňata ,
matka Interšampion,otec import
Belgie , šampion.Předpoklad vy-
jímečného exteriéru a pracovních
vloh, více na www.
hipos-bandits.webzdarma.cz,
tel.: 603 207 411
Flat coated retriever – štěňata
s PP. O: DKK 0/0, 3xCAC, CA-
CIB. M: 2xCAC. Předpoklad výb.
ext. a prac. vloh. Odběr konec
února. Tel:777658445

Flat coated retriever – štěňata
černé barvy. M: CAJC, CACT,
cjCACT,VZ, PZ, SVZ 1.c. 3x ví-
těz Odběr v pol. března. Tel:
605 940 232
Flat coated retriever – šť. s PP
po výb. rodičích, odběr 5/07.
Havl. Brod, tel. 739123953
Flat coated retriever – tmavě
hnědá št. s PP. kvalitní chov, klid-
né povahy, št. vhodná k výcviku,
na výstavy i k dětem. Poradíme
s chovem. Odběr po 15.4.2007.
Rozumná cena. Více na www.
fcr-odsomolky.wz.cz. Tel.: 721
637 764

Flat coated retriever – št.
www.rosmery.cz, 603756607

Foxteriér hladkosrstý – štěňa-
ta s PP, info: www.
rytirmalovec.wz.cz nebo tel.
607630483
Foxteriér hladkosrstý – výb. ro-
dokmen, štěně, tricolor, učenli-
vé, do bytu i ven, na výcvik, vý-
stavy i agility, rodinný pes, ne-
náročný, za 3000 Kč. Tel.:
739562394
Grifonek – štěň. belgický, bru-
selský zadá ch. st. DOG-LOME.
T: 732402998, 371596227
Hannoverský barvář – štěňata.
Rodiče CACIB, IHB I.c., DKK
0/0. Odběr koncem dubna.T: 605
214 544
Hovawart – štěňata, celoden.
péče, oba rod. DKK 0/0. Návšt.
vítána, www.zcasuruze.eu, tel.
381522502, 776580922. Odběr
březen 2007

Hovawart – štěňata, odběr du-
ben. O. 4x CAJC, 2x CAC, CA-
CIB, BOB, Český šampion; zk.
ZM, ZVV1, BH, ZOP, ZZO. M.
2x výb.I, 2x Kr. vítěz. 3 gene-
race předků dysplazie neg.
Pečlivý odchov, dlouholeté
zkušenosti. Rádi poradíme.
Tel. 607926836; 544250352-
večer

Flat coated retriever – šť. z
opakovaného spojení. Swal-
lowsflight Coal Entity, Fair z
Vlčí stepi. DKK oba 0/0. Tel.
724 286 131

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

www.nahaci.cz
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Hovawart – štěňata pl. i čzn.
Oba rod. DKK 0/0, na výstavách
úspěšní, o: zkoušky. Odběr od
poloviny dubna 07. Tel.:
736130803, meil: hatula@
tiscali.cz, více na www.gatia.cz
Hovawart – štěňata, oba rodiče
1. třída chovnosti, DKK, DLK 0/0,
pracovní zkoušky, výst. tituly.
Http://dekanova.wz.cz, tel.
732927841

Irish soft c. wheaten terrier –
šť. ze špičkového krytí vhodná
do bytu. Nelíná, výborná povaha.
Odběr zač. května. Tel.
777250456
Irský teriér – štěňata po výbor-
ných rodičích se zkouškami z vý-
konu. Tel: 605471333, www.
ircani.info

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

Jezevčík drs. trp./král. –
www.rosmery.cz, 603756607

Jork. teriér – štěňata po kvalit-
ních rodičích otec klub šampion.
606566882
Jork. teriér – pejsek s PP. Odběr
ihned.T. 604729146, 220561845
Jorkšír ter. – štěňata, odběr ih-
ned. T. 604276023 PZ
Jorkšírský teriér – šť.
www.4tlapky.com/hekaba,
tel.607 531 576

Karelský medvědí pes – zadám
štěňata ze špičkového spojení.
O: Bjornehusets Lucky - import
Dánsko, Interšamp., Šamp., ČR,
SR, PL, Zkoušky BZH, ZZO,
ZOP, ZPU1. M: Caroline Piki-
musta, Interšamp., Šamp. ČR.
Tel: 602127104, 582364266,
http://pikimusta.webpark.cz

Karelský medvědí pes – ch.
stanice ČÁSLAVSKÁ NADĚJE
zadává štěňata s PP smečkový
chov. O. Ick Bohemia Nalle čes-
ký šampion, rod. Fin x ČR. M.
Bessy Ostravická Niva. Opako-
vaně NV, rod. fin. importy. Tel.
327399087
Kavalír KCHŠ – šť.TR+BH, kva-
litní chov. T: 724727000
Kavalír KCHŠ – štěň s PP, BH.
T: 723542613 Zlín, www.
zvitove.wz.cz
Kavalír KCHŠ – št. BT a RU,
opak. spojení, odčervená, očko-
vaná, čipovaná, chov v bytě, již
k odběru. www.kavalir-arinin-
sen.cz, 607693506, 266611108
Kavkazský ovčák – špičková
štěňata. Mohutní. T: 774809370
Kavkazský pastevecký pes –
št. s PP FCI po vynikajících rodi-
čích, přímé krevní linie na nej-
lepší ruské psy. Již k odběru!
http://mujweb.cz/www/zlata.
studanka, tel. 724188760

Kavkazský pastevecký pes –
štěňata s PP z výborného spo-
jení a linie, pěkného exteriéru a
výborné povahy. Otec vítěz po-
vahových soutěží, matka import
Rusko. Oba možno vidět. Tel.
608888001, 608888002
Kernteriér – šť. s PP po ICh.Tel.
+421903644395, www.
dogservis.sk

Kerry blue teriér – bereme záz-
namy na šť. k odběru 9/07; M.
dovoz ze Slov. -výborná, spor-
tovní typ, přátelská; O. junior-
šamp. +šampionČR, italská linie
Balboa; Tel. 00420/724600629;
E-mail. plocek@ttc.cz

Kerry-blue-teriér – šteňata nar.
30.11.06, pouze pejsci,supr linie.
Neagresivní povahy, matka Ch.
import Finsko, otec syn vitěze
Crufts’ 2005, atď.klademe dôraz
na socializaci ,sportové využi-
tí.Výstavní pŕedpoklad, i jako
společník. www.stenata.cz/
bhelliom 00421905552666. Ho-
meopatická terapie již 4 genera-
ce našich odchovů.

Knírač malý p+s – ch. st. “z Apa-
tyky” zadá štěňata s výstavními
předpoklady. Odběr koncem
05/2007. Brno.
kchvatal@med.muni.cz, 603 278
442, www.zapatyky.cz

Knírač střední p+s – štěňata s
PP. Po rodičích šampionech. Od-
běr od poloviny května. Zahrad-
níková Praha. Tel.: 272911881,
723870846, http://jarnikvet.
czechian.net/uvod.htm

Knírač střední černý – ště-
ňátka s PP. Opava. 602510329

Jezevčík dlouhosrstý trpas-
ličí – štěňata nejvyšší kvality,
červená s průkazem původu.
Tel. 739730219

Jezevčík dlouhosrstý – pro-
dám štěně-psa, otec ICH Risk
Too Du Bois des Trolls, matka
česká šampionka Clér Amery.
Tel. 608869470, 608324499,
email:chrzova@volny.cz

Chesapeake bay retriever –
štěňata po šampionech, klu-
bových vítězích, BOB. Zkouš-
ky z výkonu vše I. cena CACT.
www.baruska.euweb.cz, T.
603514552

Hovawart – prodám dvě krás-
ná plavá štěňátka-fenky s
PP,1.tř.chovnosti,jen do do-
brých rukou, nezávazná ná-
vštěva vítána.Odběr ihned.
603152168

!NOVINKA!
EXPRES SMS

inzerce
více na

www.dog.cz
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Knírač velký č. – štěňata ze za-
hraničního prac. krytí, odběr
4/07, levně.O: Mistr světa, 3.mís-
to MS FCI. Účast na výstavách
nevyžaduji. www.goldestdanubi-
us.wz.cz,t.605505458
Knírač velký černý – štěňata s
odběrem duben 2007. Tel.:
776847807
Kolie – štěňata tricolorní. T:
737613670, 605889201 TR
Labrador – št. s PP žlutá po
prac. a ext. špičkových rodičích.
HD 0/0. 723819856
Labrador – krém. štěňata s PP
po výborných rodičích! Odběr
zač. 04/2007. Vhodné do rodiny
s dětmi, chov i práci. www.
immen.estranky.cz. Tel.606 717
717
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 retriever – žlutá ště-
ňátka z chov. st. Z MUCHOVY
BOUDY k odběru i na záznam.
Oba rodiče HD 0/0. Více info a
foto na www.muchovabouda.cz,
R. Krejčí, Muchova bouda, Brno.
Mobil +420602535759
Labrador retriever – žlutá a čer-
ná štěňata po kvalitních rod. HD
0/0, o: import Anglie. Rozumná
cena, tel.: 566662171,
737002617

Labradorský retrívr – prodám
št. černá i žlutá. O. import Ang-
lie, m. import Itálie – CACIB a
výborná. Oba lov. vedeni, množ-
ství lov. zkoušek. Rozumná cena.
Inf. tel. 603544017 a 315670144

Labrador retriever – ch. st. Es-
sention of Life zadá žl. štěňata z
jedinečného spojení čisté zahra-
niční krve, nová krev v ČR! Oba
rodiče import Anglie; špičkový
exteriér i původ. Jsou  oceněni
mnoha výstavními tituly, lovecké
zkoušky, HD,ED a oči; neg., pl-
nochrupý. Odběr pol. května. Stá-
lý kontakt, chov. servis. Více 
informací na www.
essentionoflife.com nebo tel.
+420 / 602 705 406, info@
sessentionoflife.com
Labrador. retr. – šť. po fin. šamp.
Více www.zrockova.unas.cz. T.
739413702, Praha

Leonberger – štěňata s PP ze
zahr. krytí. O:2xCACIB, 3XCAC,
BOB. M:res.CAC,oba rodiče
DKK 0/0. Odběr od poloviny
března, návštěva vítána.
Tel.775232679

Louisianský leopardí pes – ště-
ňata s PP, o: šampion import, m:
šampion ČR, CAC, BOB, Klubo-
vý vítěz.Vhodné na sport i do ro-
diny k dětem. Tel. 723903355,
www.araraquara.zde.cz
Maďarský ohař kr. – šť. s PP po
výb. rod. odběr 4/ 5. 07 t:
602887286
Maďarský ohař krátkosrstý –
štěňata po výborných rodi-
čích.Tel.777595859
Maďarský ohař krátkosrstý –
štěňata s PP po lovecky vede-
ných rodičích. Osvěžení krve ne-
příbuzným zahraničním krytím.
www.lavaremoravia.cz, T:
606803811, odběr květen
Malý pinč – štěňata s PP, odběr
březen 07. 736206238
Mops – kvalitní béžová štěňátka
s PP po výstavně úspěšných ro-
dičích. Předpoklad kvalitního ex-
teriéru. Na výstavy-chov-jako
milý společník a domácí mazlí-
ček.www.aifi.cz,724315178
Mops – štěňata s PP. Otec mul-
tijunior šampion, matka šamp.
Sev. Morava, tel. 583239317,
607288587

Mops – štěň. béžová+černá po
champ. ČR, SK, zadá ch. st.
DOG-LOME. T: 732402998

Něm. doga modrá – šť. ze zahr.
krytí, tel. 604294053, www.
nemeckedogy.cz/ondrejnice
Německá doga – štěňata s PP.
Černá, skvrnitá, 736637689,
www.cz-pes.cz/dino-dinno
Německá doga – šť. žlutá-žíha-
ná, ro. ch. Zdrav. testy. Nepříb.
spojení. Odb. 5/07. Info T: 603
947 013
Německý ovčák – šť. vlkoš. a
celočerná. O: Ergo Hartis Boh.
Úč. MS. Více na www.rivie.cz,
777338116
Německý ovčák – št. z výběr.
chovu, černá s rez. znaky. O:
Champ. ČR XANDY Vitaxis, res.
CACIB, 2x CAC.. výb., SchH1,
5JX1/p. rtg. neg. M: PELLA v. d.
Holzheimer Linde, výb., SVV1,
5JI1/p, rtg. neg., wwww.zatalu.
cz. Odběr konec března. M. Mu-
silová, Vlkovická 570, Praha 9 –
Kyje, 604990546, musilova@
zatalu.cz
Německý ovčák – štěňata, o:
Dago Tobani, ZVV3, IPO3,
SchH3, OP1, SP1, ÚMMSKS,
ÚMČKNO, Vítěz svodu chov. psů
Bratislava 02, m: Iris Kedorb,
ZVV2, IPO1, SchH1, FPR1, oba
rodiče RTG neg, štěňata jsou

dobře socializovaná, mohutná,
tel. 723020668, Olomoucko

Německý ovčák – štěňata s PP
typ REX - O: Frodo Sinensis Bo-
hemia- V1, VT, neg., ZVV1,
ZPO1, 1.tř.5JX1/p. M: Cora Pro-
vocativo (foto)- V, VT, 2xCAC,
CACIB, BOB, neg., ZVV1,
1.tř.5JX1/p. Předpoklad výbor-
ných povah. Na výcvik, chov i
jako kamarád do rodiny.Odběr
konec 3/2007. www.maniabohe-
mia.wz.cz, tel.:605784369, Tá-
bor

Německý ovčák – štěň. černá s
rez. zn., špičk. typ, rod. velcí a
mohutní, RTG DKK 0/0, o: Bady
Aibara-5JX1/N, ZVV1, FPr1, při-
pr. na další zk., výb. stopař+obra-
nář, m: Bara Hurting-ZVV1, vášn.
aportérka, odběr ihned. Info:
www.kwanah.net, tel.:
604814815, 731612909
Německý pinč – prodám štěňa-
ta s PP černá s pálení po výbor-
ných rodičích – jen psi.Více na
www.chovatelskastaniceolsany.
estranky.cz. Tel.: 603267315

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

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

Leopardí pes – zadám štěňa-
ta po výborných rodičích. Do-
mácí odchov, odběr konec
března. Foto na www.
catahoula.rajce.net. Tel.
602836397

Labradorský retrívr – štěňát-
ka s PP po velmi kvalitních ro-
dičích, více na www.
libosovskablata.retriver.cz,
tel.724/516216

Labradorský retrívr – šť. s PP
po kvalitních rodičích, www.
libosovskablata.retriver.cz, tel.
724/516216

www.dog.cz
www.svetkoni.cz
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Norwich terrier – steniatka po
Klubový Víťaz 2006,JCh.SK.Otec
import Francie ,plnochrupý,R.BIS
Junior MVP Nitra,červené suč-
ky,perfektný exteriér .Na výsta-
vy,agility, ako super spoločník.
Len seriózny záaujem, trvalý
chovatelský kontakt. www.
stenata.cz/bhelliom,
00421905552666 ,
00421417232781
Novofundlandské štěně – PP,
import. T. Praha 774146364
Papillon – štěňata do rodiny i
pro sport. www.krasnafanfara.
spk.cz, 607855905
Papillon – krásná štěňátka
vhodná pro chov,výstavy i jen na
mazlení a pro potěšení.Jejich
foto najdete na www.volny.cz/
zlaty.krystal Tel.: 312659358,
72317259,607253110

Patterdale teriér – šť. po rod.
imp. Anglie, Irsko, Německo,
USA. T: 281971730
Pudl královský černý – k od-
běru ihned. 731182838
Pudl trpasličí stříbrný – krásná
štěňátka s PP po kvalitních rodi-
čích. Kupní smlouva, domácí od-
chov. T. 608 332 634

Rhodeský ridgeback – CHS z
Dianských luk nabízí štěňata po
nové spojení, oba rodiče kvalit-
ní,bezproblémový. Odběr 
štěňat duben 2007, tel.
602649734, 603170893,www.
z-dianskych-luk.cz 

Rhodesian ridgeback – CHS
Malaika za Afrika zadá štěňátka
ze spojení: M: Kessy z Lukov-
ského dvora, pocházející z ús-
pěšné CHS, na výstavách V; O:
Hasani of Ka-Ul-Li’s Ridges, imp.
Rakousko, Interchampion, Šam-
pion ČR, SR, A, HU, D, Grand-
šampion SK. Štěňátka po tomto
otci už získala na výstavách
mnoho ocenění. Oba rodiče bar-
vy červená pšenice, bez tmavé
masky. DKK, DLK: O/O. Předpo-
kládaný odběr konec dubna 07.
Zaručen kvalitní domácí 
odchov. Kontakt: 602205527, 
Kozodirky@seznam.cz
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

Rhodéský ridgeback – štěňata
ze zajímavého spojení. O: Gle-
naholm Makatso, imp. JAR. M:
Julia Katama King. 2x CAC,
2xr.CAC, vnučka Glenaholm Bra-
vura (imp. JAR). Oba rodiče DKK
0/0. Více na : www.
katamaking.eu, 608869307

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 – krásná št. s PP, dva
vrhy.Krásné barvy, na chov, vý-
stavy i jen pro radost.Trv. kon-
takt, chov. servis! Odběr
04/2007. www.sylvadog.wbs.cz,
tel.: 775-196 228
Skotský jelení pes – šť. s PP
po výb.rodičích, o:imp.Kana-
da,málopoč.plem.s milou pova-
hou.chov.servis samozřejmos-
tí.T:602440665,E:m.mader@
volny.cz

Skotský teriér – černá a pše-
ničná štěňátka, 602130183

Rotvajler – št. s PP. M. 3x
CAC, 2x r.CAC, r.CACIB; ZM,
ZVV1, ZOP. O. 2x CACIB,
6xCAC, 2x r.CACIB, BOB,
šampion ČR; ZVV2, IPO I-III,
SchH1-3, ZPS, ZPO; mistr
rep.; 2x účastník MS IFR. Oba
rodiče mohutní, povahy 5+6.
Pečlivý odchov. Tel. 607 926
836

Rhodéský ridgeback – chov.
st. zadá šť. z vrhu „G”. M. Ami,
o. Cartouche Chinuarey, imp.
JAR. Info i foto na www.
ridgeback.euweb.cz. Tel.
777121657. Brno

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

Pudl velký bílý – štěňata –
psi s PP, zahranič. krytí, od-
běr: 4/07. T: 605407770,
www.envisan-cz.com

Pudl vel. – čer.a hněd. štěň.
po výb.rod.t.776136882

Pudl střední stříbrný – s PP,
štěňátka, předpoklad naroze-
ní březen 2007. Více info
http://poodle-bedlington.wz.cz
nebo pudlington@seznam.cz
nebo 721203842

Norfolk a norwich teriér –
štěňátka malého vzácného
plemene. Tel. 775691173,
www.bohemiaenjoy.net

Foto 150 Kč
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Stafordširský bulteriér – ště-
ňata s PP,zlatá a
žíhaná.Tel:+420777613618
Stafordšírský bulteriér – o: Ch
JCh Sharoc Fransimo Red Boy
imp. UK, m: Grejs Fransimo Bo-
hemia výborná, r.CAC. Tel.:
+421905471463, www.
staffbulls.com. Odběr V.07

Středoasijský pastevecký pes
– na prodej pejsci, oba rodiče
šampioni Ruska, zdravotní ga-
rance, rozumná cena. Info na
www.urunmak.cz, tel. 724 018
414
Šarplaninský pastevecký pes
– chovná st. Habs nabízí stěňa-
ta po výborných rodičích, před-
poklad vlkošedá barva, mohut-
ná konstituce, Petr Bauer, Mer-
hautova 603, Beroun, tel.
311612110, 777811180
Šeltie – štěňata všech barev. T:
737673670, 605889201 TR
Šiba-inu – odběr štěňat koncem
března 2007, t: 604 724 959

Tibetská doga – štěňata s PP
po vynikajících rodičích, oba ro-
diče DKK 0/0.www.stenata.cz/
satanek, email:Jami@mujmejl.cz
tel.:608851976,556725885

Tibetská doga – CHS Vládce
noci nabízí krásná, mohutná ště-
ňátka s PP po špičkových rodi-
čích – oba šampioni, výstav.ús-
pěchy i v zahraničí, DKK 0/0.
Odběr možný ihned.Tel. 739 094
358, www.airasagadava.
estranky.cz

Tibetská doga – štěňata ihned
k odběru, www.do-khyi-o-r-a-
m.de, tel. 325514579
Tibetský španěl – prodám ště-
ňata. www.juhaszova.cz
Tibetský španěl – 3 měs.pejsek
s PP,barva plášť.sobolí s černou
maskou a bílými znaky,atraktiv-
ní,milá povaha. Předpoklady pro
chov a výstavy.Více na www.
volny.cz/bedigebu. K.Kmoníčko-
vá,tel:606 412 422

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

Velký hrubosrstý baset – ště-
ňata. Tel. 723655154

Velký švýcarský salašnický
pes – štěňata po výborných ro-
dičích CAC, CACIB, nezávazná
návšt. vítána. P. Rychlík; Kolín-
sko. Odběr 04/07. Tel.
321793180, 736444010
Velšteriér – štěňata s PP po kva-
litních lovecky vedených rodičích,
606785133
Výmarský ohař dlouhosrstý –
prodám št. s PP po lovecky ve-
dených rodičích, zahr. krytí. Tel:
583437578, 607563041

Welsh corgi pembroke – pro-
dám štěňata, odběr koncem dub-
na.Tel.:776005033
Welsh springer spaniel – pro-
dám štěňata po výborných rodi-
čích, odběr začátkem dubna. O:
import Finsko, ICH, multi CH,
mnohonásobný CAC, CACIB,
BOB, BIG, KV, VSV, všechny typy
zkoušek včetně MMŠ. M: výb.,
CAJC, ZV, BZ. Exteriérové i pra-
covní předpoklady.Tel: +420 724
204 646

West highland white teriér – št.
s PP, m. CAC, ZN 84b., LZ II.c.,
o. JCh, 3x CAC, BOB, odběr ko-
nec 4/2007, tel. 607983977 nebo
728505440
WSS – po výborných lovecky ve-
dených rodičích-nos 4,4, hlas 4
3. Odběr březen 2007. Tel.: 776
150 566
WSS-velššpringršpaněl – ště-
ňata po pracovně i exteriérově
výborných rodičích, o: ICh, PZ,
BZ, LZ, SVP, VZ, MMŠ, nos4,
hlas4, DKK 0/0, m: ICh, PZ, BZ,
LZ, SVP, VZ, nos4, hlas3, DKK
1/0. Odběr 4/2007. Více
www.merylic.cz, T: 736606042

Zlatý retriever – štěňata s PP,
barva světle smetanová. M. im-
port HU - V3 , O: Interchampion,
import FR. Předpoklad výborné-
ho zdraví, exteriéru a charakte-
ru. Skvělí na vycházky a relax i
pro chovatelství a výstavy. Od-
běr od 15.5.07. Chomutov. Kon-
takt: 724346749, www.
velkenadeje.cz 
Zlatý retriever – štěňata s PP po
rodičích lovecky i výstavně ve-
dených se skvělou povahou, Pl-
zeňsko. Tel. 607919220;
777958630

Zlatý retriever – krásná štěňát-
ka s PP po vynikajících rodičích,
vhodná na výstavy,lov. zkoušky i
jako společník pro celou rodinu.
Rodinný odchov, chovatelský
servis samozřejmostí. Odběr ko-
nec května 2007, návštěva po
dohodě vítána. Tel. +420
731419172, www.zlatyretriever.
cz/  
Zlatý retriever – štěň. O.
champ. CACIB, BOB, BIG, VZ.
M. výb. PZ, LZ, BZ, VZ. Štěňát-
ka vyrůstají ve zdravém hor-
ském prostředí s kvalitní celo-
denní péčí. Info: www.
misantos.com, T. 722515214
Zlatý retrívr – šť. s PP, výborná
povaha. Na výstavy, k lovu, spor-
tu i věrný společník.Tel. 777 779
946, www.goldensirius.cz
Zlatý retrívr – šť. s PP, odběr 5/6
2007, tel. 723370759,
602176442

Tibetská doga – chov. st. Z
KASKAY zadá štěňata s vý-
bornými výst. předpoklady: 1.
vrh. m. import USA., o. Svět. ví-
těz Poznaň 06, 2. vrh m. čtyř-
násobný šampion, o. import
Čína – Tibet. Tel.: 724002087.
Více na www.zkaskay.wz.cz

www.dog.cz
www.nahaci.cz

Fotoinzerát (fotografie 
s vloženým textem) 200 Kč
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Koupím něm. ovčáka, lab., BO,
1-5 let. 777 616 292

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
Labrador retr. – černý pes s PP,
vždy výborný, zk: OVVR, DKK:
0/0, 2xCAC, 3xr.CAC, KV, nese
gen pro hnědou barvu, mohutný.
Tel.: 777752641

NO – Enzo z Lipé Moravia, o:
Indo Bildeiche, m: Aimy z Lipé
Moravia. P. Hlouška, Hornická
657, 384 11 Netolice, T:
724212850, 388324355

Samojed – Benjamin Zátoka
Snů, 2xBOB, CAJC, 5xCAC, CA-
CIB.Tel.777096191

Právní pomoc chovatelům i
chovatelským klubům – JUDr.
Jana Kühnelová oznamuje, že
zahájila činnost jako advokát na
adrese CZ – 277 11, Neratovice,
V Pískách 200, tel. a fax:
315682638, mobil 722509555.
Dlouholeté zkušenosti z úspěš-
né chovatelské a výstavní čin-
nosti i z právní praxe. Pomoc při
tvorbě stanov a řádů i v dalších
věcech

El. topné podložky TERKO pro
psy i štěňata, rozměr 40x60cm,
35W, lze i jiný rozměr. Tel.
777769150, www.terko.cz

El. výhřevné podlážky –
www.sweb.cz/leharo; leharo@
tiscali.cz, tel.: 466 924 344,737
715 000
Kurzy – stříhání a úprava srsti
psů. Tel. 607609954
Letní tábor pro malá plemena
u Žďáru nad. Sáz.Termíny 30. 6.
– 7. 7. a 11. 8. - 18. 8.
Hry, soutěže, výlety. Kontakt:
775990446, www.
cavalier - psisvet.cz

Zhotovíme portréty Vašich
psích miláčků-www.recese.cz,
tel. 602310390

Coton de Tuléar – bavlníkový
psík z Madagaskaru-informace
o plemeni a chov. klubu na
http://www.volny.cz/klub.coton
Elektronické výcvikové obojky,
vodotěsné, dosah 250m,
tel.č.:774417714
Informace o leonbergrech na-
jdete na stránkách “Klubu cho-
vatelů psů leonbergerů”:
www.leonberger.cz
Koupím el. ohradník pro psa asi
150 m. T. 737727856

Prosim, pomozte –
http://www.psiadusa.szm.sk/

Přívěsy pro přepravu psů WT
METALL – izotermické, v prove-
dení pro 1-4 psy, kvalitní zpraco-
vání; dále nabízíme: výkup oje-
tých přívěsů, bazar, půjčovna;
www.wt-matall.cz, tel.: 777 216
603

Psí boudy a králíkárny i na za-
kázku za super ceny! 
Tel. 777 625 030, www.
strechmont-karnik.cz
Rekvalifikační kurzy stříhání
psů a zooprodej, www.egs-kur-
zy.cz, 602326301
RR SPORT opět pořádá SUM-
MER CAMP!Svojanov u České
Třebové opět ovládnou nejen
ridgebaci a budou soutěžit v
PSÍ OLYMPIÁDĚ, ŽELEZNÉM
RR, COURSINGU a AGILI-
TÁCH, pro psí miminka je při-
praven baby tábor. Přednášky,
výstava, soutěže... Heslo tá-
bora:UDĚLEJEME NAŠE PSY
ŠŤASTNÉ! www.rr-sport.cz
tel:739638214
Seminář pro chovatele – RE-
PRODUKCE PSA A KOČKY.Ter-
mín: 5. 5. 2007. Program: 1. Fy-
ziologie rozmnožováni psa a koč-
ky. 2. Gravidita a porod u psa a
kočky. 3. Časný vývoj štěňat a
koťat. Místo: Veterinární klinika
MEDIPET, Broučkova 5395, Zlín.
Přihlášky na tel. 577 222 737
nebo www.medipet.cz
Výcvikový tábor ohařů – IV.
ročník setkání nadšenců ohařů
a lovecké kynologie se uskuteč-
ní 23.-30.6.07 v Rekr. stř. Lučko-
vice. www.lavaremoravia.cz, T:
606803811
Výherci křížovky ze Světa  psů
2/07 – O. Stastka, ul. Na Hrad-
bách, J. Hradec; Z. Kejvalová, ul.
V Bytovkách, Králíky; V. Kabele,
ul. Palackého, Ml. Boleslav. Ceny
věnuje Velkoobchod Salač. Bla-
hopřejeme

RÛzné

Výcvik retrieverů v Praze, po-
byt. výcvik. tábory, úprava a
střihaní retrieverů, 
španělů, setrů .. www.
vycvikretrieveru.cz, tel.774
600 537

SluÏby

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

Koupû

www.nahaci.cz

!NOVINKA!
Foto na Internetu:

100 Kč

Celý text inzerátu 
na Internetu: 

50 Kč
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5. ročník Písecký voříšek – 19.
5. 07 pořádá ZKO Písek.Více na:
www.zkopisek.wz.cz nebo tel.
723903712
American cocker club zve na
Klubovou výstavu dne 29. 4.
2007 při MVP Praha Letňany.
Uzávěrka 5. 4. 2007. Info
www.amkokr.cz nebo tel.
604153187
Hovawart klub ČR, MSDK a
ZKO Bedea Kroměříž pořádají
dne 13.5.07 Klubové výstavy ple-
men hovawart, dobrman. Objek-
tivita posouzení zajištěna roz-
hodčími: H. Bierwolfem, S.
Kerschner-Rakousko a J. Klí-
mou-Slovensko. Do nejmoder-
nějšího kyn. areálu v ČR jsou
zváni jak vystavovatelé, tak mi-
lovníci uvedených plemen. Při-
hlášky na tel. 608529933
KK Zetor Brno pořádá dne
18.8.2007 6. Brněnskou krajskou
výstavu psů spojenou s Klubo-
vou výstavou KCHICH a OS NO.
Uzávěrky 29.6. a 20.7.2007. Při-
hlášky H. Andrášková, Čejkova
30, Brno 615 00, mob.
604873166, www.kkzetor.cz

Klub chovatelů psů leonber-
gerů ČR zve všechny majitele a
obdivovatele plemene leonber-
ger na Klubovou výstavu, která
se koná dne 14.dubna 2007 v
Mladé Boleslavi. Bližší informace
a přihlášky na: www.
leonberger.cz

www.obojky.cz – potřeby pro
psy a kočky
www.pesshop.cz – nový inter-
netový obchod pro psy
www.pinc.wz.cz

Žádost o vystavení duplikátu
PP na psa – holandského ovčá-
ka krátkosrstého Agosttino Luis
Wapini von Folge,
CMKU/HHK/43/02/04, nar. 18.
01. 2002, chov. Eva Rejnartová,
Riegrova 10, 405 01 Děčín, maj.
dtto. Pokud  plemenná  kniha ne-
obdrží proti vystavení  výše uve-
deného duplikátu PP do 30 dnů
po uveřejnění  odůvodněnou a
podepsanou písemnou námitku,
bude duplikát vystaven a původ-
ní PP prohlášen za neplatný.

Zprávy z âMKU

Internet

První dvojvýstavu pro leon-
bergery v ČR pořádá v rámci
26. klubového setkání ve
dnech 11.-13. 5. 2007 Morav-
skoslezský klub chovatelů a
přátel leonbergerů. Dne
12.5.2007; Klubovou výstavu
leonbergerů. Dne 13.5.2007;
Speciální výstavu leonberge-
rů v areálu ŽĎAS v Zubří u No-
vého Města na Moravě. Uzá-
věrka přihlášek: I. -16.4.2007,
II.- 25.4.2007. Informace a při-
hlášky: MSKCHPL, Prokopa
Velikého 41, 628 00 Brno.
Tel.:544 217 549 nebo na:
www.leonberger.info

V˘stavy

ZKOUŠKY KJ ČR
termín • pořadatel - místo • vedoucí zkoušek - adresa, tel. rozhodčí
31. 3. Chlumec u Ústí n./L. Marie Brigantová, Kojetická 16, 400 03 Ústí nad Labem, 607179304 Plšek
22. 4. Zlín Dagmar Cekotová, Jaroslavice 21, 760 01 Zlín, 605210145 Novák
22. 4. Dvůr Králové Martin Antonín, Tylova 515, 544 01 Dvůr Králové, 603 765 843 Svobodová
1. 5. Pecka u Nové Paky Václav Lehký, 503 13 Dohalice 61, 736772774 Martinů
5. 5. Praha - Libeň Ilona Dufková, Vratislavská 393, 180 00 Praha 8, 233542542, 732610205 Martinů
27. 5. Lysá nad Labem Alena Strýhalová, U Nové hospody 1355, 289 22 Lysá nad Labem Martinů
27. 5. Přerov Lenka Kuželová, Kopaniny 8, 750 02 Přerov, 775965665 Novák
16. 6. Zlín Dagmar Cekotová, Jaroslavice 21, 760 01 Zlín, 605210145 Novák
17. 6. Česká Třebová Iveta Skalická, U Starého hřbitova 151, 560 02 Česká Třebová, 608179943 Hon
17. 6. Štěpánov u Olomouce Luděk Valenta, Liboš-Krnov 32, 783 13 Štěpánov u Olom., 776368724 Novák
21. 7. Jesení na Šumavě Antonín Grygar, Senešnice 24, 262 03 Nový Knín, 608880525 Plšek
28. 7. Česká Třebová Iveta Skalická, U Starého hřbitova 151, 560 02 Česká Třebová, 608179943 Hon

Retriever klub CZ
Vás srdečně zve
na
KLUBOVOU 
VÝSTAVU
RETRIEVERŮ,

která se koná v sobotu 
26. května 2007

v areálu zámeckého parku
Konopiště.

1. uzávěrka přihlášek: 1. dubna 2007
2. uzávěrka přihlášek: 1. května 2007
Výstavní poplatek pro členy RK CZ 500 (600) Kč,
výstavní poplatek pro nečleny 600 (700) Kč.

Informace a přihlášky:
Alena Čečrdlová, V zídkách 119, 252 46 Vrané nad Vltavou,
tel.: 777 960 921, e-mail: golden.erinor@seznam.cz

www.retriever-klub.cz

UZÁVùRKY 
SOUKROMÉ 

INZERCE:
do ã. 5/07 – 10. 4. 2007: 

(vyjde 26. 4. 2007)

do ã. 6/07 – 7. 5. 2007: 
(vyjde 24. 5. 2007)

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

www.svetkoni.cz
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