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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 – ště. s PP po rodičích
šampionech, oba DKK 0/0. Více
na www.akita.zde.cz nebo tel.
777170534 – p. Chmelíková
Akita-inu – št. po špič. rod., bar-
va červená, Japon. linie.Tel.
606171719, 384724167

Americká akita – oba rodiče Ch.
DKK 0/0. Tel. 602334220

Americký buldok – barevná šť.
s PP po šamp.rod.
www.snug.wz.cz,tel.603313250

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.

Americký stafordšírský teriér –
štěňata s PP po výb. rodičích.
Cena dohodou. Odběr ihned.
Tel. 326 388 374-večer. Lad.
Krautvor, Žerčice 50, 294 46
Semčice
Americký stafordšírský teriér –
štěňata s PP, zlatá a žíhaná.Tel.:
607 965 509, www.volny.cz/
staffkom
Americký stafordšírský teriér –
s PP, otec Crusader Tipit z Han-
ky Ch ČR, Mistr republiky zá-
chranných psů 2004, 2. místo
2006. Matka Little Leila Satane-
la 3 x CAC, 1x CAJC, zkouška
BZ, www.fidela.ic.cz, tel. 607 280
363
Angl. kokr – šť s PP modrý bě-
louš. Zahraniční krytí,
732969792, www.zblatova.wz.cz
Angl. kokršpaněl – nabízíme
štěňátka černá s PP. Jsou ihned
k odběru. Informace na
www.shantinavaro.xf.cz a
736767668 a 603813141

Ang. špringršpaněl – štěňátka
ze zahr. krytí s výstavními i prac.
předpoklady. Chov. servis samo-
zřejmostí. Více na www.
dragonsmanor.ic.cz, tel.:
606/463159
Angl. špringršpaněl – štěňata
po výstavně i pracovně úspěš-
ných rod. T: 721555007
Angl. špringršpaněl – štěňata
po výb., lov. vedených rod., tel.
724524383, nebo www.zpisko-
vedoliny.wz.cz

ASS, a. špringršpaněl – štěňa-
ta 25 let chovu. 723518104
Australský honácký pes – per-
spektivní štěňata s PP, odběr ih-
ned. www.cidabro.cz, tel.:
604487650

Barzoj – ruský chrt-štěňata čer-
né a šedé barvy. Růžičková-tel.
737945025, www.zpalatinumo-
ravia.estranky.cz
Beagle – kvalitní štěňata s PP,
tricolor a harepied; Praha. Od-
běr červen. Tel. 728 173 240,
mail: cernunnosmawr@atlas.cz
Beagle – krásná štěňátka tri-
color a harepied po kvalitních
rodičích. Odběr ihned.Tel: 737
733124
Beagle – kvalitní štěňátka po
výborných rodičích, zbarvení
tricolor. Možnost výběru. Tel.:
728 543686
Bígl – št. s PP po výborných ro-
dičích. Odběr 7/07. Info na
www.zhajenkyhurka.estranky.cz,
tel. 602879883

Beauceron – štěňata s PP čer-
ná s pál. Oba rodiče DKK 0/0.
Otec: CAC, CACIB, BOB. Zkouš-
ky: ZZP2, IPOR. Odchov v rodi-
ně s dětmi, odběr 6/07, www.
zledeckehovrchu.estranky.cz, tel.
774081359
Beauceron – št. černá a 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 výc. předp., chov.
serv. Tel. 604736720,
732404235, e-mail: inesbos@
atlas.cz, www.beauceron-ufo.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

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

Anglický kokšpaněl – pro-
dám štěňata-zlatá s PP po vel-
mi kvalitních rodičích vedených
jak výstavně, tak i pracovně, ve
vynikajícím zdravotním stavu.
Odběr možný koncem červen-
ce 2007. Více na www.
silkbeauty.cz

Prodej

www.i-minerva.cz

FOTOINZERÁT
(Foto s vloÏen˘m textem)

200 Kã

Redakce:
tel. 272 742 611
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Belg. ovčák, malinois – zadám
štěňata s PP, selekt. chov, vyni-
kající rodiče. Odběr začát. čer-
vence. Tel. 604214372, E-mail:
baxy.novterpod@seznam.cz
Belg. ovčák-malinois – št. s PP,
o: Duco od Skalických stopařů,
Ch. ČR, SK, ZOP, ZPU1,2, ZZO,
ZM, BH, m: Agi Bohemialabín,
Ch. ČR, ZM, ZVV1, tel.
602318074, www.bohemialabin.
cz

Belgický ovčák tervueren –
štěňata s PP,očkovaná, odčer-
vená, vhodná na výcvik, vý-
stavy i jako kamarád pro celou
rodinu, právě k odběru.Tel.:
602126933

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-ho-
nic.cz, +420 775 199 459
Bernský sal. pes – fenky s PP,
pěkný exteriér, m. šampion, od-
běr-ihned, T. 737229458
Bernský salaš. pes – krásná
štěňata po výb. rod. I. třídy chov-
nosti, Ch. Polska, CAC, CACIB,
CWC, DKK 0/0, vynik. povahy.
4x odčervená, očkovaná, smlou-
va+servis, odběr červen-červe-
nec. Nezávazná návštěva vítá-
na. T: 606 336 414, Prostějov
Bernský salaš. pes – šť., rod.
DKK 0/0, chov I; 724727000
Bernský salašnický pes – ště-
ňata s PP, odběr konec 6/2007.
Tel. 739411403
Bernský salašnický pes – ště-
ňata po vždy výborných rodičích;
DKK, DLK, neg. Nezávazná ná-
všt. vítána. P. Rychlík; Kolínsko.
Odběr 06/07. Tel. 736 444 010;
321793180
Bílý švýcarský ovčák – prodá-
me št. s PP po importované feně
a ze zahr. krytí, více na
777216603, www.whitelinec-
zech.com
Bílý švýcarský ovčák – št. s PP
po výborných rodičích, vhodné k
dětem i k výcviku. Odběr 08/07,
www.zectyrdvoru.atlasweb.cz,
tel. 737 548 129

BO-tervueren – štěňátka po
pracovně vedených rodičích vý-
borných povah i exteriéru, odběr
07/2007, více info www.
savagemoravia.com, tel.
737428560, Pekařová ZL

Boloňský psík – šť. s PP po vý-
borných rod. Odběr 7/07. T:
774365031, 737365031

Border collie – šť. po výb. rodi-
čích, na sport, výstavy, www.
hafkins.cz, 608077465
Boston terrier – štěňata,
www.boston-barzoj.cz, tel.
583253278, 607855905
Boxer – štěňata s PP, po výbor.
rod. zlatá, žíh. PaF, 1 bílá F. Od-
běr v 7. měs. Tel. 603201691, 
sladek69@seznam.cz,
www.zhoravod.ic.cz
Boxer – štěňata žíh. s PP. Po
výst. úspěšných rodičích. T.
732857678, 732255953

Brazilská fila – štěňata s PP,od-
běr 07/2007. 608805492
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

Brazílska fila – špičkové šteni-
atka, brazílske krvné línie, matka
šampion, otec test povahy. od-
chov v rodině. 00421905740210
Bullmastiff – štěňata s PP. Od-
běr 6/07. Bližší info: www.
bullmastiff.wz.cz. Tel.
604316289
Bulteriér – všechny barvy, 6 ge-
ner prac. ved. 602559860, troj-
skykun.com, Brno

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 ihned. 603 826114,
www.volny.cz/cane-corso/

Brazilská fila – špičková ště-
ňátka s PP, o. imp. Brazílie. Od-
chov v rodině, výstavní a chov.
úspěchy. Frolová, Sídlištní 312,
Proskovice 724 00, 606334589.
Odběr 8/2007

Bordeauxská doga – prodám
štěňata s PP po vynikajících,
výstavně úspěšných rodičích
s opakovaného spojení, matka
červená, otec srnčí barvy, oba
s červenou maskou. Štěňátka
jsou silné, mohutné kostry, 
odčervená, naočkovaná, nate-
tovaná, odchovaná doma a na
zahradě, ne v kotci, velmi 
dobře socializovaná. Odběr 
od začátku srpna. Tel.:
604371831

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

www.svetkoni.cz

Prosíme inzerenty aby důsledně dodr-
žovali uzávěrky inzerce. Přijetí inzerátu
po uzávěrce není možné. U inzerátů
podaných prostřednictvím našich
www. stránek prosíme pozorně čtěte
informační e - mail, který Vám zašleme.
Dodržujte, prosím především
variabilní symbol platby. U inzerátů po-
daných ve dni uzávěrky nebo těsně
před tím je nutno obratem zaslat do-
klad o zaplacení. Inzeráty nezaplace-
né do dne uzávěrky nemohou být
otištěny.

Děkujeme - redakce
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Cane corso – prodám krásná
štěnata ze super spojení –
pouze pejsci – Champ.Barce-
lona a Champ.Schimanski -
import Itálie narozené
15.5.2007 . Ojedinělé barvy bé-
žová a jelení červeň. Vhodné
na výstavy.Euro pas, čipování
a kupní smlouva samozřej-
mostí. Odchov doma . Cena 20
000,- Kč - jen hodným li-
dem.www.ehv.cz, 607824076

Coton de Tuléar – štěňátka po
výst. úspěšných rodičích, otec
imp. Španělsko, informace na:
http://www.coton.cz nebo tel.:
602225950, 283930021
Coton de Tuléar – ch. stanice
TICHÝ DON nabízí štěňata z
osvědč. spojení, nekonfliktní po-
vaha, učenlivý pejsek, nelíná, šť.
jsou k odběru, tel. 777639906,
www.predstavujeme.cz/tichydon

Čivava – štěňata s PP po vý-
borných rodičích, otec: CAC,CA-
CIB,BOB,matka:CAC,Res.CA-
CIB.Tel.:737839701
Čivava – šť. s PP, pasem, čipem,
smlouvou, výbavou. Domácí od-
chov. Odb-6/07, 776585043

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

Faraonský pes – více www.
farafra.estranky.cz,777096337
Flanderský bouvier – šť. s PP,
na chov, výcvik, vhodný k dětem,
výb. hlídač. Více: T. 605553042,
www.sedyvitr.com
Flat coated retrívr – štěňata
černá s PP tel.494693061,mobil
602409251
Foxteriér drsnosrstý – šť. s PP
od rodičů s mnoha tituly i zk. T.:
736205698

Francouzský buldoček – šť. s
PP barvy faun i žíhaní po vý-
stavně úspěšných rodičích, 1.tř.
chovnosti. T.č. 608978774

Hovawart – štěňata, tel.:
603957665, www.gatia.cz
Hovawart – mimořádné spoje-
ní, pro náročné.Výcvik i výstavy.
Inf. 602428626, www.gaskoprim.
com

Hovawart – štěňata s PP po vý-
borných rodičích. Oba DKK 0/0.
Odběr v polovině července.
Tel.723734064

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 – silná šť. po pra-
covně ved. předcích.Tel. 736 752
129, http://www.izis.estranky.cz/

Irish soft coated wheaten ter-
rier – pšeničný ter.Chov.st.LU-
LABY nabízí štěňátka. www.
lulaby.wz.cz.-www.wheaten.cz -
odběr v polovině června.Vynika-
jící k dětem,společenský,nelíná

Dalmatin – štěňata s PP. Tel:
774-137753

Český teriér – zadáme kvalit-
ní štěňata s PP, www.alvis.
estranky.cz, 731182675

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

Cane corso – prodám štěňa-
ta s P.P.Po výborných rodičích
odchována v bytě.Inf. na
tel:603429889

Foto 150 Kč

!NOVINKA!

Foto na Internetu:
100 Kč

Celý text inzerátu 
na Internetu: 

50 Kč
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Irský teriér – ch. st.TAVARI na-
bízí štěňátka, M: ICH, CACT, O:
imp. USA, výborný rod. pes,
přítel dětí, všestr. využ. na agi-
lity, záchr. a jiné, též lovecké
využití. Tel. 00421 903440237,
00421 254411897, www.irish-
terier.szm.sk. V ČR možné tel.
608941046, večer 274861514
Irský teriér – št. s PP, po špič.
rod. Zahraniční krytí, www.
irishterrier.cz, 737452187,
777133691

Irský vlkodav – štěňata po vy-
nik. rodičích odchována v rod.
prostředí s malými dětmi. Odběr
7/07 i později, tel. 603545718,
www.zpetrikovskychlesu.wz.cz

Irský vlkodav – štěňátka vrhu
“C” ze spojení Araberara HA-
MISH,imp.Itálie (Švédský šamp.

Keltairs Conquistador X
It.šamp.Araberara Ciacola) a
EOWYN Makarikari (It. šamp.
Newmanannanmacllyr della
Bassa Pavese X Ainsea Jatana-
GB), oba vyš.srdce.Bližší info a
fota www. irish-wolfhound.cz,
poulova@gmail.com, tel.
323640582. Os. návštěva vítána,
možno vidět oba rodiče,
předp.velmi vyrovnaných po-
vah,odchov štěňátek v rodině.
Předp.odběr zač.září
Irský vlkodav – štěňata po kval.
rodičích, zahr. krytí. Odběr 2. pol.
srpna. Tel. 721 447 377,
www.galgo.cz

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

Jezevčík hladkosrstý stan-
dardní – červená štěňata s PP po
výbor. rodičích. Jen pejsci. Tel.
737291241, www.zezelenemytiny.
cz

Jihoruský ovčák – štěňátka z
vynikajícího zahraničního kry-
tí.Matka:Multi CH Anuschka
Charisma Adani-Zari (viz
foto),otec:Belyi Veter Zlat(Rus-
ko).Linie na předního ruského
psa Bolivara,předpoklad velmi
kval.exteriéru! Odběr 7/2007.
Více na http://adani.issa.cz,
604910488
Jorkšírský teriér – perspekt.
štěňátka, o: Xit Gambit Hvězda
Ďáblic Klub. champ. CAC atd. M:
Imagine Gigolina Yoko Vekdan.
Odběr po 11.7. Plzeň.
731914450

Jork. teriér – štěňata – rodiče
klub. šampioni, tel. 604276023
Praha západ
Jork. teriér – šť. Písecko, tel.
731446071

Jork. teriér – o. dovoz šamp., m.
VT, odběr ihned.Tel. 602832172,
čekáme volejte
Jorkšírský teriér –
šť.www.4tlapky.com/hekaba,
tel.607 531 576
Jorkšírský terriér – štěňata s
PP, pouze pejsci. Více na
www.yorkshire.cz, nebo 605 298
424
Kavalír KCHŠ – št. se zajíma-
vým původem, zahr. krev, kon-
trola zdraví. www.calavier-smej-
kalovi.ic.cz, tel. 724706228,
325583118
Kavalír KCHŠ – perspektivní
štěňata, www.kavalirikvarteto.
com, tel. 607816884
Kavalír king Charles španěl –
pěkná štěňata s PP, v barvě BH
a TR po výstavně úspěšných ro-
dičích. Otec import Francie.
Předpoklad na chov nebo jako
milý společník. T. 724636030

Kavkazský past. pes –
Chs.ERUDIT nabízí nadějná ště-
ňátka z krytí v zemi původu – v
Rusku! Oba rodiče šampioni
Ruska,velcí,mohutní jedinci.Otec
viz foto.Vrh čipován.www.
erudit.cz, 777623255

Kavkazský pastevecký pes –
štěňata s PP. O: import Rusko -
CACIB, BOB. M: CAC, R. CACIB.
Oba rodiče RTG neg. Tel:
607118171, 723390647
Kavkazský pastevecký pes –
štěňata s PP FCI: na hlídání,
mazlení, výstavy i do chovu. Tel.
724290695
Kerry blue ter. – prodá šť. z
chov. st. FRAJAMIRO- po rod.
JCh, Ch ČR, m: vnučka víť.
Cruft’s 05, o: syn Evr. víť.Více na
www.frajamiro.webgarden.cz
nebo T: 386354512, 604899311-
po 20.hod.
Knírač malý černý – štěňátka
nelínající. Tel. 603105695
Knírač střední P+S – štěňátka
s PP, po výborných rodičích, oba
RTG 0/0, chovatelský servis, více
na www.pilsnertop.com, tel.
731508924

Labrador – zahraniční krytí.Tel
+420605535300

Irský vlkodav – CHS. PALU-
DUZ, štěňata ze spojení pro
kvalitu původu,exterier- im-
port.linie,zdraví a vyrovnanou
povahu. Tmavé barvy.www.
paluduz.cz, mob.604 772 363

Irish Soft Coated Wheaten
Terrier – chov. stanice ”Irish
Warrior” hledá vážné zájemce
o štěňátka-pejsky s vysokou
rodokmenovou hodnotou.Od-
běr ihned. Více informací na:
http://irishwarrior.web-dog.
net/. Tel.: 548535374, e-mail:
kolackova2001@volny.cz
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Labrador – s PP-chov. st. OD
VODNÍHO HRADU v barvě hně-
dé a černé, o-Iron Man Draco Mi-
nor-Klub. vít.2005 atd. Zk. PZ I.c.
a mnoha další. M- Linda ze Zá-
mek Ribry-vedena pro sportovní
kynologii, zk-IPO1, ZM, atd.Výs.-
V3, V. Tel. 723032671, odběr ih-
ned
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. – štěňátka s PP
žlutá a černá po kvalitních rod. ze
zdravého chovu.Tel. 724582193,
T. 723383912
Labrador ret. – št. po výb. rodič.
černá i hnědá, odb. zač. srp. T:
775324639
Labrador retriever – šť. po rod.
výborných vlastností. Využ. v lo-
vec. praxi. www.zproutku.cz.
Mob. 724340298
Labrador retriever – zadám žlu-
tá štěňátka z rodinného odchovu.
Oba rodiče DKK 0/0. Otec im-
port Fr. Info na tel. 585413470,
mobil 777230694, okr. Olomouc
Labrador retriever – štěňata po
vynikajících rodičích, tel.
602607825, Lexová Lenka, Pod-
mokly 38, 338 08
Labrador retriever – šť. po ro-
dičích šampionech. Tel.:
737928872, 499422371
Labradorský retrívr – šť. s PP
po výstavně i pracovně vynikají-
cích rodičích, odběr 7/07. Tel.
607168802

Leonberger – zadám štěňata po
výborných rodičích.O:šampion
junior,šamp.čech.Vyrovnané a
klidné povahy.Odběr začátek
července.Více na :arebred.
webpark.cz tel.608943031

Leonberger – 6m. pes, velmi na-
dějný pro chov a výst. M: šampi-
ónka O: imp. NL, www.
zarickeudoli.net, tel.: 608617775

Lhasa apso – štěňata po rodi-
čích šampionech. Plavá a zlatá
pro výstavy a nebo jen proa-
dost.Více informací na www.
lhasa-apso.cz nebo tel.
603701883
Maďarský ohař krátkosrstý –
zadám štěňata, odběr začátkem
srpna, rodiče výb. vodaři, volný
hlas, vrozený aport i poslušnost.
M: Kl. Nar. výstava CAC, oba nos
4, všechny zk. v I. ceně. J. Ku-
chař, Hovorany, PSČ 696 12, T.
518375124, M: 723869280
Maďarský ohař krátkosrstý –
štěňata s PP. Odběr po 15. 7. Ne-
závazná návštěva možná. Tel.
720130439
Maďarský ohař-vizsla – štěňa-
ta s PP, www.zbolatic.wz.cz, tel.
605501534

Maďarský ohař – zadám ště-
ňátka, pejsky s PP. První vrh.
Chovatelská stanice Zerzina.
Matka; Dita z Vápenek PZ v
I.ceně 243 bodů, nadějná fena,
ZV v I.ceně 206 bodů. Otec –
Sharmarkasch Kisasszony Nick
(import holandsko). Klubový ví-
těz, BOB a BIS, CAJC, CAC, ZV,
VP, VP, PZ. 776806609
Malý pinč – štěňata s PP, grátis
výbavička. 736206238

Moskevský strážní pes – stě-
nata s PP FCI, vrh v dubnu,Ro-
diče vynikající a mohutný
vzhled. Otec CAC, BOB,75kg
matka: CAJC. Skvělý kamarád
a neúplatný hlídač.Tel: 606 712
405, e-mail: moskevak-stena-
ta@volny.cz, Praha, http://
moskevaci.zvireroku.eu

Moskevský strážní pes – ště-
ňata po výborných rodičích. Oba
import Rusko. Odběr ihned.

Předpoklad výborné povahy a
mohutného vzrůstu. Tel.:
608247385, 558732523,
736207007
Neapolský mastin – štěňata s
PP. Krytí Itálie, výstavní předpo-
klady. 732754183
Něm. křepelák – šť. výb. rodo-
kmen, na naháňky, dosledy i čer-
né, kachny, cena 5000 Kč, tel.:
739562394
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
Německá doga – prodáme ště-
ňátka modrá po vynikajících ro-
dičích.O:BERT z Bíleho lomu,
výš.95cm(Interšamp,šam.ČS,SK
,A,klu.vítězHU,HR,18xCACIB,
8xBOB). M: CITA od Zabartoní-
čí, výš. 84cm(spl. pod. Interšamp,
šam. ČS, SK, Nár. Vít, BOB,
5xCACIB,4xRes.CACIB)Odb.od
5.7.2007. 739644620

Německá doga modrá – zadám
štěňata sPP, předpokládané na-
rození konec června,odběr za-
čátek září. o:KEVIN VON GI-
GANTIC BLAU-11xCAC,3xCA-
CIB,2xres.CACIB,1xBIS,3xR-
BIS,JCh Slovinsko,JCh Maďar-
sko,Klub.vítěz mladých Maď.,
Klub. vítěz Slovinsko,...etc.,
m:Beryl z Bašteckého Dvora-
4xCAC,1xCACIB,1xres.CA-
CIB,Klub.vítěz mladých,ZOP.Ště-
ňata budou očkovaná,čipova-
ná,europas. 608 64 66 24

Německý ovčák – šť. černá a
tm. vlkošedá z výběrového cho-
vu, o: Atilla z Kočičího dvora, VD,
IPO3, VPG2, ZVV1, ZPO1. M:
Vuxa z Dunajova sadu, VD,
IPO3. Oba RTG 0/0. Odběr po
1.7.07.Více na www.rebel-bohe-
mia.cz, tel. 775161431, Kladno

Leonberger – štěňátka po vý-
borných rodičích, otec Quinto
vom Nonnenwald,import ze
SRN.Matka Algida Plansky
dvor,import ze SR.Odběr v
druhé poloviňe července.Více
info na 724344616, nebo
www.od-skryteho-lesa.
2005.cz

Lakeland teriér – štěňátka. O:
Svět. vítěz, Španělsko, M: Ju-
nioršampion, BOB, zk: ZV, BZ,
BZH. Malý pejsek s velkým
srdcem. Veselý společník, na-
dšený pro sport, i myslivost, i
výstavy. Opava. T.:
553/797196, 602/510329

Redakce neruãí za 
kvalitu reprodukce fo-

tografií zaslan˘ch 
v elektronické 

podobû, 
zejména v nízkém roz-

li‰ení (poÏadované 
rozli‰ení 300 dpi).
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Novofundlandský pes – černá
št. s PP po výb. rodičích, opako-
vaný vrh. Odb. 8/07. O: šamp.
ČR, CAJC, res.CACIB, 5xCAC,
4x res.CAC, kraj. vít., DLK 0/0,
DKK 1/1. M: 7x výborná, 1x
res.CAC, 2xVT, DKK 0/0.Tel: 724
024 214, dusan.vadura@
porsche.cz
Novofundlandský pes – CHS
OD JANOVA HRADU prodá ště-
ňata s PP po výborných rodičích.
Odběr srpen. 724024214 telefon
Papillon – krásná štěňátka pro
chov,výstavy i jen na
mazlení.Cena dle kvality štěně-
te.Jejich foto najdete na
www.volny.cz/zlaty.krystal. T:
312659358, 607235110,
723175296
Papilon – krásná štěňata vhod-
ná pro chov, výstavy i jen na
mazlení a pro potěšení. T.
312659358, 607235110
Parson Russell teriér – št. s PP
trikolor, hladkosrstá, po špičo-
vých rodičích. Více na www.
russellsonix.wz.cz

Phaléne – nadějná štěňata pro
výstavy i pro radost, www.
phalene.name. Tel. 604258038
Pinč malý – šť. obou barev. Tel.
323 647 335-po 20hod.
POI – št. O: ICh Archie z Mešin-
ské hájovny MKP, MRK, FT. M:
Klasa Editor francouzské krve,
otec Georges du Pice de la Gra-
ve. Tel.: 776127797, www.
zestipek.ova.cz
Pudl královský bílý – 3 měsíč-
ní fenka s PP výst. předpoklady
po výb. rodičích, odchovaná v
bytě, čistotná, odčervená, očko-
vaná. Tel.: 607823210
Pudl střední apricot – zadáme
štěňátka, perspektivní spojení,
švédský pes, multišampion,
zkoušky poslušnosti, agility. Ště-
ňátka jako rodinné společníky,
výstavy, sportování. K odběru 11-
2007. www.teschiro.cz,
Tel:737/416021, Ch. stanice Tes-
chiro

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

Pudl velký bílý – 5 pejsků s PP,
zahran.krytí.M:Ch.Destiny’s
Child Diamond and Pearls,
O:Ch.Barbone Gigante Romano.
Nezávazná návštěva vítána.
Tel:721278690 Více na www.whi-
teandblack.webzdarma.cz
Pudl velký černý –
T:602184236.
www.sweb.cz/pudl.cz

Pyrenejský horský pes – ště-
ňata s PP po výborných rodičích.
Odběr 7-8/2007. Více na
www.absolon.wz.cz, e-mail:
zrebeny.s@unet.cz
Pyrenejský horský pes – pro-
dám štěňata s PP, kvalitní rodi-
če,zahr.krytí, pro radost i chov,
chovatel.info, www.blatka.cz,
606751932, 381581378,
MVDr.Horáčková
Rhodeský ridgeback – štěňata
s PP s hnědým i černým nosem
po vynik. rodičích. Info: www.an-
bar-shumba.net, tel. 602709505

Rhodéský ridgeback – CHS
ZULAYKHA zadá štěňata po vý-
borných rodičích, k odběru 7/07,
domácí odchov, socializace, ch.
servis, výbavička, více na
http://zulaykha.wz.cz, tel.
605775443
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

Slovenský čuvač – prodám ště-
ňata s PP, po výborných rodičích,
odběr 2.pol. července, více na
www.volny.cz/slovenskycuvac,
0420 623 555 670

Soft c. wheaten teriér – ideál.
rod. pes, nelíná. Šť. pro sport i pro
radost, milá povaha. M. import z
DK. 274819863, 604739768

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 toy stříbrný – štěňát-
ka-pejsci s PP po výb. rodi-
čích.Odběr koncem červen-
ce, více na www.anoel.
estranky.cz, tel.:606606164

www.dog.cz

www.nahaci.cz
Foto 150 Kč www.dog.cz
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Stafordšírský bulteriér – ště-
ňata s PP, na výstavy a chov.Tel.:
607 965 509, www.volny.cz/
staffkom
Stafordšírský bulteriér – za-
dám štěn.s PP po kvalitních
rod,o.-Ich.,odběr zač.8/07,
tel.723803146 Praha
Stafordšírský bulteriér – s PP.
Štěňata. 602 428 009

Středoasiat – super štěňata, o.
Ch. Atila Gara Chan, m. Chediv
Ex Oriente, T. 776676663 Brno.
Odběr 8/07, www.stenata.cz/
stredoasiat
Středoasijský pastevecký pes
– fena 3 roky s PP, vhodná na
chov. Další informace na tel:
728967066 
Šeltie – štěňata všech barev. T:
737613670, 605889201 TR

Šiba-inu – odběr štěňat koncem
března 2007, t: 604 724 959
Španělský mastin – štěňata s
PP. Tel. 606419349, www.calve-
ro.cz

Tibetský španěl – malý pes s
velkou duší. CH.S. BOHEMIA
MAESTRO . Na mazlení, chov a
výstavy. www.bohemiamaestro.
com. Tel.: 728347155
Tibetský španěl – prod. štěňa-
ta. Malý nenáročný pes, výborný
hlídač. Odběr konec června. Tel.
608621722
Tibetský teriér – prodám ště-
ňata s PP, povaha a vzhled ty-
pický pro plemeno, výborná
socializace - odchov v bytě,
http//sweb.cz/tibetanterrier.ka
ya/. Tel: 720245825
Veľký švýcarský salaš. pes –
krásne šteniatka po vynikajúcich
rodičoch. M: šampionka SR,
Klub. víťazka, 4. miesto SV Po-
znaň 06, 3. miesto na výročnej
výstave vo Švajčiarsku, o: Juni-
or šam., import CH, Obaja HD
0/0, ED 0/0, tel. +421317781324,
+421903469485, anett@
stonline.sk
Velký švýcarský salašnický
pes – štěňata po výb. rodičích,
odběr v srpnu. 777874693
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
Velšteriér – štěňata s PP. T.
736448452, 724739664
Výmarský ohař dlouhosrstý –
štěňata s PP. T: 566573256

Výmarský ohař dlouhosrstý –
prodám št. s PP, pejsky. M: kl. ví-
těz, šamp. ČR, SR, svět. vítěz.,
lov. vedená. Tel: 583437578,
607563041

Westík – kval. štěňata po výb.
rodičích. Tel. 603927036

Zlatý retriever – krásná štěňát-
ka s PP po vynikajících rodičích
DKK 0/0, vhodná na výstavy,lov.
zkoušky i jako společník pro ce-
lou rodinu. Rodinný odchov, cho-
vatelský servis samozřejmostí.
Odběr konec června 2007,ná-
vštěva po dohodě vítána.Tel.
+420 720704083, LKreplova@
seznam.cz
Zlatý retriever – štěňata z ro-
dinného odchovu. Oba rodiče
všestranně lovecky upotřebitelní
(VZPR I. cena), matka aktivní ca-
nisterapeut. Chovatelský servis
samozřejmostí, nezávazná ná-
vštěva vítána. Více na www.
artesiabohemica.com, tel.
+420606756486
Zlatý retriever – štěňata s PP
vhodná k dětem, odběr červe-
nec. T: 723082913
Zlatý retrívr – krásná zlatá a
smetanová štěňátka s PP po ús-
pěšných rodičích. Super povahy,
domácí odchov. Odběr červen.
Tel. 777960921, 257761093

Zlatý retrívr – krémová štěňata,
oba rodiče s canisterapeutickou
a loveckou praxí. Odběr konec
června. Tel. 606360187, www.
zdrazovskehohajku.unas.cz
Zlatý retrívr – štěňata s PP. Po
výborných rodičích. Matka lo-
vecky vedena PZ. I.c. Odběr od
7.7.Tel. 721665955, 323640976
Zlatý retrívr – štěňátka s PP. Od-
běr koncem července. Praha.
Info: www.of-trojan-rock.com,
602764224

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

Krytí

Koupû

Zlatý retrívr – štěňátka s PP
po velmi kvalitních rodičích,
předpoklad vynikajícího exte-
riéru i povahy, veškerý chova-
telský servis samozřejmostí,
trvalý kontakt vítán,
tel.:724/516216, 723/822872,
www.libosovskablata.retriver.
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

Thajský-thai-ridgeback – za-
dám štěňata. Modrá matka z
celomodré linie, import z Thaj-
ska, otec čokoládově hnědý. K
odběru na začátku 7/2007.
www.sofasurfer.cz, sofasur-
fercz@mac.com, 602 248 348,
Praha

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

www.nahaci.cz www.dog.cz

FOTOINZERÁT 
(fotografie 

s vloženým textem)

200 Kč

Redakce:
fax 271 732 458
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Border kolie – Azer Meg Bor,
CAJC, R.CAC, 8xCAC,R.CACIB,
3X CACIB, Český šampion, Klu-
bový šampion, zkoušky: ZZO,
BH, ZVV1, DKK-1/0,CEA/PRA-
neg., CEA DNA -normal. Jedná
se o psa přátelské povahy, mo-
hutné postavy a vysoké kvality
srsti.Mgr.V.Gerstner, Hošťálkovy
48, 79381. E-mail: borderkolie
@seznam.cz, www.pitipitipa.cz

Altern. řešení fyzických a psych.
potíží u zvířat. Vaňková, tel. 607
611 284
Dovolená na Vysočině, pes
zdarma, tel. 564571072,
www.cervenarecice.name

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
Nabízím zhotovení kvalitního kla-
sického obrazu na zakázku, ak.
mal. Kurková, info a ukázka tvor-
by -www.dmnkart.com
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
Provádíme výcvik psů lov. ple-
men. Inf. www.psi-lov-
veleba.wz.cz. T. 604467244

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

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

Americký bulldog – bílý čtyř-
měsíční pes, daruji jej. Tel.
608108696

Coton de Tuléar – bavlníkový
psík z Madagaskaru-informace
o plemeni a chov. klubu na
http://www.volny.cz/klub.coton

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
Krása Beskyd v sedle koní- tá-
bory- děti. T: 603 851399
Prosim, pomozte – http://
www.psiadusa.szm.sk/

Psí boudy a králíkárny i na za-
kázku za super ceny! Tel. 777
625 030, www.strechmont-kar-
nik.cz
Rekvalifikační kurzy stříhání
psů a zooprodej, www.egs-kur-
zy.cz, 602326301

Pražský krysařík – zveme mi-
lovníky a příznivce tohoto ple-
mene na speciální výstavu, kte-
rá se uskuteční v soboru
11.8.2007 na Kladně ve spor-
tovním areálu Slovan. Více na
www.prazsky-krysarik.cz nebo
sl. Janková T: 602 480 880

Siberian husky – www.siberi-
anhusky.cz
www.dalmatho.cz – prodejna
krmiv a chovatelských potřeb
Dalmatho Plzeň
www.obojky.cz – potřeby pro
psy a kočky
www.pinc.wz.cz

Internet

Klub chovatelů collií a sheltií
zve na celostátní výstavu kolií
25.8.2007 a Klubovou výstavu
kolií a šeltií 26.8.2007 spojenou
s bonitací. Areál zahrad. res-
taurace \”Na tý louce zelený\”
Praha 4-Krč. Uzávěrka
25.7.2007. V. Koubková, Zá-
strovská 102, 252 06 Davle, tel.
732212793, 257771422

ČESKÝ KLUB RHODÉS-
KÝCH RIDGEBACKŮ pořádá
ve dnech 15. a 16.9.2007
XV.Klubovou a VIII.Speciální
výstavu.Poprvé v ČR rozhod-
čí z USA.Přihlášky a informa-
ce www.ckrr.cz, hofferkova
@volny.cz, tel.775557831.
Uzávěrky přihlášek 1. 8. a 13.
8. 2007

V˘stavy

RÛzné

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

Pyr. mastin – nabízím ke kry-
tí psa 2,5 r. CAJC, CAC, BOB.
Nepříbuzný na všechny feny v
ČR! Více info. 607853118

UZÁVùRKY 
SOUKROMÉ 

INZERCE:
do ã. 8/07 – 9. 7. 2007: 

(vyjde 27. 7. 2007)

do ã. 9/07 – 13. 8. 2007: 
(vyjde 30. 8. 2007)

Do termínu uzávěrky musí být do
redakce dodán text inzerce 
a doklad o zaplacení.www.nahaci.cz
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ZKOUŠKY KJ ČR
termín pořadatel - místo vedoucí zkoušek - adresa, tel. rozhodčí
5. 7. Kolín Věra Nesládková, Lesní 52, 352 00 Cheb Martinů
6. 7. Havířov - Bludovice Marie Štýrská, Selská 34, 736 01 Havířov, nadina-sis@volny Hon
11. 7. Třebíč (Zbraslav u Brna) Věra Janatová, 675 74 Březník 87, 731 475 048 Hon
13. 7. Kolín Věra Nesládková, Lesní 52, 352 00 Cheb Plšek
4. 8. Žernov Roman Šatný, Rýzmburk 9, 552 03 Žernov, 604 547 330 Svobodová
17. 8. Hluk - Babí Hora Ing.Eva Bajgarová, Krasová 8, 614 00 Brno, 739 060 089 Nalezená
22. 8. Třinec Lenka Blažková, Plajnerova 419, 196 00 Praha 9, 602 220 793 Hon
23. 8. ATC Roudná u Soběslavi Jaromíra Sojková, Žižice 30, 274 01 Slaný, 723525648, večer 312 527 036 Martinů
16. 9. Moravské Budějovice Tomáš Kadera, 675 44 Lesonice 119, 777 603 005 Nalezená
23. 9. Hradiště Ing. Pavel Svoboda, 398 22 Ražice 49, 777 700 301 Havlová
29. 9. Domažlice Jan Odvody, 345 07 Zahořany 95, 728 486 810 Uriánek
13. 10. Polná Lenka Dvořáková, Nerudova 378, 588 13 Polná, 728 109 117 Nalezená
14. 10. České Budějovice Jana Krčmářová, Vinařického 24, 370 06 České Budějovice, 724 022 599 Havlová
14. 10. Blansko Mgr.Hana Součková, Okružní 7, 678 01 Blansko, 776 565 690 Nalezená
27. 10. Ostrava - Svinov Jaroslav Novotný, Krůčkova 371, 721 00 Ostrava, 602 891 498 Hon
3. 11. Brno - Král.Pole Jana Augustinová, Hlohová 24, 612 00 Brno, 603 710 878 Novák

Žádáme o uveřejnění žádosti pro vystavení duplikátu průkazu původu na:

• psa cane corso BAGGIO BLACK BOY Bohemia Corso, CMKU/CC/1130/06, nar. 04. 03. 2006, chov. Jar. Chudá, Skoronice, maj. Bohuslav Opravil, Šte-
fánikova 454, 686 01 Uherské Hradiště,

• na psa kavkazského pasteveckého psa HUSAJN Dešeret,  CMKU/KAO/2880/06, nar. 24. 06. 2006, chov. J. Kynčlová, Chyňava,  maj. Libor Váka,
B.Němcové 575, 432 01 Kadaň,

• na psa leonbergera IFY SON OF TIZIAN Zařické údolí, CMKU/L/3593/05, nar. 03. 12. 2005, chov. Jar. Novák, Zaříčí, maj. Oto Zach, ZPK Kladno s.r.o.,
273 07 Vinařice-Tuháň.

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

Repelent
pro vás a vaše miláčky

100 % přírodní, 100 % spolehlivý.
Odpuzuje klíšťata a komáry výtažkem

z Azadirachty indické.
1 balení na 150 dávek za 600 Kč.

Poradna, prodejna, zásilková služba: 
Alterna Medica, Křejpského 1507,

Praha 4
Tel. 242 488 980, 603 422 680

Kynologická organizace Karlovy Vary - Dvory
pořádá dne 25. 8. 2007 od 9,00 hodin

Krajskou výstavu všech plemen
mimo loveckých

Přihlášky a propozice obdržíte na e-mailové adrese:
zkokarlovyvary@seznam.cz

nebo na tel. čísle 775 170 060
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www.svetkoni.cz

KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE 1 - OSTRAVA
pořádá

Krajs kou výstavu psů
4. srpna 2007

v areálu 
Slezs koostravs kého hradu

I. uzávěrka: 18. června 2007
II. uzávěrka: 2. července 2007

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
Kancelář: 596 516 891 od 10 do 17 hod.,
paní Lachová: 603 165 470 pouze po 17. hod.

nebo e-mail: lachovasisi@seznam.cz

Přihlášky budou ke stažení na našich nových 
webových stránkách:

www.volny.cz/nvpostrava
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Výherci křížovky z čísla 4/07: M. Šikulová, Velko-
pavlovická, Brno; P. Chládková, K. V. Raise, České
Budějovice; J. Novotná, Ostrovní, Choceň. Získávají
dárek od firmy Akvárium Kobolka
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