v areálu výstavy. Naší zastřešující
kynologické
organizaci
ČMKU patří velký dík za tuto
vstřícnost.
V roce 2016 oslaví Klub přátel chodského psa 25. výročí svého založení. Při této příležitosti
bude pořádána v rámci týdenní
akce klubu 1. evropská výstava
chodských psů. Vzhledem k tradici plemene tato prestižní akce
proběhne na Chodsku. Budou
pozváni zahraniční
majitelé
chodských psů. Těšíme se na
tuto velkolepou akci, na kterou
se klub připravuje již nyní.

zasuut chovatelský klub - buď
přímo daného plemene, nebo se
jedná o místně působící kluby
málopočetných plemen. I přes
tuto nesnáz se již několik oficiálních zahraničních vrhů narodilo.

Co nás čeká ..

v říjnu letošního roku se
bude naše plemeno chodský pes
prezentovat s ostatními českými
národními plemeny na European Dog Show Czech republic.
ČMKU umožnila klubům našich národních plemen jejich
představení v závěrečném kruhu
každý den (23.-26. 10.) formou
prezentace a poskytováním materiálů a informací ve stáncích
22.4.2014. Tel.: 607 527 912. Kraj:A.
Anglický kokršpaněl s PP, oranžový bělouš,
2 pejsci. K odběru zač. května. Štěňátka v době
odběru 3 x odčevená, 1 x očkovaná, čipovaná.
Víoe inf. na www.podorechem.eu Cena dohodou.
Tel.: 606 359 575,728 411078. Kraj:S.
Anglický kokršpaněl s PP. Odběr možný
ihned. Tel.: 739214429. Kraj:H.
Anglický kokršpaněl štěňátka s PP. V době
odběru očkovaná, odčervovaná, čipovaná, s
vystaveným mezin. očkovacím průkazem. K odbě·
ru konoem dubna. Více na
www.sweb.cz/orange.star. Tel.: 776 120225.
Kraj:M.
Anglický kokršpaněl, 2 štěnátka zlaté barvy
bez PP.Jedná se o jednoho pejska a jednu íenečku. Štěnátka budou odčervená a očkovaná. Odběr
možný po 25.4.2014. Tel.: 605153193. Kraj:Z.

text: Ivana Vaňková,
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Anglický setr, štěňátka - pejsky. Odběr polovině května. Tel.: 775 082 223. Kraj:C.
Argentinská doga, štěňátka s PP. Čipovaná,
mají úplnou vakcinaci, EU-pasy, průkaz původu.
Víoe na www.dobyvatel.eu. Tel.: 737 618 799.
Kraj:A.
Australský honácký pes, štěňata s PP,
ihned k odběru. Více na www.kazari-aod.com.
Tel.: m264117. Kraj:S.
Australský honácký pes, štěňata s PP.
Odběr začátkem červenoe 2014. Tel.: 736 728
505.
Australský ovčák s PP, narození je 11. 3.
2014. Při odběru budou odčervená, očkovaná,
čipovaná a s petpasem. Jsme z Teplic. Tel.: 728
627498. Kraj:U.
Bandog, štěňátka. Narození očekáváme v červnu! Oba rodiče s PP. Tel.: 604113 883,776 344

530. Kraj:K.
Belgický ovčák - malinois s pp. 8 týdenní
fenečku. Je naočkovaná, načipovaná, odčervená.
Odběr po domluvě. Tel.: 602418595. Kraj:B.
Belgický ovčák malinois, štěňata bez PP.
Odčerveno, očkováno. Tel.: 603436359. Kraj:C.
Belgický ovčák malinois, štěňata. Více na
www.malanzvers.unas.czCena 13000Kč. Tel.:
737 142 BOO. Kraj:J,
Belgický ovčák tervueren, štěně, pejska bez
PP, věk 6 měsíců, očkovaný i odčervený. Pií
rychlém jednání sleva. Cena 4000Kč. Tel.: 728
550 572 ne sms. Kraj:M.
Belgický ovčák, Groenendael, dvě fenky. K
odběru od 3. května 2014. Více info www.zjbonda.com. Tel.: 733 253 938. Kraj:Z.
Bernardýn dlouhosrstý, levně poslední 2
fenky s pp. kompletně očkované, odčervené,

čipované. Jsou ihned k odběru. www.zkamennekolonie.wbs.cz. Tel.: 720236 310. Kraj:B.
Bernardyn, štěňátka, nar.6.4.2014. K odběru
budou 6.6.2014, volné jsou 4 fenky a 5 pejsků.
Budou odčervena a naočkována, jsou bez PP.
Okr. Břeclav. Cena 5000Kč. Tel.: 608 147398.
Kraj:B.
Bernský honič, štěňátka. Narození štěňátek je
28.3.2014, k odběru budou začátkem června.
Máme holky i kluky. Více na
www.hulinskeholesa.ic.cz. Tel.: 602 479 023.
Kraj:S.
Bernský salašnický pes, štěňata bez PP,
nar.28.3.2014. K odběru koncem května. Cena
5000Kč. Tel.: 607211 477. Kraj:U.
Bernský salašnický pes, štěňátka bez PP,
narozená 12.03.2014. Plně socializovaná, odčervená a očkovaná. K odběru po 20.04.2014. Cena

