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Kdo jsme? 
 Jsme chovatelé psů plemene Cavalier King Charles Spaniel a plemene King 
Charles Spaniel a sdružujeme se v zájmovém spolku s názvem 

„Klub chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha“. 
 

Kolik nás je? 
 Tento klub má k dnešnímu dni cca 400 plnoprávných členů ze všech koutů 
naší republiky, čestní členové jsou občané jiných států. Jedinou vyjímkou byla paní 
Milada Semerádová z Prahy, která dovezla v roce 1975 první pár kavalírů do 
tehdejšího Československa, zemřela v říjnu 2001.  
 

Proč jsme členy klubu? 
 Protože jen tak máme záruku, že se bude někdo odpovědně starat o naše 
problémy spojené právě s chovem psů našich plemen. 
Naši volení funkcionáři se starají o řádný chod této dobrovolné organizace, dělají to 
ve svém volném čase a zdarma!  
Za svůj členský příspěvek pak můžeme a také očekáváme, že všechny náležitosti 
spojené s chovem psů s průkazem původu budou pro nás vyřízeny právě 
prostřednictvím klubu.  
 

Kdo může být členem klubu? 
 Osoba starší 18 let, která je majitelem nebo obdivovatelem našich plemen. 
Není tedy nutné vlastnit kavalíra nebo kinga, aby se zájemce mohl stát členem 
našeho klubu. Mnozí naši členové vstoupili napřed do klubu a následně pak si koupili 
svého prvního kavalíra nebo kinga.  
 

Podmínky členství 
 Základní podmínkou pro nového člena je pochopitelně vyplnit přihlášku, 
zaplatit zápisné 100,-Kč a roční členský příspěvek, který byl zatím i pro rok 2006 
stanoven na 450,-Kč.  
Pro každý další kalendářní rok je nutné členství obnovit tj. zaplatit příspěvek do 
konce příslušného kalendářního roku. Spolu s dokladem o provedené platbě se 
posílá i evidenční karta. Zde je nutné zapsat všechny změny, které nastaly v průběhu 
předchozího roku (změny – jména po vdavkách, telefonního čísla, adresy a pod.).  
Další a neméně důležitou povinností člena je dodržovat klubové Stanovy a řády.  
 

Co konkrétně poskytuje klub svým členům? 
 Po přihlášení se do klubu obdrží každý nový člen Stanovy a řády klubu, aby je 
znal a mohl je tak dodržovat. Dále pak tzv. INFO Zpravodaj, kde jsou veškeré 
základní informace, jak postupovat v určitých situacích při chovu psů. 
4x ročně obdrží každý člen Zpravodaj, kde jsou uváděny nejnovější informace, 
přehledy o vrzích, plemenících, klubových akcích apod.  
Každý rok je vydáván Katalog plemeníků a chovatelských stanic, kde jsou především  
uvedeni noví chovní psi. Za příslušný poplatek je možno uveřejnit plemeníka každý  
rok. V tomto Katalogu uveřejňujeme také inzeráty chovatelských stanic jako doplnění  
informací o plemenech. Nyní je vydáván stolní barevný kalendář, kde si chovatelé  
mohou za úplatu propagovat svou chovatelskou stanici nebo plemeníka.  



Klubem jsou organizovány různé zájezdy na výstavy, nejrůznější soutěže (o nejlepší  
chovatelskou stanici roku, nejlepší chovnou fenu, či plemeníka apod.).  
Samozřejmě hlavní činností klubu je starost o chov kavalírů a kingů. Je postaráno o 
řádné vydávání KL (krycích listů), přesně podle předpisů ČMKU (nadřízený orgán 
Česko Moravská Kynologická Unie) jsou tam podrobně uvedeni na výběr 2 
plemeníci, vždy s adresou a telefonem majitele. Všem začínajícím chovatelům je 
posílán i leták – něco jako návod na použití. 
Každý rok jsou pořádány dvě Klubová výstava, každý druhý rok Speciální výstava, 
obě pak s účastí renomovaných zahraničních posuzovatelů z Anglie, Švýcarska, 
USA, Francie, Německa atd.  
 

Výhody členství 
 Člen klubu platí veškeré poplatky spojené s vydáním PP pro štěňata nejméně 
o 100% menší, rovněž tak i všechny další poplatky. Jmenujme alespoň výstavní 
poplatek na Klubovou výstavu u nás a na Slovensku. Máme se Slovenským klubem 
chovatelů kavalírů totiž smlouvu o poskytování této výhody.  
Člen klubu může rovněž inzerovat za poplatek v klubovém Zpravodaji (svůj vrh, 
svého plemeníka) jeho inzerát může být zpracován zdarma na klubovém PC. Zdarma 
je možnost inzerce na klubových webových stránkách. Automaticky jsou na 
klubových webových stránkách uveřejňovány vrhy členů klubu. 
Chovní psi našich členů jsou automaticky navrhováni na KL fen podle vhodnosti 
spojení i podle místa bydliště. Psi nečlenů klubu navrhováni být nemohou! Poslední 
slovo ve výběru plemeníka má ale majitel feny – chovatel!  
Klub zajišťuje vydávání PP pro štěňata prostřednictvím PK ČMKU, dále automatickou 
přeregistraci všech psů po bonitaci, majitel chovného jedince se tedy nemusí o jeho 
zařazení do evidence chovných psů starat. Při bonitaci jsou psi fotografováni pro 
účely archivace, majitel obdrží zdarma kopii této dokumentační fotografie. 
 

Být členem – ano / ne? 
 Své eventuální členství pečlivě zvažte! 
Pakliže se chcete dovídat novinky o „svém plemeni“ a jste-li ochoten každý rok 
zaplatit členský poplatek, pak máte možnost být s námi a budete vítán!  
Člen klubu ale nemá zaručeno, že jeho fena bude dobře rodit nebo že štěňata budou 
jen špičkové úrovně, či jeho plemeník, že bude využíván několikráte do roka.  
Myslíte-li jen na výhody a pokud se hned neprojeví budete zklamán, pak nevstupujte! 
 
Kontaktní adresy  
 Pro vstup do klubu použijte adresu paní jednatelky, pro informaci o plemenech 
pak kontakt na HPCH (hlavní poradce chovu).  
 
Jednatelka Klubu: Ing. Hana Kovaříková, Pod Žvahovem 12, 152 00 Praha 5 
    Tel.: 602 371 034 
   e-mail: jednatel@kavalir-king-klub.org  
 
HPCH Klubu : Jiřina Severová, Chroustov 66, 289 02 Kněžice 
    Tel.: 325 640 067, mobil 603 801 865 
   e-mail: hlavni.poradce@kavalir-king-klub.org  
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