
Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR o.s., ze dne 10. 6. 2012 
 
Schůze se zúčastnilo 7 členů s právem hlasovat.  
Schůze byla zahájena v 11.15 hod předsedou klubu panem Robertem Kubešem. 
Přítomno 5 členů výboru, 0 KK, 0 KRK 
 
1. Zahájení 
2. Doplnění programu a schválení 
 
Doplnění a změna programu schůze 
doplnění bodu 3 kontrola usnesení z členské schůze ze dne 18. 6. 2011 
doplnění bodu 5 návrh nových klubových titulů 
doplnění bodu 5a změna názvu titulů na klubových výstavách 
Schválení programu schůze 
1. zahájení 
2. doplnění a schválení programu 
3. kontrola usnesení z členské schůze ze dne 18. 6. 2011 
4. zprávy jednotlivých referentů 
 

 zpráva předsedy 

 zpráva jednatele 

 zpráva HPCH 

 zpráva bonitačního referenta 

 zpráva výstavního referenta 

 zpráva tiskového referenta 

 zpráva pokladníka 

 zpráva KRK 

 zpráva KK 

  
5.     návrh nových klubových titulů 
5a.   změna názvu titulů na klubových výstavách 
6.     návrh a odsouhlasení čl. příspěvků a poplatků 
7.     diskuze 
8.     usnesení 
9.     schválení usnesení 
10.   závěr 
 
V době hlasování přítomno 7 členů / 7 PRO - schváleno 
3. kontrola usnesení ze schůze 18. 6. 2011 
Bylo přečteno usnesení z minulé schůze – uložení splněno 
 
4. zprávy 
 
Zpráva předsedy/ přiložena k zápisu 
Předseda informoval o hospodaření klubu s velmi dobrým výsledkem. Na klubovém účtu je přes 100.000. 
Informoval o změnách řádů, které je možno se dočíst v posledním čísle zpravodaje nebo na webových 
stránkách. O změně podmínek při cestování se psem do Velké Británie (Cruft). Poděkoval za úspěch 
našich zvířat na WDS v Salzburgu 
 
zpráva jednatele 
Jednatel informoval o práci výboru a o počtu členů. 
 
zpráva HPCH/ přiložena k zápisu 
HPCH informoval o možnosti zakoupení čipů, 1ks 150,- Kč 
 
rekapitulace 2011 
vystaveno KL      39 
vrhů    28 
nezabřeznuto fen  7 
počet narozených štěňat  117 (72/45) 
úhyn    0 



 
rekapitulace do 10. 6. 2012 
vystaveno KL   15 
vrhů    4 
nezabřeznuto fen  1 
počet narozených štěňat 22 (8/14) 
úhyn    2 
 
zpráva bonitačního referenta/ přiložena k zápisu 
Bonitační referent žádá členy o dodržování uzávěrek pro bonitaci, tj. 10 dní před termínem bonitace a 
navrhuje aby na přihlášky k bonitaci byl tento termín doplněn. 
 
rekapitulace 2011 
4 bonitace 
06. 02. 2011 MVP Brno   1 pes / 1 fena 
29. 05. 2011 KV Praha   7 psů / 9 fen 
28. 08. 2011 MVP Ml. Boleslav  1 pes/ 2 feny 
27. 11. 2011 KV Praha   6 psů/ 7 fen 
rekapitulace 2012 do 10. 6. 2012 
1 bonitace 
25. 03. 2012 KV  Praha   3 psi/ 1 fena 
 
termíny dalších bonitací: 
24. 06. 2012 MVP Brno 
16. 09. 2012 KV Praha 
03. 11. 2012 MVP Praha 
 
zpráva tiskového referenta 
Omluva za nevydané číslo zpravodaje. 
 
zpráva výstavního referenta/ přiložena k zápisu. 
Počty zúčastněných jedinců na klubových výstavách 
KV 29. 05. 2011 – Bruno Nodalli, Itálie 
Přihlášeno 64 jedinců 
Hlavním sponzorem firma Framato, krmivo značky BOSCH 
 
KV 27. 11. 2011 – Jean Francois Vanaken, Belgie 
Přihlášeno 76 jedinců 
Hlavním sponzorem Royal Canin Praha, krmivo Royal Canin 
 
Počet udělených titulů KŠ a KJŠ 
2011 
Schváleno KJŠ   7 jedinců 2+5 
Schváleno KŠ   4jedinci 0+4 
 
Jmenovité poděkování členům klubu, kteří se podílí na přípravě a chodu klubových výstav. Dále jmenovité 
poděkování vystavovatelů za prezentaci na WDS v Salzburgu. 
 
zpráva pokladníka/ přiložena k zápisu 
Zůstatek hotovosti k 31.12.2011 
pokladna 
2.504,00 
běžný účet – Kč 
88.854,95 
Celkem výdaje nedaňové 
113281,16 
Celkem příjmy nedaňové 
143700,00 
Celkem příjmy daňové 
410,48 
Nedaňový zisk 
30418,84 



Daňový zisk 
410,48 
Celkem výsledek hospodaření – zisk 
30829,32 
 
Zpráva KRK 
V uplynulém období nebyla provedena žádná kontrola. 
 
Zpráva KK 
Za uplynulé období nedošlo ke kárnému řízení. 
 
5. Návrh nových klubových titulů 
 
Klubový grandšampion 
podmínky: 
1. musí být splněn a přiznán titulu klubový šampion 
2. 4x CAC ze třídy vítězů z klubové výstavy pořádané naším klubem (titulem BOB nebo BOS můžete 
nahradit 1x CAC) 
 
Klubový veteranšampion 
podmínky: 
1. 3x V1 ze třídy veteránů z klubové výstavy pořádané naším klubem (titul BOV můžete nahradit 1xV1) 
Platnost od 10. 6. 2012 
V době hlasování přítomno 7 členů / 7PRO – schváleno 
 
5a. Změna názvů titulů na KV a SV 
 
Nejlepší veterán pes 
Titul získává pes se známkou V1 ze třídy veteránů 
Nejlepší veterán fena 
Titul získává fena se známkou V1 ze třídy veteránů 
BOV - Nejlepší veterán plemene – Best of veterans 
Titul získává Nejlepší veterán pes nebo fena z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním 
výborný 1. 
BOJ - Nejlepší mladý plemene – Best of juniors 
Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se 
zadaným čekatelstvím CAJC. 
Platnost od 10. 6. 2012 
V době hlasování přítomno 7 členů / 7PRO – schváleno 
 
6. Členské příspěvky 
Návrh na zrušení výjimky pro členy ze Slovenska, výše členských příspěvků jako pro ostatní cizince 
V době hlasování přítomno 7 členů / 7 PRO – schváleno 
 
7. Diskuze 
Návrh Lenky Eschnerové na konání podzimního neformálního setkání členů s tombolou a rautem - 
dotázat se na zájem členů prostřednictvím web. stránek 
Návrh Roberta Kubeše na uspořádání autobusového zájezdu na EV výstavu v roce 2014 pro členy klubu 
– dotázat se na zájem členů prostřednictvím web. stránek 
Návrh na uspořádání speciální výstavy při EV v Brně, zde je nutná dohoda všech tří klubů – předseda 
klubu projedná tuto možnost s KCHMPP a klubem Evropa. 
 
8. Usnesení 
Přečteno usnesení 
 
9. Schválení usnesení 
V době hlasování přítomno 7 členů / 7PRO – schváleno 
 
10. Závěr 
ukončení schůze 14,30 
 

Zapsala: Lenka Eschnerová 


