
 

Zápis z členské schůze 

SHIH-TZU KLUBU ČR z.s., ze dne 7. 5. 2016 

Schůze se zúčastnilo 8 členů s právem hlasovat.  
Schůze byla zahájena v 11,00 hod předsedou klubu panem Robertem Kubešem.  
Přítomno 5 členů výboru, 1 KK.  
 
1. Zahájení  
2. Doplnění programu a schválení 

Schválení programu schůze  
1. Zahájení  
2. Doplnění a schválení programu  
3. Kontrola usnesení z členské schůze  
4. Zprávy jednotlivých referentů  
 zpráva předsedy  
 zpráva jednatele  
 zpráva bonitačního referenta  
 zpráva výstavního referenta  
 zpráva HPCH  
 zpráva pokladníka (omluvena, zpráva bude doloţena)  
 zpráva tiskového referenta (neomluvena, bez zprávy)  
 zpráva KRK (omluvena, bez zprávy)  
 zpráva KK  

 
5. funkce tiskového referenta  
6. Návrh a odsouhlasení čl. příspěvků  
7. Diskuse  
 čestné členství pro paní Danu Opltovou  
 požádat ČMKU o plemennou knihu Shih-tzu  
 vydání zpravodaje č.62  

 
8. Usnesení  
9. Schválení usnesení  
10. Závěr  
 
V době hlasování přítomno 8 členů/ 8 PRO – schváleno  
 
3. Kontrola usnesení ze schůze  
Bylo přečteno usnesení z minulé schůze - uložení splněno 

4. Zprávy  
 
zpráva předsedy klubu/přiloţena k zápisu  
 
Rád bych vás seznámil s „TRANSFORMACÍ“ občanského sdružení na spolek dle nového občanského zákoníku. 
Díky této povinnosti muselo dojít k úpravě stanov tak aby byly v souladu se zákony.  
Největší dík patří naší dlouholeté člence paní JUDr. Evě Michalové, která tento celý převod včetně úprav 
stanov dovedla do zdárného konce. Svoji finanční odměnu, darovala spolku Shih-tzu v nouzi, z.s., které byla 
částka převedena z našeho účtu 23.03. 2016.  
V tomto roce náš klub pořádá tři klubové výstavy, z nichž jednu již máme za sebou. Bohužel, jak se někdy stává, 
musela být provedena změna rozhodčí. Výstavu od posuzoval pan Václavík, i když byl požádán na poslední chvíli 
a byl zdravotně indisponován, tak neodmítl a výstavu posoudil, za což mu patří velký dík. Na obě další výstavy 
jsou pozváni velice renomovaní posuzovatelé, pan Vitaliy Belskyy z Ukrajiny a předseda ruského klubu Shih-tzu 
pan Igor Vyguzov.  



Co se týče bonitací, náš klub zachovává stejné schéma jako minulý rok, tzn., ţe bonitace probíhají na výstavách 
pořádaných klubem a další výstava v Brně, pro moravské členy klubu.  
Další důležitou změnou, kterou jste zaregistrovali, jsou změny některých řádů ČMKU, k nahlédnutí na stránkách 
http://www.cmku.cz/cz/rady-a-predpisy-cmku-152.  
Na závěr bych vám chtěl sdělit, že po tzv. ekonomické krizi, roste pozvolna množství členů našeho klubu, což nás 
velice těší a děkujeme. 
  
zpráva jednatele/přiložena k zápisu 
  
Jednatel informoval o počtu členů. Ke dni konání schůze bylo zaplaceno 45 čl. příspěvků. Připomněl o nutnosti 
platit příspěvky do konce února, po uplynutí této doby je nutno poplatek vč. zápisného. 
  
zpráva bonitačního referenta/přiložena k zápisu  
 
rekapitulace 2015  
4 bonitace,  
uchovněno 11 jedinců (2 psi/9 fen)  
rekapitulace 2016  
1 bonitace,  
uchovněno 4 jedinci (0 psů/ 4 feny)  
 
zpráva výstavního referenta /přiložena k zápisu 
  
Děkuji členům klubu, kteří se aktivně podílejí na výstavách, paní Jitka Šedinová, Lenka Bejčková, Daniela 
Čermáková, manželé Veronika a Láďa Johanovský a samozřejmě členům výboru. 
  
KV 29. 3. 2015 - Leoš Jančík, Ing, ČR  
přihlášeno 41 psů 
 KV 18. 10. 15 - Robert Kubeš/ LHASA APSO, Rosa Genari, It / SHIH TZU  
přihlášeno 13 Lhasa Apso a 49 Shih-tzu. 18 
 
Velké poděkování patří manželům Stehnovým, kteří na výstavu zajistili a formou sponzorského daru zaplatili 
tlumočníka a zapisovatele z Italštiny. Dále patří poděkování paní Aleně Basso, která se paní rozhodčí po ukončení 
výstavy věnovala  
.  
Počty udělených titulů KŠ a KJŠ  2015 
  
Schváleno KJŠ 2 jedinci  
Schváleno KŠ 10 jedinců  
Schváleno KVŠ 2 jedinci  
Podrobnější informace o výstavách a klubových šampionech najdete na webových stránkách klubu - 
http://www.shihtzu.wbs.cz  
 
zpráva HPCH/přiloţena k zápisu 
 
Počet vystavených KL 2015  11  
Počet vystavených KL do 7. 5. 2016  10  
Počet vrhů v roce 2015  10  
Počet vrhů do 18. 04. 2015  3  
Narozeno štěňat 2015  
psů  19  
fen  27  
Narozeno štěňat do 7. 5. 2016  
psů  8  
fen  6  
Úhynů v roce 2015  4  
Úhynů do 7. 5. 2016  3  
Nezabřeznuto 2015  2  
Nezabřeznuto do 7. 5. 2016  0  



  
zpráva pokladníka/ přiložena k zápisu 
 
Rozvaha analyticky a Výsledovka analyticky k nahlédnutí na webových stránkách 
 
 
zpráva KRK /nedodal  
 
zpráva KK/přiložena k zápisu 
  
Předsedkyně komise uvádí, že nebyl dán žádný podmět k řešení KK  
 
5. Doplnění do výboru  
Paní Fotrová byla zbavena funkce a nově dosazena do funkce je paní Eva Býšková (náhradník)  
Paní Eva Býšková přijala funkci tiskového referenta  
 
6. Členské příspěvky  
Návrh na zvýšení členského příspěvku pro invalidní i starobní důchodce na 250,-Kč, s platností od 1.1.2017 
  
V době hlasování přítomno 8 členů/5 PRO – schváleno  
 
7. Diskuse  
Návrh na čestné členství pro paní Danu Opltovou  
 
V době hlasování přítomno 8 členů/8 PRO 
  
Nový Zpravodaj č.62 bude rozeslán do 31.7.2016  
Členská schůze nařizuje zveřejnit veškeré změny na web. stránkách a zpravodaji. 

8. Usnesení  
 
Přečteno usnesení  
 
9. Schválení usnesení  
 
V době hlasování přítomno 8 členů/8 PRO  
 
10. Závěr  
 
Ukončení schůze 


