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SLOŽENÍ VÝBORU SHIH-TZU KLUBU ČR 
 

Výbor klubu 
 

Předseda Robert Kubeš 
Nový Svět 6, 118 00 Praha 1 

    723 371 837, 732 676 257 
    robert.kubes@centrum.cz 
 
HPCH   Marta Junková 
   5. května 39, 250 82 Úvaly   
    602 352 289 
    m.junkova@centrum.cz 
 
Jednatel   Lenka Eschnerová 
   Komunardů 17, 170 00 Praha 7 
    222 943 987, 721 164 349 
    lenka.eschnerova@seznam.cz 
 
Bonitační ref.  Petra Hellerová 

Dlouhá 460, 431 86 Kovářská 
 777 173 963 
  zupatihor@seznam.cz  

 
Výstavní ref.  Daniela Gottfrídová 

                    .  5. května 39, 250 82 Úvaly 
 777 883 893  

    d.gottfridova@centrum.cz 
 
Tiskový ref.              Eva Býšková 
   Nušlova 5587, 158 00 Praha 5 
    774 201 290 
    evaby@seznam.cz 
 
Pokladník  Irena Henyšová 
   Jasmínová 2608/11, 106 00 Praha 10 
    608 343 797 

 henysova@seznam.cz 
 
 

Kontrolní a revizní komise 
Předseda Daniela Čermáková 

Dolní Libchavy 132, 561 16 Libchavy 

 732101513 

  danielacerm@seznam.cz  
 
člen   Lenka Bejčková 
člen   Soňa Milerová 
 
 

Kárná komise 
Předseda            Iveta Stehnová 

 Herčíkova 13, 612 00 Brno 

 607184609 

  jantar.moravy@seznam.cz 

 
člen   Helena Czudková 
člen   Zdeňka Rychtaříková 
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POPLATKY NA ROK 2016 

 

 

 

 

 
 

1
Pokud se individuální bonitace nebude konat na výstavě, na které budou přítomni členové bonitační 

komise budou připočítány k částce 1500,- Kč náklady na cestu členů komise 

 
2
Vystavení expresního KL je do tří pracovních dní, za tuto sluţbu si klub účtuje příplatek 100,- Kč. 

Před odeslání ţádosti o vystavení expresního KL je potřeba se telefonicky spojit z HPCH, aby o této 

ţádosti věděl. 

 
3
Při neúplné nebo nečitelné ţádosti či přihlášce zaslané některému z referentů bude tato dokumentace 

vrácena na dobírku zpět chovateli na doplnění a klub si za tuto sluţbu naúčtuje manipulační poplatek 

ve výši 50,- + cenu poštovného.  

 

 

 

 

CENÍK inzerce ve zpravodaji 

 
černobílá Pro členy  Firemní  barevná Pro členy  Firemní 

Text + foto  A5 400,- Kč 1000,- Kč Text + foto  A5 400,- Kč 1000,- Kč 

Text+foto ½ A5 200,- Kč 

 

Text+foto ½ A5 200,- Kč  
Text A5 300,- Kč  
Text ½ A5 150,- Kč 

                    

 

Členský příspěvek  roční 500,- Kč 

Zápisné 200,- Kč 

Členský příspěvek roční – mladší 18 let 150,- Kč 

Členský příspěvek roční – důchodci 150,- Kč 

Členský příspěvek roční – nad 70 let   0,- Kč 

Členský příspěvek roční – cizinci mimo SK  25,- E    

Členský příspěvek roční – občané SK 500,- Kč 

 

 

 Pro členy Pro nečleny 

Vystavení KL 100,- Kč 1000,- Kč 

Bonitace 200,- Kč 1500,- Kč 

Individuální bonitace  
1500,- Kč  

+ náklady na cestu
1
 

Příplatek za expresní KL 
2
 100,- Kč 

Manipulační poplatek  
3
 50,- Kč 
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UPOZORNĚNÍ PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY 
 

Prosím zasílejte evidenční kartu společně s dokladem o zaplacení členského příspěvku nejpozději do 

konce února na adresu jednatele klubu: 

 
Lenka Eschnerová, Komunardů 17, 170 00 Praha 7 
 222 943 987, 721 164 349 
 lenka.eschnerova@seznam.cz 

 

 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 

 
Veškeré platby provádějte převodem na účet. 
 
číslo účtu:   2081370001/5500 

Adresa majitele účtu:  SHIH-TZU KLUB ČR, z.s.  

                                     Nový Svět 191/6, Hradčany, 118 00 Praha 1 

Kaţdá vámi zaslaná platba musí být označena pětimístným variabilním symbolem, který se skládá 

z čísla dle účelu platby a vašeho členského čísla. 

Příklad: člen s číslem 0025 platí za výstavu = 40025 

 

VARIABILNÍ SYMBOLY: 
 

1+členské číslo členský příspěvek 

2+členské číslo krycí list 

3+členské číslo bonitační poplatek 

4+členské číslo výstava + kníţka klubového šampiona 

5+členské číslo inzerce 

 

 

 

 

WEBOVÉ STRÁNKY KLUBU 

 

Máte-li zájem o zveřejnění svého chovného jedince, veterána nebo chovatelské stanice na 

webových stránkách klubu - vyplňte formulář na www. shihtzu.wbs.cz a zašlete na adresu 

výstavního referenta. 

 

 

NÁVOD JAK PRACOVAT S FORMULÁŘI WEBOVÝCH STRÁNEK: 

 

Formulář můţete vyplnit, vytisknout a odeslat poštou nebo ho můţete vyplnit a odeslat jako přílohu e-

mailu na adresu příslušného referenta. E-mailové adresy najdete na kaţdém formuláři v jeho dolní části. 

Nezapomeňte společně s formulářem zaslat i ostatní nutné přílohy. 

 

Přihláška na výstavu, evidenční karta a ţádost o zveřejnění v seznamech (chovných jedinců, KŠ a KJŠ, 

chovatelských stanic…) nemusí být opatřena vlastnoručním podpisem. U ostatních formulářů je podpis 

nutný.  

! Ţádáme Vás o zasílání všech dokladů a příloh najednou a pouze jedním způsobem! 

mailto:lenka.eschnerova@seznam.cz
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TERMÍNY BONITACÍ  na rok 2016 

 

KV 11. 09. 2016   Praha, hotel Step 

SKV 11. 12. 2016   Praha, hotel Step 

 

 

 

VÝSTAVY POŘÁDANÉ KLUBEM v roce 2016 

 

11. 09. 2016 KV Praha  - se zadáním titulu  KLUBOVÝ VÍTĚZ rozh. Vitaliy Belskyy/UKR 

11. 12. 2016 SKV Praha  - se zadáním titulu VÍTĚZ  SPEC. VÝSTAVY   Rozh. Igor Vyguzov/RUS 

  

 

 

MVP v ČR 2016            NVP v ČR 2016 

06. 02. 2016 MVP - Brno 10. 01. 2016 NVP - Brno 

07. 02. 2016 MVP - Brno 10. 04. 2016 NVP - Ostrava 

24. 04. 2016 MVP - Č. Budějovice 12. 06. 2016 NVP - Klatovy 

01. 05. 2016 MVP - Praha 17. 07. 2016 NVP - M. Boleslav 

29. 05. 2016 MVP - Litoměřice 25. 09. 2016 NVP - Brno 

19. 06. 2016 MVP - Brno 

  21. 08. 2016 MVP - M. Boleslav 

  09. 10. 2016 MVP - Č. Budějovice 

  29. 10. 2016 MVP - Praha 

  30. 10. 2016 MVP - Praha 

   

 

 

Termíny Světových výstav  Termíny Evropských výstav  

23. -26. 06. 2016  Moskva, Rusko 26. -28. 08. 2016 Brusel, Belgie 
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Prosíme všechny milovníky plemene Shih - tzu a hlavně ty, kterým nejsou 

lhostejní, o malý příspěvek do sbírky na pomoc SHIH-TZU V NOUZI 

Mohou to být pouze misky, plenky, deky, pamlsky aj. 

Číslo transparentního účtu Shih-tzu v nouzi, z.s.: 

FIO banka 2600697488/2010 

Předem moc Všem děkujeme 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Výbor Shih-tzu klubu ČR, z.s., 

chce touto cestou poděkovat paní 

JUDr. Evě Michalové, dlouholeté 

milovnici a vystavovatelce našeho 

plemene, za pomoc se změnou právní 

formy zájmového sdružení právnických 

osob na spolek a s pomocí vypracování 

nových stanov, dle ust. § 3051 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Za veškeré tyto složité právní úkony 

darovala svou finanční odměnu spolku 

Shih-tzu v nouzi, zs.. 
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Zápis z mimořádné  členské schůze  

SHIH-TZU KLUBU ČR o.s., ze dne 18. 10. 2015 

 
  

Program jednání členské schůze:  
1. Změn názvu spolku  

2. Změna sídla spolku  

3. Nové znění stanov, dle zák. č. 89/2012 Sb.  

 

Počet přítomných členů 25  

Mimořádná členská schůze je usnášeníschopná  

 

Volba:  
1. pro 25, proti 0, zdrţel se hlasování 0  

2. pro 25, proti 0, zdrţel se hlasování 0  

3. pro 25, proti 0, zdrţel se hlasování 0  

 

 

 

 

 

 

Usnesení z mimořádné členské schůze  

SHIH-TZU KLUBU ČR o.s., ze dne 18. 10. 2015 

 
Mimořádná členská schůze Shih-tzu klubu ČR, o.s. schválila 

tyto body programu jednání:  

 

1. Změna názvu spolku Shih tzu klub ČR, z.s.  

2. Změna sídla Praha 1, Hradčany, Nový Svět 191/6  

3. Nové znění stanov, dle přílohy tohoto zápisu  

 

Usnesení odsouhlaseno všemi hlasy přítomných členů  

 

 

Zápis sepsala: Marta Junková 
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Stanovy spolku  

SHIH-TZU KLUB ČR, z.s. 

 

 

SHIH-TZU KLUB ČR, z.s. (dále jen „spolek“) je  spolek ve smyslu ust. §214 a násl.zák.č.89/2012  Sb. 

(občanský zákoník) a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu úkonům.  

 

I. 

       Název a sídlo spolku 

 

a) Název spolku    SHIH-TZU KLUB ČR, z.s. 

 

b) Sídlo   Praha 1, Hradčany, Nový Svět 191, 118 00 Praha 1 

 

 

II. 

Účel spolku, jeho činnost  

 

SHIH-TZU KLUB ČR, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolný, nepolitický a neziskový svazek 

občanů, kteří se spolčili za tímto účelem: sdruţování chovatelů, majitelů a přátel tibetského 

plemene psů shih- tzu a zastřešování chovu tohoto plemene. 

 

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojování společných zájmů a naplňování poslání, 

tak jak jest uvedeno v odst. 1) tohoto článku stanov.  Spolek provádí svoji zcela samostatnou 

činnost v souladu s platnými právními předpisy ČR, tj. i předpisy Českomoravské kynologické 

unie a dále FCI. 

 

Spolek zastřešuje chov plemene shih-tzu a je garantem chovu tohoto plemene v ČR, přičemţ dbá 

o to, aby byly v chovu plemene zachovány původní specifické vlastnosti, správné funkční 

tělesné stavby v souladu s plemenným standardem a dále dbá o udrţení geneticky zdravé 

populace tohoto plemene. 

 

Spolek zejména: 

 

1. pořádá výstavy psů a bonitace svého plemene podle předpisů FCI a ČMKU, čímţ zajišťuje 

propagaci plemene před odbornou i laickou veřejností 

2. stanovuje podmínky řádu pro přiznání titulu Klubového šampiona, Klubového junior 

šampiona, Klubového veterán šampiona a Klubového grandšampiona a vedení jejich 

evidencí 

3. provádí zařazování psů a fen do plemenitby na základě splnění chovných podmínek, které 

jsou stanoveny v  souladu s kritérii uvedenými v čl. II odst. c) těchto stanov, základní 

chovatelskou normou je Zápisní řád ČMKU a Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, 

s doplňujícími směrnicemi spolku, kaţdá změna podléhá schválení členskou schůzí, chov je 

prováděn vţdy v souladu s platnými právními předpisy  

4. stanovuje podmínky chovu a zápisu čistokrevných jedinců do Plemenné knihy a zpracovává 

odborná stanoviska k problematice chovu plemene pro jiné organizace nebo orgány 

5. registruje výsledky kontrol vrhů štěňat a připravuje dokumentaci pro vedení Plemenné knihy 

nutné k chovu 

6. vydává bonitační řád a směrnice 

7. zabezpečuje informovanost členů Klubu v oblasti chovu, výstavnictví, odborných poznatků a 

plnění úkolů prostřednictvím klubového periodika, internetu, nebo mimořádných zpráv. 

8. členové klubu nesmějí jakoukoliv formou realizovat či podporovat překupnictví psů (tzn. 

zejména nákup psů za účelem dalšího prodeje). 

9. vysílá delegáta na valnou hromadu ČMKU 
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III. 

Členství ve spolku  

 

a) Členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku se můţe stát kaţdá fyzická osoba starší 18 let 

bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní 

příslušnosti. Členství se váţe na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na 

jeho právního nástupce.  

 

b) Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její písemné 

ţádosti. Nově přijatý člen je povinen zaplatit členský příspěvek do 14 dnů ode dne jeho 

vyrozumění výborem spolku o jeho přijetí. Výbor spolku můţe odmítnout ţádost o členství, 

pokud dojde k názoru, ţe přijetím za člena by bylo nebo mohlo být ohroţeno řádné plnění 

poslání spolku.   

 

c) Čestné členství je vyznamenáním, které nezakládá ţádná práva a povinnosti z členství 

vyplývající. Čestné členství je udělováno na základě návrhu výboru či kteréhokoliv člena spolku 

a vzniká schválením členskou schůzí.  

 

d) Práva členů spolku: 

 

1. účastnit se činnosti spolku  

2. být pravidelně informován o dění ve spolku  

3. volit a být volen do všech orgánů spolku 

4. účastnit se členských schůzí 

5. předkládat návrhy, podněty, připomínky a vznášet dotazy orgánům spolku a právo na 

vyjádření orgánů spolku na svá podání   

6. obdrţet zdarma zpravodaj spolku  

7. obdrţet výtisk platných předpisů spolku  

8. podávat stíţnosti příslušnému orgánu spolku tj. výboru spolku nebo kontrolní a revizní 

komisi  

9. poţívat všech výhod poskytovaných spolkem, pokud jsou takové vyhlášeny  

10. poţadovat na členských schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření spolku  

 

e) Povinnosti členů spolku: 

 

1. dodrţovat stanovy spolku a předpisy s nimi související a jednat v jejich souladu 

2. platit řádně a včas členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě (v období od 1. ledna do 28. 

února běţného roku), členové, kteří vstoupí do spolku v průběhu roku, platí příspěvky v 

nezkrácené výši za celý kalendářní rok 

3. podporovat činnost výboru spolku  

4. hájit zájmy spolku, chránit a zachovávat dobré jméno spolku  

5. dodrţovat etické zásady chovatelství a nezabývat se chovem jedinců bez průkazu původu 

6. změny související s členstvím ve spolku oznámit do 30-ti dnů výboru spolku  

 

f) Členové spolku neručí za případné dluhy spolku 

 

g) Výbor spolku je povinen vést seznam členů 

   

h) Zánik členství ve spolku 

1. dobrovolným vystoupením člena ze spolku, členství končí ku dni doručení písemného 

oznámení o ukončení členství jednateli spolku   

2. úmrtím člena 

3. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené výborem spolku ve výzvě k 

zaplacení, ačkoli byl člen na následek nezaplacení ve výzvě upozorněn  
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4. vyloučením člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, zanedbává své 

členské povinnosti, hrubě porušuje stanovy a ostatní předpisy, ohroţuje řádné plnění poslání 

spolku, svým chováním na akcích spolku a výstavách v ČR i v zahraničí hrubě porušuje 

občanskou a kynologickou etiku a poškozuje dobré jméno spolku 

             

O vyloučení člena jakoţ i o dalších moţných kárných opatřeních – napomenutí a pozastavení 

členství rozhoduje kárná komise a to dle kárného řádu spolku, který předkládá výkonný výbor ke 

schválení členské schůzi.   

 

i) Sluţby poskytované členům spolku 

       

1. vydávání klubových normativů a řádů 

2. vedení chovatelské evidence 

3. vydávání zpravodaje spolku 

4. zabezpečení a organizování kaţdoroční výstavy spolku  

5. zabezpečení a organizování akcí pro uchovnění zvířat (dále jen „bonitace“) 

 

j) Chovatelský servis nebude poskytován členu vyloučenému z jakéhokoliv jiného spolku 

zaštiťující chov plemeno shih-tzu. 

       

 

IV. 

Orgány spolku  

 

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny tyto orgány: 

 

členská schůze 

výbor spolku  

statutární orgán – předseda spolku  

kontrolní a revizní komise – KRK 

kárná komise – KK 

 

a) členská schůze spolku 

 

Členská schůze spolku je nejvyšší orgán spolku a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti 

a hospodaření spolku.  Její rozhodnutí jsou závazná pro výbor i pro všechny členy. Koná se 1x 

do roka a je svolávána písemně nejpozději do 30 dnů před datem jejího konání výborem spolku. 

 

Do výlučné působnosti členské schůze spolku patří zejména: 

 

 schvalování předloţené zprávy o činnosti a hospodaření spolku a zprávy KRK  

 schvalování stanov spolku, jejich změn a ostatních předpisů spolku 

 schvalování plánu činnosti a hospodaření spolku na další kalendářní rok 

 projednávání činnosti výboru spolku a schvalování jeho návrhů 

 odvolávání členů výboru spolku, případně schvalování vyloučení člena spolku na návrh 

výboru spolku a KK, k čemuţ je zapotřebí  ¾ většina hlasů z celkového počtu přítomných 

členů 

 stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na příští období 

 volba členů výboru, členů kontrolní a revizní komise a členů kárné komise 

 rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku 

 

Pokud není těmito stanovami uvedeno jinak, členská schůze je usnášeníschopná vţdy bez ohledu 

na počet přítomných členů. K přijetí rozhodnutí členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina 

hlasů přítomných členů, přičemţ kaţdý člen má jeden hlas. Členská schůze rozhoduje veřejným 
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hlasováním svých členů. Hlasování o předloţeném návrhu se provádí tak, ţe členové hlasují pro 

nebo proti. O kaţdé členské schůzi musí být pořízen zápis, který sepíše, buď jednatel, nebo 

osoba výborem spolku k tomu určená před začátkem členské schůze. 

 

b) Volební členská schůze 

 

Volební členská schůze je svolávána 1x za čtyři roky písemně nejpozději 30 dnů před datem 

jejího konání výborem spolku. Předmětem volební členské schůze je: 

 

1. volba 7 členů výboru spolku pro příští funkční volební období, 3 členů KRK, 3 členů KK, 

volba 2-3 náhradníků pro příští funkční období   

2. stanovení zásadních úkolů pro činnost spolku pro příští volební období 

3. tato svá rozhodnutí odsouhlasit 

 

 Usnášeníschopnost  na volební členské schůzi se řídí ust. čl.IV, písm.a) těchto stanov.  

 

 Členové výboru spolku, KRK a KK jsou voleni na období 4 let, přičemţ moţnost znovuzvolení  

            není omezena.   

 

Rezignuje-li předčasně člen výboru spolku, KRK,  KK na svoji funkci nebo je-li odvolán ze své 

funkce, případně zanikne-li jeho členství ve spolku, nastupují na jeho funkci zvolení náhradníci. 

V případě, ţe jiţ není zvolených náhradníků, provede nejbliţší členská schůze doplňující volbu. 

Volby výboru spolku, KRK, KK se provádějí tajným hlasováním dle navrţené kandidátky, 

případně doplněné o kandidáty z pléna. Kaţdý člen má právo ţádat o své uvedení na kandidátce, 

nejprve se volí do výboru spolku a následně do KRK a KK. Ke zvolení je zapotřebí odsouhlasení 

nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.  

 

Náhradníkem se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů, v případě ţe nezískal počet hlasů 

nutných pro zvolení do výboru spolku je o jeho volbě znovu hlasováno, ke zvolení dochází při 

získání nadpoloviční většiny přítomných hlasů. 

  

c) Výbor spolku 

 

Výbor spolku je orgánem, který řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi spolku po 

celé funkční období. Výbor má 7 členů a tvoří jej:  

předseda výboru, jednatel výboru, hlavní poradce chovu, pokladník, bonitační referent, 

výstavní referent a tiskový referent 

 

Výkonný výbor volí na první schůzi ze svého středu předsedu výboru, který je zároveň 

předsedou spolku, jakoţ i ostatní členy – hlavního poradce chovu, pokladníka, bonitačního, 

výstavního a tiskového referenta. O této volbě rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech 

členů výkonného výboru. Jednotlivé funkce výboru mohou být sloučeny s výjimkou funkcí 

předsedy, jednatele a pokladníka.  

 

           Člen výboru, KRK a KK se nesmí zabývat odchovem štěňat shih-tzu pod jiným spolkem a nesmí  

           být ve výboru jiného spolku zabývajícím se chovem shih-tzu. 

 

Výbor spolku svolává předseda výboru dle potřeby spolku nejméně však 1x za 3 měsíce. 

Z mimořádných důvodů zvláště zřetele hodných můţe výbor spolku svolat jednatel nebo hlavní 

poradce chovu, pokud tak nemůţe učinit sám předseda (dlouhodobá nemoc). Výbor je 

usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Návrh je přijat nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru. O kaţdé 

schůzi výboru musí být pořízen zápis, který sepíše buď jednatel, nebo osoba výborem k tomu 

určená před začátkem schůze. 
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            Do působnosti výboru spolku náleţí zejména tyto činnosti: 

 svolávat členskou schůzi, stanovit její program 

 zajišťovat plnění usnesení členské schůze 

 zajišťovat vedení plemenné knihy narozených a importovaných jedinců 

 zajišťovat vydávání průkazů původu prostřednictvím Plemenné knihy ČMKU, včetně 

vedení příslušné chovatelské dokumentace 

 vedení evidence členů spolku 

 vedení písemné evidence klubových junior šampionů, klubových šampionů, 

klubových veterán šamionů a klubových grandšampionů  

 vedení písemné evidence o jednotlivých činnostech a agendách      

 jmenování poradních orgánů výboru spolku – redakční rady pro SZ a výstavní komisi 

 vedení účetní evidence, předkládání zprávy o stavu pokladny na kaţdé členské schůzi 

a v informačním zpravodaji a rozhodování o finančních záleţitostech spolku 

 osoba pověřená výborem spolku vypracovává účetní závěrku za dané daňové období 

a předkládá daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu 

 provádění výběru a doporučování vhodných kandidátů na funkci rozhodčího exteriéru 

psů plemene shih-tzu 

 vydávání informačního spolkového zpravodaje 

 schvalování přijetí nových členů do spolku    

 rozhodování o věcech týkajících se spolku, které nepřísluší do působnosti členské 

schůze 

 

d) Předseda spolku 
 

Předseda výboru je současně předsedou spolku. Předseda spolku je monokratickým statutárním 

orgánem spolku. Jedná a podepisuje za spolek samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, ţe 

k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis předseda. K jednání jménem 

spolku můţe být zplnomocněna předsedou další osoba, a to na základě písemné speciální plné 

moci. Předsedu spolku volí ze svých řad výbor spolku. Předseda spolku se řídí právními předpisy 

ČR, stanovami, rozhodnutími výboru a členské schůze, jakoţ i předpisy ČMKU a FCI. 

 

e) Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK)  
 

KRK má 3 členy. Členy KRK volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. KRK si volí ze 

svého středu předsedu, který ji zastupuje při jednáních s ostatními orgány spolku a dalšími 

osobami zúčastněnými na činnosti spolku. KRK se zodpovídá ze své činnosti členské schůzi.   

Členství v KRK není slučitelné s členstvím ve výboru spolku ani KK. Členem KRK nesmí být 

osoba blízká členům výboru. KRK je kontrolním orgánem spolku. Úkolem KRK je kontrolovat, 

zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými právními 

předpisy, stanovami, organizačními normami spolku, rozhodnutími členské schůze a výboru, 

výkonného výboru a zájmy spolku.  

     

1. Kontrolu provádí KRK nezávisle na ostatních orgánech na základě vlastního rozhodnutí 

kdykoliv v průběhu roku, nejméně však 1x ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky 

hospodaření. 

2. Při provádění kontrol je KRK povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a 

ukončení kontroly oznámí bez zbytečného odkladu výboru spolku. Je oprávněna nahlíţet do 

všech dokladů spolku.  

3. O výsledku kontroly předá KRK výboru spolku a následně členské schůzi písemnou zprávu.   

Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontrol, výčet kontrolovaných oblastí, 

zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k 

nápravě.  
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4. Všichni členové a výbor spolku jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly 

spolupracovat a poskytovat ji potřebné informace či vysvětlení a další poţadovanou 

součinnost 

. 

 

f) Kárná komise (dále jen KK)  
 

KK má 3 členy. Členy KK volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. KK si volí ze 

svého středu předsedu, který ji zastupuje při jednáních s ostatními orgány spolku a dalšími 

osobami zúčastněnými na činnosti spolku. KK se zodpovídá ze své činnosti členské schůzi.   

Členství v KK není slučitelné s členstvím ve výboru spolku ani s členstvím v KRK. Členem KK 

nesmí být osoba blízká členům výboru. Z činnosti KK je vyloučen její člen, jemuţ okolnosti 

případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě.  

             

1. KK projednává veškerá porušení povinností členů spolku vyplývajících ze stanov, dalších 

předpisů spolku, řádů a směrnic ČMKU a FCI. KK je tříčlenná, ze svého středu volí 

předsedu, který má právo účasti i na jednání výboru. Činnost KK se řídí kárným řádem 

spolku, který předkládá výbor spolku a schvaluje ho členská schůze. 

2. KK projednává kárná provinění kárně odpovědných členů a rozhoduje o vyloučení člena, 

jakoţ i o dalších kárných opatřeních – napomenutí a  pozastavení  členství ve spolku.  

O uloţení druhu kárného opatření rozhoduje KK dle závaţnosti porušení povinnosti člena 

spolku. 

3. Do doby schválení kárného řádu členskou schůzí je kárné řízení upraveno takto:               

Předseda kárné komise zašle kárně odpovědnému členovi spolku písemné vyrozumění o 

zahájení kárného řízení a uvede popis skutku, pro který je zahájeno kárné řízení.  Kárně 

odpovědný člen musí být předvolán na jednání KK minimálně osm dnů předem 

doporučeným dopisem do vlastních rukou, aby se mohl ke všem skutečnostem ve věci samé 

osobně vyjádřit. Odmítnutí převzetí předvolání se povaţuje za předvolání doručené. 

V předvolání musí být uvedeny následky bezdůvodného nedostavení se k jednání.  

Nedostaví-li se kárně stíhaný člen k jednání KK bez odůvodněné omluvy, můţe KK 

rozhodnout v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení.  

4. Jednání KK je neveřejné. KK rozhoduje většinou hlasů svých členů. Jestliţe KK rozhodne, 

ţe kárně odpovědná osoba se kárného provinění dopustila, uvede, v čem kárné provinění 

spočívá, zda jej hodnotí jako závaţné a rozhodne o uloţení kárného opatření. Rozhodne-li 

KK, ţe se kárně odpovědná osoba kárného provinění nedopustila, kárného obvinění ji 

zprostí. Rozhodnutí vyhlásí předseda KK při ústním jednání za účasti kárně odpovědné 

osoby, příp. jeho advokáta, a do 15 dnů od vyhlášení rozhodnutí toto rozhodnutí písemně 

vyhotoví. Druhem kárného opatření je vyloučení ze spolku, pozastavení členství a 

napomenutí.  

5. Písemné vyhotovení rozhodnutí musí obsahovat: 

- datum konání ústního jednání a sloţení kárné komise 

- označení navrhovatele, kárně odpovědné osoby, příp. jeho advokáta, svědků 

- popis kárného provinění 

- výrok ve věci samé 

- stručné odůvodnění rozhodnutí  

- o poučení o opravném prostředku 

- datum a podpis předsedy KK 

6. Proti rozhodnutí KK mohou podat opravný prostředek – odvolání, kárně odpovědná osoba, 

její advokát a navrhovatel. Odvolání se podává do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k rukám 

předsedy KK a má odkladný účinek. Předseda KK se k odvolání písemně vyjádří, připojí 

rozhodnutí KK, protokol o ústním jednání včetně všech dokumentů, ze kterých KK 

vycházela a celý spis postoupí předsedovi výboru spolku.   Výbor spolku věc projedná a 

předseda výboru připraví stanovisko výboru pro členskou schůzi. Předseda spolku rozhodne, 

zda bude o opravném prostředku rozhodovat řádné zasedání členské schůze nebo mimořádné 

zasedání. 



15 

 

7. O opravném prostředku rozhodne členská schůze spolku,  

a) odvolání zamítne a potvrdí rozhodnutí KK 

b) rozhodnutí KK bez dalšího zruší  

c) rozhodnutí KK změní, tj. nahradí jej zcela nebo zčásti svým rozhodnutím 

8. Rozhodnutí členské schůze o opravném prostředku je konečným rozhodnutím spolku podle 

zákona. Písemné vyhotovení a doručení tohoto rozhodnutí zajistí předseda výboru spolku ve 

lhůtě 15 dní od rozhodnutí členské schůze. Vyloučený člen můţe do 3 měsíců od doručení 

konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti 

vyloučení, jinak toto právo zaniká. 

 

V. 

Majetek a hospodaření spolku 

 

1. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. Za řádnou správu, obnovu, údrţbu a evidenci 

majetku odpovídá výbor dle ust. těchto stanov. 

 

2. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z příspěvků a dotací 

spolků a svazů, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, 

ze státních příspěvků a nadačních grantů, z příjmu ze svých činností. 

 

3. Veškeré získané prostředky spolku musí být vyuţívány ve smyslu těchto stanov, musí slouţit k 

financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro 

realizaci těchto činnosti.  

 

4. Prostředky spolku nesmějí být pouţívány k obohacování fyzických ani právnických osob. To 

však nevylučuje pouţití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. 

 

5. Zisk z činnosti spolku lze pouţít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                  VI. 

Zánik spolku 

 

a) Spolek můţe zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z 

jiného důvodu stanoveným zákonem. 

 

b) Při rozhodování o rozpuštění spolku je členská schůze usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 

3/4 všech členů spolku. K  rozhodnutí je zapotřebí  2/3 většina hlasů přítomných členů.   Při 

zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 30 dnů od 

svého jmenování do funkce soupis majetku spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem všem 

členům spolku.  Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku a ze zbylého majetku sestaví 

návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schvaluje členská schůze.  Nebude-li tento návrh 

členskou schůzí schválen, je likvidátor povinen vypracovat návrh nový a to ve lhůtě do 30 dnů 

od okamţiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.  

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí ust. § 214 a násl.zák.č.89/2012 Sb. (NOZ). 

 

b) Toto znění stanov spolku nabývá platnosti schválením členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy 

budou stanovy vloţeny rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.  Přijetím stanov 

spolku členskou schůzí zároveň pozbývají platnosti stanovy SHIH-TZU KLUBU ČR  o.s.  ze 

dne 06. 04. 2008  ve znění jejich změn a doplňků ze dne 16. 05. 2009. 
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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                                                          

 poţádat 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 - uloţení splněno 
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4. Zprávy 

 

zpráva předsedy klubu/přiloţena k zápisu 

 

Rád bych vás seznámil s „TRANSFORMACÍ“ občanského sdruţení 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 nichţ jednu jiţ máme za sebou. Bohuţel, jak se 

někdy stává, musela být provedena změna rozhodčí. Výstavu odposuzoval pan Václavík, i kdyţ byl 

poţádán na poslední chvíli a byl zdravotně indisponován, tak neodmítl a výstavu posoudil, za coţ 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 důleţitou 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, ţe po tzv. ekonomické krizi, roste pozvolna mnoţství členů našeho 

klubu, coţ nás velice těší a děkujeme.  

 

zpráva jednatele/přiloţena 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/přiloţena 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/přiloţena k zápisu 

Děkuji členům klubu, kteří se aktivně podílejí na výstavách,  paní Jitka Šedinová, Lenka Bejčková, 

Daniela Čermáková, manţelé 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. 

http://www.cmku.cz/cz/rady-a-predpisy-cmku-152
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Velké poděkování patří manţelům Stehnovým, kteří na výstavu zajistili a formou sponzorského daru 

zaplatili tlumočníka a zapisovatele z Italštiny. Dále patří poděkování paní 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 tiskového referenta/nedodal 
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zpráva pokladníka/ přiloţena k zápisu 
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zpráva KRK/nedodal 

 

 

zpráva KK/přiloţena k zápisu 
Předsedkyně komise uvádí, ţe nebyl dán ţádný 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 
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Usnesení z členské schůze  

SHIH-TZU KLUBU ČR, ze dne 7.5.2016 

v Úvalech 

  

 

Členská schůze vzala na vědomí  

 

1. zahájení schůze, doplnění a schválení programu 

2. kontrola minulého usnesení 

3. zprávy jednotlivých referentů 

4. doplnění člena výbor - Eva Býšková přijala funkci tiskového referenta 

5. členské příspěvky - zvýšení členského příspěvku pro invalidní i starobní důchodce na 250,-Kč 

čestné členství pro paní Danu Opltovou 

 

 

Členská schůze ukládá 

 

zpravodaj č. 62 bude rozeslán do 30.6.2016 

nařizuje zveřejnit veškeré změny na web. stránkách a zpravodaji 

 

V době hlasování o programu schůze přítomno 8 členů/ 8 PRO 

V době hlasování o usnesení přítomno 8 členů/8 PRO 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

     

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   



23 

 

Přečetli jsme za Vás -  ZPRÁVY Z ČMKU 

 

 

 

 

02.11.2015  - Žádost o titul C.I.B. a C.I.E. 

 

Z rozhodnutí předsednictva ČMKU ze dne 22.10.2015 si majitelé psů budou ţádosti o mezinárodní 

tituly C.I.B.  (Mezinárodní šampion krásy – pouze pro plemena, která nepodléhají povinně pracovní 

zkoušce) a C.I.E. (Mezinárodní výstavní šampion) zasílat sami na FCI. 

 

 

Postup:  

 Vyplňte formulář ţádosti o titul C.I.B. / C.I.E., přiloţte oboustrannou kopii PP 

 Odešlete na champion@fci.be  nebo poštou  na adresu FCI Office; 13, Place Albert I, 6530 Thuin; 

Belgique 

 

 

Doporučujeme odesílat formulář aţ poté, co jsou získaná čekatelství CACIB zveřejněna na 

http://www.fci.be/en/results/IB.aspx  

 

 

Změna Res. CACIB na CACIB: 

 

Pokud váš pes získal čekatelství Res. CACIB a splnil podmínky pro změnu Res. CACIB na CACIB, 

doloţte vyplněný formulář pro provedení změny.  

 

Veškeré formuláře naleznete v rubrice „Formuláře“ na http://www.cmku.cz 

 

Podrobné informace viz Řád pro udělování mezinárodních šampionů v rubrice „Řády a předpisy“ na 

http://www.cmku.cz 

 

 

 

02.11.2015  -  Oblastní a krajské výstavy od r. 2017 

 

Dle rozhodnutí předsednictva ČMKU ze dne 22.10.2015  budou pro rok 2017 zrušeny krajské a oblastní 

výstavy, na které bude v r. 2016 přihlášeno méně neţ 150 psů.  Dále budou zrušeny krajské a oblastní 

výstavy pořádané chovatelskými kluby, na kterých se vystavují plemena pořadatelským klubem 

nezastřešená. 

 
 

 

.

mailto:champion@fci.be
http://www.fci.be/en/results/IB.aspx
http://www.cmku.cz/
http://www.cmku.cz/


 

VÝSTAVNÍ TITULY dle VŘ ČMKU 

platné od 1. 1. 2015 

 

 

1) Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení 

plemene 

Vítěz třídy 

Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , 

vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. V případě členění plemene dle 

zbarvení, velikosti a váhy můţe být tento titul udělen v kaţdé třídě.  

Oblastní vítěz 

Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, 

otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává 

stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů 

se u plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be – standardy. 

Krajský vítěz 

Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, 

otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává 

stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů 

se u plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be – standardy. 

Klubový vítěz 

Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vţdy uvedeno, zda je moţné 

titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného 

chovatelského klubu. Titul můţe být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla 

zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, 

pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se 

bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrţeli čekatelství 

CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena 

z konkurence CAJC.  

Vítěz speciální výstavy 

Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence 

výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů 

Národní vítěz 

Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC 

z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů  

http://www.fci.be/
http://www.fci.be/


 

Nejlepší mladý  plemene – Best of Juniors -BOJ 

Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší 

mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím 

CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. 

Nejlepší veterán plemene – Best of  Veterans – BOV 

Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší 

veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 

1. Počet titulů BOV  v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. 

Vítěz plemene - Best of Breed - BOB 

Do soutěţe nastupují Nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový 

vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV).  Pokud se jedná o klubovou 

výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz, postupují do soutěţe o BOB nejlepší mladý jedinec 

plemene (BOJ), nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné pravidlo platí na 

mezinárodních výstavách v případě plemen FCI neuznaných a plemen uznaných prozatímně. Titul 

můţe být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních a krajských 

výstavách.  

Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS) 

Titul je povinný na výstavách se zadáváním BOB. Do soutěţe nastupují nejlepší mladý pes nebo fena, 

nejlepší veterán pes nebo fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (CACIB, Národní vítěz, Klubový 

vítěz, Vítěz speciální výstavy nebo všichni CAC u výstav bez zadávání titulu Kl. vítěz) opačného 

pohlaví neţ je jedinec, který obdrţel titul BOB.  

 

2) Tituly zadávané ve slavnostním kruhu výstavy v rámci 

závěrečných soutěží na mezinárodních a národních výstavách 

Juniorský vítěz skupiny FCI – (JBIG) 

Do soutěţe nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na 

NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěţe nastupuje 

vţdy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěţe (J BOD, J BIS) postupuje pouze 

jeden pes ze skupiny (J BIG) 

Juniorský vítěz dne (JBOD) 

Do soutěţe nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do 

soutěţe nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen. 

Juniorský vítěz výstavy (JBIS) 

Do soutěţe nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo  Nejlepší 

mladí dne (J BOD) na vícedenních výstavách. Na MVP do soutěţe nenastupuje vítěz skupiny 

neuznaných plemen. 

 



 

Vítěz skupiny FCI –BIG  

Do soutěţe nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní 

plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíţ vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní 

nemůţe zúčastnit soutěţe o titul BOD a BIS. 

Vítěz dne – (BOD)  

Soutěţ můţe být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci, kteří obdrţeli titul BIG. 

Na MVP do soutěţe nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen. 

Vítěz výstavy (BIS)  

Do soutěţe nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové 

jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěţe nenastupuje vítěz skupiny 

neuznaných plemen. 

Všechny tituly je moţno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita 

kandidáta na titul odpovídá poţadavkům na jeho zadání. Případné tituly je moţno udělit pouze 

tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.  

 

3) Čekatelství 

CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul  ČESKÝ 

JUNIOR ŠAMPION 

 můţe být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, 

speciální, národní a mezinárodní 

CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION 

můţe být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a 

šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní. 

r.CAC – ( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) 

rezervní čekatelství na titul ĆESKÝ ŠAMPION můţe být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, 

kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě 

klubové, speciální, národní a mezinárodní. 

 

CAC ČMKU 

čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU získávají od 1. 7. 2011 automaticky na mezinárodních 

výstavách pes i fena, kteří získali čekatelství CACIB a na Národních výstavách pes i fena, kteří získali 

titul Národní vítěz. V případě prozatímně uznaných plemen a národních neuznaných plemen na 

mezinárodních výstavách získává čekatelství CAC ČMKU jedinec, který obdrţel titul BOB 

 

CACIB  -  (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) 

čekatelství mezinárodního šampionátu krásy můţe navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě 

nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.  

 

r.CACIB - (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE 

BEAUTÉ) 

 můţe navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této 

soutěţe postupují: výborný 2 ze třídy, z které byl navrţen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd 

 



 

4) Nepovinné soutěže  

Dítě a pes  

Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěţ Mladý vystavovatel (Junior 

Handling).  

Senior handling  

Pro vystavovatele starší 17let za podmínek stanovených pro soutěţ Mladý vystavovatel (Junior 

Handling).  

Soutěž o nejlepší štěně  

Do soutěţe nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1  

Soutěž o nejlepšího dorostence  

Do soutěţe nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1  

Soutěž o nejlepšího veterána  

Do soutěţe nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV)  

Přehlídka čestných tříd  

Do soutěţe nastupují všichni výborný 1 (V1) z čestných tříd.  

Soutěž o nejlepšího plemeníka  

Soutěţ se můţe vypsat pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěţe nastupuje 

plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. 

Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani nemusí být přítomen.  

Pořadatelé oblastních, krajských a klubových výstav mohou dle svého uváţení zařadit další 

soutěţe. Jejich výsledky se neuvádějí v PP. 

 

 

 

 



 

 



 

BONITACE  

 
 

 

BRNO 28. 6. 2015 

 

Feny: 

 

DONATELLA  Jantar  Moravy   *26.6.2011     CMKU/SHI/5345/11 

o: GCh SHOWCASE OTERO Cho Oyu m: BAILA J.JANTAR MORAVY 

KV 23 HL 29 váha 6,75 srst 30 hlava 7,7 

nos 2.1 zuby 6/6 P3 barva zlatobílá 

VADY: ne 

POZNÁMKA: standardní fena, ne zcela ideální linií 

Chovatel: Stehnová I. 

Majitel: Soukupová V. výsledek  CHOVNÁ 

 

EXCLUSIVE  GIRL   BRILIANT OF MORAVIA   *03.05.2014    CMKU/SHI/5851/14 

o: KARMACAFE FROM AUDREYS  PARADISE m: C´KISS ME z TARGENU 

KV 23 HL 28 váha 4,80 srst 26 hlava 6,7 

nos 2,4 zuby 6/6  barva bílozlatá 

VADY: ne 

POZNÁMKA: standardní fena, hezká hlava 

Chovatel: Sittová M. 

Majitel: Broukalová M. výsledek  CHOVNÁ 

 

KV PRAHA  18. 10. 2015 

 

Feny: 

 

ELIS z Ivafre  *01.05.2013   CMKU/SHI/5708/13 

o: PRINC BAJAJA Z IVAFRE m: Mc. ALECIA BETH SYLVADOG BOHEMIA 

KV 24,5 HL 26 váha 6,60 srst 30 hlava 7,2 

nos 1,6 zuby 6/6 P2 barva: zlatobílá 

VADY:  ne 

POZNÁMKA: elegantní fena, hezký výraz, dobrý pohyb 

chovatel: Fremrová I. 

majitel: Kratochvílová P. výsledek:  CHOVNÁ 

 

 

 



 

WANDY ze Slavonína    *17.01.2014    CMKU/SHI/5828/14 

o: O´CONNOR  ZE SLAVONINA m: FANTASI FREEN ROLNIČKA 

KV 22,5 HL 27 váha 5,30 srst 31 hlava 7,5 

nos 1,8 zuby 6/6  barva:  tricolor 

VADY: ne 

POZNÁMKA: elegantní fena, hezký výraz, dobrý pohyb 

chovatel: Hynková L. 

majitel: Basso A. výsledek:  CHOVNÁ 
 

 

ESSENCE OF LIFE ROY´S  SUN       *19.08.2014   CMKU/SHI/5935/14 

o: Ch. OVATIONS FOREVER A LOVER BOY m: Ch. LEMURO DIAMONDS KISS 

KV 25 HL 27 váha 5,85 srst 32 hlava 7,4 

nos 1,8 zuby 6/6 TP barva: bílozlatá 

VADY:  ne 

POZNÁMKA: elegantní fena, hezký výraz, výborný pohyb a nesen ocas 

chovatel: Štekr R. 

majitel: Eschnerová L. výsledek:  CHOVNÁ od 19.11.2015 
 

 

UMA DOCE BRASILEIRA SYLVADOG BOHEMIA  *03.09.2014     CMKU/SHI/5938/14      

o: PRIME MOON SMOOTH CRIMINAL m: FLOWER LADY SYLVADOG BOHEMIA 

KV 24 HL 29 váha 7,30 srst 30 hlava 7,5 

nos 2,6 zuby 6/5 P1 barva:  tricolor 

VADY:  ne 

POZNÁMKA: standardní fena s dobrým pohybem, dobrá hlava a dobře nesen ocas 

chovatel: Lanková S. 

majitel: Lanková S. výsledek:  CHOVNÁ od 3.12.2015 

 

 

MVP PRAHA  1. 11. 2015 

 

Psi: 

 

CEDRIC Filko Morava *23.10.2014    CMKU/SHI/5973/14 

o: GCh. KARAMELO JANTAR MORAVY  m: ANNY- MAJA FILKO MORAVA 

KV 23,5 HL 32 váha 6,90 srst 25 hlava 7,6 

nos 1,9 zuby 6/6 P2 barva: plavá s maskou varlata:  obě 

VADY:  ne 

POZNÁMKA: standardní pes, hezký výraz, dobrý pohyb 

chovatel: Urbánek J. 

majitel: Venzarová H. výsledek:  CHOVNÝ od 23.012016 



 

KV PRAHA  20. 3. 2016 
 

Feny: 

 

CELESTA DAHOLU  *2.10.2013     CMKU/SHI/5782/13      

o: FAIR PLAY z IVAFRE m: YZZI-ATREI KIRABZER 

KV 23 HL 26 váha 5,30 srst 26 hlava 6,8 

nos 2,5 zuby 6/6 TP barva:  černobílá 

VADY:  hřbetní linie by měla být rovnější 

POZNÁMKA: standardní fena ne zcela ideální linií 

chovatel: Svobodová D. 

majitel: Svobodová D. výsledek: CHOVNÁ  

 

JACQUELINA LADY AIREZ  *18.3.2015    CMKU/SHI/6094/15 

o: BALU FILKO MORAVIA  m: ELLIS CHERRY AIREZ 

KV 22 HL 28 váha 6,70 srst 25 hlava 7,4 

nos 1,7 zuby 6/6 barva:  zlatá s maskou 

VADY:  ne 

POZNÁMKA: standardní fena, trochu uţší spodní čelist 

chovatel: Krsková Z. 

majitel: Maternová O. výsledek: CHOVNÁ od 18.06.2016 
 

EMMA z TARGENU  *10.1.2015    CMKU/SHI/6003/15 

o: RAGSOL VITYAZ  m: RAGSOL  ZEMCHUZHINKA 

KV 24 HL 32 váha 6,0 srst 29 hlava 7,0 

nos 1,8 zuby 6/6 TP barva:  černobílá 
 

VADY:  ne 

POZNÁMKA: elegantní fena s výbornou srstí a eleg. pohyb 

chovatel:  Ţourková J.  

Majitel: Pavelcová A. výsledek:  CHOVNÁ  
 

BORN TO BE WITH U SILVERY WISH         *26.10.2014    CMKU/SHI/5968/14      

o: OVATIONS FOREVER A LOVER BOY m: HEARTY´S  I WILL ALWAYS LOVE U 

KV 23 HL26 váha 5,10 srst 26 hlava 7,0 

nos 2,1 zuby 6/6 TP barva:  zlatobílá 
 

VADY:  ne 

POZNÁMKA: elegantní fena s elegantním pohybem a srstí 

chovatel: Bystrianská-Drahníková V. 

majitel: Majerová I. výsledek:  CHOVNÁ 

 



 

RADY PRO ZAČÍNAJÍCÍ CHOVATELE 
 

Bonitace: 

Kaţdé plemeno, které je uznáno FCI, má svůj standard, podle kterého se určí, jestli právě ten váš pes 

splňuje všechna předepsaná kriteria.  

Proto musí absolvovat bonitaci, kterou provádí 3 - členná bonitační komise v čele s rozhodčím s 

aprobací na plemeno.   

Všechny zjištěné  přednosti, nedostatky a vady se zapíší do bonitační karty. Po splnění dalších 

podmínek, jako je věk a absolvování výstavy vyššího typu (se zadáním titulu CAC) se známkou 

V nebo VD od třídy mladých (třída mimokonkurenci není pro získání chovnosti dostačující), se do 

rodokmene zapíše výsledek:  ‘‘CHOVNÝ od ‘‘ nebo ‘‘NECHOVNÝ‘‘. 

 

Je to jenom podrobnější prohlídka 

Pejsek musí být vykoupaný, a pokud je to moţné i ve výstavní úpravě. 

K bonitaci můţete přihlásit svého pejska ve věku 12 měsíců, ale chovný je ode dne ukončeného 15. 

měsíce věku.  

Pejskovi se měří kohoutkovou výška, délku trupu, šířka lebky, délka čenichové partie a délka srsti.  

Zkontroluje se počet zubů a skus, délka ucha, barva a tvar očí, pigment, hrudník, záď, hřbet, oba páry 

končetin, kvalita srsti a tvar ocásku a také se pejsek předvede v pohybu.  

Všechny zjištěné údaje z bonitační karty slouţí jako pomůcka pro výběr vhodných chovných jedinců. 

 

Bonitace se provádí na kaţdé výstavě pořádané klubem a dále na předem dané MVP nebo NVP (viz 

termín bonitací zveřejněný na webových stránkách klubu). Bonitaci lze provést téţ individuálně na 

poţádání a za poplatek. Přihlásit se můţete elektronicky (formulář on-line), nebo zaslat přihlášku 

poštou bonitačnímu referentovi. 

Všechny informace a údaje o bonitaci najdete v Bonitačním řádu nebo se můţete informovat u poradce 

chovu a bonitačního referenta. 

 

Rekapitulace: 

1. Zjistit si termín bonitace 

2. Vyplnit přihlášku, přiloţit oboustrannou kopii PP a zaplatit poplatek 

3. Vzít s sebou k bonitaci rodokmen 

4. Po bonitaci psa nechat přeregistrovat mezi chovné jedince – toto provádí Plemenná kniha 

ČMKU Praha (feny se mohou přeregistrovat společně s přihláškou k zápisu štěňat u prvního 

vrhu).  

Na PK ČMKU zašlete originál PP jedince, kde musí být uvedeno CHOVNÝ a kohoutková výška, PK 

ČMKU provede přeregistraci a zašle Vám zpět PP. Přeregistrace je zpoplatněná, viz ceník ČMKU. 

 

 

Krycí list  

 

KL je doklad, který potvrzuje provedené krytí a společně s přihláškou k zápisu štěňat, slouţí k vydání 

průkazů původu štěňat.  

Krycí list vystavuje poradce chovu ( HPCH)  na základě ţádosti. Vystavuje se ve třech vyhotoveních 

(č. 3 - poradce chovu, č. 2 - majitel psa, č. 1 - majitel feny)   

 

http://www.shihtzu.wbs.cz/Standard-plemene.html
http://www.shihtzu.wbs.cz/BONITACE---info.html
http://shihtzu.wbs.cz/NORMATIVY/Bonitacni_rad.pdf


 

Platnost krycího listu je 3 roky od vystavení, případně do ukončeného 8. roku. Pokud krycí list 

chovatel nevyuţije, vrací jej po skončení platnosti poradci chovu. 

 

Ţádost o krycí list posílá majitel feny společně s potvrzením o zaplacení poplatku a kopií PP feny na 

adresu HPCH. HPCH má 10 dní na vystavení KL, případně 3 dny na vystavení expresního KL (za 

příplatek), proto je důleţité poslat ţádost včas. 

 

Pokud jste si vybrali krycího psa v zahraničí nebo uchovněného v jiném klubu, musí být k ţádosti 

přiloţena kopie PP psa s potvrzením chovnosti (přeregistrace, bonitace, kopie PP potomků)  

 

Při krytí se vyplňují oba krycí listy současně a podpisem jej stvrzuje majitel krycího psa i majitel 

chovné feny.  

Majitel krycího psa zašle krycí list č. 2 do 7 dnů na adresu HPCH (pokud není členem našeho klubu 

zašle krycí list č.2  majitel feny) 

Krycí list č. 1 si ponechává chovatel a pošle je do 7 dnů po porodu na adresu HPCH. 

 

HPCH zašle chovateli nejpozději do deseti dnů po obdrţení krycího listu ţádanku o zápisová čísla 

opatřenou razítkem klubu a podpisem HPCH, zápis o kontrole vrhu a přihlášku k zápisu štěňat. 

 

 

Přihláška k zápisu štěňat 

 

Vaší fence se narodila štěňátka.  Zde máte návod jak postupovat dál.  

 

Do 7 dnů po narození štěňat zašlete na adresu HPCH vyplněný KL č. 1, poradce Vám pošle zpět 

Ţádanku o zápisová (tetovací) čísla, Přihlášku k zápisu štěňat a Protokol o kontrole vrhu.  

Na ţádance vyplníte (lze i jako formulář prostřednictvím PC): jména štěňat (uvádíte abecedně a 

nejdříve psy následně feny), datum narození, název CHS, jména a zápis. čísla rodičů a jméno a adresu 

chovatele. Vyplněnou ţádanku (2x) zašlete do 3-4 týdnů věku štěňat na adresu PK ČMKU  

Z PK ČMKU Vám obratem pošlou ţádanku zpět doplněnou o zápisová čísla.  

 

Po obdrţení ţádanky s vyznačenými čísly, vyplníte Přihlášku k zápisu štěňat (lze i jako formulář 

prostřednictvím PC): název CHS, jméno a adresa chovatele, poţadované údaje k rodičům štěňat, 

datum krytí a datum vrhu, počty štěňat, jména štěňat tak jak jsou uvedena na ţádance a jejich barvu. 

Případně uveďte, jaké další doklady přikládáte (např. výstavní ocenění, kopii registrace chráněného 

názvu chovatelské stanice atd.). Přihlášku nechte potvrdit veterinárním lékařem, který provádí 

čipování nebo tetování. Nezapomeňte na svůj podpis.  

 

Pokud se rozhodnete, ţe budete vrh tetovat, provede tento úkon osoba k tomuto způsobilá a to do 

pravého ucha, kleště vel. 5. Provedené tetování musí být potvrzeno s uvedeným datem, razítkem a 

podpisem tetovače na přihlášce k zápisu štěňat. Při tetování pozor na zachování posloupnosti čísel 

podle abecedy (uvádějí se nejprve psi, pak feny).  

Další moţností je označení čipem. Tato metoda je šetrnější k malým tvorečkům a navíc při cestování 

do zahraničí je potřeba označení čipem (viz. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

Č. 998/2003/ES). Zavedení mikročipu smí provést pouze veterinář a to na levou stranu krku. 

Očipování pak potvrdí opět na přihlášku k zápisu štěňat. Protoţe musí být jednoznačné, jakým 

konkrétním čipem je to které štěně čipováno, buď se na přihlášku vypíší ke štěňatům jednotlivá čísla, 

http://www.shihtzu.wbs.cz/FORMULARE---POPLATKY.html


 

nebo se vylepí samolepky (je-li jich dostatečná zásoba). Ke kaţdému štěněti se ještě přikládá jeden 

nevylepený samolepicí štítek, který pak přijde do PP. Další kódy uschovejte, budete je potřebovat do 

pasu pro malá zvířata. Tetování i čipování se provádí nejdříve v 42dnech věku štěňat. 

 

Do protokolu o kontrole vrhu se uvede váha, barva, barva očí, jak mají štěňata vyvinutý chrup, pokud 

mají kýlu, zda nemají paspárky na zadních končetinách a pejskům se kontrolují sestoupená varlata 

v šourku, dále se krátce zhodnotí celý vrh. Vše je stvrzeno podpisem.  

 

Vyplněné formuláře: 

Ţádanku o zápisová (tetovací) čísla, Přihlášku k zápisu štěňat 2x, Protokol o kontrole vrhu zašlete na 

adresu HPCH nejpozději do deseti týdnů věku štěňat. 

 

U prvního vrhu v chovatelské stanici přiloţíte také kopii registrace chráněného názvu 

chovatelské stanice. U prvního vrhu feny přiloţíte originál průkazu původu pro přeregistraci, a 

pokud jste si vybrali krycího psa v zahraničí nebo uchovněného v jiném klubu, musí být k 

ţádosti přiloţena kopie PP psa s potvrzením chovnosti (přeregistrace, bonitace, kopie PP 

potomků)  

 

Pak uţ zbývá jenom čekat, aţ z PK ČMKU přijdou PP štěňat, tato sluţba je zpoplatněná (viz ceník 

ČMKU). 

 

Chovatel můţe protokol o kontrole vrhu předloţit k nahlédnutí novému majiteli štěněte. Je 

samozřejmostí upozornit jej na nedostatky štěněte a o předání štěněte sepsat smlouvu.  Štěňata můţete 

novým majitelům předávat nejdříve v sedmi týdnech věku. 

 

 

Mohou nastat problémy … 

Při podezření, ţe vrh nepochází z krytí, které chovatel nahlásil, je klub oprávněn poţadovat krevní 

zkoušku. Pokud chovatel test paternity odmítne, klub oprávněně nevydá průkazy původu pro celý vrh. 

 

Pokud některé štěně neodpovídá standardu, nelze je „nepřihlásit“, ale po poradě s HPCH je moţno 

jeho rodokmen označit razítkem nestandardní. Nechtějte ušetřit za rodokmen, abyste pak neměli větší 

problém s produkcí a prodejem štěňat bez PP (byť nestandardních), coţ je slušným chovatelům 

zapovězeno. Tímto označením PP se také chráníte proti eventuálním sporům s novým majitelem, 

pokud si štěně kupoval s tím, ţe je levnější, protoţe má vadu a později by se na Vás chtěl „hojit“. 

Takových sporů je dnes bohuţel nemálo.  



 

 

Řád pro přidělení titulu 

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION 

 

ZAŠLETE NA ADRESU VÝSTAVNÍHO REFERENTA 

 KOPII PP (OBOUSTRANNOU) A KOPII VÝSTAVNÍ PŘÍLOHY  

 KOPIE POSUDKŮ DOKLADUJÍCÍCH ZÍSKÁNÍ KLUBOVÉHO JUNIOR ŠAMPIONA  

 FOTO PSA, POKUD CHCETE MÍT FOTO NA DIPLOMU, V KLUBOVÉM ZPRAVODAJI 

A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KLUBU 

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TITULU: 

 

 

 pořadí V1-V4 na klubové výstavě pořádané klubem ČR + 3x CAJC  

 v případě získání V1 CAJC na naší klubové výstavě, postačí získání 2x CAJC  

 

*Schváleno čl. schůzí ze dne 9. 8. 2014, Usnesení 5 

 

 

 

 

 
 

Řád pro přidělení titulu 

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION 

 

ZAŠLETE NA ADRESU VÝSTAVNÍHO REFERENTA 

 KOPII PP (OBOUSTRANNOU) A KOPII VÝSTAVNÍ PŘÍLOHY  

 KOPIE POSUDKŮ DOKLADUJÍCÍCH ZÍSKÁNÍ KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA  

 FOTO PSA, POKUD CHCETE MÍT FOTO V KLUBOVÉM ZPRAVODAJI A NA 

WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KLUBU 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TITULU: 

 

 
 3x V1 ze třídy veteránů z klubové výstavy pořádané naším klubem  

 v případě získání titulu BOV, postačí získat 2x V1  ze třídy veteránů z klubové výstavy 

 pořádané naším klubem 

 

*Schváleno čl. schůzí ze dne 10. 6. 2012, Usnesení 5, s platností od 10. 6. 2012 

 

 



 

Řád pro přidělení titulu 

KLUBOVÝ GRAND ŠAMPION 

 

ZAŠLETE NA ADRESU VÝSTAVNÍHO REFERENTA 

 KOPII PP (OBOUSTRANNOU) A KOPII VÝSTAVNÍ PŘÍLOHY  

 KOPIE POSUDKŮ DOKLADUJÍCÍCH ZÍSKÁNÍ KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA  

 FOTO PSA, POKUD CHCETE MÍT FOTO V KLUBOVÉM ZPRAVODAJI A NA 

WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KLUBU 

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TITULU: 

 

  

 Musí být splněn a získán titul KLUBOVÝ ŠAMPION  

 4x CAC ze třídy vítězů z klubové výstavy pořádané naším klubem 

 Titulem BOB nebo BOS můţete nahradit 1x CAC  

*Schváleno čl. schůzí ze dne 10. 6. 2012, Usnesení 5, s platností od 10. 6. 2012 

 

 

 

Řád pro přidělení titulu 

KLUBOVÝ ŠAMPION 

 

ZAŠLETE NA ADRESU VÝSTAVNÍHO REFERENTA 

 KOPII PP (OBOUSTRANNOU) A KOPII VÝSTAVNÍ PŘÍLOHY  

 KOPIE POSUDKŮ DOKLADUJÍCÍCH ZÍSKÁNÍ KLUBOVÉHO ŠAMPIONA 

 KNÍŢKU KLUBOVÉHO ŠAMPIONA  

 FOTO PSA, POKUD CHCETE MÍT FOTO NA DIPLOMU, V KLUBOVÉM ZPRAVODAJI 

A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KLUBU 

 

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TITULU: 

 

o účast na klubové výstavě SHIH-TZU klubu ČR (nevztahuje se na třídu čestnou a 

mimokonkurenci) 

o 200 bodů, které lze získat absolvováním výstav v libovolné kombinaci  

o z oblastních nebo krajských výstav lze pouţít maximálně 50 bodů 

o ocenění, která byla pouţita pro získání titulu JUNIOR ŠAMPION nelze znovu pouţít 

o ocenění, která byla pouţita pro získání KŠ a KJŠ v jiném klubu nelze znovu pouţít 

o body se nesčítají, uplatňují se body za nejvyšší dosaţený titul (výjimkou je klubová výstava, 

kde se přičítají body za získané tituly (např. Super puppy, Primus minor, KVM, KV) 

 



 

 

NÁRODNÍ VÝSTAVY     KRAJSKÉ A OBLASTNÍ VÝSTAVY 
 

BIS 1. místo 20 bodů  BIS 1. místo 13 bodů 

BIS 2. místo 19 bodů  BIS 2. místo 12 bodů 

BIS 3. místo 18 bodů  BIS 3. místo 11 bodů 

BIS mladých 1. místo 15 bodů  BIS mladých 1. místo 11 bodů 

BIS mladých 2. místo 14 bodů  BIS mladých 2. místo 10 bodů 

BIS mladých 3. místo 13 bodů  BIS mladých 3. místo 9 bodů 

BIS (puppy, dorost, veterán) 1. místo 8 bodů  BIS (puppy, dorost, veterán) 1. místo 5 bodů 

BIS (puppy, dorost, veterán) 2. místo 7 bodů  BIS (puppy, dorost, veterán) 2. místo 4 bodů 

BIS (puppy, dorost, veterán) 3. místo 6 bodů  BIS (puppy, dorost, veterán) 3. místo 3 bodů 

BOD 15 bodů  Nejlepší pes, fena 8 bodů 

BIG (vč. mladých) 1. místo 12 bodů  BIG (vč. mladých) 1. místo   8 bodů 

BIG (vč. mladých) 2. místo 11 bodů  BIG (vč. mladých) 2. místo 7 bodů 

BIG (vč. mladých) 3. místo 10 bodů  BIG (vč. mladých) 3. místo 6 bodů 

BOB  9 bodů  KV, OV  5 bodů 

Nejlepší mladý plemene 7 bodů  V1  4 body 

Národní vítěz  7 bodů  Výborný 2 body 

CAC, CAJC (CWC, CACA, Jgd.CAC…)  5 bodů  VN1 2 body 

Rez. CAC (Rez. Jgd. CAC…)  4 body  VN 1 bod       

Výborný (platí i pro V1 bez titulu) 3 body    

VN1 3 body    

VN 2 body    

 

 

 

 

 

 

SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ VÝSTAVY   MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY 
 

BIS 1. místo 40 bodů  BIS 1. místo 25 bodů 

BIS 2. místo 38 bodů  BIS 2. místo 24 bodů 

BIS 3. místo 36 bodů  BIS 3. místo 23 bodů 

BIS mladých 1. místo 30 bodů  BIS mladých 1. místo 20 bodů 

BIS mladých 2. místo 28 bodů  BIS mladých 2. místo 19 bodů 

BIS mladých 3. místo 26 bodů  BIS mladých 3. místo 18 bodů 

BIS (puppy, dorost, veterán) 1. místo 17 bodů  BIS (puppy, dorost, veterán) 1. místo 9 bodů 

BIS (puppy, dorost, veterán) 2. místo 15 bodů  BIS (puppy, dorost, veterán) 2. místo 8 bodů 

BIS (puppy, dorost, veterán) 3. místo 13 bodů  BIS (puppy, dorost, veterán) 3. místo 7 bodů 

BOD 30 bodů  BOD 16 bodů 

BIG (vč. mladých) 1. místo 25 bodů  BIG (vč. mladých) 1. místo 14 bodů 

BIG (vč. mladých) 2. místo 23 bodů  BIG (vč. mladých) 2. místo 13 bodů 

BIG (vč. mladých) 3. místo 21 bodů  BIG (vč. mladých) 3. místo 12 bodů 

BOB 20 bodů  BOB 11 bodů 

Nejlepší mladý plemene 17 bodů  Nejlepší mladý plemene 9 bodů 

CACIB 17 bodů  CACIB 9 bodů 

Rez. CACIB 16 bodů  Rez. CACIB 8 bodů 

CAC, CAJC (CWC, CACA, Jgd.CAC…) 15 bodů  CAC, CAJC (CWC, CACA, Jgd.CAC…) 6 bodů 

Rez. CAC (Rez. Jgd. CAC…) 10 bodů  Rez. CAC (Rez. Jgd. CAC…) 5 bodů 

Výborný (platí i pro V1bez titulu) 7 bodů  Výborný (platí i pro V1 bez titulu) 4 body 

VN1 7 bodů  VN1 4 body 

VN 5 bodů  VN 3 body 

 

 



 

KLUBOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVY 
 

BOB 20 bodů  SUPER PUPPY, PRIMUS MINOR, 

OPTIMUS JUNIOR 

+3 body 

CAC, CAJC (CWC, CACA, Jgd.CAC…) 15 bodů  KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH +4 body 

Rez. CAC (Rez. Jgd. CAC) 10 bodů  KLUBOVÝ VÍTĚZ +10 bodů 

Výborný (platí i pro V1bez titulu) 7 bodů  Nejlepší dospělý jedinec v plemeni +3 body 

VN1 7 bodů  BIS 1. místo +3 body 

VN 5 bodů  BIS 2. místo +2 body 

  BIS 3. místo +1 bod 

 BIS (puppy, dorost, veterán) 1. místo +3 body 

 BIS (puppy, dorost, veterán) 2. místo +2 body 

 BIS (puppy, dorost, veterán) 3. místo +1 bod 

   

 

*Schváleno členskou schůzí 26. 6. 2010. - Usnesení 9, s platností od 1. 1. 2010 
 

 

Kontaktní adresa: 
 

Daniela Gottfrídová – výstavní referent 

5. května 39, 250 82 Úvaly 

tel: 777883893, e-mail: d.gottfridova@centrum.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:d.gottfridova@centrum.cz


 

Seznam přiznaných KVŠ, KJŠ a KŠ 

 

 

 

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION 2015 

 

 

 

Ch. EDDEKA ABATAJ Čo Oju *13. 03. 2002 

Veterán šampion ČR,Grand šampion ČR, Ch.ČR,Ch.D, Kl.Ch,  

Kl.vítěz 2005,  BOB 

 

 
majitel: JUDr. Eva Michalová 

 

 

 

Ch. I WANT CANDY Premium Bohemia *06. 06. 2002 

WVW, Ch. CZ, SK, Grand CH SK, Vet.Ch. CZ, SK, A, SLO, HU, HR  

Klubový šampion Shih-tzu klubu ČR  

 

majitel: I. Stehnová 

 

 

 

 

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION 2015 

 

 

Jch. WANDY ze Slavonína  *17. 01. 2014 

 

 

o: O'CONOR ZE SLAVONÍNA 

m: FANTASY FREEN ROLNIČKA 

přiznán dne: 30. 9. 2015 

majitel: A. Basso 

 

 

 

 

 

http://shihtzu.wbs.cz/kch/2015/eddeka_2015_original.jpg
http://shihtzu.wbs.cz/kch/5_kvch_candy_foto_original.jpg


 

Jch. Ascanio Paprsek Tibetu  *24. 07. 2013 

 

 

o: CH. SAFFRON SHERHY KEEP IN STEP  

m: CH. Z´OTERA PAPRSEK TIBETU  

přiznán dne: 15. 3. 2015 

majitel: L. Eschnerová 

 

 

 

 

KLUBOVÝ ŠAMPION 2015 

 

 

Ch. BARUNKA od Otavy    *07. 07. 2012 

 

 

o: KARLOS Z IVAFRE 

m: ROZÁRKA Z IVAFRE 

přiznán dne: 30. 9. 2015 

majitel: M. Šimčík 

 

 

 

 

 

Ch. GUCCI Magic Moravia   *15. 12. 2009 

 

 

o: LEE KUNG ATREI KIRABZER 

m: ASABELLE MAGIC MORAVIA 

přiznán dne: 30. 9. 2015 

majitel:  Z. Janíková 

 

 

 



 

Ch. HEAVEN ANGEL z Úpatí hor  *25. 09. 2011 

 

 

o: X-TREME CHA CHA PREMIUM BOHEMIA 

m: WANNA BE GOOD Premium Bohemia 

přiznán dne: 30. 9. 2015 

majitel: Johanovská V. + Hellerová P. 

 

 

 

 

 

 

Ch. A´MAROSHI Justirag  *07. 09. 2012 

 

 

o: SAN JUAN DEL RIO SUCCESS ESSENCE 

m: REBECCA ZE SLAVONÍNA 

přiznán dne: 30. 9. 2015 

majitel: V. + K. Policarovi 

 

 

 

 

 

 

Ch. A´MASHIRO Justirag  *07. 09. 2012 

 

 

o: SAN JUAN DEL RIO SUCCESS ESSENCE 

m: REBECCA ZE SLAVONÍNA 

přiznán dne: 30. 9. 2015 

majitel: J. Šedinová  

 

 

 

 



 

Ch. O´NEL ED Sylvadog Bohemia *28. 05. 2011 

 

 

o: PRIME MOON SMOOTH CRIMINAL 

m: WHISKEY TANGO PREMIUM BOHEMIA 

přiznán dne: 15. 3. 2015 

majitel: S. Majerová 

 

 

 

 

 

 

 

Ch. ARTICO Danetta Goddess  *02. 12. 2011 

 

 

o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 

m: DANETTA IMPERIAL BOHEMIA 

přiznán dne: 15. 3.2015  

majitel: D. Čermáková 

 

 

 

 

 
 

Ch. LEWISIE Moravia Clér  *09. 07. 2011 

 

 

o: BLACKBERRY MISSION COMPLETED 

m: GILLIENE IMPERIAL BOHEMIA 

přiznán dne: 15. 3. 2015 

majitel: J. Šedinová 

 

 

 

 
 

 
 



 

Ch. RED WHITE BEAUTY z Kojca Coli   

*20. 04. 2012 

 

 

o: CALMATO MERLOT POLAND 

m: KELTA´S LOOK WHO´S HERE 

přiznán dne: 15.3.2015 

majitel: J. Šedinová 

 

 

 

 

 

Ch. CHARLOTTE z Úpatí hor   *22. 10. 2012 

 

 

o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 

m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE 

přiznán dne: 15.3.2015 

majitel: P. Hellerová 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION 2016 

 

 

ESENCE OF LIFE Roy´s Sun  *19. 08. 2014 

 

 

o: Ch. OVATIONS FOREVER A LOVER BOY 

m: Ch. LEMURO DIAMOND KISS  

přiznán dne: 15. 3. 2016 

majitel: L. Eschnerová 

 

 

 



 

NEPOMUK z Ivafre  *25. 10. 2014 

 

 

o: ICh.SAFFRON SHERHY O.K. STARS ACRO 

m: ICh. FÁMA Z IVAFRE 

přiznán dne: 15. 3. 2016 

majitel: I. Fremrová 

 

 

 

 

Jch. BENTLEY JNNIOR Hiragana  *11. 05. 2014 

 

 

o: WENRICK´S PLAY IN LOUD 

m: KENYA Z IVAFRE 

přiznán dne: 15. 3. 2016 

majitel: K. Policarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLUBOVÁ VÝSTAVA 

 SHIH-TZU a LHASA APSO, 

 se zadáním titulu Klubový vítěz 

PRAHA, hotel STEP****, 18. 10. 2015 

 

rozhodčí: ROSA GENNARI  /  IT 

     
 

 

HLAVNÍ SPONZOR KLUBOVÉ VÝSTAVY   

 

 

 

Psi – tř štěňat 

  

B.G.PERSY Justirag *30. 05. 2015 

o: RIO FORALLURESOLLIS SENDIA 

m: REBECA ZE SLAVONÍNA 

chov: V. Policar, maj. V+K. Policarovi 

 

VN1 

 
 

 



 

Psi – tř mladých 

  

NEPOMUK z Ivafre *25. 10. 2014  

o: ICh. SAFFRON SHERHY O. K. STARS ACRO  

m: EJW, Ch. FÁMA Z IVAFRE 

ch: I. Fremrová, maj: I. Fremrová 

 

V1 CAJC, KLVM,  BOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENTLEY JUNIOR Hiragana *11. 05.2014 

o: WENRICK´PLAY IN LOUD 

m: KENYA Z IVAFRE 

ch: E. Baláţová, maj: E. Baláţová 

 

V2 

DEVIL ON THE EARTH Salusana *22.9.2014 

o: BASTIEN DARLING SALUSANA 

m: LINDA MORAVIA CLÉR 

ch: A. Kuba, maj: L. Stránská 

 

V3 

CEDRIK Filko Morava *23.10.2014  

o: CARAMELO JANTAR MORAVY 

m: ANNY-NAJA FILKO MORAVA 

ch: J. Urbánek, maj: H. Venzarová+ P. Horák 

 

V4 

Psi - mezitřída 

  

CONSTANTINE Salusana *15.12.2013 

o: BR PEPPER´S NEVER SAY NEVER 

 m: ANNIE Z JIŢNÍ RŮŢE  

 chov: Alexandr Kuba, maj: A. Kuba+ L. Kubová 

 

V1 CAC 

 

 

SHERIDAN´S Veseliy Gremlin *05. 04. 2014 

o: XERALANE´S FUTURE NAMESAKE 

m: SAFFRON SHERHY YAMAMOTO 

ch: T. Avsianskaya, maj: Mgr. Z. Kratochvílová 

 

V2 res.CAC 

Psi - tř. otevřená 

  

JCh. CHOCOLLATE z Úpatí hor *22. 10. 2012 

o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 

m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE 

chov: P. Hellerová, maj: P. Hellerová 

 
 
 
 

V1 CAC 

 



 

O´MALLEY´S Seven  *12 .05. 2012 

o: SANNIE´S S- ANKE NOAH O´ MALLEY 

m: LE- WENDOSK N´WAFER GOSSIP GIRL 

chov: M. Wallemgren, maj. E. Pekárová 

 

V2 res.CAC 

Ch. AKIM z Ivafre *10. 11. 2012 

o: Ch. HOLLYWOOD FROM AUDREY´S PARADISE 

m: Ch. FÁMA Z IVAFRE 

ch: I. Fremrová,  maj: I. Fremrová+E. Býšková  

 

V3 

 

Ch. HEAVEN ANGEL z Úpatí hor *25. 09. 2011 
o: X-TREME CHA CHA PREMIUM BOHEMIA 

m: WANNA BE GOOD PREMIUM BOHEMIA 

chov: P. Hellerová, maj:V. Johanovská + P. Hellerová 

 

V4 
 

 

 

 

ADEN Wang Chook *28.8.2013 

o: SHOWCASE OTERO CHO OYU 

m: GAY-DIANG SHAH ABBAS 

ch: I. Beradze,  maj: S. Milerová 

 

VD 
 

 

 

 

BONNY z Heřmanských kopců *23.02. 2010 

o: WHEEL BOHEMIA KANSON 

m: ELLA BORN TO SUCCES 

chov: J. Tomková, maj. J. Tomková 

 

VD 

Psi - tř. vítězů 

  

Ch. ARTICO Danetta Goddess  *02.12. 2011 

 o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 

 m: DANETTA   IMPERIAL BOHEMIA 

 chov: D. Čermáková, maj:  D. Čermáková 

 

 

 

V1 CAC, KL. VÍTĚZ 

 
 

O´NEIL ED Sylvadog Bohemia *28. 05. 2011 
o: PRIME MOON SMOOTH CRIMINAL 

m: WHISKEY TANGO PREMIUM BOHEMIA 

chov: S. Lanková, maj. I. Majerová  

V2 res. CAC 

Ch. GUCCI MAGIC MORAVIA  *15.12.2009 

o: LEE-KUNG-ATREI KIRABZER 

m: ASABELLE MAGIC MORAVIA 

chov: Ţ. Ţišková, maj: Z. Janíková 

V3 

Ch. TARRON ze Slavonína *23.01.2011 

o: O´CONNOR ZE LAVONÍNA 

m: ANN FOR SLAVONÍN OD MNICHŮ 

chov:L. Hynková, maj: A. Pavelcová 

 

V4 



 

 

 

 

Ch. BAMBOO z Ivafre *19.12.2007 

o: VIRTUS-ATREI KIRABZER 

m: HANITY Z IVAFRE 

chov: I. Fremrová, maj: J. Fialová 

 

V 

ICh. UNIQUE CHACHA Bohemia Acro  *07. 07. 04 

o: ICh. PRIME MOON CHA CHA CHA 

m: TOP PREMIUM BOHEMIA ACRO 

chov: J. Podzemská, maj: V. Johanovská 

 

V 

Psi - tř. veteránů 

  

Ch. DANISH PRINCE Roy´s Sun  *22.05.2007 

o: ICH. BIG CHOICE MEI ROYAL AIR FORCE 

m: ICH. AMERICAN BEAUTY CZECH TRIUMPH 

chov: R. Štekr, maj: R. Štekr 

 

 

 

 

 

V1 Nejlepší veterán, BOV 

 
 

ICh. DAY BREK Bohemia Acro *07. 08. 2002 

o: ICH. TUSCANY`S CHALLENGER AT ACTE  

m: SANNIE`S KE-SAN C`AN`DIE 

chov: J. Podzemská, maj: V. Johanovská 

 

VD2 

Psi - tř. čestná 

  

Ch. TREME CHA CHA Premium Bohemia *18.01. 09 

o: ICH. PRIME MOON CHA CHA CHA 

m: ICH. EXTAZE BOHEMIA ACRO 

chov: L. Bejčková, maj: P. Hellerová 

 

 

 

V1 Nejlepší z tř. čestné 

 
Ch. Showcase OTERO CHO OYU *22. 12. 09   
o: SHOWCASE NUVOLARI 

m: SHOWCASE MIU MIU 

chov: M. Maldini, maj: D. Gottfrídová+M. Junková 

 

V2 

Ch. AGENT PROVOCATEUR Disanfe *22. 03.09 
o: VONG KONG  SHAH ABBAS 

m: DONELLA SUCCESS SYLVADOG BOHEMIA 

chov: V. Doubková,  maj: V. Doubková 

abs. 



 

Feny - tř. štěňat 

  

LADY JANE z Úpatí hor *02.06.2015 

o: JCh. CHOCOLATTE Z ÚPATÍ HOR 

m: HILARY Z ÚPATÍ HOR 

chov: P. Hellerová, maj: P. Hellerová  

 

 

 

VN1, SUPER PUPPY 

 
 

EXCLUSIVE GIRL Brilliant of Moravia  *03. 05. 2013  
o: KARMACAFE FROM AUDREYS PARADISE 

m: C´KISS ME Z TARGENU  

chov: M. Sittová, maj. M. Broukalová 

 

 

VN2 
 

Feny - tř. mladých 

  

BECAUSE I LOVE U Silvery Wish *26.10.2014 

o: Ch. OVATIONS FOREVER A LOVER BOY 

m: Ch. HEARTY´S I Will ALWAYS LOVE U 

chov: V. Drahníková, maj. V. Drahníková   
 

V1 CAJC, KL. VÍTĚZ ML. 

 
 

BETHANY BLACK Hiragama *11. 05. 2014 

o: WENRICK´PLAY IN LOUD 

m: KENYA Z IVAFRE 

ch: E. Baláţová, maj: E. Baláţová 

 

V2 

ESSENCE OF  LIFE  Roy´s  Sun *19.8.2014 

o: Ch. OVATIONS FOREVER A LOVER BOY  

m: Ch. LEMURO DIAMOND KISS  

chov: R. Štekr, maj. L. Eschnerová 

 

V3 

EMMA  z Targenu *10. 01. 2015 

o RAGSOL VITYAZ 

m: RAGSOL ZHEMCHUZHINKA 

chov: J. Ţourková, maj: A. Pavelcová 

 

V4 

EXCLUSIVE GIRL Brilliant of Moravia  

*03. 05. 2013  

o: KARMACAFE FROM AUDREYS PARADISE 

m: C´KISS ME Z TARGENU  

chov: M. Sittová, maj. M. Broukalová 

V 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA DOCE BRASILEIRA Sylvadog Bohemia  *03.09.2014  

o: Prime Moon Smooth Criminal 

 m: Flower Lady Sylvadog Bohemia 

 chov: Bc. S. Lanková, maj: Bc. S. Lanková 

 

V 

Feny - mezitřída 

  

JCh. WANDY ze Slavonína  *17.01.2014 

o: O´CONNOR  ZE SLAVONINA 

m: FANTASI FREEN ROLNIČKA 

chov: L. Hynková, maj: A. Basso 

 

V1 CAC 

 
 

Feny - tř. otevřená 

  

ELLIS z Ivafre  *1.5.2013 

o: PRINC BAJAJA Z IVAFRE 

m: ALLECIA BETH SYLVADOG BOHEMIA 

chov: I. Fremrová, maj: P.Kratochvílová 

 

V1,CAC 

 
 

FAYE z Tichého podhradia *13. 10. 2013 
o: O´MALEY´S SEVEN 

m: LASHALIMAR ABSOLUTELY STUNNING 

chov: E. Pekárová, maj: E. Pekárová 

 

V2, res.CAC 

WYCZESANA WANDZIA  Astarte Gold  *21. 09. 2013 
o: ANANASOWY AMBROZY Astarte Gold 

m: GORACA GRAZYNA Astarte Gold 

chov: Rafal First, maj: L. Bejčková 

 

V3 

LEWISIE Moravia Clér *10. 07.2011  

o: BLACKBERRYS MISSION COMPLETED  

m: GILLIENE IMPERIAL BOHEMIA 

chov: O. Michlová, maj: J. Šedinová 

 

VD 



 

 

Feny - tř. vítězů 

  

Ch.KENYA z Ivafre *11.04.2010 

o: BO-TWISTER.SON SHAH ABBAS 

m: HAGI MA-CA-LU 

chov: I. Fremrová, maj: E. Baláţová 

 

 

 

 

 

 

 

V1,CAC, KL. VÍTĚZ, BOB, BISS 

 

 
 

 

 

 

 

Ch. CHARLOTTE z Úpatí hor *22.10.2012 

o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 

 m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE 

 chov: P. Hellerová, maj: P. Hellerová 

 

V2 res.CAC 

Ch. Lemúro DIAMOND  KISS  *19.12.2011 

o: XERALANE´S ISLAND MAGIC 

m: CHEINA DOLL´S HAPPY 

chov: E. Palaimaite, maj: R. Štekr 

 

V3 

 Ch. BOOMBA Saffron Sherhy *07.11.2011 

o: KANGAROO BOHEMIA ACRO 

m:  SAFFRON SHERHY ENJOY STARS ACRO 

chov:  I. Cherkasová , maj: J. Fialová 

 

abs. 

Feny - tř. veteránů 

  

ULI  FANTAZIA z Ivafre  *07.11.2006 

o: VONG-KONG SHAH ABBAS 

m: CH. HANITY Z IVAFRE 

chov: I. Fremrová, maj: O. Maternová 

 

V1, NEJ. VETERÁN 

Feny - tř. čestná 

  

AISHA Diamond Wingate  *14.09.2008 

o: SAFFRON SHERHY KEEP IN STEP 

m: CH. QUEEN STAR BOHEMIA ACRO 

chov: Ing. J. Rychtecký, maj: P. Hellerová 
 

V1 

 
 

 

 

 

 

 



 

Třída mimokonkurenci 

  

FASCO Magic Moravia *21. 10. 2009 

o: ALBERTO MAGIC MORAVIA 

m: C´VANITYMORAVIA CLÉR 

chov: Ţ. Ţišková, maj: A. Pavelcová 

předveden 

MR.LUKAS JUNIOR  Sylvadog Bohemia *15.11.2010 

o: SAFFRON SHERHY WELCOME 

m: FLOWER LADY SYLVADOG BOHEMIA 

chov: S. Lanková, maj: J. Šedinová 

 

předveden 

Ch. NETT z Kraje mlh *06. 08. 2000 
o: LUCKY DREAM PAPRSEK TIBETU 

m: BLONDY Z KRAJE MLH 

chov: D. Opltová, maj. V. Johanovská 

 

předveden 

NICOLET Moravia Cler  *9. 11. 2012 

o: CARAMELO  JANTAR MORAVY 

 m: GILLIEN IMPERIAL BOHEMIA   

chov: O. Michlová, maj: A. Basso 

 

předvedena 

Ch. EDDEKA ABATAJ Čo Oju  *13. 3.2002  

o: Ch. BENNY ISPAMÁN 

 m: KCh. KIMMI ABATAJ 

 chov: D. Gottfrídová, maj: JUDr. E. Michalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předvedena 

PES SYMPAŤÁK 2015 

 

SOUTEŢE 

 

DÍTĚ A PES 



 

                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                 

MLADÝ VYSTAVOVATEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

                                   

                                       PÁRY                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   SUPER PUPPY 

                                

 

 

 

                                                                                      
                         

                          PRIMUS MINOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                      BOV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOB A BOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor Shih-tzu klubu ČR děkuje sponzorům a všem lidem kteří se podílejí na přípravě klubové 

výstavy: 

   

Linda Hodová, Daniela Gottfrídová- CHS Čo Oju, Daniela Čermáková - CHS Danetta Goodess, 

Iveta a Igor Stehnovi, Veronika a Láďa Johanovský, Marta Junková, Ladislav Salava, Veronika a  

Láďa Johanovský 

 

 

 

 
 



 

KLUBOVÁ VÝSTAVA 

 SHIH-TZU  

PRAHA, hotel STEP****, 20. 3. 2016 

rozhodčí:  MIROSLAV VÁCLAVÍK  /CZ 

 

HLAVNÍ SPONZOR KLUBOVÉ VÝSTAVY   

 

        
 

  

AGASSI  Jipe Bohemia *30.10.2015 

o:Ch. A´MASHIRO JUSTIRAG 

m: Ch. RED WHITE BEAUTY Z KOJCA COLI 

ch: J. Šedinová, maj: Jeřábková M 
 

VN1 

CIPÍSEK BAMBOO  od Otavy *14.11.2015 
o: Ch BAMBOO Z IVAFRE 

m: BARUNKA OD OTAVY 

ch: M. Šimčík, maj: M. Šimčík 

abs 

  
 

Psi – tř. dorostu 

  

EMERSON Hiragana *29.8.2015 
o: LEE-VENDOSK EYES WIDE SHUT 

m: URGENCE Z IVAFRE 

ch: E. Baláţová, maj: : E. Baláţová 

  

 

 

 

 

 

 

VN1 

 

 

Psi – tř. štěňat 

http://shihtzu.wbs.cz/VYSTAVY/3_2016/uvod_original.jpg


 

 

Psi – tř. mladých 

B.G.PERSY Justirag *30. 05. 2015 
o: RIO FORALLURESOLLIS SENDIA 

m: REBECA ZE SLAVONÍNA 

chov: V. Policar, maj. V+K. Policarovi 

 

V1, CAJC, BOJ 

NEPOMUK z Ivafre *25. 10. 2014  
o: ICh. SAFFRON SHERHY O. K. STARS ACRO 

m: EJW, Ch. FÁMA Z IVAFRE 

ch: I. Fremrová, maj: I. Fremrová 

  

V2 

  

BENTLEY JUNIOR Hiragana  *11. 05.2014 
o: WENRICK´PLAY IN LOUD 

m: KENYA Z IVAFRE 

ch: E. Baláţová, maj: E. Baláţová 

  

VD1 

  

CHOCOLLATE z Úpatí hor  *22.10.2012 

o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU    

m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE      

chov:  P. Hellerová, maj:  P. Hellerová 

  

 

 

 

 

 

 

 

V1 CAC, BOB 

 

JCh. JONATÁN z Ivafre *2. 2.2014 
o: JCh. E THAO-TCHU SHAH ABAS          

m: EBI Z IVAFRE 

 chov:  I. Fremrová, maj I. Fremrová + V. Kaňák    

  

V2 

ADEN Wang Chook *28.8.2013   
o: SHOWCASE OTERO CHO OYU 

m: GAY-DIANG SHAH ABBAS 

ch: I. Beradze,  maj: S. Milerová 

  

V3 

CONSTANTINE Salusana *15.12.2013 
o: BR PEPPER´S NEVER SAY NEVER 

m: ANNIE Z JIŢNÍ RŮŢE  

chov: A. Kuba., maj: L. Kubová 

  

V4 

 Ch. A´MASHIRO Justirag *07.09.2012  
o :SAN JUAN DEL RIO SUCCES ESSENCE 

m: REBECCA ZE SLAVONÍNA 

chov: V. Policar, maj: J. Šedinová 

VD 

Psi - tř. mezitřída 

Psi - tř. otevřená 



 

Ch. ASCANIO Paprsek Tibetu *24.07.2013   

o: SAFRON SHERHY KEEP IN STEP 

m: Z’OTERA PAPRSEK TIBETU 

ch: L. Eschnerová, maj: L. Eschnerová 

  

VD 

LINCOLN Moravia Clér *10.07.2011 

o: BLACK BERRY S MISSION COMPLETED       

m: CILLIENE IMPERIAL BOHEMIA 

chov:  O. Michlová, maj P. Sněhotová 

  

D 

  

Ch. ARTICO Danetta Goddess  *02.12. 2011       
o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 

m: DANETTA IMPERIAL BOHEMIA       

chov: D. Čermáková, maj:  D. Čermáková  

  

 

 

 

 

 

 

 

V1 CAC 

 

Ch. TARRON ze Slavonína *23.01.2011 
o: O´CONNOR ZE LAVONÍNA 

m: ANN FOR SLAVONÍN OD MNICHŮ 

chov:L. Hynková, maj: A. Pavelcová 

  

V2 

Ch. HEAVEN ANGEL z Úpatí hor  *25.09.2011 
o: X-TREME CHA CHA PREMIUM BOHEMIA 

m:  WANNA BE GOOD PREMIUM BOHEMIA 

chov: P. Hellerová, maj:  V. Johanovská + P. Hellerová 

  

V3 

Ch. X-TREME CHA CHA Premium Bohemia 

*18.01.2009 
o: ICh. PRIME MOON CHA CHA CHA 

m: ICh. EXTAZE BOHEMIA ACRO 

chov: L. Bejčková, maj:  P. Hellerová 

  

V4 

Ch. O´NEIL ED Sylvadog Bohemia  *28.05.2011  
o: PRIME MOON SMOOTH CRIMINAL 

m: WHISKEY TANGO PREMIUM BOHEMIA 

chov: S. Lanková, maj. I. Majerová 

  

 

 

 

 

 

 

 

V 

Psi - tř. vítězů 



 

  

ICh. ALFRÉD z Ivafre *26.11.2007  
o: EJW ICh. PRINC BAJAJA Z IVAFRE 

m: CLEOPATRA LÁSENKA            

chov:  I. Fremrová , maj: E. Býšková+ I. Fremrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V1, NEJ. VETERÁN, BOV 

 

 

Ch. DANISH PRINCE Roy´s Sun  *22.05.2007 
o: ICH. BIG CHOICE MEI ROYAL AIR FORCE 

m: ICH. AMERICAN BEAUTY CZECH TRIUMPH 

chov: R. Štekr, maj: R. Štekr 

 

V2 

Ch. BAMBOO z Ivafre *19.12.2007  
o: VIRTUS-ATREI KIRABZER 

m: HANITY Z IVAFRE 

chov: I. Fremrová, maj: J. Fialová 

  

VD3 

ICh. UNIQUE CHACHA Bohemia Acro 

*07.07.2004 
o: ICh. PRIME MOON CHA CHA CHA 

 m: TOP PREMIUM BOHEMIA ACRO 

chov: J. Podzemská, maj: V. Johanovská 

  

VD4 

  

 EW, Ch. Showcase OTERO CHO OYU  

*22. 12. 2009  
o: SHOWCASE NUVOLARI 

m: SHOWCASE MIU MIU 

chov: M. Maldini, maj: D. Gottfrídová+M. Junková 

 

 

 

 

 

  

 

 

V1, VÍTĚZ TŘ. ČESTNÉ 

 

 

Ch. AKIM z Ivafre *10. 11. 2012 
o: Ch. HOLLYWOOD FROM AUDREY´S 

PARADISE 

m: Ch. FÁMA Z IVAFRE 

ch: I. Fremrová,  maj: I. Fremrová+E. Býšková  

V2 

Psi - tř. veteránů 

Psi - tř. čestná 



 

AGENT PROVOCATEUR Disanfe  *22.3.2009 

o: VONG KONG SHAH ABBAS    

m: DONELLA SUCCESS SYLVADOG BOHEMIA 

chov: V. Doubková, maj: V. Doubková 

  

abs. 

  

CINDY od Otavy *14.11.2015 
o: Ch. BAMBOO Z IVAFRE 

m: BARUNKA OD OTAVY 

ch: M. Šimčík, maj: M. Šimčík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN1, SUPER PUPPY 

 

ANNE-MARIE  Jipe Bohemia *30.10.2015 
o: Ch. A´MASHIRO JUSTIRAG 

m: Ch. RED WHITE BEAUTY Z KOJCA COLI 

ch: J. Šedinová, maj: M. Jícha 

  

VN2 

  

ANNAVE Moravia Eleganc *31.07.2015 
o: SECRET LIGHT PREMIUM BOHEMIA 

m: VIVIENN Z TARGENU 

ch: P. Sněhotová, maj: P. Sněhotová 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VN1. PRIMUS MINOR 

 

 

AYASHEE Moravia Eleganc *31.07.2015 
o: SECRET LIGHT PREMIUM BOHEMIA 

m: VIVIENN Z TARGENU 

ch: P. Sněhotová, maj: P. Sněhotová 

 

  

VN2 

 

Feny - tř. mladých 

  

XARA ze Slavonína *01.03.2015 
o: Ch.O´CONNOR ZE SLAVONÍNA  

m: Uwe ze Slavonína 

chov: L. Hynková, maj: L. Hynková 

V1, CAJC 

Feny - tř. štěňat 

Feny - tř. dorostu 



 

LADY JANE z Úpatí hor *02.06.2015 

o: JCh. CHOCOLATTE Z ÚPATÍ HOR 

m: HILARY Z ÚPATÍ HOR 

chov: P. Hellerová, maj: P. Hellerová  

  

V2 

CHANEL Brilliant of Moravia *13.01.2015 

o: ONE JOLYAN´S GOLD Z TRGENU 

m: Ch. C KISS´ME  Z TRGENU 

chov: M. Sitová, maj:  M. Sitová 

  

V3 

EMMA  z Targenu *10. 01. 2015 

o RAGSOL VITYAZ 

 m: RAGSOL ZHEMCHUZHINKA 

 chov: J. Ţourková, maj: A. Pavelcová 

  

V4 

DENNING NATALIE Hiragana *16.5. 2015 

o: BRUCE BREED LOVE 

m: KANTILENA Z IVAFRE 

chov: E. Baláţová, maj: Z. Janíková+J. Novák 

  

VD 

JACQUELINA LADY Airez *18.03. 2015 

o: BALU FILKO MORAVIA  

 m: CHERRY AIREZ 

 chov: Z. Krsková, maj O. Maternová 

 

VD 

 

Feny - tř. mezitřída 

  

ESSENCE OF LIFE Roy 's Sun  *19.08.2014 

o: OVATIONS  FOREVER A LOVER BOY  

m: LEMURO DIAMOND KISS  

chov: R. Štekr, maj. L. Eschnerová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1, CAC, BOS 

 

 

ELEGANT PRINCES Roy 's Sun  *19.08.2014 
o: OVATIONS  FOREVER A LOVER BOY  

m: LEMURO DIAMOND KISS  

chov: R. Štekr, maj. R. Štekr 

  

V2, res.CAC 

BORN TO BE WITH U Silvery Wish *26.10.2014 
o: OVATIONS FOREVER A LOVER BOY 

m: HEARTY´S I WILL ALWAYS LOVE U  

chov: V. Bystranská  , maj: I. Majerová 

  

 

V3 



 

 

Feny - tř. otevřená 

  

ELLIS z Ivafre  *1.5.2013 
o: PRINC BAJAJA Z IVAFRE 

m: ALLECIA BETH SYLVADOG BOHEMIA 

chov: I. Fremrová, maj: P.Kratochvílová 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V1, CAC 

 

FAYE z Tichého podhradia *13. 10. 2013 

o: O´MALLEY´S SEVEN 

m:  Ch. LASHALIMAR ABSOLUTELY STUNNING 

chov: E. Pekárová, maj: E. Pekárová 

  

V2, res.CAC 

WANDY ze Slavonína *17.01.2014 

o: O´CONNOR  ZE SLAVONINA 

m: FANTASI FREEN ROLNIČKA 

chov: L. Hynková, maj: A. Basso 

  

V3 

Ch.LEWISIE Moravia Clér *10. 07.2011  

 o: BLACKBERRYS MISSION COMPLETED  

m: GILLIENE IMPERIAL BOHEMIA 

 chov:O. Michlová,  maj: J. Šedinová 

  

VD4 

CELESTA Daholu *02.10.2013 

o: FAIR PLAY Z IVAFRE 

m: YZZI-ATREI KIRABZER 

chov: D. Svobodová, maj: D. Svobodová 

  

VD 

 

Feny - tř. vítězů 

  

Ch. CHARLOTTE z Úpatí hor  *22.10.2012 
o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 

m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE 

chov:  P. Hellerová, maj:  P. Hellerová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1, CAC 

 

 



 

Ch.Lemúro DIAMOND  KISS  *19.12.2011 
o: XERALANE´S ISLAND MAGIC 

m: CHEINA DOLL´S HAPPY 

chov: E. Palaimaite, maj: R. Štekr 

  

V2, res.CAC 

Ch.KENYA z Ivafre *11.04.2010 
0: BO-TWISTER.SON SHAH ABBAS 

m: HAGI MA-CA-LU 

chov: I. Fremrová, maj: E. Baláţová 

  

V3 

Ch. RED WHITE BEAUTY z Kojca Coli 

*20.04.2012 

o: CALMATO MERLOT POLAND 

m: KELTA´S LOOK WHO´S HERE 

chov: K. Kiwak, maj J. Šedinová 

 

V4 

  

Ch. BAILA J. Jantar Moravy  *28.01.2008 
o: SAFFRON SHERHY KEEP IN STEP 

m: JANIS J. PREMIUM BOHEMIA 

chov: I. Stehnová, maj: I. Stehnová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1, NEJ. VETERÁN 

 

 

ROZÁRKA z Ivafre *23.04.2006 
o: XERELANE´S ABSOLUTE POWER 

m: CLEOPATRA LÁSENKA 

chov I. Fremrová, maj: M. Šimčík 

 

V2 

  

   

ICh. DAY BREK Bohemia Acro *07.08.2002 
o: ICh.TUSCANY`S CHALLENGER AT ACTE  

m: SANNIE`S KE-SAN C`AN`DIE  

chov: J. Podzemská, maj: V. Johanovská 

  

PŘEDVEDEN 

FASCO MagicMoravia  

*21. 10. 2009 
o: ALBERTO  MAGIC MORAVIA 

m: C´VANITYMORAVIA CLÉR 

chov: Ţaneta Ţišková, maj: Adéla Pavelcová 

 

  

PŘEDVEDEN 

Feny - tř. veteránů 

Třída mimokonkurenci - psi 



 

Ch. NETT z Kraje mlh  *06.08.2000 
o: LUCKY DREAM PAPRSEK TIBETU 

m: BLONDY Z KRAJE MLH 

chov: D. Opltová, maj. V. Johanovská  

PŘEDVEDEN 

NEJSTARŠÍ PES VÝSTAVY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NICOLET Moravia Cler  *9. 11. 2012 
 o: CARAMELO  JANTAR MORAVY 

 m: GILLIEN IMPERIAL  BOHEMIA   

chov: O. Michlová, maj: A. Basso 

PŘEDVEDENA 

 

SOUTĚŽE 
 

SUPER PUPPY PRIMUS MINOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída mimokonkurenci - feny 



 

BOJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOV 

 

 

BOB a BOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MLADÝ VYSTAVOVATEL   1. kategorie 

Eliška Konvalinková   1. místo 

Dominik Jícha  2. místo 

 

 

 

 

MLADÝ VYSTAVOVATEL    2. kategorie 

Klára Sněhotová   1. místo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor Shih-tzu klubu ČR děkuje sponzorům a všem lidem kteří se podílejí na přípravě klubové 

výstavy:  

 

TENESCO,  SPORT FORTE, KHEIRON, s.r.o. – Úvaly, Daniela Gottfrídová CHS Čo Oju, Jitka 

Šedinová CHS JIPE BOHEMIA, L + V. Johanovský, Zuzana Nováková, Robert Kubeš, Marta 

Junková, Petr Šedina 

 

  



 

 

VETERINÁRNÍ PORADNA 

 

LETNÍ NÁSTRAHY 

 

Tepelný stres 

 

Díky dnes jiţ dosti dobré osvětě na téma přehřátí většina majitelů ví, ţe nemá psa 

nechávat v létě ve voze, byť by si šli jen koupit zmrzlinu, a nejezdit se psem na dlouhé 

cesty přes den, pakliţe nemáme v autě klimatizaci. To je jiţ x-krát napsaná rada a 

myslím, ţe kaţdému jasná. 

Málokdo si však uvědomí, ţe přehřátí organismu a tepelný stres, který můţe končit i 

smrtí psa, zaţívá v létě zvíře při kaţdém venčení. Především ve městech a v první řadě 

malá plemena psů. Neţ majitel např. jezevčíka nebo yorkšírského teriéra dorazí při 

venčení z domu do parku, určitě musí jít desítky aţ stovky metrů po chodníku. V létě 

jsou beton, asfalt a dlaţba jako horká pec a zvíře pohybující se 20–30 cm nad zemí jde 

de facto saunou – vrstvou vzduchu horkého několik desítek stupňů. Člověku to nepřijde, 

má boty a nad jeho koleny uţ teplota klesá. Procházka do parku se ale stává pro jeho 

psa velmi problematickou. Proto doporučuji, máte-li malého či pomalu se pohybujícího 

velkého, ale starého psa, vezměte ho, je-li to moţné, cestou do parku do náručí nebo 

volte cestu ve stínu, přes trávníky či nechoďte ven po poledni. Podobný problém je 

venčení psa u kola a jízda po silnici. Velká a dynamická plemena psů si během po 

rozţhavené silnici doslova „odpálí“ polštářky tlapek. Pod balónky polštářků se objeví 

veliké puchýře a kůţe odpadne do ţivého podkoţí. Pro zvíře je to velmi bolestivé a stav 

si zhoršuje lízáním postiţených míst. 

Pokud víte, ţe máte psa, který trpí epilepsií, cukrovkou, onemocněním srdce či 

dýchacími problémy, zvaţte čas venčení v parných letních dnech. V případě, ţe přeci 

jen dojde k přehřátí psa, coţ se projeví neochotou k pohybu, zrychleným dechem, 

sliněním, výrazným tlukotem srdce, v těţších případech neschopností pohybu, průjmem, 

zvracením a teplotou přes 40 stupňů celsia (měřeno v konečníku), je nutné psa urgentně 

ochladit. Pokud moţno nedoporučuji koupele ve vodě. Z hlediska déletrvající účinnosti 

zchlazování je to nevhodné. Nejvhodnější je zabalit psa do mokrých ručníků, zapnout 

na něj stolní ventilátor, je-li k dispozici, a nejlépe je začít zvíře chladit namrazenými 

balíčky (třeba zeleniny) z mrazáku. Zvíře je dobré převést urychleně na prohlídku k 

veterináři. Na klinice pro zchlazení kritických pacientů pouţíváme obklady z 

namrazeného speciálního gelu (obdoba mrazené zeleniny) a chladné nitroţilní infuse 

tekutin. 



 

Osiny 

 

Osiny jsou obaly zralých semen lučních trav, které dovedou v létě potrápit mnoho 

majitelů psů. Osina je ostrá jako jehla a jednoduše pronikne přes kůţi do těla. 

Nejčastější místo je kůţe mezi prsty na tlapkách, ale v zásadě se osina můţe dostat i do 

jakéhokoliv tělního otvoru - konečníku, močové trubice (penisu) u psa či do pochvy 

feny. Osiny v nose či uších jsou také velmi časté. Osina v podkoţí mezi prsty není 

zprvu vůbec viditelná a ani zvíře nejeví ţádné známky bolesti při zapíchnutí jejího ostré 

ho hrotu. Po několika dnech se však místo zanítí, objeví se hnisavý puchýřek, který si 

pes velmi intenzivně líţe. Puchýřek někdy praskne a osina vypadne. Většinou však ve 

tkáni zůstane a postupně se posouvá dále do hloubky. Pakliţe si majitel rozlízané noţky 

nevšimne či situaci podcení, můţe osina procestovat tlapkou „skrz naskrz“ či při 

neustálém pohybu nohy projet i desítky centimetrů od původního místa vpichu. Jestliţe 

u svého psa objevíte v létě na kůţi mezi prsty rozlízané místo, jedná se na 95% o osinu. 

Návštěva v ordinaci je nezbytná. Drobným řezem provedeným v lokálním znecitlivění 

se místo otevře, osina se najde a vyjme, rána se na pár dní překryje obvazem s hojivou 

emulzí a většinou je za pár dní psík „jako nový“. 

 

Vniknutí osiny do ucha je naproti osině v tlapce provázeno náhlou změnou chování. Pes 

na vycházce nebo po příchodu z vycházky začne intenzivně třepat hlavou, naříká a 

tlapkou si drbe ucho. Nastane-li taková situace v létě (květen aţ říjen) rozhodně se 

NESNAŢTE psovi jakkoliv ucho čistit. V případě osiny ji zatlačíte ještě hlouběji a 

perforujete bubínek. Pokud moţno se snaţte ihned vyhledat odbornou veterinární 

pomoc. Vyjmutí čerstvé osiny z ucha není nic sloţitého. Jakmile však osina v uchu 

zůstane několik dní, vzniknuvší zánět mnohdy osinu skryje a při prohlídce si jí ani 

veterinární lékař nemusí všimnout. 

 

 
Autor: 
MVDr. Michal Čáp 

Veterinární klinika Poděbradská 

Poděbradská 63a/1079, 19800 Praha 9 

tel. 284810471, GSM +420 730 173 769 

e-mail: klinika@veterinapodebradska.cz, cap@veterinapodebradska.cz 

www.veterinapodebradska.cz 

www.facebook.com/veterinapodebradska 

 

 



 

Evidenční karta  

na rok 2017 
         

         Čl. číslo:       
          

Jméno a příjmení                     

Adresa       

PSČ       

E-mail       

Tel:       

Jméno chov. stanice 

(vlastním psa/fenu )       

Klubový zpravodaj zasílat pouze prostřednictvím 

 e-mailu v pdf  formátu  ANO       NE  

 
 
Souhlasím se zveřejněním osobních údajů v klubových materiálech a na 
internet. stránkách klubu. 
 
Zavazuji se dbát stanov a řádů klubu. 
 
 
 
      
_______________________________________ 
Datum a podpis  

 
 

Plaťte bankovním převodem nebo složenkou typu A 

Číslo účtu: 2081370001/5500 V.S.  1+ členské číslo 

Adresa majitele účtu: SHIH-TZU KLUB ČR, Maškova 3, 182 53, Praha 8 – Kobylisy,  

 
Vyplněnou evidenční kartu a  potvrzení o zaplacení pošlete na adresu: 
 
Lenka Eschnerová, Komunardů 17, 170 00 Praha 7 
 lenka.eschnerova@seznam.cz 
 

 

 

Pouze pro stávající členy klubu, nový člen klubu nevyplňuje! 

file:///C:/Users/mjunk_000/AppData/Local/Temp/lenka.eschnerova@seznam.cz


 

Přihláška do klubu 

         

      Čl. číslo: 
 

            

Jméno a příjmení       

Adresa       

PSČ       

E-mail       

Tel:       

Vlastním psa/fenu 

(jméno chov. stanice)       

Klubový zpravodaj zasílat pouze prostřednictvím 

e-mailu v pdf  formátu  ANO       NE  

 
 
Souhlasím se zveřejněním osobních údajů v klubových materiálech a na 
internet. stránkách klubu. 
 
Zavazuji se dbát stanov a řádů klubu. 
 
 
 
      
_______________________________________ 
Datum a podpis  

 
 

Plaťte bankovním převodem nebo složenkou typu A 

Číslo účtu: 2081370001/5500 V.S.  10000 

Adresa maj. účtu: SHIH-TZU KLUB ČR z.s.  118 00 Praha 1, Nový Svět 191 

 

Vyplněnou přihlášku a  potvrzení o zaplacení členského příspěvku pošlete 

na adresu nebo e-mailem:  

 
Lenka Eschnerová, Komunardů 17, 170 00 Praha 7 
 lenka.eschnerova@seznam.cz 

 

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána kartička s členským číslem.  

Toto číslo bude součástí VS pro další platby.  

file:///C:/Users/mjunk_000/AppData/Local/Temp/lenka.eschnerova@seznam.cz


 

Ţádost o vystavení 

 krycího listu 
       
     

Jméno feny a ch. stanice       

Datum narození       

Číslo zápisu v HPK       

Datum posledního vrhu       

Otec       

Číslo zápisu v HPK       

Matka       

Číslo zápisu v HPK       

Majitel       

Adresa        

e-mail, tel. č.       

 

Člen SHIH-TZU klubu ANO  NE 

 
Chovatel svým podpisem ručí za splnění podmínek Zápisního řádu ČMKU, Řádu na ochranu zvířat při chovu 

psů a směrnic Shih-tzu klubu ČR. 
      

 

 
___________________________________ 
Datum a podpis 
 

Plaťte bankovním převodem nebo složenkou typu A 

Číslo účtu: 2081370001/5500 V.S.  2+členské číslo 

Adresa maj. účtu: SHIH-TZU KLUB ČR z.s.  118 00 Praha 1, Nový Svět 191 

           
Vyplněnou žádost o vystavení KL, potvrzení o zaplacení, oboustr. kopii PP 
pošlete na adresu nebo e-mailem: 
 
Marta Junková – HPCH, 5. května 39, 250 82 Úvaly 

Tel: 602352289,   m.junkova@centrum.cz 
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               Přihláška na bonitaci 
        

   Pes  Fena  

 

     

Místo konání a datum       

Jméno psa/feny a ch. st.       

Datum narození       

Číslo zápisu v HPK       

Místo a druh výstavy       

Otec       

Číslo zápisu v HPK       

Matka       

Číslo zápisu v HPK       

Chovatel       

Majitel       

Adresa        

e-mail, tel. č.       

 

Člen SHIH-TZU klubu ANO   NE 

 
Psi, pocházející z ČR, musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. zákona) nebo 

platným pasem pro malá zvířata. Psi musí mít platné veterinární osvědčení o očkování proti vzteklině.  

Souhlasím se zveřejněním výsledku bonitace v klubových materiálech. 
      
 
___________________________________ 
Datum a podpis 
 

Plaťte bankovním převodem nebo složenkou typu A 

Číslo účtu: 2081370001/5500 V.S.  3+členské číslo 

Adresa maj. účtu: SHIH-TZU KLUB ČR z.s.  118 00 Praha 1, Nový Svět 191 
 
Vyplněnou přihlášku, potvrzení o zaplacení, oboustr. kopii PP a doklad o 
absolvování výstavy pošlete na adresu nebo e-mailem: 
 
Petra Hellerová, Dlouhá 460, 431 86 Kovářská 
 zupatihor@seznam.cz  

 
 
 

file:///C:/Users/mjunk_000/AppData/Local/Temp/zupatihor@seznam.cz


 

SEZNAM ČLENŮ  
 

Evid. č. JMÉNO A PŘÍJMENÍ  Evid. č. JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

       

186 Baláţová Eva 144 Policarová Kateřina 

4 Bartošková Jana 187 Pospíšil Pavel 

188 Basso Alena 56 Prokopová Marie 

7 Bejčková Lenka 195 Rubášová Petra Mgr 

151 Broukalová Marta 59 Rychtaříková Zdeňka 

116 Býšková Eva 185 Salava Ladislav 

9 Czudková Helena 197 Sittová  Michaela 

147 Čermáková Daniela 143 Soukupová Věra 

108 Doubková Vladimíra 68 Stehnová Iveta 

194 Dostálová Lenka 134  Svobodová Dana 

15 Eschnerová Lenka 163 Šedinová Jitka 

135 Fialová Jana 150 Šimčík Martin 

184 Fotrová Jitka 196   Štekr Robert 

18 Fremrová Iva 74 Štroblová Kateřina 

19 Gottfrídová Daniela 78 Vargová Jarmila 

20 Hellerová Petra 81 Zátková Marcela 

49 Henyšová Irena 165 Ţihovičová Ernesta 

97 Holakovská Libuše   

25 Johanovská Veronika 

 

 

26 Junková Marta 

35 Krsková Zdenka 

36 Kubeš Robert 

37 Lanková Sylva 

176 Majerová Irena 

193 Maternová Olga 

40 Marethová Hana 

42 Michalová Eva, JUDr. 

191 Milerová Soňa 

46 Opltová Dana 

102 Papeţíková Eva 

167 Pavelcová Adéla 

47 Pekárová Erika Ing. 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Omlouváme se za opožděné vydání zpravodaje z technických důvodů. 

Nešlo o chybu tiskového referenta.  

Děkujeme za pochopení.  

                                            Výbor klubu 

 


