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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.  Sylva Lanková 
   Dlouhá 148, 250 72 Předboj 
    775 196 228 
    sylva.lankova@email.cz 
 
Tiskový ref.              Eva Býšková 
   Nušlova 2287, 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 
 732 101 513 
  danielacerm@seznam.cz  
 
člen   Lenka Bejčková 
člen   Soňa Milerová 
 

Kárná komise 
Předseda            Iveta Stehnová 
 Herčíkova 13, 612 00 Brno 
 607 184 609 
  jantar.moravy@seznam.cz 
 
člen   Helena Czudková 
člen   Zdeňka Rychtaříková 
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OZNÁMENÍ - ZMĚNA 
 
K 31. 12. 2016 paní Daniela Gottfrídová z vážných zdravotních důvodů odstoupila ze své funkce 
výstavního referenta. 
Náhradníkem na tuto funkci se stala slečna Sylva Lanková  (Dlouhá 148, 250 72 Předboj), která ji 
přijala a vykonává ji od 1. 1. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 

 
Výbor Shih-tzu klubu ČR by chtěl touto cestou poděkovat paní 
Daniele Gottfrídové za její dlouholetou obětavou práci pro klub ve 
funkci výstavního referenta a při pořádání klubových akcí.  
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POPLATKY NA ROK 2017 

 
 
 

 

 
 

1Pokud 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 
 
2Vystavení expresního KL je do tří pracovních dní, za tuto službu si klub účtuje příplatek 100,- Kč. 
Před odeslání žádosti o vystavení expresního KL je potřeba se telefonicky spojit z HPCH, aby o této 
žádosti věděl. 
 
3Při neúplné nebo nečitelné žádosti či přihlášce zaslané některému z referentů bude tato dokumentace 
vrácena na dobírku zpět chovateli na doplnění a klub si za tuto službu 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 500,- Kč 1000,- Kč
Text+foto ½ A5 200,- Kč 

 
Text+foto ½ A5 250,- 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 250,- Kč 

Čestný člen   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 cestu1

Příplatek za expresní KL 2 100,- Kč

Manipulační poplatek  3 50,- Kč

Čipy 1 kus  170,- 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 
Každá 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 + knížka klubového šampiona 
5+členské číslo inzerce 
 
Prosíme o správné a úplné vyplňování žádostí a přihlášek zasílaných na adresy jednotlivých referentů. 
V případě neúplnosti budou tyto zaslány zpět odesílateli k doplnění.  
Současně s přihláškou nebo žádostí zasílejte i povinné přílohy (oboustranné kopie PP s vyplněným 
majitelem, doklad o zaplacení, výstavní ocenění….) 
 
 

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 můžete vyplnit, vytisknout a odeslat poštou nebo ho můžete vyplnit a odeslat jako přílohu e-
mailu na adresu příslušného referenta. E-mailové adresy najdete na každém formuláři v jeho dolní 
části. Nezapomeňte společně s formulářem zaslat i ostatní nutné přílohy. 
 
Přihláška na výstavu, evidenční karta a žádost o zveřejnění v seznamech (chovných jedinců, KŠ a KJŠ, 
chovatelských stanic…) nemusí být opatřena vlastnoručním podpisem. U ostatních formulářů je podpis 
nutný.  
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TERMÍNY BONITACÍ  na rok 2017 
 

KV 19. 03. 2016 Praha, hotel Step  

NVP 16. 07. 2016 Mladá Boleslav  

KV 22. 10. 2017 Praha, hotel Step  

   

   
 

VÝSTAVY POŘÁDANÉ KLUBEM v roce 2017 

19. 03. 2017 -  KV Praha  - se zadáním CAC 
22. 10. 2017 - KV Praha - se zadáním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ 

Rozhodčí posuzující klubové výstavy budou uvedeni na stránkách klubu. 

13. 5.2017 Členská schůze Klubu 
 

MVP v ČR 2017            NVP v ČR 2017 

04. 02. 2017 MVP - Brno 08. 01. 2017 NVP - Brno 

05. 02. 2017 MVP - Brno 09. 04. 2017 NVP - Ostrava 

16. 04. 2017 MVP - Praha 02. 07. 2017 NVP - Klatovy 

24. 04. 2017 MVP – České Budějovice 16. 07. 2017 NVP - M. Boleslav 

21. 05. 2017 MVP - Litoměřice 24. 09. 2017 NVP - Brno 

25. 06. 2017 MVP - Brno 

13. 08. 2017 MVP - M. Boleslav 

08. 10. 2017 MVP - Č. Budějovice 

04. 11. 2017 MVP - Praha 

05. 11. 2017 MVP - Praha 
 

 

Termíny Světových výstav  Termíny Evropských výstav  

09.-12.11. 2017  Lipsko, Německo 25. -27. 08. 2017 Kyjev, Ukrajina 
10. 11. 2017 IX. sk. FCI 27. 8. 2017  IX. sk. FCI 

www.wds2017.de www.eurodogshow2017.org 
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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 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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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: sdružování 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, přičemž 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 udržení geneticky zdravé populace tohoto plemene. 
Spolek zejména: 
1. pořádá výstavy psů a bonitace svého plemene podle předpisů FCI a ČMKU, čímž 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, 
každá změna podléhá schválení členskou schůzí, chov je prováděn vždy 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 
 

III. 
Členství ve spolku 

 
a) Členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let bez 
rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazaní, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního 
nástupce. 
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b) Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její písemné 
žádosti. Nově přijatý člen je povinen zaplatit členský příspěvěk do 14 dnů ode dne jeho vyrozumění 
výborem spolku o jeho přijetí. Výbor spolku může odmítnout žádost o členství, pokud dojde k názoru, 
že přijetím za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku. 
c) Čestné členství je vyznamenáním, které nezakládá žádná 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. obdržet zdarma zpravodaj spolku 
7. obdržet výtisk platných předpisů spolku 
8. podávat stížnosti příslušnému orgánu spolku tj. výboru spolku nebo kontrolní a revizní komisi 
9. požívat všech výhod poskytovaných spolkem, pokud jsou takové vyhlášeny 
10. požadovat na členských schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření spolku 
 
e) Povinnosti členů spolku: 
1. dodržovat 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 
běžného 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. dodržovat 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 
4. vyloučením člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, zanedbává své členské 
povinnosti, hrubě porušuje stanovy a ostatní předpisy, ohrožuje 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 jakož i o dalších možných kárných opatřeních – napomenutí a pozastavení členství 
rozhoduje kárná komise a to dle kárného řádu spolku, který předkládá výkonný výbor ke schválení 
členské schůzi. 
 
i) Služby poskytované členům spolku 
1. vydávání klubových normativů a řádů 
2. vedení chovatelské evidence 
3. vydávání zpravodaje spolku 
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4. zabezpečení a organizování každoroční 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: 
 
1. schvalování předložené zprávy o činnosti a hospodaření spolku a zprávy KRK 
2. schvalování stanov spolku, jejich změn a ostatních předpisů spolku 
3. schvalování plánu činnosti a hospodaření spolku na další kalendářní rok 
4. projednávání činnosti výboru spolku a schvalování jeho návrhů 
5. odvolávání členů výboru spolku, případně schvalování vyloučení člena spolku na návrh výboru     
spolku a KK, k čemuž je zapotřebí ¾ většina hlasů z celkového počtu přítomných členů 
6. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků na příští období 
7. volba členů výboru, členů kontrolní a revizní komise a členů kárné komise 
8. rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku 
Pokud není těmito stanovami uvedeno jinak, členská schůze je usnášeníschopná vždy bez ohledu na 
počet přítomných členů. K přijetí rozhodnutí členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů 
přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Členská schůze rozhoduje veřejným hlasováním 
svých členů. Hlasování o předloženém návrhu se provádí tak, že členové hlasují pro nebo proti. O 
každé 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, přičemž možnost 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, že 
již není zvolených náhradníků, provede nejbližší členská schůze doplňující volbu. Volby výboru 
spolku, KRK, KK se provádějí tajným hlasováním dle navržené kandidátky, případně doplněné o 
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kandidáty z pléna. Každý člen má právo žádat 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 že 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, jakož 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 může výbor spolku svolat jednatel nebo hlavní poradce 
chovu, pokud tak nemůže 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 každé schůzi výboru musí být pořízen 
zápis, který sepíše buď jednatel, nebo osoba výborem k tomu určená před začátkem schůze. 
 
Do působnosti výboru spolku náleží 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 každé členské schůzi a v 
informačním zpravodaji a rozhodování o finančních záležitostech 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, že k 
napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis předseda. K jednání jménem spolku 
může být zplnomocněna předsedou další osoba, a to na základě písemné speciální plné moci. Předsedu 
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spolku volí ze svých řad výbor spolku. Předseda spolku se řídí právními předpisy ČR, stanovami, 
rozhodnutími výboru a členské schůze, jakož 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 nahlížet 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. 
4. Všichni členové a výbor spolku jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a 
poskytovat ji potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou 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, jemuž 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, jakož i o 
dalších kárných opatřeních – napomenutí a pozastavení členství ve spolku. 
O uložení druhu kárného opatření rozhoduje KK dle závažnosti 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 
považuje 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, může KK 
rozhodnout v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení. 
4. Jednání KK je neveřejné. KK rozhoduje většinou hlasů svých členů. Jestliže KK rozhodne, že kárně 
odpovědná osoba se kárného provinění dopustila, uvede, v čem kárné provinění spočívá, zda jej 
hodnotí jako závažné a rozhodne o uložení kárného opatření. Rozhodne-li KK, že 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. 
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5. Písemné vyhotovení rozhodnutí musí obsahovat: 
- datum konání ústního jednání a složení 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. 
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 čleské schůze. Vyloučený člen může 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 

a) Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci 
majetku odpovídá výbor dle ust. těchto stanov. 
b) 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. 
c) Veškeré získané prostředky spolku musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k 
financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro 
realizaci těchto činnosti. 
d) Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To však 
nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. 
e) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 
 

VI. 
Zánik spolku 

a) Spolek může 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 okamžiku, kdy členská schůze předchozí 
návrh zamítla. 
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VII. 
Závěrečná ustanovení 

a) 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 vloženy 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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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 žádosti 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 žádosti o titul C.I.B. / C.I.E., přiložte oboustrannou kopii PP 
  Odešlete na  champion@fci.be  nebo poštou  na adresu FCI Office; 13, Place Albert I, 6530 

Thuin; Belgique 
 
 
Doporučujeme odesílat formulář až 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, doložte 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 
 
 
 
 
1.9.2016  
29.8.2016 na zasedání FCI, čeští delegáti oznámili, že ČR bude kandidovat na pořadatelství 
Světové výstavy psů v roce 2021. Rozhodovat se o tom bude v roce 2017 při světové výstavě v 
Lipsku. 
 
 
 
 
 
 

 

.
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VÝSTAVNÍ TITULY dle VŘ ČMKU 
platné od 1. 3. 2016 

 

 

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 může být tento titul udělen v každé 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 vždy uvedeno, zda je možné 
titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného 
chovatelského klubu. Titul může 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 obdrželi 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  
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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 soutěže nastupují Nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, 
Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 
z třídy veteránů). Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz, postupují do 
soutěže o BOB nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 ze třídy veteránů) a 
fena (V1 z třídy veteránů) a všichni CAC. Titul může 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 soutěže 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 než je jedinec, který obdržel titul BOB.  
 

2) Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci 
závěrečných soutěží na mezinárodních a národních výstavách 

Juniorský vítěz skupiny FCI – (JBIG) 

Do soutěže 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 soutěže nastupuje 
vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěže (J BOD,J BIS) postupuje pouze 
jeden pes ze skupiny (J BIG) 

Juniorský vítěz dne (JBOD) 

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do 
soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen. 

Juniorský vítěz výstavy (JBIS) 

Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo  Nejlepší 
mladí dne (J BOD) na vícedenních výstavách. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny 
neuznaných plemen. 

 
Vítěz skupiny FCI –BIG  
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Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní 
plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní 
nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS. 

Vítěz dne – (BOD)  

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci, kteří obdrželi titul BIG. 
Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen. 

Vítěz výstavy (BIS)  

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové 
jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny 
neuznaných plemen. 

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita 
kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno 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 
 může 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 
může 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 může 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 obdržel titul BOB 
 
CACIB  -  (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) 
čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může 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) 
 může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této 
soutěže postupují: výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd 
 

4) Nepovinné soutěže  
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Dítě a pes  

Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior 
Handling).  

Senior handling  

Pro vystavovatele starší 17let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior 
Handling).  

Soutěž o nejlepší štěně  

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

Soutěž o nejlepšího dorostence  

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

Soutěž o nejlepšího veterána  

Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV)  

Přehlídka čestných tříd  

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

Soutěž o nejlepšího plemeníka  

Soutěž se může vypsat pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže 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 uvážení zařadit další 
soutěže. Jejich výsledky se neuvádějí v PP. 
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BONITACE 

 
 

Praha  11. 9. 2016 
 
 
 
 

LADY JANE Z ÚPATÍ HOR   
 *2.6.2015     CMKU/SHI/6069/15 

o : CHOCOLATTE Z ÚPATÍ HOR m: HILARY Z ÚPATÍ HOR
KV 23 HL 28 váha 5,35 srst 30 hlava 7.2

nos 2,0 zuby 6/6 P2 barva: bíločerná   
VADY: NE 
POZNÁMKA: Jemnější fena s výborným pohybem
chovatel: Hellerová Petra  
majitel: Hellerová Petra  výsledek:  CHOVNÁ od 11.9.2016 
 

PINA COLADA Z IVAFRE   
*23.7.2015    CMKU/SHI/6091/15

o : JACKPOT Z IVAFRE  m: FÁMA Z IVAFRE
KV 23 HL 28 váha 5,1 srst 26 hlava 7

Nos 2,05 zuby 4/6  P1 barva: trikolor   
VADY: pro chybějící zuby se doporučuje krýt plnochrupým psem, alespoň 3 generace. 
POZNÁMKA:  
chovatel:   Fremrová Iva 
majitel:  Broukalová Marta  výsledek:  CHOVNÁ od 23.10.2016

 

ISIDORA LADY AIREZ   
*26.1.2014       CMKU/SHI/5846/14

o : WHEEL BOHEMIA KANSON m: ELLIS CHERRY AIREZ
KV 21 HL 27 váha 6,0 srst 27 hlava 6,6

nos 1,3 zuby 6/6 TP barva: černobílá   
VADY:  ne 
POZNÁMKA: subtilnější fena, jemnější typ, velmi krátký nos
chovatel: Krsková Zdena 
majitel: Krsková Zdena výsledek:  CHOVNÁ

 

CHANEL BRILLIANT OF MORAVIA    
 *13.1.2015    CMKU/SHI/6012/15   

o : ONE JOLYAN´S GOLD Z 
TARGENU m:  C´KISS ME Z TARGENU 

KV 25,5 HL 33 váha 6,95 srst 33 hlava 7,8

nos 2,35 zuby 6/6 P2 barva:  zlatá s maskou   
VADY:  ne 
POZNÁMKA:  standartní fena, perf. výraz,  zajímavá barva
chovatel: Sittová Michaela 
majitel: Sittová Michaela výsledek:  CHOVNÁ
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Psi: 
 

IMPERIAL GEM BRILLIANT OF MORAVIA    
 *15.1.2015    CMKU/SHI/6015/15  

o : ONE THE BEST IVEKO-DOG m:  ALEXIS OD ŘÍČKY ŠATAVY
KV 24 HL 32 váha 7,05 srst ostříhaný hlava 7,2

nos 2,5 zuby 6/6 P1 barva:  zlatobílý varlata: obě

VADY:  ne 
POZNÁMKA:  Doporučení krytí feny s výborným skusem
chovatel: Sittová Michaela 
majitel: Sittová Michaela výsledek:  CHOVNÝ

 

 

 

 Praha  11. 12. 2016 
 
Feny: 
 

JOLLY DOLL BRILLIANT OF MORAVIA   
*26.11.2015     CMKU/SHI/6157/15 

o : KARMACAFE FROM AUDREYS PARADIS m: BLACK ROSE BRILLIANT OF  MORAVIA
KV 23,5 HL 27 váha 6 srst 29 hlava 7.4 
nos 1,9 zuby 6/6 P1 barva: bílozlatá   
VADY: NE 
POZNÁMKA:  Elegantní fena, pěkná v typu, dobrá kostra
chovatel: Sittová Michaela  
majitel: Sittová Michaela  výsledek:  CHOVNÁ od 26.2.2017

 

MEGGIE Z KOJCA COLI    
*28.6.2015    CMKU/SHI/6123/‐15/15 

o : CHESVET LINE MUST BE 
STAR m: LEGENDARY SPRING SUNSET Z KOLCA COLI 

KV 24,5 HL 29 váha 4,9 srst 31 hlava 6,5 
nos 2,3 zuby 6/6 P1 barva: zlatobílá   
VADY: NE 
POZNÁMKA:  Standartní fena, správný fenčí výraz, dobrý pohyb
chovatel: Krystina Kiwak 
majitel: Svobodová Dana  výsledek:  CHOVNÁ 

 

  
CINDY od OTAVY 

  
*14.11.2015       CMKU/SHI/6137/15 

o : BAMBOO Z IVAFRE m: BARUNKA  od OTAVY
KV 23,5 HL 28 váha 5,3 srst 28 hlava 6,7

nos 2,3 zuby 6/6 P1 barva: černobílá   
VADY: NE 
POZNÁMKA:  Drobnější fena, hezký výraz, správná mechanika pohybu
chovatel:  Šimčík Martin 
majitel:  Šimčík Martin výsledek:  CHOVNÁ od 14.2.2017
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ELEGANT PRINCESS ROY´S SUN   

  
 *19.8.2014    CMKU/SHI/5933/14   

o :OVATIONS FOREVER A  LOVER BOY m: LEMURO DIAMOND KISS 
KV26,5 HL 28 váha 6,3 srst 32 hlava 6,6 
nos 2,1 zuby 6/6 TP bílozlatá   
VADY: NE 
POZNÁMKA:  Elegantní fena, výborný fenčí výraz, hezký pohyb
chovatel:  Štekr Robert 
majitel:  Štekr Robert výsledek:  CHOVNÁ  
 

Psi: 
 

B.G. PERSY JUSTIRAG     
 *30.5.2015    CMKU/SHI/6064/15 

o : RIO FOR ALLURE SOLLIS SENIDA m: REBECCA ZE SLAVONÍNA
KV 26 HL 30 váha 7,4 srst 35 hlava 7,8

nos 2,2 zuby 6/6 P1 zlatobílý varlata: ano 
VADY: NE 
POZNÁMKA:  Kompaktní statný pes, pěkný výraz, dobré předvedení
chovatel:  Policar Václav 
majitel:  Václav a Kateřina Policarovi výsledek:  CHOVNÝ
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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 
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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 můžete 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 
 KNÍŽKU 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 použít maximálně 50 bodů 
o ocenění, která byla použita pro získání titulu JUNIOR ŠAMPION nelze znovu použít 
o ocenění, která byla použita pro získání KŠ a KJŠ v jiném klubu nelze znovu použít 
o body se nesčítají, uplatňují se body za nejvyšší dosažený titul (výjimkou je klubová výstava, 

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

Bc. Sylva Lanková – výstavní referent 
Dlouhá 148, 250 72 Předboj 

tel: 775 196 228, e-mail: sylva.lankova@email.cz 
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PŘEHLED PŘIZNANÝCH KLUBOVÝCH ŠAMPIONŮ ZA 
ROK 2016 

 
 

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION 2016 
 
Ch. ALFRÉD z Ivafre *26.11.2007 
 ICH, CH CZ, SK, D, A// Grand CH CZ, SK, VetCH CZ, SK, // BOB, BIG, BIS, Klubový šampion 
  

Majitel:   Eva Býšková 

 
 
 

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION 2016 

B.G.PERSY Justirag *30.5.2015 

o: RIO FORALLURE SOLIS SENIDA 

m: REBECCA ze Slavonína 

přiznán dne: 9. 12. 2016 

majitel: V+K.Policarovi 
 

     

 

 

LADY JANE z Úpatí hor *2. 06. 2015
o: Ch. CHOCOLATTE z Úpatí hor

m: HILARY z Úpatí hor 
přiznán dne: 9. 12. 2016 
majitel: P. Hellerová 
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EMMA z Targenu * 10.1. 2015
o: RAGSOL VITYAZ

m: RAGSOL 
ZHEMCHUZHINKA

přiznán 
dne: 

10. 9. 2016 

majitel: A. Pavelcová 
 

      

 

 

 

ESENCE OF LIFE Roy´s Sun * 19.8. 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* 11.5. 2014
o: WENRICK´S PLAY IN LOUD

m: KENYA Z IVAFRE

přiznán dne: 15.3. 2016 
majitel: K. Policarová 
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KLUBOVÝ ŠAMPION 2016 
 

 Ch. WANDY ze Slavonína *17.01.2014

o: O´CONNOR ze Slavonína 
m: FANTASI FREEN Rolnička 
přiznán dne: 9.12.2016   
majitel: A. Basso 

 

 

 

 

 

 Ch.BENTLEY JUNIOR Hiragana *11.05.2014

o: WENRICK´S PLAY IN LOUD 
m: KENYA Z IVAFRE 
přiznán dne: 9.12.2016  
majitel: V +K Policarovi 

 

 

 

 

 

Ch.CHOCOLATTE z Úpatí hor *22.10. 2012

o: Ch. SHOWASE OTERO CHO OYU 
m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE 
přiznán dne: 9.12.2016  
majitel: P. Hellerová 
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KLUBOVÁ VÝSTAVA  
SHIH-TZU A LHASA APSO 

PRAHA, hotel STEP****, 11.9.2016 

Rozhodčí: pan Vitaliy Belskyy, Ukrajina 

    

 

Psi - třída štěňat 

NABUCCO z Upatí hor * 30.3.2016 
o: Ch. X-TREME ChA ChA PREMIUM BOHEMIA
m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE  
chov: P. Hellerová, maj: P. Hellerová 

VN1  SUPER PUPPY

MA CHI T´O FA FA´SOLO PER I TUOI 
OCCHI *18.03.2016 
o: PERFECT STYLE DI CASA CORSINI 
m: CATHERINE DENEUVE SOLO PER I TUOI 
OCCHI 
chov: M. Filogrosso, maj. V. Soukupová 
  

VN2   

EDY Royal Beatles team  *20.03.2016 
o: CASPIAN PRINCEOF BOHEMIAN KINGDOM 
m: FELICITY BOHEMIA KING  
chov: M. Broukalová, maj. M. Broukalová 
  

VN3   

Psi - třída dorostu 

Saffron Sherhy DENZEL *21.02.2016 
o: DEBEAUX COOPERSRAIN MR MARVELLOUS
m: SAFFRON SHERHY PARADISE 
ch: I. Pipková, maj: I. Stehnová 
  

VN1, PRIMUS 
MINOR 

Psi - třída mladých 

AGASSI  Jipe Bohemia *30.10.2015 
o:Ch. A´MASHIRO JUSTIRAG 
m: Ch. RED WHITE BEAUTY Z KOJCA COLI 

abs.   
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ch: J. Šedinová, maj: Jeřábková M 
  

BAILEY´S Dar Tybetu FCI  *05.06.2015 
o: SOLARIS AVIS HAPPY BOY 
m: RIANA REHETO 
chov: R. Polowczyk, maj: R. Polowczyk 
  

V1,CAJC 
KV.MLADÝCH, BOJ

CEASAR JIPE Bohemia  *03.12.2015 
o: Ch. WENRICK´S CAPTURE THE MEMORY 
m: C.I.B. LEWISIE MORAVIA CLÉR 
 ch: Bc.Jitka Šedinová, maj: Bc.Jitka Šedinová 
  

V2   

Psi - třída mezitřída 

Kaybaroshi Han&Har MIDNIGHT 
PRINCE   * 31.03.2015 
o: BIGFOOT DE THALEK MIDNIGHT STORM 
m: SOLARIS AVIS MADAME KAYBAROSHI  
chov: B. Oleszczuk, maj: J. Žourková 
  

V1,CAC,KLUBOVÝ 
VÍTĚZ, BOB 

Psi - třída 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 
  

V1,CAC 

Ch. AKIM z Ivafre *10.11.2012 
o: Ch HOLLYWOOD FROM AUDREYS PARADIS 
m: EJW ICh. FÁMA Z IVAFRE  
chov: I. Fremrová, maj. E. Býšková 

V2,res.CAC   

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 JIŽNÍ RŮŽE  
chov: A. Kuba., maj: L. Kubová 
  

V4   

Psi - třída vítězů 

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 
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Ch. ARTICO Danetta Goddess  
*02.12.2011      
o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 
m: DANETTA IMPERIAL BOHEMIA       
chov: D. Čermáková, maj:  D. Čermáková 

  

V2,res.CAC 
    

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 

V3   

Ch. KAILÁS Čo Oju   *12.09.2010 
o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 
m: ICh. CHO OYU ČO OJU 
chov:D. Gottfrídová, maj: M.  Zientalski + 
D. Gottfrídová 
  

V4   

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 
  

V   

Psi - třída veteránů 

Ch. ALFRÉD z Ivafre *26.11.2007  
o: ICh. PRINC BAJAJA Z IVAFRE 
m: CLEOPATRA LÁSENKA            
chov:  I. Fremrová , maj: E. Býšková+ I. 
Fremrová 
  

V1, NEJ. VETERÁN, 
BOV 

 Ch. BAMBOO z Ivafre *19.12.2007
o: VIRTUS-ATREI KIRABZER 
m: HANITY Z IVAFRE 
chov: I. Fremrová, maj: J. Fialová 
  

V2   

Psi - třída čestná 

 EW, Ch. Showcase OTERO CHO 
OYU 
*22. 12. 2008  
o: SHOWCASE NUVOLARI 
m: SHOWCASE MIU MIU 
chov: M. Maldini, maj: D. Gottfrídová+M. 
Junková 
  

V1, VÍTĚZ TŘ. 
ČESTNÉ 

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. 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 

V3   
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Feny - třída štěňat 

NEFRETITI z Upatí hor *30.03.2016 
o: Ch. X-TREME ChA ChA PREMIUM BOHEMIA
m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE  
chov: P. Hellerová, maj: P. Hellerová 
  

VN1   

LOVE ME BABY Brilliant of Moravia * 
18.04.2016 
o: JCh. X SAMURAI Z TARGENU 
m: Ch. C´KISS ME Z TARGENU  
chov: M. Sittová, maj: M. Sittová 
  

VN2   

Feny – třída mladých 

HESSI z Targenu  *30.05.2015 
o: SOLARIS AVIS MIRON 
m: JOLYAN´S CRYSTAL HONEY 
chov: J. Žourková, maj: J. Žourková 

V1, CAJC, KLV 
MLADÝCH 

CINDY od Otavy *14.11.2015 
o: Ch. BAMBOO Z IVAFRE 
m: BARUNKA OD OTAVY 
ch: M. Šimčík, maj: M. Šimčík 

V2   

MEGGIE z Kojca Coli *28.06.2015 
o: Ch CHESVET LINE MUST BE STAR  
m: Ch. LEGENDARY SPRING SUNSET Z 
KOJCA COLI  
ch: K. Kiwak, maj:  D. Svobodová 

V3   

JOLLY DOLL BRILLIANT of Moravia * 
26.11.2015 
o: KARMACAFE FROM AUDREYS 
PARADIS  
m: JCh. BLACK ROSE BRILLIANT OF 
MORAVIA  
chov: M. Sittová, maj: M. Sittová 

V4   

AYASHEE Moravia Eleganc *31.07.2015
o: SECRET LIGHT PREMIUM BOHEMIA 
m: VIVIENN Z TARGENU 
ch: P. Sněhotová, maj: P. Sněhotová 

V   

Feny – třída mezitřída 

XARA ze Slavonína *01.03.2015 
o: Ch.O´CONNOR ZE SLAVONÍNA  
m: Uwe ze Slavonína 
chov: L. Hynková, maj: L. Hynková 

V1, CAC,KV,BOS 

EMMA  z Targenu *10. 01. 2015 
o RAGSOL VITYAZ 
 m: RAGSOL ZHEMCHUZHINKA 
 chov: J. Žourková, maj: A. Pavelcová 

V2, resCAC   

LADY JANE z Úpatí hor *02.06.2015
o: JCh. CHOCOLATTE Z ÚPATÍ HOR 
m: HILARY Z ÚPATÍ HOR

V3   
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chov: P. Hellerová, maj: P. Hellerová  
  
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 
  

V4   

Feny – třída otevřená 

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 

BELLUCI Arssamandi  *22.04.2015 
o: Ch. FORT KNOX ASTTARTE GOLD 
m: BRILIANCE GIRL ASTTARTE GOLD 
ch: E. Wędrzycka-Sarnecka, maj: I. Barciszewska 
  

V2, res.CAC   

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. Sittová 
  

V3   

ISADORA LADY Airez  *26.01.2014 
o: WHEEL BOHEMIA KANSON 
m:  ELLIS CHERRY AIREZ 
chov: Z. Krsková, maj: Z. Krsková  
  

V4   

Feny – třída vítězů 

Ch. WANDY ze Slavonína 
*17.01.2014 
o: O´CONNOR  ZE SLAVONINA 
m: FANTASI FREEN ROLNIČKA 
chov: L. Hynková, maj: A. Basso 
  

V1, CAC 

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. BOOMBA Saffron Sherhy *07.11.2011
o: KANGAROO BOHEMIA ACRO 
m:  SAFFRON SHERHY ENJOY STARS ACRO 
chov:  I. Cherkasová , maj:  J. Fialová 
  

V3              

Feny – třída veteránů 
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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 

ULI  FANTAZIA z Ivafre *07.11.2006
o: VONG-KONG SHAH ABBAS 
m: CH. HANITY Z IVAFRE 
chov: I. Fremrová, maj: O. Maternová 

V2   

ANNIE z Jižní růže *15.02.2008 
o: ORION Z IVAFRE 
m: IRIN Z MEDVĚDÍHO DOUPĚTE 
chov: Š. Vašková, maj: A. Kuba +  L. 
Kubová 

V3   

Feny – třída 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 

  

Psi - třída mimokonkurenci 

Ch. I WANT CANDY Premium Bohemia  
06.06.2002 
o: ATLANTA FROM AUDREYS PARADIS 
m: BOOM BAG  
chov: L. Bejčková, maj: I. Stehnová 
  

PŘEDVEDEN 
NEJSTARŠÍ PES VÝSTAVY 

FASCO MagicMoravia *21. 10. 2009
o: ALBERTO  MAGIC MORAVIA 
m: C´VANITYMORAVIA CLÉR 
chov: Žaneta Žišková, maj: Adéla 
Pavelcová 
  

PŘEDVEDEN 

MR.LUKAS JUNIOR  *15.11.2010 
o: SAFFRON SHERHY WELCOME 
m: FLOWER LADY SYLVADOG BOHEMIA 
chov: S. Lanková, maj: J. Šedinová 
  

PŘEDVEDEN 

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 
  

PŘEDVEDEN 

Feny - třída mimokonkurenci 

ROXI z Ivafre  *01.09.2011 PŘEDVEDENA
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SOUTĚŽE 
SUPER 
PUPPY PRIMUS MINOR KL.VÍTĚZ PES KL.VÍTĚZ FENA 

  

  

  BOJ BOV VÍTĚZ TŘ. ČESTNÉ 

  

 

BOB a BOS 

BIS - LHASA APSO 

DÍTĚ A PES 

1. místo 
Kristýna Jenčíková 

 



37 
 

CHOVATELSKÁ SKUPINA 
CHS  ZE 
SLAVONÍNA - 
 L.Hynková 

PÁR PSŮ.  

CONSTANTINE 
Salusana  
+ 
ANNIE z Jižní růže  
maj: L. Kubová 
  
********************** 
Ch. O´NEIL ED 
Sylvadog Bohemia  
+ 
  BORN TO BE WITH U 
Silvery Wish  
maj. I. Majerová

 

      

PES SYMPAŤÁK 2016 

LHASA APSO 

BEATRICE Negrura de 
la Noche  *01.01.2013 

  

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

TENESCO s.r.o ceny pro vítěze 

Kheiron, s.r.o. – Úvaly veterinární dozor 

SPORT FORTE pohár pro BOB 

Eva Býšková  pohár pro BIS 

Daniela Gottfrídová,  

CHS Čo Oju 

kokardy tř. mimokonkurenci a 

Pes sympaťák 2016  

Lucie Kubová 

CHS Salusana 

Dárky pro soutěže DÍTĚ A PES A MLADÝ 

VYSTAVOVATEL 

Robert Kubeš vedoucí kruhu 

Zuzana Nováková zapisovatelka, tlumočník 

Josef Býšek foto vítězů 

Marta Junková zajištění výstavy, tisk materiálů 
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SPECIÁLNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA  
PRAHA, hotel STEP****, 11.12.2016 

Rozhodčí: pan Iuza Beradze, ČR 

    

 

Psi - třída dorostu 

NICLAS z Upatí hor * 30.3.2016 
o: Ch. X-TREME ChA ChA PREMIUM BOHEMIA 
m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE  
chov: P. Hellerová, maj: P. Hellerová 

VN1 

MA CHI T´O FA FA´SOLO PER I TUOI OCCHI 
*18.03.2016 
o: PERFECT STYLE DI CASA CORSINI 
m: CATHERINE DENEUVE SOLO PER I TUOI 
OCCHI 
chov: M. Filogrosso, maj. V. Soukupová 

VN2   

EDY Royal Beatles team  *20.03.2016 
o: CASPIAN PRINCEOF BOHEMIAN KINGDOM  
m: FELICITY BOHEMIA KING  
chov: M. Broukalová, maj. M. Broukalová 

VN3   

Psi - třída mladých 

Saffron Sherhy DENZEL *21.02.2016 
o: DEBEAUX COOPERSRAIN MR MARVELLOUS 
m: SAFFRON SHERHY PARADISE 
ch: I. Pipková, maj: I. Stehnová 

V1,CAJC 

Psi - třída mezitřída 

B.G.PERSY Justirag *30.5.2015 
 o: RIO FORALLURESOLLIS SENDIA  
m: REBECA ZE SLAVONÍNA 
ch: V. Policar, maj: V+K Policarovi 

V1,CAC 
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Bacardi Arssamandi  *22.04.2015 
o: Ch. FORT KNOX ASTTARTE GOLD 
m: BRILIANCE GIRL ASTTARTE GOLD 
ch: E.Sarnecka, maj:A. Kwasna 

V2, res.CAC  

Psi - třída otevřená 

Ch. AKIM z Ivafre *10.11.2012  
o: Ch HOLLYWOOD FROM AUDREYS PARADIS  
m: EJW ICh. FÁMA Z IVAFRE  
chov: I. Fremrová, maj. E.Býšková   

V1,CAC 

J.Ch. NEPOMUK z Ivafre  *25.10.2014  
o: ICh SAFFRON SHERHY O.K.STARS ACRO 
m: EJW ICh. FÁMA Z IVAFRE  
chov: I. Fremrová, maj.I. Fremrová 

V2,res.CAC   

ADEN Wang Chook *28.8.2013   
o: SHOWCASE OTERO CHO OYU 
m: GAY-DIANG SHAH ABBAS 
ch: I. Beradze,  maj: S. Milerová 

V3   

Psi - třída vítězů 

EW, Ch. Showcase OTERO CHO OYU  
*22. 12. 2008  
o: SHOWCASE NUVOLARI 
m: SHOWCASE MIU MIU 
chov: M. Maldini, maj: D. Gottfrídová+M. 
Junková 

V1,CAC,VÍTĚZ SPEC. 
VÝSTAVY, BOS 

CHOCOLLATE 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. ARTICO Danetta Goddess *02.12.2011 
 o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 
m: DANETTA IMPERIAL BOHEMIA      chov: D. 
Čermáková, maj:  D. Čermáková  

V3 
    

BENTLEY JUNIOR Hiragana * 11.5.2014 
o: WENRICK PLAY IN LOUD 
m: KENYA Z IVAFRE 
chov: E.Balážová, maj: V+K Policarovi 

V4   

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 

abs.   

Psi - třída veteránů 

ICh. DANISH PRINCES Roy´s Sun 
*22.5.2007 
o: ICh. BIG CHOICE MEI ROYAL AIR FORCE 
m: ICh. AMERICAN BEAUTY CZECH TRIUMPH
chov: R.Štekr, maj: R.Štekr 

V1, NEJ. VETERÁN, 
BOV 

 Ch. BAMBOO z Ivafre *19.12.2007  
o: VIRTUS-ATREI KIRABZER V2   
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m: HANITY Z IVAFRE 
chov: I. Fremrová, maj: J. Fialová 

Psi - třída čestná 

Ch. KAILÁS Čo Oju   *12.09.2010 
o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 
m: ICh. CHO OYU ČO OJU 
chov:D. Gottfrídová, maj: M.  Zientalski + D. 
Gottfrídová 

V1 

 

Feny - třída štěňat 

MAGIC MOONLIGHT Brilliant of Moravia * 
18.04.2016 
o: BOYAN CHARMBESIDE 
m: UNIQUE BRILLIANT VESELIY GREMLIN 
chov: M. Sittová, maj: M. Sittová 

VN1, SUPER PUPPY 

FRANCESCA Hiragana *4.06.2016 
o: RAMBLER VESELYI GREMLIN 
m: BERLINETTA HIRAGANA 
chov: E.Balážová maj: O. Tuscherová 

VN2   

Feny - třída dorostu

SLAMĚNKA z Ivafre *11.5.2016 
o: ICh.SAFFRON SHERHY O.K. STARS ACRO 
m: AILIN Z IVAFRE 
chov:  I. Fremrová, maj:  I. Fremrová 

VN1, PRIMUS MINOR 

 

NEFRETITI z Úpatí hor *30.03.2016 
o: Ch. X-TREME CHA CHA PREMIUM BOHEMIA 
m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE  
chov: P. Hellerová, maj: P. Hellerová 

VN2   

Feny – třída mladých 

CINDY od Otavy *14.11.2015 
o: Ch. BAMBOO Z IVAFRE 
m: BARUNKA OD OTAVY 
ch: M. Šimčík, maj: M. Šimčík 

V1, CAJC, BOJ 

MEGGIE z Kojca Coli *28.06.2015 
o: Ch CHESVET LINE MUST BE STAR  
m: Ch. LEGENDARY SPRING SUNSET Z KOJCA 
COLI  
ch: K. Kiwak, maj:  D. Svobodová 

V2   

JOLLY DOLL BRILLIANT of Moravia * 
26.11.2015 
o: KARMACAFE FROM AUDREYS PARADIS  
m: JCh. BLACK ROSE BRILLIANT OF MORAVIA 
chov: M. Sittová, maj: M. Sittová 

V3   

Feny – třída mezitřída 
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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  

V1, CAC,VÍTĚZ SPEC. 
VÝSTAVY,BOB   

BOUNTY Arssamandi  *22.04.2015 
o: Ch. FORT KNOX ASTTARTE GOLD 
m: BRILIANCE GIRL ASTTARTE GOLD 
ch: E.Sarnecka, maj:E.Sarnecka 

V2, resCAC   

Feny – třída otevřená
ESSENCE OF LIFE Roy 's Sun  *19.08.2014
o: Ch.OVATIONS  FOREVER A LOVER BOY  
m: Ch.LEMURO DIAMOND KISS  
chov: R. Štekr, maj. L. Eschnerová 

V1, CAC   

BECAUSE I LOVE U Silvery Wish *26.10.2014 
o: OVATIONS  FOREVER A LOVER BOY  
m: HEARTY´S I WILL ALWAYS LOVE U 
chov:V. Drahníková, maj. V. Drahníková 

V2, res.CAC   

ELEGANT PRINCESS Roy 's Sun  *19.08.2014
o: Ch.OVATIONS  FOREVER A LOVER BOY  
m: Ch.LEMURO DIAMOND KISS  
chov: R. Štekr, maj.R. Štekr 

V3   

BELLUCI Arssamandi  *22.04.2015 
o: Ch. FORT KNOX ASTTARTE GOLD 
m: BRILIANCE GIRL ASTTARTE GOLD 
ch: E.Sarnecka, maj:I.Barciszewska 

V4   

DONATELLA Jantar Mravy *26.6.2011 
o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 
m:Ch, BAILA J. JANTAR MORAVY 
ch: I.Stehnová, maj:V.Soukupová

VD   

Feny – třída vítězů
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, CAC   

Ch.Lemuro DIAMOND KISS *19.12.2011 
 o:XERALANE´S ISLAND   
m: CHEINA DOLL´HAPPY O 
chov: E.Palaimaite , maj: R.Štekr 

V2, res.CAC   

Ch. WANDY ze Slavonína *17.01.2014 
o: O´CONNOR  ZE SLAVONINA 
m: FANTASI FREEN ROLNIČKA 
chov: L. Hynková, maj: A. Basso 

V3   

Feny – třída veteránů

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 

Feny – třída čestná
Ch. HEARTY´S I WILL ALWAIYS LOVE U 
* 3.2.2011 
o: Ch. LEGRAND´DREAMCOME TRUE 
m:  Ch. HEARTY´S OMG! IAM IN LOVE 
chov:  P.Sukonnoi maj. V.Drahníková 

V1 

VÍTĚZ TŘ.ČESTNÉ 
  

Ch. BOOMBA Saffron Sherhy *07.11.2011 
o: KANGAROO BOHEMIA ACRO 
m:  SAFFRON SHERHY ENJOY STARS ACRO 
chov:  I. Cherkasová , maj:  J. Fialová 

V2   
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Psi - třída mimokonkurenci
Ch. ASCANIO Paprsek Tibetu *24.07.2013   
o: SAFRON SHERHY KEEP IN STEP 
m: Z’OTERA PAPRSEK TIBETU 
ch: L. Eschnerová, maj: L. Eschnerová 

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 

absence 
 

ICh. UNIQUE CHACHA Bohemia Acro   
*07.07.2004 
o: ICh. PRIME MOON CHA CHA CHA 
 m: TOP PREMIUM .BOHEMIA ACRO 
 chov: J. Podzemská, m.j: V. Johanovská 

absence 

   
 

SOUTĚŽE

 
SUPER PUPPY 

 
PRIMUS 
MINOR 

 
VÍTĚZ SPEC.VÝSTAVY 
PES

 
VÍTĚZ SPEC.VÝSTAVY 
FENA 

 MAGIC MOONLIGHT 
Brilliant of Moravia 

 SLAMĚNKA z 
Ivafre 

 EW, Ch. Showcase OTERO 
CHO OYU

 LADY JANE z Úpatí hor 

  
 
BOJ 

 
BOV

 
VÍTĚZ TŘ. ČESTNÉ

   CINDY od Otavy  ICh. DANISH PRINCES 
Roy´s Sun

 Ch. HEARTY´S I WILL 
ALWAIYS LOVE U 

 

BOB  
  
LADY JANE z Úpatí hor

 BOS  
EW, Ch. Showcase OTERO CHO OYU  

DÍTĚ A PES  
1. MÍSTO  

 

Terezka Tuscherová 

 

 

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

TENESCO s.r.o ceny pro vítěze
Kheiron, s.r.o. – Úvaly veterinární dozor
SPORT FORTE 10% sleva na poháry

STUDIO REN foto vítězů 
Eva Býšková  pohár pro BOB a BOS
Daniela Gottfrídová,  
CHS Čo Oju kokardy pro vítěze a tř. mimokonkurenci  

Lucie Kubová 
CHS Salusana 

Dárky pro soutěže DÍTĚ A PES A MLADÝ 
VYSTAVOVATEL

Robert Kubeš vedoucí kruhu
Zuzana Nováková zapisovatelka
Marta Junková zajištění výstavy, tisk materiálů 
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PROSBA 
 

Rádi bychom poprosili všechny členy klubu, aby se podíleli na přípravě Zpravodaje a zasílali nám 
články, které se týkají našeho plemene. Rádi uvítáme i Vaše návrhy, připomínky a podněty k podobě a 
obsahu zpravodaje, kterými se budeme zabývat a inspirovat při jeho tvorbě.  

Veškeré příspěvky a inzerci zasílejte, prosím, ve formátu A5 na emailovou adresu tiskového referenta 

Předem děkujeme  

Eva Býšková 
tiskový referent 
 evaby@seznam.cz 
 

 

 

VETERINÁRNÍ PORADNA 

 

 

Články, které byly tentokrát vybrány, se týkají využití homeopatie a Bachových esencí v kynologii, 
jejich autorem je slečna Petra Sumeráková a byly převzaty z webových stránek: 
https://svethomeopatie.cz/cs/1681-kynologicke-homeorady (zde můžete najít spoustu dalších 
zajímavých článků) 

Borelioza 

Autor: Petra Sumeráková 

Borelioza je velmi závažné onemocnění, které přenášejí klíšťata a mohou nakazit nejen nás, ale i naše 
čtyřnohé kamarády. Vakcína sice existuje, nicméně její použití je třeba zvážit, neboť je pro organismus 
zatěžující a u citlivých jedinců může vyvolat i negativní reakce organismu. 

Nemoc jako taková se může začít projevovat až mnoho týdnů od infikace klíštětem, neplatít totiž 
stejné pravidlo jako u lidí, že se musí na kůži projevit červený flek v místě, kde bylo klíště přisáté. 
Navíc je již prokázáno, že kromě klíšťat mohou být přenašečem i komáři či roztoči. Onemocnění se 
v první fázi může projevovat podobně jako chřipka. U psa mohou propuknout teploty, v další fázi 
mohou nastat stěhující se bolesti kloubů, pohybové obtíže, kulhání na různé končetiny. Vždy je nutné 
vyhledat veterinárního lékaře a respektovat jím zvolenou léčbu! 

Pokud chceme klasické medicíně pomoci i přírodní cestou, samozřejmě můžeme. Nicméně v případě 
již rozvinuté a chronické fáze boreliózy, kdy jsme nemoc zjistili až po několika měsících, je vhodné 
kontaktovat homeopata, který mimo jiné určí i konstituční léčbu přímo určenou pro vašeho psa. Léčba 
chronické fáze je totiž složitá, delší a může zanechat doživotní následky. 
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Zde je přehled léků, které můžete podat v počátcích onemocnění i v kombinaci s léčbou antibiotickou. 

 Tinktura TOPOL - denně 15 kapek 
 Rhus toxicodendron 15C - na veškeré pohybové obtíže - denně 5 granulí 
 Apis melifica 9C - při otocích kloubů - při zřetelných otocích můžeme podávat velmi často, 

klidně i každou hodinu do zmírnění ototku. 

Velmi používaným lékem je v případě boreliozy Luesinum, tento lék vám však musí předepsat a 
dávkování určit váš homeopat. 

 

Anaplazmóza - další hrozba od klíšťat! 

Autor: Petra Sumeráková 

Anaplazmóza je onemocnění v Česku relativně neznámé. Jeho výskyt je však čím dál častější než 
borelióza. V současnosti proti ní neexistuje žádná očkovací látka. 

Tato infekce napadá a postupně ničí bílé krvinky, jakmile se však stav tohoto onemocnění dostane do 
chronické fáze, může ničit i krvinky červené a způsobit anémii. Příznaky jsou velice různé. Velmi 
často jde o opakující se stavy po 2-3 týdnech, kdy nastoupí prudké a vysoké teploty, pes je apatický, 
nežere, odmítá se pohybovat. Pokud zánět zasáhne klouby, projevuje se to kulháním, zvíře může zcela 
ochrnout. Nemoc zasahuje i další vnitřní orgány - játra, slezinu, ledviny nebo oči, hrozí i oslepnutí. 

Doba mezi infekcí a prvními příznaky je 4-11 dní, i když někteří psi nevykazují symptomy ani po 21 
dnech po infekci. 

Propuknutí nemoci velmi často ovlivňuje aktuální zdravotní stav zvířete. Zdravý a mladý jedinec 
dokáže průvodce onemocnění v krvi sám zničit, pes se slabou imunitou, případně s dalším chronickým 
onemocněním se bohužel nedokáže infekci ubránit. 

Nemoc lze zjistit jednoduchým testem na zjištění protilátek v krvi, který by měl mít k dispozici každý 
veterinární lékař. Léčbu musí nastavit lékař, pakliže se podchytí včas, je velká šance na uzdravení. 
Klasická medicína používá velmi silná antibiotika, která se podávají až několik týdnů. 

Já doporučuji podpořit celkovou léčbu a zároveň rekonvalescenci homeopatiky a bylinkami. 
Velmi se mi osvědčilo níže uvedené schéma u mého více než 12ti-letého veterána, který anaplazmózu 
prodělal v jarních měsících: 

 Na pročištění krve: tinktura z TOPOLU - tato tinktura je již několik let velmi osvědčená a 
mnoha lékaři doporučovaná i na boreliozu - podávala jsem po celou dobu antibiotické léčby – 
což bylo 6 týdnů v dávkování 10 kapek denně. 

 Homeopatika – dle jednotlivých obtíží - v počátcích při vysoké teplotě jsme nasadili 
Belladonnu 9C (do zlepšení stavu), na bolestivost a kloubní ztuhlost zlepšenou pohybem - 
Rhus toxicodendron 15C a po ukončení ATB léčby na celkovou detoxikaci organismu Nux 
vomica 9C - 5 granulí, 1x denně – dobrat celou tubu. V případě starého a celkově nemocného 
zvířete můžete na podporu všech vnitřních orgánů podávat ještě Phosphorus 9C - posiluje 
velmi dobře srdce, je ideální pro kardiaky.  
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Homeopatická psí lékárnička 

Autor: Petra Sumeráková 

Homeopatie je mezi pejskaři stále více oblíbená a okruh nadšenců se raketově zvětšuje. Dnes si proto 
uvedeme nejpoužívanější léky, které by neměly chybět v základní výbavě a domácí lékárně. 

Je samozřejmé, že si postupem času každý udělá okruh svých vlastních léků, ale úplným začátečníkům 
se bude tento seznam hodit. 

 APIS MELLIFICA - lék první pomoci na otoky, v létě nepostradatelný při bodnutí hmyzem, 
otoky po vakcinaci 

 ARNICA MONTANA - veškerá zranění, krvácení, pohmožděniny 
 ACONITUM NAPELUS - při šoku - například při nehodě, při pokousání, veškerý stres. 

Situace, srdeční selhání, náhlá vysoká teplota. 
 BELLADONNA - náhlé ušní záněty, teplota, červené oteklé útvary na kůži - např. Hotspoty 
 IPECACUANHA - proti zvracení 
 NUX VOMICA - žaludeční a trávící problémy, regenerace jater 
 PYROGENIUM - hnisání 
 RUTA GRAVEOLENS – poranění vazů, kloubů, vykloubení, zranění očí 
 SILICEA - zvýšení imunity, vytahuje cizí tělesa - třísky, osiny, proti chronickému hnisání, 

preventivně upravuje přecitlivělost a alergické reakce na očkování 

V každé lékárničce by neměla chybět ani BACHOVA KRIZOVÁ ESENCE, která se dá využít za 
všech okolností - v případě šoku, nemoci, poranění, před návštěvou veterinární ambulance, při bouřce, 
ohňostrojích, atd. 

Další součástí lékárničkové výbavy by mělo být antiseptikum pro případy poranění, různých štípanců, 
škrábanců či popálenin. Výborným přípravkem pro tyty případy je koloidní stříbro nebo éterický olej 
z levandule. 

Co se nám v domácí lékárně nikdy neztratí jsou také různé bylinné tinktury např: 

 JITROCELOVÁ – proti kašli 
 OSTROPESTŘEC - detoxikace organismu, očista jater 
 LICHOŘEŠNICE - onemocnění močového ústrojí 

Toť malý návod k tomu, co zařadit do své domácí "alternativní" výbavy první pomoci. Věřím, že tento 
nejzákladnější souhrn pomůže všem nadšencům, kteří v homeopatických lécích teprve tápou.  
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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! 
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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 majitele účtu: SHIH-TZU KLUB ČR z.s.  Praha 1, Hradčany, Nový Svět 191, 118 00 

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.  
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Žádost 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 majitele účtu: SHIH-TZU KLUB ČR z.s.  Praha 1, Hradčany, Nový Svět 191, 118 00  
 
            
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 majitele účtu: SHIH-TZU KLUB ČR z.s. Praha 1, Hradčany, Nový Svět 191, 118 00 
 
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  
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SEZNAM ČLENŮ k 1.6.2016  
 

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

       

186 Balážová Eva 59 Rychtaříková Zdeňka 

4 Bartošková Jana 185 Salava Ladislav 

188 Basso Alena 197 Sittová Michaela 

7 Bejčková Lenka 143 Soukupová Věra 

151 Broukalová Marta 68 Stehnová Iveta 

116 Býšková Eva 134 Svobodová Dana 

9 Czudková Helena 163 Šedinová Jitka 

147 Čermáková Daniela 150 Šimčík Martin 

108 Doubková Vladimíra 196 Štekr Robert 

194 Dostálová Lenka  Štroblová Kateřina – čestný člen 

15 Eschnerová Lenka 78 Vargová Jarmila 

135 Fialová Jana 81 Zátková Marcela 

184 Fotrová Jitka 165 Žihovičová Ernesta 

18 Fremrová Iva   

19 Gottfrídová Daniela   

20 Hellerová Petra 

 

49 Henyšová Irena 

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 

 Opltová Dana – čestný člen 

102 Papežíková Eva 

167 Pavelcová Adéla 

47 Pekárová Erika Ing. 

144 Policarová Kateřina 

187 Pospíšil Pavel 

56 Prokopová Marie 

195 Rubášová Petra 


