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Sponzoři: Platinum Natural s.r.o.  
Fitmin 
Cool Pet  
Weber mlýn - Acana, Orijen 
Predrag Vasijevic – chov. stanice „Venecija“ 
Milan Tuggy - chov. stanice „Tuggyra“  
Dagmar Kšánová – chov. stanice „z Jasmínové rokle“ 
Radek Hejl - chov. stanice „Ming Mira“ 

  www.pekingese.eu 
 

 
 

 
 
 
 

 PSI FENY CELKEM 
třída štěňat 1 1 2 
třída dorostu 1 4 5 
třída mladých 5 2 7 
mezitřída 0 3 3 
třída otevřená 3 2 5 
třída vítězů 3 2 5 
třída veteránů 2 3 5 
třída čestná 3 2 5 
 18 19 37 

  



Vážení přátelé, 
 
vítáme Vás na SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 2022 pro plemeno PEKINGSKÝ 
PALÁCOVÝ PSÍK v Stehelčevsi. Velice nás těší Váš zájem o naši 
výstavu konanou, při příležitosti 30. výročí založení Pekinéz klubu. 
 
Přejeme Vám mnoho úspěchů při posouzení Vašich psů jednou z 
nejlepších světových chovatelek našeho plemene, paní Andreou 
Livesey z chovatelské stanice LIVANDA. 
 
Výstavní výbor  
Pekinéz klub, z.s. 
 

 
 
 

 
Program výstavy: od 10:00  Přejímka psů 

od 11:00 Posuzování 
 

Výstavní výbor:  

Ředitel výstavy: Ladislav Peroutka 
Hlavní rozhodčí: Jakub Kadlec 
 
 

 

Delegovaný rozhodčí: Mrs. Andrea Livesey (UK) 



Stuart & Andrea Livesey
chovatelskou stanici 

více než 40 lety. Z prvního vrhu po 
slavném CH. Micklee ROC'S RU AGO 
se narodil jejich první výstavní pes 
Livanda JUMPING JACK FLASH. Měl v 
UK super výstavní kariéru. Tím začala 
jejich celoživotní vášeň a láska k 
pekinézům. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Odchovali mnoho anglických 

šampionů, v začátcích například Livanda MICKLEE MATAHO & Livanda 
MICKLEE GINOLA. V roce 2002 se narodil Santana. 
 

 

 

Livanda SANTANA 

 

 

Andrea Livesey založili 

chovatelskou stanici Livanda před 

více než 40 lety. Z prvního vrhu po 
slavném CH. Micklee ROC'S RU AGO 
se narodil jejich první výstavní pes 

JUMPING JACK FLASH. Měl v 
UK super výstavní kariéru. Tím začala 
jejich celoživotní vášeň a láska k 

Odchovali mnoho anglických 
začátcích například Livanda MICKLEE MATAHO & Livanda 



Santana měl neskutečně úspěšnou výstavní kariéru, své první CC získal již 
ve třídě mladých. Získal celkem 17 CC's v obrovské konkurenci, v
kdy bývalo na výstavách přihlášeno až 100 psů (samců). Byl a stále je pro 
Andreu její “srdeční záležitostí“.  Byl velmi výjimečný jak ve výstavním 
kruhu, tak i mimo něj. Byl nejúspěšnějším plemeníkem v letech 2005
2012 v plemeni pekinéz, v roce 2007 dokonce celé toy skupiny a tím tak i 
nejúspěšnějším plemeníkem vůbec.  

Vládnoucí korunu nejúspěšnějšího plemeníka v UK uvoln
svého syna Maludu, který ji pro chovatelskou stanici Livanda udržel ještě 
dalších pár let. CH. Livanda MALUDA se stal vítězem plemene na Cruft
2011 a tímto vítězstvím ten den splnil i podmínky udělení titulu 
Champion UK. Maludova výstavní kariéra byla ale v
Santanou krátká, jelikož na výstavní pole nastoupili jeho synové Faberge 
& Lukka.  

 
        

 

 

 

 Livanda LUKKA  

             Livanda MALUDA

Faberge měl výjimečnou výstavní kariéru jak v UK, tak i celosvětově. Stal 
se Světovým vítězem FCI 2015 & 2016. Jeho přímý bratr CH. Livanda 
LUKKA, ačkoliv byl výstavně aktivní jen krátce, je otcem Nejúspěšnějšího 
psa toy skupiny 2021 v Americe - CH. Livanda  DEL PORTO 'aka Harry'.
Světový vítěz FCI Faberge uvolnil cestu pro CH. Livanda KASH
ho v jeho šlépějích neméně úspěšně následoval, mnohonásobný držitel 
titulů Best in Show získal titul Světový vítěz FCI 2017, 2018 a přidal i titul 
Evropský vítěz FCI 2018. 

měl neskutečně úspěšnou výstavní kariéru, své první CC získal již 
obrovské konkurenci, v době 

kdy bývalo na výstavách přihlášeno až 100 psů (samců). Byl a stále je pro 
výjimečný jak ve výstavním 

kruhu, tak i mimo něj. Byl nejúspěšnějším plemeníkem v letech 2005-
roce 2007 dokonce celé toy skupiny a tím tak i 

Vládnoucí korunu nejúspěšnějšího plemeníka v UK uvolnil pouze pro 
svého syna Maludu, který ji pro chovatelskou stanici Livanda udržel ještě 

se stal vítězem plemene na Cruft`s 
2011 a tímto vítězstvím ten den splnil i podmínky udělení titulu 

riéra byla ale v porovnání se 
Santanou krátká, jelikož na výstavní pole nastoupili jeho synové Faberge 

Livanda MALUDA 

UK, tak i celosvětově. Stal 
vítězem FCI 2015 & 2016. Jeho přímý bratr CH. Livanda 

LUKKA, ačkoliv byl výstavně aktivní jen krátce, je otcem Nejúspěšnějšího 
CH. Livanda  DEL PORTO 'aka Harry'. 

Světový vítěz FCI Faberge uvolnil cestu pro CH. Livanda KASHMIR, který 
jeho šlépějích neméně úspěšně následoval, mnohonásobný držitel 

titulů Best in Show získal titul Světový vítěz FCI 2017, 2018 a přidal i titul 



 

        Livanda FABERGE
   

 

 

 

 

 

 

Celkem vzato  měli „kluci z Livandy“ celosvětově ohromný úspěch. 

Andrea se svými pekinézi, kteří se opodstatněně řadili k těm 
nejúspěšnějším na světě, zažila ve výstavním kruhu až neuvěřitelnou 
kariéru. Její psi dominovali a stále dominují v rodokmenech těch 
nejlepších pekinézů. Andrea má za sebou i velmi úspěšnou kariéru 
respektované rozhodčí, která měla mj. i tu čest posuzovat plemeno 
pekinéz na Cruft`s v roce 2016. Její tehdejší BOB - Vítěz plemene poté 
získal i vítězství (BIG) v celé toy skupině. Santana je stále držitelem 
rekordu nejúspěšnějšího plemeníka všech dob. A tento titul v
i po tolika letech drží a obhajuje jeho potomek Yakee Aah Ooh Cantona.

 
 
 
 

      Livanda KASHMIR 

 
 
 
 

Livanda FABERGE

“ celosvětově ohromný úspěch.  

těm 
výstavním kruhu až neuvěřitelnou 

rodokmenech těch 
za sebou i velmi úspěšnou kariéru 

respektované rozhodčí, která měla mj. i tu čest posuzovat plemeno 
Vítěz plemene poté 

celé toy skupině. Santana je stále držitelem 
pěšnějšího plemeníka všech dob. A tento titul v současnosti 

i po tolika letech drží a obhajuje jeho potomek Yakee Aah Ooh Cantona. 



Rozdělení tříd: 
Třída štěňat 4-6 měsíců  
Třída dorostu 6-9 měsíců  
Třída mladých 9-18 měsíců  
Mezitřída 15-24 měsíců  
Třída otevřená od 15 měsíců - bez ohledu na získané tituly 
Třída vítězů od 15 měsíců - přístupná pouze s přiznaným titulem – viz níže 
Třída čestná od 15 měsíců - nezadává se CAC, přístupná pouze s 

přiznaným titulem – viz níže 
Třída veteránů od 8 let  
třída čestná a vítězů: pro jedince s titulem: mezinárodní nebo národní šampion, 
Národní vítěz, Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, Evropsky nebo Světový 
vítěz. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých. 
 
Klasifikace: 
Velmi nadějný – ve třídě štěňat a dorostu 
Nadějný – ve třídě štěňat a dorostu 
Výborný – ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, čestné a veteránů 
Velmi dobrý – ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, čestné a veteránů 
Dobrý – ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, čestné a veteránů 
Dostatečný – ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, čestné a veteránů 
Nemůže být posouzen, Diskvalifikace 

      Pořadí je určováno u prvních 4 jedinců oceněných známkou V nebo VD (VN nebo N) 

Zadávané tituly a čekatelství: 
Nejlepší štěně – v konkurenci pes a fena s oceněním VN1 ve třídě štěňat 
Nejlepší dorost – v konkurenci pes a fena s oceněním VN1 ve třídě dorostu 
CAJC-ČR – psovi a feně s oceněním V1 ve třídě mladých 
CAC-ČR – psovi a feně s oceněním V1 ve třídě mezitřída, otevřená a vítězů 
res. CAC-ČR – psovi a feně s oceněním V2 ve třídě mezitřída, otevřená a vítězů,  

pokud byl v dané třídě zadán CAC-ČR 
Vítĕz speciální výstavy – nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1, CAC z 
mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů. 
Vítĕz speciální výstavy mladých - psovi a feně s oceněním V1, CAJC ve třídě 
mladých 
Vítĕz speciální výstavy veteránů – psovi a feně s oceněním V1 ve třídě veteránů 
BOJ – v konkurenci pes a fena s oceněním V1, CAJC-ČR 
BOV – v konkurenci pes a fena s oceněním V1 ve třídě veteránů 
BOB – v konkurenci BOJ, BOV, Vítěz speciální výstavy pes a fena a pes a fena s 
ocenĕním V 1 ze tříd čestných 



Soutěže: 
Dítě a pekinéz –  3 - 11 let 
Nejlepší pár psů – pes a fena v majetku vystavovatele, kteří byli na výstavě 
posouzeni 
Nejlepší chovatelská skupina – 3 až 5 jedinců z chovatelské stanice 
vystavovatele od nejméně 2 různých matek nebo otců, kteří byli na výstavě 
posouzeni 
Nejlepší plemeník - 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. 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu 
ČMKU, těchto propozic a pokyny pořadatelů v průběhu akce. Vystavovatel 
souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy a na webu PK. 
Pořadatel nebude využívat získané osobní údaje a fotografie pořízené na akci k 
jiným účelům než k organizaci a propagaci výstavy (viz. GDPR) a nebude je 
poskytovat dalším osobám. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou 
zapsáni v plemenných knihách FCI. V den pořádání výstavy musí vystavovaní psi 
a feny dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do určité třídy. Z výstavy se 
vylučují: psi nemocní a z nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině 
březosti, feny kojící a háravé feny. Rovněž se vylučují psi v majetku osob, kterým 
bylo odňato právo vystavovat a psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem 
nebo psům.  
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou poplatky 
použity k uhrazení nákladů s výstavou spojených. Pořadatel neodpovídá za 
případné škody způsobené psem či fenou vystavovatele a nebere na sebe 
odpovědnost za zranění, ztrátu či úhyn psa. 
 
PROTEST 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z 
formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí 
být podán písemně, současně se složením jistiny 1000,- Kč a to pouze v průběhu 
výstavy (do ukončení posuzování v kruhu). Protest podaný po skončení 
posuzování ve všech kruzích se neprojednává. Nebude-li protest uznán jako 
opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy 

 



Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPIÓN" 

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v 
mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách 
mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR. 

2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1. 
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají. 
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.  
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových 

kvalitách psa nebo feny.  

Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:  
1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu, 

jsou k dispozici dvě možnosti. Výběr mezi nimi přísluší majiteli psa:   
 Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro 

zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho 
nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno 
na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. 
Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu 
pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných 
čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně 
a musí být schválena P ČMKU.   

 pokud získají 6x čekatelství nejméně ve dvou výstavních sezónách a z toho 
minimálně 3x CAC na mezinárodní výstavě, 1x na výstavě pořádané klubem 
a zbývající 2x CAC na mezinárodní, národní, speciální nebo klubové výstavě  

b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 
2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.  
c) u FCI zatím neuznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC  

2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách 
(výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,  

3) získání čekatelství potvrdí, rozhodčí ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v 
jiné formě dokladu o výsledcích výstavy 

4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a 
průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu 
ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených 
titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou "výborný 2", může 
rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, 
otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, 
kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný 
známkou "výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený 
titul Český šampion nebo Šampion ČMKU, může jedinec posouzený ve stejné třídě, 
který obdržel Res. CAC, využít tento Res. CAC při žádosti o titul Český šampion. 



Potvrzení titulu vítězného psa si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu 
ČMKU nebo na internetových stránkách www.cmku.cz 

Použití Res. CAC pro přiznání titulu Český šampion - výklad  
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem lze použít jako ocenění CAC v tom 
případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC 
ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který 
uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen 
sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská 
stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa. Majitel psa, 
který získal CAC je povinen tuto kopii poskytnout (např. nechat ofotografovat originál 
posudku). V případě neposkytnutí se vystavuje disciplinárnímu řízení ze strany ČMKU  

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020 
 

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION" 

Podmínky pro psa a feny:: 

1. zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP  
2. ocenění minimálně od 2 rozhodčích  
3. započítávají se všechny výstavy konané v ČR pod patronací ČMKU, tedy výstavy 

národní, mezinárodní, klubové, speciální, krajské a oblastní. 
4.  ocenění rozhodčí zaznamená ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné 

formě dokladu o výsledcích výstavy  
5. Titul ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo 

jiné formy dokladů o výsledcích výstav předložených majitelem psa/feny. kde byla 
čekatelství udělena, průkazu původu psa/feny (u zahraničních majitelů fotokopii 
průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul 
do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených 
titulech.  

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020 

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ GRANDŠAMPION" 

1) Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy nebo Šampion ČMKU.  
2) Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě 

šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo 
speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou 
ČMKU. Čekatelství r. CAC nelze pro přiznání titulu GRAND CHAMPION použít a to ani 
v případě, kdy pes s CAC titul GRAND CHAMPION již přiznaný má. 

3) Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.  



4) Získání čekatelství potvrdí rozhodčí ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v 
jiné formě dokladu o výsledcích výstavy 

5) Minimálně jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. 
Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo 
klubových.  

6) Titul ČESKÝ GRAND ŠAMPION uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo 
jiné formy dokladů o výsledcích výstav předložených majitelem psa/feny. kde byla 
čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu 
původu psa/feny) a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, 
vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.  

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020 

 

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION" 

 CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě 
mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových. 

 CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 
 CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión 

přiznán. 
 Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 5. CAJC není 

nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo 
feny.  

Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:  
1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců. Nejméně dvě čekatelství na titul 

musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno v 
mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC nelze 
použít pro přiznání titulu Český šampión. 

2. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích 
3. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné 

formě dokladu o výsledcích výstavy předložených majitelem psa/feny, průkazu 
původu psa/feny (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa/feny) a 
žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení 
titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. 

4. Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo 
šampiónů. 

5. Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který 
obdržel ocenění CAC je již Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.  

Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020 



Psi – třída štěňat: 

1. Venecija TIAGO 
nar.: 16.04.2022    JR 70993 Pek   
o: Livanda Venecija FABIO 
m: Livanda KRISTABEL 
chov.: Vasiljevic Predrag  maj.: Vasiljevic Predrag 
 

Psi – třída dorostu: 

2. Venecija IPPOLITO                   
nar.: 27.02.2022    JR 70994 Pek 
o: REGAL STAR Astarte Gold 
m: Venecija MAGGIE 
chov.: Vasiljevic Predrag  maj.: Vasiljevic Predrag  

 
Psi – třída mladých: 

3. BARTON RIGBY Victoria and Victoria  
nar.: 01.08.2021    CMKU/PPP/5102/-22/21  
o: MATEO LEON Lusky Land 
m: BEAUTY SECRET Victoria and Victoria 
chov.: Khudo Victoria  maj.: Harmáček Stanislav 
 

4. JASKIER Pagoda Zlotych Orchidei 
nar.: 07.05.2021    CMKU/PPP/5073/-21/21 
o: ZHUA DE LARMOSH Lunnyi Swet 
m: CALANTHE Pagoda Zlotych Orchidei 
chov.: Kolenderska-Karasiňska D. maj.: Pospíšilová Jarmila 

5. KASPIAN PRINCE Čínský démant   
nar.: 06.09.2021    CMKU/PPP/5074/21 
o: Yakee WILLIAM WALLACE AT LIVANDA 
m: FANTAGHIRO PRINCESS Čínský démant 
chov.: Dosedělová Iveta  maj.: Dosedělová Iveta 

6. NOBLE BIRTH OF Joliot 
nar.: 04.12.2021    CMKU/PPP/5085/21 
o: JOLLY JOKER Joliot 
m: FREDERICA FRIDA Joliot 
chov.: Schreibová Kateřina maj.: Schreibová Kateřina 



7. REGAL MOON Astarte Gold 
nar.: 03.10.2021    CMKU/PPP/5089/-22/21 
o: REGAL STAR Astarte Gold 
m: PRINCESS LAWINIA Astarte Gold 
chov.: Sowinski Maciej  maj.: Červená Lucie   

Psi - třída otevřená: 
 
8. GORGEOUS STAR Čínský démant 

nar.: 06.10.2019    CMKU/PPP/4975/19/21 
o: Kisci ROCK STAR 
m: ZARIELLA Čínský démant 
chov.: Dosedělová Iveta  maj.: Dosedělová Iveta  

9. KASPAR JOLLY Joliot               
nar.: 11.09.2020    CMKU/PPP/5034/20/21  
o: UNIQUE BOY Čínský démant 
m: FRANCISCA THEA Joliot 
chov.: Schreibová Kateřina maj.: Novotná Iva, PhDr. 
 

10. NICKOLAY BLACK Chrám nebes 
nar.: 01.08.2020    CMKU/PPP/5026/20 
o: KELSEY Chrám nebes 
m: Genesha Good Lak SELLI 
chov.: Zdvihalová Michaela maj.: Zdvihalová Michaela 

Psi – třída vítězů: 
 
11. CHARLIE BLACK STAR Čínský démant 

nar.: 07.02.2020    CMKU/PPP/5013/20/22 
o: Kisci ROCK STAR 
m: YLLAYA BLACKIE Čínský démant 
chov.: Dosedělová Iveta  maj.: Dosedělová Iveta  
 

12. CHERISHED CHARLEA Joliot 
nar.: 22.01.2020    CMKU/PPP/4991/20/21 
o: Lin-Pearl‘ s NOBLESSE OBLIGE 
m: FREDERICA FRIDA Joliot 
chov.: Schreibová Kateřina maj.: Schreibová Kateřina  
 



13. Rumar Kapris REVANSH 
nar.: 27.07.2019    CMKU/PPP/5019/-20/19 
o: MELARY KERION FOR Rumar Kapris 
m: Rumar Kapris YAVA 
chov.: Orekhova M.V.  maj.: Záhejská Dana 

 
Psi – třída veteránů: 

 
14. BASCO KING Venus Bohemia Gold 

nar.: 22.10.2013    CMKU/PPP/4654/13/15 
o: KING Iz Zhasminovogo Dvortsa 
m: PRINCES PERLOVA Astarte Gold 
chov.: Drábková V., Mgr.  maj.: Drábková Věnceslava, Mgr. 

15. Sunrise Dragon NEW KING II  
nar.: 02.12.2013    CMKU/PPP/4716/-14/13/15 
o: Sunrise Dragon EREMA 
m: Sunrise Dragon BALLADA 
chov.: Artemenko Elena  maj.: Stárková Radana 
 

Psi – třída čestná: 
 

16. FANDOR JEROME Joliot 
nar.: 11.06.2017    CMKU/PPP/4873/17/18 
o: LIONELL Čínský démant 
m: BERNADETTE Joliot 
chov.: Schreibová Kateřina maj.: Kšánová Dagmar 
 

17. FANTASY STAR Čínský démant 
nar.: 03.10.2019    CMKU/PPP/4970/19/21 
o: Kisci ROCK STAR 
m: ZULLY Čínský démant 
chov.: Dosedělová Iveta  maj.: Dosedělová Iveta  
 

18. FRODO Xiao-Shan 
nar.: 21.08.2018    CMKU/PPP/4937/18 
o: DORIAN Xiao-Shan 
m: ABHAJA BLACKIE Achátová záře 
chov.: Dolečková Barbora  maj.: Dolečková Barbora 



Feny – třída štěňat: 

19. LATOYA Pagoda Złotych Orchidei zažádáno 
nar.: 21.04.2022     
o: ZHUA DE LARMOSH Lunnyi Swet 
m: CALANTHE Pagoda Zlotych Orchidei 
chov.: Kolenderska-Karasińska D. maj.: Kolenderska-Karasińska Danuta 
 

Feny – třída dorostu: 

20. HARMONY OF BEING Ming Mira 
nar.: 05.02.2022    CMKU/PPP/5092/22 
o: Yakee WILLIAM WALLACE AT LIVANDA 
m: DUCHESS G Ming Mira 
chov.: Hejl Radek, Ing.  maj.: Hejl Radek, Ing. 
 

21. SOPHIE BLACK DIAMOND Peketown                        
nar.: 18.02.2022    LV-55325/22 
o: NERO SHINESDREAMDOG Imperial Fluffy 
m: Prihot Imperatora BONITA 
chov.: Iljašenko Ingus  maj.: Zdvihalová Michaela 

 
22. Sunrise Dragon SUNNY GIRL 

nar.: 26.12.2021    zažádáno  
o: Sunrise Dragon JON SNOW 
m: Sunrise Dragon GRACIOUS LOVE 
chov.: Artemenko Elena  maj.: Machowská Vlasta 
 

23. Venecija IRRESISTIBLE 
nar.: 27.02.2022    JR 70995 Pek 
o: REGAL STAR Astarte Gold 
m: Venecija MAGGIE 
chov.: Vasiljevic Predrag  maj.: Vasiljevic Predrag 

 
Feny – třída mladých:                                                                                                       

24. EUGENIA Imposant Spirit        
nar.: 05.11.2021    CMKU/PPP/5081/21 
o: IMPERIAL Iz Zhasminovogo Dvortsa 
m: SELINA Iz Zhasminovogo Dvortsa 
chov.: Kaválková Katuše  maj.: Kaválková Katuše 



25. NANA JOLLY Joliot 
nar.: 04.12.2021    CMKU/PPP/5086/21 
o: JOLLY JOKER Joliot 
m: FREDERICA FRIDA Joliot 
chov.: Schreibová Kateřina maj.: Schreibová Kateřina 

 
Feny – mezitřída: 

 
26. ADRIN - AMERICANA Perlová koruna 

nar.: 25.11.2020    CMKU/PPP/5039/20 
o: AMERICAN NIGHT Astarte Gold 
m: LARA PERLOVA KORUNA Astarte Gold 
chov.: Machowská Vlasta  maj.: Machowská Vlasta 

 
27. GABRIELLA Ming Mira            

nar.: 07.12.2020    CMKU/PPP/5046/20/22 
o: UNIQUE BOY Čínský démant 
m: ESSENCE Ming Mira 
chov.: Hejl Radek, Ing.  maj.: Hejl Radek, Ing. 

 
28. JENNIE Čínský démant 

nar.: 26.10.2020    CMKU/PPP/5048/20 
o: UNIQUE BOY Čínský démant 
m: ELLIE-LEY Čínský démant 
chov.: Dosedělová Iveta  maj.: Dosedělová Iveta 
 

Feny – třída otevřená: 
 

29. CERY Sheldonii Pink 
nar.: 30.09.2019    CMKU/PPP/4966/19/21 
o: IMPERIAL Iz Zhasminovogo Dvortsa 
m: NELLY Silver moon shine 
chov.: Škorpilová Alena  maj.: Škorpilová Alena 
 

30. INARI Čínský démant 
nar.: 15.06.2020    CMKU/PPP/5029/20 
o: UNIQUE BOY Čínský démant 
m: Kisci GOLDIE HAWN 
chov.: Dosedělová Iveta  maj.: Dosedělová Iveta  
 



Feny – třída vítězů: 

31. ESSENCE Ming Mira 
nar.: 16.02.2018    CMKU/PPP/4911/18/19 
o: Venecija FERERRO 
m: Sibirskaya Korona KALIFORNIA 
chov.: Hejl Radek, Ing.  maj.: Hejl Radek, Ing. 
 

32. XASARAH Perlová koruna 
nar.: 26.10.2017    CMKU/PPP/4892/17 
o: Bilanciato's BALOCCO ASTARTE GOLD 
m: NINNA ASTARTE Perlová koruna 
chov.: Machowská Vlasta  maj.: Machowská Vlasta 
 

Feny – třída veteránů: 

33. BERNADETTE Joliot 
       nar.: 11.12.2013    CMKU/PPP/4983/13/15 
       o: Palacegarden PERCIVAL 
       m: QUIREEN Camargo Dione 
       chov.: Schreibová Kateřina  maj.: Schreibová Kateřina 
 
34. ISANTA GIFT Modrý horizont 

nar.: 07.10.2008    CMKU/PPP/4232/08/10 
o: CHRISTMAS GIFT del Palazzo Imperiale 
m: WANESSA PRINCES Svámí 
chov.: Šlechta Josef  maj.: Hellingerová Miluše 

 
35. REBECA RED Tekiba 

nar.: 28.06.2013    CMKU/PPP/4621/13/17 
o: KAMYR Tekiba 
m: LINA Tekiba 
chov.: Peroutka Ladislav  maj.: Peroutka Ladislav 

Feny – třída čestná: 

36. ELLA ELLE L‘ A Joliot 
nar.: 09.12.2015    CMKU/PPP/4812/15/17 
o: Bellablakes DANDADAZLA 
m: BERNADETE Joliot 
chov.: Schreibová Kateřina maj.: Kombercová Jaroslava 



37. GLAMOROUS GRACE Joliot 
nar.: 22.04.2018    CMKU/PPP/4921/18/19 
o: VITTORIO BLACK Čínský démant 
m: DESTINY DE ABUKANTOS Joliot 
chov.: Schreibová Kateřina maj.: Schreibová Kateřina 

 
 

Soutěže 
 

Nejlepší chovatelská skupina: 

Joliot 
maj.: Schreibová Kateřina 

 

ČMKU 
Pekinéz klub, z.s. 

 
Vás srdečně zvou na 

 
Klubovou výstavu 

 
se zadáváním 

Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, CAJC-ČR, CAC-ČR, res. CAC-ČR, 
Klubový vítěz, BOJ, BOV, BOS, BOB 

 
která se bude konat dne: 27. listopadu 2022 

 
Hostouň 

 
delegovaný rozhodčí: Tomáš Kučera (CZ) 

on-line přihlášení: www.dogoffice.cz  

uzávěrka přihlášek:       

I. -   01.11.2022                      II. -   13.11.2022 



Seznam vystavovatelů: 

Červená Lucie, Horymírova 112, CZ – 413 01 Roudnice n. Labem 7 
Dolečková Barbora, Kouřimská 14, CZ - 130 00 Praha 3 18 
Dosedělová Iveta, Pardubická 15, CZ - 500 04 Hradec Králové 5, 8, 11, 

17, 28, 30 
Drábková V., Mgr., Majakovského 309/5, CZ – 460 06 Liberec 6 14 
Harmáček Stanislav, Pod školkou 773, CZ – 330 26 Tlučná 3 
Hejl Radek, Ing., CZ – 251 69 Brtnice 89 20, 27, 31 
Hellingerová Miluše, Nerudova 1647, CZ - 544 01 Dvůr Králové 34 
Kaválková Katuše, V. Moravce 6, CZ – 273 42 Stehelčeves 24 
Kolenderska Karasińska D., Bocheńska 8/26, PL-31061 Kraków 19 
Kombercová Jaroslava, Brodského 1663, CZ - 149 00 Praha 4 36 
Kšánová Dagmar, Rektorská 618/50, CZ - 108 00 Praha 10 16 
Machowská Vlasta,  CZ - 793 41 Václavov u Bruntálu 6 22, 26, 32 
Novotná Iva, PhDr., Žitná 1487, CZ – 539 01 Hlinsko 9 
Peroutka Ladislav, Újezdec 2, CZ – 294 42 Luštěnice 35 
Pospíšilová Jarmila, Svážná 10, CZ – 664 47 Brno 4 
Schreibová Kateřina, CZ - 267 54 Praskolesy 7 6, 12, 25, 

33, 37 
Stárková Radana, Vranovská 1975/1, CZ – 251 01 Říčany 15 
Škorpilová Alena, Sídliště II 224/11, CZ - 403 32 Povrly 29 
Vasiljevič Predrag, Stevana Tisme 2, SRB – 223 05 Stari Banovci 1, 2, 23 
Záhejská Dana, Bohuslava Martinů 1701, CZ – 415 01 Teplice 13 
Zdvihalová Michaela, Schleyderova 847, CZ – 269 01 Rakovník 10, 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sponzoři výstavy:  

 

 

 

 

 

 

 

 


