
Čísla vydává: Plemenná kniha ČMKU 

                        Maškova 3 

                        182 53 Praha 8 
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I CZ YORKSHIRE TERRIER CLUB 

se sídlem v Praze                                                 

                                            ŽÁDANKA 

                 O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA 
      

                PLEMENO : BOSTON TERRIER 
 

                                   RÁZ A BARVA: žíhaná/černá s bílými znaky 
 

Zápisové 

tetovací 

číslo 

Jména štěňat 

(do 15ti znaků včetně mezer) 

P/F Datum 

narození 

Rodiče 

    Otec (jméno, chovatelská stanice, zkratka plem.knihy a 

číslo zápisu) 

   

   

   Matka (jméno, chovatelská stanice, zkratka plem.knihy a 

číslo zápisu) 

   

   

   Název chovatelské stanice: 

 

 

Jméno a adresa chovatele vč. PSČ: 
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Upozornění:  Žádanku posílá chovatel na shora uvedenou adresu ve stáží 3-4 týdny věku štěňat. Pokud nemáte dosud chráněný název chovatelské stanice, uveďte „zažádáno“.  

V záznamu uveďte nejprve psy - abecedně, potom feny – abecedně. ČKS přidělí čísla do 10 dnů po doručení žádanky a odešle zpět chovateli. 
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