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M E Z I N Á R O D N Í   výstavy  2015 

DUO CACIB Brno      7.- 8. 2.2015 

MVP v Českých Budějovicích    25.4.2015 - 26.4.2015 

MVP Praha       2.5.2015 - 3.5.2015 

MVP Litoměřice      23.5.2015 - 24.5.2015 

Intercanis Brno      27.6.2015 - 28.6.2015 

Interdog Bohemia Mladá Boleslav    29.8.2015 - 30.8.2015 

MVP v Českých Budějovicích    10.10.2015 - 11.10.2015 

MVP Praha       31.10.2015 

MVP Praha       1.11.2015 

 

N Á R O D N Í  v ý s t a v y   2015 

Moravská NVP v Brně     3.1.2015 - 4.1.2015 

NVP Ostrava       11.4.2015 - 12.4.2015 

NVP Klatovy       20.6.2015 - 21.6.2015 

NVP v Mladé Boleslavi     18.7.2015 - 19.7.2015 

Moravskoslezská NVP Brno     19.9.2015 - 20.9.2015 

 

FCI EuroDogShow 2015 

Oslo, Norsko     04. - 6. 9. 2015 www.europeandogshow2015.com 

FCI World dog show 2015 

Milano, Italie               11. - 14. 6. 2014 www.wds2015.it 



  

 

 

V Á  Ž  E  N  Í     P  ř  á  t  e  l  e 

 

P Ř E J E M E Vám do nového roku 2015 pevné 

Z D R A V Í   ( i vašim pejskům ) a M N O H O výstavních a 

c h o v a t e l s k ý c h    Ú S P Ě C H 

 

                                                                                                      

 

                                                                             V ý b o r   k l u b u 
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Klubové akce 

Místo konání: hotel SVORNOST, Novozámecká 284, Praha 9 - Dolní Počernice. Jakékoli 
změny budou vždy s předstihem oznámeny na klubových stránkách. 

Členská schůze: 19. 4. 2015 tentokrát volební Hotel Svornost, Praha 9 

Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz:  29. 3. 2015 Praha Hotel Svornost       
Speciální výstava:  8. 8. 2015 Kladno 

Bonitace:  1. 3. 2015, 14. 6. 2015,  27. 9. 2015,  15. 11. 2015 

Členská schůze 

Nenechte si ujít novinky, návrhy, plánování, diskuze o všem možném. Nevíte si rady s 
péčí, výchovou vašeho pejska, či s výstavami. Přijďte mezi nás, jste srdečně 
zváni.Tentokrát bude schůze volební. 

Klubové výstavy 

V roce 2015 plánujeme dvě klubové výstavy. První výstava bude jako každý rok se 
zadáním titulu Klubový vítěz, včetně vyhlášení Klubových šampiónů a druhá bude 
speciální se zadáním titulu Vítěz spec.výstavy a CAC a bude pořádaná ve spolupráci 
s pořadateli Krajské výstavy v Kladně.  

Bonitace  

Bonitace začínají od 10:00 hod. Bonitační poplatek pro členy klubu je 400 Kč, nečlen platí 
600 Kč a platí se na místě. Před bonitací doporučujeme přihlášení prostřednictvím online 
formuláře na klubových stránkách. Přihlášení není závazné. Dále nezapomeňte na 
rodokmen a kopii rodokmenu, překontrolujte čitelnost tetovacího čísla vašeho pejska. 
Pokud máte pejska čipovaného, uvědomte s předstihem bonitačního referenta. Prosíme 
účastníky, aby svoji účast potvrzovali na email nebo SMS. Přejímka na bonitaci bude 
mezi 10.00 a 10.15 hod. Toto opatření je zavedeno z důvodu vysokých nákladů na 
pronájem sálu na bonitaci. Děkujeme za pochopení.  

Bonitace se mohou zúčastnit všichni jedinci s PP, kteří k uvedenému datu (datum konání 
bonitace) dovršili 12 měsíců věku. Do chovu mohou být však zařazeni až po dovršení 
15 měsíců. Při bonitaci je třeba předložit průkaz původu a také  jeho fotokopii. Bonitace 
je vlastně zkouška chovnosti, při které je jedinec zvážen, změřen a jsou o něm zapsány 
veškeré údaje do bonitační karty. Tyto informace slouží poradci chovu i chovateli a jsou 
rozhodující pro výběr chovného partnera. Pro bonitace není již podmínkou účast na 
výstavě. Doporučujeme vám však se nějaké výstavy zúčastnit. Asi nikdo nedokáže být 
dostatečně kritický ke svému miláčkovi. Na výstavě - stačí krajská nebo oblastní, nemusí 
to být zrovna mezinárodní - nejlépe zjistíte, jaké vady váš miláček má a nebudete 
nepříjemně překvapeni. 



  

 

  

AADDMMIINNIISSTTRRAACCEE  kklluubbuu  --  pprroo  ččlleennyy  kklluubbuu  

 

 

ADMINISTRACE - na úvodní webové stránce kliknu vpravo „administrace“ 

 

Kliknu: přihlásit - vpravo 

 

Uživatelské jméno: vaše příjmení bez háčků a čárek (např. novakova) 

 

Heslo: evidenční číslo (např. 410) 

 

Menu: vlevo 

 

Formuláře: např. krycí listy, přejímky vrhu apod. k vytištění nebo vyplnění přímo 

 

 

 



  

 

ČČlleennsskkýý  ppooppllaatteekk  

Členský poplatek je splatný k 15. 2. 2015, prosíme o dodržení data, předejdete tak 
nezaslání nového členského průkazu a zrušení účtu do online administrace klubu. 

Nový členský průkaz vám bude zaslán nejpozději 31. 4. 2015. 

Platbu proveďte převodem na účet nebo poštovní poukázkou typu A.  

Nezapomínejte uvádět variabilní symbol, kterým je vaše klubové číslo. 

 

Číslo účtu: 0122982399/0800 

 500 Kč   (nový člen 700 Kč) 

Adresa majitele účtu - neplatit příspěvky: 

Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel (YTKCHaJP ) 

Roudnická 24 

180 00 Praha 8 

 

 



  

 

Vzhledem k tomu, že někteří chovatelé stále špatně platí,  
znovu uvádíme výši poplatků 

 

od 1. 1. 2014 

Krycí list – pes         Kč 120,-- 

Krycí list – fena       Kč  170,--   

 

Pokud chovatel kryje psem, jehož majitel není členem žádného ze tří klubů nebo 

při zahraničním krytí (členství nutno doložit majiteli feny) činní poplatek za krytí 

Kč 500,-- . 

P O Z O R  

 

ZMĚNA zasílací adresy pro přihlášky na klubového šampióna: 

paní Dana Vokálková 

Neškaredice 44 
284 01 Kutná Hora 
tel: 722 456 130 
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ZZkkrráácceennéé  vvýýsslleeddkkyy  

  Zkrácené výsledky 

Pes       
Dorost Atreyue de Chérissant Benešová Pavlína VN1, Nejlepší štěně KV 
Mladých Benjamin Rose Night Pokorná Zuzana V1, CAJC,  
Mezitřída Mad Love Deanje Hrdličková Hana V1, CAC 
Otevřená Pepino Hradecká Yessica Bazvodová Naďa V1, CAC, Vítěz třídy 
  Cerberos Mini Mystery Reissová Hana V2, Res CAC 
  Phar Lap Chomutovská Krása Spurná Zdenka V3 
Vítězů Orlando od Pekelské brány Zemková Lenka V1, CAC 
  Easy Rider Stříbrné přání Pernicová Hana V2,  
        
Feny       
Štěňat Zafira Cherri z Anahu Matuchová Klára VN1 
  Cornelie z Jamaxu Kolářová Ivana VN2 
Dorost Amalie Jovarama Luka Martin VN1 
  Dafné Charliho Mazlíčci Pospíšilová Anna VN2 
Mladých Klementine Nové Kasio Spurná Zdenka V1, CAJC, BOJ 
  Dianca Gold Hradecká Hvězda Koza Petr V2 
  Karolínka z Údolí Liberku Zemková Lenka V3 
Mezitřída Bella Brosia Jolly Bay Veselá Vlasta V1 
  Quendy od Pekelské brány Finková Svatava V2 
Otevřená Piccola Hradecká Yessica Caisová Jana V1, CAC 
  Pretty Baby Giuseppe Frausová Kateřina V2 
  Wendy Snapshot Karlíková Karina VD 

Vítězů HARRIEN PILIBÍNA Údolí 
Vrchlice Vokálková Daniela V1, CAC, Klubový vítěz, 

BOB 
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Klubová výstava proběhla dne 15. 6. 2014 v hotelu Svornost na Praze 9  byla  
hodnocena kladně a to jak ze strany vystavujících, tak i ze strany rozhodčí. 

Sponzoři klubové výstavy byli: AMAKO, AKVAMEX.cz, Zemkovi, Benešová Pavlína 

Klubovou výstavu vyhrála a titul nejvyšší Best of Breed si odnesla fenka paní Daniely 
Vokálkové  HHAARRRRIIEENN  PPiilliibbíínnaa  ÚÚddoollíí  VVrrcchhlliiccee 

 

 

Rozhodčí: 
Mgr.Ovesná B. 

Klubový vítěz -  
Best of Breed     
Harrien Pilibína 
Údolí Vrchlice  
 

Majitel: Daniela 
Vokálková 

 

 

 

 

 

Rozhodčí:Mgr.Ovesná B. 

 

 

 



  

 

                                                                                                                                                    
Při klubové výstavě byli vyhlášeni kluboví šampióni pro rok 2013 a každému z nich 
byl předán pohár "Klubový šampión 2013". Seznam můžete najít na našich 
klubových stránkách. Kluboví šampióni pro rok 2014 budou uveřejněni v  2015 na 
webu a vyhlášení na 1. klubové výstavě roku 2015. 

KKlluubboovvíí  ššaammppiióónnii  pprroo  rrookk  22001133  

 

fena IMAGINE OD PEKELSÉ BRÁNY nar. 20.2.2011 SVATAVA FINKOVÁ 

pes AMADEUS Z ÚDOLÍ LIBERKU nar.19.4.2012 LENKA ZEMKOVÁ 

pes EASY RIDER STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ  nar. 2.4.2012 HANA PERNICOVÁ 

fena BIBIANE CHERRI CHILLY KEKS  nar. 20.2.2011 Zdenka KUDRNOVÁ 

pes MAD LOVE DEANJE nar. 27.6.2012 Hana HRDLIČKOVÁ 

fena Cleopatra Esta Quiquilla nar. 26.1.2013  Božena MOUDRÁ 

fena Banshee Esta Quiquilla  nar. 21.12.2009  Božena MOUDRÁ 

fena LILLA OPI OSTROV ŠÁN nar.6.2.2013 JANA KOTKOVÁ 

pes ROCCO TINY ANGEL nar.20.9.2010 VLASTA VESELÁ 

pes SALLY GOLD HRADECKÁ HVĚZDA nar.6.5.2011 PERT KOZA 

pes ERRIX GOLD HRADECKÁ HVĚZDA nar.7.11.208 PETR KOZA 

fena QUEENS Z JINONICKÉ ZAHRADY nar.3.9.2011 Ing.Jana Karhanová  

pes PEPINO HRADECÁ YESSYCA nar.20.10.2011 Naďa Bezvodová 

pes QUIDO HRADECKÁ YESSICA nar.26.10.2011 Petr Koza 

fena BERENICA TONDOVO TAJEMSTVÍ nar.3.3.2012 Zdeněk Kyncl 

fena BELLABROSIA JOLLY BAY nar.26.10.2012 Vlasta Veselá 

Gratulace   

                                                                                                                                                        

 



  

 

                                                                                                                                                 

KRYTÍ FENY - CO MÁM DĚLAT - POSTUP 

Co mám dělat, když chci na krýt svou fenku??  

Zažádat o chovatelskou stanici na ČMKU - formulář na webu ( cena do 2tis.) Být 
členem našeho klubu a mít uhrazení členský příspěvek. 

• pes i fena musí dovršit stáří 1 roku, aby mohl/a absolvovat bonitaci. 
• pes i fena musí být zbonitováni (uchovněni) 
• ke krytí může dojít až ve věku 15 měsíců chovných psů ( fena a pes ) 
• pokud si nevíte rady, který pes je pro vaši fenu vhodný, kontaktujte 

poradce chovu a on Vám ve výběru správného psa poradí a pomůže. 

Vystavení krycích listů  

• písemné poslání žádosti na adresu poradce chovu nebo 
• stažení krycích listů z internetu pomocí klubového čísla 
• krytí feny 
• vyplnění obou KL a čestného prohlášení 
• do 7 dnů po krytí, zaslat KL č. 2(pejska) s doložením o úhradě (úhrada za 

pejska i fenu možno hradit najednou) čestné prohlášení poradci chovu a to 
poštou nebo emailem j.lukova@seznam.cz.  

Narodila se štěňátka, co dál? 

• po narození štěňat odeslat KL č.1 poradci chovu poštou nebo emailem 
j.lukova@seznam.cz  nebo a to je novinka pouze nahlásíte počet a pohlaví 
bez odeslání KL ty odešlete s žádostí o PP 

• mezi 2 - 3 týdnem života štěňat, zažádat o tetovací čísla na ČKS / i v případě 
čipování/ formulář lze stáhnout i na stránkách ČKS - plemenná kniha - vrhy 
štěňat a odeslat emailem a v krátké době Vám ČKS pošle tetovací čísla také 
emailem 

• v 7 týdnu tetování / čipování štěňat/ 

Jak žádat o vydání průkazu původu?  

• zašlete poradci chovu originály:  
o vyplněnou přihlášku k zápisu 2x 
o tetovací čísla 2x a kontrol.tetovací pásek protetovaný od veterináře 
o žádanku s tetovacími čísly od ČKS 
o přejímku vrhu 
o vše řádně podepsané ne černou tužkou 

Bez doložení úhrady poplatků za krytí ( F 170,-  a P 120,--) nebude možné KL 
uznat jako platný !!!!! 

Formuláře pro ČKS plemennou knihu NEVYPLŇOVAT ČERNOU TUŽKOU !!!!!! 



  

 

VVEELLKKÉÉ   PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ   SSPPOONNZZOORRUUMM  KKLLUUBBOOVVÉÉ   VVÝÝSSTTAAVVYY    
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  http://www.amako.cz/ 

Firma AMAKO spol. s.r.o. vznikla v roce 1995 a od svého založení vyrábí stožáry a 
výložníky pro veřejné osvětlení, pro dopravní signalizaci, dekorativní a železniční stožáry, 
sloupky pro dopravní značky a ocelové konstrukce k nejrůznějšímu použití. Používáme 
nejmodernějším výrobní zařízení - automatické, poloautomatické stroje a počítačem 
řízený stroj, což spolu s kvalifikovanými pracovníky zaručuje vysokou kvalitu naší výroby. 

 

 

    

 

     http://www.akvamex.cz/ 

Provozovatelem internetového obchodu je Sdružení fyzických osob  Jaroslav Zub a  Jan 
Straka,  se sídlem  Hlaváčova 81, 53002 Pardubice, IČO 40091716 

Email.:     info@akvamex.cz    -  773149361 

Kamenný obchod Chrudim:  Čelakovského 104, 53701 Chrudim - 469621769, 773 220 
961  

 

Ing. Pavlína Benešová 

daňový poradce 

Strašecí 

 

Zemkovi Chrudim 

 



  

 

NA JAKOU VÝSTAVU ? 

Rady pro začínající vystavovatele 

Speciální výstava 

každý klub, který se zabývá chovem plemene jorkšírského teriéra v České republice, pořádá 
alespoň jednou za 3 roky speciální výstavu. 

Oblastní a krajské výstavy 

tyto výstavy se konají venku za každého počasí a návštěvníci s tím musí také počítat. 
Vzhledem k prostředí se organizují od jara do podzimu. Jsou vhodné zejména pro začínající 
vystavovatele a začínající výstavní psy nebo štěňata. Je zde i nejvhodnější prostředí pro 
navázání kontaktů mezi vystavovateli, chovateli nebo budoucími majiteli pejsků. Protože se 
zde nebojuje o tak vysoké tituly jako na vyšších typech výstav, vystavovatelé jsou k 
zájemcům o vybrané plemeno vstřícnější, a rádi se s nimi o chovu daného plemene pobaví. 
Vzhledem k velikosti akce zde není k vidění tolik plemen, proto se musí náročnější návštěvník 
vydat na některou z větších výstav. 

Klubové výstavy 

tyto výstavy pořádají chovatelské kluby, které sdružují majitele a chovatele jednotlivých 
plemen. V jednom klubu může být sdruženo i více plemen, výstava je pak pestřejší. Na 
těchto výstavách se sejde mnohem více jedinců stejného plemene. Zúčastnit se jich mohou i 
vystavovatelé ze zahraničí, proto bývá konkurence velká. Tyto výstavy se mohou konat na 
úrovni oblastních, krajských, národních nebo i světových výstav. Někdy jsou spojené i s 
jinými akcemi - například bonitace, soutěže.  

Světová a evropská výstava 

sem se již sjíždí ze všech zemí se svými vystavovateli ti nejlepší jedinci - většinou už 
šampióni. Konkurence je zde velmi vysoká, ale v počtu přihlášených jedinců jednotlivých 
plemen přibližně srovnatelná s velkou klubovou výstavou. Tady se už také můžeme setkat s 
profesionálními "předváděči" psů. Světová či evropská výstava se koná v kalendářním roce 
vždy jen jedna a země se pro organizování této významné akce obměňují.  

Mezinárodní výstavy 

na těchto výstavách jsou výstavní kruhy umístěné v halách i venku - pokud to umožní roční 
období. Konkurence psů je zde vysoká, protože se sem sjíždí vystavovatelé se svými krasavci 
i z okolních zemí. Mezinárodních i národních výstav se pořádá každoročně v různých státech 
několik, a některé již mají dlouholetou tradici. 

Národní výstavy 

 
jsou to výstavy již vyššího typu, a podle ročního období se mohou konat v uzavřených 
prostorách (například haly určené přímo k vystavování, sportovní haly a stadiony) nebo také 
venku. Zpravidla je část výstavních kruhů umístěných uvnitř a část venku. Konkurence je 
tady již větší, ale zkušený vystavovatel sem může přihlásit i psa "nováčka", pokud už zná 
jeho reakce a kvality. 



  

 

 

 

 
 

 

 Dobrý den, 
je pro vás domácí mazlíček právoplatným členem rodiny? Když 
onemocní nebo se zraní člen  rodiny, je přirozené zaplatit jeho 
léčbu. V případě veterinárního ošetření psů a koček se ale vždy 
bude jednat o nemalé finanční částky, které mohou způsobit 
značný zásah do rodinného rozpočtu. V tomto umíme pomoci díky 
pojištění Mazlíček, kterým zajistíte vaší němé tváři potřebnou péči.  

 
 
 

 

 

Pojištění si můžete sestavit podle potřeby: 
• úraz 
• nemoc 
• odpovědnost za škodu nebo újmu 
• uhynutí nebo utracení 

 

 

  
   

 Zajistíme komplexní ochranu pro vašeho psa nebo kočku   

 
 Pomůže vám významně snížit celkové výdaje na veterinární péče. Hradíme  až 
70 % výdajů za ošetření a péči 

 

 Pojistíme odpovědnost pro případ, že váš mazlíček způsobí  nečekanou  škodu 

   
    
Víte, že 65 % oznámených pojistných událostí mazlíčků  
se týkalo jejich nemocí? 

 

 



  

 

K O N T A K T Y 

 

 

Jednatelka    
                                                                                                 
Martina Grolbertová 
Hodyně u Skuhrova 14  
267 27 Beroun  
tel: 774 216 217 
martina.grolbertova@yorkshireclub.cz 
 
 
Evidence     
                                                                                                               
Jiří Zemek 
Palackého tř. 790 
537 01 Chrudim 4  
tel: 605 186 678 - 605 186 701 
www.bohemia-roze.cz 
yorkshireclub@yorkshireclub.cz - zemekjirka@seznam.cz 
 
Poradce chovu                                                                                                      
 
Jolana Luková 
Sportovní 228 
251 01 Dobřejovice  
tel: 605 290 917 
www.jovarama.wbs.cz,  
jolana.lukova@yorkshireclub.cz - j.lukova@seznam.cz 
 
 
Bonitační referent                                                                                         
 
Daniela Vokálková  
Neškaredice 44 
284 01 Kutná Hora 
tel: 722 456 130 
www.udolivrchlice.wbs.cz  

vokalek.vaclav@volny.cz                              



  

 

 

 

 

 

 

 

Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho 
přátel 

R  o  u  d  n  i  c  k  á   2  4  ,   P  r  a  h  a   8 

K l u b o v ý      z  p  r  a v o  d a j     2 0 1 4 

y o r k s h i r e c l u b @ y o r k s h i r e c l u b . c z 

w w w . y o r k s h i r e c l u b . c z 

 

 

 

 


