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M E Z I N Á R O D N Í V Ý S T A V Y 2019
DUO CACIB Brno

2.2.2019 - 3.2.2019

MVP v Českých Budějovicích

13.4.2019- 14.4.2019

MVP Praha

20.5.2019 - 21.5.2019

MVP Litoměřice

18.5.2019 - 19.5.2019

Intercanis Brno

22.6.2019 - 23.6.2019

Interdog Bohemia Mladá Boleslav

24.8.2019 - 25.8.2019

MVP v Českých Budějovicích

12.10.2019 - 13.10.2019

MVP Praha

30.11.2019 – 1.12.2019

N Á R O D N Í v ý s t a v y 2019
Moravská NVP v Brně

12.1.2019 - 13.1.2019

NVP Ostrava

6.4.2019 - 7.4.2019

NVP Klatovy

29.6.2019 - 30.6.2019

NVP v Mladé Boleslavi

14.7.2019 - 15.7.2019

Moravskoslezská NVP Olomouc

7.9.2019 – 8.9.2019

FCI Euro Dog Show 2019
Wels - Austria

14. – 16. 06. 2019

http://eurodog2019.oekv.at/home.html?L=1
FCI World dog show 2019
Shanghai (CHINA)

30. 04. - 3. 05. 2019

http://www.wds2019.cn/
KLUBOVÁ výstava
Praha hotel Svornost, Praha 9

24. 03. 2019

VÁ Ž E N Í

P ŘÁTELÉ

P Ř E J E M E Vám do Nového roku 2019 pevné
Z D R A V Í ( i vašim pejskům ) mnoho výstavních a
CH O V A T E L S K Ý CH

Ú S P Ě CH Ů

Výbor klubu

KLUBOVÉ INFORMACE

2019

Klubové akce
Místo konání: hotel SVORNOST, Novozámecká 284, Praha 9 - Dolní Počernice.
Jakékoli změny budou vždy s předstihem oznámeny na klubových stránkách.
Členská schůze: zima 2019 Hotel Svornost, Praha 9

Bonitace
24. 3. 2019 po KV, 09. 6. 2019, 09. 09. 2019 a 08. 12. 2019

Klubové výstavy
V roce 2019 plánujeme jednu klubovou. Klubová bude jako každý rok se zadáním titulu
Klubový vítěz. Zároveň budou předány tituly Klubový šampion pro rok 2018.

Klubová výstava 24. 3. 2019 – Hotel Svornost, Praha 9, rozhodčí: Mgr. B. Ovesná

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..
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.

Zpráva z webu ČMKU

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ BRNO
KYNOLOGICKÝ KLUB HARTVÍKOVICE
pověřený
ČESKOMORAVSKOU KYNOLOGICKOU UNIE
pořádá dne 19. ledna 2019 v Kongresové hale TOP Hotelu Praha
soutěž ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2018

WDS 2021 v České republice

FANTASTICKÁ ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ FCI
Česká republika bude hostit Světovou výstavu v roce 2021!!!!!!
Velký dík všem co nám fandili a hlavně našim zástupcům, kteří odvedli úžasnou práci.

Členský poplatek 2019

Členský poplatek je splatný k 28. 2. 2019, prosíme, o dodržení data předejdete, tak

zrušení účtu do online administrace klubu.
Pokud budete, hradit po termínu platíte již, jako nový člen tzn. Kč 700,-- !!!!!!!!
Platbu proveďte převodem na účet nebo poštovní poukázkou typu A.
Nezapomínejte uvádět variabilní symbol, kterým je vaše klubové číslo

Číslo účtu: 122982399/0800
500 Kč (nový člen 700 Kč)
Adresa majitele účtu - neplatit příspěvky:

Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel z.s. (YTKCHaJP )
Roudnická 24
180 00 Praha 8

ADMINISTRACE klubu - pro členy klubu a hlavně
nové členy

http://www.yorkshireclub.cz/
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

Výbor klubu

Klubová výstava Praha - 25. 3. 2018

cislo

jmeno_psa

1

Willy Wonka Wild Fantasy

2

pohlavi

trida

majitel

Znamka

pes

mladých

Šoltýsová Alice

V1 CAJC

Freedom Call Stříbrné
přání

pes

otevřená

Zemková Lenka

V1 CAC

3

Initial Issue Malé potěšení

pes

vítězů

Dytrychová Jana

V1 CAC,KV,BOS

4

Cassie Hradecká Nelly

fena

puppy

Lilgová Lenka

N2

5

De Luna York from Black
Bridge

fena

puppy

Růžičková Jana

VN1

6

Aglow with love Angel´s
Diamond

fena

dorost

Vrzáková Pavlína

VN1

7

Ariela Santa la Vida

fena

dorost

Rosecká Tereza

neúčast

8

Colette York from Black
Bridge

fena

dorost

Prokopová Nikola

N3

9

Ninette Juna Infela
Cartagena

fena

dorost

Lážnovská Martina

VN2

10

Bon Pari Nové Kasio

fena

mladých

Vrnková Ivana

V2

11

Fatality Sharm de Lux

fena

mladých

Šafaříková Lenka

V1 CAJC,BOJ

12

Deisy de Chérissant

fena

mezitřída Benešová Pavlína

V1 CAC,KV,BOB

13

Gabriela Vila Sorto

fena

mezitřída

Havlová Yvona

VD

14

Laki Infiela Cartagena

fena

mezitřída

Bezvodová Naďa

V3

15

Sofia Via z Vetráku

fena

mezitřída

Bílá
Lenka+Aubrechtová
K.

V4

16

Valentina Wild Fantasy

fena

mezitřída

Šoltýsová Alice

V2 Res.CAC

17

Beautiful Mystery York
from Black Bridge

fena

otevřená

Frausová Kateřina

V1 CAC

18

Happy Hanny Mini Mystery fena

otevřená

Reissová Hana

V2

19

Tiffani od Šárecké skály

fena

otevřená

Vyternová Milada

neúčast

20

Gianna Nannini Glamor
Angel

fena

vítězů

Ledererová Dana

V2 Res.CAC

21

Xena Hradecká Yessica

fena

vítězů

Bezvodová Naďa

V1 CAC

K L U B O V Á v ý s t a v a 2018
Klubová výstava proběhla dne 27. 3. 2018 v hotelu Svornost na Praze 9 byla
hodnocena kladně a to jak ze strany vystavujících, tak i ze strany rozhodčí.
Sponzoři klubové výstavy jsou uvedeni na dalších stránkách zpravodaje.
Klubovou výstavu vyhrál a titul nejvyšší Best of Breed si odnesla fenka paní Benešové
Pavlíny - Deisy de Chérissant.

Při klubové výstavě byli vyhlášeni kluboví šampióni pro rok 2017 a každému z nich
byl předán pohár "Klubový šampión 2017". Seznam můžete najít na našich klubových
stránkách. Kluboví šampióni pro rok 2018 budou uveřejněny na webu a vyhlášení na
1. klubové výstavě roku 2019.

Kluboví šampioni pro rok 2017

Feny
FENA-JE T´AJME STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ

LENKA
ŠAFAŘÍKOVÁ

FENA-CHARLOTTE OD ŠÁRECKÉ SKÁLY

LENKA
ŠAFAŘÍKOVÁ
BOHUMILA
MRÁZKOVÁ
MILADA
VYRERNOVÁ
HANA
PERNICOVÁ
LENKA
DRÁBOVÁ
HANA
PERNICOVÁ

HOLY HAPPY VALMONT ČERNÝ TULIPÁN
TIFFANI OD ŠÁRECKÉ SKÁLY
HOLY HAPPY VALMONT ČERNÝ TULIPÁN
FELEENA MAYA INFIELA CARTAGENA
QUEEN FANTASY STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ

Pes
WINNER od PEKELSKÉ BRÁNY

DITA NAVRÁTILOVÁ

FREEDOM CALL STŘÍBRNÉ PŘÁNÍ

ZEMKOVÁ LENKA

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ SPONZORUM KLUBOVÉ VÝSTAVY
z 27. 3. 2018

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.

KENNELS´FAVOURITE

Paní Hladíková
Děkujem

Speciální výstava Kladno 4. 8. 2018
výsledky
Třída dorostu psi
Julian's Style Bentley VN 1,

maj.Čechová Petra

Třída mladých psi
Christian Stříbrný Artep V1, VT, CAJC, maj. Mlčochová Jarmila
Mezitřída psi
Jarome Zlatá orchidej V1, VT, CAC, BOS, maj. Čechová Petra
Třída vítězů psi
Amazing Luck Living the dream V1, VT, CAC, maj.Čechová Petra
Třída puppy feny
Zephora z Čachnovského ranče VN 1, maj. Nunvářová Jana
Třída mladých feny
All I want Sharbest, V1, VT, CAJC, BOJ, BOB, maj. Moraru Ruslana
Yasmine z Čachnovského ranče, V2, maj. Nunvářová Jana
Ninette June Infiela Cartagena V3, maj. Lážnovská Martina
Enny Cjara de Cherissant, V4, maj. Benešová Pavlína
Mezitřída feny
Deisy de Cherissant, V1, VT, CAC, maj. Benešová Pavlína
Fatality Sharm de lux, V2, R.CAC, maj. Šafaříková Lenka
Sharmnatan's Ultra Fantasy V3, maj. Moraru Ruslana
Třída otevřená feny
Lola Simply Údolí Vrchlice, V1, VT, CAC, maj. Daniela Vokálková
Laki Infiela Cartagena , V2, R.CAC, maj. Bezvodová Naďa
Bibi Ywy de la Vytemila, V3, maj. Vyternová Milada
Třída vítězů feny
I like Clementine's Nové Kasio, V1, VT, VSV, maj. Spurná Zdena
Třída veteránů feny
Constans Rerias Darling V1, VT, maj. NunvářováJana

Sto let pejskaření v Čechách

Češi byli vždy vášnivými pejskaři. Psi byli ochránci obydlí, pomocníci pohraniční
stráže i společníci nejvyšších vrstev společnosti. Zkrátka vždy měli důležité
postavení, které se v poslední době ještě zvýraznilo. Při příležitosti stého výročí
založení naší republiky si připomeňme, jak se u nás změnilo pejskaření.

Vztah člověka a psa prošel v posledních 100 letech velkým vývojem. Dříve byli psi na
vesnicích a periferiích měst určení především k ochraně obydlí, majetku a hospodářských
zvířat a byli tak spíše užitkovým zvířetem než mazlíčkem. Ve městech se naopak objevovali
převážně ve vyšších společenských kruzích, kde často plnili roli jakéhosi módního doplňku
nebo hračky. Za poslední století se ale role psů ve společnosti zcela změnila.

Po druhé světové válce se psi stále častěji objevují i ve městech, obývají byty svých páníčků
a dostává se jim mnohem více pozornosti. Pejsci mají v bytech svá určená místa a pelíšek,
velká část majitelů je dokonce nechává spát v posteli. Z módního doplňku nebo užitkového
zvířete se stali běžnými členy domácnosti s vlastními výsadami.

Nejvíce změn se odehrává po roce 1989, kdy se i u nás rozvíjí služby, které jsou na západě
běžné. Vznikají specializované psí salony, hotely a lázně, ve kterých je pejskům věnována
profesionální péče. Tak jako se mění životní styl majitelů, mění se i životní styl jejich
čtyřnohých kamarádů, kteří jsou nyní již opravdu plnohodnotnými členy domácnosti. Na trhu
najdeme nepřeberné množství pamlsků, hraček, oblečení pro pejsky nebo i specializované
hlídací služby.

Se změnou postavení psů ve společnosti se měnil i způsob jejich výchovy. Zatímco dříve byli
více trestáni za neplnění povelů, dnešní způsob výchovy stojí především na pozitivních
metodách a odměňování pamlsky za správně provedené pokyny. Pro psy se otevírají i
specializované psí školky, agility centra atd.

Cestování letadlem se psem
Mnoho Čechů neví, co si počít s domácími mazlíčky, když se
chystají vycestovat do zahraničí. Nabízí se hned několik
variant - zaplatit čtyřnohému kamarádovi speciální hotel,
poprosit přátele o dočasný azyl, nebo neodolat smutným očím
zvířete a vzít ho s sebou. V případě letecké dopravy to možné
je. Každá aerolinka má však jiná pravidla a podmínky přepravy
se liší také podle konkrétního zvířete a cílové destinace.

„Pokud se chystáte absolvovat cestu letadlem se zvířecím doprovodem, dejte si záležet při
výběru letecké společnosti. Přeprava zvířat je vždy zpoplatněná. Některé aerolinky ji
neumožňují vůbec,“ říká Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz. Teoreticky
může v letadle cestovat jakékoliv domácí zvíře. Je však nezbytné konkrétního dopravce
dopředu informovat, nejlépe již při rezervaci letenky, a zjistit si všechny potřebné informace
včetně velikosti a hmotnostních limitů.

„Cestující se zvířetem by se měli na letiště dostavit s dostatečným předstihem, řekneme
alespoň tři hodiny před odletem, aby si stihli vyřídit nezbytné formality, jako je kontrola
cestovních dokladů zvířete či kontrola přepravky,“ radí Trejbal. V případě, že cestujete se
zvířetem v rámci Evropské unie, bude vám stačit cestovní pas zvířete či veterinární potvrzení,
které nesmí být starší 21 dní. U mladších zvířat se pak vyžaduje mikročip či tetování.
Menší domácí mazlíček může se svým majitelem cestovat přímo na palubě letadla
v kabinovém zavazadle nebo v prostoru pro odbavená zavazadla. Pro zvířata cestující
v kabině platí určité hmotnostní limity. Váha zvířete i přepravky by neměla přesáhnout 8
kilogramů. Přepravka navíc musí být dostatečně prostorná, aby se zvíře mohlo pohodlně
otočit a postavit.
Některé letecké společnosti umožňují přepravu na palubě jen v případě, že se jedná o
asistenční psy cestujících se zrakovým postižením nebo s omezenou schopností pohybu. I
v tomto případě platí, že je důležité zjistit si podmínky u konkrétního dopravce.
Češi nejčastěji převáží psy, kočky, králíky nebo činčily. Zvířata cestují vždy
v klimatizovaných/vyhřívaných prostorách letadla. V některých případech jsou zvířatům
podávána uklidňující léčiva, či jsou na doporučení zvěrolékaře před cestou uspávány. Pro
některé mazlíčky je cestování v letadle rizikovější, proto se jejich přepravě letecké
společnosti vyhýbají. Patří sem například společnost Aeroflot, která nepřepravuje například
psí plemena s plochým a širokým tvarem lebky a zploštělým čenichem, patří sem mj. buldoci,
mopsíci či boxeři.

K O N T A K T Y – výbor klubu
Prezident klubu
MVDr. Hod Miroslav

Jednatelka
Martina Grolbertová
Hodyně u Skuhrova 14
267 27 Beroun
tel: 774 216 217
martina.grolbertova@yorkshireclub.cz

Evidence
Jiří Zemek
Palackého třída 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,
j.lukova@seznam.cz

Bonitační referent – výstavní referent
Evidence klubových šampionu:
Daniela Vokálková
Neškaredice 44
284 01 Kutná Hora
tel: 607 576 041
www.udolivrchlice.wbs.cz
vokalek.vaclav@volny.cz

Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho
přátel z.s.
R o u d n i c k á 2 4 , P r a h a 8

Klubový
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2018

yorkshireclub@yorkshireclub.cz

www.yorkshireclub.cz

