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M E Z I N Á R O D N Í V Ý S T A V Y 2020
DUO CACIB Brno

01.2.2020- 02.02.2020

MVP v Českých Budějovicích

18.4.2020- 19.4.2020

MVP Praha

11.4.2020 - 12.4.2020

MVP Litoměřice

23.5.2020 - 24.5.2020

Intercanis Brno

27.6.2020 - 28.6.2020

Interdog Bohemia Mladá Boleslav

15.8.2020 - 16.8.2020

MVP v Českých Budějovicích

03.10.2020 - 04.10.2020

MVP Praha

28.11.2020 – 29.11.2020
N Á R O D N Í v ý s t a v y 2020

Moravská NVP v Brně

11.1.2020 - 12.1.2020

NVP Ostrava

04.4.2020 - 05.4.2020

NVP Klatovy

20.6.2020 - 21.6.2020

NVP v Mladé Boleslavi

18.7.2020 - 19.7.2020

Moravskoslezská NVP Olomouc

05.9.2020 – 06.9.2020

FCI Euro Dog Show 2020
Celje - Slovinsko

08. – 11. 10. 2020

KLUBOVÁ výstava YTKCHaJP, z.s.
Praha hotel Svornost, Praha 9

24. 03. 2019

Kladno krajská výstava

I. CZ Yorkshire terrier club, z.s.
Mladá Boleslav

klubová výstava

Náměšť na Hané – speciální výstava

8. 5. a 5. 9. 2020
13. 6. 2020

VÁ Ž E N Í

P ŘÁTELÉ

P Ř E J E M E Vám do Nového roku 2020 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 AKCE

2020

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 2020 Hotel Svornost, Praha 9

Bonitace
22. 3. 2020 po KV, 14. 6. 2020, 27. 09. 2020 a 22. 11. 2020

Klubové výstavy
V roce 2020 plánujeme dvě klubové výstavy. Klubová bude jako každý rok se zadáním
titulu Klubový vítěz. Zároveň budou předány tituly Klubový šampion pro rok 2019. Druhá
výstava bude na Kladně.

Klubová výstava 22. 3. 2020 – 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

Zprávy z ČKS
Zvolení nového předsednictví na VIII. Sjezdu ČKS ze dne 7. 12. 2019
Předsednictvo
Předseda

Kejř Václav

I. místopředseda

Ing. Ulč Miroslav

II. místopředseda

Ing. Šabatová Helena

Výcviková komise
Předseda

Krajčí Theodor

Revizní komise
Předseda

Roškotová Blanka

Více na webových stránkách ČKS

Členský poplatek 2020

Členský poplatek je splatný k 29. 2. 2020, 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: 122 982 399/0800
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

KLUBOVÉ INFORMACE 2020

Klub YTKCHaJP nevybírá peníze za odchovaná štěňata členů
klubu – tato informace, se kterou jsme se setkali, není pravdivá

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 - 24. 3. 2019
1. Latifann-Lapaj pes puppy Smělá Renata VN1
2 . Andy Gema Blue Gema Blue pes dorost Kravels Olena N1
3. Xclamation Crystal of the York pes dorost Martinková Jana N2
4. Givenchy Angel´s Fantasy pes mladých Bystrianská Alena V1 CAJC
5. Gino Cherri z Anahu pes mladých Olivová Marcela V
6. Miky z Údolí Liberku pes mladych Špičák Pavel V3
7. Solo z Údolí Liberku pes mladých Zemková Lenka X
8. Amazing Dream Stříbrné přání pes mladých Vokálková Daniela V4
9. Sex Pistols Fashion Party pes mladých Šoltysová Alice V2
10. Kim Pražský Cyrano pes mladých Vokáčová Jiřina V
11. Iason Stříbrný Artep pes mezitřída Klvánek Lukáš V1 CAC
12. Vin´Toretto Eta Carinea pes mezitřída Karásková Ivona V3
13. Elvis of Maryon´s Home pes otevřená Hilmerová Babianne V2 Res CAC
14. Because I´m Miracle pes mezitřída Bystrianská Alena V1 CAC KV
15. Willy Wonka Wild Fantasy pes vítězů Šoltysová Alice V1 CAC
16. Yudzzhin Blend pes vítězů Zemková Lenka V2 Res CAC
17. Cerberos Mini Mystery pes veteránů Reissová Hana V
18. Charlotte Uli by Hanny fena puppy Reissová Hana VN1
19. Roxanne Rose Night fena puppy Pokorná Zuzana VN3
20. Sabriens Gabi Way Lifa fena puppy Částková Ema Marie VN4
21. Bibi Ulla Ostrov Šán fena puppy Vacíková Blažena VN2
22. Roywine Love My Way Lifa fena dorost Kodešová Hana VN3
23. Aimi Gema Blue fena dorost Zelenková Zdena X
24. Arlett Xilly Jitvami fena dorost Žádná Beatrice X
25. Nemesis Stříbrný Artep fena dorost Erlebachová Zuzana VN2
26. You N´Roses Eta Carinea fena dorost Matíková Iveta VN1
27. Métis Stříbrný Artep fena mladých Urbancová Petra V1 CAJC
28. You Are Marylin fena mnladých Spurná Zdenka V3
29. Gertruda Core Lion fena mladých Zemková Lenka V2
30. De Luna York from Black Bridge fena mezitřída Růžičková Jana VD
31. Enny Cjara de Chérissant fena mezitřída Benešová Pavlína V1 CAC
32. Charlotte Stříbrný Artep fena mezitřída Urbancová Petra V4
33. Ninette June Infiela Cartagena fena mezitřída Lážnovská Martina V2 Res CAC
34. Aglow with love Angel´s Diamond fena mezitřída Vrzáková Pavlína V3
35. Noemi Rose Night fena mezitřída Pokorná Zuzana V
36. Broadway Girl Rose of Grey fena otevřená Pešek Antonín V
37. Grétka Jolly Bay fena otevřená Smelá Renáta V3
38. Sofia Via z Vetraku fena otevřená Bílá-Aubrechtová V4
39. Hanah Stříbrný Artep fena otevřená Landovská Eva V2 Res CAC
40. You´r My Love fena otevřená Skarulská Magdalena V1,CAC.KV.BOB
41. Deisy de Chérissant fena vítězů Benešová Pavlína X
42. Beautiful Mystery York from Black Bridge fena vítězů Frausová Kateřina V21 Res CAC
43. Ch Umberta of Maryon´s Home fena vítězů Hilmerová Babianne V1 CAC
44. Frupína z Vetráku fena veteránů Bílá Lenka V

K L U B O V Á v ý s t a v a 2019
Klubová výstava proběhla dne 25. 3. 2019 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.
Kluboou výstavu vyhrál pes Because I´m Miracle – majitel p. Bystrianská a titul
nejvyšší Best of Breed si odnesla fenka paní Skarulské M. – You´r My Love .

Při klubové výstavě byli vyhlášeni kluboví šampióni pro rok 2018 a každému z nich
byl předán pohár "Klubový šampión 2018". Seznam můžete najít na našich
klubových stránkách. Kluboví šampióni pro rok 2019 budou uveřejněny na webu a
vyhlášení na 1. klubové výstavě roku 2020.

Kluboví šampioni pro rok 2018

Pes
Intial Issue Malé potěšení – Jana Dytrychová

Feny
- Aglow with Love Angel´s Diamond – Pavlína Vrzáková
- De Luna York From Black Bridge – Jana Růžičková

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ SPONZORUM KLUBOVÉ VÝSTAVY
z 24. 3. 2019

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

Paní Šoltýsová

Zemkovi
Děkujeme

Závažné onemocnění psů v Norsku
V Norsku se objevilo závažné a ve většině případů i smrtelné onemocnění psů.
Zatím není znám jeho původce, ale je podezření, že se jedná o onemocnění
infekční. Norsk Kennel Klub k problému vydal následující informaci:












Uhynulo přibližně 25 psů . není potvrzeno, že všichni onemocněli stejnou
chorobou, ale příznaky se zdají být stejné. Zprávy o nemocných a
uhynulých psech stále přicházejí a situace je vážná.
Zatím se neví nic o původu této choroby
Příznaky jsou stejné jako v předešlém týdnu. Jedná se hlavně o těžký a
rychle se zhoršující krvavý průjem, někteří psi, ale ne všichni, zvracejí
Norský veterinární institut a Norský úřad pro bezpečnost potravin
provedly pitvu deseti psů. Podle nejnovější zprávy výsledky z šesti pitev a
jednoho přeživšího jedince ukazují na bakterii Providencia alcalifaciens.
Vyšetření včetně pitev a testů dále pokračují ve snaze odhalit příčinu
onemocnění.
Norský veterinární institut a Norský úřad pro bezpečnost potravin
doporučují vyhýbat se kontaktu mezi psy pro případ, že by se jednalo o
nakažlivou chorobu.
Prezidium norského kynologického svazu zatím zrušilo všechny
kynologické akce a také rozhodlo, že až do odvolání nevyšle norské týmy
na mistrovství FCI
Prezidium nedoporučuje svým členům zúčastňovat se kynologických
aktivit v zahraničí

Řada evropských kynologických organizací přijala opatření spočívající v
nepřijímání norských psů na své kynologické akce. Problémem se bude
zabývat příští P ČMKU. Zatím lze jen norským kolegům přát, aby se situace co
nejdříve vyřešila a našim chovatelům a majitelům psů doporučit, aby se se svými
čtyřnohými přáteli Norsku vyhnuli.

Autor: Vladimíra Tichá

Novinky ve vakcinaci proti vzteklině
Požadavky na chov psů jsou zakotveny nejen v kynologických
předpisech, ale také v celé řadě zákonů. Může se jednat o obecně platné věci,
jako je např. oblast smluv, reklamací štěňat nebo povinnosti odvádět daně
z příjmu. Přímo držení a chovu se pak týkají dva zákony – Zákon č.166/1999 Sb. o
veterinární péči a Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Oba
zákony se v současné době novelizují a trochu s obavou asi čekáme na to, jak to
dopadne. Nejvíce se hovoří o plošném povinném identifikačním označování psů
čipem. Zatím není jasné, zda návrh všemi legislativními procesy projde či ne.
Počítat je ale třeba s tím, určitá novinka v této oblasti je zakotvená v Zákoně o
veterinární péči a to ve znění, které je účinné od 1. 1. 2020.
Pro vysvětlení dalšího textu je asi třeba připomenout, že z pohledu
kynologických předpisů je chovatelem ten, kdo má registrovaný název
chovatelské stanice a odchovává štěňata. Z pohledu zákonů je za chovatele
považován každý majitel nebo držitel zvířete a je úplně jedno, zda jej využívá
nebo nevyužívá v reprodukci.
1. ledna 2020 vstoupí v platnost ustanovení Zákona o veterinární péči,
které dávají nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině. Ta se týkají všech psů
bez ohledu na plemeno, praktické využití, složené zkoušky a to, zda mají či
nemají průkaz původu. Majitelé psů vědí nebo přesněji řečeno by měli vědět, že
jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli "psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí,
ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby
účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o
očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu
veterinárnímu lékaři". Nový požadavek zákona říká že: "Očkování psa proti
vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v
zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65 ), s výjimkou
psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo
zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí
alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit
totožnost konkrétního psa". Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku
ověřit, musí si otevřít znění Zákona o veterinární péči platné od 1.1.2020. V
současně platném znění ustanovení nenajdete.
Možná je pro někoho řeč zákona příliš složitá. Srozumitelně řečeno,
pokud nedojde ke změně, s platností od 1.1.2020 nebude očkování proti
vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem za platné. Výjimku tvoří

psi označení před 3.7.2011 čitelným tetováním. V praxi to znamená problém
pro celou řadu plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být
identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak
čipování a o změně se neuvažuje. Chovatelské kluby ale mají o čem přemýšlet.
Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé
pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti
vzteklině, která je ze zákona povinná.
Zmiňované ustanovení novely Zákona o veterinární péči bylo přijato,
stejně jako povinnost hlásit určitý počet fen Krajské nebo městské veterinární
správě se záměrem něco udělat v problematice množíren. Hlášení více fen by
mělo zlepšit informovanost o větších chovech. Požadavek na to, aby proti
vzteklině mohl být očkován jen čipem označený pes s pasem nebo očkovacím
průkazem, by zase měl umožnit lepší identifikaci určitého psa. Názor na to, zda
vůbec a jak to bude fungovat, si každý může udělat sám a hlavně to ukáže
praxe.
Výše uvedené povídání není myšleno jako podpora nebo naopak kritika
přijímaných opatření. Chovatelé, majitelé a držitelé psů obecně by ale měli
vědět, co je od 1.1.2020 čeká.

Autor: Vladimíra Tichá

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
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
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