
  

 

 

M E Z I N Á R O D N Í   výstavy 

DUO CACIB Brno      22.2.2014 

DUO CACIB Brno      23.2.2014 

MVP v Českých Budějovicích    26.4.2014 - 27.4.2014 

MVP Praha       3.5.2014 - 4.5.2014 

MVP Litoměřice      24.5.2014 - 25.5.2014 

Intercanis Brno      21.6.2014 - 22.6.2014 

Interdog Bohemia Mladá Boleslav    30.8.2014 - 31.8.2014 

MVP v Českých Budějovicích    20.9.2014 - 21.9.2014 

MVP Praha       1.11.2014 

MVP Praha       2.11.2014 

 

N Á R O D N Í  v ý s t a v y 

Moravská NVP v Brně     4.1.2014 - 5.1.2014 

NVP Ostrava       12.4.2014 - 13.4.2014 

NVP Klatovy       28.6.2014 - 29.6.2014 

NVP v Mladé Boleslavi     19.7.2014 - 20.7.2014 

Moravskoslezská NVP Brno     27.9.2014 - 28.9.2014 

 

S v ě t o v á  výstava psů 

Helsinky, Finsko      08. - 10.8.2014 www.worlddogshow2014.fi 

E v r o p s k á  výstava psů 

Brno, Česká republika     23. - 26.10.2014 www.2014eurodogshow.cz 



  

 

 

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

 

P Ř E J E M E Vám do nového roku 2014 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 

 

 

  

 

K  l  u b o  v  é         I N F O R M A C E    2014    

Klubové akce 

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

Členská schůze: 30.3.2014 

Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz:  15.6.2014 Praha , 9.8.2014 Kladno 

Bonitace: 16.2.2014, 30.3.2014, 18.5.2014, 7.9.2014, 23.11.2014 

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. 

Klubové výstavy 

V roce 2013 plánujeme dvě klubové výstavy. První výstava bude jako každý rok se 
zadáním titulu Klubový vítěz, včetně vyhlášení Klubových šampionů.  

Druhá Klubová výstava je pořádána ve spolupráci s pořadateli Krajské výstavy v Kladně, 
proto prosíme, abyste přihlášky a výstavní poplatky směřovali na kontakt uvedený v 
propozicích této výstavy. 

Bonitace  

Bonitace začínají od 10:00 hod. Bonitační poplatek pro členy klub je 400 Kč a platí se na 
místě. Před bonitací se doporučujeme přihlásit prostřednictvím online formuláře na 
klubových stránkách. Přihlášení není závazné. Dále nezapomeňte na rodokmen a kopii 
rodokmenu, překontrolujte čitelnost tetovacího čísla všeho pejska. Pokud máte pejska 
čipovaného, uvědomte s předstihem bonitačního referenta. 

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. 



  

 

Členský poplatek 

Členský poplatek je splatný k 15.2.2014, prosíme o dodržení data, předejdete tak 
nezaslání nového členského průkazu a zrušení účtu do online administrace klubu. 

Nový členský průkaz vám bude zaslán nejpozději 31.3.2014. 

Platbu proveďte převodem na účet nebo poštovní poukázkou typu A.  

Nezapomínejte uvádět variabilní symbol, kterým je vaše klubové číslo. 

 

 

Číslo účtu: 0122982399/0800 

Adresa majitele účtu - neplatit příspěvky: 

Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel (YTKCHaJP ) 

Roudnická 24 

180 00 Praha 8 

 

 

 

 

  

 

 

Výstavy psů  

 
aneb chováni vystavujících 

 

k tomuto tématu mě přivedla „scéna“ jedné vystavovatelky na naší klubové 
výstavě v červnu 2013. Nejednalo se o vystavovatelku začátečnici, ale velmi 
zkušenou. O to je to smutnější. 

Vystavovatel, který  není ochoten tolerovat výsledky  výstavy haní verdikt 
rozhodčího, pokouší se diskutovat a pokřikuje na rozhodčího své názory.  

Výstavy, které tak milujeme nesou v sobě určitou část rizika s kterým je 
třeba vždy počítat  Dneska  jsme poražení, ale  zítra, nebo možná na 
následující výstavě bude líp. Tolik námahy, dlouhá cesta, práce 
předvádějícího a to vše k ničemu. Náš miláček v očích rozhodčího byl čtvrtý. 
Místo s pořadím není hanba, ale my jsme měli větší cíle. Rozhodnutí 
rozhodčího je nediskutovatelné přestože já  jej považuji za chybné. Veškeré 
vykřikované komentáře, zvláště ty nepříliš uhlazené, jsou neslušné a něčí 
radost činí nechutnou a hořkou. Podobné je také odejití z kruhu bez 
odebrání posudku či ocenění. Toto chování skutečně na výstavy nepatří. 

Je třeba se ovládat a kontrolovat své reakce. Pamatujme si, že  sláva 
vítězům a čest poraženým. Soupeř  ukazuje svůj charakter zvláště v době 
kdy je poražen. Může se stát, že nebudete mít úspěch třeba i několikrát po 
sobě. Zde je důležité se zamyslet nad výsledky a zvážit, zda je s tím či oním 
psem nebo fenou možné dosáhnout lepších úspěchů…. 

Možná po nějaké době? Ale možná také nemůžeme očekávat dobré 
ocenění. 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                             

ZMĚNY VE  VÝSTAVNÍM  ŘÁDU 
ČMKU 

ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 
provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu 
ČMKU.  

K uvedeným úpravám došlo ze dvou 
důvodů. Platí nový Výstavní řád FCI a bylo 
povinností členských států upravit svoje 
předpisy tak, aby s řádem FCI nebyly v 
rozporu. Některé úpravy našeho Výstavního 
řádu byly přijaty na základě požadavků členů 
ČMKU a vystavovatelů. 

Upozornit je třeba na to, že pokud jsou již 
vydané propozice na výstavy konané v r. 
2014 podle stávajícího řádu, musí být 
uveden do souladu s novým VŘ platným od 
1.1.2014 katalog výstavy a výstava musí 
proběhnout již podle nového řádu. 

Uvedené změny se týkají např. následujících 
článků VŘ. 

Článek 3 - Druhy výstav  

Byla doplněna možnost otevírání 
mimořádných výstav. Jedná se např. o 
evropské či světové pro plemeno, výstavy 
pořádaná mezinárodním klubem plemene 
nebo plemen apod.) - pořádání výstavy 
podléhá schválení P ČMKU 

                                                                                                    
Článek 4 - Výstavní třídy 

- mezi tituly opravňující k zařazení do třídy 
vítězů byly doplněny tituly Evropský a 
Světový vítěz. 

- bylo umožněno otevírání třídy čestné i na 
oblastních a krajských výstavách s tím, že se 
v této třídě nezadává titul Vítěz třídy a 
jedinec s oceněním výborný 1 nepostupuje 
do soutěže o Oblastního nebo Krajského 
vítěze 

 

 

 

- v případě německých ovčáků mohou být 
vypsány třídy s jiným členěním pouze na 
samostatných výstavách plemene. 

Článek 5 – Klasifikace 

- v souladu s Výstavním řádem FCI byly 
upřesněny požadavky na kvalitu psů, kterým 
má být zadána známka dobrá (toto ocenění 
se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky 
svého plemene, ale má viditelné hrubší vady. 
Dobré znaky by měly převážit chyby, takže 
pes může být považován za dobrého 
představitele plemene). 

Určité nejasnosti se vázaly na v dosavadním 
výstavním řádu uvedeném hodnocení 
„vyloučen z posuzování“. VŘ ČMKU tedy 
byl v této otázce dán do souladu s Výstavním 
řádem FCI a místo „vyloučen z posuzování“ 
se bude používat termín „diskvalifikace“ 
(musí být zadána psovi, který neodpovídá 
typu požadovanému standardem plemene; 
který vykazuje chování zjevně 
neodpovídající standardu nebo který je 
agresivní; který vykazuje abnormality varlat; 
který má vadu chrupu nebo anomální čelist; 
který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti 
nebo vykazuje zjevné známky albinismu. 
Tato známka má být také zadána psům, kteří 
tak málo odpovídají jednotnému 
plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich 
zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří 
vykazují vyřazující vady podle standardu 
plemene. Důvod, proč byl pes hodnocen 
známkou DISKVALIFIKACE, musí být 
uveden v posudku). Psi, kterým nemůže být 
zadána žádná ze známek uvedených ve 
Výstavním řádu, opustí kruh s hodnocením: 
nemůže být posouzen: - (toto hodnocení se 
zadává psovi, který se nepohybuje, stále 
skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat 
ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok 
a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí 
rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí 

  

 

chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo 
varlat.  

Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s 
trvalými následky po úrazu.  

Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li 
patrné stopy operací nebo úprav, které 
naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit 
rozhodčího. Toto platí i v případě, že 
rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, 
že byla provedena operace, jejímž účelem 
bylo upravit původní stav nebo vlastnost 
(např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, 
pro nějž bylo zadáno hodnocení NEMŮŽE 
BÝT POSOUZEN, musí být uveden v 
posudku. 

U psa, který se k posouzení nedostavil, se v 
seznamu výsledků uvádí NENASTOUPIL. 

Článek 6 – Tituly 

Bylo doplněno vysvětlení, jak postupovat při 
udělování titulu Klubový vítěz v případě, že 
titul je vázán na členství v klubu (Pokud je 
titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu 
a titul neobdrží jedinec první v pořadí, 
postupuje do soutěže o BOB jedinec, který 
se umístil jako první.) 

Byl doplněn nový titul Nejlepší z opačného 
pohlaví (Best of Opposite Sex – BOS ) - titul 
se může vypisovat na výstavách, kde se 
zadává BOB. Do soutěže nastupují účastníci 

soutěže o BOB opačného pohlaví než je 
jedinec, který získal BOB. Soutěž je 
nepovinná a záleží na pořadateli výstavy, zda 
ji otevře, či ne. 

Článek 7 – Soutěže 

- bylo doplněno pravidlo říkající, že FCI 
neuznaná plemena se mohou zúčastnit 
soutěží Nejlepší pár psů, Nejlepší 
chovatelská skupina, Mladý vystavovatel 

- do kategorie Nepovinné soutěže byla 
doplněna Přehlídka čestných tříd (Do 
soutěže nastupují všichni výborný 1 (V1) z 
čestných tříd.). Vítězové této přehlídky 
nemohou nastoupit do soutěže o BOD nebo 
BIS 

- v případě, že bude otevřena Soutěž o 
nejlepšího plemeníka, nemusí být plemeník 
na výstavě posouzen v normální konkurenci 
ani přítomen. 

Článek 15 – Protest 

V souladu s Výstavním řádem FCI byla 
upřesněna výše kauce v případě podání 
protestu. Protest musí být podán písemně a 
současně se složením jistiny ve výši 
dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa 
na 1. uzávěrku výstavy. 

 

 

 

 

V í c e  o  z m ě n á c h   n a l e z n e t e  n a   s t r á n k á c h  Č M K U www.cmku.cz 

 

 

 

 



  

 

K L U B O V Á   v ý s t a v a  2013 

Klubová výstava proběhla dne 9.6.2013 v Penzionu Český statek na Praze 9 , a 
byla v samém závěru hodnocena kladně a to jak ze strany vystavujících, tak i ze strany 
rozhodčí. 

Sponzoři klubové výstavy byli: Bohemia Nobility, Tweaty & Sweaty, Abentax        

Klubovou výstavu vyhrála a titul nejvyšší Best of Breed si odnesla fenka paní Daniely 
Vokálkové  HARRIEN Pilibína Údolí Vrchlice . Druhý nejlepší s titulem Klubový vítěz 
se stal pejsek paní Lenky Šafaříkové HOBBYod Pekelské brány. Jako nejkrásnější 
junior byl vyhlášen pejsek paní Lenky Šafaříkové VALMONT od Šárecké skály a nej 
štěňátko fenka paní Boženy Moudré CLEOPATRAESTAQuiquilla. 

A nesmíme zapomenout na nejlepšího veterána, tím se stal pejsek paní Hany Hrdličkové 
FRUPPER INN Yoki-go. 

Rozhodčí: Antonín Mudra  
Klubovývítěz -  Best of Breed     
Harrien Pilibína Údolí Vrchlice  
Majitel: Daniela Vokálková 

 

 

Zkrácené výsledky 

Pes       
Mladých VALMONT od Šárecké skály Šafaříková Lenka V1, CAJC, BOJ 

Mezitřída SILENT ASSASSIN Bluemajesty´s 
Vondrušková 
Petra 

V1, CAC 

Otevřená HOBBY od Pekelské brány Šafaříková Lenka V1, CAC, Klubový vítěz 
Vítězů BLUE BERRY Černý Onyx Zitová Jana V1, CAC 
Veteránů FRUPPER Inn Yoki-go Hrdličková Hana V1, Nejlepší veterán 
       
Feny       
Štěňat CLEOPATRA ESTA Quiquilla Moudrá Božena VN1, Nejlepší štěně 

Dorost HOT GIRL z Vetraku 
Aubrechtová 
Klára 

VN1 

Mladých SWEETY z Jinonické zahrady Karhanová Jana V1, CAJC 

Mezitřída 
CONNIE ELIZABETH Údolí 
Vrchlice 

Benešová Pavlína V1, CAC 

Otevřená OPEN YOUR EYES Stříbrné přání Kotková Jana V1, CAC 

Vítězů HARRIEN PILIBÍNA Údolí Vrchlice 
Vokálková 
Daniela 

V1, CAC, Klubový vítěz, 
BOB 

 

  

 

Při klubové výstavě byli vyhlášeni kluboví šampioni pro rok 2012 a každému z nich 
byl předán pohár "Klubový šampion 2012" Seznam můžete najít na našich klubových 
stránkách. Kluboví šampioni pro rok 2013 budou uveřejněni v lednu 2014 na webu a 
vyhlášení na 1. klubové výstavě roku 2014. 

 

Simply the best Stříbrné přání 

Majitel: Daniela Vokálková  
CHS Údolí Vrchlice  
Narozena: 11.6.2011  
Pes 

Connie Elizabeth Údolí Vrchlice 

Majitel: Pavlína Benešová  
CHS Chérissant  
Narozena: 24.9.2011  
Fena 

Dream od Pekelské brány 

Majitel: Lenka Zemková 
CHS z Údolí Liberku  
Narozena: 13.9.2009  
Pes 

Chipsy Limelight Joreta 

Majitel: Markéta Sasková  
CHS  
Narozena: 24.3.2010 
Pes 

Meg z Údolí Liberku 

Majitel: Lenka Zemková 
CHS z Údolí Liberku  
Narozena: 1.5.2011 
Fena 

 

 

 

 

Hippie Miss Krumlova 

Majitel: Dana Ledererová 
CHS Glamor Angel 
Narozena: 20.5.2011  
Fena 

Olivie z Údolí liberku 

Majitel: Lenka Zemková  
CHS Údolí Liberku 
Narozena: 26.5.2011 
Fena 

Just the end Bohemia Platina 

Majitel: Lenka Zemková 
CHS z Údolí Liberku 
Narozena: 24.3.2011 
Fena 

Renda Tiny Angel 

Majitel: Aneta Dorazilová  
CHS  
Narozena: 20.9.2010  
Fena 

Artico Divo Pinnotare 

Majitel: Aneta Dorazilová 
CHS 
Narozena: 1.12.2010  
Pes 

Buena Jezabel Infiela Cartagena 

Majitel: Božena Moudrá 
CHS Quiquilla  
Narozena: 15.10.2011  
Fena

 



  

 

Změna   P o p l a t k ů  z a   k r y t í   p s a 

 

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 

 

 

  

 

Výstavní koutek pro ZAČÁTEČNÍKY 

V minulém čísle jsme se věnovali přípravě a výcviku pejska před výstavou. Nyní se 
podíváme na péči o něj. Jednou z nejdůležitějších činností, vedle běžných, jako je 
střihání drápků, čištění zoubků atd., je takzvané balíčkování srsti. 

 

Co je balíčkování srsti? 

Pro uchování krásné a dlouhé srsti na výstavní úrovni srst natáčíme, neboli balíčkujeme. 
V tomto případě je dobré se obrátit na zkušeného chovatele a v případě, že s jorkšírem 
začínáte, požádat ho o radu. 

 

Jak se balíčkuje? 

Psa vykoupeme, dle potřeby a zvyku aplikujeme kondicionér nebo zábal a dobře 
opláchneme. Srst důkladně vyfénujeme, aby nezůstala vlhká. Uzlíky a zamotanou srst 
opatrně rozčešeme. Po vysušení je nutné ponechat jorkšíra nějakou dobu volně pobíhat, 
aby srst ztratila přirozenou cestou přebytečnou vlhkost a pes nebyl zabalíčkovaný vlhký. 

Připravíme vše potřebné - olej na balíčkování (spray nebo kapky), balíčkovací igelity, 
balíčkovací papír, gumičky malého průměru, hřebeny a kartáče. Nesmíme zapomenout 
na vhodnou podložku, na které se pes bude cítit bezpečně a nebudou mu podjíždět 
nohy. Splnění této podmínky je nutné zejména v případě, kdy balíčkujeme psa poprvé, 
což většině jedinců přináší nemalou námahu a stres. 

Samotné balíčkování provádíme podle poskytnutých rad od chovatele. Každý chovatel má 
své zvyky a je pravděpodobné, že se návody jednotlivých chovatelů budou mírně lišit 

Základ však bude stejný. Balením zpracováváme srst do pramenů rozdělených pěšinkami 
tak, aby se neničila pohybem pejska jak doma, tak i v přírodě. Dbáme na přirozený směr 
růstu srsti, zejména v podpaží a na hrudi. Cílem je dosáhnout maximální ochrany srsti a 
pohodlí psa. Každý vytvořený pramen pročešeme, podložíme pásem balíčkovacího 
papíru, zakápneme olejem nebo jiným balíčkovacím přípravkem a zabalíme nejprve jako 
psaníčko a pak zarolujeme a zafixujeme přiměřeně utaženou gumičkou. Takto nám 
vznikne jeden balíček. Dbáme na to, aby z balíčku po zabalení nevykukovaly konečky 
srsti, ta se pak olamuje. 

Začínáme od hlavy, vytvoříme balíček na hlavě místo culíku. Další dva balíčky vytvoříme 
po stranách čenichu (fousy) a čtvrtý na bradě. Tím zamezíme okusování srsti na hlavě, 
na které se srst špatně pěstuje, protože přichází do styku s vodou, potravou a fousy se 
snadno okusuje. Pokračovat budeme od ocásku. Další balíček vytvoříme na ocase, na 
zadní noze nahoře a dole, srst pod řitním otvorem rozdělíme pěšinkou, pokud je dost 
dlouhá, tak ji přidáme do balíčku nahoře na zadní noze. Důležitou součástí balíčkování 
jsou rovněž psí oblečky, pozornost věnujeme jak materiálu, tak i střihu. Pejska je do něj 
oblékneme po zabalíčkování a poté ho má na sobě prakticky neustále.  



  

 

Nejenom že tím ochráníme balíčky před poškozením, ale chráníme pejska, který by se 
mohl v nestřeženém okamžiku za cokoli o balíček zachytit. 

 

 

Tak to je ve zkratce k balíčkování. Doporučuji názornou ukázku zabalení srsti od 
chovatele, lépe to pochopíte a můžete si hned balíčkování vyzkoušet pod dohledem 

zkušenějšího chovatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

K O N T A K T Y 

 

 

Jednatelka    

                                                                                                 

Martina Grolbertová 

Hodyně u Skuhrova 14  

267 27 Beroun  

martina.grolbertova@yorkshireclub.cz 

 

 

Evidence     

                                                                                                               

Jiří Zemek 

Palackého tř. 790 

 537 01 Chrudim 4  

tel: 605 186 678  

www.bohemia-roze.cz 

yorkshireclub@yorkshireclub.cz 

 

Poradce chovu                                                                                                      

 

Jolana Luková 

Sportovní 228 

251 01 Dobřejovice  

tel: 605 290 917 

www.jovarama.wbs.cz,  

jolana.lukova@yorkshireclub.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 

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 

 

 

 

  

 

Y O R K S H I R E     T E R R I E R    K L U B 

chovatelů a jeho přátel 

Z P R A V O D A J 

2 0 1 3 



  

 

 

 


