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M E Z I N Á R O D N Í výstavy 2016
DUO CACIB Brno

6.- 7. 2.2016

MVP v Českých Budějovicích

23.4.2016 - 24.4.2016

MVP Praha

30.4.2016 - 1.5.2016

MVP Litoměřice

28.5.2016 - 29.5.2016

Intercanis Brno

18.6.2016 - 19.6.2016

Interdog Bohemia Mladá Boleslav

13.8.2016 - 14.8.2016

MVP v Českých Budějovicích

8.10.2016 - 9.10.2016

MVP Praha

29.10.2015 – 30.10.2016

N Á R O D N Í v ý s t a v y 2016
Moravská NVP v Brně

9.1.2016 - 10.1.2016

NVP Ostrava

9.4.2016 - 10.4.2016

NVP Klatovy

11.6.2016 - 12.6.2016

NVP v Mladé Boleslavi

16.7.2016 - 17.7.2016

Moravskoslezská NVP Brno

24.9.2016 - 25.9.2016

FCI EuroDogShow 2016
Brussels, Belgium

26. - 28. 8. 2016 europeandogshow2016.com

FCI World dog show 2016
Moscow, Russia

23. - 25. 6. 2016 rkf.org.ru/shows/wds/2016

KLUBOVÁ výstava
Praha hotel Svornost, Praha 9

27. 3. 2016

VÁ Ž E N Í

P ŘÁTELÉ

P Ř E J E M E Vám do nového roku 2016 pevné
Z D R A V Í ( i vašim pejskům ) a M N O H O výstavních a
chovatelských

ÚSPĚCH

Výbor klubu

KLUBOVÉ INFORMACE

2016

Klubové akce
Místo konání: hotel SVORNOST, Novozámecká 284, Praha 9 - Dolní Počernice.
Jakékoli změny budou vždy s předstihem oznámeny na klubových stránkách.
Členská schůze: podzim 2016 Hotel Svornost, Praha 9 (po schůzi bude bonitace)
Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz: 27. 3. 2016 Praha Hotel Svornost
Speciální výstava: 8. 8. 2016 Kladno
Bonitace:
Ne 29.3.2016 po kl.výstavě, Ne 26.6.2016, Ne 18.9.2016 a
Ne 4.12.2016

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 2016 plánujeme jednu klubovou výstavu. První výstava bude jako každý rok se
zadáním titulu Klubový vítěz, včetně vyhlášení Klubových šampiónů a druhá bude
pořádaná ve spolupráci s pořadateli Krajské výstavy v Kladně. Zároveň budou předány
Klubový šampiony pro rok 2015.

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.

NOVINKY KLUBU 2015

Na členské – volební schůzi uskutečněné 27.9.2015 byly schváleny
upravené stanovy klubu a název klubu: Yorkshire terrie klub
chovatelů a přátel z.s. Tyto změny byly povinné vzhledem k schválení
Nového občanského zákoníku.
Zkratka z.s. znamená: zapsaný spolek. Již nejsme klub, ale „spolek“.
Stanovy jsou k dispozici na webových stránkách.

ADMINISTRACE klubu - pro členy klubu a hlavně
nové členy

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

Členský poplatek

Členský poplatek je splatný k 15. 2. 2016, prosíme o dodržení data, předejdete tak
nezaslání nového členského průkazu a zrušení účtu do online administrace klubu.
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 z.s. (YTKCHaJP )
Roudnická 24
180 00 Praha 8

Tipy, jak na Vánoce potěšit psa:
1) věnujte mu tolik pozornosti, aby si připadal jako král,
2) berte ho s sebou na procházku co nejčastěji, ideálně především na místa, kde se může
volně proběhnout,
3) venčení musí být časté, spojené s fyzickým „vyřáděním“ a setkáním se psími
kamarády,
4) hrajte si s ním, rozveselte ho házením hračky,
5) dovolte mu, aby vás všude doprovázel jako „bodyguard“,
6) mějte maximální možný nadhled nad jeho rošťárnami a zůstaňte za všech okolností
klidní a spravedliví,
7) rezignujte na vzorně uklizený byt – chlupatá domácnost je znakem útulnosti,
8) dopřejte psovi „wellness“ proceduru – domácí masáž ho potěší,
9) netrestejte ho, ale jděte mu příkladem :-),
10) za správné chování ho chvalte, hlaďte a odměňujte psími pamlsky

Klubová výstava Praha - 29. 3. 2015
Zkrácené výsledky
Zkrácené výsledky
Pes
Mladých Leonard Of Marymor´s home

Drábová Lenka

V1, CAJC, BOJ

Mezitřída Atreyue de Chérissant

Benešová Pavlína

V1, CAC

Otevřená Mad Love Deanje

Hrdlišková Hana

V1, CAC

Las Vegas Wild Fantasy

Šoltýsová Alice

V1, CAC,BOB,Kl.vítěz

Phar Lap Chomutovská krása

Spurná Zdenka

V2, res.CAC

Zítová Jana

V1, BOV

Xena Hradecká Yessica

Bezvodová Naďa

VN1, nejl.štěně

Desert Valentýnské noci

Mikulová Věra

VN2

Šafaříková lenka

V1, CAJC,

Vítězů

Veterán Mult.Blue Berry Černý Onyx
Feny
Dorost

Mladých Charlotte od Šárecké skály

Mezitřída Feleena Maya Infiela Cartagena Drábová Lenka
Chantal Blue Perfect

Pernicová Hana

V2, rec.CAC

Šoltýsová Alice

V1, CAC, Kl.vítěz

Ulla Opi Ostrov Šan

Kotková Jana

V2, res.CAC

Hells Bells Ma

Dytrychová jana

V1,

Otevřená Rif Raf Wild Fantasy
Vítězů

V1, CAC

K L U B O V Á v ý s t a v a 2015
Klubová výstava proběhla dne 29. 3. 2015 v hotelu Svornost na Praze 9
hodnocena kladně a to jak ze strany vystavujících, tak i ze strany rozhodčí.

byla

Sponzoři klubové výstavy jsou uvedeni na dalších stránkách zpravodaje.
Klubovou výstavu vyhrál a titul nejvyšší Best of Breed si odnesl pes paní Šoltýsové
Alice - Las Vegas Wild Fantasy nar. 2.5.2012

Při klubové výstavě byli vyhlášeni kluboví šampióni pro rok 2014 a každému z nich byl
předán pohár "Klubový šampión 2014". Seznam můžete najít na našich klubových
stránkách. Kluboví šampióni pro rok 2015 budou uveřejněny v 2016 na webu a vyhlášení
na 1. klubové výstavě roku 2016.

Kluboví šampioni na rok 2014
FENA DIANCA GOLD HRADECKÁ HVĚZDA narozena: 24.02.2013
majitel: PETR KOZA

PES IREN ZE STŘÍBRNÉ OLIVY majitel: Mgr.Milada Viternová
PES Atreyue de Chérissant nar. 27.9.2013 maj. Pavlína Benešová

foto z roku 2014

KRYTÍ FENY - CO MÁM DĚLAT – POSTUP – POZORNĚ ČÍST
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 uchovněn - bonitace
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
•
•
•
•

stažení krycích listů z internetu pomocí klubového čísla
krytí feny u vybraného pejska
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. Krycí listy podepisuje MAJITEL psa
i feny !!!!!

Narodila se štěňátka, co dál?
•

•

•

po narození štěňat odeslat do 2 dnů poradci chovu emailem
j.lukova@seznam.cz hlásíte pouze 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/ KONTROLOVAT zda je TETOVACÍ pásek
protetovaný !!!!!

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

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

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ SPONZORUM KLUBOVÉ VÝSTAVY
z 29. 3. 2015

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

Vladimír Jehlička - Akvateraexo
Masarykovo náměstí 34
53701 Chrudim IV
Ing. Pavlína Benešová – daňový poradce Strašecí
Šoltýsová Alice
Dytrychová Jana
Děkujeme

Příprava psa na výstavu
Dostatečně dopředu si zjistěte, jak má vypadat výstavní úprava vašeho plemena. Vřele
doporučuji najít si opravdového odborníka na vaše plemeno a tomu úpravu svěřit. Budete si
sice muset připlatit, zato však nebudete ve výstavním kruhu plakat. Střih a celková úprava
mohou psa značně vyzdvihnout, nebo naopak poškodit. Předem se informujte ve vašem
klubu, koho by vám doporučili nebo se poptejte u svého chovatele. Možná budete mít to
štěstí a sám váš chovatel bude také odborníkem na úpravu.
Večer před výstavou psa již nekrmte. Jednak se tím vyhnete nevolnosti z cestování a navíc
bude váš pes nadšen z pamlsků, které mu budou odměnou při vystavování. Také se vám pak
stěží stane, že se váš pes vyvenčí přímo v kruhu, což je docela nepříjemné - nejen pro vás,
jako majitele "hříšníka", ale i pro ty, kteří přijdou pro vás, protože znečištěné místo přitahuje
pozornost předváděných psů a ti se pak špatně předvádějí.

Psa důkladně vyvenčete večer a také ráno před cestou.
Dejte pozor, aby se neurousal srst a nezničili jste tak práci kadeřníka. Psi – jorci se před
výstavou koupou, takže si den před výstavou vyhraďte na přípravy. Nezapomeňte při tom na
vyčištění uší, odstranění ospalků a skvrn kolem očí, zkrácení drápků a čistotu kolem
konečníku. Kdyby některá z těchto věcí nebyla v pořádku, mohla by pokazit celkový dojem.
Zhruba měsíc před výstavou věnujte tréninku na výstavu každý den trochu času, aby si
pejsek připomněl, co jste ho naučili. V kruhu si na to pak lépe vzpomene.
Povzbuzujte, chvalte a vnímejte
Neztraťte kontakt se svým psem, ještě než půjdete do kruhu, na něj promluvte a dodejte mu
odvahu a jistotu. Pokud jste nervózní, může se nervozita přenést i na psa. Snažte se ho spíše
povzbudit, "rozveselit", aby považoval vystavování za něco velmi zábavného a příjemného.
Ukažte mu, že se z předvádění radujete a uvidíte, že se od vás také "nakazí".
Nezlobte se hned za malé prohřešky, vždyť je to poprvé. Ostatně od první výstavy
neočekávejte příliš, protože pes bude z cizího hlučného a nezvyklého prostředí
pravděpodobně rozrušen, ale nebojte se, s přibývajícími návštěvami výstav by se mělo vše
upravit. V kruhu stále udržujte kontakt s vaším psem a to jak zrakový, tak hlasový
(přiměřeně situaci). Používejte slova, která jste mu vštěpovali doma. Hodně chvalte.
Také nezapomeňte poslouchat rozhodčího, který po vás bude chtít různé věci. Např. stát se
psem ve výstavním postoji, běhat v kruhu, běhat od rozhodčího a k němu, nechat posoudit
zuby a u psů varlata. Zde zúročíte vše, co jste psa doma naučili. Pamatujte také na to, že
rozhodčí neví, že jste na výstavě poprvé (i když mu to ve vhodném okamžiku můžete říct třeba v případě, že pes nechce ukázat zuby), proto se snažte
už předem toho co nejvíce okoukat a dobře dávejte pozor na
pokyny rozhodčího i personálu a v případě, že něco
nepochopíte, nebojte se zeptat. Časem získáte zkušenosti i vy,
nejen váš pes, takže budete mnoho věcí dělat už samozřejmě
a rychle pochopíte, co se od vás chce.

Pojištění mazlíčků
•
•
•
•

Hrazení léčebných nákladů, nebo utracení, náhrada uhynutí
Spoluúčast až od 500 Kč
Pro speciálně vycvičené psy sleva 50 %
V nabídce také pojištění odpovědnosti

Jak pojištění mazlíčků funguje?

Základní pojištění se jmenuje "Pojištění veterinární léčby". V případě, že se Vašemu
zvířátku cokoli stane a bude potřebovat zákrok veterináře, bude tento zákrok hrazen
pojištěnému zvířátku z jeho pojistky. Pokud Vaše zvířátko má vysokou finanční cenu, můžete
si navíc k základnímu pojištění zvolit doplňkové "Pojištění úhynu", ze kterého se hradí
finanční cena Vašeho zvířátka v případě jeho smrti.
Kolik pojištění mazlíčků stojí?
•
•
•

Pojištění psů již od 1 540 Kč na rok
Pojištění kočiček již od 1 090 Kč na rok
Asistenční, záchranářští, slepečtí a speciální vyhledávací psi mají na pojištění 50 % slevu!

Česká pojišťovna
•
•
•
•

Pojištění se vztahuje na léčení úrazu nebo nemoci, úhynu, utracení a odpovědnosti za škodu.
Při veterinárním ošetření resp. uhynutí nebo utracení vám uhradí až 70 % nákladů.
Zvíře musí být označeno mikročipem či tetováním.
Spoluúčast 30%.

Česká podnikatelská pojišťovna
•
•
•
•
•

Pojištění se vztahuje na veterinární léčbu Vašeho psa. Pojištění je platné na území České
republiky. Za příplatek k základnímu pojistnému lze psa pojistit také kdekoliv mimo ČR.
Pojištění od 6 měsíců.
Máte možnost zvolit si jednu ze tří variant limitů pojistné částky. V rámci produktu můžete
sjednat připojištění odpovědnosti za škodu z držby psa.
Pes musí mít evidenční známku, nemusí být čipovaný.
Spoluúčast volitelná

Slavia pojistovna a.s
•

•
•
•

Pojištění se vztahuje na veterinární vyšetření, ambulantní ošetření, hospitalizace, anestezie,
chirurgické zákroky vč.implantací, náhradní ubytování psa či kočky v hotelu pro zvířata nebo
náhradní chovatelská péče během hospitalizace majitele.
Zvíře musí být označeno mikročipem či tetováním.
Pojištění od 6 měsíců.
Spoluúčast 1000 Kč.

KONTAKTY

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,
jolana.lukova@yorkshireclub.cz - j.lukova@seznam.cz

Bonitační referent
Evidence klubových šampionu:
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 z.s.
R o u d n i c k á 2 4 , P r a h a 8

Klubový

z p r avo daj

2015

yorkshireclub@yorkshireclub.cz

www.yorkshireclub.cz

