PROFIL PLEMENA

Biewer jorkširský t eriér
á la Pom Pon

HISTÓRIA

Biewer jorkširský teriér á la Pom Pon (ďalej aj „biewer“) pochádza z mesta Hunsrück
v Nemecku. Manželia Werner a Gertrúda
Biewerovci odchovali zo spojenia štandardne
sfarbených blue & tan jorkširských teriérov
svetových víťazov mladých z Dortmundu
v roku 1981 vrh s potomkom trikolórnej farby.
Psíkovi menom DARLING von Friedheck
a sučke FRU FRU von Friedheck, sa vplyvom
génovej mutácie (recesívneho čierno – bieleho
génu) narodilo 21. 1. 1984 trikolórne šteniatko
SCHNEEFLŐCKEN von Friedheck.
Šteniatko manželov natoľko svojím zafarbením
okúzlilo, že sa zamerali na selektívne šľachtenie
takto špecificky sfarbených jorkširských teriérov a pomenovali ich BIEWER YORKSHIRE
TERRIER Á LA POM PON (názov plemena
v originále, pozn. redakcie).
V chove naďalej používali plemenného psíka
jorkširského teriéra DARLINGa von Friedheck
a v kombinácii s matkami pochádzajúcimi
z ich chovateľskej stanice „von Friedheck“.
Z týchto spojení sa narodili trojfarebné šteniatka
s bielymi špecifickými znakmi:
OLIVIA II von Friedheck
► SCHNEEPRINZ II von Friedheck
DINIE von Friedheck
►DIAVOLETTO - BIANCO von Friedheck
► a SCHNEEWOLF von Friedheck
NANUCK von Friedheck
► SCHNEEANEMONE von Friedheck

DAISY von Friedheck
►SCHNEEXENIA von Friedheck
SIMONE von Friedheck
►SCHNEEFLOWER von Friedheck
►a SCHNEEWOLKE von Friedheck
Prví bieweri boli zapísaní v plemennej knihe VDH/KFT ako neštandardne zafarbení
jorkširskí teriéri. Pán Biewer predviedol psíka SCHNEEPRINZ von Friedheck po prvý
raz na výstave psov v roku 1988. Pán Werner
a Gertrudúda Biewerovci sa nevzdali a hľadali
východisko, ako riadne registrovať toto prekrásne plemeno. V roku 1989 bolo plemeno
a štandard biewer jorkširského teriéra á la Pom
Pon zaregistrované v Allgemeiner Club der
Hundefreunde Deutschland e.V.
Hoci pán Werner Biewer zomrel v roku 1997,
jeho odkaz zostal živý v týchto skvelých malých psíkoch, ktorí si získavajú širokú priazeň
obdivovateľov a chovateľov už na celom svete.

ŠTANDARD PLEMENA

pôvodný názov: BIEWER YORKSHIRE TERRIER Á LA POM PON
Vzhľad a povaha: Dlhá a dokonale rovná srsť
s jemnou hodvábnou štruktúrou, ktorá splýva
rovnomerne po obidvoch stranách tela. Stavba tela je kompaktná a úhľadná, vzpriamená
chôdza plná elánu. Kompaktný chrbát, rovný.
Hruď primerane klenutá. Biewerov teriér je
bystrý a inteligentný s vyrovnanou povahou.
Hlava: Pomerne malá, nie príliš vystupujúca.
Sfarbená symetricky bielo - modro - zlatá.
Srsť: Lesklá, na tele biela - modrá. Okrem
hlavy nesmie byť nikde na tele zlatá, alebo

hnedá. Nohy, brucho a hrudník majú byť biele.
Oči: Tmavé iskrivé oči s bystrým a inteligentným pohľadom. Okraje očných viečok sú tmavo
sfarbené. Oči nevystupujúce.
Skus: Pravidelný nožnicový.
Uši: Malé v tvare písmena V, pokryté veľmi sýtou
a tmavou srsťou.
Chvost: Nekupírovaný, bohato osrstený, jeho
dĺžka by mala poskytnúť vyvážený vzhľad.
Minimálne posledná tretina chvosta musí byť
biela.
Váha: 1,8 kg - 3,1 kg
Chyby: Medzi chyby patrí chýbajúca zlatá
farba v tvári, „spadnuté“ ušká, nesprávny skus,
zlá pigmentácia očných viečok, stavba tela
nepodobná jorkširskému teriérovi a vlnitá srsť.
Pes musí mať normálne vyvinuté semenníky
úplne spustené do mieška.
Biewer jorkširský teriér á la Pom Pon nie je
zatiaľ uznané plemeno FCI.

POVAHA PLEMENA

Biewer je temperamentný, vysoko inteligentný,
priateľský voči všetkým ostatným zvieratám
i deťom. Je neagresívny a vždy veselý, vyzerá
ako keby sa usmieval. Je aktívny, ľahko zvládnuteľný, rád aportuje, je vhodný napr. na agility
i na turistiku. K štastnému životu potrebuje pohyb a spoločnosť ľudí. Keď sa bieweri naháňajú
po záhrade alebo lúke, z diaľky pripomínajú
zmenšené borderské kólie. Ak biewer nie je
dosť vyťažený, z nudy pripraví páničkovi
neraz prekvapenie. Sledovať biewera pri hre
s mrštnosťou mačky je úžasný zážitok. Tento
šibal miluje vodu a veľmi rád sa hrá na plytčinách. Rád sa zúčastňuje spoločenského života
svojej svorky. Je príjemným spoločníkom. Ak
získa kondíciu, zdolá dlhé trasy a príde domov
konečne spokojne unavený !

STAROSTLIVOSŤ O SRSŤ

Biewer je dlhosrsté plemeno, srsť si vyžaduje
dennú starostlivosť. Upravuje sa rovnako ako
u jorkširského teriéra, avšak skutočnosť, že
má inú kvalitu srsti a biely „podvozok“, fúzy
okolo papuľky, labky a bruško, je biewer oveľa
náročnejší na údržbu srsti ako jorkširský teriér.

1.Zľava do prava :
Pán Werner Biewer s Schneeprinz von
Friedheck po prvý raz na výstave psov
v roku 1988, pani Schröder s Schneerubin von Friedheck, pani Claudia
Täubel s Schneeglocke von Friedheck,
pani Dagmar Przystaw s Blue Midnight
Lady von Agridesheim a úplne v pravo
Christine Alber s Schneediavolo von
Friedheck. (Zdroj www.ach-l.de)
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Osrstenie je vizitkou ako majiteľa, tak i celkovej
kondície a zdravotného stavu psíka. Rovnako
dôležitá je kvalita a farba srsti, ktorá je výsledkom vyváženej stravy a náročného ošetrovania.
Starostlivosť o srsť závisí od výstavných ambícií
majiteľa biewera. Pri dnešnej konkurencii na
výstavách nemá neudržiavaný biewer šancu
získavať vyššie výstavné ocenenia a tituly.
Túto skutočnosť môžete rešpektovať a kochať
sa v prekrásnej, dlhej, dopestovanej srsti. Ob-

PAULCHEN SACRAE SCARABEUS, nar. 28. 10. 2011, (Chanel Subarashil Hoshi Hikari x Elliot of Wonderland, maj.: Mgr. Lucia Golubcová
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divovaný ideál tohto plemena je pes s veľmi
dlhým zarovno podstrihnutým, rovným vlasom.
Aby si nestúpal po vlastnej srsti, natáča sa do
špeciálnych ľahkých hodvábnych papierikov
a balí sa do ochranných fólií, ktoré sa fixujú
latexovými gumičkami, odolnými proti rozkladu pôsobiacich olejov, ktorými sa impregnuje
natáčaná srsť. Na ochranu srsti sa používajú
ochranné kabátiky – overaly (s predĺženým
rukávom a predĺženým golierikom, aby uchránil
bielu srsť, neodmysliteľnou súčasťou ochrany
labiek proti pigmentácii sú papučky).
Môj osobný názor zdieľajú aj moji bieweri,
ktorí sa tešia, že čas, ktorý by som venovala
špeciálnej údržbe srsti, trávime spolu v prírode. Biewer veľmi dobre vyzerá s akýmloľvek
moderným strihom. V letných mesiacoch im
narastie srsť cca o 1,0 cm mesačne, v zimných
mesiacoch srsť rastie pomalšie. Obdivovaný
ideál tohto plemena vynikne ešte lepšie, keď
je nakrátko ostrihaný a môže predviesť svoju
krásne osvalenú postavu v pohybe, čo mu je prirodzené. Psieho kaderníka pre udržanie strihu
je potrebné navštevovať každé 3 mesiace. Tak
ľahko zabezpečíte dennú hygienu svojho psíka.
Ostrihaný biewer potrebuje pre zabezpečenie
tepelnej pohody v zimných mesiacoch kabátik
a nezaostane pri plnení si svojich povinností „sprevádzať svojho majiteľa na každom kroku“.

PRE KOHO SA TOTO PLEMENO
HODÍ

V pôvodnej anglickej literatúre opisujú charakterové vlastnosti jorkširského teriéra takto: „Je
aktívny ako mladá mačka, má dlhý život ako
obzvlášť rozpustilý špic, je uvoľnený od všetkých abnormalít, plný teriérskeho charakteru
a inteligencie. Je prekrásny na pohľad, skrátka
je to inkarnácia všetkých kladných vlastností
perfektného trpasličieho psa.“
Toto sa vzťahuje v plnom znení aj na biewera.

AKÉHO MAJITEĽA SI TOTO
PLEMENO URČITE NEZASLÚŽI

Rozhodne žiadny psík si nezaslúži, aby ho
niekto držal uväzneného v klietke, ohrádke,
prepravke, nebodaj v tmavej vlhkej pivnici.
Biewer je veľmi naviazaný na človeka, chce
byť rozmaznávaný a milovaný, riadnym členom
rodiny a nedokáže žiť bez jeho prítomnosti,
odlúčený mimo bydliska “majiteľa“, ktorý za
ním dochádza sporadicky ho nakŕmiť a venuje
sa mu len ak mu zostane čas. Nechcem opisovať
psíkov malých plemien, chovaných v klietkach,
keď pre majiteľov prestávajú byť živými tvormi
a sú len reprodukčnými prostriedkami držanými v horších podmienkach ako hospodárske
zvieratá. Verím, že čoskoro bude v SR takéto
držanie spoločenských zvierat riešiť zákon.

CHOV

Cieľom BIEWER KLUBU SLOVAKIA je
zveľadenie, rozšírenie a propagácia chovu
biewerov na Slovensku, v súlade s platným
štandardom biewer jorkširského teriéra. Podpora
12
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chovateľskej spolupráce v rámci BIEWER
KLUBU SLOVAKIA, s inými kynologickými
klubmi na Slovensku a v zahraničí, podpora
vzájomnej chovateľskej súdržnosti a prispievanie k dobrým vzťahom medzi chovateľmi,
prezentácia slovenských chovov v zahraničí,
sprostredkovanie informácií o chove biewerov
zo Slovenska aj zo zahraničia.
BIEWER KLUB SLOVAKIA spolupracuje
s Internationale Biewer Yorkshire Terrier Club
e.V. a má veľmi dobré vzťahy s chovateľmi
z Českej republiky, ktorým držíme palce, aby
im bola schválená registrácia klubu pod ČMKU.

VÝSTAVY

Naše výstavy sú riadne zverejnené v termínovníku podujatí klubov SKJ pre rok 2012.
1. ŠPECIÁLNA KLUBOVÁ VÝSTAVA
BIEWEROV NA SLOVENSKU so zadávaním ocenení a titulov CAJC, CAC a BOB sa
konala 15.septembra 2011 na „Malej farme“
v Borinke pri Bratislave. Chcem poďakovať
rozhodcovi pánovi Vladimírovi Javorčíkovi,
že prijal naše pozvanie a pani Soni Heldovej,
ktorá absolvovala 1. hospitáciu posudzovateľa
exteriéru psov pre plemeno biewer.
Ako novinku sme umožnili vystaviť aj psíkov
pekne upravených, „ostrihaných“ na krátky
strih. Ostrihaní bieweri boli zaradení mimo
konkurencie, boli ohodnotení, ale nezískali
titul. Všetci psíci dostali darčeky a výrobky
z chránenej dielne Klubu DONNA ROSI. Po
ukončení posudzovania mali možnosť prítomní
obliecť svojich psíkov do modelov a odprezentovať sa na voľnej módnej prehliadke. Naša
prvá výstava mala za cieľ zoznámiť chovateľov
a priaznivcov tohto plemena, nadviazať vzájomnú chovateľskú súdržnosť a prispieť k dobrým vzťahom medzi chovateľmi biewrov v SR
a v ČR. Podľa posledných informácií chovatelia
biewrov z ČR požiadali ČMKÚ o prijatie za
asociovaného člena.
Vrh „A“ zapísaný ešte v plemennej knihe Internationale Biewer Yorkshire Terrier Club
e.V., chovateľky pani Burdátšovej z Bratislavy,
oslávil v tento deň svoje prvé narodeniny.
Pritomným ponúkla Ivanka, majiteľka jedného z oslávencov „špeciálnu psiu tortu“, ktorá
všetkým psíkom veľmi chutila.
Vstupným na našu výstavu bol vlastný kulinársky produkt. Tie boli v ponuke vo forme
švédskeho stola. Mám za to, že nikto neodchádzal z farmy v Borinke hladný.
Na výstavách v SR sa v minulom roku a na
medzinárodnej výstave psov v Trenčíne 2012
zvyklo prezentovať okolo 10 jedincov, vystavovateľov zo Slovenska, z Česka a z Maďarska.
Pes CHANEL SUBARASHIL HOSHI HIKARI, majiteľky Andrei Burdátšovej zo Slovenska,
bol premiant vystavovaný na Slovensku v roku
2010 a v roku 2011. Ako prvý splnil podmienky
pre udelenie titulu slovenský šampión mladých,

slovenský šampión, grand šampión a king of
Victory show 2010. V roku 2011 získali titul
Slovenský šampión mladých sučka GABANA
DOLCE OF EXCLUSIVE TOY, majiteľky
Šárky Němcovej z Českej republiky a pes ULLY
CUDDLE BOY LOVER´S KNOT, majiteľa
Pavla Borovca z Českej republiky.

TYPICKÉ OCHORENIA

Biewer nepatrí medzi plemená psov, ktoré by
pri správnej voľbe šteniatka, kvalitnej výžive
a primeranom zaťažovaní špecificky trpel na
nejaké ochorenia. Patrí medzi toy plemeno,
a to ako každé iné malé plemeno psov trpí
zdravotnými problémami. Pokiaľ je mu poskytnutá riadna starostlivosť, dá sa povedať,
že je to relatívne zdravé plemeno, citlivejšie na
žalúdok ako jorkširský teriér. Medzi najčastejšie
vyskytujúce sa ochorenia patria vrodené dispozície chybného vývoja kĺbov končatín (luxácia
pately častokrát obojstranná, perthes), vrodená
dispozícia k zlomeninám a zúžená trachea.
S menej častým výskytom sú to ochorenia
obličiek, pečene, alergia, epilepsia, srdcové
vady, neuzatvorená fontanela a pod.
Necielená a príbuzenská plemenitba môže
mať za následok napr. vrodené ochorenie očí
vedúce k slepote (PRA) a vrodené ochorenie
vedúce k jednostrannej alebo totálnej hluchote. Expanzívny chov toy plemien zanechal
neblahé následky na ich zdravotnom stave. Pre
zachovanie alebo rozšírenie genetickej diverzity
plemena, je potrebné sa vyhnúť vysokému
inbreedingu. Nikdy by sa nemali používať
v chove kombinácie súrodencov, matka a syn
alebo otec a dcéra.

nenarodí biewer, ale len Biewer carrier F1.
V ďalších generáciach so spojenia Biewer carrier F1 s Biewer Yorkshire terriérom sa narodia
trikolórne šteniatka biewerov, a to vždy vo
väčšom percentuálnom zastúpení, v závislosti
od generácie Biewer carrier F2, F3 …
Farba trikolórnych šteniatok, hlavne symetrické
rozloženie znakov na hlave závisí od správneho
výberu rodičov.
V súčasnosti je založená kvalitná základňa
mnohogeneračných biewerov so štandardne
(symetricky) vyfarbenými hlavičkami, v štandardnej veľkosti a kvality srsti.

POZOR NA FAREBNÉ RARITY
JORKŠIRSKÝCH TERIÉROV BEZ
PP!

Pôvodne vznikol biewer vplyvom génovej
mutácie (recesívneho čierno – bieleho génu),
vyskytujúceho sa u jorkširských teriérov. Trikolórne sfarbenie biewerov sa „chovatelia špekulanti“ pokúsili dosiahnuť krížením jorkširských teriérov so šicu. Týmto krížením vznikli
v druhej generácii potomkovia s rôznofarebnými strakatými znakmi, kombinovanými s bielou
farbou, ovplyvnenými typickými znakmi šicu.
Takto vzniknutí kríženci požadované sfarbenie
stratili o jednu generáciu skôr, než získali
kvalitu srsti jorkširského teriéra a rovnomernú
trikolórnu farbu hlavy.

Ak pes, prezentovaný ako biewer, má kučeravú
srsť, srsť s podsadou alebo má tvárové rysy
a stavbu tela ako šicu, potom je vysoko nepravdepodobné, že ide o PRAVÉHO BIEWERA!
Čoraz častejšie sa na internetových portáloch
vyskytujú inzeráty ponúkajúce mini biewerov
a rôzne farebné variácie jorkširských teriérov
bez preukazu o pôvode. „Raritné ponuky“ sú
od tzv. „chovateľov psov“, ktorí voľne chovajú
niekoľko plemien psov a šteniatka sú výsledkom
„náhodných - nie práve žiaducich spojení“
jorkširských teriérov s toy plemenami ako napr.
šicu, čivava, papilón a pod., založenom na ich
zriedkavom sfarbení.

na „mini psov“, len aby šteniatka pri predaji
prezentovali s čo najnižšou telesnou váhou.
Pri kúpe šteniatka bez preukazu o pôvode
nie je vylúčené, že chov bol zameraný len
na farbu, či miniaturizáciu, bez ohľadu na
rastúce zdravotné riziká. Investícia ušetrená
pri kúpe šteniatka sa niekoľkokrát znásobí na
poplatkoch u veterinárneho lekára, nakoľko
si psíka obľúbite a nenecháte ho bez pomoci
a následnej liečby.

PREČO SI ZVOLIŤ TOTO PLEMENO S PREUKAZOM PÔVODU?

Vzácne sfarbených trikolórnych (biewer) alebo
zlatých (golddust) jorkširskýh teriérov bez
preukazu pôvodu, s prímesou iných malých plemien psov, „chovatelia“ množia len za účelom
zisku. Pri kúpe šteniatka bez preukazu o pôvode
nemáte žiadnu záruku, čo vám zo šteniatka
vyrastie, či rodičia sú skutočne bieweri, alebo
sa vo vrhu vyskytlo náhodne jedno „triolórne“
šteniatko, ktoré sa možno vo veku pár týždňov
farebne podobá biewrovi, bez ohľadu na typ,
veľkosť a textúru srsti.

Kúpu si zvážte v pokoji, bez ovplyvňovania,
skontrolujte si preukazy o pôvode rodičov
a nezabudnite si v návrhu kúpnej zmluvy skontrolovať, kde a kým budú preukazy o pôvode
vystavené. V Nemecku zapisujú biewerov aj
v UCI. Tieto šteniatka sú pre FCI chovateľov
nevhodné, nakoľko chovateľský poriadok FCI
považuje chov psov v UCI za porušenie reglementov. Chovatelia združení pod FCI nemôžu
odchovávať psov, ktorí sú zapisovaní v registri
UCI. Šteniatko biewera zapísané do registra
plemennej knihy SPKP musí byť označené
mikročipom.

Raritný mini biewer je niekedy predávaný
o pár týždňov mladší, ako je v skutočnosti.
Predávajúci sa snažia zavádzať záujemcov

Pri zámere kúpiť si skutočného biewera
s preukazom o pôvode, si zistite, či ide o viac
generačného biewera, aké farby blížiace sa

Súčasný pokles dopytu o šteniatka a prístup
k informáciám, týkajúcich sa predkov a krvných
línií, prirodzene selektuje chovateľov, ktorí mali
záujem toto plemeno len množiť.

FAREBNÉ VARIANTY

V plemenitbe sa zo začiatku využívali spojenia
jorkširského teriéra a biewerovho jorkširského
teriéra. Zo spojenia sa narodili :
A. biewer jorkširský teriér x jorkširský teriér
= biewer carrier F1
B. biewer jorkširský teriér x biewer carrier F1
= biewer jorkširský teriér x biewer carrier F2
C. biewer carrier F1 x biewer carrier F1
= biewer jorkširský teriér x biewer carrier F2
D. biewer jorkširský teriér x biewer jorkširský
teriér = biewer jorkširský teriér
Z „pracovných šľachtiteľských spojení
s jorkširskými teriérmi“ pomenovanými CARRIER sa narodí len Biewer carrier F1. Šteniatka
majú v preukaze o pôvode uvedené plemeno
„Biewer yorkshire terrier alebo Yorkshire terrier
alebo Biewer carrier“, čo je pracovný názov.
V prvej generácii - zo spojenia „A“ sa nikdy

acov,
ae Scarabeus - psík vo veku 4. mesi
psov SKJ. Zľava: Paulchen Sacr
h v Slovenskej plemennej knihe
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k štandardnému zafarbeniu mali predkovia
a koľko šteniatok z vrhu bolo štandardne sfarbených. Ideálne je informovať sa na oboch rodičov
a rozhodne si pozrieť aspoň matku. Zaujímajte
sa aj o hmotnosť rodičov, kvalitu srsti a trikolórnu farbu, hlavne rovnomerné rozloženie
farebných znakov na hlave.
Od týchto faktorov by mal závisieť výber rodičovského páru. Pravidelná kresba na hlave
je prednosťou, nie je však povinná, na hlave
musí býť línia zlatého pálenia, ktorá sa na tele
viac nevyskytuje.
Čierna farba na bruchu je neprípustná a koniec
chvosta musí byť biely. Po 10 mesiacoch veku
sa biela farba stáva na chrbte melírovanou
s čiernou – objavia sa tmavé bodky.
Pri preberaní šteniatka si skontrolujte čítačkou
jeho identitu podľa transpondéra - mikročipu
s preukazom pôvodu a nie je ne škodu požiadať
chovateľa, aby preukázal aj totožnosť matky,
či oboch rodičov, ak sa prezentuje, že ich má
vo svojej chovateľskej stanici.

a hlavne zdravých. Kvalitu našich odchovov
posúdia záujemci o kúpu šteniatka, a tí si dnes
zvyknú naozaj vyberať.

PRVÝ ZAPÍSANÝ VRH V PLEMENNEJ KNIHE Slovenskej
kynologickej jednoty

11. KLUBOVÁ V ÝSTAVA
BIEWEROV sa bude konať
28. apríla 2012 v Borinke.

V roku 2011 bol v Slovenskej plemennej knihe
psov (SPKP) po prvý raz zapísaný vrh biewer
jorkširských teriérov v chovateľskej stanici
SACRAE SCARABEUS, nar. 28.10. 2011 psík
Paulchen a sučka Pauline. Partnera pre svoju
sučku si treba vybrať s rozvahou. Predpokladom, aby šteniatka mali dokonalú „farebnicu“ – trikolórnu kresbu na hlave, musia ju
mať obaja rodičia, ideálne je, ak sa vyskytuje
i v predchádzajúcich generáciach u predkov.
Partnerov si vyberáme primeranej veľkosti

BIEWER KLUB SLOVAKIA

Bol založený v roku 2011. Táto záujmová organizácia združuje osoby so záujmom o kynológiu,
najmä chovateľov, majiteľov a priaznivcov
čistokrvného plemena biewera a je zastrešená
Slovenskou kynologickou jednotou. Touto
cestou chcem poďakovať za prijatie pod SKJ, čo
umožnilo prezentovať na klubových, národných
a medzinárodných výstavách, plemeno biewera
medzi neuznanými plemenami a získavať titul
junior šampión, šampión a grand šampión SR.
V Slovenskej plemennej knihe psov SKJ je
zapísaných 20 biewerov. Boli vydané 2 pripúšťacie povolenia a boli zapísané 2 vrhy.
V prvom zapísanom vrhu sa narodili 2 trikolórne šteniatka a v druhom vrhu 1 trikolórny
psík a 4 s označením carrier.

Pr iateľov a obd ivovateľov plemena
biewer si dovoľujeme pozvať na našu,
v poradí druhú KLUBOVÚ VÝSTAVU, ktorá
sa podľa počtu prihlásených psov bude konať
v Borinke pri Bratislave alebo v Pezinku.
Na výstavu sa môžu prihlásiť bieweri s preukazom o pôvode. Na výstavu sa nemôžu prihlásiť
bieweri s preukazom o pôvode vystaveným
UCI. Trikolórni jedinci môžu získať ocenenie
a titul CAJC, CAC, BOB a klubový víťaz, ostatní budú ohodnotení a môžu získať titul klubový

víťaz. Ako novinku umožňujeme vystaviť aj
psíkov pekne upravených, „ostrihaných“ na
krátky strih. Ostrihaný biewer a carrier bude
ohodnotený ale nebude môcť získať titul.
V prípade prihláseného veľkého počtu vystavovateľov bude včas oznámená zmena miesta
konania výstavy.
Výstava sa bude konať 28. apríla 2012, v deň
pracovného voľna, v sobotu, v prekrásnom
prostredí v Borinke pri Bratislave od 12.30
hod. Posudzovať bude Ing. Jaroslav Matyáš.
Pajštún patrí medzi obľúbené výletné miesta
Bratislavčanov s výhľadom na malokarpatské
vŕšky, za ktorými je na juhu neďaleká Bratislava
a na juhozápade za riekou Moravou Rakúsko.
Výstava bude usporiadaná v spolupráci
s Klubom DONNA ROSI – chránenou dielňou,
FARMOU ZLIECHOV a kozími farmami,
ktoré budú mať v ponuke ochutnávku svojich
naturálnych produktov.

V BIEWER KLUBE SLOVAKIA

radi uvítame všetkých, ktorých oslovilo plemeno BIEWER JORSKŠIRSKÝ TERIÉR
Á LA POM PON.

BIEWER CLUB
SLOVA K I A

MLADÝ DOPISOVATEĽ

Za mys l e n ie
M L A DÝ D O PI SOVAT E Ľ

V posledných rokoch sa v médiách často dozvedáme o týraní zvierat. Nazvala by som to fenoménom medzi mladými a nevychovanými deťmi, ktoré svoje komplexy a nedostatok pozornosti kompenzujú na úbohých a nevinných
zvieratkách. Tieto činy sa nakrúcajú na mobil a video a uverejňujú ich na internete prípadne sa ním chvália svojim
kamarátom.
Dominika (16): Nemám takmer žiaden vzťah
ku zvieratám. Nielenže som na ne alergická ,
ale mám z nich strach, či už hovoríme o psoch
alebo škorpiónoch .

Študentky kynológie boli pre mnohých z nás vari
najnepochopiteľnejším a najarogantnejším prístupom budúcich kynologičiek ku psovi. Túžili po
čistokrvnom psovi a preto sa potrebovali zbaviť
psíka Arona, ktorého mali, no nebol čistokrvný – rozhodli sa ho zabiť. Ale predtým ho ešte
týrali spôsobom, že keď si uvedomíme, že toto
raz budú matky, ide z nich hrôza a vážna obava
o budúce generácie. Za tento obzvášť zavrhnutia
hodný čin im hrozilo 1,5 ročné väzenie, no po
dohode s prokurátorom zostali na slobode „na
podmienku“ a zákaz chovať psov a pravidelné
návštevy u psychológa.
Takéto a podobné ohavné činy sa dejú aj vo
svete, niekde viac, niekde menej, niekde prísne
trestané, niekde nepovšimnuté.
Rozhodla som sa spýtať na názor mladých ľudí,
aký majú prístup k zvieratám a čo si myslia
o týraní zvierat.

Jozef Kristián (18): Áno po kuchyni nám občas
behajú mravce, ale okrem nich máme doma aj
niekoľkoročného leguána Tipa.

Alexandra (15): Na veľmi dlhú dobu by som ju
zavrela do väzenia. Kde by mohla rozmýšľať
nad svojimi skutkami.

Alexandra (15): So sestrou sa delím o našu sučku
vlčiaka Randy, ktorú sme ráno obidve lenivé vyvenčiť. A rada si privlastním aj babičkinu kobylu
Storm s ktorou trávim každoročné prázdniny.

Dominika (16): To záleží od okolností, predsa nemôžeme súdiť človeka, ktorý týral psa
s človekom, ktorý vystrieľal štvorčlennú rodinu.

Aký je tvoj vzťah k zvieratám ?

Poznámka: pôvodný názov plemena: Biewer Yorshirre Terrier á la Pom Pon. Názov plemena v slovenskom
jazyku: biewer jorkširský teriér, skrátene v kynologickom slangu „biewer“.

Aký trest by si dal osobe, ktorá
týrala zviera ?

Poznáme mnohé medializované prípady týrania zvierat na Slovensku a tiež prvú odsúdenú
ženu – občianku Slovenskej republiky, ktorá za
utýranie psov bola odsúdená na nepodmienečný
trest 16 mesiacov.

Jozef K. (18): Mám veľmi dobrý vzťah k akémukoľvek zvieratku . Obzvlášť mám rád tie
exotickejšie a netypické, ktoré dokážu vyvolať
u ľudí strach. Napr. hady , pavúky.
Alexandra (15): So zvieratami mám výborný
vzťah. Často sa zúčastňujem rôznych charitatívnych akcíi na pomoc zvieratám. Sobotné
dopoludnia trávim v útulku.

Máš domáce zvieratko ?

Dominika (16): V minulosti som mala akvárium
plné rybiek, ale nemal ich kto kŕmiť, tak aj tak
dopadli. Momentálne jediným „zvieratkom“
v našej domácnosti je môj brat Milanko.

Čo si myslíš o týrani zvierat ?

Jozef Kristián (18): Nie je to normálne, je mi
z toho zle. Nerozumiem tomu, prečo to tí ľudia
robia. Strašne mi je ľúto tých zvierat.
Alexandra (15): Nedokážem ani v správach
pozerať reportáž o týraných zvieratkách lebo
vždy sa rozplačem.
Dominika (16): Vo svete je veľa týraných detí
a o tých sa nepíše lebo sú brané, ako samozrejmosť. Možno to čo poviem teraz bude otrasné,
ale radšej nech človek zastrelí túlajúcu mačku,
ktorá roznáša choroby ako keby si mal vybiť
svoju zlosť na svojom decku.

Jozef Kristián (18): Jednoznačne by som tej osobe
urobil to isté. Aby sa dokázala vžiť do situácie
nevinného tvora.

Prečítali sme si pár názorov mladých ľudí o ich
vzťahu z zvieratám . Na koniec by som chcela
ešte povedať, že každý človek, ktorý sa dopustí
týrania, pácha trestný čin, za ktorý môže byť
odsúdený a posedieť si zopár rokov v base.
A týrania sa nedopúšťajú len osoby, ktoré to
zviera usmrtia, ale aj tí , ktorí si na svojho miláčika nenájdu dostatok času a nevenujú mu
dostatočnú pozornosť a majú ho v krutých zimách
priviazaného na reťazi. No podľa môjho názoru
je týranie aj to, keď váš psík denne vymení
7 oblečkov , každý deň je kúpaný a šampónovaný,
má lakované pazúriky a pod. Nezabúdajte na to,
že to čo máte doma, je živá bytosť, a nie hračka
, ktorú odložíte na poličku, keď vás prestane
baviť. A to čo sa páči vám, nemusí vyhovovať
vášmu psíkovi alebo mačičke.
Na margo odpovedí by som len chcela dodať,
že odsúdeniahodné je všetko zlo odhliadnuc od
toho, či je páchané na zvieratách alebo ľuďoch.
Neporovnávajme, nerozlišujme, pomáhajme!
Autorka:

w w w.biew er .sk

Predsedkyňa - Ing. Helga Fodorová

Snímky: (c) Darina Slimáková
archív Ing. Helgy Fodorovej a
Andrei Burdátšovej.
Použitý zdroj: www.ach-l.de, Internationale Biewer
Yorkshire Terrier Club e.V.

grandšampión Subarashil Hoshi

Hikari Chanel, chov.: Molnár Erik

a, maj.: Andrea Burdátšová

Martina Blaškovičová
Autorka je študentkou maturitného ročníka
Gymnázia na Pankúchovej ulici v Bratislave.
Vo svojom voľnom čase sa venuje svojim
dvom psíkom Ronymu a Montymu.
Ilustračná snímka: Ingram/Samphoto
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