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Úvodní slovo 
Vážení členové klubu a naši příznivci! 
 

Dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje v roce 2010. Některé 
základní údaje, především o sestavení našeho výboru, je změněno s vazbou na 
jednání mimořádné členské schůze v Ovčárech v listopadu 2009 a dále jednání 
výboru klubu v Praze (zápis je součástí tohoto Zpravodaje). Mění se některé 
zažité praxe jako platby za výstavy a bonitace, byli určeni hlavní poradci chovu 
pro jednotlivá plemena a rozšířen počet oblastních poradců chovu tak, aby byla 
pro kontroly vrhu pokryta celá republika (zkrácení cesty poradce za 
chovatelem). Na výstavě v Praze v květnu se poprvé uskuteční soutěž agility. 
Nesmíme zapomenout také na Speciální výstavu v Lysé nad Labem, kterou 
v letošním roce zaštiťuje náš klub. Pro tyto nejbližší akce máte v tomto 
Zpravodaji přiloženy propozice a přihlášky. 

Letošní rok je také významný pro náš klub, protože již uplynulo 20 let od 
jeho založení! 

Doporučujeme všem členům návštěvu našich webových stránek, které 
jsou pravidelně doplňovány a podle reakce některých členů se líbí. Najdete zde 
všechny aktuální informace.  

Současně bych vás ráda seznámila se změnou v názvu klubu – jeho sídla, 
což bylo řádně odsouhlaseno Ministerstvem vnitra. Název zní: Klub pinčů České 
republiky, sídlo: Praha, Blanická 13. Současně bylo navrženo nové logo klubu, 
které je uvedeno na obálce Zpravodaje a bude uváděno na všech dokumentech 
klubu. V logu je zdůrazněno pokrytí našich chovatelů po Čechách, Moravě 
a Slezsku – obrysem naší republiky pod hlavami všech tří plemen, chovaných 
v klubu. 

Pro prezentaci klubu budou na výstavě v Rychetách připraveny k prodeji 
trička s logem klubu, dále čepice a hrníčky. Věříme, že se budou líbit! 
Na závěr bych chtěla nám všem popřát, aby připravované akce v letošním roce 
dopadly dobře a všichni jsme mohli konstatovat, že naše práce není zbytečná. 
Přeji všem chovatelům vychovávat i nadále krásné a kvalitní pejsky a ty na 
našich akcích prezentovat.  
 

K nastávajícím svátkům jara – velikonocům – přeji za celý výbor všechno 
nejlepší, pohodu a hlavně krásné počasí, které si tolik přejeme po dlouhé zimě! 
 
Za výbor Klubu pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 
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Klub 

 

 
VVZZPPOO MMÍÍNNKKAA   NNAA   AALLOO IISSEE   HH AAJJEE RRAA   

 
Oznamujeme všem členům klubu a přátelům, že dne 6. března 2010 

zemřel dlouholetý člen Klubu pinčů, pan Alois Hajer. Odešel náhle ve věku 
67 let. 

 
Čest jeho památce! 

 
 

Pan Alois Hajer byl úplně prvním chovatelem trpasličích pinčů v republice. 
Pejsky choval ještě dříve, než byl ustanoven první klub chovatelů a získával pak 

s nimi řadu ocenění a to nejen na našich klubových akcích. 
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Klub – výstava KC Rychety 
PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ A BONITACI 

Praha – Uhříněves, Kynologické centrum Rychety, 15. 5. 2010 

Uzávěrka 30. 4. 2010 (pátek) 

Výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Klubový vítěz a Vítěz memoriálu dr. Rotreklové) 

Program výstavy a bonitace: 

8:00 – 9:30 hod přejímka psů na bonitaci a výstavu 

9:30 – 12 hod. zahájení výstavy, posuzování v kruzích 

12:00 – 14:00 hod. bonitace 

od 14:30 hod. závod agility 

Posuzovatel bonitace a výstavy: 

Německý pinč Kateřina Rejnková 

Opičí pinč Hořák Karel 

Trpasličí pinč Hořák Karel 

Bonitace: 

- poplatek za bonitaci: - člen klubu – 200,- Kč 
 - nečlen – 400,- Kč 

 - přihláška na místě konání +150,- Kč 

- k přihlášce připojte kopii průkazu původu 
- na bonitaci předložte originál PP 
- u německých pinčů předložit RTG kyčelních kloubů 
- poplatek za bonitaci se hradí složenkou, převodem na účet, případně v místě konání 

Klubová výstava: 

- poplatek za 
výstavu: 

třída štěňat – 150,- Kč 

 třída dorostu. – 200,- Kč 

 ostatní třídy za jednoho psa – 420,- Kč 

 ostatní třídy za dalšího psa – 390,- Kč 

- k přihlášce připojte kopii průkazu původu 
- na výstavě předložte originál PP 
- třída veteránů není zpoplatněna 
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Uzávěrka přihlášek na výstavu: 

Přihlášky na výstavu zašlete nejpozději do 30. 4. 2010 (pátek) na adresu, uvedenou na 

přihlášce. 

Tituly: 

Nejhezčí pupák může být udělen psu nebo feně v pupi třídě 

Nejlepší mladý může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve tř. mladých 

CAJC může být udělen nejlepšímu psu i feně ve tř. mladých 

CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

RES – CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

Klubový vítěz může být udělen nejlepšímu psovi i feně ze tříd „dospělých“ 
(mezitřída, otevřená, vítězů) 

Klubový vítěz mladých Může být udělen nejlepšímu psovi i feně ve třídě mladých, ti 
následně spolu soutěží o BOB junior (Nejlepší mladý) 

BOB může být udělen nejlepšímu psu nebo feně 

Vítěz memoriálu za 13. ročník se uděluje nejlepšímu psu nebo feně NP,OP,TP 

Rozdělení do tříd: 

třída štěňat - stáří 3 - 6 měsíců 

třída dorostu - stáří 6 - 9 měsíců 

třída mladých - stáří 9 - 18 měsíců 

mezitřída - stáří 15 - 24 měsíců 

třída otevřená - stáří od 15 měsíců 

třída vítězů - stáří od 15 měsíců – držitelé Klubového vítěze, Národního 
vítěze, Šampiona, ICH 

třída veteránů - stáří od 8 let výše 

Veterinární podmínky: 

Při přejímce psa bude vyžádáno platné veterinární osvědčení z místa pobytu psa, v němž se 

potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince a hepatitidě v době ne kratší než 14 dní 

a ne starší než 1 rok. 
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Všeobecná ustanovení: 

Výstava je přístupná psům a fenám, zapsaným v plemenných knihách, uznaných FCI, kteří 

dosáhli v den výstavy stáří, požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být 

zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody, způsobené 

psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. 

Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují 

háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo 

veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. 

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. V případě, 

že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 

výstavy. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán. 

Protesty: 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních 

důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně 

současně se složením jistiny 300,- Kč a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, 

jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

Platby za bonitaci a výstavu: 

Platby lze provést prostřednictvím Klubu pinčů na účet u České spořitelny, který je uveden na 

přihláškách. Další možnost je platba přímo v hotovosti na místě konání výstavy a bonitace. 

Místo konání bonitace a výstavy: 

Místem konání je kynologické centrum Rychety v Praze – Uhříněvsi. 

Z dálnice D1 – sjezd Průhonice (exit 6) směr Uhříněves, přes dva kruhové objezdy, po levé 
straně dřevěný kříž, u něj odbočit vlevo do K.C. Rychety 

Na trase Praha – Kutná Hora. – V Uhříněvsi z ulice Přátelství odbočit na světlech do ulice Ke 
kříži (na rohu policie), až přijedete na téčko odbočit vpravo a opět hned u dřevěného kříže 
odbočit zase vpravo do K.C.Rychety 

Autobusové spojení 

Z Jižního Města / Háje - autobus č. 232 do st. K Pitkovičkám, dále pokračovat pěšky v přímém 
směru, po 100 metrech odbočit u dřevěného kříže vlevo do K.C.Rychety  

Ze Skalky / Praha 10 - autobus č. 264, 266, 268, 364 do st. Nové náměstí, vrátit se kousek 
zpět (na rohu policie), na světlech odbočit do ulice Ke kříži, pokračovat až na konec ulice, pak 
odbočit vpravo a hned u dřevěného kříže zase vpravo do K.C.Rychety. 
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Klub – Agility 
KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY a K. C. RYCHETY 

pořádá 15. 5. 2010 

1. neoficiální závody agility trpasličích a německých pinčů (s PP, bez PP a zjevní kříženci) 

„O nejlepšího letce“ 

Místo konání: areál kynologického centra Rychety, Uhříněves u Prahy 

Program:  13.00 – 13.30  prezence, veterinární přejímka 

  14.00  začátek závodů (nejdříve však po skončení bonitace) 

baby 1.  běh 
začátečníci – Jumping 
závodníci – Jumping 
veteráni – Jumping 

baby – 2. běh 
začátečníci – Agility 
závodníci – Agility 
veteráni – Agility 

vyhlášení závodů 

Rozhodčí: Monika Galathová 

Startovné: 1. pes - 200,- Kč, další pes – 150,- Kč 

Protesty: po složení zálohy 300,- Kč 

Platba: Startovné zasílejte na číslo účtu 1571356013/0800, v.s. číslo mobilního telefonu 

uvedeného na přihlášce, do zprávy pro příjemce uvést jméno psovoda. Bez uvedení 

variabilního symbolu na přihlášce a u platby, nemůže být Vaše platba 

identifikována!!! Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel. 

Startovné je z důvodu vysokých nákladů nevratné.  

Přihlášky: zasílejte na adresu Jana Vydrová, Na Dílech 794/8, Praha 41, 141 00 nebo na  e-mail: 

vydrja@seznam.cz  

Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2010, platba po uzávěrce + 50,- Kč.  

Podmínky: - stáří psa min. 6 měsíců 

- platná očkování (ne starší 1 rok a ne mladší 30 dnů) 

- majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci oznámit pořadateli 

- psovod plně odpovídá za svého psa 

- na závody nebude připuštěn pes s kupírovanýma ušima, účastníci souhlasí s Řádem 

na ochranu zvířat ze dne 31. 05. 2006 

Další informace: JanaVydrová, mobil:+420 602 824 076, e-mail: vydrja@seznam.cz , 

skype: vydrja, www. pincici.cz 
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Místo konání: Kynologické centrum Rychety, K dálnici 1138 / 57a, 104 00 Praha 10,  

  Uhříněves, www.rychety.cz 

Občerstvení: v restauraci, která je součástí kynologického centra 

Možnost ubytování: pořadatel nezajišťuje, lze se ubytovat přímo v chatkách či pokojích v místě  

konání. Tel: 724 352 999, 602 735 514, e-mail: rychety@seznam.cz (V podkrovních 

třílůžkových a dvoulůžkových pokojích nebo chatkách pro 4 osoby, cena pokoje: 900,-

Kč / noc, cena chatky: 500,-Kč / noc 

ROZDĚLENÍ ZÁVODNÍKŮ:  

• Baby – věk 6 měsíců – 1 rok 
• Začátečníci – nad 1rok, nikdy nestartovali na oficiálních závodech 
• Závodníci – s vystaveným výkonnostním průkazem (nad 18 měsíců) 
• Veteráni – německý pinč nad 8 let, trpasličí pinč nad 9 let 

PŘEKÁŽKY: 

• Baby – pouze pevné tunely a skočky snížené na minimum 
• Začátečníci – jumping bez slalomu, agility bez houpačky, nižší skokovky, snížené áčko 
• Závodníci – všechny překážky 
• Veteráni – snížené překážky o 1 velikost (NP – medium, TP – XS), nebude houpačka 

HODNOCENÍ:  

• každý běh zvlášť v každé kategorii 
• součet A+J (1. + 2. běhu) v každé kategorii 
• ceny: medaile, diplomy, věcné ceny pro pejsky i pro páníčky 
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Klub – Speciální výstava Lysá nad Labem 
PROPOZICE 

ČMKU 
Kynologická jednota ČR 

SPOLEK CHOVATELŮ A PŘÁTEL PSŮ NYMBURK 
dovoluje si Vás pozvat na 

31. KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ 
KLUBOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVY 

pro všechna plemena FCI 
( společenská, lovecká, národní a neuznaná ) 

mimo německých ovčáků 
dne 29. 5. 2010 v Lysé nad Labem (výstaviště) 

 
Klubovou výstavu- memoriál MUDr. Jitky Pacltové (CAJC,CAC, BOB) 
Klubu chovatelů čivav a naháčů (čivava, mexický naháč) 
 
Klubovou výstavu- memoriál MUDr. Jitky Pacltové (CAJC,CAC, BOB) 
Klubu chovatelů a přátel barzojů (barzoj, ruský krátkosrstý chrt ) 
 
Klubovou výstavou (CAJC, CAC, Klubový vítěz, BOB) 
Klub karelských medvědích psů a lajek (karelský medvědí pes, lajky) 
Tibetian terier klub (tibetský teriér) 
 
Klubovou výstavu (CAJC, CAC, BOB) 
1 CZ jorkshire terier klubu (jorkshire teriér, bostonský teriér) 
Klubu chovatelů bišonků (bišonek, boloňský psík, barevný boloňský psík,) 
Klub chovatelů tibetských španělů (tibetský španěl) 
 
Speciální výstavu (CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB) 
Pro plemena: (anglický mastif, argentinská doga, bordeauxská doga, bullmastif, dánská doga, 
neapolský mastin, středoasijský pastevecký pes, shar pei, španělský mastin, tosa-inu, francouzský 
buldoček, německý pinč, opičí pinč, trpasličí pinč). 
 
Pořádající kluby: Exotic klub, Klubu francouzských buldočků, Klub málopočetných dogovitých plemen 
psů, Klub pinčů se sídlem v Brně. 
 
Klubovou výstavou s titulem čekatel klubového vítěze: 
Pudl klubu (pudl), Exotic klubu, (papillon, chow chow), Klubu přátel černého ruského teriéra ( černý 
ruský teriér) 
 
Posuzovatelé: Dolejšová O., RNDr. Ovesná, J. Štěpničková, Mgr. Ovesná B., Němec J., Ing. Jančík L, 
Polgár A, Ubrová L., PhDr. Guniš SK a další.  
Změna rozhodčích vyhrazena 
 
Přihlášku doplněnou kopií průkazu původu z obou stran a kopií dokladu o zaplacení (složenka, 
výpis z účtu), kopie příkazu k platbě nestačí, zasílejte na adresu: 
Kamila Senohrábková -Dlabalová, Chotucká 269, Křinec 289 33 , tel. 736534581 
Informace: Antonín Mudra, Slepá 154, Světice 251 01 , tel 602177943 
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Platbu zašlete na: číslo účtu: 173 383 038, kód banky 0300, var. sym. 010 
Adresa majitele účtu: Spolek chovatelů a přátel psů Nymburk, U Cukrovaru 1183, 288 02 Nymburk 

 
Uzávěrka: 30. 4. 2010 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
Na výstavu mají přístup psi a feny klinicky zdraví. Při přejímce bude požadován platný očkovací 
průkaz s potvrzením, že pes byl očkován proti vzteklině v době ne kratší než 30 dnů a ne delší než 1 
rok před výstavou a je v imunitě proti psince a parvoviróze. 
 
VÝSTAVNÍ PODMÍNKY 
Platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a Výstavního řádu ČMKU. Výstava je přístupná 
psům a fenám zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den, kdy jsou vystavováni stáří 
požadované pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. 
V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 
výstavy. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn 
nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno, kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Každý 
vystavovatel je povinen se řídit pokyny pořadatelů a je odpovědný za škody způsobené svým psem. 
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním 
nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriéru psa 
prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti, jakož i základní úprava trimováním s dlouhodobým 
vyvazováním psů na stolech jsou dle dispozic ČMKU zakázány. Výstavy se nemohou zúčastnit psi 
a feny s kupírovanýma ušima. Tito jedinci nebudou na výstavě posouzeni. 
Doklady pro účast na výstavě: vstupní list, průkaz původu, očkovací průkaz 
 
PROGRAM VÝSTAVY 
7:00 – 9:00 – přejímka 
9:15 – 14:30 – posuzování 
15:00 – soutěže a vyhlášení vítězů 
 
VÝSTAVNÍ TŘÍDY 
Třída štěňat 4 – 6 měsíců 
Třída dorostu 6 – 9 měsíců 
Třída mladých 9 – 18 měsíců třída 
Otevřená  od 15 měsíců 
Mezitřída 15 – 24 měsíců 
Třída pracovní  od 15 měsíců (nutno doložit certifikátem o zkoušce) 
Třída vítězů  od 15 měsíců (pro šampiona, klubového vítěze, národního vítěze, vítěze speciální 
výstavy – nutno doložit fotokopii dosaženého titulu) 
Třída veteránů od 8 let 
Třída čestná  bez nároku na titul 
 
TITULY 
Krajská výstava: Vítěz třídy, Krajský vítěz 
Klubové výstavy: CAJC, CAC, Klubový vítěz, čekatel klubového šampiona a dle propozic klubu. 
Speciální výstavy: CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB. 
společné: Vítěz Lysá nad Labem pes a fena, Mladý vítěz Lysá nad Labem pes a fena, Nejlepší veterán 
 
SOUTĚŽE 
Soutěž dítě a pes – zúčastnit se může dítě ve věku od 3 do 9 let se psem přihlášeným na výstavu. 
Mladý vystavovatel 9-13 let, 13 až 17 let, v rámci krajské výstavy 
Soutěž Nejhezčí pár psů – soutěže se mohou účastnit pouze psi a feny, kteří jsou přihlášeni na 
výstavu v majetku jednoho majitele 
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VÝSTAVNÍ POPLATKY Krajská výstava Klubové a speciální výstavy plemeno čivava 
1. pes 400,- Kč 550,- Kč 600 Kč 
další 350,- Kč 500,- Kč 550 Kč 
štěňata, dorost, veteráni, 
třída čestná (nelze použít jako 
první platbu) 

250,- Kč 350,- Kč 400 Kč 

soutěže 100,- Kč 100,-Kč  
 
Fotokopii ústřižku složenky nebo dokladu o zaplacení nalepte na přihlášku v označeném místě. Bez 
dokladu o zaplacení 
nebude přihláška přijata. V ceně je zahrnuta i cena katalogu. Potvrzený vstupní list pro 1 psa platí 
jako vstupenka pro 1 osobu. 
 
PROTESTY 
Protest může být podán pouze písemně a pouze z formálních důvodů, po složení jistiny 500,- Kč, 
nejpozději však do konce posuzování v kruzích. 
 
INZERCE 1 strana 500,- Kč 1/2 strany 250,- Kč 1/4 strany 130,- Kč 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Volné pobíhání psů v areálu výstaviště je nepřípustné. Každý vystavovatel je povinen se řídit pokyny 
pořadatelů a je odpovědný za škody způsobené psem. Pořadatel neručí za újmy na zdraví psa ani za 
jeho ztrátu. 
 
DŮLEŽITÉ: vzhledem k ustanovení výstavního řádu ČMKU nemůžeme přihlášky po termínu 
uzávěrky přijmout. 

Na Vaši účast se těší Výstavní výbor. Prodej štěňat na výstavě není dovolen. 
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Klub – společný víkend 
Vážení přátelé pinčů, 

Protože význam slova „klub“ je:„sdružení pro podporu a organizaci společenského styku v oblasti 

kultury, vědy, sportu, politiky apod.“, tak jsme se rozhodli, že by nebylo špatné uspořádat 

společenskou akci na jiné úrovni než výstavy a bonitace. 

Nejobtížnějším úkolem bylo určit místo, kde by bylo možné tuto akci uspořádat. Úkol zněl z počátku 

velmi jednoduše: „ať to mají všichni stejně daleko“. Z tohoto důvodu jsme zvolili Vysočinu – kraj 

oplývající velkým množstvím krásných zákoutí, a tím i možností odpočinku. Nalezli jsme několik lokalit 

– Zahradiště u Velkého Meziříčí, Čeřínek, Svojanov a řada dalších, ale vzhledem k začátečnickému 

nadšení a nezkušenosti byly všechny areály již v požadovaném termínu zaplněny. Nakonec se 

podařilo sehnat „střechu nad hlavou“ v rekreačním středisku Valcha v Počátcích u Pelhřimova (jak 

symbolické jméno). Na stránky ubytování se můžete podívat na adrese: http://valcha-

pocatky.unas.cz/ 

Jde jen o to, se sejít, pobavit se, ujít pár kilometrů, posedět, blíže seznámit a hlavně si to vše užít! 

Pokud se Vám ubytování a nápad líbí, potřebujeme co nejdříve vědět, že máte sbaleno a jedete. 

Termín: 25. – 27. 6. 2010 

Cena: 

Strava Cena – os./den 
Plná penze – dospělí 230,- 
Polopenze – dospělí 165,- 
Plná penze děti (do 10let) 140,- 

 

Ubytování – 3 a více dní Cena – den 
Chata (bez ohledu na počet osob) 600,- 
Lůžko na pokoji (1 osoba) 145,- 

 

Ubytování – 1 – 2 dny Cena – den 
Chata (bez ohledu na počet osob) 650,- 
Lůžko na pokoji (1 osoba) 180,- 

 

K ceně je připočítáváno ještě „vzdušné“ MěÚ Počátky ve výši 10+2,-Kč na osobu a den a 60,- Kč za 

pinče. 

Zájemci se prosím ozvěte Věrce Kalčíkové s předběžnou rezervací na mailovou adresu: 

kalcikova.vera@centrum.cz a na telefonu 728 413 893 co nejdříve, nejpozději však na klubové 

výstavě v Rychetách.  

  



13 
 

Výbor klubu 

Prezident: 
ANDRSOVÁ EVA Blanická 13, 

120 00 Praha 2 
Tel.: 224 256 400 
Mobil: 602 391 253 
Mail: andrs.eva@juwim.cz  

 

Jednatel: 
DRÁTOVNÍKOVÁ JANA Komenského 733, 

664 01 Bílovice nad Svitavou 
Tel.: 545 215 346 
Mobil: 775 676 869 
Mail: janapinci@seznam.cz  

 

Pokladník: 
KROPÁČKOVÁ EVA Hřbitovní 1215, 

664 51 Šlapanice u Brna 
Tel.: 543 422 449 
Mobil: 776 684 261 

 

Členové klubu: 
MGR. HRŠEL JAKUB Teyschlova 29, 

635 00 Brno – Bystrc 
Tel.: 539 013 138 
Mobil: 777 865 363 
Mail: jakub.hrsel@centrum.cz  

 
KLÍČOVÁ KRISTÝNA Dušníky 30 

635 00 Brno – Bystrc 
Tel.: 315 674 079 
Mobil: 728 116 207 
Mail: blackbohemia@seznam.cz  

  

Revizní komise: 
VÍTKOVÁ BLANKA Skoumalova 14c, 

621 00 Brno - Řečkovice 
Mobil: 737 072 044 
 

ING. VIMROVÁ HANA Vodárenská 2382, 
272 01 Kladno 
Tel.: 312 664 326 
Mobil: 773 199 152 
Mail: vimrova.h@seznam.cz  
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Hlavní poradci chovu 

Německý pinč a dílčí plemenná kniha 
REJNKOVÁ KATEŘINA Jelmo 9, 

373 71 Rudolfov 
Mobil: 606 823 689 
Mail: k.rejnkova@seznam.cz  

Opičí pinč a dílčí plemenná kniha 
HAJEROVÁ IVANA Slezská 99, 

130 00 Praha 3 
Mobil: 721 652 120 

Trpasličí pinč a dílčí plemenná kniha 
KALČÍKOVÁ VĚRA Dřísy 186, 

277 14 Dřísy 
Mobil: 728 413 893 
Mail: kalcikova.vera@centrum.cz  

Oblastní poradci chovu 
(NP – německý pinč, OP – opičí pinč, TP – trpasličí pinč) 
 
MERHOUTOVÁ MARTINA Sedlec 217, (NP, TP) 

332 01 Starý Plzenec 
Tel.: 377 965 036 
Mobil: 605 575 522 
Mail: peter.sen@seznam.cz  

BETLACHOVÁ LUDMILA Ústecká 107, (NP) 
560 02 Česká Třebová 
Mobil: 605 250 993 
Mail: betlach@uno.czn.cz  

HRBKOVÁ NAĎA bří Musálků 343, (NP, OP, TP) 
739 61 Řepiště 
Mobil: 737 611 308 

SMAHOVÁ JARMILA Za Roudnickou branou 326, (NP, TP) 
273 24 Velvary 
Mobil: 722 604 844 

ČERVONYJOVÁ DANA Okružní 732, (NP, TP) 
374 01 Trhové Sviny 
Mobil: 723 998 847 
Mail: chs.piskovec@seznam.cz  

ŠPLÍCHAL JOSEF Za rybníkem 526, (NP, TP) 
679 06 Jedovnice 
Tel.: 516 442 586 
Mobil: 737 536 828 

KALČÍKOVÁ VĚRA kontakty viz výše  (NP, TP) 
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Klubové poplatky 

Členské poplatky: 
Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) .................................................................... 100,-Kč 

Roční členský příspěvek do klubu ................................................................................... 360,-Kč 

Roční členský příspěvek rodinného příslušníka ................................................................ 90,-Kč 

Vystavení krycího listu pro člena klubu .......................................................................... 100,-Kč 

Vystavení krycího listu pro nečlena klubu ...................................................................... 200,-Kč 

 

Bonitace: 
Bonitace – člen klubu ..................................................................................................... 200,-Kč 

Bonitace pro nečlena klubu ............................................................................................ 400,-Kč 

 

Výstavní poplatky: 
KV – „pupi“ třída ............................................................................................................. 150,-Kč 

KV – dorost ..................................................................................................................... 200,-Kč 

KV – ostatní třídy (mimo veteránů, jejichž třída není zpoplatněna) .............................. 420,-Kč 

KV – ostatní třídy: 2 a více psů ....................................................................................... 390,-Kč 

 

Inzerce ve Zpravodaji: 
Inzerce – za polovinu strany A 5 ....................................................................................... 50,-Kč 

Inzerce – za celou stranu A 5 .......................................................................................... 100,-Kč 

(pro nečleny jsou inzerce dvojnásobné) 

 

Číslo účtu: 134 608 7339/0800 – vedený u České spořitelny v Brně 

 

Platby je možno provádět na složenky, které jsou přílohou každého Zpravodaje, případně si o ně 

požádejte jednatele klubu. Dále můžete platby poukazovat přímo na výše uvedený účet. 

Členské příspěvky se uhrazují v kalendářním roce pro ten příslušný rok. 
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Informace členům klubu 
 
Stránky Klubu pinčů: www.klubpincu.eu 
 
Změna v názvu Klubu pinčů: 
Na základě předcházejících jednání byl Ministerstvem vnitra odsouhlasen tento název: Klub 

pinčů České republiky, sídlo: Praha 2, Blanická 13. Postupně se opravují základní dokumenty 

(na webu jsou již opraveny Stanovy, přihláška a materiály k výstavám). 

Logo klubu: 
Pro klub bylo vytvořeno nové logo klubu. Na klubových materiálech se již uvádí a budete ho 

mít i na přihláškách a propozicích k první letošní výstavě (je součástí tohoto Zpravodaje). 

Logo klubu má vyjadřovat pokrytí po celé České republice, tj. Čechy, Moravu a Slezsko (obrys 

republiky) a hlavy psů, chovaných v našem klubu. Na vytvoření loga se podílel především 

Mgr. Jakub Hršel. 

Propagační předměty: 
Pro propagaci našeho klubu byly zajištěny trička s logem klubu, dále hrníčky a čepice. Tyto 

věci budou k disposici k nákupu poprvé na naší Klubové výstavě dne 15. 5. 2010 v KC Rychety 

v Praze – Uhříněvsi.  

Soutěž agility: 
Při Klubové výstavě v Rychetách bude probíhat v odpoledních hodinách soutěž agility, které 

se zúčastní i naši pejsci. Celkového zajištění se ujala členka našeho klubu Jana Vydrová 

z Prahy. Přejeme jen, aby se tato soutěž ujala a my mohli prezentovat naše pejsky i jinak! 

Placení členských příspěvků a poplatků za výstavy a bonitace: 
Na základě jednání členské schůze v Ovčárech u Prahy v listopadu 2009 bylo jednoznačně 

odsouhlaseno, že členské příspěvky (ročně 360,- Kč) musí být pro ten který rok uhrazeny 

nejpozději do 31. května v tom roce. Nestane-li se tak, bude takový člen vyřazen ze seznamu. 

Bude-li chtít být znovu zapsán, bude považován za nového člena klubu a musí uhradit znovu 

vstupní poplatek (zápisné) ve výši 100,- Kč.  

Platby se provádí prostřednictvím účtu u České spořitelny (uvádí se na jiném místě 

Zpravodaje), případně i na první jarní klubové výstavě, která se koná vždy v měsíci květnu. 

Placení poplatků za výstavy a bonitace se provádí prostřednictvím našeho účtu u České 

spořitelny. Hotovostní placení přímo na místě konání je s poplatkem, uvedeným na přihlášce. 

Členská čísla členů klubu: 
Členská čísla pro jednotlivé členy klubu budou vyhotoveny v průběhu letošního roku, a to 

počínaje č. 1, vzhledem ke změně v názvu klubu. Bude to tzv. Členská legitimace, na jejíž 

druhé straně budou uvedeny základní údaje pro členy: poplatky a základní kontakt na vedení 

klubu.  
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Chovní psi a chovatelské stanice: 
Na našich webových stránkách se postupně doplňují chovatelské stanice a chovní psi. 

Doporučujeme se na tyto seznamy podívat a pro doplnění údajů a zápisy nových vše sdělit 

p.Jakubu Hršelovi. 

Příspěvky členů klubu do Zpravodaje: 
Připomínáme členům klubu přispívat svými podněty, připomínkami a nejrůznějšími příspěvky 

na tvorbě Zpravodajů. Je to náš informační zdroj a jistě se každý rád seznámí s názory 

a postřehy ostatních členů a může to vést i ke zlepšení práce klubu. Příspěvky zasílejte p. 

Hršelovi nebo jednateli klubu.  

Potvrzování přijetí přihlášek na výstavy: 
 Pro pořádek sdělujeme členům, že přihlášky na výstavy a zařazení pejsků do katalogů, 

nebudou potvrzovány. Materiály pro posuzování včetně katalogu budete dostávat při 

příchodu na místo konání výstavy. 

Připomenutí k rtg kyčlí u německých pinčů: 
Od 1. 1. 2009 se zápis o rtg  kyčlí u německých pinčů provádí do průkazu původu poradcem 

chovu . Zápis bude proveden buď v rámci bonitace nebo dodatečně po dohodě. Tím se 

zjednodušuje dosavadní způsob zápisu. 

Oblastní poradci chovu: 
V seznamu oblastních poradců došlo k doplnění dvou členů a to Hrbkové Nadi (působnost na 

severu Moravy) a Červonyjové Dany (působnost na jihu Čech). Sledujeme tím zkrácení 

vzdálenosti mezi chovatelem a poradcem při provádění kontrol vrhů. Hrbková Naďa byla 

členkou klubu, přestala chovat naše psy, ale je čestnou členkou a Dana Červonyjová je 

vedena jako rodinný příslušník Dany Kahounové, členky klubu. 

Pokladník klubu: 
Na členské schůzi v Ovčárech byla odsouhlasena změna ve funkci pokladní. Novou pokladní 

byla zvolena Ludmila Betlachová z České Třebové. Stávající pokladní Eva Kropáčková 

připravuje předání dokladové části (bude zajištěno za přítomnosti člena revizní komise) 

a předpoklad předání bude v dubnu 2010. Proto je jako pokladník veden ve výboru klubu 

ještě stávající.  

Doplnění seznamu členů: 
V seznamu členů je uvedeno spojení (telefonní čísla), u některých jsou doplněny e-mailovou 

adresou. Ta umožňuje rychlý kontakt mezi výborem a členem a slouží i pro zasílání přihlášek 

na naše akce. Pokud máte tuto adresu změněnou, případně vytvořenou novou, sdělte to 

prosím jednateli klubu pro doplnění na seznamech.  
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Zápis  
 
z výborové schůze Klubu pinčů a chovatelského kolegia, konané dne 27. 2. 2010 v Praze. 
 
Přítomni: Andrsová, Hajerová, Rejnková, Kalčíková, Hršel, Vimrová, Klíčová, Vydrová, 
Smahová, Drátovníková 
Omluveni: Šplíchal, Vítková, Merhoutová 
 
Schůzi řídil jednatel klubu – Drátovníková. 

1. Přítomní byli seznámeni se změnou názvu klubu. Jsme Klub pinčů České republiky, 
sídlo: 120 00 Praha 2, Blanická 13.  
Uvedená změna byla potvrzena Ministerstvem vnitra a byla řádně oznámena ČMKU 
a současně byla provedena i oprava ve Stanovách klubu (také byly předány na UNII).  

2. Opravené Stanovy byly předány jednotlivým přítomným a postupně budou předány 
všem řádným členům Klubu. Zajistí: Drátovníková. 

3. Pro činnost Klubu byla vyhotovena nová razítka. Byla předána jednotlivým členům dle 
funkcí (prezident klubu, pokladník – p. Betlachové pro používání po předání 
pokladny, hlavním poradcům klubu a oblastním poradcům klubu – přítomným). 
Ostatním zajistí jednatel: Drátovníková. 

4. Předání pokladny se uskuteční v měsíci březnu 2010. Převezme od p. Kropáčkové 
paní Betlachová za přítomnosti člena revizní komise. Organizačně zajistí: 
Drátovníková. 

5. Klubové kartičky – členské legitimace: Vzhledem ke změně sídla Klubu se postupně 
po definitivním vyhotovení seznamu řádných členů zajistí jejich vyhotovení s číselnou 
řadou od č. 1 (abecední řazení) a potom narůstajícím způsobem při doplňování 
členské základny. Na zadní stranu se provede tisk základních informací a poplatků 
Klubu včetně bankovního účtu (podobně, jako na původních legitimacích). 
Zajistí: Drátovníková. 

6. V časopise PES-přítel člověka je uveřejněn inzerát klubu. Je nutné zajistit jeho úpravu. 
Zajistí: Drátovníková a Hršel. 

7. Bonitace 15. 5. 2010 v Rychetách: 
Tiskopis přihlášky byl již předem zpracován, je vyvěšen na webu a bude součástí 
Zpravodaje 1/10. Přihlášky pro všechny psy budou zasílány p. Kalčíkové, která připraví 
bonitační karty a ty budou předány jednotlivým hlavním poradcům na místě konání. 
Jiný způsob zasílání neakceptujeme. Zodpovídá: Kalčíková. 

8. Klubová výstava 15. 5. 2010 v Rychetách: 
Tiskopis přihlášky bude vyvěšen na webu a současně bude součástí Zpravodaje 1/10 
včetně propozic výstavy. Přihlášky budou zasílány jednateli – Drátovníkové, která dle 
předcházející praxe zajistí spolu s p. Hršelem přípravu konání výstavy včetně 
materiálního zabezpečení (katalog, diplomy, poháry apod.). Jiný způsob zasílání 
přihlášek a přípravy výstavy se neakceptuje. 
Z důvodu konání soutěže agility bylo předběžně dohodnuto zajistit dalšího 
posuzovatele, aby byly vytvořeny 2 kruhy a tím zrychlení posuzování a následného 
provedení bonitací. Zatím je určen posuzovatel: Karel Hořák, zajišťuje se stanovisko p. 
Glazdnerové, případně by německé pinče mohla posuzovat p. Rejnková, která má pro 
to aprobaci. Začátek posuzování by se taky posunul na 9,30 hodin ráno. 
Zodpovídá: Drátovníková. 
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9. Klubová výstava na podzim – Brno – Komárov:  
Místo konání zůstává, termín: 25. 9. 2010. Nutné dořešit posuzovatele, příprava 
a ostatní organizace bude projednána na další schůzi výboru po konání výstavy 
v Rychetách. Bude ověřena možnost ubytování v Komárově – na Lomené (v minulosti 
bylo využíváno). Zodpovídá: Drátovníková. 

10. Speciální výstava v Lysé nad Labem 29. 5. 2010: 
Konání této výstavy je písemně potvrzeno Spolku chovatelů a přátel psů Nymburk (při 
31. Krajské výstavě psů). Organizačně zajišťuje tento Spolek, náš Klub zajistí pouze 
odměny psům (odpovídá: Drátovníková a Hršel). Přihlášky budou součástí Zpravodaje 
1/10 a také na www.sweb.cz/www/vystavalysa. 

11. Čtečka pro čipované jedince: zůstává jako úkol pro zajištění. Předběžná cena je okolo 
4.000,- Kč. Zodpovídá: pro další jednání na výboru KP – Drátovníková. 

12. Klubové setkání: Členové výboru Kalčíková a Hršel hledají vhodné místo pro konání 
klubového – neformálního – setkání členů klubu. Zatím je návrh na 2 místa na 
Vysočině (spádově napůl mezi Čechy a Moravou): 
- Zahradiště u Velkého Meziříčí  
- Čeřínek u Nového města. 
Byl navržen termín 2. – 4. července 2010 a po definitivním určení místa a data konání 
bude materiál vyvěšen na webu a uveřejněn i v nejbližším Zpravodaji. Tímto také 
bude ověřována účast. 

13. Soutěž agility: 
Konání této akce se ujala p. Jana Vydrová z Prahy a na webu je vyvěšena přihláška 
(termín přihlášení do 30. 4. 2010), bude také součástí Zpravodaje 1/10. Akce je 
dohodnuta k zajištění po konání Klubové výstavy a bonitace 15. 5. 2010 v Rychetách.  

14. Upomínkové předměty: 
Na schůzi Klubu v Ovčárech na podzim 2009 byla projednávána otázka zhotovení 
upomínkových předmětů Klubu. Bylo dohodnuto: 
- zajištění 100 ks hrníčků s logem a 50 ks čepic – kšiltovek, předem odhadovaná 
částka 2.600,- Kč a 3.500,- Kč – celkem 6.100,- Kč a bude upřesněno po konkrétní 
nabídce. Zajišťuje p. Hršel 
- 50 ks triček a samolepky na auto: 6.500,- Kč a?: bude upřesněno a zajišťuje 
p. Kalčíková (u triček bude cena odvislá od ceny vlastního trička). 
Celkem se bude jednat o částku do 20.000,- Kč. 
Cena upomínkových předmětů pro prodej bude určena po fakturaci. 
Zodpovídá: za finanční zajištění: Drátovníková spolu s pokladní a za realizaci: Hršel 
a Kalčíková. 

15. Kontroly vrhu: 
Byla diskutována otázka postupu při kontrole a oběhu dokladů. Dohodnuto, že 
p. Kalčíková připraví návrh, ten bude prodiskutován a posléze vydán jako závazný 
podklad pro všechny poradce chovu. Zodpovídá: Kalčíková. 

16. ČMKU připravilo setkání Klubů na den 13. 3. 2010. Zúčastní se ho Andrsová a dle 
možnosti i Smahová. Na toto jednání zajistí Drátovníková kopie dokladové části 
z jednání v roce 1999 – jednání s druhým, pražským klubem, za účelem sjednocení 
podmínek chovnosti, které ale nepřineslo žádnou dohodu. Tato otázka by zde byla 
zřejmě otevřena v diskuzi. Podklady zajistí: Drátovníková. 

17. Doporučení Klubu paní Rejnkové k možnosti složení zkoušek pro posuzování TP: 
p. Rejnková má aprobaci k posuzování NP a pro TP bylo 1. 3. 2007 vydáno zamítavé 
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stanovisko ČMKU – náš Klub znovu napíše ČMKU doporučení. Zodpovídá: 
Drátovníková. 

18. Různé: 
- v roce 2009 převzala funkci hlavního poradce TP paní Kalčíková. Paní Smahová zajistí 

předání starších dokladů p.Kalčíkové pro doplnění evidence. 
- Klubová výstava Rychety : na výstavu je možné přijet již v pátek večer (aby se mohlo 

provést připravení kruhů apod.). Klub zajistí u vedení Kynologického centra možnost 
ubytování ve 2 chatkách (po 4 lůžkách) – cena 1 chaty na 1 den 500,- Kč. Využití KC na 
výstavu bylo písemně námi potvrzeno 19. 1. 2010. 

- Platby za bonitaci a výstavu mohou být posílány přes účet u České spořitelny a ve 
Zpravodaji 1/10 bude přiložena složenka, kde číslo účtu je uvedeno a také je tato 
informace v každém Zpravodaji. 

- Přítomnost veterináře na výstavách – pro Rychety zajistí informaci o něm 
p. Smahová, bude sděleno Drátovníkové. 

- Pro oblast jižních Čech byl dohodnut další oblastní poradce a to Dana Červonyjová 
z Trhových Svinů. Tato informace bude uvedena ve Zpravodaji 1/10. 

 
Zapsala: Drátovníková Jana, jednatel 
Bílovice n/Svit., 1. 3. 2010 
 
 
 
 

 
INFORMACE ČLENŮM KLUBU 

 
Dne 13. 3. 2010 se v Praze na Českomoravské unii uskutečnilo setkání zástupců jednotlivých 
klubů a diskutovaly se otázky chovu psů. 
Uvedené schůzky se za náš klub zúčastnily: Eva Andrsová, prezidentka našeho klubu a Jarmila 
Smahová, oblastní posuzovatel plemen.  
 
K dořešení byly vzneseny tyto příspěvky: 

- pro plemeno standardu FCI č. 185 užívání názvu TRPASLIČÍ PINČ. Dříve byl užíván 
název malý hladkosrstý pinč a rozhodnutím ČMKU ze dne 9. 12. 2003 bylo 
stanoveno užívat ve všech dokumentech název trpasličí pinč. Druhý – pražský klub 
– však toto rozhodnutí nerespektuje a užívá starý název 

- sjednocení chovných podmínek pinčů. Sjednocení podmínek chovnosti bylo 
řešeno na jednání obou klubů v roce 1999, nedošlo však k dohodě. Bude znovu 
řešeno na úrovni ČMKU.  
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Plán výstav pro rok 2010 

Klubové výstavy 
15. května 2010  – Jarní klubová výstava a Memoriál dr. Rotreklové 

Kynologický klub Rychety, Praha – Uhříněves 

29. května 2010  – Speciální výstava německých, opičích a trpasličích pinčů 

Výstaviště Lysá nad Labem 

29. září 2010   – Podzimní klubová výstava 

Kynologický klub Brno – Komárov, při ul. Lomená 

 

Národní a mezinárodní výstavy 

Národní výstavy 
10. – 11. dubna 2010   – Ostrava  

5. – 6. června 2010    – Klatovy 

17. – 18. července 2010   – Mladá Boleslav 

25. – 26. září 2010    – Brno  

Mezinárodní výstavy 
24. – 25. dubna 2010   – České Budějovice 

1. – 2. května 2010    – Praha 

19. – 20. června 2010   – Brno 

28. – 29. srpna 2010    – Mladá Boleslav 

9. – 10. října 2010    – České Budějovice 

6. – 7. listopadu 2010   – Praha 
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Co je to agility… 
Jistě všichni znáte klasický koňský parkur – na vyhrazeném prostoru jsou umístěny skokové 

překážky, které jezdec s koněm absolvuje v předem určeném pořadí. No a z toho kolem roku 

1978 v Anglii vznikl pro psy sport zvaný agility. 

Agility se provozuje jako zábava pro široké masy pejskařů, ale také jako vrcholový sport, 

který má dokonce svoje mistrovství světa. 

Určité rozdíly mezi psím a koňským parkurem jsou, a to především ve velikosti překážek (ty 

psí jsou mnohem menší). Pejsci jsou však mnohem pohyblivější, takže kromě klasických 

skokových překážek mívají v parkuru zařazen i slalom, kladinu, šikmou stěnu, houpačku, skok 

daleký, proskokový kruh, pevný a látkový tunel. Dalším, poměrně podstatným rozdílem je to, 

že psovod na psovi nesedí jako jezdec na koni, ale běží vedle něj. Pes nemá vodítko ani 

obojek a psovod jej ovládá pouze slovními povely, vlastním pohybem a ukazováním. 

Vzájemný dotek psa a psovoda se hodnotí jako chyba. 

 
 
Možná si teď říkáte, jak může závodit třeba jezevčík s ovčákem. I na to tvůrci agility mysleli – 

rozdělili pejsky do velikostních kategorií podle kohoutkové výšky. 

Od 1. 1. 2002 však došlo ke změně pravidel a především k přerozdělení velikostních skupin 

na tři: psi do 34,99 cm (tzv. kategorie Small), od 35 do 42,99 cm (tzv. kategorie Medium) a od 

43 cm výše (kategorie Large). Kategorie se liší především výškou skokových překážek (pro 

malé pejsky je samozřejmě výrazně menší než pro ty velké), ale také výškou proskokového 

kruhu a délkou skoku dalekého. Ostatní překážky zůstávají shodné pro všechny kategorie. 

Trať mívá 12 až 20 překážek a záleží na rozhodčím, jakým způsobem celý parkur postaví. 

Variant je nekonečné množství, stačí překážku o pár centimetrů posunout nebo natočit 

a hned má trať úplně jinou obtížnost. 
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A protože i jednotlivé týmy jsou různě výkonnostně zdatné, dělí se do tří kategorií – A1, to je 

třída pro začátečníky, A2, což je třída pro ty lepší závodníky, a A3, což je třída pro ostřílené 

závodníky, nejlepší z nejlepších. Vstup do elitní třídy A3 je dobrovolný a pro vstup samotný i 

pro setrvání v této třídě je potřeba splnit určité nelehké podmínky. 

Pokud jde o pravidla agility, opět se podobají těm koňským. V hodnocení záleží především na 

tom, s jakým počtem trestných bodů dokáže tým (psovod+pes) dokončit předepsaný parkur. 

Trestné body se udělují za chyby nebo tzv. odmítnutí – vždy je to 5 trestných bodů. Za co 

konkrétně se trestné body udělují, je podrobně popsáno v Řádu agility. Druhým kritériem, 

které rozhoduje o pořadí týmů v případě rovnosti trestných bodů, je čas, v jakém tým trať 

absolvuje. Špičkové týmy se většinou „přetahují“ o setinky vteřiny a rozhoduje každý větší 

oblouček psa za překážkou. Je také možno docílit tzv. diskvalifikace, nejsnadněji tím, že pes 

překoná jinou překážku, než která je v pořadí, ale to rozhodně není účelem. Možných 

důvodů pro diskvalifikaci je více, podrobnosti opět najdete v Řádu agility. 

 čerpáno z www.klubagility.cz 
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Výstavní den aneb Co dělat v kruhu? 
Tušíte-li, že na vás brzy přijde řada, měli byste svého psa ještě nechat proběhnout a dát mu 

možnost vykonat potřebu. Do kruhu se obvykle nosí desky, které obdržíte spolu s 

katalogovým číslem. V těch je formulář posudkového listu a diplom (ale nebývá to pravidlem, 

někdy mají tyto podklady již v kruhu). Vždy také musíte mít na sobě viditelně umístěno 

katalogové číslo! 

Posuzování většinou začíná ukázkou zubů. Nejprve se kontroluje skus a řezáky, pak obě 

strany (špičáky, třenové zuby a stoličky). Někdy se může stát, že budete požádáni, abyste 

psovi rozevřeli tlamu co nejvíce, aby bylo vidět i na poslední stoličky, i to by si měl pes nechat 

v klidu líbit. Poté, a to se týká jen psů, ještě následuje kontrola varlat, což je velmi rychlé, 

obvykle stačí přidržet psovi hlavu tak, aby na rozhodčího neviděl. Při předvedení v pohybu je 

požadován klus, nikoli cval. Na závěr byste měli psa postavit do výstavního postoje, při 

kterém bude rozhodčí diktovat posudek. V případě, že je v kruhu více psů, vše probíhá 

podobně. Jen předvedení v klusu a ve výstavním postoji rozhodčí chtějí vidět víckrát, protože 

si přitom řadí psy do určitého pořadí. Každý rozhodčí má při posuzování jiné zvyky. Jeden vás 

nechá desetkrát oběhnout kolečko, druhému stačí oběhnout kruh jednou. Jiný zase všechny 

psy přeměřuje, na což má samozřejmě právo. Stačí, když se budete v kruhu řídit pokyny 

rozhodčího, a vše bude bez problémů. Nebojte se ani zahraničních posuzovatelů, protože 

z jejich gest snadno poznáte, co od vás žádají. 

Jakmile má rozhodčí jasno, mělo by následovat hlasité hodnocení jednotlivých psů 

a zdůvodnění, proč který pes dostal to které ocenění. Je to důležité nejen pro samotné 

vystavovatele, ale i pro přítomné chovatele, kteří tak mohou získat mnoho cenných 

informací. Bohužel málokterý rozhodčí tohle dělá. Většinou vše končí nadiktováním posudku 

a holou informací vystavovateli o přidělené známce. 

Pokud si myslíte, že nebude-li se vám známka líbit, podáte protest, pak vás zklamu. Rozhodčí 

je zde pasován do role soudce, který má právo vytvořit si názor, a nikdo ho nemůže přinutit 

ho změnit. Nezbývá vám než doufat, že jiný rozhodčí se někde jinde na vše bude dívat jinak. 

Rozhodně vám radím, neházejte po prvním neúspěchu „flintu do žita“. I psi mívají své nálady, 

takže jeden den se váš pejsek může v kruhu potácet jako bez života a druhý den se bude 

chovat, jako by byl králem výstavního kruhu. A nakonec rozhodčí jsou také jen lidé, co 

posudek, to subjektivní názor. Pokud se vám, ale zadaná známka nelíbí, nebo s ní 

nesouhlasíte, máte právo nenechat si ji zapsat do průkazu původu. 

Dobře si přečtěte v katalogu, pro která získaná ocenění jsou vypsány závěrečné soutěže, 

abyste se jich nezapomněli zúčastnit. Stoprocentně byste měli do závěrečných soutěží 

nastoupit, obdržel-li váš pes titul BOB (vítěz plemene). 

 Lenka Erbenová 

 (převzato ze Světa psů) 
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