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Úvodní slovo 
Vážení členové Klubu pinčů České republiky, rodinní příslušníci a příznivci našich plemen! 
 
Píšeme další rok naší činnosti – rok 2012 – a zahajujeme jej optimisticky: věřím tomu, že 
každý chceme, aby naši miláčci co nejlépe uspěli především na našich letošních akcích 
a samozřejmě i dobře reprezentovali naše plemena i na národních i mezinárodních akcích. 
 
Letos nás čeká především jarní Klubová výstava se změnou místa: 5. května 2012 se 
uskuteční v Praze v Klánovicích (místo kynologického centra Rychety, kde vznikly problémy 
především organizační po změně majitelů – uživatelů části tohoto areálu). Uvidíme, jak se 
naplní naše představy o změně k lepšímu. Je zde možné i využít ubytování, které je blíže 
upřesněno na webových stránkách klubu.  V rámci Klubové výstavy samozřejmě proběhne 
i bonitace a vyhlášení Klubových šampionů za rok 2011. Na závěr se uskuteční soutěž agility – 
již po třetí a věřím, že zase s hojnou účastí.  
 
Klub pinčů zastřešuje letos i Speciální výstavu Klubu pinčů, která se koná v Lysé nad Labem 
2. června 2012.  
 
Na obě uvedené výstavy jsou v příloze tohoto Zpravodaje přihlášky. 
 
Na podzim se připravuje Klubová výstava v Brně spolu s bonitací. Bližší informace budou 
zveřejněny v dalším Zpravodaji.  
 
V letošním roce se uskuteční dlouho připravovaná členská schůze. Hlavní náplní bude 
především volba nového výboru a dále velmi důležitý dokument: Stanovy Klubu pinčů. Ty 
byly přepracovány, doplněny o požadované pasáže, řádně projednány ve výboru Klubu 
a jejich navrhovaná verze bude vyvěšena na našich webových stránkách. Je nutné, abyste se 
s jejich náplní seznámili a do členské schůze si připravili eventuelní připomínky. Termín 
a místo konání schůze bylo nakonec dohodnuto v rámci podzimní výstavy v Brně 29. září 
2012. Pozvánka bude součástí Zpravodaje 2/2012, který bude vydán v červnu 2012 po konání 
našich dvou jarních akcích. Přivítáme maximální účast. Původně jsme uvažovali o místu „na 
půli cesty“ mezi Brnem a Prahou – v kempu u Lázní Bohdaneč. Tam bychom chtěli směrovat 
případnou klubovou akci někdy v dalším období a využít možnosti i vícedenního pobytu.  
 
Znovu připomínáme možnost příspěvků do klubových Zpravodajů. Chceme tím obohatit 
celkovou náplň jednotlivých čísel, a ne aby se zde pouze uváděli statistické údaje o výsledcích 
výstav, bonitací, soutěže agility apod. Jistě každý zažil s pejsky některé situace, ať humorné 
nebo i takové, které by nás inspirovaly ke zlepšení naší práce v klubu. Je to na každém z nás 
a nemusíte se bát, případné grafické drobnosti upravíme. Za příspěvky předem děkujeme. 
 
Připomínáme naše webové stránky: www.klubpincu.eu. 
 
Těším se spolu s výborem na další spolupráci s vámi a všem přejeme úspěšné zvládnutí všech 
našich akcí v letošním roce.  
 
Za výbor Klubu pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 
Duben 2012. 
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Klub – výstava a bonitace KC Klánovice – propozice 
 

Praha, KC Klánovice 5. 5. 2012 

Uzávěrka 20. 4. 2012 (pátek) 

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

Program výstavy a bonitace: 

8:00 – 9:00 hod přejímka psů na bonitaci a výstavu 
9:00 – 11:30 hod. zahájení výstavy, posuzování v kruzích 
11:45 – 13:30 hod. Bonitace 
14:00 hod. závod agility 

Posuzovatel bonitace a výstavy: 

Německý pinč  
Opičí pinč Marie Marušková 
Trpasličí pinč  

Bonitace: 

- poplatek za bonitaci: - člen klubu – 200,- Kč 
-  - nečlen – 400,- Kč 
-  - přihláška na místě konání +150,- Kč 
- k přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení bonitace 
- na bonitaci předložte originál PP 
- u německých pinčů předložit RTG kyčelních kloubů 
- v případě přihlášení na bonitaci v den konání je poplatek navýšen o 150,- Kč 

 
Klubová výstava: 

- poplatek za výstavu: - třída štěňat – 150,- Kč 
-  - třída dorostu – 200,- Kč 
-  - třída čestná – 250,- Kč 
-  - ostatní třídy za jednoho psa – 420,- Kč 
-  - ostatní třídy za dalšího psa – 390,- Kč 
- k přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení výstavního 

poplatku 
- na výstavě předložte originál PP 
- třída veteránů není zpoplatněna 

 
Uzávěrka přihlášek na výstavu: 

Přihlášky na bonitaci zašlete nejpozději do 20. 4. 2012 na adresu uvedenou na přihlášce k bonitaci. 
Přihlášky na výstavu zašlete nejpozději do 20. 4. 2012 na adresu uvedenou na přihlášce na výstavu. 
Přihlášky je možné zasílat elektronicky na adresu jakub.hrsel@centrum.cz 

 
Tituly: 

Nejhezčí pupák může být udělen psu nebo feně v pupi třídě 
Nejlepší mladý může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve tř. mladých 
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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 z mezitřídy, třídy 

otevřené a vítězů), pouze pro členy Klubu pinčů ČR 
Klubový vítěz mladých Může být udělen nejlepšímu psovi i feně ve třídě mladých, ti 

následně spolu soutěží o BOB junior (Nejlepší mladý), pouze pro 
členy Klubu pinčů ČR 

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

pouze pro členy Klubu pinčů ČR 
Vítěz třídy čestné pro vítěze třídy, v této třídě není zadáván titul CAC a KV, je 

zadáván psovi i feně 
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 čestná - stáří od 15 měsíců – držitelé různých titulů, kterým „o nic nejde, ale 

chtějí se zúčastnit výstavy“ 
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. 

 
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 
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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. Platba za bonitaci je možná na místě konání s příplatkem 150,- Kč. Platba za výstavu na 

místě NENÍ MOŽNÁ!!! Přijaty budou pouze přihlášky s přiloženou kopií dokladu o zaplacení. 

 
Místo konání bonitace a výstavy: 

Kynologický klub Klánovice 

GPS 50°5'49.627"N, 14°41'12.165"E 

 
AUTEM:  Z dálnice D1 od Brna – exit 11, na Říčany, Křenice, Sibřina a Klánovice 

  Z dálnice D11 od Hradce – exit 8, Jirny 

Po R10 z Prahy – exit 3, Běchovice 

 
AUTOBUSEM: Pražská městská doprava, linka 261 z Černého Mostu (konečná stanice metra B) až na 

konečnou - do zastávky Klánovice. Cesta trvá 29min., v sobotu jezdí 2x za hodinu. 

 
VLAKEM: Ze ŽSt. Praha - Masarykovo nádraží, přes zastávky Praha - Libeň, Kyje, Dolní Počernice, 

Běchovice do stanice Praha-Klánovice. Z opačné strany se jedná o trať z Kolína (nad Labem) do téže 

stanice. Od vlakové stanice je cvičiště vzdáleno cca. 2km. Cesta vede lesem po zpevněných cestách, 

větší částí po žluté turistické značce.  
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Klub – Agility 
KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY a KK Klánovice 

 
pořádá 5. 5. 2012 

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

 

„O nejlepšího letce“ 
 

Místo konání: NOVĚ - areál kynologického klubu Klánovice, Praha 

Program:  
13.00 – 13.30 prezence, veterinární přejímka 
14.00 začátek závodů (podle průběhu bonitace) 
 
baby 1. běh 
začátečníci – Jumping 
závodníci – Jumping 
veteráni – Jumping 
 
baby – 2. běh 
začátečníci – Agility 
závodníci – Agility 
veteráni – Agility 
 
vyhlášení závodů 
 
Rozhodčí:  Vlaďka Čištínová (trenérka a dlouholetá závodnice agility, její psi se pravidelně 
umisťují na medailových místech) 
Startovné: 1. pes - 220,- Kč, další pes – 160,- 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 23. 4. 2011 
 

(platba po uzávěrce + 50,- Kč/tým, nejpozději však 29. 4. 2011). 
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 
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- 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 
Místo konání: KK Klánovice, Praha 9, ulice V Jehličině 100 (naproti fotbalovému hřišti a koupališti) 
Občerstvení: na místě, bude upřesněno. Hladovět ani žíznit nebudete!!! 
Možnost ubytování: na požádání poradíme / zdarma zajistíme dle vašich požadavků 
 
 
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 bez latěk 
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 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Baby – nutné, aby pejsek dokázal projít tunely a mezi bočnicemi skoček.  
Začátečníci – skočky, pevné tunely, áčko, kladina, látkový tunel (pravděpodobně nebude), dálka, kruh 
Závodníci – všechny překážky 
Veteráni – všechny překážky kromě houpačky 
 
Všechny překážky vyjmenované pro každou kategorii musí být schopen pejsek překonat. Pakliže 
pejsek tyto překážky není vůbec schopen překonat, je pejsek diskvalifikován a nemá nárok na 
umístění v hodnocení, i kdyby byl ve své kategorii sám!!! U pejsků v kategorii závodníci a veteráni 
je po 3. odmítnutí (3. nepřekonáním překážky – dle řádu agility ČR) tým v tomto běhu 
diskvalifikován.  
U kategorie baby a začátečníci se odmítnutí hodnotí pouze jako chyba a tak není důležitý počet 
„odmítnutí“, ale zda je pejsek vůbec schopen překážku překonat!!!! (V případě, že pejsek překážku 
překoná např. na 4. pokus počítá se to jako 4 chyby…). 
 
Při jakýchkoliv pochybnostech neváhejte kontaktovat pořadatele (email, mobil, skype). 
 
HODNOCENÍ:  
každý běh zvlášť v každé kategorii 
součet A+J (1. + 2. běhu) v každé kategorii 
ceny: medaile, plakety, věcné ceny pro pejsky i pro páníčky 
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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 výboru: 
MGR. HRŠEL JAKUB Teyschlova 29, 

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

 
ING. VIMROVÁ HANA Vodárenská 2382, 

272 01 Kladno 
Tel.: 312 664 326 
Mobil: 773 199 152 
Mail: vimrova.h@seznam.cz  

Revizní komise: 
VÍTKOVÁ BLANKA Skoumalova 14c, 

621 00 Brno - Řečkovice 
Mobil: 737 072 044 

 
VRÁTNÝ PAVEL Tyršova 319, 

290 01 Poděbrady 
Mobil: 777 615 335 

  

mailto:andrs.eva@juwim.cz
mailto:janapinci@seznam.cz
mailto:jakub.hrsel@centrum.cz
mailto: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) 
  

mailto:k.rejnkova@seznam.cz
mailto:kalcikova.vera@centrum.cz
mailto:peter.sen@seznam.cz
mailto:betlach@uno.czn.cz
mailto:chs.piskovec@seznam.cz
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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 – třída čestná ............................................................................................................. 250,-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 
 

Plemenná kniha 
Plemenná kniha Českomoravské kynologické unie (ČMKU): 
Sídlí v Praze na ulici Jankovcova 53c (170 00 Praha 7), telefonické spojení 234 602 273-7, 
případně 234 602 278. 
Návštěvní hodiny: 
- úterý: 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin 
- středa: 7:30 – 15:00 hod. 
 
Placení členských příspěvků 
Termín úhrady členských příspěvků byl stanoven pro ten který rok vždy do konce května. 
Letos je to tedy do 31. 5. 2012. 
Žádáme členy Klubu o dodržení tohoto termínu, abychom se vyhnuli případných, někdy až 
trapných urgencí o provedení úhrady.  
Provedete-li platbu příspěvků z účtu jiného jména, uveďte prosím do poznámky jméno člena, 
za kterého je platba prováděna. 
Upozorňujeme, že při nezaplacení do uvedeného termínu, bude tento člen z evidence členů 
Klubu vyřazen a bude-li chtít posléze znovu být členem, bude posuzován jako nový člen 
s tím, že zaplatí zápisné, tj. částku 100,- Kč. Jinak běžný členský poplatek činí 360,- Kč za rok. 
 
Klubové předměty 
Klub pinčů má k prodeji dárkové předměty – hrníčky, trička, polepky na auta a čepice. Vše se 
znakem Klubu pinčů. 
Všechny tyto upomínkové předměty budou k disposici na všech výstavách a jsou také 
uvedeny s vyobrazením na webových stránkách.  V případě zájmu kontaktujte Mgr. Jakuba 
Hršela.  
 
Inzerát Klubu pinčů v časopise Pes 
V současné době byl upraven inzerát Klubu v časopise Pes (je uváděn v každém druhém 
čísle). Inzerát byl opraven (doplněn o poradce opičích pinčů, změna je u trpasličích pinčů). 
Nyní jednáme o úpravě tak, aby byl zde uveden inzerát s aktuálním „image“, naším novým 
logem (hlavami zastřešených našich psů na obrysu České republiky) a bez fotky 
kupírovaného psa. 
Dále bude výbor klubu rozvíjet mediální aktivity, pro osvětu plemene, co vše je možné 
s pinčem dělat. Zároveň bychom rádi touto činností působili preventivně proti „nákupu 
bezpapíráků za výhodnou cenu“. 
 
Pes v nouzi 
Jedná se o akci pro podporu útulků pro pejsky. Máte-li doma nepotřebné pokrývky – deky a 
podobný materiál, je vhodný ho předat na nejbližší výstavě Klubu a výbor zajistí jejich 
předání do některého z útulků – momentálně uvažujeme o útulku v Brně – Komíně.  
 
Chov pejsků jako podnikatelská činnost 
Připomínáme chovatelům pejsků, především těm, kteří mají chovatelskou stanici a prodávají 
pejsky, že tato činnost se posuzuje jako podnikání a měli byste mít Živnostenský list a 
následně podávat daňové přiznání příslušného Finančnímu úřadu. Upozorňujeme proto na 
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to, že byla ve veřejných sdělovacích prostředcích prezentována tato povinnost a FÚ mají 
právo a zřejmě budou toto kontrolovat.  
 
Používání klubové čtečky při kontrolách vrhů – informace pro poradce chovů 
Sdělujeme všem poradcům chovů v našem Klubu, že máme nyní k disposici čtečku na 
ověřování čísel čipovaných zvířat. Čtečka je k disposici u jednatele Klubu na vyžádání. Klub 
zatím vlastní jednu a případný nákup další bude záležet na počtu čipovaných zvířat.  
 
Jednatel Klubu vede při seznamu členů i vaše e-mailové adresy. Pokud dojde k nějaké 
změně, prosíme o její oznámení. Usnadňuje to písemný styk s vámi a rychlou informaci 
o jakékoliv záležitosti. Totéž platí i o změně telefonického spojení nebo adresy bydliště 
(případně doručovací adresy).  
 

Zápis ze schůze výboru Klubu pinčů, konané dne 25. 3. 2012 v Praze 
 
Schůzi řídila a zápis provedla: jednatelka Drátovníková. 
 

1. Stanovy Klubu pinčů 
Návrh Stanov byl zaslán předem všem pozvaným a doplněn o všechny připomínky, 
které byly vzneseny na schůzi výboru v roce 2011. Při vlastním projednávání nebyly 
vzneseny žádné konkrétní připomínky a bylo dohodnuto, že tento návrh bude předán 
všem členům Klubu prostřednictvím Zpravodaje 1/12. Je to nutné pro přípravu 
členské schůze, kde by měly být schváleny a jejich konečná podoba bude součástí 
Základních závazných dokumentů Klubu. 

2. Klubová výstava Praha – Klánovice 
Výstava se bude konat 5. 5. 2012 v Praze – Klánovicích. Součástí výstavy bude 
bonitace, vyhlášení Klubových šampionů za rok 2011 a soutěž agility. Jedná se o nové 
místo konání, kde bude zajištěna možnost občerstvení. Na výstavě bude pouze jeden 
posuzovací kruh a posuzovatelem bude p. Marušková. Ubytování je možné 
v přilehlém kempu – informace jsou uvedeny na webových stránkách.  
Veškeré materiály (přihlášky a informace) budou součástí Zpravodaje 1/12. 

3. Speciální výstava – Lysá nad Labem 
Náš Klub letos zajišťuje Speciální výstavu v Lysé nad Labem, která se koná 2. června 
2012. Přihláška a propozice bude v novém Zpravodaji 1/12. 

4. Členská schůze 2012 
V letošním roce je nutné konání členské schůze, kde hlavním bodem bude 
odsouhlasení Stanov Klubu a dále volba nového výboru. Pro volbu je nutné navrhnout 
jména členů Klubu a tímto vyzýváme i všechny členy pro případné návrhy. Jak se 
volba vykonává, je vlastně součástí návrhu nových Stanov: žádáme členy o jejich 
prostudování. 
Termín členské schůze byl dohodnut na den 29. září 2012, tedy v den konání Klubové 
výstavy v Brně – Komárově. Zajistit tuto akci v Praze na jaře není možné z důvodu 
velké náplně akcí tohoto dne. Jiné místo konání vede výbor v patrnosti pro příští akce 
Klubu (setkání členů i na vícedenních pobytech i s eventuelním konáním schůze 
členstva). 
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5. Sponzoři Klubu 
Na zadní straně každého Zpravodaje jsou uvedeni sponzoři, kteří se podílejí na 
dotování fyzických cen. Dalším, doposud opomíjeným sponzorem, je firma JuWital a jí 
bude doplňována tato stránka.  

6. Inzerát v časopise Pes 
Stávající inzerát v časopise Pes byl upraven: doplněn o poradce chovu pro opičího 
pinče a trpasličího pinče. Upravený inzerát byl uveřejněn v 3/12. 
Náš Klub má nové logo – hlavy všech tří plemen na pozadí obrysu ČR – a proto bude 
zajištěna nová úprava tohoto inzerátu – zajistí jednatel Klubu.  

7. Členské průkazky. 
Členské průkazky budou definitivně připraveny k distribuci nejpozději se 
Zpravodajem 3/12. Vzor těchto průkazek byl uveden ve Zpravodaji 2/11. 

8. Zpráva o hospodaření Klubu za rok 2011 
Výboru byla předložena zpráva o hospodaření za rok 2011, která byla zpracována 
z podkladů: výpisů banky a hotovostních dokladů. 
V roce 2011 došlo k navýšení finančních prostředků na účtu oproti roku 2010. Úspora 
byla především v nákupu předmětů jako odměny na výstavách (poháry, medaile 
apod.). Z předchozího roku některé tyto předměty zbyly a byly použity na KV 2011. 
V roce 2012 dojde ke zvýšení čerpání prostředků na tyto odměny především proto, že 
náš Klub se podílí kromě výstav na jaře a na podzim také na Speciální výstavě v Lysé 
n. Labem. 

9. Termíny výstav v roce 2013 
Vzhledem k požadavku UNIE a povinnosti oznámení termínu výstav v roce 2013 jsme 
tuto otázku diskutovali (termín prohlášení byl do 30. 3. 2012 pro rok 2013). Tento 
požadavek je nelogický už vzhledem k tomu, že nejsou ještě známy termíny výstav 
národních i mezinárodních v roce 2013. Dodatečně bylo zjištěno, že se termín hlášení 
přesunuje až na srpen 2012 tak, jak to bylo v předcházejících letech. Současně byla i 
diskutována otázka rozhodčích. 

10. Prezidentkou Klubu paní Evou Andrsovou byla nabídnuta možnost konání klubových 
akcí v budově její firmy v Praze – Kyjích a byla provedena prohlídka na místě samém. 
Možnost využití bude dále diskutována. Využití areálu by bylo bezúplatně – jako 
sponzorský dar Klubu.   
 
Zápis provedla: Jana Drátovníková, jednatel 
V Brně, březen 2012. 
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Hospodaření Klubu za rok 2011 
 
Stav finanční hotovosti na začátku roku 2011......................................................... 7.508,60 Kč 
Stav finanční hotovosti na konci roku 2011 ............................................................... 528,70 Kč 
Rozdíl ............................................................................................................ - 6.979,90 Kč 
 
Zůstatek na účtu u ČS na začátku roku 2011 ......................................................... 53.518,71 Kč 
Zůstatek na účtu u ČS na konci roku 2011 ............................................................ 72.224,64 Kč 
Rozdíl ............................................................................................................ 18.705,93 Kč 
 
Příjmy za rok 2011: 
Členské příspěvky .................................................................................................. 32.750,00 Kč 
Klubové výstavy a bonitace ................................................................................... 42.780,00 Kč 
Kontroly vrhu a krycí listy ........................................................................................ 3.280,00 Kč 
ČMKU ....................................................................................................................... 7.820,00 Kč 
Úrok ČS ......................................................................................................................... 66,93 Kč 
Celkem .......................................................................................................... 86.696,93 Kč 
 
Výdaje za rok 2011: 
KV a bonitace včetně cen ...................................................................................... 23.147,00 Kč 
Posuzování na KV..................................................................................................... 3.020,00 Kč 
Veterinární dohled .................................................................................................. 1.000,00 Kč 
Náklady na zpravodaj, včetně katalogů a materiálů na KV ................................... 13.453,00 Kč 
Režijní náklady ....................................................................................................... 10.366,00 Kč 
Ceniny a poštovné ...................................................................................................... 966,90 Kč 
Časopis Pes ................................................................................................................. 562,00 Kč 
Propagační předměty ................................................................................................. 660,00 Kč 
Cestovné .................................................................................................................. 8.249,00 Kč 
Webová prezentace.................................................................................................... 956,00 Kč 
Inzerce – časopis Pes ............................................................................................... 8.764,00 Kč 
Poplatek ČMKU za členy .......................................................................................... 1.500,00 Kč 
Poplatky banka ........................................................................................................ 2.327,00 Kč 
Celkem .......................................................................................................... 74.970,90 Kč 
 
Rekapitulace: 
Příjmy ..................................................................................................................... 86.693,93 Kč 
Výdaje .................................................................................................................... 74.970,90 Kč 
Rozdíl .......................................................................................................... +11.726,03 Kč 
 
Zpracovala: Drátovníková Jana 
(z podkladů výpisů banky a hotovostních dokladů) 
 
Brno, březen 2012 
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Členské rady, tipy a názory 
…pokračování „seriálu“ z minulého Zpravodaje… 

Krytí 
Jana Foltýnová, chs King Black 

Máte splněn ten nejdůležitější krok, máte vybraného krycího psa (dále jen pes) a také máme od 

poradce chovu krycí list. 

Jste domluveni s majitelem psa na krycím poplatku (a to jak na jeho ceně, tak na způsobu či termínu 

úhrady).  

Možnosti jsou dvě: 

1. připravíte si „krycí smlouvu“ na jejíchž bodech se předem s majitelem psa dohodnete 

2. vše dohodnuté si zaznačíte do knihy krytí (v případě psa) a do knihy odchovů v případě 

feny (ale pozor, toto platí jen pro krytí v ČR). 

U zahraničního krytí, to bývá ve většině případů, zaplacení ceny krytí ihned po aktu, pokud např. není 

ze strany majitele psa vysloven zájem o možný odběr štěněte z tohoto spojení. 

Ale vždy se jedná o oboustrannou dohodu. 

Buď sami (dle počtu dní od počátku hárání), či za pomoci veterinární, máme určený termín krytí. Také 

doporučuji, aby si majitel fenky, před odjezdem za psem, pročetl nějakou literaturu na téma krytí 

(myslím si, že je lepší vědět alespoň zběžně, o co se jedná a být tak trochu teoreticky připraven.) 

Je vhodné vyrazit s časovým předstihem, aby majitel zbytečně nepřenášel svou nervozitu na fenu. Po 

příjezdu na místo, vytáhnete fenu z auta, necháte ji trochu vyvenčit (mimo prostor krytí), aby měla 

klid na potřebu.  Poté, s upoutanou fenou na vodítku přistoupíte spolu s majitelem psa k aktu krytí. 

Nejprve bych nechala fenu se psem očuchat (zkušenost je taková, že s reakcí psa ve většině případů 

problém není, spíše je dobré počkat na reakci feny). Po té, pokud se jedná o oplocený prostor, je 

možno oba odepnout z vodítek a nechat pár „pracovat“. 

 

Opět je to individuální, ale většina psů a fen je schopna se svázat naprosto samostatně.  

Je možno předpokládat menší problémy např. u fen „prvniček“, zde bych doporučila použít poprvé 

psa, který již má s krytím zkušenosti. 
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 Jakmile dojde ke „svázání“, je dle mého vhodné, snažit se udržet oba (psa i fenu) v klidu. Samotné 

„svázání“ může trvat od několika málo minut až do několika desítek minut. Tudíž je potřeba oba, psa 

i fenu, po tuto dobu hlídat a fixací jim zabránit ve vzájemném tahání (které může být pro oba 

bolestivé). Jakmile dojde k „rozvázání“, zapnete si fenu na vodítko, a odvedete ji do přepravky. Pokud 

nemáte přepravku, dáte ji lehnout na klidné místo, tak aby zůstala v klidu ležet – nepobíhala (!). 

Následně, je zapotřebí spolu s majitelem psa vyplnit veškeré doklady, a to jak krycí list v obou 

vyhotoveních, tak knihu krytí (pes) a knihu odchovů (fena). Také je vhodné, pokud ještě nemáte, 

domluvit si doklady, které po Vás o krycím psu požaduje poradce chovu. 

Pokud vše dobře dopadlo, MÁTE NAKRYTO! 

Obvyklá délka březosti je 57-63 dnů.  

- první polovina: není nutné nikterak přistupovat k „úspornému“ režimu. Na jejím konci je také 

možno si nechat u veterináře potvrdit březost.  

- druhá polovina: na jejím začátku (tedy 5-6 týden) fence zduří struky a pomalu se zakulacuje bříško. 

Kromě fyzických změn můžeme u fenky pozorovat i psychické změny, a to v jejím vztahu k majiteli 

a ostatním psům. Některé feny jsou psychicky závislé na svém chovateli, jiné jsou velmi klidné až 

flegmatické. Ve vztahu k ostatním psům se může březí fenka naopak začít projevovat dominantně 

a k ostatním fenám může být dokonce i agresivní. Toto chování je instinktivní. 

Ohledně stravy doporučuji: dbát na kvalitní stravu, lehce zvýšit krmnou dávku (rozdělit do několika 

porcí) POZOR – nepřekrmovat! Také doporučuji přidávat minerály a vitamíny „pro březí a kojící feny“ 

(k dostání u veterináře, v lepších zverimexech či internet). Pomalu je zapotřebí fenku začít šetřit, ale 

nikoliv zavřít doma. Vycházky jsou jen ku prospěchu, ale myšleno šetření ve smyslu omezení např. 

cvičení agility, celodenní túry apod. 

S blížícím se šestým týdnem březosti, je nejvyšší čas si připravit porodní místo, či porodní bednu, ve 

které přivede fenka svůj vrh na svět. (opět nesčetné množství návodů a fotografií na internetu, či se 

poptat známého chovatele, či samotného poradce chovu) 

 

Je také na místě se domluvit s Vaším veterinářem na možnou pomoc v době porodu (ať radou či 

přímo pomocí s probíhajícím porodem, či v krajním případě nutným rychlým odvozem feny do 

ordinace – vždy být s veterinářem předem na tuto možnost domluven). 

 Je také dobré nechat fenku v této bedně již spát, aby si na místo patřičně zvykla a nebyla až na 

poslední chvíli stresována novým prostředím, když ona byla doposud zvyklá spát s Vámi v posteli, 

a nechápe tedy, proč by svůj vrh měla porodit jinde. 
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O neustálém udržování hygienického prostředí samotné bedny a jejího okolí nemluvě. 

 Také je pomalu zapotřebí chystat si „porodní výbavu“: 

- několik náhradních povlaků na madraci v bedně 

- měkké hadříky, či buničinu na osušení štěňat 

- hrubou nit nebo tenký provázek pro případnou nutnost podvázání krvácejícího pupečníku 

- obal na znečištěné utěrky 

- utěrky (více) 

- jako velmi vyhovující pro samotný porod bych doporučila absorbční podložky (obdoba 

přebalovacích podložek pro miminka, které jsou pro porod dle mého 100% vyhovující) 

- gumové rukavice 

- váhu pro zaznamenání porodní váhy 

- blok kam si zaznamenávám čas, pohlaví a váhu novorozeného štěněte a následně pak 

každý další týden (pro kontrolu přírůstků na váze) 

- v neposlední ředě teplomet či jiné zařízení tohoto typu (které zajistí v době porodu ale 

i  následných min. 14 dnech po porodu vyhovující teplotu, jelikož novorozená štěňata 

nemají schopnost termoregulace a je zapotřebí je udržovat v suchu, bez průvanu a při 

teplotě 25-27°C ) 

DEN D 

Příznaky blížícího se porodu – fena začíná být neklidná, ohlíží se, může se chvět, má bolesti, zrychleně 

dýchá, častěji močí, olizuje si vulvu, vyhledává přítomnost majitele, či naopak klidná místa. Můžeme 

pozorovat první lehčí stahy. Fena zpravidla nepřijímá potravu. V této fázi je již vulva zduřelá, objevuje 

se špinění, z krčku dělohy se uvolňuje hlenová zátka, což pozorujeme jako výtok většího množství 

hlenu. Dochází i k prvním stahům dělohy. 

Doporučuji vést porod na klidném teplém místě s omyvatelnou podlahou. 

Fenku v průběhu porodu uklidňujte, mluvte na ni klidným hlasem, eliminujte rušivé podněty. Buďte 

k fence citliví a do průběhu porodu zasahujte jen tak, jak je jí to příjemné. To samé platí o manipulaci 

se štěňátky. Po narození, pokud to fena neudělá sama, vybavte štěně z plodových obalů. Pokud fenka 

nechce štěně olizovat, jemnou masáží tělíčka měkkým hadříkem štěňátko stimulujte k dýchání. Tím 

jej zároveň vysušíte. Pokud štěně normálně dýchá a začne se hlasově projevovat, je jeho stav dobrý. 

Po té jej přiložte fence k čistým strukům. Zdravé štěně se správně vyvinutými reflexy se velmi rychle 

přisaje. 
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Po ukončeném porodu je zapotřebí fenku lehce omýt (otřít), vyvenčit. Porodní bednu omýt, čistě 

povlíknout. Štěňata s fenou nechat v teple a v klidu. Je dobré po několika hodinách zkontrolovat, zda 

jsou již zaschlé (myšleno, že již nekrvácí) pahýly pupečníku, a zda se jeví všechna štěňata 

životaschopná, mají sací reflex.  

Pokud si nejste jisti, že spolu s každým štěnětem bylo vypuzeno i každé lůžko, řešila bych toto 

návštěvou u veterináře (ale objednat se předem, aby fenka nemusela trávit zbytečně čas v infekčním 

prostředí), na kontrolní sonografické vyšetření, které případnou nevypuzenou placentu objeví a vy 

tak eliminujete možné riziko vzniku zánětu dělohy (z bakteriální infekce, kterou zapříčiní velmi rychle 

se rozkládající lůžko). 

 

 

Cvičení na gymballech 
Dobrá celková fyzická kondice je pro psa důležitá, obzvláště je-li aktivním sportovcem. V agility jsou 

nejdůležitějšími partiemi zadní nohy, které ovlivňují správnou skokovou techniku a tím vlastně 

i shazování latěk a velké oblouky. V dogfrisbee jsou to pak podskočené disky a ošklivé dopady psa. 

Naopak pro výstavního psa se hodí zpevnění předních loktů a celkové zpevnění zádového svalstva.  

Na podzimní klubové výstavě jste měli možnost vidět krátkou ukázku cvičení na gymballech 

(balančních míčích). Kromě těchto míčů můžete využít i tzv. čočku, což je nafouknutý „míč“ ve tvaru 

čočky, tzn, že je více plochý, než kulatý. Kdo z vás chodí do 

posilovny, bude znát i Bosu a jiné balanční pomůcky. 

Běžný typ gymballu můžete koupit v supermarketu nebo 

ve sportovních potřebách. Ceny se pohybují od 150Kč 

výše. Pro trpaslíka stačí průměr okolo 55-65cm, pro němce  

bych doporučovala větší. Čočku seženete už 

pravděpodobně jen ve zdravotnických potřebách, kde 

rovněž prodávají i zmíněné balanční míče. Bosu už 

Bosu a gymball 
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seženete pouze na objednání přes specializovaný internetový obchod a díky vysoké pořizovací ceně 

bych tuto pomůcku doporučovala pouze pro ty z vás, kteří sami propadli fitness a pravidelně doma 

cvičí. 

Kde cvičit a jak dlouho? 

Každý pes je individualista, proto neexistují přesná doporučení. V zásadě se dá říct, že bychom měli 

cvičit jen pár minut a ke cvičení se eventuelně během dne opět vrátit.  Ač se to nezdá, je to pro psa 

fyzicky velice namáhavé. Tuto aktivitu můžete provozovat celý rok, venku či doma. Pes by měl být 

odpočinutý, s vytráveným žaludek a samozřejmě i vyvenčený. Prostředí by mělo být klidné, bez 

velkých rušivých elementů. Při tomto cvičení je velice důležité, aby vám pes věřil. Proto zajistěte, aby 

vás nikdo nerušil, mohlo by dojít k úrazu psa. Před prvním cvičením si vytipujte místo kde budete mít 

klid a kde není klouzavý povrch, případně si pod míč vložte koberec (který ale také nepodklouzne). Při 

cvičení na zahradě dejte pozor na větvičky a jiné ostré věci, které při zatížení míče psem, by mohli 

prorazit plášť (ideálně podložit dekou).  

První cvičení 

Kromě míče budete potřebovat pamlsky a stabilní židli nebo pohovku. Rovněž se nezapomeňte obrnit 

trpělivostí, protože ne každý pes je odvážný a bude nejspíš potřebovat více času k získání důvěry. 

Toto cvičení není vhodné provádět se štěnětem, které nemá ještě dobrou koordinaci pohybu a 

dokončený růst chrupavek nebo se psem, který je nemocný. U starých psů berte ohledy na jejich 

fyzické možnosti (zrak, sluch, pohybový aparát apod.).  

Postup při cvičení na míči: 

 připravte si pamlsky do kapsy nebo tak abyste je mohli psovi plynule dávat, aniž by ho to 

rušilo v koncentraci. 

 připravte si míč na místo, kde budete cvičit. Zprvu byste měli míč nafouknout raději víc. Až 

postupem času, jak se pes bude zlepšovat, lze míč nechat trochu měkčí, zvýší to obtížnost 

cvičení, pes se bude více bořit a tím bude muset více aktivovat svalstvo.  

 nalákejte psa na židli či pohovku. Pozor, již teď dejte pozor, aby si pes míč nespletl 

s pohovkou. Proto již v počátku přidržujte míč, abyste se vyhnuli případnému pádu.  

 nechte psa, aby se s míčem tzv. seznámil a pomocí pamlsku ho nalákejte, aby se alespoň 

jednou tlapkou dotkl míče. Ihned psa odměňte. 

Ideálně ve chvíli, kdy se ještě míče tlapkou 

dotýká. Nezapomeňte i hodně slovně chválit. 

Psa nedržte, ani se ho nedotýkejte. Stále 

přidržujte míč. Bezpečí psa je zde na prvním 

místě. Nikdy nenuťte psa násilím ani zvýšeným 

hlasem. Někteří psi tam vylezou hned, 

některým psům trvá i dva dny, než na míč 

položí tlapku. Pes potřebuje vám i míči věřit, 

při vyvíjení tlaku a stresování psa ničeho 

nedosáhnete.  

 postupně přidávejte i ostatní končetiny. Čas, který pes stráví na míči, pomalu prodlužujte.  

Nechte ho nejprve sedět/stát/ležet na míči, podle toho co mu nejvíce vyhovuje. Pes se bude 
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na začátku hodně klepat. Je to stejné jako u člověka, je to způsobeno zapojováním různých 

svalových skupin – balancováním těla na vratkém povrchu. Kromě běžných cviků, zde pes 

zapojuje i hluboké břišní svalstvo apod. Pes se tímto cvičením učí vnímat své tělo.  

 nenechte psa, aby sám seskakoval z míče. Buďte to vy, kdo ho tzv. uvolní ze cviku. Nikdy 

nezapomeňte psa odměnit. Připravte se, že psa cvičení začne bavit, protože si oblíbí pamlsky 

i vaši pozornost. Může se tedy stát, že při spatření míče 

bude chtít ihned na míč naskočit (mluvím z vlastní 

zkušenosti!!!). Nikdy nenechávejte míč v blízkosti psa, 

vždy jej ukliďte na bezpečné místo. Mohlo by dojít 

k úrazu psa.  

 až se pes naučí na míči sedět/ležet/stát, můžete 

postupně přidávat další pokyny – dej pac, panáčkuj nebo 

pamlsky podávat psovi ze strany, hodně nízko a tak je pes 

nucen zapojovat jiné svalstvo. Nebo začít jemně 

pohupovat míčem. Nezapomeňte však míč stále pevně 

přidržovat.  

Posilování na čočce nebo na Bosu (ideální pro starší psy se slabým svalstvem): 

 pes stojí na zemi – na neklouzavém povrchu a na čočku/Bosu si položí pouze přední tlapy, 

tzn. že stojí zadníma nohama na zemi. Mírně do psa srkáme střídavě do pravého/levého boku 

tak, že nutíme psa přenášet váhu z jedné nohy na druhou a tak kompenzovat tlak od nás 

(cílem není psa shodit!). 

Posilování na krabici (nejlevnější varianta): 

 zde stačí pouze nějaká menší pevná krabice (stabilní). Opět vyzveme psa, aby dal přední tlapy 

na krabici, zadní nohy jsou pevně na zemi. Po psovi požadujeme, aby dělal zadníma nohama 

úkroky do stran – doleva/doprava. Cílem cvičení je obejít krabici dokola na obě strany, aniž 

by pes sundal přední tlapy z krabice. Pozor, aby nedocházelo k poskakování, dbejte na to, aby 

pes pohyboval každou nohou zvlášť, aby to byli kroky uvědomělé, nikoliv splašené. Na 

začátek stačí pár krůčků - 4, 5. Postupně přidávejte. Později krabici vyměňte za čočku a za 

míč. Finální verze cviku je, že pes toto provádí opřený o míč, krokuje sám, bez přidržování 

míče člověkem. 

 opět na psa netlačte, každý pes bude potřebovat jiný čas ke zvládnutí cviku. Není důležité psa 

dostat co nejrychleji na míč, ale naučit ho správně používat zadní nohy. 

Nápadům na cvičení se meze nekladou, jen berte neustále ohledy na bezpečí psa.  

Hodně štěstí přeje Jana a Pinčíci. 

 


