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Úvodní slovo 
 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a naši příznivci! 
 
Tak se nám zase změnila číslice v roce, máme tu další rok činnosti našeho Klubu pinčů a 
očekávání dalších - předpokládáme, že úspěšných akcí, které letos pořádáme. 
 
Letos jsme zase navíc povinni zajistit Speciální výstavu, která oproti minulým rokům (v Lysé 
nad Labem) bude v Mladé Boleslavi v rámci Interdog Bohemia. Naše výstavy však tradičně 
zůstávají: na jaře v Čechách (konkrétně v Praze  - Kyjích) a na podzim na Moravě.  
 
V minulém roce se nám podařilo dořešit některé dlouhodobé úkoly, např. konečné 
odsouhlasení upravených a doplněných Stanov Klubu, volba nového výboru na členské 
schůzi na jaře v Praze včetně několika změn v poplatcích a především i změna dlouhodobě 
řešeného pokladníka. 
 
V loňském roce jsme měli problém se zajištěním Klubové výstavy na podzim v Brně, kdy pro 
malou účast musela být KV včetně soutěže agility zrušena. O tom jsme vás již informovali ve 
Zpravodaji č. 3/13.  
 
Jsme rádi, že zůstáváte našemu Klubu věrni. Naopak musím konstatovat, že se nám vrací 
bývalí členové Klubu, kteří si znovu pořídili pinče a začínají znovu chovat naše plemeno. 
A není to jeden případ. 
 
Vracím se znovu do minulosti ke slovům naší bývalé a zakládající členky „moravské části“ 
Klubu – dr. Rotreklové, která na jednom setkání před mnoha lety řekla:  
 
„… A chov – to by měla být taková „odměna věrným“. Protože bez hlubokého přátelství mezi 
člověkem a psem i chov ztrácí na ceně a stává se tvrdou obchodní záležitostí, kde pro 
kamarádství, opětování lásky, soucit a další krásné city, není čas. Někteří „velkochovatelé“ 
tak mnohdy vlastně opravdový vztah mezi ochočenou šelmou a člověkem, založený na 
vzájemné dobrovolnosti – ani nepoznají. Škoda je oboustranná.“ 
„...Vždyť vlastnit psa není jen uskutečnit svou touhu po chovu. Naopak většinou by si měli 
lidé svého psa pořizovat pro jeho povahu, vzhled a schopnosti.“ 
 
K tomu není co dodat! Můžeme si jenom přát, aby i ten letošní rok byl úspěšný a mohli jsme 
v naší klubové činnosti dále zdárně pokračovat! 
 
Za výbor KP : Jana Drátovníková, jednatel. 
 
Brno, březen 2014 
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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 tř. kpt. Jaroše 12, 

602 00 Brno 
Mobil: 775 676 869 
Mail: janapinci@seznam.cz  

Pokladník: 
ING. VIMROVÁ HANA Vodárenská 2382, 

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

Členové výboru: 
PROPAGACE A MARKETING 
MGR. HRŠEL JAKUB Teyschlova 29, 

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

PSÍ SPORTY 
MGR. JANA VYDROVÁ Na dílech 794/8, 

141 00 Praha 41 
Tel.: 602 824 076 
Mail: vydrja@seznam.cz  

Revizní komise: 
ING. JARMILA SMAHOVÁ Za Roudnickou branou 326, 

273 24 Velvary 
Tel.: 722 604 844 
Mail: vyšehradské.podhradi@centrum.cz  
  

LUCIE CAKLOVÁ Lipí 115, 
373 84 Dubné 
Tel.: 605 822 553 
Mail: herodesc@volny.cz  
  

MGR. PETRA SMOLKOVÁ Stupská 15 
198 00 Praha 9 
Mail: petra.smolkova@juwim.cz  

mailto:andrs.eva@juwim.cz
mailto:janapinci@seznam.cz
mailto:vimrova.h@seznam.cz
mailto:jakub.hrsel@centrum.cz
mailto:vydrja@seznam.cz
mailto:vyšehradské.podhradi@centrum.cz
mailto:herodesc@volny.cz
mailto:petra.smolkova@juwim.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  

Trpasličí a opičí pinč a dílčí plemenná kniha 
HAJEROVÁ IVANA Jičínská 43, 

130 00 Praha 3 
Mobil: 721 652 120 
Mail: HajerovaALIV@seznam.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: betlachova@centrum.cz  

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

ING. SMAHOVÁ JARMILA Za Roudnickou branou 326, (NP, TP) 
273 24 Velvary 
Mobil: 722 604 844 
Mail: vyšehradské.podhradi@centrum.cz  

  

mailto:k.rejnkova@seznam.cz
mailto:HajerovaALIV@seznam.cz
mailto:peter.sen@seznam.cz
mailto:betlachova@centrum.cz
mailto:vyšehradské.podhradi@centrum.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 ...................................................................... 300,-Kč 

Kontrola vrhu – za štěně ................................................................................................... 30,-Kč 

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

Bonitace pro nečlena klubu ............................................................................................ 600,-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 

KV – ostatní třídy pro nečleny klubu .............................................................................. 600,-Kč 

KV – ostatní třídy pro nečleny klubu: 2 a více psů ......................................................... 550,-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 

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 hradí k 31. květnu v kalendářním roce pro ten příslušný rok. 
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Klub – Schůze Výboru a Chovatelského kolegia 
Z á p i s  
ze schůze výboru Klubu pinčů a chovatelského kolegia 
 
konané dne 19. 1. 2014 v Praze Kyjích.  
 
Přítomni: Andrsová, Vimrová, Rejnková, Hajerová, Smolková, Hršel a Drátovníková. 
Omluveni: Betlachová, Vydrová, Merhoutová a Smahová. 
 

1. Klubová výstava Praha 18. 5. 2014 v Praze Kyjích: 
Dohodnuta změna konání ze soboty 17. 5. na neděli 18. 5. 2014. Vzhledem ke změně 
termínu bude všem členům zaslán změnový termín e-mailem. Informace bude také 
na internetu (stránky, facebook). 
Posuzovatelé: Hořák a Rejnková (2 kruhy).  
Klubový šampion: doporučeno připomenout členům vyhodnocení za předcházející 
období ve Zpravodaji 1/14 s tabulkou pro bodové hodnocení a předání podkladů p. 
Rejnkové. 
Agility: byla by zajištěna s omezenými překážkami, které částečně zajistí včetně 
dovozu fy Juwital. Informace bude poskytnuta Janě Vydrové pro zajištění průběhu. 
Speciální výstava 19. 7. 2014 – Mladá Boleslav. 
Akce je zajišťována Kynologickým centrem v Mladé Boleslavi v rámci Interdog 
Bohemia a písemně je ve styku jednatel KP Drátovníková (poslední sdělení je ze dne 
21. 11. 2013).  
Klubová výstava 27. 9. 2014 Brno – Komárov. 
Posuzovatel: nutné dořešit. Zajišťuje Hršel ve spolupráci s Drátovníkovou. Bude 
ověřována i možnost jiného místa – dotaz bude směřován na Zbraslav u Brna.  

2. Informace ke změnám v KP za rok 2013 : 
a/ Odsouhlaseno definitivní znění Stanov Klubu pinčů a tyto byly předány všem 
     členům a novým členům jsou předávány se základním materiálem postupně 
b/ dořešena změna pokladníka – chybí ještě dohoda o hmotné odpovědnosti 
c/ předávání klubových kartiček – stávající členové obdrželi se zasílanými 
    Zpravodaji, novým budou dodatečně zajištěny a předány 
d/ změna hlavních poradců KP – odchodem Kalčíkové převzala funkci hlavního  
    poradce pro trpasličí pinče Hajerová a tato ji bude zajišťovat i pro opičí pinče 
e/ vyhotovení nového seznamu členů a předání všem přítomným, nepřítomným bude 
     předán dodatečně 
f/ nákup čtečky čipů u čipovaných zvířat. Čtečka je momentálně u oblastního 
   poradce Betlachové a ta ji předá Hajerové k dalšímu použití 
g/ Klub zrušil inzerci v časopise Pes přítel člověka: nic nám k činnosti Klubu nepřinesl 
h/ Pro potřeby Klubu byly zajištěny nové vlastní tiskopisy s logem Klubu (krycí listy, 
    posuzovací protokoly na Klubové výstavy apod.). 

3. Příprava Zpravodaje 1/14. 
a/ výsledky bonitací za poslední období – zajistí Hajerová 
b/ bylo by vhodné, aby hlavní i oblastní poradci informovali členy Klubu o jejich 
    zkušenostech a poznatcích při provádění kontrol vrhů a dalších akcích, spojených 
    s jejich činností 
c/ připomínat včasné placení členských příspěvků 
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d/ ohlašování všech změn u členů Klubu: změny adres, telefonního spojení, změn  
     e-mailových adres apod. 
e/doplnění Zpravodaje o zajímavosti z chovu psů, historie apod. – zajistí ing.Vimrová. 
 

4. Problémy s vadami u zakoupeného štěněte. 
Výbor projednal připomínku jednoho potencionálního majitele zakoupeného psa 
trpasličího pinče co se týkalo jeho exteriéru. V době projednávání byl tento problém 
již vyřešen. Pes byl vzat zpět prodávajícím, měl provedenu řádnou veterinární 
kontrolu z 19.11.2013, pes má již nového pána. Hlavní poradce celou situaci sdělil 
bývalému kupci s tím, že i v řízeném chovu může dojít k podobné situaci. Vše se 
vyřešilo smírně. 

5. Všeobecné připomínky: 
a/ V příštích Zpravodajích: 
    - pokračovat v odborných článcích o TP a NP 
    - vhodné uveřejnit vzor Kupní smlouvy, která by napomohla předejít podobným 
      problémům jako je v předcházející části zápisu 
    - zajistit uveřejnění informací k zubům a kloubům psů s odborným výkladem. 
b/ Hledáme vhodného oblastního poradce psů pro jižní Moravu a jižní Čechy 
c/ Rádi bychom uspořádali společnou a nezávaznou pinčařskou akci mimo vlastní 
     Klubovou výstavu. Před pár roky se nabízela organizace podobné akce u 
Pelhřimova – pro malý zájem se však neuskutečnila. 
 

Zapsala: Jana Drátovníková 
Brno, leden 2014 
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Informace členům klubu 

Důležité upozornění hlavní poradkyně chovu pro opičí a trpasličí pinče! 

Ivana Hajerová vede pro uvedené psy evidenci psů pro krytí. V poslední době však zjišťuje, že 
pro její seznam je nutné chovateli zajišťovat průběžně: 

- změny jejich bydliště včetně telefonického a případně e-mailového spojení 
- je-li pes vyřazen z chovu je to nutné oznámit, aby uvedený jedinec nebyl ke krytí 

nabízen! 
Změny hlaste na telefon 721 652 120, e-mail: HajerovaALIV@seznam.cz 
 
Změna sídla ČMKU 
Unie změnila sídlo a tím i Plemenná kniha. Nová adresa je: 
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy  
Fax: 234 602 278 
Návštěvní hodiny: 
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:0 
 
Bc. Ladislav Křeček 
krecek@cmku.cz 
Tel.: 234 221 372 
 
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).  
 
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.  
 
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 
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 k disposici čtečku na ověřování 
čísel čipovaných zvířat. Nyní je čtečka u Ludmily Betlachové, v případě zájmu o použití podá 
bližší informace jednatelka klubu. 
 
 

mailto:HajerovaALIV@seznam.cz
mailto:krecek@cmku.cz
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Příspěvky do Zpravodaje a na webové stránky: 
Připomínáme členům Klubu, že máme zájem obohatit naše Zpravodaje o příspěvky členů. 
Jistě máte různé postřehy nebo zajímavosti z chovu pejsků, návštěv různých výstav 
a nakonec i různých příhod s vašimi miláčky apod. Takové příspěvky je možné vyvěsit i na 
našem webu: www.klubpincu.eu 
 
Klubové členské karty: 
V současnosti by je měli mít všichni členové. Nově příchozím členům (v průběhu roku 2013) 
je jejich výroba zajišťována. Předpokládáme dodání v průběhu 2014 
 
Placení členských příspěvků 
Součástí nových Stanov Klubu je i dohodnutý termín plateb členských příspěvků. Vždy – pro 
ten který rok – se platby musí provádět vždy do 31. května. Bohužel se nám nedaří tento 
termín u všech členů zajistit, a potom následují upomínací emaily, dopisy a sdělení. 
Zapamatujte si prosím tento termín, abychom se těmto nepříjemným a nepopulárním 
situacím vyhnuli 
 
Vyhodnocování RTG u německých pinčů: 
Pro informaci majitelům německých pinčů sdělujeme, že vyhodnocování od MVDr. Snášila 
CSc. bude zasíláno automaticky majiteli psa nebo feny a to na dobírku (ne platbou předem 
na složenku!). 
 
Klubový Šampion 
Připomínáme zájemcům o přiznání titulu „Klubový šampion“, aby odesílali podklady p. 
Kateřině Rejnkové. Za rok 2013 je POSLEDNÍ možnost do 5. 5. 2014 
 
Opět uvádíme tabulku, podle které si můžete zjistit, jak si „stojíte“. Tituly se budou udělovat na 
klubové výstavě. 
 

P R O P O Z I C E  S O U T Ě Ž E  K L U B O V Ý  Š A M P I O N  
 

1. Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru, vyhlášenou Klubem chovatelů pinčů.  
2. Zúčastnit se mohou jedinci plemene německý a trpasličí pinč, nově opičí pinč. 
3. Soutěž není povinná. 
4. Účast v soutěži je limitovaná získáním tohoto titulu – titul lze získat pouze jednou. 
5. Titul se uděluje při získání minimálně: 

a. 300 bodů pes 
b. 250 bodů fena. 

Bodové zvýhodnění fen je dáno jejich handicapem v případě hárání, březosti a odchovem 
štěňat. 

6. Výstavy, jejichž výsledky jsou předmětem bodování této soutěže, musí být pořádány 
organizacemi, akceptovanými FCI. 

7. Soutěž se vyhodnocuje 1x ročně. 
8. Zájemce, jenž se chce se svým pinčem soutěže zúčastnit, zašle na konci výstavní sezóny 

(nejpozději do 28. února následujícího roku) doporučeným dopisem na adresu výborem 
pověřené osoby (u našeho 
klubu p. Rejnková) tyto podklady: 

a. fotokopii průkazu původu 
b. jméno a adresu majitele psa 

http://www.klubpincu.eu/
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c. jméno psa včetně chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu,  
d. Jména obou rodičů 
e. rozpis výstavních ocenění s bodovým hodnocením (dle tabulkové části) 
f. fotokopie výstavních posudků, popř. jiných dokladů (diplomy, karty a p.) 

9. Pověřená osoba rozpisy a body překontroluje, celou soutěž vyhodnotí a zajistí uveřejnění 
výsledků ve Zpravodaji Klubu pinčů. 

10. Diplomy a poháry za Klubového šampiona obdrží držitelé titulu na nejbližší Klubové výstavě.  
 

 

Tak šel čas se 

Zpravodajem… 
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Výstava 
Oblastní 
/ Krajská 

Národní Speciální Klubová MVP Evropská Světová 

  
Hodnocení 

/ Titul 
Body Body Body Body Body Body Body 

Třída dorostu VN 0 1 1 1 2 5 10 

Třída mladých 

V1 2 3 3 3 4 10 20 

V2 1 2 2 2 3 8 15 

V3 0 1 1 1 2 5 10 

V4 0 0 0 0 1 3 5 

Třída střední, otevřená, 
pracovní, vítězů, 
šampionů 

V1 3 4 4 4 5 13 25 

V2 2 3 3 3 4 10 20 

V3 1 2 2 2 3 8 15 

V4 0 1 1 1 2 5 10 

V 0 0 0 0 1 3 5 

Třída veteránů 

V1 2 3 3 3 4 10 20 

V2 1 2 2 2 3 8 15 

V3 0 1 1 1 2 5 10 

V4 0 0 0 0 1 3 5 

Čekatelství šampionátů 

CAJC 0 5 5 5 6 15 30 

CAC 0 10 10 10 12 30 60 

r.CAC 0 5 5 5 6 15 30 

CACIB 0 0 0 0 20 50 100 

r.CACIB 0 0 0 0 10 25 50 

 

Výstava 
Oblastní 
/ Krajská 

Národní Speciální Klubová 
Klubová 
KCHBC 

MVP Evropská Světová 

Tituly 

Nejlepší mladý 0 4 4 4 5 5 13 25 

Nejlepší veterán 0 4 4 4 5 5 13 25 

Oblastní (krajský) vítěz 3 0 0 0 0 0 0 0 

Vítěz výstavy 0 5 5 0 0 10 0 0 

Národní vítěz 0 10 0 0 0 0 0 0 

Klubový vítěz 0 0 0 15 20 0 0 0 

Vítěz memoriálu 0 0 0 0 15 0 0 0 

Evropský vítěz 0 0 0 0 0 0 25 0 

Světový vítěz 0 0 0 0 0 0 0 50 

BOB 0 5 5 5 10 10 25 50 

Soutěže 

Nejlepší mladý jedinec 3 4 0 0 0 8 20 40 

Nejlepší veterán 3 4 0 0 0 8 20 40 

BIG 3 5 0 0 0 10 25 50 

2. BIG 2 4 0 0 0 5 13 25 

3. BIG 1 3 0 0 0 3 6 13 

BOD 0 10 0 0 0 20 50 100 

2. BOD 0 5 0 0 0 10 25 50 

3. BOD 0 3 0 0 0 5 13 25 

BIS 7 20 0 0 0 30 75 150 

2. BIS 5 10 0 0 0 15 38 75 

3. BIS 3 5 0 0 0 8 19 38 
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Rozbor hospodaření Klubu pinčů za rok 2013. 
 
Stav finanční hotovosti na začátku roku 2013 ……………………………………   4.876,50 Kč 
Stav finanční hotovosti na konci roku 2013 ………………………………………    6.916,--   Kč 
R o z d í l ………………………………………………………………………………………….  + 2.039,50 Kč 

 
Zůstatek na účtu u České spořitelny na začátku roku 2013 ……………..   52.454,88 Kč 
Zůstatek na účtu u České spořitelny na konci roku 2013 …………………   46.519,98 Kč 
r o z d í l …………………………………………………………………………………………. -   5.934,90 Kč 

 
Příjmy za rok 2013 : 
Členské příspěvky  …………………………………………………………………………..   28.380,--  Kč 
Klub.výstavy a bonitace …………………………………………………………………..   19.770,--  Kč 
Kontroly vrhů a krycí listy ………………………………………………………………..     2.980,--  Kč 
ČMKU – odvody ………………………………………………………………………………      5.550,--  Kč 
Speciální výstava Lysá n/Labem – 2011 …………………………………………..      1.700,--  Kč 
Úroky Česká spořitelna …………………………………………………………………..           34,77 Kč 
c e l k e m ………………………………………………………………………………………     58.414,77 Kč 

 
Výdaje za rok 2013 : 
Klubové výstavy a bonitace včetně cen a režijních nákladů ……………       9.754,--  Kč 
Posuzování na Klubové výstavě …………………………………………………….        1.550,--  Kč 
Zpravodaje  …………………………………………………………………………………..      12.192,--  Kč 
Režijní náklady celkově ………………………………………………………………….       6.520,--  Kč 
Ceniny, poštovné …………………………………………………………………………..       1.379,--  Kč 
Časopis Pes přítel člověka a  inzeráty ……………………………………………..      4.984,--  Kč 
cestovné ……………………………………………………………………………………….        5.499,--  Kč 
poplatek ČMKU za členy …………………………………………………………………      3.000,--  Kč 
poplatky Česká spořitelna ………………………………………………………………      1.988,67 Kč 
občerstvení schůze (členská a výbor) ……………………………………………..      4.603,--  Kč 
tiskopisy pro KP ………………………………………………………………………………      8.212,--  Kč 
web ………………………………………………………………………………………………..          849,--  Kč 
složenky KP …………………………………………………………………………………….       1.671,--  Kč 
složenky pk A – Pošta …………………………………………………………………….          108,50 Kč 
c e l k e m  ……………………………………………………………………………………..     62.310,17 Kč 

 
 
Rekapitulace příjnů a výdajů za rok 2013 : 
Příjmy celkem ……………….   58.414,77 Kč 
Výdaje celkem ……………….   62.310,17 Kč 
Rozdíl ……………………………  -   3.895,40 Kč 

 
Vypracovala: Jana Drátovníková (z podkladů dokumentace Klubu pinčů za rok 2013).  
Brno, březen 2014 
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Členské rady, tipy a názory 

Historie plemene německý pinč 
Historický vývoj tak úžasného plemene, jakým německý pinč bezpochyby je, nebyl zdaleka tak 

jednoduchý, naopak chov německého pinče musel překonat v minulosti mnoho překážek, než 
plemeno získalo svoji konečnou současnou podobu, takovou jakou znají milovníci a chovatelé tohoto 
plemene dnes. V jednom historickém okamžiku bylo toto plemeno dokonce odsouzeno k zániku a 
těsně před vyhynutím zachráněno v padesátých letech minulého století partou několika 
chovatelských nadšenců. 

Název pinč pochází od anglického slova „to pinch“, což znamená štípat, trhat a v anglických 

slovnících je slovem „pinscher“ označován někdo, kdo trhá, štípe nebo je považován za skrblíka. 

Pravděpodobně ale název plemene souvisí se schopnostmi představitelů plemene, tedy pinčů tlapami 

při lovu nebo při hře lapat malé škůdce, myši a krysy, takže slovo pinč tady v tomto případě vlastně 

znamená „chytač“ nebo „lapač“. Na začátku 19. století se také v souvislosti s pinčem používalo 

označení „štípající“ nebo „trhající“. 

OBRÁZEK Č. 1 - VZHLED NĚMECKÉHO PINČE ZAČÁTKEM DVACÁTÉHO STOLETÍ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Historie plemene německý pinč ve světě 

Předpokládá se, že německý pinč patří vývojově do skupiny špiců. Jeho historickým 
předchůdcem byl s velkou pravděpodobností Canis familiaris palustris, v českém jazyce nazývaný pes 
rašelinný nebo bažinný, který je v současné době považován za historicky nejstarší evropské plemeno 
vůbec. 

U bažinného psa se jedná o nejstarší a nejdrobnější formu psa té doby, jeho kohoutková 

výška dosahovala kolem 40 až 45 cm. Pozůstatky malého bažinného psa byly nalezeny u kolových 

staveb z období více jak 3 000 let před n. l., v rašelinných polích v oblasti současného Švýcarska, jejich 

výskyt byl také zaznamenán na území rozkládající se od Baltu až po Itálii. Rašelinný pes nebyl 

prapředkem jenom pinčů, ale především hlavně špiců, dále kníračů a teriérů. 

V novější historii lze za předchůdce německého pinče považovat farmářského psa všeobecně 

označovaného jako “Rattler“, který byl chován na statcích v Německu přibližně od patnáctého století 

našeho letopočtu. 

Farmářský pes byl silný pes střední velikosti, který miloval teplo, a proto se zdržoval 

především ve stájích, kde se věnoval lovu myší a potkanů, které lovil skokem z velkých výšek. 

Farmářský pes se vyskytoval ve více barevných variantách a lišila se i struktura srsti jednotlivých 
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jedinců. Jedinci s jemnou krátkou srstí pravděpodobně představovali základ pro budoucí vývoj pinčů 

a později dobrmanů zatímco hrubosrstá varianta farmářského psa mohla být základem pro vznik 

kníračů. 

OBRÁZEK Č. 2 - KRESBA HRUBOSRSTÉ A HLADKOSRSTÉ VARIANTY PINČE Z ROKU 1984 
 

První zmínka o pinčovi jako o plemeni se objevila kolem 

roku 1800 našeho letopočtu, kdy byl definován svými 

plemennými znaky v německé plemenné knize jako samostatné 

psí plemeno. V roce 1895 byl pinč, resp. jeho stará forma, 

rozšířen po celém Německu, nejvíce chován ale byl ve Švábsku, 

Falcku a Durinsku. Za prvního chovatele staroněmeckého pinče 

je považován Vilém Kübler z Backnangu. 

V roce 1895 pan Josef Berta založil první klub pinčů 

v Německu, který zahrnoval chov jak hladkosrsté, tak hrubosrsté 

varianty pinčů a zároveň doktor Zuhellen založil klub kníračů 

v Mnichově, aby v roce 1918 došlo ke spojení obou klubů a ke 

vzniku klubu nového, klubu pinčů a kníračů (Pinscher-Schnauzer klub – PSK), který existuje dodnes. 

V současnosti klub pinčů a kníračů v Německu sdružuje chovatele plemen německý pinč, trpasličí 

pinč, opičí pinč a všech velikostních i barevně odlišných rázů knírače. 

Zatímco počátkem dvacátého století popularita pinčů v Německu pomalu, ale jistě rostla, 

opravdový zlom přinesla až výstava psů ve Stuttgartu v roce 1923, kde bylo vystavováno poměrně 

hodně jedinců tohoto plemene, které se zde stalo předmětem velikého zájmu chovatelů nejen z řad 

veřejnosti, ale i uznávaných odborníků na chov psů. 

V dalším období se německý klub pinčů a kníračů zaměřoval na zdokonalení typu plemene 

německý pinč, chovatelé pinčů i kníračů se shodli na jednotném výkladu standardu plemene, 

postupně mizela barva pepř a sůl (typická právě pro knírače) a to i přes to, že byla stále u německých 

pinčů uznávána, chovatelé se zaměřovali na chov jedinců v různých červených a hnědých odstínech.  

OBRÁZEK Č. 3 - NĚMECKÝ PINČ SECT V BARVĚ PEPŘ A SŮL NAROZEN V ROCE 1901 
 

Ve dvacátých letech se prokřížením rozšířily 

barevné varianty německých pinčů o barvu černou 

s pálením nebo také barvou černou s hnědými znaky a 

vzápětí došlo k vypracování nového standardu plemene, 

ve kterém byla uznána barva červená a hnědá s různými 

odstíny, barva černá s pálením a pepř a sůl. Zcela zavrženi 

byli jedinci barvy isabela (béžová nebo krémově hnědá 

barva) a s bílými znaky. 

Chov plemene se rozvíjel až do třicátých let dvacátého století, ale s počátkem druhé světové 

války se prudce zastavil. Druhá světová válka a následující období po ní zanechala německé pinče, 
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podobně jako jiná psí plemena, na pokraji vyhynutí. Od roku 1949 do roku 1957 nebyla na území 

Německa v plemenné knize zaznamenána žádná nově narozená zvířata. Zásadní změna nastala až se 

jmenováním významného rozhodčího pana Wernera Junga do funkce předsedy německého klubu 

pinčů a kníračů v roce 1956. Werner Jung se nedokázal vyrovnat s myšlenkou, že za jeho působení 

v předsednictví klubu by mělo dojít k vymření jednoho z nejušlechtilejších psích plemen a tak ukončil 

chov velkých kníračů, které dosud choval a začal se aktivně věnovat problematice německých pinčů. 

Na podzim roku 1957 získal čistokrevnou fenu v barvě černá s pálením Kitty von Bodestrand, 

která se stala základem moderního chovu německých pinčů. Jako druhou fenku v téže barvě si pořídil 

velikostně mnohem menší (přibližně kolem 30 cm v kohoutku) Juttu. Obě fenky se spářily se starým 

červeným psem ze Schlatu u Göpingu a tímto spojením byl chov německého pinče znovu obnoven. 

OBRÁZEK Č. 4 - JUTTA JAKO ZAKLADATELKA MODERNÍHO CHOVU NĚMECKÝCH PINČŮ 
 

Od šedesátých let dvacátého století je pinč 

v Německu, ale i v dalších zemích běžně chován. 

V dnešní době neexistuje ve světě žádný chov, jehož 

základem by nebyla chovatelská práce Wernera 

Junga. Standard německého pinče byl přepracován a 

v současnosti platí v celé Evropě i v dalších 

mimoevropských státech snad s výjimkou Spojených 

Států Amerických a Kanady, kde je standard tohoto 

plemene poněkud odlišný. 

Mnoho barevných variant německého pinče, který se v minulosti vyskytovaly (např. černá, 

pepř a sůl, isabela, modrá s pálením) bylo zúženo na dvě oficiálně standardem povolené a to 

červenou s mnoha odstíny a černou s pálením. Pochopitelně se ve světě objevují němečtí pinčové i 

v jiných barevných rázech, ale o nich se plánuji zmínit až někdy příště.  

Literatura 
 [1] DVOŘÁKOVÁ, J. Pinčové: neoficiální příručka Českomoravského klubu hladkosrstých pinčů. Praha: 2003. 

ISBN - .  

 [2] FOGLE, B. Velká encyklopedie psů: kompletní průvodce světem psů. 5. vyd. Praha: Slovart, 2012. ISBN 978-

80-7391-481-3. 

 [3] PROCHÁZKA, Z. Chov psů. 3. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-768-8. 
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Klub – výstava a bonitace – propozice 
 

PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ A BONITACI 

Praha – Kyje, zahrada firmy Juwital s.r.o. 

18. 5. 2014 (neděle) 

Uzávěrka 9. 5. 2014, emailem do 11. 5. 2014 

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 
12:00 –. Bonitace 

 

Posuzovatel bonitace a výstavy: 

Německý pinč Kateřina Rejnková 
Opičí pinč 

Karel Hořák 
Trpasličí pinč 

 

Bonitace: 

- poplatek za bonitaci: - člen klubu – 200,- Kč 
 - nečlen – 600,- 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 
 - ostatní třídy za jednoho psa pro nečleny klubu – 600,- Kč 
 - ostatní třídy za dalšího psa pro nečleny klubu – 550,- Kč 

- k přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku 
- na výstavě předložte originál PP 
- třída veteránů není zpoplatněna 
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Uzávěrka přihlášek na výstavu: 

Přihlášky na výstavu i na bonitaci zašlete nejpozději do 9. 5. 2014 na adresu uvedenou na přihlášce 

k bonitaci a na výstavu. 

Přihlášky je možné zasílat elektronicky na adresu jakub.hrsel@centrum.cz (do 11. 5. 2014) 

 

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 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 14. 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. 

  

mailto:jakub.hrsel@centrum.cz
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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. 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: 

Areál firmy Juwital s.r.o., Stupská 15, 198 00 Praha 9 

GPS 50°5'55.236"N, 14°32'52.252"E 

Cesta hromadnou dopravou: metro B (žluté) – výstupní stanice Rajská zahrada, přímo naproti 

výstupu z metra je zastávka – Bus č. 181 – výstupní stanice Kyje, v ulici Hejtmanská (cca 200 m vpravo 

od metra Rajská zahrada) je zastávka bus č. 223 (2. zastávka) 

Velmi pohodlná je cesta vlakem: zastávka Kyje, poté pěšky – cca 5 min pomalé chůze (ČD vlaky, 

výstup ve stanici Libeň, poté přestup na vlak (různé spoje – mimo SC, IC, EC, RegioJet atp.), 1. 

zastávka Kyje - 5 minut cesta 
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Plán výstav v roce 2014 

Klubové výstavy 

Klubová výstava s bonitací, Memoriál Dr. Rotreklové, Agility 18. 5. 2014 

Speciální výstava – Mladá Boleslav 19. 7. 2013 

Klubová výstava s bonitací Brno 27. 9. 2014 

 

Národní a mezinárodní výstavy 

Národní výstavy 

Hanácká národní výstava v Brně 4. – 5. 1. 2014 

Národní výstava psů Ostrava 12. – 13. 4. 2014 

Národní výstava psů Klatovy 28. – 29. 6. 2014 

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 19. – 20. 7. 2014 

Moravskoslezská národní výstava psů Brno 27. – 28. 9. 2014 

 

Mezinárodní výstavy 

DUO CACIB BRNO 22. a 23. 2. 2014 

České Budějovice 26. – 27. 4. 2014 

Praha 3. – 4. 5. 2014 

Litoměřice 24. – 25. 5. 2014 

Brno 21. – 22. 6. 2014 

Mladá Boleslav 30. – 31. 8. 2014 

České Budějovice 20. – 21. 9. 2014 

Praha 1. a 2. 11. 2014 

 

Evropská výstava 

EUROPEAN DOG SHOW BRNO 23. – 26. 10. 2014 

Termíny výstav v roce 2013 jsou převzaty ze stránek ČMKU a termíny se mohou změnit. 

 


