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Úvodní slovo 
 
Vážení členové Klubu pinčů a rodinní příslušníci a všichni naši příznivci. 
 
Na začátku mého úvodního slova chci popřát vám všem v novém roce 2017 všechno nejlepší, 
především všem hodně zdraví a těším se na další setkávání v tomto roce. 
 
V roce 2016 jsme organizovali 2 Klubové výstavy (v Praze a v Brně) a Speciální výstavu v České Třebové, 
která byla pojednána i jako Víkendové setkání přátel pinčů včetně konání „sranda závodu“. Bylo to 
dvoudenní setkání, jeho zhodnocení bylo uveřejněno na našich webových stránkách. Areál v České 
Třebové je velmi hezký, je zde možnost stanování a i přespání ve zděném objektu Kynologického klubu. 
Za vstřícnost a pohostinnost funkcionářům tohoto Klubu jsme již poděkovali a po dohodě akci letos 
zopakujeme. Termín je stanoven na 22. - 23. července 2017 (sobota a neděle), do areálu je možnost 
dojet už v pátek odpoledne. Propozice jsou vyvěšeny na stránkách. V neděli se opět uskuteční klubová 
výstava, premiérově tedy letos budou tři klubové výstavy. 
 
Klubová výstava v Praze se bude konat 11. června 2017 (neděle) a bude opětovně v areálu 
Kynologického Klubu Stromovka na Císařském ostrově. Letos jsme upustili od konání závodu agility, 
ten se přesune na Víkendové setkání přátel pinčů, kde bude více času na jeho absolvování bez spěchu 
a stresů. 
 
Další Klubová výstava bude tradičně v Brně a opětovně v areálu Kynologického klubu Rybníček v 
Komárově. Termín konání je 23. září 2017 (sobota), kdy je možné spojit vaši návštěvu i na Mezinárodní 
výstavě v Brně, která pro naše plemena se koná v neděli. 
 
Pražská a brněnská výstava budou zajišťovat i bonitace pejsků. Veškeré podklady jsou, resp. budou 
uveřejněny na webových stránkách Klubu pinčů (www.klubpincu.eu). Na KV v Praze bude také 
provedeno vyhodnocení Klubového šampiona za rok 2016. 
 
V loňském roce jsme také zajišťovali definitivní schválení nových Stanov klubu, dle nových směrnic jako 
zapsaného Spolku. Jejich návrh byl předán v řádném termínu na příslušné Ministerstvo a čekáme na 
definitivní potvrzení. Následně zajistíme jejich vydání a obdrží je všichni členové Klubu pinčů.   
 
Závěrem přeji vám všem hodně optimismu a dobré nálady při výchově a chovu pinčů. A těším se na 
setkání na našich akcích. Berme to jako společenskou záležitost a užijme si jich! 
 
Za Klub pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 

  

http://www.klubpincu.eu/


Výbor klubu 
Prezident: 

Eva ANDRSOVÁ  Blanická 13 
   120 00  Praha 2 
   Tel: 224 256 400 
   Mobil: 602 391 253 
   Mail: andrs.eva@juwim.cz 
 

Jednatel: 

Jana DRÁTOVNÍKOVÁ tř. kpt. Jaroše 12 
   602 00  Brno 
   Mobil: 775 676 869 
   Mail: janapinci@seznam.cz 
 
Pokladník: 

Ing. Hana VIMROVÁ Vodárenská 2382 
   272 01  Kladno 
   Tel: 312 664 326 
   Mobil: 773 199 152 
   Mail: vimrova.h@seznam.cz 
 
Členové výboru: 

Štěpánka SVOBODOVÁ PROPAGACE A MARKETING 
   Beřovice 12 
   273 71  Zlonice 
   Mobil: 720 705 344 
   Mail: svobodova@klubpincu.eu 
 
Klára HAŠKOVÁ  PSÍ SPORTY 
   Levá 241/6 
   277 32  Čečelice 
   Mobil: 777 251 227 
   Mail: haskova@klubpincu.eu 
 
Revizní komise: 

Jarmila SMAHOVÁ Za Roudnickou branou 326 
   273 24  Velvary    
   Mobil: 722 604 844 
   Mail: vysehradske.podhradi@centrum.cz 
 
Lucie CAKLOVÁ  Lipí 115 
   373 84  Dubné 
   Mobil: 605 822 553 
   Mail: pinschers@seznam.cz  
 
Jaroslav SMUTNÝ Jasmínová 131 
   290 01  Poděbrady 
   Mail: jaroslavsmutny@email.cz 
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Hlavní poradci chovu 
Německý pinč a dílčí plemenná kniha: 

Kateřina REJNKOVÁ Jelmo 9 
   373 71  Rudolfov 
   Mobil: 606 823 689 
   Mail: k.rejnkova@seznam.cz 
 
Trpasličí a opičí pinč a dílčí plemenná kniha: 

Ivana HAJEROVÁ Jičínská 43 
   130 00  Praha 3 
   Mobil: 721 652 120 
   Mail: hajerovaaliv@seznam.cz 
Ivaně Hajerové s výkonem funkce hlavního poradce pro trpasličí pinče pomáhá Jarmila Smahová. 
Společně také na tuto pozici zaškolují Štěpánku Svobodovu. 
 

Oblastní poradci chovu 
(NP – německý pinč, OP – opičí pinč, TP – trpasličí pinč) 

Martina MERHOUTOVÁ  (NP, TP) 
   Sedlec 217 
   332 02  Starý Plzenec 
   Mobil: 605 575 522 
   Mail: peter.sen@seznam.cz 
 
Naďa HRBKOVÁ (NP, OP, TP) 
   bří. Musálků 343 
   739 61  Řepiště 
   Mobil: 737 611 308 
 
Jarmila SMAHOVÁ (NP, TP) 
   Za Roudnickou branou 326 
   273 24  Velvary    
   Mobil: 722 604 844 
   Mail: vysehradske.podhradi@centrum.cz  
 
Štěpánka SVOBODOVÁ (TP) 
   Beřovice 12 
   273 71  Zlonice 
   Mobil: 720 705 344 
   Mail: svobodova@klubpincu.eu 
 
Klára HAŠKOVÁ (NP) Levá 241/6 
   277 32  Čečelice 
   Mobil: 777 251 227 
   Mail: haskova@klubpincu.eu 
Klára Hašková vykonává pozici na základě pověření výboru klubu z důvodu odstoupení paní 
Betlachové ze zdravotních důvodů. Paní Hašková bude pro tuto pozici potvrzena členskou schůzí při 
nejbližší příležitosti. 
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Klubové poplatky 
 

Členské poplatky a poplatky spojené s chovem: 

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 …………………………………………………………………………………………. 300 Kč 
Kontrola vrhu – za každé štěně …………………………………………………………………………………………………. 30 Kč 
 
Bonitace: 

Poplatek za bonitaci – člen klubu ……………………………………………………………………………………………. 200 Kč 
Poplatek za bonitaci – nečlen …………………………………………………………………………………………………. 600 Kč 
Příplatek za platbu v den konání bonitace ………………………………………………………………………………. 150 Kč 
 
Výstavní poplatky – klubové a speciální výstavy: 

Třída štěňat ……………………………………………………………………………………………………………………………. 150 Kč 
Třída dorostu …………………………………………………………………………………………………………………………. 200 Kč 
Třída čestná ……………………………………………………………………………………………………………………………  250 Kč 
Ostatní třídy (mimo veteránů, jejichž třída není zpoplatněna) – první pes člena klubu …………… 420 Kč 
Ostatní třídy – druhý a další pes člena klubu ………………………………………………………………………….. 390 Kč 
Ostatní třídy – první pes nečlena ……………………………………………………………………………………………. 600 Kč 
Ostatní třídy – druhý a další pes nečlena ………………………………………………………………………………… 550 Kč 
 
Inzerce ve zpravodaji či výstavním katalogu: 

Inzerce – za polovinu strany A5 ……………………………………………………………………………………………… 100 Kč 
Inzerce – za celou stranu A5 …………………………………………………………………………………………………… 200 Kč 
(Člen klubu má 50% slevu) 
 
Číslo účtu pro platby je 134 608 7339/0800 (Česká spořitelna a.s.) 

 
Členské příspěvky jsou splatné vždy nejpozději k 31.5. daného kalendářního roku. 
 

  



Informace členům klubu 
 

Novinka v komunikaci s ČMKÚ – žádanky o vystavení tetovacích čísel a zápis vrhu.: 
 
Od jara letošního roku mají všichni chovatelé možnost zasílat žádost o vystavení tetovacích čísel 
svého vrhu na ČMKÚ elektronickou formou, konkrétně e-mailem na kracikova@cmku.cz. 
Potvrzená žádanka bude chovateli vrácena taktéž elektronickou formou.  
 
Pokud na přihlášku k zápisu štěňat uvedete svoji e-mailovou adresu, plemenná kniha Vám před 
vytištěním průkazů původu odešle do e-mailu elektronický náhled ke kontrole. To je výhodné 
zejména u importovaných jedinců či zahraničního krytí, kdy při přepisu jmen předků může dojít 
k překlepu. 
 
 
Změny osobních údajů: 
 
Vážení členové klubu, 
 
Bohužel se stále často setkáváme s tím, že nehlásíte změny svých osobních údajů (změna adresy, 
telefonního čísla, e-mailu) či změny u vlastněných jedinců (prodej, vyřazení z chovu apod.). 
 
Kromě toho, že se k Vám nemusí dostat včas všechny důležité informace ohledně klubových akcí 
apod., významně se tím komplikuje práce poradcům chovu, kteří nemohou zájemcům o krytí či 
nákup štěněte poskytnout relevantní podklady.  
 
Znovu proto apelujeme na všechny členy klubu, aby veškeré výše uvedené změny hlásili co 
nejdříve jednatelce klubu pí. Drátovníkové a hlavnímu poradci chovu pro své plemeno nebo člence 
výboru pí. Svobodové, a to nejlépe písemně nebo e-mailem. 
 

 
Povinnost majitelů bonitovaných psů: 
 

Každý majitel psa, který projde bonitací, je povinen odeslat nebo osobně doručit originál PP psa 

na ČMKÚ, kde dojde k jeho přeregistraci jako chovného jedince. Dokud není pes registrován na 

ČMKÚ jako chovný, nelze jej použít pro krytí. 

U feny existuje tato povinnost také, ale originál PP stačí odeslat spolu s žádostí o tetovací čísla při 

prvním vrhu. 

 

Chov psů jako podnikatelská činnost: 

 
Připomínáme chovatelům pejsků, především těm, kteří mají chovatelskou stanici a prodávají 
štěňata, že tato činnost se posuzuje jako podnikání a měli byste mít Živnostenský list a následně 
podávat daňové přiznání příslušnému Finančnímu úřadu. Upozorňujeme na tuto skutečnost proto, 
že byla ve veřejných sdělovacích prostředcích prezentována tato povinnost a FÚ mají právo a 
zřejmě budou toto kontrolovat.   

mailto:kracikova@cmku.cz


Využití webových stránek a facebooku k propagaci Vašich pejsků či odchovů: 

 
Připomínáme, že všichni členové klubu mají možnost nechat na webových stránkách či facebooku 

klubu zveřejnit jakýkoliv inzerát, který se týká jejich krycích psů, plánovaných vrhů či nabízených 

štěňat. Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte paní Haškovou nebo Svobodovou pro bližší 

informace. 

 

 

 

  



Rozbor hospodaření za rok 2016 
 

Stav finanční hotovosti na začátku roku 2016 14.749,40 Kč 

Stav finanční hotovosti na konci roku 2016  2.902,40 Kč 

r o z d í l  - 11.847,00 Kč 

  

Zůstatek na účtu u České spořitelny na začátku roku 2016  88.911,47 Kč 

Zůstatek na účtu u České spořitelny na konci roku 2016  104.122,30 Kč 

r o z d í l  + 15.210,83 Kč 

  

Příjmy za rok 2016 :  

členské příspěvky  28.080,00 Kč 

Klubové výstavy a bonitace  44.470,00 Kč 

Kontroly vrhů a krycí listy  4.400,00 Kč 

ČMKU odvody  6.440,00 Kč 

Propagační předměty 1.020,00 Kč 

úrok Česká spořitelna  10,19 Kč 

c e l k e m   84.420,19 Kč 

  

Výdaje za rok 2016 :  

Klub.výstavy a bonitace včetně cen a režijního materiálu 33.328,00 Kč 

Posuzování na KV  8.408,00 Kč 

Zpravodaje 5.471,00 Kč 

Režijní náklady  10.676,41 Kč 

Cestovné  10.374,00 Kč 

Poplatky bance  2.352,95 Kč 

Občerstvení  8.946,00 Kč 

ČMKU poplatek  1.500,00 Kč 

c e l k e m  81.056,36 Kč 

  

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2016:  

Příjmy celkem  84.420,19 Kč 

Výdaje celkem 81.056,36 Kč 

rozdíl  3.363,83 Kč 

  

Rozdíl čerpání prostředků hotově a u banky:  

Rozdíl čerpání hotovost  - 11.847,00 Kč 

Rozdíl čerpání u banky  + 15.210,83 Kč 

celkový rozdíl  3.363,83 Kč 

 
Vypracovala: Jana Drátovníková (z podkladů dokumentace KP za rok 2016) 
Brno, duben 2017 

 

  



Propozice ke Klubové výstavě v Praze 11.6.2017 
 

 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 
A BONITACI 

11.6.2017 Praha - Stromovka 
ZKO Stromovka, Císařský ostrov 

 
Uzávěrka 22.5.2017 (pondělí), elektronické 
přihlášky do 25.5.2017 (čtvrtek) 

 

18. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové - výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Nejlepší 

mladý (BOJ), Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán, Klubový vítěz, BOB, BOS, Nejlepší 

pár psů, Nejlepší chovatelská skupina 

 

Program výstavy a bonitace: 

 08:00 – 09:30 hod.  přejímka psů na bonitaci a výstavu 

 09:30 – 10:30 hod.  členská schůze  

 10:30 – 14:30 hod.  zahájení výstavy, posuzování v kruzích, soutěže 

 14:30 – 14:45 hod.  vyhlášení Klubových šampionů za rok 2016 

 15:00 – 16:00 hod.  bonitace  

 

Posuzovatel bonitace a výstavy:  

 Karel Hořák posoudí všechna plemena 

 

Bonitace: 

 Poplatek za bonitaci  člen klubu 200,- Kč 

nečlen 600,- Kč 

přihláška na místě konání za příplatek +150,- Kč 

 K přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení bonitace. 

 Na bonitaci předložte originál PP. 

 U německých pinčů předložit výsledek posouzení RTG kyčelních kloubů. 

 V případě přihlášení na bonitaci v den konání je poplatek navýšen o 150,- Kč. 



 Výsledky bonitace budou zveřejněny na webových stránkách klubu. Pokud máte zájem 

o zveřejnění fotografií svého zvířete, zašlete je na e-mail vystavy@klubpincu.eu. Jako 

předmět e-mailu uveďte Bonitace – jméno zvířete. 

 

Klubová výstava: 

 Poplatek za výstavu  třída štěňat 150,- Kč 

třída dorostu 200,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa člena klubu 420,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa člena klubu 390,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa nečlena 600,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa nečlena 550,- Kč 

 Třída veteránů a třída čestná nejsou pro členy klubu zpoplatněny, nečlen klubu zaplatí 

150,- Kč za každého psa 

 Poplatek za soutěže činí 100,- Kč za každý přihlášený pár/chovatelskou skupinu člena 

klubu, 200,- Kč za každý přihlášený pár/chovatelskou skupinu nečlena 

 K přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení výstavního 

poplatku, pro přihlášky do třídy vítězů také kopii šampionátu. 

 Na výstavě předložte originál PP. 

 

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky na výstavu a bonitaci zašlete nejpozději do 22.5.2017 na adresu uvedenou na 

přihlášce. Elektronické přihlašování prostřednictvím www.dogoffice.cz je možné až do 

25.5.2017.  

 

Tituly:  

Nejhezčí pupák  může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 

Nejhezčí dorostenec  může být udělen psu nebo feně ve třídě dorostu 

Nejlepší mladý (BOJ)  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě mladých 

Nejlepší veterán  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě veteránů 

Vítěz třídy čestné  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě čestné 

CAJC    může být udělen nejlepšímu psu i feně ve třídě mladých 

CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

mailto:vystavy@klubpincu.eu
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resCAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

Nejlepší pes/fena může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ 

(mezitřída, otevřená, vítězů) 

Klubový vítěz mladých může být udělen nejlepšímu jedinci z třídy mladých, jehož 

majitel je členem Klubu pinčů ČR 

Klubový vítěz pes/fena může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ 

(mezitřída, otevřená, vítězů), jehož majitel je členem Klubu pinčů 

ČR 

BOB může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem Nejlepší 

mladý, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán 

BOS může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví než je 

jedinec s titulem BOB 

Vítěz memoriálu může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem 
Dr. Rotreklové Klubový vítěz 
 

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, držitel Klubového vítěze, Národního vítěze, 

Šampiona, Interšampiona 

Třída čestná stáří od 15 měsíců 

Třída veteránů stáří od 8 let výše 

 

Soutěže: 

Nejlepší pár do soutěže mohou být přihlášeny páry pes a fena stejného 

plemene a stejného majitele, kteří byli posouzeni na výstavě 

Nejlepší chovatelská do soutěže mohou být přihlášeny skupiny nejméně tří jedinců 

skupina stejného plemene a stejného chovatele, kteří mají alespoň dva 

rozdílné otce nebo matky a byli posouzeni na výstavě 

  



Veterinární podmínky: 

Všechna zvířata musí být klinicky zdráva, bez projevů nemoci. Psi, kteří neprošli veterinární 

přejímkou, nebudou na výstavu vpuštěni. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo 

očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině, psince, 

parvoviróze a leptospiróze. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby 

nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

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. 

Během výstavy bude probíhat namátková kontrola psů dle tetovacího nebo čipového čísla za 

účelem identifikace dle předpisu FCI. 

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 pouze na účet Klubu pinčů vedený u České spořitelny, č.ú. 

134 608 7339/0800. Do poznámky pro příjemce uvádějte celé jméno majitele nebo jména 

zvířat. 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: 

Místem konání je Základní kynologická organizace Praha – Stromovka. Cvičiště je umístěno na 

Císařském ostrově, u lávky přes Vltavu směr ZOO, naproti jezdeckému areálu. 

V místě konání výstavy je zajištěno občerstvení (káva, čaj, drobné sladkosti), v případě 

příznivého počasí pak točené pivo a speciality na grilu. Voda pro psy je k dispozici.  

!!! Upozorňujeme, že na pozemku není žádný přístřešek ani vzrostlé stromy, vezměte si 

proto s sebou dle aktuálního počasí stan či slunečník!!! 



Autem s navigací: Jako cílové místo zadejte ulici Za Elektrárnou. Po této ulici jeďte stále rovně 

podél plavebního kanálu až k jeho přemostění. Přejeďte přes most a pokračujte dále směrem 

ke kynologickému areálu, který je cca po 300m po levé straně (naproti jízdárně). Obsluha 

parkoviště Vám určí místo k zaparkování. 

Autem po D1 od Brna: Po příjezdu do Prahy pojedete stále rovně po ulici 5. května, přes 

Nuselský most a kolem Václavského náměstí a vlakového Hlavního nádraží a ústředního 

autobusového nádraží Florenc (tzv. pražská magistrála), až k Vltavě. Přejedete řeku a budete 

pokračovat dále rovně po ulici Bubenská. Cca 100m za železničním přejezdem jeďte mírně 

doleva (hlavní silnice vede mírně vpravo) stále po ulici Bubenská. Na světelné křižovatce 

pokračujte rovně na ulici Za Elektrárnou (po levé straně budete mít Výstaviště Holešovice). Po 

této ulici jeďte stále rovně podél plavebního kanálu až k jeho přemostění. Přejeďte přes most 

a pokračujte dále směrem ke kynologickému areálu, který je cca po 300m po levé straně 

(naproti jízdárně). Obsluha parkoviště Vám určí místo k zaparkování. 

Autem po D8 od Ústí nad Labem: Po příjezdu do Prahy pokračujte stále rovně až k Vltavě. 

Přejedete řeku a poté sjedete vpravo směr Přístaviště Holešovice. Na první světelné křižovatce 

odbočíte vpravo. Na další světelné křižovatce odbočíte vlevo. Podjedete viadukt a hned za ním 

na světelné křižovatce odbočíte doprava na ulici Za Elektrárnou (naproti Vám bude Výstaviště 

Holešovice). Po této ulici jeďte stále rovně podél plavebního kanálu až k jeho přemostění. 

Přejeďte přes most a pokračujte dále směrem ke kynologickému areálu, který je cca po 300m 

po levé straně (naproti jízdárně). Obsluha parkoviště Vám určí místo k zaparkování. 

Autem odkudkoliv: cílem je dostat se k Výstavišti Holešovice (místo, kde se koná Matějská 

pouť). Budete-li mít Výstaviště po levé straně, pojedete dále a těsně před viaduktem odbočíte 

doleva na ulici Za Elektrárnou. Po této ulici jeďte stále rovně podél plavebního kanálu až k jeho 

přemostění. Přejeďte přes most a pokračujte dále směrem ke kynologickému areálu, který je 

cca po 300m po levé straně (naproti jízdárně). Obsluha parkoviště Vám určí místo 

k zaparkování. 

Vlakem na Nádraží Holešovice: Z vlakového nádraží odejdete podchodem směrem ke stanici 

metra Nádraží Holešovice. Odtud jeďte autobusem č. 112 do zastávky Kovárna. Dejte se doleva 

ulicí Pod Havránkou podél zahrad Trojského zámku, dále pak po lávce přes Vltavu. ZKO 

Stromovka je cca po 300m po pravé straně, naproti jízdárně. 

Vlakem na Masarykovo nádraží: Masarykovo nádraží se nachází na lince metra B (žlutá barva), 

stanice Náměstí republiky. Metrem jeďte jednu zastávku (směr Černý Most) do stanice 

Florenc. Zde přestupte na linku metra C (červená barva). Jeďte dvě zastávky (směr Letňany) 

do stanice Nádraží Holešovice. Odtud jeďte autobusem č. 112 do zastávky Kovárna. Dejte se 

doleva ulicí Pod Havránkou, dále pak po lávce přes Vltavu. ZKO Stromovka je cca po 300m po 

pravé straně, naproti jízdárně. 

Vlakem na Hlavní nádraží: Hlavní nádraží se nachází na lince metra C (červená barva). Jeďte 

metrem tři zastávky (směr Letňany) do stanice Nádraží Holešovice. Odtud jeďte autobusem č. 

112 do zastávky Kovárna. Dejte se doleva ulicí Pod Havránkou, dále pak po lávce přes Vltavu. 

ZKO Stromovka je cca po 300m po pravé straně, naproti jízdárně. 



Městskou hromadnou dopravou: Do blízkosti ZKO Stromovka můžete přijet autobusem 112 

od stanice metra Nádraží Holešovice do zastávky Kovárna. Dejte se doleva ulicí Pod Havránkou 

podél zahrad Trojského zámku, dále pak po lávce přes Vltavu. ZKO Stromovka je cca po 300m 

po pravé straně, naproti jízdárně. Pokud si chcete udělat příjemnou, cca 20 minutovou 

procházku Stromovkou, můžete využít tramvaje č. 5, 12, 15 či 17 do stanice Výstaviště. Odtud 

se vydejte pěšky Stromovkou směr ZOO Praha (kolem smyčky tramvají a Planetária). 

 

 

 

 

  



Propozice k Víkendovému setkání přátel pinčů 
 

 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

PROPOZICE K VÍKENDOVÉMU 
SETKÁNÍ PŘÁTEL PINČŮ 

22.-23.7.2017 Česká Třebová 
ZKO Podhorka 

 
Uzávěrka 5.7.2017 (středa), elektronické 

přihlášky do 8.7.2017 (sobota) 

 

Sportovně relaxační víkendové setkání přátel pinčů – přijeďte se seznámit s našimi 

úžasnými plemeny a různými aktivitami, které můžou pinče zaměstnat 

 

Víkendové setkání přátel pinčů se koná ve stejném areálu jako speciální výstava pořádaná 

Klubem pinčů České republiky. Máte možnost přijet již v pátek odpoledne a kromě vystavení 

svých pejsků se zúčastnit i dalších aktivit, sportovních i společenských.  

Děti do 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce. Nezletilí starší 15 

let bez doprovodu dospělé osoby musí doložit písemný souhlas zákonného zástupce s účastí. 

 

Program víkendu: 

Pátek:  17:00 – 22:00  příjezd účastníků, ubytování, seznámení, volný program 

Sobota: 07:00 – 09:00  příjezd dalších účastníků, ubytování a prezence účastníků 

pro závody a výlet 

  09:00 – 11:00  agility závod tak trochu jinak  a „sranda“ závod aneb když 

to pes nezvládne, páníček splní úkol za něj 

11:30 – 15:00  hromadná procházka naučnou stezkou údolím 

Skuhrovského potoka a společný oběd v restauraci Nad 

hrází (Strnov) – nutno hlásit předem 

16:00 – 20:00   výstava nanečisto  

20:00 - ???  opékání špekáčků, posezení u ohýnku, volná zábava 

Neděle: 9:00 – 16:00  klubová výstava 

 

  



Ubytování: 

Ubytování je zajištěno přímo v ZKO Podhorka. V areálu si můžete postavit vlastní stan (za 

poplatek 150 Kč/noc) nebo přespat ve společné místnosti pro 15 osob ve vlastním spacáku 

(poplatek 150 Kč/osoba/noc). Psi mohou do budovy pouze v přepravkách a jsou ubytováni 

zdarma. 

Stravování: 

Kantýna s obsluhou je zajištěna na neděli po dobu trvání klubové výstavy. K dostání zde bude 

pivo, nealkoholické nápoje, víno, limonáda, čaj, káva, drobné cukrovinky a nanuky.  

V pátek a sobotu budeme mít volný přístup do místní kuchyně, kde si budeme moci uvařit 

teplé nápoje a natočit pivo. 

Na sobotu i neděli je možné si objednat snídani v ceně kolem 80 Kč, není tedy nutné vozit velké 

zásoby jídla.  

V blízkosti areálu je restaurace s výbornou kuchyní. 

 

Stručný popis jednotlivých aktivit: 

Sranda závod: 

Užijte si spoustu legrace při plnění různorodých úkolů se svým čtyřnohým parťákem (zábavnou 

formou otestujte, čeho všeho jste společně schopni). Startovné za tým činí 100 Kč/tým 

(psovod + pes) pro člena Klubu pinčů ČR, 150 Kč/tým pro ostatní účastníky. 

Agility závod trochu jinak: 

Celkem budou dva běhy a to pro kategorie štěňata, zelenáči a veteráni.    Výšku překážek je 

možné si zvolit podle vlastního uvážení. Pro štěňata budou pouze tunely a skočky na zemi, 

zelenáči pouze skočky, tunely, kruh a kladina (není povinná). Jde nám o to si tento sport bez 

stresu vyzkoušet a pobavit se, naše heslo je „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Jsou 

povoleny pamlsky (netrousit na parkuru), hračka či jiný prostředek motivace.  Vyloučení je 

možné pouze za hrubé zacházení se psem.  Startovné za tým činí 100 Kč/tým (psovod + pes) 

pro člena Klubu pinčů ČR, 150 Kč/tým pro ostatní účastníky. Ceny budou pro všechny 

účastníky, pořadí pouze informativní.  

Výstava nanečisto: 

Můžete  si vyzkoušet se svým psem  nástrahy výstavního kruhu , běhání s jinými psy, prohlídku 

od rozhodčího, výstavní postoj , apod.  Bude pro Vás připraven výstavní kruh (stejný jako bude 

v neděli na výstavě), kde se Vám bude věnovat „rozhodčí“ a „vedoucí kruhu“, zodpovíme Vaše 

dotazy ohledně výstav a celý proces bude na Vaše přání,  na co konkrétně potřebujete  pejska 

připravit.  

 

  



Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky na víkendové setkání  přátel pinčů zašlete nejpozději do 5.7.2017 na adresu 

uvedenou na přihlášce. Elektronické přihlašování prostřednictvím e-mailu je možné až do 

8.7.2017. 

 

Veterinární podmínky: 

Všechna zvířata musí být klinicky zdráva, bez projevů nemoci. Psi musí být vybaveni pasem pro 

malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti 

vzteklině, psince, parvoviróze a leptospiróze. Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá 

zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

 

Všeobecná ustanovení: 

Akce je určena majitelům pinčů s PP, ale i jejich kříženců či jiných nekonfliktních pejsků, stejně 

jako zájemcům o plemeno, kteří by rádi pinče viděli i jinak než na výstavě. Pořadatel akce 

nezodpovídá za škody způsobené psem nebo majitelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné 

pobíhání psů v areálu není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí 

přihlášky.  

Povinností majitele je zajistit úklid exkrementů v areálu a blízkém okolí.  

Platby: 

Přihláška na akci je platná pouze po složení nevratné zálohy ve výši 200 Kč/osoba. Tato záloha 

bude následně použita k úhradě účasti na jednotlivých aktivitách. V případě nevyužití celé 

částky bude nevyužitá část přítomným účastníkům vrácena. V případě, že na akci nedorazíte, 

záloha propadá. Zálohu uhraďte na účet 266911362/0300. Do poznámky pro příjemce 

uvádějte celé jméno účastníka akce. Platba za aktivity, ubytování a stravu bude probíhat 

v hotovosti v místě konání akce dle pokynů organizátorů. Přijaty budou pouze přihlášky 

s přiloženou kopií dokladu o zaplacení zálohy. 

 

Místo konání akce: 

V místě konání akce budou umístěny směrové tabule, a to od vlakového nádraží a od hlavní 

silnice. 

Adresa:   Hliníky 467, Česká Třebová 

GPS souřadnice:  49°53'54.980"N, 16°27'38.835"E  

Web adresa areálu:  http://www.podhorka.org/ 

 

 

http://www.podhorka.org/


Propozice ke Klubové výstavě v České Třebové 23.7.2017 
 

 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

PROPOZICE KE KLUBOV0 VÝSTAVĚ 
23.7.2017 Česká Třebová 

ZKO Podhorka 
 

Uzávěrka 5.7.2017 (středa), elektronické 
přihlášky do 8.7.2017 (sobota) 

 

 

Klubová výstava pořádaná Klubem pinčů České republiky - výstava se zadáváním titulů 

CAJC a CAC, Nejlepší mladý (BOJ), Vítěz klubové výstavy pes, Vítěz klubové výstavy fena, 

Nejlepší veterán (BOV), BOB, BOS, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina 

 

 

Program výstavy: 

 08:00 – 09:30 hod.  přejímka psů na výstavu 

09:30 – 13:00 hod. zahájení výstavy, posuzování v kruzích, soutěže (uvedený 

čas je pouze orientační a bude přizpůsoben dle množství 

přihlášených psů; konkrétní časový harmonogram bude 

uveden na vstupním listu) 

  

Do areálu můžete přijet již v pátek odpoledne a zůstat až do neděle. Budete-li mít zájem 

zúčastnit se s Vašimi pejsky společných aktivit s dalšími příznivci pinčů, přečtěte si další 

podrobnosti v propozicích Víkendového setkání přátel pinčů, které se v areálu ZKO Podhorka 

koná pod záštitou Klubu pinčů České republiky ve stejném termínu. 

 

 

Posuzovatel bonitace a výstavy:  

MVDr. František Šimek posoudí všechna plemena 

 

  



Klubová výstava: 

 Poplatek za výstavu  třída štěňat 150,- Kč 

třída dorostu 200,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa člena klubu 420,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa člena klubu 390,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa nečlena 600,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa nečlena 550,- Kč 

 Třída veteránů a třída čestná nejsou pro členy klubu zpoplatněny, nečlen klubu zaplatí 

150,- Kč za každého psa. 

 Poplatek za soutěže činí 100,- Kč za každý přihlášený pár/chovatelskou skupinu člena 

klubu, 200,- Kč za každý přihlášený pár/chovatelskou skupinu nečlena 

 K přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení výstavního 

poplatku, pro přihlášky do třídy vítězů také kopii šampionátu. 

 Na výstavě předložte originál PP. 

 

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky na výstavu zašlete nejpozději do 5.7.2017 na adresu uvedenou na přihlášce. 

Elektronické přihlašování prostřednictvím www.dogoffice.cz je možné až do 8.7.2017. 

 

Tituly:  

Nejhezčí pupák  může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 

Nejhezčí dorostenec  může být udělen psu nebo feně ve třídě dorostu 

Nejlepší mladý  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě mladých 

Nejlepší veterán  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě veteránů 

Vítěz třídy čestné  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě čestné 

CAJC    může být udělen nejlepšímu psu i feně ve třídě mladých 

CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

resCAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

Vítěz klubové výstavy může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ 
(mezitřída, otevřená, vítězů) 

http://www.dogoffice.cz/


BOB může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem 

Nejlepší mladý, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán 

BOS může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví než je 

jedinec s titulem BOB 

 

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, držitel Klubového vítěze, Národního vítěze, 

Šampiona, Interšampiona 

Třída čestná stáří od 15 měsíců 

Třída veteránů stáří od 8 let výše 

 

Soutěže: 

Nejlepší pár do soutěže mohou být přihlášeny páry pes a fena stejného 

plemene a stejného majitele, kteří byli posouzeni na výstavě 

Nejlepší chovatelská do soutěže mohou být přihlášeny skupiny nejméně tří jedinců 

skupina stejného plemene a stejného chovatele, kteří mají alespoň dva 

rozdílné otce nebo matky a byli posouzeni na výstavě 

Veterinární podmínky: 

Všechna zvířata musí být klinicky zdráva, bez projevů nemoci. Psi, kteří neprošli veterinární 

přejímkou, nebudou na výstavu vpuštěni. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo 

očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině, psince, 

parvoviróze a leptospiróze. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby 

nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

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. 

Během výstavy bude probíhat namátková kontrola psů dle tetovacího nebo čipového čísla za 

účelem identifikace dle předpisu FCI. 

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 pouze na účet Klubu pinčů vedený u České spořitelny, č.ú. 

134 608 7339/0800. Do poznámky pro příjemce uvádějte celé jméno majitele nebo jména 

zvířat. Platba za výstavu na místě NENÍ MOŽNÁ!!! Přijaty budou pouze přihlášky s přiloženou 

kopií dokladu o zaplacení. 

 

Místo konání výstavy: 

Adresa:   Hliníky 467, Česká Třebová 

GPS souřadnice:  49°53'54.980"N, 16°27'38.835"E  

Web adresa areálu:  http://www.podhorka.org/ 

 

  

http://www.podhorka.org/


Přehled odchovů za rok 2016 

Německý pinč 
Celkem narozeno 6 vrhů, z toho 14 psů a 14 fen. Dohromady 28.  
Celkem zapsáno 0 importů psů a 1 import fen.  
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psů a 1 přeregistrací fen. 
 

 
CHS: Bel Faaro      Otec: ARAMIS AICO Set Bohemicus 
Chovatel: Betlachová Ludmila    Matka : FAWOLA LUCA Bel Faaro 
Dat. nar. 17.01.2016 
 
CMKU/NP 2141/16  GAREN    Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2142/16  GERON    Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2143/16  GRAND ARGO   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2144/16  GHANN   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2145/16  GALLA LUCA   Fena   červená, krátká 
CMKU/NP 2146/16  GHIRA LUCA   Fena   červená, krátká 
CMKU/NP 2147/16  GRAMMY   Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2148/16  GRELLA   Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2149/16  GWYNNE   Fena   černá s pálením, krátká 
 
 
CHS : ze Zlatého Lankastru    Otec: VAN-DAMME Black Bohemia 
Chovatel: Šupka Miloš     Matka: ARABELLA ALCA Red&Wal  
Dat. nar. 04.01.2016 
 
CMKU/NP 2150/16  APPOLO   Pes   červená, krátká 
CMKU/NP 2151/16  ARNOLLD   Pes   červená, krátká 
 
 
CHS: Black Bohemia     Otec: EBONIT od Čtyř bříz 
Chovatel: Klíčová Jiřina     Matka : XERA Black Bohemia  
Dat. nar. 13.04.2016 
 
CMKU/NP 2152/16  ZEPHYR   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2153/16  ZERROS   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2154/16  ZEUS    Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2155/16  ZIGGI LEE   Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2156/16  ZORRA    Fena   černá s pálením, krátká 
 
 
CHS: King Black      Otec: JUST ONE RED ANGEL King Black 
Chovatel: Foltýnová Jana    Matka: Fantastic Melody vom Awarenring 
Dat. nar. 22.05.2016 
 
CMKU/NP 2157/16  OUR DIAMOND ORKLAN Pes   červená, krátká 
CMKU/NP 2158/16  OUR BEAUTY ORIANNA   Fena   červená, krátká 
 
  



CHS: Set Bohemicus     Otec: Daveren's Orkan for Casarius 
Chovatel: Hašková Klára    Matka: Air Set von Masterhof  
Dat. nar. 11.07.2016 
 
CMKU/NP 2159/16  CIRKAN AIOR   Pes   červená, krátká 
CMKU/NP 2160/16  CYKLON AIOR   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2161/16  CYRAS AIOR   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2162/16  CELLA AIOR   Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2163/16  CELLESTE AIOR   Fena   červená, krátká 
CMKU/NP 2164/16  CERUSSITE AIOR  Fena   červená, krátká 
CMKU/NP 2165/16  CESMINE AIOR   Fena   černá s pálením, krátká 
 
CHS: Rozárka      Otec: AMON RE Smíšek 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: XENNA XENNONNA Rozárka  
Dat. nar. 06.09.2016 
 
CMKU/NP 2167/16  HARWOOD HAURR  Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 2168/16  HAYDEY HARPYA  Fena   černá s pálením, krátká 
 

Opičí pinč 
Celkem narozeno 1 vrh, z toho 0 psů a 1 fena. Dohromady 1. 
Celkem zapsáno 0 importů psů a 0 importů fen.  
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psů a 0 přeregistrací fen. 
 

CHS: Bubbledog     Otec: Oceanwild Bambazooker 
Chovatel: Ditrich Pauchová Hana   Matka: Oceanwild Holiday Tequila  
Dat. nar. 17.01.2016 
 
CMKU/OP 55/16  ALL HAPPINESS   Fena   černá, hrubá 
 

Trpasličí pinč 
Celkem narozeno 13 vrhů, z toho 31 psů a 30 fen. Dohromady 61.  
Celkem zapsáno 0 importů psů a 2 importy fen.  
Celkem vypsáno 0 přeregistrací psů a 1 přeregistrace feny. 
 

CHS: Red & Wal     Otec: Igor Graf von Burg Wildenstein 
Chovatel : Staňková Zuzana    Matka: MAAT FG z Iru  
Dat. nar. 15.01.2016 
 
CMKU/MHP 5272/16  AGGY MI   Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5273/16  ARCHIE MI   Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5274/16  ABIGAIL MI   Fena   červená, krátká 
CMKU/MHP 5275/16  ARWEN MI   Fena   červená, krátká 
CMKU/MHP 5276/16  AXI MI    Fena   červená, krátká 
 
  



CHS : Rozárka      Otec: VARMENTT YAGGA Rozárka 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: OLLIVIA NESSIE Rozárka  
Dat. nar. 23.02.2016 
 
CMKU/MHP 5280/16  KALLVAR OLLIVIA  Pes   krátká 
CMKU/MHP 5281/16  KANNTAR OLLIVIA  Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5282/16  KILLIAN OLLIVIA  Pes   červená, krátká 
 
CHS : Rozárka      Otec: VARMENTT YAGGA Rozárka 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: ROXXYSS QUINSY Rozárka  
Dat. nar. 23.03.2016 
 
CMKU/MHP 5283/16  LADRONN ROXXYSS  Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5284/16  LANTARR ROXXYSS  Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5285/16  LARISS ROXXYSS  Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5286/16  LAURUSS ROXXYSS  Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5287/16  LADIORRA ROXXYSS  Fena   červená, krátká 
CMKU/MHP 5288/16  LANRIA ROXXYSS  Fena   černá s pálením, krátká 
 
CHS: JanLand      Otec: SEVENTH HEAVEN vom Camp Achensee 
Chovatel: Janečková Jana    Matka : ALTHEA ANNY JanLand  
Dat. nar. 29.04.2016 
 
CMKU/MHP 5289/16  FOR PLEASURE   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5290/16  FERGIE    Fena   černá s pálením, krátká 
 
CHS: z Iru      Otec: YOSHI von der Rheinebene 
Chovatel: Ďuricová Ivana    Matka : HELL z Iru  
Dat. nar. 01.05.2016 
 
CMKU/MHP 5291/16  PÁJA    Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5292/16  PATE    Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5293/16  PERLE    Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5294/16  PRETTY   Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5295/16  PUPPE    Fena   černá s pálením, krátká 
 
CHS: od Hobšovického rybníka    Otec: TAHU Mali Zmaj 
Chovatel: Svobodová Štěpánka    Matka: LOLLIPOP Mali Zmaj  
Dat. nar. 14.05.2016 
 
CMKU/MHP 5296/16  ENRIQUE   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5297/16  ERON    Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5298/16  ESTELITA   Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5299/16  ESTRELLA   Fena   černá s pálením, krátká 
 
  



CHS: Rozárka      Otec: GABRISS KALLA Rozárka 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: YAGGA HESTTIA Rozárka  
Dat. nar. 06.08.2016 
 
CMKU/MHP 5301/16  MACKERELL YAGGA  Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5302/16  MADURR YAGGA Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5303/16  MAHAGONN YAGGA  Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5304/16  MALCOLMM YAGGA  Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5305/16  MADNELLY YAGGA  Fena   červená, krátká 
CMKU/MHP 5306/16  MAGNOLLY YAGGA  Fena   červená, krátká 
 
CHS: z Iru      Otec: YOSHI von der Rheinebene 
Chovatel: Ďuricová Ivana    Matka: FREYA z Iru  
Dat. nar. 22.09.2016 
 
CMKU/MHP 5308/16  RAŠ    Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5309/16  ROKY    Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5310/16  ROM    Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5311/16  RÁJA    Fena   červená, krátká 
CMKU/MHP 5312/16  ROMČA   Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5313/16  RUBY    Fena   černá s pálením, krátká 
 
CHS: Rozárka      Otec: VARMENTT YAGGA Rozárka 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: TRRIXXY JULLY Rozárka  
Dat. nar. 08.09.2016 
 
CMKU/MHP 5314/16  NICOSS TRRIXXY  Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5315/16  NUGGET TRRIXXY  Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5316/16  NUTMEGG TRRIXXY  Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5317/16  NESSYE TRRIXXY  Fena   červená, krátká 
CMKU/MHP 5318/16  NICOLL TRRIXXY  Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5319/16  NILLA TRRIXXY   Fena   černá s pálením, krátká 
 
CHS: Rozárka      Otec: ARON BLACK JUPITER King Black 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: VALKÝRRA YAGGA Rozárka 
 
CMKU/MHP 5320/16  OLDREXX VALKÝRR  Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5321/16  ORCHIDEE VALKÝRRA  Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5322/16  ORRIFLAY VALKÝRRA  Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5323/16  ORSSEA VALKÝRRA  Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5324/16  ORTENSSI VALKÝRRA  Fena   červená, krátká 
 
CHS: JanLand      Otec: KEANU Mali Zmaj 
Chovatel: Janečková Jana    Matka: COCO CHANEL JanLand  
Dat. nar. 20.10.2016 
 
CMKU/MHP 5325/16  GURU SAM   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5326/16  GLITTER GLADYS  Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5327/16  GRAPPA   Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5328/16  GREAT ZAZA   Fena   červená, krátká 
CMKU/MHP 5329/16  GUESSKA   Fena   červená, krátká 
 



CHS: Rozárka      Otec: GABRISS KALLA Rozárka 
Chovatel : Rejnková Kateřina    Matka : ZANNIA HESTTIA Rozárka  
Dat. nar. 16.10.2016 
 
CMKU/MHP 5330/16  PENNIE ZANNIA  Fena   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5331/16  PIGGIE ZANNIA   Fena   černá s pálením, krátká 
 
CHS: od Hobšovického rybníka    Otec: Delfoionco REDDINTON 
Chovatel: Svobodová Štepánka    Matka: AMBRA Vytunie  
Dat. nar. 04.12.2016 
 
CMKU/MHP 5332/16  FABRICIO   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5333/16  FE    Pes   červená, krátká 
CMKU/MHP 5334/16  FELICIANO NONAME  Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5335/16  FLORINIO   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5336/16  FRESCO   Pes   černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5337/16  FELIZ    Fena   červená, krátká 
  



Vyjádření oblastního poradce chovu paní Merhoutové 
 

Dobrý den, 

dovolte mi zareagovat na zápis z výborové schůze klubu konané dne 3.6.2016 uveřejněný ve 
zpravodaji č.2/2016. Protože se doposud nikdo z vedení klubu v této věci neozval, podám 
vysvětlení bez předchozího oslovení klubem. 

Pro připomenutí:„Další: Oblastní poradce Merhoutová Martina zatím podle dotazů na ostatní 
členy výboru nevykazuje žádnou činnost, schůzí výboru a chovatelského kolegia se neúčastní 
a na všechny konané akce se omlouvá. Dotaz na další její činnost provede Drátovníková a bude 
informovat výbor.“ 

Dle projednávání výboru klubu tedy nevykazuji žádnou činnost (schůzí výboru a chovatelského 
kolegia se opravdu neúčastním a na všechny akce se omlouvám? – na výstavu, bonitace a 
závody si myslím není třeba se omlouvat). Ráda bych připomněla, že když jsem byla oslovena 
a požádána, abych se stala oblastním poradcem, na rovinu jsem oznámila, že na schůze jezdit 
nebudu, protože již vykonávám jinou dobrovolnou činnost v kynologii. Pro upřesnění jsem 
(a v době uvedení do funkce oblastního poradce klubu jsem již byla) jednatelka ZKO Starý 
Plzenec a jednatelka krajského výboru Plzeňské kynologické organizace, s čímž je spojena 
administrativní činnost, která pár hodin ročně zabere a to včetně onoho schůzování. Dále 
mnoho let pořádám čtrnáctidenní letní výcvikový tábor s veškerým zajištěním od 
administrativy s tím spojené, přes nájem cvičiště, zajištění výcvikáře a figuranta až po 
vyúčtování akce. Po dobu mé evidence jakožto oblastního poradce jsem stihla ještě porodit 
potomka a vystudovat bakalářsky vysokou školu v oboru kynologie. To vše mě samozřejmě 
omezovalo a omezuje časově, ostatně každý má podobná omezení a musí vědět, nakolik se 
různé dobrovolné činnosti může věnovat. 

Ale zpět k mé činnosti v Klubu pinčů ČR. Pravda je, že v kraji příliš odchovů ke kontrole nebylo 
a tak jsem ani nějakou větší činnost vykonávat nemohla. Jako poradce jsem nastupovala proto, 
aby p. Smahová nejezdila z Prahy po Plzeňském kraji z důvodu vzdálenosti a tím časové 
náročnosti a také finanční náročnosti pro chovatele. A například poslední kontrola, kterou 
jsem měla provést mi byla nahlášena 13.9.2015, ale protože byla závislá na čipování štěňat, 
které mělo proběhnout v pondělí 21.9. a v pátek 25.9. již mělo být jedno štěně odebráno, 
nemohla jsem ji provést, protože z pracovních a rodinných důvodů jsem v týdnu na kontrolu 
jet nemohla a navíc jsem ve čtvrtek 24.9.2015 odjížděla na dovolenou. Navrhovala jsem 
přehození čipování na pátek, tak abych kontrolu stihla ještě o předcházejícím víkendu a to 
v neděli 20.9.2015. Klubová čtečka by mi sice také nestihla dorazit poštou, ale už jsem 
předběžně domluvila zapůjčení jiné čtečky. Nakonec jsme s p. Rejnkovou dohodly, že kontrolu 
provede tuším p. Hajerová, která čtečku má, v týdnu má také volno a na kontrolu pojede 
vlakem, což bude i levnější pro chovatele, který také nebude muset měnit termín čipování 
u veterináře. 

Každému zájemci o plemeno ráda odpovím na dotaz, nasměruji na inzerci případně na ústřední 
poradkyni, protože jako oblastní poradce nemám (a ani nedostávám) přehled o nakrytých 
fenách. Doporučím jak provést výběr štěněte a chovatele, vysvětlím, jak se vyhnout nákupu 



z množírny…Pokud odpovědi na dotazy zájemců o plemeno nejsou žádnou činností, pak máte 
pravdu, nedělám nic. 

Na schůze se omlouvám, dříve (inu již je to pěkných pár let) mě vždy omlouvala p. Smahová 
tak, jak to bylo původně domluveno, ale to je již pravděpodobně zapomenuto. Přesto navrhuji, 
že jsem v čase schůze dostupná mailem či telefonem. V dnešní době na dálku prováděných 
konferencí v tom nevidím žádný problém. Nikdy však k žádnému kontaktu ze strany výboru 

v průběhu schůze nedošlo. Z čehož je patrné, jak jsem na té které schůzi byla postrádána😊. 
Navíc ve stanovách je uvedeno: 

Výborová schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy výboru. 

Hlavní poradci zastupují chovatelské kolegium ve výboru Klubu. (Tedy právě oblastní poradce) 

Jak se tedy poprat s touto informací, je-li mi vyčítáno, že se jako oblastní poradce neúčastním 
schůzí výboru? 

Závěrem mého příspěvku jen vyjádřím svůj souhlas s možností provádět kontrolu veterinářem. 
Ostatně tetuje nebo čipuje štěňata a zhodnotit stav a případné odchylky od standardu dle 
tabulky či zdraví/postižení/onemocnění jedince pro veterinárně vzdělaného lékaře nemůže 
být problém. Pokud bude platit i varianta, že budou kontroly vrhu dle volby chovatele 
provádět i oblastní poradci chovu, ráda nadále budu pro tuto činnost k dispozici s tím, že se 
opravdu schůzí účastnit nebudu (ostatně jak jsem již uvedla, původní dohoda tak zněla). Pokud 
se však pro ostatní členy výboru klubu moje neúčast na schůzích stala nepřekonatelným 
problémem, prosím odhlasujte a oznamte mi oficiálně ukončení mé činnosti. 

Poslední poznámka se týká kontaktních údajů – několik let po sobě jsem hlásila změny (než 
jsem to vzdala): zrušení pevné linky (377……), chybnou mailovou adresu (správně: 
peter.sen@seznam.cz) a směrovací číslo je 332 02. Na stránkách je oprava již provedena, ale 
ve zpravodaji stále ne. Prosím, pokud tedy nebude moje činnost ukončena, o opravu údajů i ve 
zpravodaji. Děkuji. 

Martina Merhoutová 


