
 



1 
 

Obsah 
Úvodní slovo ............................................................................................................................................ 2 

Klub – Výstava a bonitace KC Klánovice – výsledky a hodnocení ............................................................ 3 

Klub – „O nejlepšího letce“ – výsledky a hodnocení ............................................................................... 7 

Klub – Speciální výstava v Lysé nad Labem – výsledky .......................................................................... 11 

Německý pinč: ....................................................................................................................................... 11 

Klub – Výstava a bonitace – propozice .................................................................................................. 12 

Výbor klubu ........................................................................................................................................... 15 

Hlavní poradci chovu ............................................................................................................................. 16 

Oblastní poradci chovu .......................................................................................................................... 16 

Klubové poplatky ................................................................................................................................... 17 

Informace členům klubu........................................................................................................................ 18 

Členské rady, tipy a názory .................................................................................................................... 19 

 

 
  



2 
 

Úvodní slovo 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a naši příznivci! 
 
V letošním roce dostáváte do rukou již druhé číslo Zpravodaje Klubu pinčů. Sestává 
především z informační části – výsledků naší Klubové výstavy v Praze – Klánovicích. Tato 
výstava se konala 5. 5. 2012. V tomto areálu byla výstava poprvé, a i když se počasí ke konci 
bonitace a soutěže agility trochu pokazilo (začalo pršet), můžeme být spokojeni. Sice se 
vyskytly některé negativní připomínky, co se týká občerstvení a sociálního zařízení, ale 
musíme si uvědomit, že není možné vyhovět všem a tzv. rýpalové se vždycky vyskytnou 
a ohlasů spokojenosti a chvály jsme zaregistrovali také velké množství. Naopak je nutné 
kladně ohodnotit výkon posuzovatelky paní Maruškové, která velice pečlivě pejsky hodnotila 
a hlavně s pěkným přístupem ke každému jedinci. Navíc to byla Klubová výstava, kde za 
posledních snad 15 let byla letos největší účast. To jsme jako organizátoři vůbec 
nepředpokládali a zajistili jsme pouze jeden posuzovací kruh. Z toho je vidět, že o naše 
výstavy je zájem. To nás opravdu těší a za zájem velice děkujeme. 
 
V rámci Klubové výstavy byla i soutěž agility, kterou organizovala Jana Vydrová. Tak, jako 
v předcházejících letech, tak i letos vše proběhlo v pořádku až na déšť, který trochu pokazil 
dokončování soutěže. Je ale vidět, že soutěžících přibývá a mezi majiteli pejsků je o ni zájem. 
Aby taky ne, když naše plemena jsou pohybově velmi zdatná! 
   
Další výstava letos byla Speciální v Lysé nad Labem a to 2. 6. 2012. Té se zúčastnilo pouze 12 
pejsků od majitelů převážně z Čech a okolí Lysé a z nich byl jenom jeden pes od majitele 
z druhého klubu.  Průběh výstavy byl plynulý a pejsky posuzovala paní Ovesná. 
 
Letos nás čeká ještě další Klubová výstava, a to 29. září 2012 v Brně – Komárově. Posuzovat 
bude paní Božena Ovesná a součástí výstavy bude i členská schůze. Pozvánky na výstavu, 
bonitaci a schůzi jsou součástí tohoto Zpravodaje. Především na členské schůzi je nutné 
dokončit schválení opravených a doplněných Stanov Klubu a provést volbu nového výboru.  
 
Chtěla bych znovu připomenout možnost uveřejnění vašich příspěvků do Zpravodaje z vašich 
zkušeností, postřehů, zážitků a výchovy pejsků a tak se s námi o ně podělit. Obohatí to obsah 
Zpravodaje, protože ten nemusí mít pouze informativní charakter! 
Za příspěvky předem děkujeme. 
 
Naše webové stránky jsou neustále doplňovány a je vhodné je občas navštívit. Je to nakonec 
ta nejrychlejší informační cesta od nás, výboru, po každého jednotlivého chovatele-majitele. 
Připomínáme adresu: www.klubpincu.eu. 
 
Těším se na setkání na podzim v Brně! 
 
 
Za výbor Klubu pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 
Brno, srpen 2012 

http://www.klubpincu.eu/
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Klub – Výstava a bonitace KC Klánovice – výsledky a hodnocení 
Letošní květnová výstava v Praze po několika letech prožila „drobnou“ revoluci. Po 
nepříjemném překvapení v Rychetách jsme věnovali nemalý čas hledání nových prostor, pro 
uspořádání Klubové výstavy, bonitací a závodu agility „O nejlepšího letce“. Obrovské díky 
patří Janě Vydrové, jež navrhla a posléze i zajistila prostory v KK Klánovice. Do nového 
prostoru jsme šli zprvu s obavami, jako do každého nového místa, ale s vidinou příjemného 
prostředí, kde by bylo možné opět nějakou dobu setrvat. 

 
Novinkou nebylo jen prostředí, ale i redukce výstavních kruhů na jeden a „rozšíření portfolia“ 
hodnotících rozhodčí o paní Maruškovou. Při sčítání došlých přihlášek jsme pomalu zjišťovali, 
že zajištění jednoho rozhodčího pro jeden výstavní kruh nebyl ten nejšťastnější krok. Za toto 
faux paux se omlouváme, opravdu jsme netušili, že i letos překonáme rekord v počtu 
přihlášených psů, a to zdaleka nebyli přihlášeni všichni tradiční vystavovatelé a chovatelé! Za 
tuto projevenou přízeň vám všem velice děkujeme, je to od vás všech obrovská odměna za 
vynaložené úsilí. 
Ale zpět k samotné výstavě… V prostředí Klánovického kynologického klubu, které 
připomínalo udržovaný lesopark, bylo očekáváno 69 psů a fen všech tří plemen, zastřešených 
naším klubem. Po přivítání účastníků a zahájení výstavy se přistoupilo k posuzování. Paní 
rozhodčí Marušková posuzovala přísně a spravedlivě, ale zároveň velice mile a vstřícně. 
Nezřídka prohodila pár slov s majiteli, pochválila, pokárala, zhodnotila (vzpomeňme na 
komentáře jednoho pana rozhodčího: „Pes je nádherný, ale páneček mu to vyloženě kazí.“). 
Celá výstava se nesla v přátelském a pohodovém duchu, ale i trochu ve stresu – „stihneme to 
do deště?“ 
K úrovni vystavovaných psů můžu říct snad jediné a doufám, že omluvíte, že se opakuji, ale 
opět jsme byli pochváleni za kvalitu vystavených psů. Našli bychom určitě rezervy, ale 
v celkovém dojmu jste, vy chovatelé, velice šikovní a úspěšní! 
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Je nutné z výsledkové listiny vyzvednout jeden výsledek. V novodobé historii dostál pohár 
„Memoriálu Dr. Rotreklové“ svému označení – putovní. Na letošní výstavě se podařilo 
trpasličímu psu Conan Mac Lia Via Bohemica obhájit vítězství z minulého ročníku. K tomuto 
gratulujeme. Další částí výstavního dne je i předávání titulů „Klubový šampion“. Za rok 2011 
se tento titul podařilo získat 3 trpasličím pinčům – Conan Mac Lia Via Bohemica, Csardás Via 
Bohemica a Eragon Pískovec a fence německého pinče Genie Sanny D&D King Black. 
O závodu „O nejlepšího letce“, již 3. ročníku, mnohem zasvěceněji píše jeho pořadatelka Jana 
Vydrová, ale za sebe mohu podotknout: „akce se vydařila“. 

 
Ale abychom nebyli jen na obláčku, že se vše podařilo na jedničku. Na hlavu organizátorů se 
donesla kritika, za nedostatečné občerstvení. Zde musím oponovat a i obhajovat „catering“. 
Při domluvě na občerstvení jsme počítali s cca 180 – 200 porcemi jídla a občerstvení. Berme 
jako skvělou vizitku kuchyně, že „byli vyjezeni“. Pro příští výstavu můžeme předem vyhlásit 
anketu na volbu jídelníčku. 
Na závěr mi dovolte opět poděkovat sponzorům výstavy, společnosti F+F v.o.s. za dárky pro 
účastníky výstavy, podporu společnosti JuWital s.r.o., společnosti DOGIPEX a Petře Grexové 
za ceny pro Klubové vítěze a Vítěze Memoriálu. 
 
S přáním krásného zbytku prázdnin se těším na další vydařené akce! 
 
Za výbor Klubu pinčů ČR: Mgr. Jakub Hršel 

Německý pinč: 

Pes – červený: 
Tř. mladých 1. CRANBERRY ČERTOVO KOPÝTKO V1 
Tř. vítězů 2. EMERSON SAM HARMONY STAR V1 CAC, Nejlepší pes, KV, 

BOB, Vítěz Memoriálu 
Tř. veteránů 3. PERSCHING ROZÁRKA V1, Nejlepší veterán 
 4. ROCCO BEL BLACK BOHEMIA nedostavili se 

Pes – černý s pálením: 
Tř. mladých 5. FERRY BLACK HARMONY STAR V1 CAJC 
Mezitřída 6. CARLOS ČERTOVO KOPÝTKO V1 CAC 
Tř. otevřená 7. ARON ČERTOVO KOPÝTKO V1 CAC 
Tř. vítězů 8. ALBERT OD ČTYŘ BŘÍZ V2 R-CAC 
 9. EBONIT OD ČTYŘ BŘÍZ V3 
 10. ELIOTT OD ČTYŘ BŘÍZ V1 CAC 
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Tř. čestná 11. Ch. JET SET BLACK BOHEMIA Vítěz třídy 

Fena – červená: 
Tř. štěňat 12. AURA JITŘENKA MORAVIA VN, Nejlepší štěně 
Tř. mladých 13. AIR SET VON MASTERHOF V1 CAJC, Nejlepší mladý 
 14. CAMY BEL FAARO VD 3 
 15. CARICE BEL FAARO V2 
 16. CASHA BEL FAARO D 
Mezitřída 17. CALYPSO ČERTOVO KOPÝTKO V1 
Tř. otevřená 18. ELIZABETH HARMONY STAR V1 CAC 
Tř. vítězů 19. GENIE SANNY D&D KING BLACK V1 CAC 
Tř. čestná 20. FANTASTIC MELODY VOM AWARENRING Vítěz třídy 

Fena – černá s pálením: 
Tř. mladých 21. ISHTAR  IT IS SHE KING BLACK V1, KV 
Tř. otevřená 22. AMI ZAPHIRIA OHNIVÁ ZÁŘE V1 CAC, Nejlepší fena 
Tř. vítězů 23. MADISON MAGIC DRAGON DARK ANGELS V 
Tř. veteránů 24. CHARISMA BLACK BOHEMIA V1 

Trpasličí pinč: 

Pes – červený: 
Tř. mladých 25. ADAM RAFAELL OD MÁSILKA V1 CAJC, Nejlepší mladý 
 26. ALF OD MÁSILKA VD3 
 27. FALLAFELL JULLY ROZÁRKA V2 
Mezitřída 28. CHUCK NORRIS PÍSKOVEC V2 
 29. ICON PÍSKOVEC V1 CAC 
Tř. otevřená 30. ADONIS BARTLAND D 
 31. AJKE IKE MARK V1 CAC 
 32. BART OD ČTYŘ BŘÍZ nedostavil se 
 33. DAMIAN OD ČTYŘ BŘÍZ V3 
 34. EBEN EBONIT HODDOG BEN FOREVER V4 
 35. INDIGO PÍSKOVEC V2 R-CAC 
Tř. vítězů 36. ERAGON PÍSKOVEC V2 R-CAC 
 37. ICH. GABRIEL VOM CAMP ACHENSEE V1 CAC 
Tř. veteránů 38. ICH. ARAMIS GOLDEN WORLD V1 
Tř. čestná 39. BAXI PÍSKOVEC Vítěz třídy 

Pes – černý s pálením: 
Tř. štěňat 40. EX OFFO VIA BOHEMICA VN 
Mezitřída 41. ALIGÁTOR LARABEE V1 CAC 
Tř. otevřená 42. CSÁRDÁS VIA BOHEMICA V1 CAC 
Tř. vítězů 43. CONAN MAC LIA VIA BOHEMICA V1 CAC, Nejlepší pes, KV, 

BOB Vítěz Memoriálu 
Tř. čestná 44. BOUŘLIVÁK VIA BOHEMICA Vítěz třídy 

Fena – červená: 
Tř. mladých 45. DRAČÍ ODVAHA VIA BOHEMICA vyloučena 
Mezitřída 46. GALA BOHÉM PETER SEN nedostavila se  
 47. JURA PÍSKOVEC V 
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Tř. otevřená 48. AJKA IKE MARK V2 R-CAC 
 49. EVELINE BOHÉM PETER SEN V3 
 50. FÍBÍ Z IRU V4 
 51. FREYA Z IRU V1 CAC 
Tř. vítězů 52. AŽ KE HVĚZDÁM VIA BOHEMICA V1 CAC 
Tř. veteránů 53. ICH. BERYL BOHÉM PETER SEN V1, Nejlepší veterán 
 54. EXIGOR´S WINNING WERA V2 

Fena – černá s pálením: 
Tř. štěňat 55. ENERGIE VIA BOHEMICA VN2 
 56. EVE VIA BOHEMICA VN3 
 57. SABRINNE TRRIXY ROZÁRKA VN1, Nejlepší štěně 
Tř. dorostu 58. ALTHEA ANNY JANLAND VN1, Nejlepší dorost 
Tř. mladých 59. AMBRA VYTUNIE V1 CAJC 
Mezitřída 60. AŽTĚCHYTÍMTAKTĚSNÍM LARABEE V1 CAC 
Tř. otevřená 61. ALBI ALBA BARTLAND V 
 62. BRANOMARA VIA BOHEMICA V2 R-CAC 
 63. CAREVNA VIA BOHEMICA V1 CAC, Nejlepší fena, KV 
 64. FIDORKA FRENCIS PÍSKOVEC V4 
 65. HELL Z IRU V3 
Tř. vítězů 66. CALAMITY JANE VIA BOHEMICA V1 CAC 
Tř. veteránů 67. EXIGOR´S JASPIS IN BLACK V1 

Opičí pinč: 

Pes – černý: 
Tř. otevřená 68. CAESAR SRDCE EVROPY V1 CAC, Nejlepší pes, KV 

Fena – černá: 
Tř. mladých 69. FLEUR SRDCE EVROPY V1 CAJC, Nejlepší mladý, 

KV, BOB Vítěz Memoriálu 
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Klub – „O nejlepšího letce“ – výsledky a hodnocení 
Prázdniny jsou u konce a já již v klidu vzpomínám na proběhnutý 3. ročník agility závodů 

„O nejlepšího letce 2012“. Kdo tam byl, dá mi asi za pravdu, že to byl výživný ročník, kde se 

ukázala psychická odolnost páníčků. Nejprve bojový úkol najít nový areál a poté „přečkat“ 

výstavní maraton obrovské masy psů na klubové výstavě. Někteří z vás dokonce stihli 

i bonitaci. Klobouk dolů. 

I přesto, že počasí vypadalo hodně ošidně, protože se na nás hnala pořádná bouřka, dorazili 

všichni startující. Posuzování se tentokrát ujala dlouholetá trenérka a A3 závodnice Vlaďka 

Čištínová, která nám postavila krásné běhavé parkúry. Bylo až k neuvěření, kolik z nás si na 

nich ale „vylámalo zoubky“. Letos se v kategorii trpasličí pinč – závodící předvedla řada 

vynikajících týmů, kteří nás běžně reprezentují na oficiálních závodech po celé České 

republice a pravidelně obsazují medailové pozice. Rovněž v ostatních kategoriích bylo vidět 

mnoho slibných pejsků…. 

Všechny týmy nakonec dorazili do cíle ve zdraví a tak mohlo započít vyhlášení. Tímto chci 

všem pomocníkům (především mému taťkovi) poděkovat za pomoc, bez kterých bych asi po 

skončení běhů padla někam pod jehličňan a vy už byste se výsledků nedopátrali. Navíc jste 

určitě všichni postřehli, že únava na mne byla znát i tak, protože moje počty "...takžeee osm 

plus tři jé devěěěět.....", opět nezklamali. 

Jsem moc ráda, že až na menší chybičku v závěrečných součtech německých pinčů (3. a 4. 

místo) jsem se nespletla u nikoho dalšího. Jak moc se vždycky bojím, abych někomu 

neukřivdila, aby vše bylo co nejvíce objektivní a aby si co nejvíce z vás odneslo domů nějakou 

tu prima cenu.  

Tento rok se mi podařilo získat nádherné poháry s poklicemi od firmy Bauer. Na cenách se 

tentokrát podílela i Petra Grexová, která vám upletla úžasná přetahovalda. Tímto jí ještě 

jednou srdečně děkuji!!! Řadu cen jsem nakoupila ve firmě Jogi.cz, která mimochodem 

dodává každoročně ceny pro jarní klubovou výstavu! Děkuji Lucce Caklové za dodání.  

Těší mne, že kromě nás  - ambicióznějších páníčků, je mezi námi pár pohodářů, kteří 

provozují agility jen na rekreační úrovni a mají pochopení pro to, když si pejsek na parkúru 

udělá menší procházku nebo se někde začichá.  Doufám, že i když jste třeba nevyhráli žádnou 

cenu, neodradilo vás to a dorazíte příští rok.  Srdečně uvítáme nováčky. Takže pilně trénujte 

a na viděnou na 4. ročníku agility závodů „O nejlepšího letce 2013“! 

Za organizátora závodů, Jana Vydrová 
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Výsledky: 

BABY 

1. běh 

jméno psovoda jméno psa čas pořadí 
  Sýkorová Darja Zojka rychlejší 1 vynechala časomíra 

Vydrová Jana Iggy 34,5 2 
  2. běh 

jméno psovoda jméno psa čas pořadí 
  Sýkorová Darja Zojka 18,15 1 
  Vydrová Jana Iggy 24 2 
  Součty 

jméno psovoda jméno psa 1. běh 2. běh celkem celk. pořadí 

Sýkorová Darja Zojka 1 1 2 1 

Vydrová Jana Iggy 2 2 4 2 

 

ZAČÁTEČNÍCI MEDIUM 

Jumping 

jméno psovoda jméno psa chyby tr. body čas počet bodů pořadí 

Marková Lucie 
Ami Zaphiria 
Ohnivá záře 

1 5 19,25 24,25 1 

Halačková Gabriela 
Daystar Saphiria 

Harmony Star 
1 5 26,94 31,94 2 

Krejčová Marie 
Gold Bonnie D&D 

King Black 
2 10 23,22 33,22 3 

Kordulová Katka 
Emerson Sam 
Harmony Star 

4 20 102,82 122,82 4 

Agility 

jméno psovoda jméno psa chyby tr. body čas počet bodů pořadí 

Marková Lucie 
Ami Zaphiria 
Ohnivá záře 

2 10 38,94 48,94 1 

Krejčová Marie 
Gold Bonnie D&D 

King Black 
7 35 55,78 90,78 2 

Kordulová Katka 
Emerson Sam 
Harmony Star 

4 20 75,82 95,82 3 

Halačková Gabriela 
Daystar Saphiria 

Harmony Star    
nedokončili DIS. 

Součty 

jméno psovoda jméno psa Jumping Agility celkem PŮVODNĚ celk. pořadí 

Marková Lucie 
Ami Zaphiria 
Ohnivá záře 

1 1 2 1 1 

Krejčová Marie 
Gold Bonnie D&D 

King Black 
3 2 5 2 2 

Halačková Gabriela 
Daystar Saphiria 

Harmony Star 
2 DIS. 

 
3 4 

Kordulová Katka 
Emerson Sam 
Harmony Star 

4 3 7 4 3 
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ZAČÁTEČNÍCI TP 
      Jumping 
      jméno psovoda jméno psa chyby tr. body čas počet bodu pořadí 

Grexová Petra Indigo Pískovec 0 0 18,16 18,16 1 

Kutíková Alena 
Dračí odvaha Via 

Bohemica 
1 5 18,9 23,9 2 

Hižnajová Kateřina 
Csardas Via 
Bohemica 

2 10 19,45 29,45 3 

Grigier David Sára 3 15 23,19 38,19 4 

Kavuliaková 
Marcela 

Calamity Jane Via 
Bohemica 

4 20 20,6 40,6 5 

Agility 
      jméno psovoda jméno psa chyby tr. body čas počet bodu pořadí 

Kutíková Alena 
Dračí odvaha Via 

Bohemica 
1 5 23,19 28,19 1 

Grexová Petra Indigo Pískovec 4 20 32,43 52,43 2 

Hižnajová Kateřina 
Csardas Via 
Bohemica 

6 30 32,78 62,78 3 

Kavuliaková 
Marcela 

Calamity Jane Via 
Bohemica 

5 25 38,72 63,72 4 

Grigier David Sára 7 35 42,53 77,53 5 

Součty 
      

jméno psovoda jméno psa Jumping Agility celkem 
tr. body 
celkem 

celk. pořadí 

Kutíková Alena 
Dračí odvaha Via 

Bohemica 
2 1 3 méně 10 1 

Grexová Petra Indigo Pískovec 1 2 3 20 2 

Hižnajová Kateřina 
Csardas Via 
Bohemica 

3 3 6 
 

3 

Kavuliaková 
Marcela 

Calamity Jane Via 
Bohemica 

5 4 9 méně 45 4 

Grigier David Sára 4 5 9 50 5 

 

ZÁVODÍCÍ TP 
       Jumping 
       jméno psovoda jméno psa odmítnutí chyby tr. body čas počet bodu pořadí 

Tvrdá Jana Eddie 0 0 0 24,47 24,47 1 

Foltýn Miroslav 
Carevna Via 
Bohemica 

0 0 0 30,06 30,06 2 

Bláhovec Jiří Jessica 0 1 5 26,35 31,35 3 

Sýkorová Darja Ajka Ike Mark 1 0 5 27,46 32,46 4 

Vydrová Jana Kenny 0 0 0 32,53 32,53 5 

Bláhovec Jiří 
Diana z 

Rožnovského ranče 
0 2 10 24,21 34,21 6 

Hanušková Lucie Rufus 1 0 5 30,75 35,75 7 

Caklová Lucie 
Gabriel vom Camp 

Achensee 
0 1 5 32,63 37,63 8 
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Hižnajová 
Kateřina 

Bouřlivák Via 
Bohemica      

DIS. 

Vydrová Jana Eragon Pískovec 
     

DIS. 

Agility 
       jméno psovoda jméno psa odmítnutí chyby tr. body čas počet bodu pořadí 

Hanušková Lucie Rufus 0 0 0 31,97 31,97 1 

Vydrová Jana Kenny 0 0 0 41,2 41,2 2 

Caklová Lucie 
Gabriel vom Camp 

Achensee 
0 0 0 41,35 41,35 3 

Sýkorová Darja Ajka Ike Mark 2 1 15 33,57 48,57 4 

Tvrdá Jana Eddie 
     

DIS. 

Foltýn Miroslav 
Carevna Via 
Bohemica      

DIS. 

Bláhovec Jiří Jessica 
     

DIS. 

Bláhovec Jiří 
Diana z 

Rožnovského ranče      
DIS. 

Hižnajová 
Kateřina 

Bouřlivák Via 
Bohemica      

DIS. 

Vydrová Jana Eragon Pískovec 
     

DIS. 

Součty 
      

jméno psovoda jméno psa Jumping Agility celkem 
tr. body 
celkem 

celk. pořadí 

Vydrová Jana Kenny 5 2 7 
 

1 

Hanušková Lucie Rufus 7 1 8 méně 5 2 

Sýkorová Darja Ajka Ike Mark 4 4 8 20 3 

Caklová Lucie 
Gabriel vom Camp 

Achensee 
8 3 11 

 
4 
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Klub – Speciální výstava v Lysé nad Labem – výsledky 
Každé dva roky pořádá náš klub Speciální výstavu pinčů při Krajské výstavě v Lysé nad Labem. 
Ne jinak tomu bylo i letos. Z této události vám přinášíme výsledky. Účastnilo se 12 psů a fen, 
posuzovala paní rozhodčí B. Ovesná. 

Německý pinč: 

Pes – černý s pálením: 
Tř. mladých FERRY BLACK HARMONY STAR maj. Holý D. V1 CAJC, BOJ 

Fena – červená: 
Tř. mladých AIR SET VON MASTERHOF maj. Haškovi V1 CAJC 
 CAMY BEL FAARO maj. Strmisková I. V2 
Mezitřída CALYPSO ČERTOVO KOPÝTKO maj. Staňková Z. V1 CAC, Vítěz Sp. 

výstavy, BOB 

Trpasličí pinč: 

Pes – červený: 
Mezitřída ICON PÍSKOVEC maj. Šišková R. V1 
Tř. vítězů ICH. GABRIEL VOM CAMP 

ACHENSEE 
maj. Caklová L. V1 CAC, Vítěz sp. 

výstavy, BOB 

Fena – červená: 
Tř. otevřená FREYA Z IRU maj. Ďuricová I. V1 CAC 
Tř. vítězů HOLLY PÍSKOVEC maj. Svobodová Š. V1 CAC, Vítěz sp. 

výstavy 

Fena – černá s pálením: 
Tř. dorostu ALTHEA ANNY JANLAND maj. Janečková J. VN1 
Tř. mladých AMBRA VYTUNIE maj. Svobodová Š. VD1 
Tř. otevřená ALBI ALBA BARTLAND maj. Bártová L. V2 R-CAC 
 HELL Z IRU maj. Ďuricová I. V1 CAC 
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Klub – Výstava a bonitace – propozice 
 

Brno - Komárov, Kynologické centrum při ul. Lomená, 29. 9. 2012 

Uzávěrka 21. 9. 2012 (pátek) 

Výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Nejlepší mladý, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší 

veterán, BOB 

Program výstavy a bonitace: 

8:00 – 9:00 hod přejímka psů na bonitaci a výstavu 
9:00 – 13:00 hod. zahájení výstavy, posuzování v kruzích 
13:00 – 15:30 hod. Členská schůze 
po ukončení ČS Bonitace 

 

Posuzovatel bonitace a výstavy: 

Německý pinč  
Opičí pinč Mgr. Božena Ovesná 
Trpasličí pinč  

Bonitace: 

- poplatek za bonitaci: - člen klubu – 200,- Kč 
 - nečlen – 400,- 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 
-  - 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 21. 9. 2012 na adresu uvedenou na přihlášce k bonitaci. 
Přihlášky na výstavu zašlete nejpozději do 21. 9. 2012 na adresu uvedenou na přihlášce na výstavu. 
Přihlášky je možné zasílat elektronicky na adresu jakub.hrsel@centrum.cz 
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Tituly: 

Nejhezčí pupák může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 
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 
Nejlepší pes / fena může být udělen nejlepšímu psovi i feně ze tříd „dospělých“ 

(mezitřída, otevřená, vítězů) 
BOB může být udělen nejlepšímu psu nebo 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 veteránů - stáří od 8 let výše 
třída čestná - stáří od 15 měsíců – držitelé různých titulů, kterým „o nic nejde, ale 

chtějí se zúčastnit výstavy“ 
 

Veterinární podmínky: 

Všechna zvířata musí být klinicky zdráva, bez projevů. 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. 
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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: 

Místem konání je kynologické centrum při ul. Lomená, Brno – Komárov. 

Od vlakového nádraží Brno: tramvají č. 12 směr Komárov (odjezd z nástupiště před nádražím) nebo 
tramvají č. 9, také směr Komárov (odjezd z nástupiště mezi železničním nádražím a hotelem Grand). 
Tramvají pojedete na konečnou, ze které přes světelnou křižovatku vlevo po ulici Černovická, okolo 
restaurace a garáží. Druhá ulice vpravo je ulice Lomená. Cvičiště se nachází na konci ulice po projití 
dvou železničních podjezdů. 
 
Z dálnice D1: na exitu D1 196b sjet směr centrum, na 4 světelné křižovatce (po levé straně uvidíte 
točnu tramvají č. 9 a 12). Na první křižovatce, hned za garážemi po pravé straně, odbočit vpravo a po 
ulici Lomená až na konec, po projetí pod dvěma železničními podjezdy jste na místě. 
 
Autem odkudkoliv: cílem je se dostat k autobusovému nádraží Zvonařka. Odtud po ulici Plotní 

pokračovat směrem Praha, Bratislava, Olomouc, Ostrava (ještě lépe – AVION Shopping Park 

a Olympia centrum) a na druhé světelné křižovatce odbočit vlevo a za garážemi (po pravé straně) 

vpravo. Po ulici Lomená až na konec, po projetí pod dvěma železničními podjezdy jste na místě. 
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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 
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 

Kontrola vrhu – za štěně ................................................................................................... 30,-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 hradí 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 pro ten který rok byl určen vždy do konce května. V roce 
2011 byla provedena důsledná kontrola placení. Byly zaurgovány platby a byli jsme nuceni 
některé neplatiče, kteří i přes výzvu se neozvali, jako členy Klubu je vyřadit. Z důvodu změny 
trvalého bydliště jednatele probíhá kontrola nyní a bude postupováno stejně jako vloni. 
 
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 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).  
 
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!). 
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Členské rady, tipy a názory 
…pokračování „seriálu“ z minulých čísel Zpravodaje… 

Vrh 

Jana Foltýnová, chs King Black 

V minulém čísle zpravodaje jsme úspěšně přivedli na svět „náš pinčí vrh“. V porodní bedně 
máme spokojenou fenu i se štěňaty. 
 

 
 

Při jakémkoliv náznaku ať teploty, apatie či zvracení je nutno na nic nečekat a vyhledat 
pomoc veterináře. 
My však budeme předpokládat standardní „pohodový“ vrh. 
Prostor bedny i její okolí budeme každodenně udržovat v čistotě. Během prvního týdne 
zaschnou a odpadnou štěňatům pahýly pupečníku. Dále je také nutné kontrolovat sací reflex 
a vyprazdňování štěňat (fenka je pravidelně masíruje jazykem). 1x týdně (minimálně) 
budeme kontrolovat váhové přírůstky štěňat. 
Ohledně očkování a odčervení feny a vrhu existuje několik možných vzorců, na nichž se 
dopředu domluvte s veterinářem, jehož jste si pro ošetřování vrhu předem vybrali. 
Je také vhodné doplnit i stravu feny o minerály (např. z řad přípravků pro březí a kojící feny), 
tak jako i pro štěňata při přechodu z mléka na další stravu. Doporučila bych začít štěněcí kaší 
a postupně přecházet např. na štěněcí granulovanou stravu. Věk štěňat (čili doba přechodu) 
je zcela závislý na kondici feny a její schopnosti uspokojit nároky štěňat na množství a kvalitu 
mléka. 
Velice důležité je také: 

 velmi se věnovat socializaci vrhu, zvykání na cizí vjemy a podněty 

 dbát na správné zacházení se štěňaty 

 přivykat jednotlivá štěňata na péči jako např. kartáčování srsti, stříhání drápků… 

 správně volit bezpečné hračky 

 přivykat postupně i na pohyb na vodítku a obojku 

 to nejdůležitější: najít vhodného majitele pro každé vaše štěně 
 
Z hlediska splnění povinností a požadavků ze strany klubu je potřeba také dodržet: 

 po narození vrhu odeslat druhou kopii krycího listu ihned na poradce chovu (na 
podkladě tohoto dokumentu Vám poradce chovu zašle následně důležité dokumenty) 
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 ve věku 3 týdnů štěňat odešlete žádanku o „tetovací značky“ na adresu plemenné 
knihy 

 značení vrhu, ve věku 6 týdnů, a to buď to tetováním do levé slabiny, a nebo 
čipováním 

 vyplňte přihlášku vrhu (čitelně), přiložte k ní fotokopii žádanky o tetovací čísla. 
U prvorodičky i originál PP a vše odešlete na adresu poradce chovu. Pokud budou 
některá ze štěňat prodána do zahraničí, přiložte také dopis a adresami nových 
majitelů z důvodu nutnosti vystavení PP se známkou Export pedigree. 

 dohodnutí termínu kontroly vrhu s domluveným poradcem chovu, který provede 
kontrolu (musí být přítomna všechna štěňata z vrhu!) 

 
Ve věku 8 týdnů nastává čas pro odchod štěňat do nových rodin. Je rozumné si nejprve 
domluvit jen nezávaznou návštěvu (informativní), zjistit si takto co nejvíce informací – 
mnohé zahraniční chovatelské stanice mají vypracovaný speciální dotazník, jež musí všichni 
potencionální zájemci o štěně z jejich odchovu vyplnit. 
Také je dobré vědět jaké očekávání a plány má nový majitel. Zda hledá parťáka pro společný 
život, či má reálné výstavní ambice. Rozhodně doporučuji si pro samotný prodej připravit 
kupní smlouvu (taktéž mnoho vzorů najdete i na internetu), zaznamenat do ní všechna data 
týkající se štěněte a také všechny, v den prodeje zjevné, nedostatky štěněte (např. bílý flek, 
kýla, nesprávný skus, také pokud se jedná o pejska – v den odběru prokazatelné nesestouplá 
obě varlátka, zálomek na ocase, alergie či úraz, atd.…) 
Také se domnívám, že dnem prodeje rozhodně neskončila, alespoň by tedy dle mého názoru 
neměla skončit starost o štěňata. 
Zodpovědný chovatel by měl mít zájem o další život svého odchovu, hlídat si např. nezubení, 
růst a další vývoj odchovů. Být nápomocen jak radou tak i v případě potřeby skutkem. 
 Ale i zde platí: „I lidé jsou různí!“ 
 

 
 

…všem pinčím miminkám přeji jen ty nej páníčky, všem majitelům pinčů ty nej parťáky a Vám 
chovatelům dobrý pocit z dobře odvedené práce! 

 
Jana 

 

 


