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Úvodní slovo 
Vážení členové našeho Klubu pinčů, rodinní příslušníci a naši příznivci! 
 
Stojíme zase na konci dalšího kalendářního roku a musíme konstatovat, jak to rychle utíká! 
Těšíme se na nejkrásnější svátky v roce, kdy zklidníme naše aktivity, budeme relaxovat 
a nabírat síly do dalšího období.  
 
Nastávající rok 2012 nás čekají tři výstavy. Je to jednak naše jarní výstava v Praze - zase 
v květnu (5. 5.), a tentokrát se změnou místa. Vzhledem k problémům v Rychetách 
v letošním roce je zajištěna výstava v roce 2012 v Praze – Klánovicích a další upřesňující 
informace obdržíte ve Zpravodaji č. 1/2012 spolu s přihláškou na ni. Další výstava je Speciální 
– tradičně se bude konat v Lysé nad Labem v termínu 2. 6. 2012. Podzimní výstava se bude 
opět konat v Brně – Komárově a bude v termínu konání Mezinárodní výstavy psů. Přesný 
termín bude včas oznámen. Samozřejmě proběhne již po třetí ročník soutěž agility, která se 
koná spolu s Klubovou výstavou v Praze.  A nesmíme zapomenout na soutěž o Klubového 
šampiona za rok 2011, která se vyhodnocuje právě na jarní výstavě. 
 
V roce 2012 musí proběhnout členská schůze, kde je nutné zvolit nový výbor a definitivně 
schválit nové Stanovy. Schůze by měla proběhnout v rámci KV v Praze. Možnost svolání 
členské schůze samostatně mimo výstavní termín není vhodná, i když by to bylo nejlepší 
řešení – jednalo by se pouze o klubových záležitostech. Spolu s výstavou, bonitací, 
vyhodnocením Klubového šampiona a soutěží agility je to náročný program, ale vzhledem 
k tradičně velké účasti členů Klubu a rodinných příslušníků na této jarní výstavě je to nejlepší 
řešení.  
 
Několik let se také výbor snažil zorganizovat neformální setkání členů Klubu pinčů mimo 
výstavní termíny. Prozatím se nám to nepodařilo. I taková akce by se měla projednat na 
členské schůzi. Je však zapotřebí zvýšení zájmu členů o takovou činnost (naopak ve druhém 
„pražském“ klubu se tak děje již několik let).  
 
Dále znovu připomínám, že bychom chtěli obohatit naše Zpravodaje příspěvky členů. Zatím 
se snažíme doplňovat základní informace sami různými články z převzatých materiálů. Určitě 
všichni máte jednak různé zkušenosti z chovu pejsků a je dobré se podělit i o nejrůznější 
zážitky s pejsky. Určitě by členy Klubu zajímaly i postřehy, získané z návštěv výstav mimo naši 
republiku.  
 
Připomínáme naše webové stránky: www.klubpincu.eu 
 

Na závěr roku 2011 vám prostřednictvím výboru Klubu pinčů přeji krásné prožití vánočních 
svátků, v klidu a pohodě. Přejme si vstupem do nového roku 2012 hlavně zdraví, uskutečnění 
všech našich předsevzetí a zase někdy na akcích Klubu nashledanou!   
 
Za výbor Klubu pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 
Prosinec 2011 

 

http://www.klubpincu.eu/
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Klub  

 

Vážení přátelé, 

přes veškeré uspěchané tempo doby vám přejeme do nového roku jen samou 

radost, klid a pohodu, hodně osobních i kynologických úspěchů. 

 

 

 

Příjemné prožití svátků a radostný vstup do nového roku 2012, vám přeje 

Klub pinčů ČR 
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Klub 

Výbor klubu 

Prezident: 
ANDRSOVÁ EVA Blanická 13, 

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

Jednatel: 
DRÁTOVNÍKOVÁ JANA Komenského 733, 

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

Pokladník: 
KROPÁČKOVÁ EVA Hřbitovní 1215, 

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

Členové výboru: 
MGR. HRŠEL JAKUB Teyschlova 29, 

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

 
ING. VIMROVÁ HANA Vodárenská 2382, 

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

Revizní komise: 
VÍTKOVÁ BLANKA Skoumalova 14c, 

621 00 Brno - Řečkovice 
Mobil: 737 072 044 

 
VRÁTNÝ PAVEL Tyršova 319, 

290 01 Poděbrady 
Mobil: 777 615 335 

  

mailto:andrs.eva@juwim.cz
mailto:janapinci@seznam.cz
mailto:jakub.hrsel@centrum.cz
mailto:vimrova.h@seznam.cz
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Hlavní poradci chovu 

Německý pinč a dílčí plemenná kniha 
REJNKOVÁ KATEŘINA Jelmo 9, 

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

Opičí pinč a dílčí plemenná kniha 
HAJEROVÁ IVANA Slezská 99, 

130 00 Praha 3 
Mobil: 721 652 120 

Trpasličí pinč a dílčí plemenná kniha 
KALČÍKOVÁ VĚRA Dřísy 186, 

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

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

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

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

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

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

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

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

KALČÍKOVÁ VĚRA kontakty viz výše  (NP, TP) 
  

mailto:k.rejnkova@seznam.cz
mailto:kalcikova.vera@centrum.cz
mailto:peter.sen@seznam.cz
mailto:betlach@uno.czn.cz
mailto:chs.piskovec@seznam.cz
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Klubové poplatky 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

(pro nečleny jsou inzerce dvojnásobné) 

 

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

 

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

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

Členské příspěvky se uhrazují v kalendářním roce pro ten příslušný rok. 
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Informace členům klubu 
 

Plemenná kniha: 
Plemenná kniha Českomoravské kynologické unie (ČMKU): 
Sídlí v Praze na ulici Jankovcova 53c (170 00 Praha 7), telefonické spojení: 234 602 273-7, 
případně 234 602 278. 
Návštěvní hodiny: 

- úterý:   9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin 
- středa:  7:30 – 15:00 hodin. 

Plemennou knihu pro pinče vede pan Karel Hromádko. 
 
Výstavy pořádané Klubem v roce 2012: 
V roce 2012 bude náš Klub pinčů pořádat 2 Klubové výstavy. 

- Jaro 2012 – Praha – 5. 5. 2012, stejný termín jako MVP Praha Letňany 
- Podzim 2012 – Brno – termín zatím neurčen, stejný termín jako NVP Brno 
- Speciální výstavu při 42. Krajské výstavě psů na Výstavišti v Lysé nad Labem: 2. 6. 

2012 
Termín jarní výstavy není přesně stanoven z důvodu hledání místa pro jarní výstavu. 
Brněnská výstava má předběžný termín 29. 9. 2012. 
 
Placení členských příspěvků: 
Na poslední členské schůzi v roce 2009 byl odsouhlasen termín placení členských příspěvků 
pro ten který rok vždy do 31. května. Znovu tuto dohodu připomínáme a upozorňujeme 
všechny členy: pokud nebudou mít příspěvek do tohoto termínu uhrazen, bude jako člen 
Klubu vyřazen. Bude-li chtít takový člen pokračovat resp. dále být členem, bude posuzován 
jako nový člen (vyplní řádnou přihlášku) a uhradí i zápisné ve výši 100,- Kč.  
Zpráva o stavu členské základny (z toho vyplývající) bude součástí celkové zprávy o 
hospodaření Klubu a bude i uvedena ve Zpravodaji v roce 2012. 
 
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 auto a čepice. Budou 
k disposici na našich výstavách, nejblíže v Rychetách. Jsou i uvedeny na webových stránkách 
Klubu. V případě zájmu mimo uvedené termíny kontaktujte Mgr. Jakuba Hršela. 
 
Příspěvky do Zpravodaje a na webové stránky: 
Připomínáme členům Klubu pinčů, že bychom rádi ve Zpravodajích uveřejňovali jejich 
příspěvky směřované ať už k vlastnímu chovu, ale i nejrůznější postřehy a zkušenosti. Je 
dobré se s námi o všem podělit a každé vydání Zpravodaje to osvěží.  
 
Klubový šampion: 
Upozorňujeme členy Klubu, že se koncem roku uzavírá soutěž o Klubového šampiona 2011. 
Žádáme členy Klubu, aby sumář výsledků z výstav a akcí zaslali paní Kateřině Rejnkové 
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(adresa je uvedena ve výboru KP). Podklady pro vyhodnocení jsou součástí některých 
předcházejících Zpravodajů – nyní naposledy v čísle 3/10. Bližší informace podá kdokoliv 
z členů výboru.  
Vyhlášení soutěže bude provedeno na jarní výstavě v Praze 2012. 
 

 

Členské rady, tipy a názory 

POTŘEBUJE VÁŠ PES ZUBAŘE? 
(článek převzatý z časopisu Psí kusy 11/2008 str. 23 s reakcí Jany Vydrové) 

Každý z nás ví, jak důležité jsou zuby. A také to, jak umí potrápit. Pes má sice zuby 
podstatně větší a silnější než lidé, ale potrápit ho také umí.  

Dospělý pes má v tlamě 42 zubů, ne vždy jsou však u všech plemen všechny zuby založeny. 
Mezi nejčastější problémy, se kterými se setkáváme, nepatří zubní kaz, jak je tomu u lidí, ale 
hlavně zubní kámen a následně zánět dásní. V důsledku zánětlivých pochodů v tlamě dochází 
u psů k výraznému zápachu z tlamy. 

Jak vlastně vzniká zubní kámen? 

Po každém jídle se na zubech usazuje plak, který je tvořen bakteriemi, slinami a případně 
zbytky potravy. Mineralizací plaku vzniká zubní kámen, který už je velmi obtížně ze zubu 
odstranitelný. Postupně dochází ke dráždění dásně a jejímu zanícení, což se projevuje 
výrazným zarudnutím nad okrajem zubu. Pokud proces opravdu hodně pokročí, dochází 
k uvolňování zubů a jejich vypadávání. Náchylnější k tvorbě zubního kamene jsou malá 
a střední plemena psů. Všechno také závisí na stravě a na péči, která je psům poskytována. 

Ve chvíli, kdy majitel přijde s psíkem, který má plnou tlamu zubního kamene a zanícené 
dásně, nezbývá než kámen odstranit a následně poučit majitele o prevenci. Často přichází do 
ordinace majitelé se staršími psíky, u nichž bývá stav chrupu mnohdy katastrofální. Majitelé 
se však obávají narkózy psa ve vyšším věku, a tak čekají až do chvíle, kdy je stav už 
neudržitelný. Je proto nutné jim vysvětlit, že zubní kámen a infekce v tlamě jsou zdrojem 
infekce pro celé psí tělo, a je proto menší zlo šetrná anestezie než čekat, až psa zuby začnou 
trápit či se objeví jiné zdravotní komplikace. 

Samotný zákrok 

Odstranění zubního kamene se provádí ultrazvukem a je k tomu potřeba celková anestezie. 
Pomocí ultrazvukové sondy se odstraní zubní kámen, a pokud má pes nějaké uvolněné zuby, 
ty se vytrhnou. Prostor v dásni je vhodné vypláchnout dezinfekčním přípravkem. Po 
odstranění kamene zůstává povrch zubu nerovný, proto je nutné pomocí leštícího kotouče a 
brusné pasty vyhladit povrch skloviny. Zpomalí se tím další usazování zubního kamene a zuby 
zůstanou déle zdravé. 
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Prevence je základ 

Všeobecně platí, že nejúčinnější léčbou je prevence. Nejlepší ze všech preventivních opatření 
je čištění zubů. Na trhu je řada zubních past určených pro psy, které jsou obvykle ochucené 
a obohacené o enzymatické složky, jež pomáhají odstraňovat plak ze zubů. Jako kartáček je 
doporučitelný obyčejný měkký dětský zubní kartáček, ale jsou k dostání i speciální psí 
kartáčky, které jsou gumové a navlékají se na prst. Takto vybaveni postupně naučíte svého 
psa na pravidelné čištění nejlépe každý den po hlavním jídle (nebo alespoň několikrát týdně). 

 Z různých reklam asi všichni znají všelijaké žvýkací či kousací tyčinky, které brání tvorbě 
zubního kamene. Jejich podávání je vhodné, ale v žádném případě svou účinností nedokážou 
nahradit pravidelné čištění zubů. Dále je na trhu řada granulí, které svým složením 
a strukturou napomáhají v udržování zdravých zubů – většinou se jedná o princip 
mechanického obrušování při jejich kousání. Posledním doplňkem k zubní prevenci jsou 
enzymy napuštěné žvýkací plátky, jež bývají k dostání hlavně ve veterinárních ordinacích – 
při žvýkání se uvolňují enzymy, které rozpouští zubní plak. 

Nikdy není pozdě! 

Stejně jako u lidí, tak i u psů je jasné, že zubní prevencí je vhodné začínat v brzkém věku, kdy 
se štěně postupně naučí otevírat tlamu, ukazovat zuby a dobře si zvykne i na jejich čištění. 
Když s tím začneme u staršího psa, budeme obvykle narážet na jeho nevoli, ale nikdy není 
pozdě s tím začít. Žádné granule ani kostičky totiž nedokážou nahradit pravidelné čištění 
zubů, díky němuž vydrží zářivý úsměv vašemu psovi i do pozdního věku. 

  Čerpáno z časopisu Psí kusy 11/2008 str. 23 

 

 

Já sama čistím zuby pejskům 1-2x týdně (v letních měsících mírně pokulháváme i v této 
pravidelnosti). K čištění zubů používám zásadně pastu VIRBAC. Jedná se o enzymatickou 
pastu s kuřecí příchutí. K dostání je i menší balení, které je určené pro kočky, které nám 
vyhovuje více,  především díky gelové formě s báječnou rybí příchutí. Tyto pasty kupujeme u 
veterinárního lékaře. Zubní kartáčky jsme vyzkoušeli různé, včetně gumových na prst. 
Nejvíce nám vyhovují zubní kartáčky pro miminka od firmy TANDEX (Tandex BABY). Tyto 
výrobky najdete v obchodech pro zubní péči. Kromě klasického čištění zubů dávám pejskům 
2x-3x týdně kostičky na čištění zubů. Jmenovitě od firmy Pedigree – denta stix, denta rask, 
dále od firmy Friskies – dental fresh (různé druhy), od firmy Greendog, apod. Oblíbené jsou i 
klasické kosti a uzlíky z buvolí kůže, jiné doplňky ve tvaru zubního kartáčku a krokodýlka, 
které jsou rovněž určeny k zubní hygieně. 
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Kluci s čištěním zubů problémy nemají, jsou na to zvyklí. Stačí vzít do ruky jejich kartáčky a už 
běží ke mně. Samozřejmě jednou za čas jim pomocí nehtu (nebo speciálního zubního drátku) 
strhávám objevující se zubní kámen, který již není možno kartáčkem při čištění odstranit. Je 
to známka toho, že bychom měli čistit pravidelněji. I přes mou občas pokulhávající péči o psí 
zoubky se mohu pochlubit výsledky. Kenník podstoupil čištění zubů ultrazvukem jen jednou, 
když mu bylo 1,5 roku. Od té doby zuby čistíme doma. Kenník má v 8,5 letech zuby stále 
zdravé, bez zánětu a kamene. Lecjaký roční pejsek by mu je mohl závidět. 

 

CHCEME MÍT ŠTĚŇÁTKA 
Jana Foltýnová, chs King Black 

Uchovnili jste svého pinče s výsledkem CHOVNÝ – CHOVNÁ a začínáte zvažovat možnost odchovat 

vlastní štěňátka, po té Vaší pinčí princezně? 

Nastala ta NEJVHODNĚJŠÍ doba si sednout a vše si ještě jednou promyslet, zvážit a posoudit.  

Zda právě my jsme schopni tohoto jednoznačně nelehkého, velmi zodpovědného, ale na druhou 

stranu i krásného kroku, a to ODCHOVAT ZODPOVĚDNĚ VRH!!!!! 

Právě pro úspěšné odchování štěňátek vzniká tato série článků, která by měla těm, pro něž bude toto 

rozhodnutí, to jejich „POPRVÉ“, trochu nastínit, či objasnit tuto krásnou, ale nikoli lehkou 

a jednoduchou cestu. 

Nechceme zastrašovat, či odrazovat, ale jen upozornit na fakt, že vás bude vaše fenka potřebovat, 

a to již od samého začátku. Vyvrátit názory, se kterými se bohužel setkáváme, že zavřete fenku do 

určitého prostoru, kde se ona o vše postará a vy budete jen zajišťovat přísun potravy a tekutin pro ni 

a pro štěňata. 

Je zapotřebí si uvědomit, že odchov štěňat netrvá jen 8 týdnů, kdy jsou v péči feny, v tom lepším 

případě, že všechna štěňata hned udáte do nových rodin. Ale i po celou dobu březosti feny, kdy je 

tedy především v druhé polovině březosti o fenku nutno „více dbát“ – věnovat ji zvýšenou pozornost 

a péči. Ale není výjimkou, že štěňata zůstávají v chovných stanicích i déle. Také je třeba počítat 
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s časem, který musíte štěňatům i fence věnovat (hry, socializace, hygienické návyky, manipulace, 

přivykání na obojky a vodítka, ruchové vjemy, jsou chovatelé, co štěňata vozí v autě, aby si na toto 

zvykla…). Dále finanční náklady na vrh v podobě veterinárních kontrol jak feny, tak štěňat, odčervení, 

očkování, vystavení pet-pasů, tetování nebo čipování, vitamínových doplňků, jak pro fenku, tak i pro 

štěňata. Nároky vrhu na prostor a jeho čistotu. Případně, kdo se o jejich péči postará, pokud byste vy 

z nějakého důvodu nemohli. 

Tak tedy jdeme na to: 

1) máme uchovněno 

Přeregistrace se u fenky na chovnou vyřizuje automaticky, spolu se zasláním žádosti o zápis 

vrhu (bude řešeno v samostatné kapitole: Odchov vrhu) 

2) jako další krok máme zřízení chráněného názvu vaší chovatelské stanice 

Celý postup naleznete na stránkách ČMKU (www.cmku.cz), v menu „JAK NA TO“. Zřízení 

názvu chráněné chovatelské stanice trvá přibližně 1 měsíc, a proto je potřeba si vše v čas 

naplánovat. 

3) Pokud přistupujeme k chovu zodpovědně, tak bychom neměli řešit jen exteriérovou, ale 

i povahovou a zdravotní stránku chovu. Mimo obecně známé vyšetření DKK, které jste 

museli podstoupit, aby byla Vaše fenka uchovněna. Existuje ještě několik testů, které jsou 

považovány ve světě, řekla bych již za standardní. 

 vyšetření na luxaci patel / DLK 

 vyšetření na dědičné onemocnění očí 

 vWD- von Willebrandova choroba 

Uvedla jsem jen ty opravdu nejrozšířenější. Informace o těchto testech naleznete na 

webových stránkách www.genomia.cz a www.labokin.de. Je na zvážení každého chovatele 

jakými testy svého psa podrobí, ale na druhou stranu, zodpovědnost za svůj odchov bychom 

měli cítit všichni. 

4) Ať majitel německého či trpasličího pinče, je nutné se vždy obrátit na příslušného poradce 

chovu s žádostí o vystavení krycího listu. Krycí list je doklad, kterým se po vyplnění všech 

bodů, potvrdí samotný akt krytí. 

Vytouženého ženicha si buď vyberete sami (je však nutné také projednat s poradcem chovu) 

nebo požádáte o pomoc právě poradce chovu, který Vám s výběrem pomůže a nějakého 

krycího psa, dle vašich požadavků vám může doporučit. Nemusí to být jen jeden pes, pokud 

se stále rozhodujete, můžete si nechat napsat na krycí list více psů, v pořadí dle důležitosti 

jakou si určíte. O vybraném krycím psu byste však měli mít jasno již v době žádosti o krycí list, 

kdy Vás také poradce chovu informuje, jaké dokumenty o krycím psu po Vás bude požadovat. 

Proto je také důležité s dostatečným předstihem kontaktovat majitele Vámi vybraného 

krycího psa. Informovat se za jakých podmínek je ochoten vaši fenku nakrýt (může se také 

stát, že budete majitelem krycího psa odmítnuti). Jde tedy o dohodu výše krycího poplatku, 

termínu a způsobu jeho uhrazení. Toto je rozdílné u jednotlivých majitelů, ale také např. 

pokud se rozhodnete pro zahraniční krytí, kde považují výše zmiňované zdravotní testy za 

zcela standardní, a proto je také u případných zájemců o krytí požadují. Ale vždy je krytí ať 

u nás či v zahraničí na vzájemné dohodě mezi majiteli psa a feny. 

Tak, máte vše potřebné a nyní nezbývá než čekat, až se vaše fenka dostane do říje, nastane 

DEN D, a vy pojedete krýt. 

http://www.cmku.cz/
http://www.genomia.cz/
http://www.labokin.de/
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5) Samotné hárání trvá tři týdny. V prvním týdnu fena pouze mírně krvácí z pochvy, ve druhém 

týdnu krvácení ustává. Na konci druhého týdne, mezi desátým a třináctým dnem, je fena 

připravena ke krytí.  

Vhodný termín krytí si můžete také nechat zjistit u každého veterináře. 

Samotnému KRYTÍ a následnému se budeme věnovat v příštím čísle zpravodaje. Pokud máte dotazy, 

pište na klubových stránkách a budeme se snažit Vám být nápomocni. 

 
 

Klubová výstava v KC Brno - Komárov – 17. 9. 2011 

Rozhodčí: Mgr. Božena Ovesná 

Opakovali bychom se a rychle ztráceli originalitu, kdybychom psali, že vyšlo tak, jak jsme si 

plánovali. Ale opět tomu tak bylo. Počasí, upravený a nachystaný areál i počet přihlášených 

psů bylo příjemnou skutečností a do budoucna si přejeme minimálně opakování. 

Jako při každé výstavě se snažíme přinést členům nové informace ze světa psích mazlíčků. Na 

„brněnské výstavě“ nám předvedla Jana Vydrová, že nafukovací míč není jen na uložení 

lidského pozadí, ale i na něco jako „psí cvičení“. O tomto cvičení na míči chystáme článek do 

některého z následujících zpravodajů. 

Na výstavě se předvedla řada mladý a nadějných psů, stejně tak jako ostřílených matadorů. 

A jsem neskutečně rád, že můj subjektivní pocit potvrdila i paní rozhodčí slovy: „Tolik 

krásných a kvalitních psů pohromadě jsem již dlouho neviděla“. Doplnil bych ještě, že 

výstavu nedělají jen psi, ale i jejich skvělí páníčci rodinnou atmosférou. 

Všem děkujeme a těšíme se na další ročníky! 

Za výbor Klubu pinčů ČR: Jakub Hršel 
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Výsledky výstavy 

Německý pinč: 

Pes – červený: 
Tř. mladých 1. AKIM MATHEW OHNIVÁ ZÁŘE V2 
 2. CRANBERRY ČERTOVO KOPÝTKO V1 CAJC, Nej. mladý, BOB 
Mezitřída 3. EMERSON SAM HARMONY STAR V1 CAC, Nej. pes 
 4. EXTRA HAPPY HARMONY STAR odstoupil 
 

Pes – černý s pálením 
Mezitřída 5. ANDRÉ ZACHARY OHNIVÁ ZÁŘE V1 CAC 
 6. ELIOTT OD ČTYŘ BŘÍZ V2 res. CAC 
Tř. vítězů 7. Ch. JET SET BLACK BOHEMIA V1 CAC 
 

Fena – červená: 
Tř. štěňat 8. CAMY BEL FAARO VN1, Nej. štěně 
 9. CARICE BEL FAARO VN3 
 10. CASHA BEL FAARO VN2 
Tř. mladých 11. CALYPSO ČERTOVO KOPÝTKO V1 CAJC 
Tř. vítězů 12. FANTASTIC MELODY VOM AWARENRING V1 CAC, Nej. fena 
 

Fena – černá s pálením: 
Tř. mladých 13. AMI ZAPHIRIA OHNIVÁ ZÁŘE V1 CAJC 
 14. CORA ČERTOVO KOPÝTKO V2 
Mezitřída 15. CALIFORNIA’S AFRA STAR OF ELUNE VD 
Tř. otevřená 16. BERENIKA ČERTOVO KOPÝTKO V1 CAC 
 

Opičí pinč: 

Pes – černý: 
Tř. mladých 17. DANNY SRDCE EVROPY V1 CAJC 
 

Fena – černá: 
Tř. mladých 18. BAYRA SRDCE EVROPY V1 CAJC, Nej. mladý, BOB 
 

Trpasličí pinč: 

Pes – červený: 
Tř. štěňat 19. FALLAFELL JULLY ROZÁRKA VN1, Nej. štěně 
Tř. mladých 20. INDIGO PÍSKOVEC V1 CAJC, Nej. mladý 
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Mezitřída 21. FU-LONG Z IRU V1 CAC 
Tř. otevřená 22. ADONIS BARTLAND V1 CAC 
 23. CONSTANTIN PÍSKOVEC VD3 
 24. RAFAELL KALLA ROZÁRKA V2 res. CAC 
Tř. vítězů 25. ERAGON PÍSKOVEC V2 res. CAC 
 26. ICH. GABRIEL VOM CAMP ACHENSEE V1 CAC, Nej. pes, BOB 
 

Pes – černý s pálením: 
Tř. mladých 27. ALIGÁTOR LARABEE V1 CAJC 
 28. BERTOLDD CHELSEA ROZÁRKA V2 
Tř. vítězů 29. CONAN MAC LIA VIA BOHEMICA vyloučen 
 

Fena – červená: 
Tř. mladých 30. FRÉWIN Z IRU V1 CAJC 
Mezitřída 31. AIRY ZORDAME nepřítomna 
 32. HOLLY PÍSKOVEC V1 CAC 
 33. YAGGA HESTTIA ROZÁRKA V2 res. CAC 
Tř. otevřená 34. ARWEN ZORDAME nepřítomna 
 35. FREYA Z IRU V1 CAC 
 

Fena – černá s pálením: 
Tř. štěňat 36. AMBRA VYTUNIE VN1 
Tř. mladých 37. AŽTĚCHYTÍMTAKTĚSNÍM LARABEE V1 CAJC 
Mezitřída 38. CAREVNA VIA BOHEMICA V1 CAC 
Tř. otevřená 39. ALBI ALBA BARTLAND V2 res. CAC 
 40. FIDORKA FRENCIS PÍSKOVEC V1 CAC 
Tř. vítězů 41. BRANOMARA VIA BOHEMICA V1 CAC, Nej. fena 
 
 

Výsledky bonitace 

Německý pinč: 

ANDRÉ ZACHARY OHNIVÁ ZÁŘE 31. 5. 2010 
Čís. zápisu: CMKU/NP/1818/10 
Otec: Akim vom Barumer See 
Matka: Frenie Myrduke King Black 
Chovatel: Tamara Pleskačová, Banskobystrická 183, 621 00 Brno 
Majitel: Tamara Pleskačová, Banskobystrická 183, 621 00 Brno 
Bonitační výsledek: pes, černá s pálením, výška 50cm, délka 52cm, obvod 

hrudníku 65cm, hloubka hrudníku 25cm 
kód: IV, A1, H2, P1 

 

Opičí pinč: 

DANNY SRDCE EVROPY 22. 10. 2010 
Čís. zápisu: CMKU/OP/25/10 
Otec: Maki von Cák Chaplin 
Matka: Love-Dane’s Hevi-Hulda 
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Chovatel: Tomáš Pchálek, Motyčkova 12, 724 00 Ostrava 
Majitel: Tomáš Pchálek, Motyčkova 12, 724 00 Ostrava 
Bonitační výsledek: pes, 32cm, černá, hrubá 

kód: A1, B1, C1, D2, E2, F1, F5, G1, H1, CH1, I1, J1, K1, L1, M1, 
N1, O1, P1, Q3, R1 

 

Trpasličí pinč: 

FU LONG Z IRU 30. 3. 2010 
Čís. zápisu: CMKU/MHP/4918/10 
Otec: Semper Ante Close Po Perfekt  
Matka: Šífů z Iru 
Chovatel: Ivana Ďuricová, Nový Březenec 112, Jirkov 431 11 
Majitel: Marie Kousková, Rtyně nad Bílinou 39, 417 62 
Bonitační výsledek: pes, červený 

kód:  A1, H2, P1 
 

 
BERTOLDD CHELSEA ROZÁRKA 18. 6. 2010 
Čís. zápisu: CMKU/MHP/4942/10 
Otec: Monroe Mali Zmaj 
Matka: Chessie Chelsea Rozárka 
Chovatel: Kateřina Rejnková, Jelmo 9, 373 71 Rudolfov 
Majitel: Kateřina Rejnková, Jelmo 9, 373 71 Rudolfov 
Bonitační výsledek: pes, černý s pálením 

kód: IV, A1, H2, P1 
 

Přehled odchovů za první pololetí roku 2011 

Výpis plemenné knihy plemene Německý pinč: 
 
Ch. stanice - Rozárka 
Chovatel - Rejnková Kateřina 
Otec - Wepsterr Rozárka Dat. nar. 16. 1. 2011 
Matka - Lady Lorrianne Rozárka  
 

CMKU/NP 1890/11 CADETT CAICOSS Pes červená, krátká 

 

Ch. stanice - King Black 
Chovatel - Foltýnová Jana 

FRÉWIN Z IRU 30. 3. 2010 
Čís. zápisu: CMKU/MHP/4921/10 
Otec: Semper Ante Close Po Perfekt  
Matka: Šífů z Iru 
Chovatel: Ivana Ďuricová, Nový Březenec 112, Jirkov 431 11 
Majitel: Adéla Víšková, Vřesová 906, 252 43 Průhonice 
Bonitační výsledek: fena, červená 

kód: I, A1, H4, P1 
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Otec - Drym Pinscher King Black Dat. nar. 9. 3. 2011 
Matka - Fantastic Melody vom Awarenring  
 

CMKU/NP 1891/11 IMORION NICE BOY Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 1892/11 INDY IS MY HOPE Pes červená, krátká 
CMKU/NP 1893/11 IRON DRYM’S LEGACY Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 1894/11 IMPERIAL GOLD Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1895/11 ISHTAR IT IS SHE Fena černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 1896/11 ISIS NORDIC PRINCESS Fena černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 1897/11 IVORY FUNNY GIRL Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1898/11 IZABELLA Fena černá s pálením, krátká 

 

Ch. stanice - Bel Faaro 
Chovatel - Betlachová Ludmila 
Otec - Don Cherry Harmony Star Dat. nar. 30. 4. 2011 
Matka - Elis z Pyšelky  
 

CMKU/NP 1899/11 CAMY Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1900/11 CARICE Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1901/11 CASHA Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1902/11 CEA-ELIS Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1903/11 CERA Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1904/11 CESSY Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1905/11 CLOE-ELIS Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1906/11 CLOU-ELIS Fena červená, krátká 

 

Ch. stanice - Black Bohemia 
Chovatel - Klíčová Jiřina 
Otec - Uno Black Bohemia Dat. nar. 2. 6. 2011 
Matka - Naomi Black Bohemia  
 

CMKU/NP 1907/11 ULTTIMO Pes červená, krátká 
CMKU/NP 1908/11 UMBRO Pes červená, krátká 
CMKU/NP 1909/11 UZZO Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 1910/11 UNITA Fena černá s pálením, krátká 

 

Celkem vypsáno 7 psů a 14 fen – dohromady 21 

Celkem vypsáno 4 vrhy 

 

Výpis plemenné knihy plemene Opičí pinč: 
 
Ch. stanice - Mardiffen 
Chovatel - Simbartlová Zuzana 
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Otec - Triumph Amigo Dat. nar. 8. 1. 2011 
Matka - Rämpsän Kaisa-Karoliina  
 

CMKU/OP 29/11 CORSAIR Pes černá, hrubá 

 

Celkem vypsáno 1 pes 

Celkem vypsán 1 vrh 

 

Výpis plemenné knihy plemene Trpasličí pinč: 
 
Ch. stanice - Via Bohemica 
Chovatel - Kutíková Alena 
Otec - Joker Show Lucky L.Max Dat. nar. 26. 2. 2011 
Matka - Až Ke Hvězdám Via Bohemica  
 

CMKU/MHP 4979/11 DEBIAN LINUX MASTER Pes krátká 
CMKU/MHP 4980/11 DÁMTISÍLU Fena krátká 
CMKU/MHP 4981/11 DOBRÁ DUŠE Fena krátká 
CMKU/MHP 4982/11 DOLCE VITA Fena krátká 
CMKU/MHP 4983/11 DOTKNI SE HVĚZD Fena krátká 
CMKU/MHP 4984/11 DRAČÍ ODVAHA Fena krátká 

 

Ch. stanice - Rozárka 
Chovatel - Rejnková Kateřina 
Otec - Monroe Mali Zmaj Dat. nar. 14. 3. 2011 
Matka - Quirra Quinsy Rozárka  
 

CMKU/MHP 4985/11 EARLLY QUINSY Pes červená, krátká 

 

Ch. stanice - Pískovec 
Chovatel - Kahounová Dana 
Otec - Monroe Mali Zmaj Dat. nar. 24. 3. 2011 
Matka - Quarris Quatro Rozárka  
 

CMKU/MHP 4986/11 KAREM Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 4987/11 KAUR Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 4988/11 KRISTIÁN Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 4989/11 KENDRA Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 4990/11 KESSIE Fena červená, krátká 

 

Ch. stanice - Od Másílka 
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Chovatel - Pavelec Ondřej 
Otec - Rafaell Kalla Rozárka Dat. nar. 26. 3. 2011 
Matka - Fidorka Frencis Pískovec  
 

CMKU/MHP 4991/11 ADAM RAFAELL Pes krátká 
CMKU/MHP 4992/11 ALF Pes krátká 
CMKU/MHP 4993/11 ANDY Pes krátká 
CMKU/MHP 4994/11 ARGÍ Pes krátká 

 

Ch. stanice - z Pyšelky 
Chovatel - Dvořáková Jaroslava 
Otec -  Dat. nar. 29. 4. 2011 
Matka - Nota z Pyšelky  
 

CMKU/MHP 4995/11 QUANTO Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 4996/11 QUINT Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 4997/11 QUEEN Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 4998/11 QUELLA Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 4999/11 QUIXI Fena černá s pálením, krátká 

 

Ch. stanice - z Iru 
Chovatel - Ďuricová Ivana 
Otec - Yago vom Leiselbach-Ungarn Dat. nar. 21. 4. 2011 
Matka - Šífů z Iru  
 

CMKU/MHP 5000/11 CHEEKY Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5001/11 CHEETAH Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5002/11 CHARITKA Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 5003/11 CHÉRIE Fena černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5004/11 CHEROKEE Fena černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5005/11 CHICA Fena červená, krátká 

 

Ch. stanice - Vytunie 
Chovatel - Bártová Petra 
Otec - Gabriel vom Camp Achensee Dat. nar. 28. 5. 2011 
Matka - Daisy Pískovec  
 

CMKU/MHP 5006/11 ALF Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5007/11 ARON Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5008/11 ALMA Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 5009/11 AMBRA Fena černá s pálením, krátká 

 

Ch. stanice - Rozárka 
Chovatel - Rejnková Kateřina 
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Otec - Monroe Mali Zmaj Dat. nar. 14. 6. 2011 
Matka - Julla Julietta Rozárka  
 

CMKU/MHP 5010/11 FABRIZIO JULLY Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5011/11 FALLAFELL JULLY Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5012/11 FILLIPPE JULLY Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5013/11 FANTAGIRRO JULLY Fena černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5014/11 FARGALLA JULLY Fena červená, krátká 

 

Otec - Helen Hoff Johny Depp Dat. nar. 23. 6. 2011 
Matka - Kalla Kalderila Rozárka  
 

CMKU/MHP 5015/11 GABRISS KALLA Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5016/11 GALLARGGO KALLA Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5017/11 GARRISONN KALLA Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5018/11 GABRINNA KALLA Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 5019/11 GALLA PÍSKOVEC Fena černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5020/11 GAMBETTA KALLA Fena červená, krátká 

 

Celkem vypsáno 21 psů a 21 fen – dohromady 42 

Celkem vypsáno 9 vrhů 
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Plán výstav v roce 2012 

Klubové výstavy 

Klubová výstava s bonitací, Memoriál Dr. Rotreklové, Agility 5. 5. 2012 

Speciální výstava – Lysá nad Labem 2. 6. 2012 

Klubová výstava s bonitací – Brno – Komárov září 2012 

 

Národní a mezinárodní výstavy 

Národní výstavy 

Brno (místo výstavy v Olomouci – rekonstrukce areálu) 6. – 8. 1. 2012 

Ostrava 14. – 15. 4. 2012 

Klatovy 30. 6. – 1. 7. 2012 

Mladá Boleslav 14. – 15. 7. 2012 

Brno 29. – 30. 9. 2012 

 

Mezinárodní výstavy 

DUO CACIB BRNO 4. a 5. 2. 2012 

České Budějovice 31. 3. – 1. 4. 2012 

Praha 4. – 6. 5. 2012 

Litoměřice 26. – 27. 5. 2012 

Brno 23. – 24. 6. 2012 

Mladá Boleslav 25. – 26. 8. 2012 

České Budějovice 13. – 14. 10. 2012 

Praha 3. – 4. 11. 2012 

 

Termíny výstav v roce 2012 jsou převzaty ze stránek ČMKU a termíny se mohou změnit. 

 

 


