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Úvodní slovo 
 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a naši příznivci! 
 
Letošní rok se již zlomil do své druhé poloviny a můžeme tedy hodnotit uplynulé období činnosti 
našeho Klubu pinčů. 
 
V květnu – 14.5.2016 – proběhla v Praze Klubová výstava, a to na Císařském ostrově poblíž pražské 
ZOO. Na našich webových stránkách najdete, respektive jste již našli, její výsledky s komentářem. 
V důsledku značného zpoždění časového plánu na začátku s posuzováním zahraničního rozhodčího a 
na to navazující bonitace, bylo upuštěno od konání plánované členské schůze. Pouze se následně 
diskuze v důsledku i velmi malého počtu přítomných členů omezila na vyjasňování některých 
plánovaných bodů schůze – jednalo se především o projednání návrhu nových Stanov Spolku. 
Poučením pro výbor KP je, že časový plán musí být zpracován tak, aby mohl být plněn a závazný pro 
všechny. 
 
Členská schůze se bude konat v náhradním termínu a bylo upouštěno i od jejího konání v rámci Klubové 
výstavy na podzim v Brně. Na schůzi musí být přítomen prezident Klubu a pozvánka na ni bude včas 
všem členům sdělena. 
 
Další akce se letos konala 18.6.2016, a to jako Speciální výstava, kterou náš Klub zajišťuje organizačně 
1x za 2 roky. Místem konání byla Česká Třebová, KC Podhorka.  Bylo to dvoudenní setkání, velice 
příjemné a s organizací různých psích aktivit. Hodnocení výstavy je také na našich webových stránkách. 
Můžeme však jednoznačně konstatovat, že zdejší areál je velice pěkný, funkcionáři z KC zajistili 
maximální servis a bylo dohodnuto využívání tohoto areálu i pro další roky.  
 
Poslední letošní akce nás teprve čeká.  Bude v Brně – Komárově dne 24.9.2016 – v sobotu. Každoročně 
ji organizujeme v době, kdy probíhá Národní psů v Brně a naše společenská plemena jsou zde zařazena 
na posuzování v neděli. 
 
Závěrem bych chtěla znovu připomenout novou rubriku ve Zpravodaji - Přečetli jsme za vás. Přivítáme 
vaše tipy na zajímavé informace z chovatelského prostředí i vaše vlastní příspěvky k chovu. 
 
Za Klub pinčů : Jana Drátovníková, jednatel 
Brno, září 2016 

 

  



Informace členům klubu 
 

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. 

 

Používání čtečky čipů při kontrolách vrhu: 

 
Náš klub má k dispozici dvě čtečky čipů, které lze využít při kontrolách vrhu. Jednu má u sebe paní 

Hajerová a druhou paní Hašková. V případě zájmu o její použití, nechť se příslušný poradce chovu 

obrátí na jednu z těchto dvou představitelek klubu. 

 

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.  
 
  



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 Klubu pinčů ČR za rok 2015 
 
Stav finanční hotovosti na začátku roku 2015 ……………………………            4.390,--  Kč 
Stav finanční hotovosti na konci roku 2015 ………………………………          14.749,40 Kč 
R o z d í l …………………………………………………………………………………    +      10 .359,40 Kč 

 
Zůstatek na účtu u České spořitelny na začátku roku 2015 ……….          87.616,64 Kč 
Zůstatek na účtu u České spořitelny na konci roku 2015 …………..          88.911,47 Kč 
R o z d í l  ………………………………………………………………………………….    +       1.294,83 Kč 

 
Příjmy za rok 2015 : 
Členské příspěvky …………………………………………………………………….           31.260,--- Kč 
KV + bonitace …………………………………………………………………………..           34.017,44 Kč 
Kontroly vrhů a krycí listy  ……………………………………………………….               3.900,--- Kč 
ČMKU odvody …………………………………………………………………………                 6.547,-- Kč 
Propagační předměty  …………………………………………………………….                 1.580,-- Kč 
Úrok Česká spořitelna …………………………………………………………….                       9,14 Kč 
C e l k e m  ………………………………………………………………………………..           78.313,58 Kč 

 
Výdaje za rok 2015 : 
KV a bonitace včetně cen a režijních nákladů ……………………………            20.284,-- Kč 
Posuzování na KV …………………………………………………………………….                7.858,-- Kč 
Zpravodaje …………………………………………………………………………………           10.091,-- Kč 
Režijní náklady …………………………………………………………………………..          13.228,60 Kč 
Cestovné …………………………………………………………………………………..               5.592,-- Kč 
Poplatky ČS ……………………………………………………………………………….             2.538,75 Kč 
Občerstvení schůze ……………………………………………………………….                   1.728,-- Kč 
Tiskárna ………………………………………………………………………………..                   2.779,-- Kč 
Čtečka ……………………………………………………………………………………….              2.560,-- Kč 
c e l k e m  ………………………………………………………………………………..           66.659,35 Kč 

 
Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2015: 
Příjmy celkem …………………..         78.313,58 Kč 
Výdaje celkem ………………….         66.659,35 Kč 
Rozdíl ………………………………          11.654,23 Kč 

 
Rekapitulace zůstatků hotovostních a u banky : 
Hotovost na konci roku 2015 ………………………  10.359,40 Kč 
Zůstatek na účtu ČS  na konci roku 2015 …..       1.294,83 Kč 
rozdíl ………………………………………………………..     11.654,23 Kč 

 
 
Vypracovala : Jana Drátovníková (z podkladů dokumentace KP za rok 2015) 
Brno, duben 2015  

  



Informace členům Klubu pinčů ke konání členské schůze: 
 

Řádná členská schůze se bude konat v listopadu 2016 v Praze. 
Přesný termín bude včas všem oznámen a hlavním bodem bude projednání a schválení Stanov 
Spolku Klubu pinčů. Návrh Stanov bude součástí pozvánky na schůzi, aby každý člen mohl vznést 
případné připomínky a návrhy. 
Nové Stanovy jsou nutné pro doložení k vyjádření souhlasu změny názvu Klubu – jako Spolek. 

  



17. ročník memoriálu Dr. Rotreklové – výsledky výstavy 
 

Německý pinč černý s pálením: 

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Ghann Bel Faaro psi  třída štěňat N1 Nejlepší štěně 

Bayron Jitřenka Moravia psi  třída mladých VD4 

Bondy Jitřenka Moravia psi  třída mladých V1 CAJC KV BOJ BOS 

Bres Ferry Smíšek psi  třída mladých VD3 

Dancer Sanela psi  třída mladých VD2 

Amon Re  Smíšek psi  třída otevřená VD4 

Aramis AiCo  Set Bohemicus psi  třída otevřená V1 CAC 

Bond Sanela psi  třída otevřená VD2 

Enrico Čertovo kopýtko psi  třída otevřená VD3 

Van-Damme Black Bohemia psi  třída vítězů VD1 

Buble Miss Smíšek Smíšek feny  třída mladých V1 CAJC 

Burgwildenstein AiJo Set Bohemicus feny  třída mladých odstoupila 

Jen Set, la Fantastique  Des Fringants Complices feny  mezitřída V1 CAC 

Ami Zaphíria Ohnivá záře feny  třída čestná vítěz třídy čestné 

 

 

Německý pinč červený:     

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Baks Jitřenka Moravia psi  třída mladých V2 

Borneo in red AiJo  Set Bohemicus psi  třída mladých V1 CAJC 

Brownie in red AiJo Set Bohemicus psi  třída mladých VD3 

Emerson Sam Harmony Star psi  třída vítězů V2 rCAC 

Just One Red Angel King Black psi  třída vítězů 
V1 CAC KV nejlepší 
pes 

Extra Happy Harmony Star psi  třída čestná vítěz třídy čestné 

Baira Jitřenka Moravia feny  třída mladých V1 CAJC 

Belly Ruby AiJo Set Bohemicus feny  třída mladých V2 

Bahati Sanela feny  třída otevřená 

V1 CAC KV nejlepší 
fena BOB Vítěz 
memoriálu 

Daystar Safira Harmony Star feny  třída veteránů V2 

Gennie Sanny D&D King Black feny  třída veteránů V1 BOV 

 

 

Opičí pinč:     

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Aqualung Marisky psi  mezitřída VD1 

Django vom Wilden Wuff psi  třída otevřená 

C1 CAC KV nejlepší 
pes BOB Vítěz 
memoriálu 

Adelheid Marisky feny  mezitřída V1 CAC 

Doria vom Wilden Wuff feny  třída otevřená V1 CAC 



Trpasličí pinč černý s pálením: 

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Aron Black Jupiter King Black psi  třída otevřená VD2 

Lorn z Iru psi  třída otevřená V1 CAC 

Carrie Ex Aurus Apex feny  třída mladých V2 

Daisy Larabee feny  třída mladých VD3 

Elsa Gräfin von Burg Wildenstein feny  třída mladých V1 CAJC KV BOJ 

Belatrix  Larabee feny  třída otevřená  

 
Norgia Kabretta Rozárka feny  třída otevřená VD3 

Zannia Hesttia  Rozárka feny  třída otevřená VD4 

Albi Alba Bartland feny  třída čestná vítěz třídy čestné 

 
 

Trpasličí pinč červený:     

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Daunte od Hobšovického rybníka psi  třída dorostu VN1 Nejlepší dorost 

Princ 
z Vyšehradského 
podhradí psi  třída otevřená V2 rCAC 

Varmentt Yagga  Rozárka psi  třída otevřená V1 CAC 

Gabriel vom Camp Achensee psi  třída vítězů 
V1 CAC KV nejlepší 
pes BOS 

Casanova Mali Zmaj psi  třída čestná vítěz třídy čestné 

Dolores Sheila od Hobšovického rybníka feny  třída dorostu VN1 

Airin Fluke feny  třída mladých V1 CAJC 

Maat FG z Iru feny  třída otevřená V3 

Valkýrra Yagga Rozárka feny  třída otevřená V2 rCAC 

Viola don Bartali feny  třída otevřená 

V1 CAC KV nejlepší 
fena BOB Vítěz 
memoriálu 

Onky 
z Vyšehradského 
podhradí feny  třída veteránů V1 BOV 

Yashika Trrixxy Rozárka feny  třída otevřená V1 

 

 

  



Přehled bonitovaných jedinců na jarní klubové výstavě 
 

Německý pinč psi: 

Baks Jitřenka Moravia  26.4.2015 
Barva:    červená 
Otec:    Eloui von der Schwalmaue 
Matka:    Airin Jitřenka Moravia 
Výška:    47 cm 
Chovatel:   Karel Halačka 
Majitel:   Zuzana Šerá 
Bonitační výsledek:  chovný, I, A1, P1 
 
Bayron Jitřenka Moravia 26.5.2015 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Eloui von der Schwalmaue 
Matka:    Airin Jitřenka Moravia 
Výška:    48,5 cm 
Chovatel:   Karel Halačka 
Majitel:   Gabriela Halačková 
Bonitační výsledek:  chovný, IV,A1,P1 
 
Enrico Čertovo kopýtko 25.4.2014 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Just One Red Angel King Black 
Matka:    Berenika Čertovo Kopýtko 
Výška:    50 cm 
Chovatel:   Zdeněk Hlas 
Majitel:   Zdeněk Hlas 
Bonitační výsledek:  chovný, IV,A1,C1,P1 
 
Německý pinč feny: 

Baira Jitřenka Moravia 6.5.2014 
Barva:    červená 
Otec:    Eloui von der Schwalmaue 
Matka:    Airin Jitřenka Moravia 
Výška:    43 cm 
Chovatel:   Karel Halačka 
Majitel:   Miroslav Černý 
Bonitační výsledek:  chovná, I,A2,P1 
 
Jen Set la Fantastique Des Fringants Complices 
    27.8.2014 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Igor l'Allie Des Fringants Complices 
Matka:    Pretty Angel vom Sternentor 
Výška:    46 cm 
Chovatel:   Marine Frémy 
Majitel:   Klára a Jaroslav Haškovi 
Bonitační výsledek:  chovná, IV,A1,P1 



Opičí pinč psi: 

Aqualung Marisky  17.10.2014 
Barva:    černá 
Otec:    Gregor Srdce Evropy 
Matka:    Elza Marisky 
Výška:    29 cm 
Chovatel:   Lenka Maříková 
Majitel:   Lenka Maříková 
Bonitační výsledek:  chovný, A1,P1 
 
Opičí pinč feny: 

Adelheid Marisky  17.10.2014 
Barva:    černá 
Otec:    Gregor Srdce Evropy 
Matka:    Elza Marisky 
Výška:    27 cm 
Chovatel:   Lenka Maříková 
Majitel:   Lenka Maříková 
Bonitační výsledek:  chovná, A1,P1 
 
Trpasličí pinč feny: 

Carrie Ex Aurus Apex  26.4.2015 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Gabriel vom Camp Achensee 
Matka:    Egorra Vinnie Rozárka 
Výška:    29,5 cm 
Chovatel:   Nikola Mužíková 
Majitel:   Nikola Mužíková 
Bonitační výsledek:  chovná, IV,A1,C1,P1 
 
Viola Don Bartali  16.3.2013 
Barva:    červená 
Otec:    Ten Luny Dzhoni Depp 
Matka:    Zara di Kristianden 
Výška:    30,5 cm 
Chovatel:   Peppe Daunisi 
Majitel:   Viera Majerová 
Bonitační výsledek:  chovná, I,A1,F5,P1 
 

  



Víkendové setkání přátel pinčů a Speciální výstava 
 

Speciální výstava pinčů pořádaná letos naším klubem byla poněkud netradiční. Jednak se konala mimo 

Prahu (v nádherném kynologickém areálu v České Třebové) a jednak byla součástí Víkendového setkání 

přátel pinčů. 

Výstavu posuzovala velmi příjemná rozhodčí, pí. Lenka Fairaislová. Výsledky naleznete níže. 

Účastníci víkendového setkání měli možnost „ochutnat“ z různých psích aktivit, zejména agility a 

obedience. Kromě těchto aktivit všichni přítomní s chutí ochutnávali i tekutý chmel a švestky, takže 

nedělní procházka se psy byla nejen příjemná, ale hlavně užitečná ;-)  

Pro velký úspěch Víkendového setkání se můžete na podobný formát akce těšit i příští rok, opět v České 

Třebové. Předběžně pro Vás chystáme úvod do obedience či agility, workshop na téma psího handlingu 

(jak předvádět psa na výstavě) a budeme se těšit také na nově vzniklá přátelství. 

 

Výsledky Speciální výstavy 

Německý pinč černý s pálením: 

 

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Ghann Bel Faaro psi  třída štěňat VN1 Nejlepší štěně 

Bayron  Jitřenka Moravia psi  třída mladých vyloučen 

Bondy Jitřenka Moravia psi  třída mladých V1 CAJC 

Cecylia Noire Izzis feny  třída dorostu VN1 Nejlepší dorost 

Buble Miss Smíšek feny  třída mladých V1 CAJC 

Burgwildenstein AiJo Set Bohemicus feny  třída mladých V2 

 

 

Německý pinč červený:     

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Brix in red AiJo Set Bohemicus psi  třída mladých V1 CAJC BOJ BOS 

Belly Ruby AiJo Set Bohemicus feny  třída mladých V1 CAJC 

Melody of my soul King Black feny  mezitřída 
V1 CAC Vítěz speciální 
výstavy BOB 

Fawola Luca Bel Faaro feny  třída otevřená V1 CAC 

Carice Bel Faaro feny  třída vítězů V1 CAC 

 

 

Opičí pinč:     

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Bambazooker Oceanwild psi  třída vítězů 
V1 CAC Vítěz speciální 
výstavy BOB 

Holiday Tequila Oceanwild  feny  mezitřída 
V1 CAC Vítěz speciální 
výstavy BOS 

 

 



Trpasličí pinč černý s pálením: 

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Carrie Ex Aurus Apex feny  třída mladých V2 

Elsa Gräfin von Burg Wildenstein feny  třída mladých V1 CAJC BOJ 

Ollivia Nessie  Rozárka feny  třída otevřená V1 CAC 

Ambra Vytunie feny  třída vítězů 
V1 CAC Vítěz speciální 
výstavy BOB 

Egorra Vinnie Rozárka feny  třída veteránů V1 BOV 

 
 

Trpasličí pinč červený:     

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Casanova Mali Zmaj psi  třída vítězů 
V1 CAC Vítěz speciální 
výstavy BOS 

Axi MI Red&Wal feny  třída štěňat VN1 Nejlepší štěně 

Chinessia Yagga  Rozárka feny  třída mladých V1 CAJC 

Maat FG z Iru feny  třída otevřená V2 rCAC 

Roxxyss Quinsy Rozárka feny  třída otevřená V1 CAC 

 

 

  



Zápis ze schůze Výboru Klubu pinčů ČR 
 

Zápis ze schůze výboru KP 
konané dne 3. června 2016 v Praze. 
 
Přítomni : Andrsová, Hajerová, SWmahová, Rejnková, Drátovníková 
Omluveni : Hašková, Svobodová, Vimrová 
 

1. Klubová výstava Praha a návrhy na organizační zajištění následných akcí: 
- Vyhodnocení průběhu konání Klubové výstavy bylo částečně provedeno mezi 

členy výboru elektronicky (e-maily). Bylo konstatováno, že se musí pro další akce 
navrhovat reálnější časový rozvrh jednotlivých částí výstavy 

- Předem a nejpozději v den konání výstavy (před jejím započetím) musí být 
dohodnuto, kdo bude zajišťovat psaní posudkových listů, vykonávat vedoucího 
kruhu a řídit organizačně ostatní práce (mít také možnost zajistit případného 
náhradníka) 

- Zahájení a prezentaci jednotlivých částí výstavy včetně posuzovatele, sponzora 
apod. sdělit objektivně přítomným s eventuálními změnami programu, které se 
mohou před zahájením vyskytnout 

- Delegování zahraničního rozhodčího: nadpoloviční většinou bylo rozhodnuto 
ustoupit od delegování cizích rozhodčích mimo slovenské národnosti, aby 
výsledek posouzení psa byl přítomným prezentován srozumitelně (v češtině, příp. 
slovenštině).  Chovatelé se mohou se zahraničními posuzovateli setkat na NV, 
MVP případně na zahraničních výstavách. K tomuto rozhodnutí vedla zkušenost 
z naší květnové výstavy 

- Předběžně byl navržen termín konání KV v Praze v roce 2017 na den 13. května a 
je nutné navrhnout posuzovatele a oznámit KC v Praze na Střeleckém ostrově naši 
účast. Sledovat bude výbor, projednání bude nejblíže na akci v České Třebové.  

2. Bonitace: 
- Před zahájením bonitace musí být určena řádná bonitační komise a její předseda 

vzhledem k tomu, že se posuzuje zařazení psa do chovu a je to jeho celoživotní 
vizitka 

- Na bonitaci bude zajištěna řádná neklouzavá podložka s hladkou povrchovou 
úpravou pro měření psa a jeho případné posouzení na stole (např. u TP a OP) 

- Byla konstatována nutnost zajistit jednoho trvalého posuzovatele pro všechna 
plemena. Bylo rozhodnuto, že se budeme snažit zajistit Karla Hořáka, který naše 
psy dobře zná. Pro KV v Praze by s tím neměl být problém (Hořák je z Prahy), je 
nutné posoudit jak zajistit bonitace v Brně na podzimní výstavě 

3. Posuzovatelé: 
- Pro navržení (a určení) posuzovatele pro KV Praha 2017 a dále bude předmětem 

dalších jednání ve výboru za přítomnosti všech členů výboru 
- Bylo navrženo, že 1 x za 2 roky by měl znovu posuzovat na KV v Praze Karel Hořák 

(TP a OP) a Kateřina Rejnková (NP). Vytvořily by se 2 kruhy (tato výstava je co se 
týká počtu posuzovaných psů hojně navštěvovaná). Tím by se vytvořil prostor pro 
kvalitnější posouzení jednotlivých psů a nebylo by posuzování uspěchané. 
Zkušenosti se 2 kruhy už máme z některých minulých výstav. Finančně by to 



rozhodně nebyla taková zátěž. Z pořadatelského hlediska je potom nutné zajistit 
dostatečný počet lidí na organizaci.  

4. Chovatelské kolegium: 
- Byla projednávána otázka hlavního poradce pro TP. Tuto funkci již nechce 

provádět Ivana Hajerová (bylo již také dříve projednáváno). Bylo odsouhlaseno, že 
po dobu cca 2 let převezme tuto práci Smahová Jarmila (je doposud oblastním 
poradcem), Ivana Hajerová bude mít pouze jako hlavní poradce opičí pinče. 
Změna bude navržena k odsouhlasení na členské schůzi v Brně na podzim 2016. 

- Jmenování oblastního poradce Štěpánkou Svobodovou by bylo navrženo také 
k projednání na členské schůzi v Brně na podzim 2016. Bylo také dohodnuto, že 
zaučování do této práce zajistí Jarmila Smahová, místy bydliště to mají blízko 
sebe. 

- 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 

5. Tetování, čipování psů: 
V diskuzi bylo zdůrazněno, že každý vrh štěňat musí být celý (všechna zvířata) buď 
načipovaná nebo otetovaná. 

6. Krycí list – tiskopis: 
Vznikají problémy s vypisováním tiskopisu a především dopisování navrhovaných psů 
ke krytí na zadní straně. Bylo by vhodné navrhnout jiný typ tiskopisu a v menším 
formátu. Bylo by vhodné o tom uvažovat do budoucna, protože dosavadních 
tiskopisů je prozatím k dočerpání ještě hodně.  

7. Veterinární kontroly narozených štěňat: 
- Byl projednán návrh Smahové na to, že chovatel může požádat veterináře, který 

provádí kontrolu vrhu narozených štěňat, aby tento provedl zápis do tiskopisu : 
Protokol o kontrole vrhu. V této tabulkové části by byla u jednotlivých štěňat 
vyznačena jejich základní specifikace a případné vady a chovatel by nemusel na 
kontrolu zvát oblastního poradce chovu z KP. Tím si ušetří vlastní finanční 
prostředky (cestovné a poplatek za kontrolu).  

- Výběr – jak zajistit kontrolu vrhu, by byl na chovateli. Samozřejmě, že výsledek 
kontroly bude předán pro zápis štěňat posléze tak, jak je to obvyklé.  

- Tiskopis bude upraven pro potřeby našeho Klubu (máme vzor) a bude projednán 
na nejbližším  jednání výboru. Zajistí Drátovníková 

8. Revizní komise:  
- Členkou revizní komise je Petra Smolková, která však v této funkci končí – výboru 

bude doručena její žádost o uvolnění.  
- Náhradní člen je navrhován Smutný Jaroslav z Poděbrad, se kterým bylo uvedené 

doplnění komise projednáno. Na členské schůzi v Brně na podzim bude tato 
změna projednaná.  

9. Stanovy Spolku: 
- Navrhované Stanovy byly projednány se Smahovou, která měla některé návrhy na 

opravy a doplnění. Její připomínky převzala Drátovníková, provede ještě 
posouzení z připomínek Halačkové, která poukazuje na ustanovení Občanského 
zákoníku ke Spolkům. Doplní poznámkami stávající návrh a bude znovu 
projednáno na Speciální výstavě v České Třebové, kde bude pro to časový 



prostor. Tam by se také měla připravit konečná verze Stanov k projednání na 
členskou schůzi na podzim v Brně. 

- Andrsová, jako prezidentka Klubu, po schválení na členské schůzi, zajistí zapsání 
jako Spolek u příslušných úřadů  

- Změna našeho Klubu na Spolek musí být provedena nejpozději k 1.1.2017!  
10. Různé:  

- Rozšíření výboru o 2 členy (nutný lichý počet členů výboru): 
 Je vhodné o této alternativě uvažovat. První návrh je na Lucii Markovou 
z Lelekovic, která se aktivně podílí na přípravě a organizaci soutěží agility. Je 
členkou KP od roku 2012.  
Pak je nutné navrhnout dalšího člena a také to s navrhovanými projednat. Bylo by 
vhodné zajistit tyto koooptace do členské schůze v Brně a tam rozšíření výboru  
schválit. 

- Seznam členů pro potřeby výboru KP: 
Stávající seznam bude doplněn o nové členy. Bylo však konstatováno,že je vhodné 
se vrátit k původnímu rozdělení seznamu na 3 části: jednak seznam řádných 
členů, zvlášť uvést rodinné příslušníky a následně čestné členy. Jde zde hlavně o 
přehlednost seznamu. Zajistí Drátovníková 

- Plnochrupost a chudozubost:  
Doporučuje se najít ve starých materiálech informace o zubech našich zvířat, 
které zpracovávala dr. Rotreklová. Tím by se potom doplnil materiál o zubech 
z posledního Zpravodaje a použil by se i při bonitacích, kde se doporučuje volba 
partnera ke krytí (jak co do velikosti psů, tak i v případě četnosti zubů).  
 
 
 

Zapsala: Drátovníková Jana, jednatel 
Brno, 4.6.2016 

 

  



Přečetli jsme za vás – kosti v psím jídelníčku 

 

Může pes kosti? Ano i ne, záleží na typu a samozřejmě také na tom, jestli se stravuje granulemi, 

nebo dostává syrovou stravu. 

  

U psů, kteří jsou krmeni podle BARFu, představují kosti v objemu krmené dávky zhruba 20-30 % a jsou 

nenahraditelnou součástí jejich jídelníčku. Obsahují totiž dobře vstřebatelný a využitelný vápník a další 

minerály. 

  

Nikdy vařené, vždy masité 

Důležité pravidlo, které byste měli vždy dodržovat, je, že kosti dáváte psovi vždy syrové, nikdy ne vařené 

nebo jinak tepelně upravované. Kvůli působení tepla při vaření nebo pečení totiž mění svou strukturu, 

čímž se stávají pro psa nebezpečné. Kost ztvrdne a je křehká, takže se může lámat na velmi ostré 

kousky. Navíc je mnohem hůře stravitelná. Nestrávené úlomky mohou být pro psa rizikové, protože zde 

existuje hrozba, že poraní střevo. Další nepříjemností, která se běžně objevuje, je zácpa. Vždy se 

podávají jen kosti masité, tzn. obalené masem. Důvod? Aby se aktivovaly trávicí enzymy v žaludku, 

potřebuje pes pozřít také maso. Kosti, které jsou ořezané, se psovi špatně tráví a mohou způsobovat 

zácpu (někdy dokonce mohou poranit střeva). K holým kostem musíte vždy přidat aspoň kus tučnějšího 

masa nebo vnitřností. Do krmné dávky můžete přidat také trochu oleje nebo mléčných výrobků. Vepřová 

žebra a další holé kosti nikdy nepodávejte ráno jako první krmení a vždy jen v přiměřené dávce k 

velikosti psa (pro 30kg psa nedávejte najednou více než 3 vepřová žebra). 

  

Jaké zvolit? 

Nejvhodnější jsou drůbeží kosti (křídla, hřbety, krky nebo celé skelety) a také kosti králičí. Pokud je váš 

pes alergický na drůbež, můžete mu jídelníček zpestřit kostmi jehněčími nebo vepřovými (např. již 

zmiňovaná žebra nebo lopatky). Mezi nevhodné kosti řadíme obratle – bývají totiž velmi tvrdé, navíc 

kvůli jejich tvaru je psi často polykají bez řádného rozkousání. Kuřecí obratle jsou vhodné jen pro velké 

psy, obratle z krávy či prasete nejsou vhodné ani pro ně. 

  

Zubní kartáček 

Aby se pes zabavil, můžete mu podávat velké vepřové, skopové, telecí nebo hovězí kosti s klouby na 

okus. Ideální jsou stehenní kosti, lopatky a hrudní kosti. Velikost přizpůsobte velikosti psa – důležité je, 

aby je nemohl spolknout! Velké kosti se nemusíte bát dávat ani malým psům. Jejich ohryzáváním si 

navíc výborně vyčistí zuby! 



  

Na granuláře pozor 

Jiná situace nastává u psů, kteří jsou dlouhodobě krmeni granulemi, postupně totiž u nich vymizel 

jehlový reflex (zjednodušeně schopnost trávicího traktu transportovat bezpečně ostré předměty).. Proto 

granulářům nikdy nepodávejte tepelně upravené kosti, protože riziko poranění střev je opravdu vysoké! 

Při přechodu na syrovou stravu buďte opatrní a nedávejte psovi kosti příliš brzy. Zpočátku mu 

předkládejte jen měkké syrové kosti (na menší kusy nasekaná křídla a kuřecí skelety). Kosti nepodávejte 

dříve než třetí nebo čtvrtý týden, kdy je pes krmen syrovou stravou. Žaludek si musí nejprve zvyknout 

na nový druh potravy, který se musí neučit trávit a kosti, jež jsou na zpracování náročnější, se podávají 

až později. Pokud neplánujete přechod na syrovou stravu, raději je psovi vůbec nedávejte. 

  

Zdroj: BARF, Krmení psa přirozenou stravou, Kateřina Novosádová, nakladatelství Plot, 2011 

 

http://krmeni.cz/skupina/granule-pro-psy

