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Úvodní slovo 
 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a všichni naši příznivci! 
 
Prožíváme nyní pěkné prázdninové dny, sice s extrémními teplotami, a už tu máme druhou polovinu 
roku. A když rekapitulujeme uplynulou část letošního roku, máme za sebou dvě Klubové výstavy. 
Jednak to byla pražská v červnu a v červenci v rámci Víkendového setkání přátel pinčů další, 
uskutečněná v České Třebové. Obě akce a jejich vyhodnocení najdete na našich webových stránkách 
(www.klubpincu.eu).  Setkání v České Třebové, které bylo 2-denní, se povedlo – především přálo hezké 
počasí. Na nedělní výstavě nás sice zahnal v polovině posuzování déšť do úkrytu, ale pořádat takové 
akce je příjemné a utužují se na něm přátelství pinčařů. 
 
Letos nás čeká ještě podzimní výstava v Brně a to v sobotu 23.září 2017. Následující den – v neděli – 
mohou naši pejskaři navštívit výstavu v Brně na Výstavišti, kde jsou vystavováni naši pejsci v rámci 
společenských plemen. Součástí výstavy bude i bonitace. Informace k nim včetně přihlášek bude 
uveřejněna na našem webu a také v tomto Zpravodaji. 
 
V příštím roce nás čeká zase Speciální výstava a rozhodli jsme se na jejím konání v Náměšti na Hané 
(16.6.2018). Výstava se bude konat v krásném areálu zámku a zámecké zahrady. A tradičně budou 
výstavy zase v Praze na jaře a na podzim v Brně. A dále v příštím roce bude v rámci Klubové výstavy v 
Praze konaná členská schůze (dle Stanov má být 1 x za 3 roky) a bude se volit nový výbor Klubu a 
chovatelské kolegium. 
 
Prosím o věnování pozornosti informační části Zpravodaje. 
Především je nutné zajišťovat včasné placení klubových příspěvků (termín vždy do 31.května toho 
kterého roku) a oznamování změn bydlišť, telefonních spojení, mailů apod. Současně bude na našem 
webu uveřejněn materiál : Genetika v chovu psů – zuby. Je to materiál, který sestavovala ještě dr. 
Rotreklová (bývalá prezidentka KP), která se touto problematikou zabývala a je stále aktuální! 
 
Jak jsme již dříve informovali, byly vypracovány nové Stanovy – dříve Klubu, nyní Spolku, byly 
odsouhlaseny příslušným Ministerstvem a zajistíme jeho vydání formou samostatného výtisku a 
následně předání všem členům: nejpozději začátkem příštího roku. 
 
Závěrem přeji všem příjemné prožití zbytku prázdnin a těším se na shledanou na Klubové výstavě v 
Brně v září 2017. 
 
 
Za Klub pinčů ČR: Jana Drátovníková, jednatel 

  

http://www.klubpincu.eu/


Výbor klubu 
Prezident: 

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

Jednatel: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Členské poplatky a poplatky spojené s chovem: 

Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) ……………………………………………………………………………… 100 Kč 
Roční členský příspěvek do klubu ……………………………………………………………………………………………  360 Kč 
Roční členský příspěvek rodinného příslušníka ………………………………………………………………………..   90 Kč 
Vystavení krycího listu pro člena klubu …………………………………………………………………………………….100 Kč 
Vystavení krycího listu pro nečlena …………………………………………………………………………………………. 300 Kč 
Kontrola vrhu – za každé štěně …………………………………………………………………………………………………. 30 Kč 
 
Bonitace: 

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

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

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

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

  



Informace členům klubu 
 

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

 
Povinnost majitelů bonitovaných psů: 
 

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

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

ČMKÚ jako chovný, nelze jej použít pro krytí. 

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

prvním vrhu. 

 

Chov psů jako podnikatelská činnost: 

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

mailto:kracikova@cmku.cz


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

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

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

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

informace. 

 

 

 

  



Propozice ke Klubové výstavě v Brně 23.9.2017 
 

 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 
A BONITACI 

23.9.2017 Brno – Komárov 
Kynologické centrum při ul. Lomená 

 
Uzávěrka 8.9.2017 (pátek), elektronické 

přihlášky do 13.9.2017 (středa) 

 

Klubová výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší 

mladý, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán, BOB, BOS, Nejlepší pár psů, Nejlepší 

chovatelská skupina 

 

Program výstavy a bonitace: 

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

09:00 – 15:00 hod.  zahájení výstavy, posuzování v kruzích s přestávkou na 

oběd před posuzováním posledního plemene (čas konce 

je pouze orientační, bude upřesněn ve vstupních listech 

podle počtu přihlášených zvířat) 

15:00 – 17:00 hod. bonitace (přesný čas začátku bude upřesněn dle počtu 

přihlášených jedinců na výstavu cca týden před akcí) 

 

Posuzovatel bonitace a výstavy:  

 Petra Vodrážková (CZ) posoudí všechna plemena 

 

Bonitace: 

 Poplatek za bonitaci  člen klubu 200,- Kč 

nečlen 600,- Kč 

přihláška na místě konání za příplatek +150,- Kč 

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

 Na bonitaci předložte originál PP. 

 U německých pinčů předložit výsledek posouzení RTG kyčelních kloubů. 

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



 Nedílnou součástí bonitace je i focení zvířete v postoji, nezapomeňte zajít za 

fotografem, který bude k dispozici po celý den. 

Klubová výstava: 

 Poplatek za výstavu  třída štěňat 150,- Kč 

třída dorostu 200,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa člena klubu 420,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa člena klubu 390,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa nečlena 600,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa nečlena 550,- Kč 

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

zaplatí 150,- Kč za každého psa 

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

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

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

poplatku, pro přihlášky do třídy vítězů také kopii šampionátu. 

 Na výstavě předložte originál PP. 

 

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky na výstavu a bonitaci zašlete nejpozději do 8.9.2017 na adresu uvedenou na 

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

13.9.2017. 

 

Tituly:  

Nejhezčí štěně  může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 

Nejlepší dorost  může být udělen psu nebo feně ve třídě dorostu 

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

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

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

CAJC    může být udělen nejlepšímu psu i feně ve třídě mladých 

CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

resCAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

http://www.dogoffice.cz/


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

(mezitřída, otevřená, vítězů) 

BOB může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem 

BOS může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví, než je 

jedinec s titulem BOB 

 

Rozdělení do tříd: 

Třída štěňat stáří 3-6 měsíců 

Třída dorostu stáří 6-9 měsíců 

Třída mladých stáří 9-18 měsíců 

Mezitřída stáří 15-24 měsíců 

Třída otevřená stáří od 15 měsíců  

Třída vítězů stáří od 15 měsíců, držitel Klubového vítěze, Národního vítěze, 

Šampiona, Interšampiona 

Třída čestná stáří od 15 měsíců 

Třída veteránů stáří od 8 let výše 

 

Soutěže: 

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

plemene a stejného majitele, kteří byli posouzeni na výstavě 

Nejlepší chovatelská do soutěže mohou být přihlášeny skupiny nejméně tří jedinců 

skupina stejného plemene a stejného chovatele, kteří mají alespoň dva 

rozdílné otce nebo matky a byli posouzeni na výstavě 

 

Veterinární podmínky: 

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

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

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

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

nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

 

  



Všeobecná ustanovení: 

Výstava je přístupná psům a fenám, zapsaným v plemenných knihách, uznaných FCI, kteří 

dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být 

zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené 

psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. 

Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují 

háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo 

veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. 

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU.  V případě, 

že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 

výstavy. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán. 

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

účelem identifikace dle předpisu FCI. 

Protesty:  

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních 

důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně 

současně se složením jistiny 300,- Kč a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, 

jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

Platby za bonitaci a výstavu: 

Platby lze provést pouze na účet Klubu pinčů vedený u České spořitelny 1346087339/0800. 

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 (Lomená 615/60, 

617 00 Brno-jih-Komárov). 

Od vlakového nádraží Brno: tramvají č. 12 směr Komárov (odjezd z nástupiště před nádražím). 

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 čtvrté světelné křižovatce (po levé straně 

uvidíte točnu tramvaje č. 12) odbočit vpravo. Na další křižovatce (hned za garážemi po pravé 

straně) odbočit vpravo a po ulici Lomená až na konec. Po projetí pod dvěma železničními 

mosty jste na místě. 

Autem odkudkoliv: cílem je dostat se 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 mosty jste na 

místě. 



Ohlédnutí za 18. ročníkem Memoriálu Dr. Rotreklové 
 

Letos jsme se již podruhé setkali v krásném prostředí na pražské Císařské louce. Krásné letní počasí nás 

všechny sluníčkově naladilo a užili jsme si příjemný den ve společnosti dalších příznivců všech pinčích 

plemen. 

Děkujeme ještě jednou sponzorovi výstavy, e-shopu PetHome za vzorky krmiv a dárkové poukazy. 

 

 

 

Výsledky výstavy i bonitace, která proběhla po skončení výstavy, naleznete níže. 

 

 

Výsledky výstavy 
 

Německý pinč černý s pálením 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Banzay Zloty Zonkil třída mladých pes  V2 

Cyras AiOr  Set Bohemicus třída mladých pes  V1 CAJC 

Darius Sanela mezitřída pes  V1 CAC 

Amon Re  Smíšek třída otevřená pes  V1 CAC 

Aramis AiCo Set Bohemicus třída otevřená pes  V2 resCAC 

Bondy Jitřenka Moravia třída vítězů pes  neposouzen 

Bres Ferry Smíšek třída vítězů pes  V1 CAC 

Jet Set Black Bohemia třída veteránů pes  V1 BOV 

Cesmine AiOr Set Bohemicus třída mladých fena  V1 CAJC 

Haydey Harpya Rozárka třída mladých fena  V2 

 

  



Německý pinč červený 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Borneo in red AiJo Set Bohemicus třída otevřená pes  V1 CAC 

Emerson Sam Harmony Star třída vítězů pes  

V1 CAC Nejlepší pes, 
Klubový vítěz pes, 
BOS 

Just One Red 
Angel King Black třída vítězů pes  V2 resCAC 

Celleste AiOr Set Bohemicus třída mladých fena  V1 CAJC BOJ 

Sorea Pinch-hit's FCI třída mladých fena  V2 

Bahati Sanela třída vítězů fena  V2 resCAC 

Baira Jitřenka Moravia třída vítězů fena  V3 

Belly Ruby AiJo Set Bohemicus třída vítězů fena  neposouzen 

Melody of my 
soul King Black třída vítězů fena  

V1 CAC Nejlepší fena, 
Klubový vítěz fena, 
BOB, Vítěz memoriálu 
Dr. Rotreklové 

Air Set  von Masterhof třída čestná fena  V1 vítěz třídy čestné 

Gennie Sanny 
D&D King Black třída veteránů fena  V1 

 

Opičí pinč 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Doria vom Wilden Wuff třída otevřená fena  

V1 CAC Nejlepší fena, 
Klubový vítěz fena, 
BOB, Vítěz memoriálu 
Dr. Rotreklové 

 

Trpasličí pinč černý s pálením 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Florinio 
od Hobšovického 
rybníka třída dorostu pes  VN1 Nejlepší dorost 

Eron 
od Hobšovického 
rybníka třída mladých pes  V2 

For Pleasure  JanLand třída mladých pes  V1 CAJC BOJ 

Ibizz Roxxyss Rozárka třída otevřená pes  VD1 

Orriflay Valkýrra Rozárka třída dorostu fena  VN1 Nejlepší dorost 

Jesper Norgia Rozárka třída mladých fena  V2 

Puppe z Iru třída mladých fena  V1 CAJC 

Jenifer Norgia Rozárka mezitřída fena  V1 CAC 

Ambra Vytunie třída otevřená fena  V1 CAC 

Elsa Gräfin von Burg Wildenstein třída vítězů fena  V1 CAC 

Yashika Trrixxy Rozárka třída vítězů fena  V2 resCAC 

Albi Alba Bartland třída čestná fena  V1 vítěz třídy čestné 

Brendy Black Golden World třída veteránů fena  V1 

 



Trpasličí pinč červený 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Daunte 
od Hobšovického 
rybníka třída otevřená pes  

V1 CAC Nejlepší pes, 
Klubový vítěz pes, 
BOB, Vítěz memoriálu 
Dr. Rotreklové 

Casanova Mali Zmaj třída čestná pes  V1 vítěz třídy čestné 

Bellis MI Red & Wal třída štěňat fena  VN1 Nejlepší štěně 

Feliz 
od Hobšovického 
rybníka třída dorostu fena  VN1 

Arwen MI  Red & Wal třída mladých fena  V2 

Nessye Trrixxy Rozárka třída mladých fena  V1 CAJC 

Axi MI Red & Wal mezitřída fena  V1 CAC 

Maat FG z Iru třída vítězů fena  

V1 CAC Nejlepší fena, 
Klubový vítěz fena, 
BOS 

Annabella z Pražské pláně třída veteránů fena  V1 BOV 

 

 

 

Přehled bonitovaných jedinců na jarní Klubové výstavě 
 

Německý pinč psi: 

Banzay Zloty Zonkil  28.3.2016 
Barva:    černý s pálením 
Otec:    Red Bull Black Bohemia 
Matka:    Bajka Funny Gang 
Výška:    48,5 cm 
Chovatel:   Janina Owcarzy 
Majitel:   Hana Kufová 
Bonitační výsledek:  chovný, IV, H2, H8, I4, P1 
 
Borneo in red AiJo  14.5.2015 
Set Bohemicus 
Barva:    červený 
Otec:    Just One Red Angel King Black 
Matka:    Air Set von Masterhof 
Výška:    48,5 cm 
Chovatel:   Klára Hašková 
Majitel:   Lenka Hrbková 
Bonitační výsledek:  chovný, I, A1, C1, C3, P1 
 
  



Brownie in red AiJo  14.5.2015 
Set Bohemicus 
Barva:    červený 
Otec:    Just One Red Angel King Black 
Matka:    Air Set von Masterhof 
Výška:    47,5 cm 
Chovatel:   Klára Hašková 
Majitel:   Veronika Zelenková 
Bonitační výsledek:  chovný, I, A1, C1, H3, P1 
 
Darius Sanela   18.7.2015 
Barva:    černý s pálením 
Otec:    Acon de Villa Duria 
Matka:    Baira od Čtyř bříz 
Výška:    49 cm 
Chovatel:   Silvie Pilařová 
Majitel:   Silvie Pilařová 
Bonitační výsledek:  chovný, IV, A1, H2, I4, P1 

 

Trpasličí pinč psi: 

Daunte od Hobšovického rybníka 4.10.2015 
Barva:     červený 
Otec:     Casanova Mali Zmaj 
Matka:     Ambra Vytunie 
Výška:     29 cm 
Chovatel:    Štěpánka Svobodová 
Majitel:    Pavla Holasová 
Bonitační výsledek:   chovný, I, A1, F3, P1 
 
Eron od Hobšovického rybníka 14.5.2016 
Barva:     černý s pálením 
Otec:     Tahu Mali Zmaj 
Matka:     Lollipop Mali Zmaj 
Výška:     33 cm 
Chovatel:    Štěpánka Svobodová 
Majitel:    Lubomír Jandera 
Bonitační výsledek:   chovný, IV, A1, C1, H1, K1, P1 
 
For Pleasure Janland   29.4.2016 
Barva:     černý s pálením 
Otec:     Seventh Heaven vom Camp Achensee 
Matka:     Althea Anny Janland 
Výška:     30 cm 
Chovatel:    Jana Janečková 
Majitel:    Jana Janečková 
Bonitační výsledek:   chovný, IV, A1, F3, P1 
 
 



Trpasličí pinč feny: 

Arwen MI Red&Wal   15.1.2016 
Barva:     červená 
Otec:     Igor Graf von Burg Wildenstein 
Matka:     Maat FG z Iru 
Výška:     28 cm 
Chovatel:    Zuzana Staňková 
Majitel:    Hildegarda Sniegoňová 
Bonitační výsledek:   chovná, I, A1, H3, P1 
 

Axi MI Red&Wal   15.1.2016 
Barva:     červená 
Otec:     Igor Graf von Burg Wildenstein 
Matka:     Maat FG z Iru 
Výška:     28 cm 
Chovatel:    Zuzana Staňková 
Majitel:    Karla Tošenovská 
Bonitační výsledek:   chovná, I, A1, E1, F2, H3, K1,  P1 
 

Jenifer Norgia Rozárka  25.12.2015 
Barva:     černá s pálením 
Otec:     Lorn z Iru 
Matka:     Norgia Kabretta Rozárka 
Výška:     29 cm 
Chovatel:    Kateřina Rejnková 
Majitel:    Jarmila Smahová 
Bonitační výsledek:   chovná, IV, A1, F2, P1 
 

Jesper Norgia Rozárka   25.12.2015 
Barva:     černá s pálením 
Otec:     Lorn z Iru 
Matka:     Norgia Kabretta Rozárka 
Výška:     28,5 cm 
Chovatel:    Kateřina Rejnková 
Majitel:    Radka Horáková 
Bonitační výsledek:   chovná, IV, A1, C1, H1, P1 
 

Puppe z Iru    1.5.2016 
Barva:     černá s pálením 
Otec:     Yoshi von der Rheinebene 
Matka:     Hell z Iru 
Výška:     30 cm 
Chovatel:    Ivana Ďuricová 
Majitel:    Lenka Horáčková 
Bonitační výsledek:   chovná, IV, A1, H3, K1, P1 
  



Víkendové setkání přátel pinčů a Klubová výstava v České Třebové 
 

Po dobré zkušenosti z loňského roku jsme se rozhodli i letos zopakovat Víkendové setkání přátel pinčů. 

A protože letos nepořádá náš klub speciální výstavu, využili jsme možnosti, kterou nám dává ČMKU a 

uspořádali „navíc“ ještě jednu klubovou výstavu.  

Potkali jsme se znovu v hezkém prostředí kynologického areálu Podhorka v České Třebové. S ohledem 

na prázdninový provoz jsme na pátek ani sobotu neměli zajištěn personál v kantýně, ale samoobsluha 

nám nevadila, spíše naopak, ocenili jsme, že setkání přátel pinčů je bez cizí přítomnosti.  

Potěšilo nás, že na sobotní ochutnávku různých psích sportů dorazili i nováčci s mladými zvířaty. Stejně 

tak nám ale udělala radost účast i některých pinčích seniorů, mohli jsme ocenit, jak aktivní pinčové jsou 

až do pozdního věku. Všichni si připravené hry a soutěže náramně užili, společně jsme naše svěřence 

vzali na procházku, poseděli a opekli špekáčky. Shodli jsme se ale také na tom, že bylo vše trochu 

hektické, proto pro příští rok konání Víkendového setkání a výstavu oddělíme, abychom na „pracovní“ 

aktivity našich čtyřnožců měli více času. 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali sponzorům Víkendového setkání – za krásné upomínkové 

sklenice paní Romaně Masojídkové a za velice chutné špekáčky k večernímu opékání panu Luďku 

Masejtkovi  

Neděle nás přivítala slunečným ránem, i když předpověď vyhrožovala deštěm. Výstava byla připravena, 

pan rozhodčí Šimek byl dobře naladěn, sponzor Juraj Sásik – Candy obdaroval přihlášené velkým 

vzorkem granulí i pamlsky, a tak jsme se s chutí pustili do výstavního víru. Zhruba v polovině se nás 

pokusilo počasí zastrašit asi půlhodinovou bouřkou, jenže co bychom to byli za pinčaře, kdyby nás jedna 

letní přeprška zahnala. 

Víkend jsme si náramně užili a už se těšíme na další společné setkání na výstavách nebo napřesrok na 

Víkendovém setkání s pořadovým číslem tři. 

 

  



Výsledky klubové výstavy 
 

Německý pinč černý s pálením 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Banzay Zloty Zonkil mezitřída pes  V1 CAC Nejlepší pes BOS 

Amon Re  Smíšek třída vítězů pes  nenastoupil 

Cesmine AiOr Set Bohemicus třída mladých fena  V1 CAJC BOJ 

Haydey Harpya  Rozárka třída mladých fena  nenastoupil 

 

Německý pinč červený 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Air Set  von Masterhof třída vítězů fena  
V1 CAC Nejlepší fena 
BOB 

Belly Ruby AiJo Set Bohemicus třída vítězů fena  V2 resCAC 

 

Trpasličí pinč černý s pálením 

Jméno 
Chovatelská 
stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Florinio 
od Hobšovického 
rybníka třída dorostu pes  VN1 

Orchidee Valkýrra  Rozárka třída mladých fena  nenastoupil 

Puppe z Iru třída mladých fena  VD1 

Jenifer Norgia Rozárka mezitřída fena  nenastoupil 

Carrie Ex Aurus Apex třída otevřená fena  V1 CAC 

Lollipop Mali Zmaj třída vítězů fena  V1 CAC 

Egorra Vinnie  Rozárka třída veteránů fena  V1 BOV 

Ambra Vytunie třída čestná fena  V1 Vítěz třídy čestné 

 

Trpasličí pinč červený 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Bastien Jordánský poklad třída dorostu pes  VN1 Nejlepší dorost 

Casanova Mali Zmaj třída čestná pes  V1 Vítěz třídy čestné 

Nessye Trrixxy  Rozárka třída mladých fena  nenastoupil 

Maat FG z Iru třída vítězů fena  
V1 CAC Nejlepší fena 
BOB 

 

 


