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Přejeme všem členům Klubu pinčů klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. 

 

 

  



Úvodní slovo 
 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a naši příznivci! 
 
Máme za sebou další rok činnosti našeho Klubu pinčů a vyhodnocujeme naše aktivity a všechny klubové 
akce, pořádané v tomto roce. 
Letošního roku jsme uskutečnili dvě Klubové výstavy – v červnu v Praze na Císařském ostrově a na 
podzim v Brně v Komárově. Tato druhá výstava nám ale propršela, bylo to náročné jak pro pořadatele, 
tak i vystavující a hlavně hodně nepříjemné pro pejsky. Nakonec jsme to zvládli a proběhla i řádná 
bonitace. 
Začíná se stávat pravidlem pořádání Víkendového setkání přátel pinčů v České Třebové, jehož hlavním 
organizátorem je členka Klubu Klára Hašková. Přejeme si jenom, aby tato každoroční akce se setkala s 
větším počtem účastníků. Zdejší Kynologický klub nám zajišťuje maximální podmínky pro konání a 
příjemné zázemí (možnosti stanování i ubytování ve zděném objektu na cvičišti včetně zajištění 
i občerstvení). S konáním stejné akce počítáme i v dalších letech. 
 
V příštím roce zajišťujeme Speciální výstavu. Využili jsme možnosti pořádat tuto akci v rámci Náměšťské 
výstavy psů všech plemen, která se bude konat na zámku v Náměšti na Hané 16.června 2018 v sobotu. 
Výstava bude v krásném areálu zámku a zámecké zahrady a věříme, že bude našimi členy hojně 
zastoupená. 
Tradiční výstava na jaře v Praze bude zase na Císařském ostrově a to 12.5.2018 v sobotu. Součástí 
výstavy bude i řádná členská schůze, konaná v souladu se Stanovami a s ní spojená volba nového 
výboru Klubu. Pozvánku na schůzi obdržíte v řádném termínu 30 dní předem a součástí její bude i výzva 
členům pro návrh nových členů do vedení Klubu. 
Podzimní výstava se nebude konat jako každoročně v Brně vzhledem ke stavebním pracem na 
Výstavišti (bourací práce na velodromu) a kde se nebude konat MVP a které se jste zúčastňovali po 
naší výstavě následující den. Proto jsme zvolili možnost konání této výstavy u příležitosti Krajské 
výstavy v Lounech a to v září 2018.   
 
Zásadní změnou v názvu našeho klubu je název Klub pinčů ČR, zapsaný spolek. Byli jste informováni o 
vypracovávání nových Stanov tohoto Spolku, v současné době se řeší jejich konečné odsouhlasení na 
příslušném Ministerstvu. Na členské schůzi v Praze v roce 2018 bude představeno 
jejich definitivní znění a následně proveden tisk a předání všem členům. 
 
Věnujte také pozornost informační části Zpravodaje a předem také děkujeme za příspěvky z vašich řad 
do Zpravodaje. 
 
Závěrem bych chtěla popřát všem našim členům hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018 a současně 
hodně chovatelských úspěchů. 
 
Za Klub pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 

  



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.  
 

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 
 
Všechny tyto poplatky jsou příjmem na účet Klubu pinčů. 
 
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


Ohlédnutí za Klubovou výstavou v Brně 
 

Letos nám v Brně příliš nepřálo počasí, páníčkům, ale hlavně pejskům byla veliká zima, na bonitace se 

pak spustil hustý déšť. Ale díky výbornému občerstvení, které nám již tradičně brněnští kynologové 

přichystali, jsme nakonec vše zvládli a celý den si užili.  

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

Výsledky výstavy 
 

Německý pinč černý s pálením 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Cyras AiOr  Set Bohemicus třída mladých pes  V1 CAJC BOJ BOB 

Darius Sanela třída otevřená pes  nenastoupil 

Bondy Jitřenka Moravia třída vítězů pes  V1 CAC 

Jet Set Black Bohemia třída veteránů pes  V1 BOV 

Cesmine AiOr Set Bohemicus třída mladých fena  V2 

Haydey Harpya Rozárka třída mladých fena  V1 CAJC 

Burgwildenstein AiJo Set Bohemicus třída otevřená fena V1 CAC BOS 

Destina Sanela třída otevřená fena nenastoupila 

 

Německý pinč červený 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Fantom Sanela třída štěňat pes  VN1 nejlepší štěně 

Just One Red 
Angel King Black třída vítězů pes  nenastoupil 

Bahati Sanela třída vítězů fena  nenastoupila 

Air Set  von Masterhof třída čestná fena  V1 vítěz třídy čestné 

 

Trpasličí pinč černý s pálením 

Jméno Chovatelská stanice Třída Pohlaví Výsledek 

Chuligán Via Bohemica třída štěňat pes VN1 nejlepší štěně 

Set z Iru třída štěňat pes VN2 

Florinio 
od Hobšovického 
rybníka třída mladých pes  V1 CAJC BOJ 

Havranpírko Via Bohemica třída vítězů pes  V1 CAC BOB 

Orchidee Valkýrra Rozárka třída mladých fena  V1 CAJC 

Orriflay Valkýrra Rozárka třída mladých fena V2 

Jesper Norgia Rozárka třída mladých fena  V2 

Puppe z Iru třída mladých fena  V1 CAJC 

Jenifer Norgia Rozárka mezitřída fena  V1 

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 mezitřída pes  V1 CAC 

Bombina MI Red & Wal třída dorostu fena  VN1 nejlepší dorost 

Nessye Trrixxy Rozárka třída mladých fena  V1 CAJC 

 

 

 

 

 

 

  



Přehled bonitovaných jedinců 
 

Německý pinč psi: 

Cyras AiOr Set Bohemicus 11.7.2016 
Barva:    černý s pálením 
Otec:    Daveren´s Orkan for Casarius 
Matka:    Air Set Von Masterhof 
Výška:    47,5 cm 
Chovatel:   Klára Hašková 
Majitel:   Klára Hašková a Tomáš Fiedlere 
Bonitační výsledek:  chovná, IV, A1, P1, C1 
 
 

Německý pinč feny: 

Cesmine AiOr Set Bohemicus 11.7.2016 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Daveren´s Orkan for Casarius 
Matka:    Air Set Von Masterhof 
Výška:    48 cm 
Chovatel:   Klára Hašková 
Majitel:   Klára Hašková 
Bonitační výsledek:  chovná, IV, A1, P1, C1 
 
 
Haydey Harpya Rozárka 6.9.2016 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Amon Re Smíšek 
Matka:    Xenna Xennonna Rozárka 
Výška:    45 cm 
Chovatel:   Kateřina Rejnková 
Majitel:   Kateřina Rejnková 
Bonitační výsledek:  chovná, IV, A1, P1 
 
Katarina Freyr Neit  8.6.2016 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Dakota vom Calvorder Bahnhof 
Matka:    Freyr Neit Zetta 
Výška:    49 cm 
Chovatel:   Jakob Sannikov 
Majitel:   Marie Marková 
Bonitační výsledek:  chovná, IV, A1,J3, P1 
 

 

  



Trpasličí pinč psi: 

Havranpírko Via Bohemica  25.2.2016 
Barva:     černý s pálením 
Otec:     Semper Ante Kind of Magic 
Matka:     Dračí odvaha Via Bohemica 
Výška:     31 cm 
Chovatel:    Alena Kutíková 
Majitel:    Petra Miřátská 
Bonitační výsledek:   chovný, I, A1, K6, P1 
 
 
Trpasličí pinč feny: 

Nessye Trrixxy Rozárka  8.9.2016 
Barva:     červená 
Otec:     Varmentt Yagga Rozárka 
Matka:     Trrixxy Jully Rozárka 
Výška:     29 cm 
Chovatel:    Kateřina Rejnková 
Majitel:    Kateřina Rejnková 
Bonitační výsledek:   chovná, III, A1, C1, P1 
 
Orchidee Valkýrra Rozárka  24.9.2016 
Barva:     černá s pálením 
Otec:     Aron Black Jupiter King Black 
Matka:     Valkýrra Yagga Rozárka 
Výška:     27 cm 
Chovatel:    Kateřina Rejnková 
Majitel:    Kateřina Rejnková 
Bonitační výsledek:   chovná, IV, A1, F2, P1 
 
Orriflay Valkýrra Rozárka  24.9.2016 
Barva:     černá s pálením 
Otec:     Aron Black Jupiter King Black 
Matka:     Valkýrra Yagga Rozárka 
Výška:     26 cm 
Chovatel:    Kateřina Rejnková 
Majitel:    Miloš Pilný 
Bonitační výsledek:   chovná, IV, A1, F3, J7, P1 
 
Orssea Valkýrra Rozárka  24.9.2016 
Barva:     černá s pálením 
Otec:     Aron Black Jupiter King Black 
Matka:     Valkýrra Yagga Rozárka 
Výška:     26 cm 
Chovatel:    Kateřina Rejnková 
Majitel:    Kateřina Rejnková 
Bonitační výsledek:   chovná, IV, A1, P1 

  



Odpověď na dopis paní Merhoutové zveřejněný ve zpravodaji 1/2017 
 

Dobrý den pan Merhoutová! 
 
Především se musím za výbor Klubu pinčů omluvit, že na vaše sdělení, které jsme také uveřejnili 
ve Zpravodaji 1/17, reaguji až nyní. 
 
Beru na vědomí to, že jako oblastní poradce chovu máte omezenou činnost vzhledem k malému 
počtu chovatelů psů v okruhu vašeho bydliště. Nakonec se bude zřejmě tato činnost i pro ostatní 
poradce zužovat, protože jsme se dohodli pro kontroly vrhů i veterináři. Byla pro tuto kontrolu 
vyvinuta i tabulka. Chceme to chovatelům usnadnit, protože s narozenými pejsky stejně musí na 
kontrolu k veterináři a tak se vhodně tato činnost spojuje s kontrolou pro náš Klub.   Ctím za výbor 
vaši činnost v kynologii a de facto i poradenskou činnost i pro naše chovatele (nejenom kontroly 
vrhů). Nakonec po výčtu vaší činnosti v kynologii vás obdivuji, stejně tak i ve vašem osobním životě 
a vzdělávání. 
 
Snažíme se trochu omezovat schůzování, ale pokud nějaké takové proběhne, zápis z něho je 
součástí Zpravodaje, který by vám měl chodit elektronickou poštou. Není ale problém zasílat jej v 
papírové formě – pokud tak chcete, tak mě dejte vědět. Co se týká vlastního schůzování, nebylo 
zatím zapotřebí vás kontaktovat a nevyskytly se žádné konkrétní dotazy. Elektronickou formu 
výborové schůze nevyužíváme, protože ne všichni členové jsou technicky zabezpečeni. 
 
Závěrem sděluji, že si vaší práce vážíme a nadále chceme, aby jste práci oblastního poradce 
vykonávala dále. Kontaktní údaje na vás jsou již opraveny. 
 
Za výbor Klubu pinčů vám do vaší další práce a činnosti, a také mimo Klub, přeji hodně úspěchů a 
rodinného štěstí. 
 
Za KP : Jana Drátovníková, jednatel 
Brno, listopad 2017 
  



Zápis ze schůze výboru Klubu pinčů ČR ze 4.11.2017 
 

Z á p i s 
ze schůze výboru Klubu pinčů ČR 
 
konané dne 4. listopadu 2017 v Praze. 
 
Přítomni: Andrsová, Hajerová, Hašková, Smahová, Drátovníková 
Omluveni: Rejnková, Svobodová 
 
1. Klubové výstavy v roce 2018 : 
- 12.5.2018 Praha, Císařský ostrov 
                               posuzovatel: předběžně dohodnuta Fairaizlová Lenka, bude jednáno 
                                                     o eventuelním posuzovateli Beradzem (prověří Hašková) 
- 16.6.2018  Speciální výstava v Náměšti na Hané v rámci Náměštské výstavy všech plemen 
                               posuzovatel: Petr Řehánek 
- 9.9.2018 Louny v rámci Krajské výstavy 
                                posuzovatel není ještě upřesněn (návrh na Ridarčíkovou z Bratislavy) 
- Víkendové setkání přátel pinčů v České Třebové – plánuje se na konání v srpnu 2018, 
                                 zajišťuje Hašková, termín bude včas oznámen. 
Se zajištěním věcných cen vypomůže Drátovníková ve spolupráci s organizátory výstav. 
 
2. Členská schůze 
     se bude konat v rámci KV v Praze a to 12.5.2018. 
    - oznámení o konání schůze bude provedeno minimálně 1 měsíc dopředu a to v klubovém 
        Zpravodaji a na webových stránkách 
   - bude provedena volba nového výboru Klubu. Výbor předběžně doporučuje dořešit: 
       . funkci pokladníka Hany Vimrové (je vázána v profesním životě prací a studiem a 
         tuto činnost vykonává v zástupu Drátovníková-má i přístup ke Klubovému účtu) 
       . návrh na nového člena Staňkovou Zuzanu a Ďuricovou Ivanu 
   - bude provedena nové volba hlavních poradců: 
       výbor doporučuje nadále pro TP a OP Ivanu Hajerovou a pro NP Kateřinu Rejnkovou, 
   - na pozvánce členům Klubu na schůzi bude uvedeno, že každý jednotlivý člen Klubu se může 
      přihlásit jako zájemce o práci ve výboru případně navrhnout jiného člena do výboru a to na 
      adresu jednatele Klubu nejméně 14 dní před konáním schůze. 
 
3. Sponzor výstav je v současné době firma Candy z Pardubic. Protože je zajištěn sponzor na 
    jarní výstavu do Prahy a to firma Animals a na výstavy v Lounech a v Náměšti není nutné 
   zajistit sponzora, bude firma Candy oslovena až pro rok 2019. To také bude tomuto sponzorovi 
   oznámeno (zajistí Drátovníková). 
 
4. Zpravodaj 03/17 : 
    Hlavním obsahem budou výsledky poslední Klubové výstavy a jejího vyhodnocení 
     (na průběhu výstavy se značně podepsalo špatné počasí), dále přehled odchovů druhé části 
     (předáno Svobodové již dříve). Doporučuje se uveřejnit materiál k zubům, zpracovaným 
     dřívější prezidentkou Klubu dr. Rotreklovou a který je stále aktuální. 
 
 



5. Stanovy Spolku Klubu pinčů: 
    - prezidentkou KP se řeší definitivní odsouhlasení těchto Stanov (doplnění o čestná 
      prohlášení). Budou připraveny k prezentaci na členské schůzi v 05/18 a následně zajištěn 
      jejich tisk a předání všem členům 
   - bylo projednáno doplnění Stanov v části příloh (na příslušné Ministerstvo bylo předáno pouze 
      základní ustanovení Stanov, přílohy – Chovatelský a zápisní řád, Bonitační řád včetně výčtu 
      poplatků a uvedení výboru KP se pak k tomuto základnímu ustanovení přikládá) a to: 
      Chovatelský a zápisní řád: 
      . část Chovní jedinci – bod 10 se doplní: 
                                           Podmínkou zařazení do chovu u německých pinčů je plnochrupost 
                                           psa i feny a u trpasličích pinčů smí u zubů chybět buď 2 x P1 nebo 
                                           2 x M3, v žádném případě není přípustná kombinace obou. 
      . část Krytí -  za bodem 50 nový bod 51 (číselná řada se posune) v tomto znění: 
        U krytí musí být: - německý pinč: oba jedinci musí být plnochrupí 
                                     - trpasličí pinč: v případě chybějících zubů u feny nebo psa musí 
                                                                 druhý jedinec splňovat podmínku plnochruposti.                                                                  
      . část Vrh – za bodem 62 nový bod 63 (číselná řada se zase posune) v tomto znění: 
         Majitel chovné feny smí s ní chovat pouze v jednom Klubu (sleduje se ochrana zdraví feny). 
 
6.  Název plemene trpasličí pinč:                              
    Výbor projednal připomínku na název plemene: trpasličí pinč (standard FCI č.185). Tento název 
    byl ČMKU několikrát potvrzen, ale vyskytuje se na mnohých výstavách ještě i název malý 
    hladkosrstý pinč a jsou na výstavách tvořeny i samostatné posuzovací kruhy. 
    Jedná se o sdělení ČMKU z 9.12.2003, dále stížnost  našeho Klubu ze dne 22.3.2004 na   
    nedodržování tohoto výroku a opětovné sdělení ČMKU ze dne 7.4.2010, že plemenné knihy 
    a pořadatelé výstav jsou povinni používat schválený název (trpasličí pinč). Zatím tomu tak 
všude 
    není. 
    Prezidentka Klubu zajistí v tomto směru opětovné sdělení ČMKU o zajištění nápravy. Podklady 
     obdrží od Drátovníkové. 
  
Zapsala: Drátovníková 
Praha/Brno listopad 2017 
 
  



Speciální výstava v Náměšti na Hané 
 

 



Klubový šampion 2017 
 
Připomínáme zájemcům o přiznání titulu „Klubový šampion“, aby odesílali podklady pí. Kateřině 
Rejnkové. Za rok 2017 je POSLEDNÍ možnost do konce 3/2017. 
Níže uvádíme tabulku, podle které si můžete zjistit, jak si „stojíte“. Tituly se budou udělovat na 
klubové výstavě. 
Rádi bychom zdůraznili, že do soutěže o Klubového šampiona se započítávají výsledky výstav za 
celou výstavní kariéru zvířete, tj. NEJEDNÁ se pouze o výstavy, které Váš pejsek absolvoval v roce 
2017, započítejte i výstavy z minulých let. 
 
P R O P O Z I C E   S O U T Ě Ž E   K L U B O V Ý   Š A M P I O N 
 
1. Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru, vyhlášenou Klubem chovatelů pinčů. 
2. Zúčastnit se mohou jedinci plemene německý, trpasličí a opičí pinč. 
3. Soutěž není povinná. 
4. Účast v soutěži je limitovaná získáním tohoto titulu – titul lze získat pouze jednou. 
5. Titul se uděluje při získání minimálně: 

a. 300 bodů pes 
b. 250 bodů fena (bodové zvýhodnění fen je dáno jejich handicapem v případě hárání, 

březosti a odchovu štěňat) 
6. Výstavy, jejichž výsledky jsou předmětem bodování této soutěže, musí být pořádány 
organizacemi akceptovanými FCI. 
7. Soutěž se vyhodnocuje 1x ročně. 
8. Zájemce, jenž se chce se svým pinčem soutěže zúčastnit, zašle na konci výstavní sezóny 
(nejpozději do 31.3. následujícího roku) doporučeným dopisem na adresu výborem pověřené 
osoby (u našeho klubu p. Rejnková) tyto podklady: 

a. fotokopii průkazu původu 
b. jméno a adresu majitele psa 
c. jméno psa včetně chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu, 
d. Jména obou rodičů 
e. rozpis výstavních ocenění s bodovým hodnocením (dle tabulkové části) 
f. fotokopie výstavních posudků, popř. jiných dokladů (diplomy, karty a p.) 

9. Pověřená osoba rozpisy a body překontroluje, celou soutěž vyhodnotí a zajistí uveřejnění 
výsledků ve Zpravodaji Klubu pinčů. 
10. Diplomy a poháry za Klubového šampiona obdrží držitelé titulu na nejbližší Klubové výstavě. 
 

 



 Výstava Oblastní/ 
krajská 

Národní Speciální Klubová MVP Evropská Světová 

 Hodnocení/ 
titul 

Body Body Body Body Body Body Body 

Třída 
dorostu 

VN 0 1 1 1 2 5 10 

Třída 
mladých 

V1 2 3 3 3 4 10 20 

V2 1 2 2 2 3 8 15 

V3 0 1 1 1 2 5 10 

V4 0 0 0 0 1 3 5 

Mezitřída, 
třída 
otevřená, 
vítězů, 
šampionů 

V1 3 4 4 4 5 13 25 

V2 2 3 3 3 4 10 20 

V3 0 1 1 1 2 8 15 

V4 0 0 0 0 1 3 5 

Třída 
veteránů 

V1 2 3 3 3 4 10 20 

V2 1 2 2 2 3 8 15 

V3 0 1 1 1 2 5 10 

V4 0 0 0 0 1 3 5 

Čekatelství 
šampionátů 

CAJC 0 5 5 5 6 15 30 

CAC 0 10 10 10 12 30 60 

r.CAC 0 5 5 5 6 15 30 

CACIB 0 0 0 0 20 50 100 

r.CACIB 0 0 0 0 10 25 50 

Tituly Nejlepší 
mladý/veterán 

0 4 4 4 5 13 25 

Oblastní/krajský 
vítěz 

3 0 0 0 0 0 0 

Vítěz výstavy 0 5 5 0 10 0 0 

Národní vítěz 0 10 0 0 0 0 0 

Klubový vítěz 0 0 0 15 0 0 0 

Vítěz 
memoriálu 

0 0 0 15 0 0 0 

Evropský vítěz 0 0 0 0 0 25 0 

Světový vítěz 0 0 0 0 0 0 50 

BOB 0 5 5 5 10 25 50 

Soutěže BIG 
junior/veteran 

3 4 0 0 8 20 40 

BIG 3 5 0 0 10 25 50 

2. BIG 2 4 0 0 5 13 25 

3. BIG 1 3 0 0 3 6 13 

BOD 0 10 0 0 20 50 100 

2. BOD 0 5 0 0 10 25 50 

3. BOD 0 3 0 0 5 13 25 

BIS 7 20 0 0 30 75 150 

2. BIS 5 10 0 0 15 38 75 

3. BIS 3 5 0 0 8 19 38 



 


