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Úvodní slovo  

Autor: Mgr. Zuzana Staňková, jednatel   

Vážení přátelé, členové KPČR, majitelé, 

příznivci a chovatelé pinčů německých, opičích, 

rakouských a trpasličích. 

 

Dovolte mi, abych vás za výbor Klubu pinčů 

České republiky, z. s. oslovila v novém 

Zpravodaji. Léto je v plném proudu, mnozí 

z vás jsou připraveni na plné využití volných 

chvil se svými blízkými, přáteli, mnozí z vás se 

věnují svým odchovům, nebo jen tak trávíte čas 

v přítomnosti svých pinčů.  

V uplynulé polovině roku se toho dost událo, 

co se týká života Klubu pinčů ČR, z. s.  Proto 

malá rekapitulace.  

V květnu se uskutečnila další významná 

výstava našeho klubu v Praze na Císařském 

ostrově, 19. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové.   

Výsledky jsou uvedeny na dalších stránkách 

Zpravodaje. Velký dík patří organizátorům 

výstavy, firmě JK Animals, která poskytla 

hodnotné ceny. Účast byla již tradičně velká, 

těší mě, že jsem se mohla setkat se spoustu 

přátel. 

Na členské schůzi, která proběhla na výstavě, 

byl schválen nový výbor a revizní komise KPČR.   

Stala jsem se jednatelkou KPČR, děkuji za 

důvěru. Ve spolupráci s paní Klárou Haškovou 

se budu také věnovat úpravám webových 

stránek a vydávání nového Zpravodaje. Věřím, 

že se vám nová podoba bude líbit a něco 

zajímavého si přečtete.  

Velkou novinkou pro nás, členy Klubu, je také 

přítomnost jednoho jedince plemene Rakouský 

pinč (foto na obálce) v ČR, jehož vedení v rámci 

ČMKU bylo svěřeno právě naší Plemenné 

knize 1. Klub pinčů tak zastřeší již 4 plemena – 

německý pinč, opičí pinč, rakouský pinč 

a trpasličí pinč. 

V červnu proběhla další výstava, tentokrát 

Speciální výstava pinčů v rámci Oblastní 

výstavy psů všech plemen v Náměšti na Hané 

v krásném zámeckém parku. Je velká škoda, že 

účast byla velmi malá.   Výsledky jsou uvedeny 

na dalších stránkách Zpravodaje. Poděkování 

patří rozhodčímu panu MVDr. Šimkovi za velmi 

příjemnou atmosféru a jeho skvělou propagaci 

plemen pinčů. 

V rámci dvou výborových schůzí jsme řešili 

otázky týkající se dalších výstav, jejich 

organizace, změn v práci výboru Klubu, otázku 

GDPR, s níž se potýkáme. Proto vám všem 

posíláme Zpravodaj v písemné podobě. Je zde 

celé znění podmínek na ochranu osobních dat 

v rámci Klubu a jeho činnosti. U vás, kteří jste 

poskytli e-mailovou adresu, posíláme 

zpravodaj i v elektronické podobě.  

Pro další období byla navázána spolupráce 

s organizátory Krajské výstavy psů v Lounech, 

kde proběhne v neděli 9. září 2018 také naše 

Klubová výstava. Propozice jsou na stránkách 

Zpravodaje. 

Všechny vás na výstavu zvu. Přijďte se podívat, 

podpořit vystavovatele, chovatele, přijďte si 

odpočinout od běžného shonu, užít života, 

najít nové přátele. Těšíme se na vás a vaše psí 

miláčky. 

KAŽDÝ PES MÁ JEDNO 

VELKÉ PŘÁNÍ. MILUJTE 

MNE. 

Helen Exleyová 
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Chtěla bych vás, členy Klubu pinčů České 

republiky, z. s., požádat o spolupráci při tvorbě 

Zpravodajů, webových stránek, FB. Rádi 

uvítáme vaše náměty, případně články, 

fotografie, odkazy na zajímavé webové stránky 

pro chovatele, sporťáky a pracovní témata. 

Využijte k tomu, prosím, e-mail 

klubpincucr@gmail.com, případně e-mail 

stankova.z@centrum.cz .  

Určitě nezapomínáme ani na chovatelské 

zázemí a na vaši žádost zveřejníme informace 

a odkazy na vaše webové stránky 

a poskytneme informace o vašich odchovech či 

nabídkách ke krytí. 

Přeji vám příjemnou a pohodovou druhou část 

roku 2018 a skvělé výstavní a chovatelské 

výsledky.  

 

  
Obrázek 1: Camouflage Dream MF a Cold Coffe MF Red & Wal (autor: Staňková) 

mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:stankova.z@centrum.cz
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Výbor Klubu pinčů České republiky, z. s. 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková    

Eva Andrsová – prezident 

Blanická 13 

120 00 Praha 2 

tel. 224 256 400 

mobil: 602 391 253 

e-mail: andrs.eva@juwim.cz 

Mgr. Zuzana Staňková – jednatel 
Konečná 1177 

755 01 Vsetín 

mobil: 603 239 967 

e-mail: klubpincucr@gmail.com, 

stankova.z@centrum.cz  

Jana Drátovníková – pokladna 

Tř. kpt. Jaroše 12 

602 00 Brno 

mobil: 775 676 869 

e-mail: janapinci@seznam.cz  

Ing. Hana Vimrová – člen výboru 

Vodárenská 2382 

272 01 Kladno 

tel.: 312 664 326 

mobil: 773 199 152 

e-mail: vimrova.h@seznam.cz 

Bc. Klára Hašková, DiS. – hlavní 

poradce chovu německý pinč, 

rakouský pinč a dílčí plemenná kniha, 

propagace, marketing, psí sporty 

Levá 241/6 

277 32 Čečelice 

mobil: 777 251 227 

e-mail: haskova@klubpincu.eu, 

klubpincucr@gmail.com 

Ivana Hajerová – hlavní poradce chovu 

trpasličí pinč a opičí pinč a dílčí 

plemenná kniha 

Jičínská 43 

130 00 Praha 3 

mobil: 721 652 120 

e-mail: hajerova.aliv@seznam.cz  

Ing. Jarmila Smahová – poradce chovu 

opičí pinč 

Za Roudnickou branou 326 

273 24 Velvary 

mobil: 722 604 844 

e-mail: vysehradske.podhradi@centrum.cz 

Revizní komise Klubu pinčů České republiky, z. s. 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková    

Ivana Ďuricová – předseda 

Nový Březenec 112 

431 11 Jirkov 

mobil: 736 206 238 

e-mail: trpaslicipincziru@seznam.cz  

 

 

Silvie Pilařová - člen 

Bechtlín 74 

411 86 Bechtlín 

mobil: 605 901 081 

e-mail: silviepilarova@seznam.cz  

 

 

mailto:andrs.eva@juwim.cz
mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:stankova.z@centrum.cz
mailto:janapinci@seznam.cz
mailto:vimrova.h@seznam.cz
mailto:haskova@klubpincu.eu
mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:hajerova.aliv@seznam.cz
mailto:vysehradske.podhradi@centrum.cz
mailto:trpaslicipincziru@seznam.cz
mailto:silviepilarova@seznam.cz
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Markéta Roznětínská 

mobil:  

e-mail:  marketazmrzlik@volny.cz 

Termíny klubových akcí  

Autor: Mgr. Zuzana Staňková    

Termín Akce Místo Informace 

9. 9. 2018 (neděle) Klubová výstava 
pinčů při Krajské 
výstavě psů 

Louny www.vystavalouny.websnadno.cz 
rozhodčí: Branko Milenkovič (Srb) 
Uzávěrky: 3.8.2018, 17.8.2018, 
22.8.2018 

  

Termíny mezinárodních a národních výstav v ČR  

Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

Termín Akce Místo Informace 

25.8.2018 – 26.8.2018  INTERDOG 
Bohemia 2018 

Mladá Boleslav www.interdogbohemia.com  
Uzávěrky: poslední 25.7.2018 

1.9.2018 – 2.9.2018 Moravskoslezská 
národní výstava 
psů Olomouc 

Olomouc www.floracanis.cz 
Uzýávěrky:1.7.2018, 15.7.2018, 
31.7.2018 

6.10.2018 – 7.10.2018 Mezinárodní 
výstava psů 
v Českých 
Budějovicích 

České 
Budějovice 

www.mvpcb.cz 
Uzávěrky: 10.8.2018, 24.8.2018, 
7.9.2018 

2.12.2018 Prague Expo Dog 
–CACIB 

Praha www.vystavapsu.cz 
Uzávěrky: 12.10.2018, 
26.10.2018, 2.11.2018 

12.1.2019 – 13.1.2019 Hanácká národní 
výstava psů 

Brno vystavaolomouc.info  

2.2.2019, 3.2.2019 Mezinárodní 
výstava psů DUO 
CACIB Brno 

Brno www.duocacib.cz 
 

  

mailto:marketazmrzlik@volny.cz
http://www.vystavalouny.websnadno.cz/
http://www.interdogbohemia.com/
http://www.floracanis.cz/
http://www.mvpcb.cz/
http://www.vystavapsu.cz/
http://www.vystavaolomouc.info/
http://www.duocacib.cz/
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Důležité webové stránky 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková  

Název odkaz 

FCI www.fci.be  

ČMKU www.cmku.cz  

Klub pinčů České republiky, z. s. www.klubpincu.eu  

Německý klub kníračů a pinčů www.schnauzer-pinscherclub.ch  

Rakousko: 1.Östereichische Schnauzer – 
Pinscherklub 

www.schnauzer-pinscherklub.at  

Obrázek 2: GOLD BONNIE D&D KING BLACK. Autor: Jiří Křívánek (zveřejněno se souhlasem majitele i autora) 

http://www.fci.be/
http://www.cmku.cz/
http://www.klubpincu.eu/
http://www.schnauzer-pinscherclub.ch/
http://www.schnauzer-pinscherklub.at/
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GDPR – Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková     

Vážení členové,   

Na webových stránkách Klubu pinčů České republiky, z. s. jsme vás informovali o nutnosti vyjádřit se 

k požadavku EU, které vstoupilo v platnost 25.5.2018. Toto nařízení se dotklo i našeho klubu.  

Bez vašeho písemného souhlasu nebudeme moci zveřejňovat žádné informace o vás a vašich psech, 

chovatelských stanicích, odchovech a krycích psech na stránkách www.klubpincu.eu a ani v klubovém 

Zpravodaji. 

Proto do tohoto Zpravodaje vkládáme celý formulář, který, prosím, podepište v případě souhlasu 

a ofoťte nebo naskenujte a pošlete na e-mail klubpincucr@gmail.com nejpozději do 31.8.2018. 

V případě nesouhlasu stačí poslat krátkou zprávu na týž e-mail a vaše údaje nebudou použity. Pokud 

se do 31.8.2018 neozvete a nijak nesdělíte vaše stanovisko k nakládání s vašimi osobními údaji, pak 

budeme uvádět jen jméno psa, vaše údaje budou uvedeny ve zkratce, např. Zuzana S. by bylo zkrácení 

mého jména. Také bychom vám nemohli zasílat Zpravodaj ani v tištěné, ani v elektronické podobě.  

Pro všechny výstavy a akce konané Klubem pinčů ČR, z. s. pak budete muset udělit souhlas se 

zveřejněním vašich údajů, což bude u každé přihlášky a propozic sděleno. 

Všem, kteří se nám již ozvali a poslali své souhlasy děkujeme a informace o vás budou již v krátkém 

čase upraveny na www klubu. 

Budete-li chtít souhlas zrušit, ať je to z důvodu zrušení členství, nebo nebudete chtít uvádět údaje 

o svých psech, je možné tento souhlas kdykoliv písemně zrušit na výše uvedeném e-mailu.  

Věříme, že nám vyjdete vstříc a zareagujete a zároveň tak podpoříte činnost klubu, zviditelníte naše 

oblíbená plemena pinčů a činnost našich chovatelů fen a majitelů krycích psů v rámci řízeného chovu 

pinčů v České republice. 

 

„Pinč je láska na celý život 😊“ 

 

  

http://www.klubpincu.eu/
mailto:klubpincucr@gmail.com
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Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů 

Já, níže podepsaný 

Jméno a příjmení:  ....................................................   

Datum narození:  ......................................................  

Bydliště:  .....................................................................................................................................................  

Kontaktní údaje (e-mail, telefon):  .............................................................................................................  

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a 

souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem: 

Název (spolku): Klub pinčů ČR, z.s. 

IČO: 48510386 

Sídlo: Blanická 13, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1315 

(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely: 

a) pro vnitřní potřebu spolku: 

• k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro 

zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora; 

• předávání osobních údajů nadřízeným organizacím (CMKU, FCI), partnerům a úřadům pro zajištění 

běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště; 

• k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu – jméno, 

příjmení, e-mail, telefon 

•  

b) pro marketingové a informační účely: 

• vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, 

brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve 

skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů; 

• zasílání informací o pořádaných akcích, výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu 

kontaktní údaje (e-mail, telefon); 

• zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku v rozsahu – jméno a příjmení; 

• zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující organizační 

jednotka, portrétová fotografie; 

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku, a dále 

také název organizační jednotky, jejímž jsem členem a věková skupina, do které podle věku aktuálně patřím. 

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení. 
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Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních 

údajů mám právo: 

• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně, 

• vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány, 

• vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů, 

• žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod, 

• žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich 

zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem, 

• žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů, 

• vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího 

profilování, 

• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, 

• mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho 

měsíce od obdržení žádosti správcem. 

V ......................................... dne ......................................... 

podpis .........................................................................................  
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Výše členských příspěvků v Klubu pinčů České republiky, z. s. 
 

Členské poplatky a poplatky spojené s chovem 

Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) 100,- Kč 

Roční členský příspěvek do klubu 300,- Kč 

Roční členský příspěvek rodinného příslušníka 90,- Kč 

Vystavení krycího listu pro člena klubu 100,- Kč 

Vystavení krycího listu pro nečlena klubu 300,- Kč 

Kontrola vrhu – za každé štěně 30,- Kč 

Bonitace 

Poplatek za bonitaci pro člena klubu 200,- Kč 

Poplatek za bonitaci pro nečlena klubu 600,- Kč 

Příplatek za bonitaci za platbu v den konání bonitace 150,- Kč 

Výstavní poplatky – klubové a speciální výstavy pořádané KPČR, z. s.  

Třída štěňat od 3 do 6 měsíců 150,- Kč 

Třída dorostu od 6 měsíců do 9 měsíců 200,- Kč 

Třída čestná 250,- Kč 

Třída veteránů 0,- Kč 

První pes člena klubu – ostatní třídy (mladých střední, otevřená, vítězů) 420,- Kč 

Druhý a další pes člena klubu – ostatní třídy 390,- Kč 

První pes nečlena klubu – ostatní třídy 600,- Kč 

Druhý a další pes nečlena klubu – ostatní třídy 550,- Kč 

 

Všechny výše uvedené poplatky jsou příjmem na účet Klubu pinčů České republiky, z. s.  

Inzerce ve Zpravodaji KPČR 

Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) 100,- Kč 

Roční členský příspěvek do klubu 300,- Kč 

Roční členský příspěvek rodinného příslušníka 90,- Kč 

Vystavení krycího listu pro člena klubu 100,- Kč 

Vystavení krycího listu pro nečlena klubu 300,- Kč 

Kontrola vrhu – za každé štěně 30,- Kč 

Bonitace 

Poplatek za bonitaci pro člena klubu 200,- Kč 

Poplatek za bonitaci pro nečlena klubu 600,- Kč 

Příplatek za bonitaci za platbu v den konání bonitace 150,- Kč 

Výstavní poplatky – klubové a speciální výstavy pořádané KPČR, z. s.  

Třída štěňat od 3 do 6 měsíců 150,- Kč 

Třída dorostu od 6 měsíců do 9 měsíců 200,- Kč 

Třída čestná 250,- Kč 

Třída veteránů 0,- Kč 

První pes člena klubu – ostatní třídy (mladých střední, otevřená, vítězů) 420,- Kč 

Druhý a další pes člena klubu – ostatní třídy 390,- Kč 

První pes nečlena klubu – ostatní třídy 600,- Kč 

Druhý a další pes nečlena klubu – ostatní třídy 550,- Kč 
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Informace hlavního poradce chovu 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková 
 

Na těchto stránkách v příštích zpravodajích budeme uvádět aktuální informace o chovu, o aktuálních 

odchovech, budeme zde zveřejňovat chovné psy a feny a uvádět čerstvě bonitované jedince. Součástí 

bude kontakt na majitele, fotografie psa ve výstavní pozici, bonitační kód, výstavní výsledky, částečná 

kopie titulní strany průkazu původu. Stejně tak budou všichni chovní psi a chovné feny uvedeni na 

webových stránkách klubu. Vzhledem k tomu, že nemáme dostatek zpracovaných podkladů, 

přineseme vám informace v dalším Zpravodaji.  

Zároveň prosíme majitele již chovných psů a fen, aby poslali aktuální informace o titulech a dalších 

výstavních výsledcích svých psů včetně fotografie ve výstavní pozici a kopie titulní strany PP na adresu 

klubpincucr@gmail.com nebo stankova.z@centrum.cz a do předmětu zprávy uvedli text CHOV PES 

(FENA). Prosíme co nejdříve, do 31.8.2018. Pak budou vaši psi, feny uvedeni bez výstavních ocenění, 

což je zajisté škoda. 

  

mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:stankova.z@centrum.cz
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Vzor přihlášky k bonitaci (na www.klubpincu.eu – Dokumenty - Formuláře) 

 

http://www.klubpincu.eu/
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Vzor kódovací tabulky platné od roku 2008 
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Pro srovnání uvádíme ještě kódovací tabulku, která platila do roku 2007  
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Klubová výstava – 19. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové 

Katalogové 
číslo 

Jméno 
Chovatelská 
stanice 

Třída Plemeno Pohlaví výsledek 

1 Demon JeJo  Set Bohemicus mladých 
německý pinč - 
černý s pálením 

pes V1, CAJC, BOJ 

2 Cyras AiOr  Set Bohemicus mezitřída 
německý pinč - 
černý s pálením 

pes V1, CAC 

3 Aramis AiCo  Set Bohemicus otevřená 
německý pinč - 
černý s pálením 

pes V1, CAC 

4 Darius  Sanela otevřená 
německý pinč - 
černý s pálením 

pes V2, res.CAC 

5 Bondy Jitřenka Moravia vítězů 
německý pinč - 
černý s pálením 

pes V1, CAC, Klubový vítěz, BOS 

6 Jet Set  Black Bohemia veteránů 
německý pinč - 
černý s pálením 

pes V1, VT 

7 Winora Dikingo Star of Elune štěňat 
německý pinč - 
černý s pálením 

fena VN1, nejlepší štěně 

8 Cesmine AiOr  Set Bohemicus mezitřída 
německý pinč - 
černý s pálením 

fena V1, CAC 

9 Destina  Sanela otevřená 
německý pinč - 
černý s pálením 

fena V1, CAC 

10 Aura Čertovo kopýtko veteránů 
německý pinč - 
černý s pálením 

fena V1, VT, BOV 

11 Berenika  Čertovo kopýtko veteránů 
německý pinč - 
černý s pálením 

fena V2 

12 Fantom Sanela mladých 
německý pinč - 
červený 

pes nenastoupil 

13 Borneo in red AiJo Set Bohemicus otevřená 
německý pinč - 
červený 

pes V1, CAC 

14 Just One Red Angel King Black vítězů 
německý pinč - 
červený 

pes V1, CAC 

15 First Lady  Sanela mladých 
německý pinč - 
červený 

fena V1, CAJC, Klubový vítěz mladých 

16 Celleste AiOr Set Bohemicus mezitřída 
německý pinč - 
červený 

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

17 Bahati  Sanela vítězů 
německý pinč - 
červený 

fena V3 

18 Belly Ruby AiJo  Set Bohemicus vítězů 
německý pinč - 
červený 

fena V1, CAC 

19 Melody Of My Soul  King Black vítězů 
německý pinč - 
červený 

fena V2, res.CAC 

20 Calypso Čertovo kopýtko čestná 
německý pinč - 
červený 

fena  V1, VT 

21 Grato  
Od Hobšovického 
Rybníka 

dorostu 
trpasličí pinč - 
černý s pálením 

pes VN1, nejlepší dorost 
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22 For Pleasur Janland otevřená 
trpasličí pinč - 
černý s pálením 

pes 
V1, CAC, klubový vítěz, BOB, 
vítěz memoriálu Dr. Rotreklové 

23 Athéna  
Czech Paradise 
Dog 

mladých 
trpasličí pinč - 
černý s pálením 

fena 
V1, CAJC, BOJ, klubový vítěz 
mladých 

24 Lollipop  Mali Zmaj vítězů 
trpasličí pinč - 
černý s pálením 

fena V1, CAC, klubový vítěz, BOS 

25 Yashika Trrixxy  Rozárka vítězů 
trpasličí pinč - 
černý s pálením 

fena V2, res.CAC 

26 Albi Alba  Bartland čestná 
trpasličí pinč- 
černý s pálením 

fena V1, VT 

27 Keanu  Mali Zmaj čestná 
trpasličí pinč-
červený 

pes V1, VT 

       

 Nejlepší pár psů Destina a Darius Sanela    

 Nejlepší chovatelská 
stanice  

Set Bohemicus    
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Speciální výstava pinčů v Náměšti na Hané 16. 6. 2018 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková 
V krásném zámeckém parku v Náměšti na Hané se 16. června 2018 uskutečnila Speciální klubová výstava 

pinčů, kterou posuzoval pan MVDr. František Šimek, kterému patří velké poděkování.

 

 

Obrázek 3: Z posuzování výstavy. (autor: Dianka F. SK) 
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Číslo Plemeno Třída Pohlaví Jméno Chovná stanice Owner Výsledek 

90 
Německý pinč - 
černý s pálením 

třída 
vítězů 

fena  Cesmine AiOr Set Bohemicus 
Haškovi Klára 
& Jaroslav 

V1, CAC 

91 
Německý pinč - 
červenohnědý 

třída 
mladých 

pes  Dakar Jejo Set Bohemicus 
Follaufová-
Mura Patrícia 

V1, CAJC, BOJ, BOS 

92 
Německý pinč - 
červenohnědý 

třída 
vítězů 

fena  Belly Ruby Aijo Set Bohemicus 
Staňková 
Zuzana 

V1, CAC, VSV, BOB 

93 
Německý pinč - 
červenohnědý 

třída 
vítězů 

fena  
Melody of my 
soul 

King Black 
Foltýnová 
Jana  

nenastoupil 

        

96 Opičí pinč 
třída 
mladých 

pes  Bonboon Bubbledog 
Habudová 
Katarína 

V1 

97 Opičí pinč 
třída 
mladých 

fena  Beeba Bubbledog 
Neubauerová 
Liběna Anna 

V1 

        

107 
Trpasličí pinč - 
černý s pálením 

třída 
mladých 

pes  Champion Via Bohemica 
Szturcová 
Anna 

nenastoupil 

108 
Trpasličí pinč - 
černý s pálením 

třída 
otevřená 

fena  Jenifer Norgia Rozárka 
Smahová 
Jarmila 

V1, CAC, VSV, BOB 
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Zápis z členské schůze konané dne 12.5.2018 v Praze na 
Císařském ostrově 

Autor: Jana Drátovníková 
Zápis z členské schůze Klubu pinčů, 
konané dne 12.5.2018 v Praze v rámci Klubové výstavy. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Schůzi řídila prezidentka Klubu pinčů Eva Andrsová. 
 

1. Byla zvolena volební komise pro volby do nového výboru Klubu. Byli zvoleni: 
Danker Lukáš, Fuljer Petr a Schejbalová Zuzana.  Tato komise sesbírala vyplněné volební lístky, 
které byly všem předány při prezentaci výstavy na jejím zahájení a ujala se své funkce sečtení 
a vyhodnocení voleb. Bylo zapsáno 34 členů na prezenční listině. 

 
2. Andrsová uvedla, že členem výboru by neměl být člen druhého Klubu – pražského. Už z 

principu, že druhý klub má chov volný, ale u nás je chov řízený! V současné době probíhá na 
UNII řešení sjednocení podmínek chovu obou Klubů a to z našeho podnětu. Dále byly 
přítomnými členy odsouhlaseny stejné podmínky chovu psů jako doposud. V současné době 
je 74 členů Klubu a 10 je rodinných příslušníků. 

 
3. Bylo hlasováno o setrvání Kateřiny Rejnkové v Klubu pinčů vzhledem k probíhajícímu řešení 

připomínek na UNII k jejímu chovu. Všichni souhlasili a nikdo nebyl proti. Současně bude dále 
vypomáhat hlavnímu poradci NP vzhledem k jejím zkušenostem ze strany poradce, které 
prováděla velmi dobře a zodpovědně.  

 
4. Předseda volební komise Zuzana Schejbalová přednesla zprávu o provedení voleb do nového 

výboru a revizní komise pro příští volební období 3 let. Do výboru byli navrženi: Andrsová, 
Hajerová, Smahová, Hašková, Foltýnová, Staňková a Drátovníková. Do revizní komise 
Ďuricová, Roznětínská a Pilařová. Zpráva je součástí zápisu a jednotlivé funkce budou 
projednány a odsouhlaseny na samostatné schůzi výboru KP. 

 
5. Vzhledem k tomu, že již nebylo žádných podnětů nebo připomínek, byla schůze ukončena 

a přítomným členům poděkováno za jejich účast. V následující schůzi výboru KP bude 
projednáno sestavení nového výboru podle funkcí a současně i revizní komise. 

 
Příloha: prezenční listina 
 
Zapsala: Jana Drátovníková 
Praha, 12.5.2018 
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Zápis z výborové schůze konané dne 12. 5. 2018 

Autor: Jana Drátovníková 
 

Zápis ze schůze výboru KP konané dne 12.5.2018 v Praze na Císařském ostrově. 

Přítomni (nově zvolení členové): 
Andrsová, Hajerová, Staňková, Foltýnová, Hašková, Smahová, Drátovníková, 
dále Ďuricová a Pilařová za revizní komisi 
Omluvena: Roznětínská za revizní komisi (musela se osobních důvodů vzdálit). 
 
Schůzi řídila Andrsová, jako bývalá prezidentka Klubu pinčů. 
 
Hlavním bodem programu byla volba zvolených členů do jednotlivých funkcí. Jako první část bylo 
hlasování o funkcích do nového výboru KP: 
 
Prezident: navržena Eva Andrsová, souhlasilo 5 členů, 1 se zdržel, funkci přijala. 
Jednatel: navržena Zuzana Staňková, souhlasilo 6 členů, funkci přijala. 
Pokladník a vedení matriky a archivu: navržena Jana Drátovníková, souhlasilo 5 členů, 1 se zdržel, 
funkci přijala. 
Hlavní poradce NP, psí sporty, vedení webových stránek: navržena Klára Hašková, souhlasilo 5 členů, 
1 se zdržel, funkci přijala. 
Hlavní poradce OP: navržena Jarmila Smahová, souhlasilo 5 členů, 1 se zdržel, funkci přijala. 
Hlavní poradce TP: navržena Ivana Hajerová, souhlasilo 5 členů, 1 se zdržel, funkci přijala. 
Posledním novým členem výboru byla zvolena Jana Foltýnová. Ta trvala na zvolení do funkce 
hlavního poradce německých pinčů, ostatní navrhované funkce (psí sporty spolu s Haškovou a jako 
člen výboru bez konkretizace funkce) jednoznačně odmítla. I přes diskuze k této funkci odmítala 
jakékoliv jinou nabízenou činnost a ze schůze odešla. Tím nedošlo ke konečnému odsouhlasení 
složení nového výboru a stávající výbor bude nadále pokračovat ve složení bez paní Jany Foltýnové 
do doby vyřešení této patové situace. Není vyloučeno zajištění nových voleb.  
Také vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo již dále projednáváno následné sestavení 
revizní komise, schůze byla ukončena. 
 
Závěr: 
Stávající prezidentka KP Eva Andrsová byla pověřena dořešením záležitosti a podání zprávy v co 
nejbližším termínu. 
 
Příloha: 
Zpráva volební komise o průběhu hlasování a jeho výsledku. 
 
Zapsala: Jana Drátovníková, Brno, 12. 5. 2018 
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Zápis z výborové schůze konané dne 16. 6. 2018 v Náměšti 
na Hané 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

 

Zápis ze schůze výboru KPČR, z. s. konané dne 16.6.2018 v Náměšti na Hané při 

Speciální výstavě pinčů 

Přítomni: Drátovníková J., Hajerová I., Hašková K., Smahová J., Staňková Z. 

Omluvení: Andrsová E., Vimrová H. 

Program: 

1. Informace o průběhu a přípravě Speciální výstavy Klubu pinčů České republiky, z. s. konané 

16. 6. 2018 v Náměšti na Hané v rámci Oblastní výstavy psů – s pořadatelem se ještě v předvečer 

konání výstavy řešilo nezařazení plemene Trpasličí pinč ke Speciální výstavě, neoznámil počet 

zastoupených psů tohoto plemene a podle smlouvy nevyúčtoval správně vracené částky. Vše dořeší 

p. Staňková, klubu pak bylo doporučeno nevyužít služeb tohoto pořadatele v dalším období. 

2. Informace o poradě s právníkem ohledně Stanov KPČR, z. s., volby členů výboru. Doporučil oznámit p. 

Foltýnové, že není členem výboru KPČR, z. s. a doplnit podle Občanského zákoníku člena výboru 

jednoho člena z předchozího výboru. S pozicí souhlasila p. Hana Vimrová, která se tak stává členem 

výboru do nové volby. 

Stanovy KPČR, z. s. – právník doporučil úpravu, zjednodušení a zpřehlednění Stanov tak, aby nemohly 

vzniknout rozporuplné situace a doporučil oddělit některé součásti Stanov. Výbor připraví návrh 

nových Stanov ke schválení ve spolupráci s právním poradcem. 

3. Hodnocení Klubové výstavy – 19. ročníku memoriálu Dr. Rotreklové v Praze – odměny pro vítěze 

poskytla firma JK-Animals, fotografie pak poskytla fotografka firmy na jejich FB stránkách, průběh byl 

bez problémů, výsledky budou dány na vědomí členům na www a do Zpravodaje. 

4. Návrh na 20. ročník memoriálu Dr. Rotreklové – opět v areálu ZKO Stromovka v Praze, termín 

dohodnut na 4. 5. 2019 – p. Andrsová 

Ceny – poháry a kokardy zajistí p. Hašková a p. Staňková 

Sponzor – prozatím není vybrán, osloví p. Hašková, p. Staňková 

Rozhodčí – prozatím není vybrán, rozhodnout na další schůzi výboru 

5. Další klubová výstava proběhne v září při Oblastní výstavě psů v Lounech – termín 9.9.2018, rozhodčí 

p. Branko Milenkovič ze Srbska. Na organizaci se podílí p. Hašková a p. Staňková ve spolupráci 

s organizátory Oblastní výstavy. 

6. Informace o schválení zastřešení nového plemene Rakouský pinč v rámci ČMKU – zastřešuje 

Plemenná kniha 1, tj. KPČR, z. s. Klub tak zastřešuje plemeno německý, opičí, rakouský a trpasličí pinč.  

7. Potřeba upravit logo klubu, případně vytvořit nové, které bude zohledňovat i rakouského pinče – 

zajistí p. Staňková 

8. Razítka klubu – razítka, která používají členové výboru a hlavní poradci chovu, jsou neúplná a nejsou 

v souladu s novým názvem klubu. Během července a srpna 2018 proběhne výměna razítek s novým 

textem s okamžitou platností po převzetí členem výboru. Oznámení bude zveřejněno na www 

a v dalším zpravodaji. Přípravu, výrobu a distribuci zajistí p. Staňková. 

9. Zpravodaj KPČR, z. s. -  bude vycházet 2x ročně, v tištěné podobě bude rozesílán všem členům klubu, 

v elektronické verzi bude dán k dispozici na www, případně zaslán e-mailem. 
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Byl projednán obsah Zpravodaje, který vyjde v červenci 2018. Další číslo vyjde v lednu 2019. 

V souladu s GDPR bude doplněn o znění celé smlouvy o udělení souhlasu se zveřejňováním osobních 

údajů, které se týkají chovu a vlastnictví chovných jedinců. 

10. Bonitační karty – p. Smahová upozornila na rozpory v kódovací tabulce na bonitačních kartách 

platných do roku 2007 a od roku 2008. Informace budou poskytnuty všem členům klubu, zejména 

pak chovatelům prostřednictvím www a Zpravodaje. Zajistí p. Staňková. 

11. Klub bude dále používat jednotnou e-mailovou adresu klubpincucr@gmail.com, heslo bude sděleno 

písemně na osobní adresy členů výboru. 

12. Webové stránky – neodpovídají současným požadavkům, proběhne jejich změna a doplnění o údaje o 

chovných jedincích, chovatelských stanicích aj. Změny a návrhy na doplnění případně příspěvky od 

členů bude vkládat p. Hašková a p. Staňková 

13. Pro nový rok 2019 se připraví nové desky na výstavní posudky a diplomy – p. Hašková 

14. Provést aktualizaci databáze členů KPČR, z. s. – zajistí p. Drátovníková a p. Staňková 

15. Oznámení termínů konání výstav pro rok 2019 – zajistí p. Hašková na ČMKU  

P. Hašková navrhla spojit klubovou výstavu v září s Víkendovým setkáním pinčů v blízkosti Brna – 

provede výběr areálu, zjistí podmínky pro ubytování, cenu, možnosti využití areálu pro akci klubu. 

16. Přibývají dotazy na měření psů na výstavách – p. Smahová žádá vznést dotaz na ČMKU, která měřidla 

jsou přípustná při měření výšky psů rozhodčími na výstavách – zajistí p. Andrsová. 

17. P. Drátovníková předala p. Staňkové několik pohárů, pelíšek pro malé plemeno, základ stanového 

přístřešku bez textilie, které patří klubu. Textilii dodá při nejbližší příležitosti, případně zašle poštou. 

 

Další schůze výboru – termín nebyl určen, svolání bude e-mailem nebo telefonicky. 

 

Zapsal: Zuzana Staňková, 16. 6. 2018 Náměšť na Hané 

Razítka klubu 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková 
Chtěli bychom upozornit všechny členy, že od 25.7.2018 platí nová razítka Klubu pinčů České 

republiky, z. s.  

Základním rozlišením je přesný název Klubu viz výše. 

Razítka mají prezident, jednatel, pokladník a 2 poradci chovu – p. Hašková, p. Hajerová. Zbývající 

2 členové prozatím razítky nedisponují. 

Ostatní razítka bez úplného názvu klubu pozbývají platnost. 

   

mailto:klubpincucr@gmail.com
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O plemeni – Rakouský pinč, standard 064 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková 
Do České republiky byl importován první jedinec plemene RAKOUSKÝ PINČ (foto na titulní straně). Ze 

standardu, který je hodně dlouhý a dost obsáhlý pro všechny plemena vybírám jen některé informace. 

Oficiální název: Öesterreichischer Pinscher  

Zařazení podle FCI: 

Skupina 2  Pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi 

Sekce 1.1 Pinčové 

Bez zkoušky z výkonu. 

Trošku historie 
Rakouský pinč je potomkem starorakouských pinčů, kteří byli rozšíření ještě ve druhé polovině 19. století jako 

nenároční, všestranní psi. V roce 1921 začal systematický chov čistokrevných psů tohoto plemene. 16. října 

1928 bylo plemeno uznáno rakouským kynologickým svazem jako rakouský krátkosrstý pinč. V roce 2000 bylo 

plemeno přejmenováno na rakouského pinče. 

Co nás zaujme  
Srst je hustá s podsadou. Krycí srst je krátká až středně dlouhá, hustá, hladká a přiléhající. Podsada je hustá 

a krátká, na zadní straně stehen krátké praporce. Barva může být žemlová, hnědožlutá, jelení červená, černá 

s pálenými znaky. Srst může a nemusí mít bílé znaky a to na hrudníku, tlamě, krku, hrdle, týlu, tlapkách a špičce 

ocasu. Chybějící bílé znaky nejsou vadou. Výška v kohoutku je 42 – 50 cm (psi 44 –50 cm, feny 42 až 48 cm). 

Ostatní podrobnosti o plemeni ve standardu na http://www.cmku.cz/cz/seznam-plemen-159/75 . 

   

Obrázek 4: Rakouský pinč (zdroj: http://www.rakouskypinc.xf.cz/Oplemeni.html) 

http://www.cmku.cz/cz/seznam-plemen-159/75
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Zajímavosti 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

Z Českomoravské kynologické unie 
Na výstavách, při setkání s přáteli a také na výborových schůzích se velmi často hovoří o různých 

zážitcích z vystavování, mezi jiným také o měření výšky psa. Mnozí z nás se setkali s tím, že si rozhodčí 

k měření výšky trpasličího pinče nebo opičího pinče vzal papír A4, krejčovský metr, postavil psa na 

trávník s různými hrboly a výmoly atd. Našla jsem jednu z odpovědí na podobný dotaz na stránkách 

www.cmku.cz a dávám vám ho k přečtení: 

 

Další z často zmiňovaných nešvarů při vystavování psů je přílišné podávání pamlsků vystavovanému 

psovi, vyhazování pamlsků před psy na zem, vysypání pamlsků na výstavní ploše atd. A tady je k tomu 

informace: 

 

Pokud byste i vy měli nějaký dotaz týkající se výstavnictví, udělování titulů, hodnocení rozhodčími apod., pak 

je možné dotaz vznést přímo prostřednictví stránek http://www.cmku.cz/cz/poradna-157 . 

  

http://www.cmku.cz/
http://www.cmku.cz/cz/poradna-157
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Různé 
Německý pinč v roce 1904 
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Uzávěrka dalšího Zpravodaje (2019 / 1) bude 31. 12. 2018. 

Příspěvky a fotografie zasílejte prosím jednatelce Mgr. Zuzaně Staňkové elektronicky 

stankova.z@centrum.cz nebo klubpincucr@gmail.com  

mailto:stankova.z@centrum.cz
mailto:klubpincucr@gmail.com

