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Úvodní slovo  
Autor: Mgr. Zuzana Staňková, jednatel   

Vážení členové a příznivci  

Klubu pinčů České republiky, z. s. 

 

S novým nástupem jara přichází nový 

Zpravodaj s informacemi pro tento rok 2019. 

V uplynulé polovině roku se toho dost událo, 

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

malá rekapitulace.  

V září se uskutečnila Klubová výstava při 

Krajské výstavě psů v Lounech. Její výsledky 

vám nabízí i tento zpravodaj. Rozhodčí pan 

Branko Milenkovic ze Srbska hodnotil celkem 

16 psů tří plemen. Tímto bych chtěla zároveň 

poděkovat organizátorům, kteří připravili velmi 

pěkné ceny vítězům.  

Po klubové výstavě proběhla bonitace 

přihlášených jedinců za přítomnosti poradců 

chovu a rozhodčí paní Lence Fairaislové, které 

tímto také děkujeme za ochotu a vstřícnost. 

Součástí práce členů výboru je plánování 

společných akcí v novém roce. Na schůzích 

výboru byly upřesněny termíny výstav pro rok 

2019, které budou nejen v Praze, letos již  

XX. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové, ale také 

v Martiněvsi nedaleko Roudnice nad Labem 

a v kynologickém areálu v Herolticích nedaleko 

Brna. V současné době klub řeší zastoupení 

rozhodčích na jednotlivých výstavách, 

sponzorství a reklamní materiály pro výstavy. 

Podrobnosti najdete na dalších stránkách 

Zpravodaje. Srdečně vás všechny zveme 

a zároveň upozorňujeme i na to, že v Praze 

budou opět vyhlašováni Kluboví šampioni, 

propozice k nim jsou již zveřejněny v sekci 

Výstavy – Klubový šampion.  

Výbor schválil také propozice pro udělování 

titulu Pracovní pes. Pro zájemce, aktivní 

sporťáky, je to, jak pevně věřím, ocenění 

každodenní práce se psem. Chtěla bych 

poděkovat paní Janě Foltýnové, dlouholeté 

chovatelce, která se na vzniku této soutěže 

významně podílela a připravila bodové 

hodnocení psů dle jednotlivých typů soutěží.  

Výbor se na svém setkání v prosinci zabýval 

zněním a úpravou Stanov, které prozatím platí 

od roku 2016. Bohužel jsou po právní stránce 

nevyhovující. Proto jsme požádali o vyjádření 

právníka, který nám doporučil některé pasáže 

změnit a upravit. Sám má konkrétní zkušenosti 

s nesprávnými formulacemi ve Stanovách 

jiných klubů. Bohužel je to zásah do znění 

a budeme muset v květnu na klubové výstavě 

a členské schůzi v Praze provést schválení nové 

úpravy. Včas dostanete jejich návrh 

v elektronické podobě.  

Pokud bude někdo chtít zaslat návrh znění 

v elektronické podobě, pak vás prosím 

o poslání e-mailu, na který vám znění zašleme, 

případně jej rozešleme v tištěné podobě. 

Bohužel je zasílání poštou dost drahé a finance 

bychom mohli využít jiným způsobem. 

Informace budou zveřejněny na www. 

Kromě toho si mnozí z vás všimli nefunkčnosti 

webových stránek klubu. Již jsem zprovoznila 

stránky u nového poskytovatele s novou 

doménou: www.klubpincu.cz . Prozatím nejsou 

zcela doplněny všechny informace, které 

máme k dispozici, vše vázne na souhlasu GDPR, 

„PES JE JEDINÉ STVOŘENÍ NA 

SVĚTĚ, KTERÉ VÁS MILUJE 

VÍC NEŽ SEBE.“ 

Josh Billings 

americký humorista 1818-1885 

 

Zdroj: 

https://citaty.net/temata/pes

/ 

http://www.klubpincu.cz/
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který od členů klubu potřebujeme. Stále nám 

chybí logo klubu, dostatečné množství 

kvalitních fotografií vašich psích parťáků 

a miláčků, které bychom na stránkách mohli 

použít. 

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 

jednatel@klubpincu.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.  Vždy potřebujeme souhlas 

s GDPR. 

Pokud máte dotazy, řešíte nějaký problém 

s vaším psem, potřebujete poradit s chovem 

nebo potřebujete konzultovat otázky týkající 

se psích sportů, aktivit, výstav či jiných 

záležitostí, ozvěte se. Veškeré kontakty jsou již 

aktuální na www.klubpincu.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji vám příjemnou a pohodovou první část 

roku 2019 a skvělé výstavní a chovatelské 

výsledky.  

 

Obrázek 1: Německý pinč – chovatelská stanice Red & Wal, Mgr. Zuzana Staňková – vrh A  

mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:jednatel@klubpincu.cz
http://www.klubpincu.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, 

jednatel@klubpincu.cr   

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: haskovaklara@seznam.cz 

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 

Nový Březenec 112 

431 11 Jirkov 

mobil: 736 206 238 

e-mail: trpaslicipincziru@seznam.cz  

 

 

Silvie Pilařová 

Bechlín 74 

411 86 Bechlín  

mobil: 605 901 081 

e-mail: silviepilarova@seznam.cz  

Markéta Roznětínská 

mobil:  

e-mail:  marketazmrzlik@volny.cz 

mailto:andrs.eva@juwim.cz
mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:jednatel@klubpincu.cr
mailto:janapinci@seznam.cz
mailto:vimrova.h@seznam.cz
mailto:haskovaklara@seznam.cz
mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:hajerova.aliv@seznam.cz
mailto:vysehradske.podhradi@centrum.cz
mailto:trpaslicipincziru@seznam.cz
mailto:silviepilarova@seznam.cz
mailto:marketazmrzlik@volny.cz
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Termíny klubových výstav a akcí  
Autor: Mgr. Zuzana Staňková    

Termín Akce Místo Informace 

18. 5. 2019 (sobota) 2. ročník 
Memoriálu Dr. 
Rotreklové Praha 
– Klubová výstava 

Praha – ZKO 
Stromovka 
na Císařském 
ostrově 

https://www.klubpincu.cz/memorial/ 
rozhodčí: Jiří Janda (CZ) 
Uzávěrky: 5.5.2019 

20. 7. 2019 (sobota) Klubová výstava 
při Krajské 
výstavě psů v 
Martiněvsi 

Martiněves 
(u Roudnice 
nad Labem) 

https://krajska-vystava-
martineves.webnode.cz/  
rozhodčí: Hana Arens (Rakousko – česky 

mluvící) 

 

14. 9. 2019 (sobota) Klubová výstava 
při Víkendovém 
setkání s pinči u 
Brna 

Heroltice 
(u Tišnova, 
kousek od 
Brna) 

https://www.klubpincu.cz/vystavy2019/ 
rozhodčí: Jiřina Jandová (CZ) 
 

  

Prosíme vás, kteří máte možnost poskytnout sponzorské dary vhodné na výstavy nebo pro činnost klubu, abyste se 

ozvali a případně nabídli svoji pomoc.  

 

Termíny mezinárodních a národních výstav v ČR  
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

Termín Akce Místo Informace 
18.05.2019 – 19.05.2019 Mezinárodní 

výstava psů všech 
plemen - CACIB 

Litoměřice http://www.nordbohemiacanis.cz/  
Uzávěrka: 4.4.2019, 16.4.2019, 23.4.2019 

22.06.2019 – 23.06.2019 Intercanis CACIB– 
Mezinárodní 
výstava psů 

Brno http://www.intercanis.cz/  
Uzávěrka: 26.4.2019, 13.5.2019, 
25.5.2019 

29.06.2019 – 30.06.2019 Národní výstava psů 
Klatovy 

Klatovy http://vystavaklatovy.info/  

13.07.2019 – 17.07.2019 Česká národní 
výstava psů  

Mladá Boleslav http://www.interdogbohemia.com/ 

24.8.2019 – 25.8.2019 Interdog Bohemia 
CACIB 2019 

Mladá Boleslav http://www.interdogbohemia.com/  
 

07.09.2019 – 08.09.2019 Floracanis – národní 
výstava 

Olomouc https://www.floracanis.cz/  
Uzávěrky: 7.7.2019, 21.7.2019, 5.8.2019 

https://krajska-vystava-martineves.webnode.cz/
https://krajska-vystava-martineves.webnode.cz/
https://www.klubpincu.cz/vystavy2019/
http://www.nordbohemiacanis.cz/
http://www.intercanis.cz/
http://vystavaklatovy.info/
http://www.interdogbohemia.com/
http://www.interdogbohemia.com/
https://www.floracanis.cz/
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Webové stránky klubu 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková  

Od února jsou v provozu nové webové stránky klubu www.klubpincu.cz  

 

Stránky jsou vhodné i pro čtení v mobilních telefonech. Prozatím je naše úvodní stránka nepříliš 

kvalitní, chtěli bychom vytvořit nové logo. Jak jsem uváděla v úvodu, chybí nám nový nápad, nějaká 

představa, jak zakomponovat vzhled rakouského pinče mezi další tři plemena. Kreslené? Fotografie? 

Něco úplně nového? Je to taky na vás, milí členové klubu. Prosíme všechny, kteří mají možnosti, umí 

s vektorovou grafikou a mají nějaký nápad, ozvěte se. Je to vizitka našeho klubu. Logo se bude 

objevovat skoro na všech dokumentech, na výstavních posudcích, reklamních předmětech, na 

webových stránkách, na facebooku, na výstavách.  

K dnešnímu dni jsme požádali o návrh loga paní Romanu Masojídkovou z firmy AVIgrafik, která je 

rovněž majitelkou německého pinče.  

Pokusila jsem se o vytvoření přehledného, a hlavně dobře ovladatelného prostředí v rámci 

poskytovatele této služby Webnode. Je intuitivní, zvládne ho upravovat běžný uživatel s ne příliš 

složitou strukturou. Prozatím jsou v provozu jen některé z odkazů, plánujeme v brzké době doplnit 

informace o chovu a chovatelských stanicích, o chovných fenách a krycích psech všech plemen pinčů 

v ČR.  

Přes toto webové rozhraní nás můžete kontaktovat, prosíme však o strpení, ne vždy můžeme na 

dotazy nebo vaše požadavky reagovat ihned.   

V sekci Výstavy jsou odkazy na aktuální klubové výstavy s informacemi. Vkládáme je ve formátu pdf, 

což je vhodné pro všechna zařízení včetně mobilních telefonů. Najdete zde také odkaz na dvě klubové 

soutěže – Klubový šampion a nově také Pracovní pes s podmínkami soutěže a bodovým hodnocením. 

Bodové hodnocení pro soutěž Pracovní pes, která byla schválena na výborové schůzi 10.3.2019, 

http://www.klubpincu.cz/
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připravila paní Jana Foltýnová, za což jí patří také velké poděkování. Prosíme o včasné zaslání podkladů 

pro udělení titulů, nejpozději do 5.5.2019, abychom stihli připravit odměny, diplomy a poháry.  

A jak jsem se zmínila v úvodním povídání, potřebovali bychom nějaké velmi zajímavé a kvalitní 

fotografie pro doplnění www, které zašlete e-mailem ve vyšším rozlišení na jednatel@klubpincu.cz 

nebo klubpincucr@gmail.com . Samozřejmě bude uveden autor a k tomu také zrovna připojte váš 

souhlas s použitím fotografií pro tyto účely.  

Věřím, že s vaším přispěním budou stránky bohaté a zajímavé. 

Genomia – výhody pro členy 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková     

Pro rok 2019 jsme uzavřeli s genetickou laboratoří GENOMIA smlouvu o poskytnutí klubové slevy na 

genetická vyšetření psů. Jedná se o 10% slevu na objednaná vyšetření elektronickou formou. Bližší 

informace jsou na úvodní straně webových stránek nebo přímo na www.genomia.cz . 

V zahraničí je již zcela běžnou praxí určení genetického profilu krycích psů a chovných fen, vyšetření 

genetických vad vyskytujících se u daného plemene. Doporučujeme vám nechat si udělat genetické 

testy u svých chovných jedinců dle doporučení.  

 

Prozatím jsme neuzavřeli dohodu o hromadných odběrech na klubových výstavách. Je to námět 

k projednání na členské schůzi. 

  

mailto:jednatel@klubpincu.cz
mailto:klubpincucr@gmail.com
http://www.genomia.cz/
https://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby
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GDPR – Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková  

V minulém Zpravodaji 2018/2 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.cz a ani v klubovém 

Zpravodaji. 

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. 

 

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; 

http://www.klubpincu.cz/


ZPRAVODAJ 2019 / 1                                                                                                                                                    

10 

 

• 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. 

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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Rozbor hospodaření za rok 2018 
Autor: Jana Drátovníková – pokladní 

Rozbor hospodaření za rok 2018 
 
Stav finanční hotovosti na začátku roku 2018 ......................................................... 1 707,40 Kč 
Stav finanční hotovosti na konci roku 2018 ........................................................... 10 893,40 Kč 
rozdíl ....................................................................................................................... + 9 186,-- Kč 
 
Zůstatek na účtu u České spořitelny na začátku r.2018 ....................................... 111 505,25 Kč 
Zůstatek na účtu u České spořitelny na konci r. 2018  ......................................... 103 387,41 Kč 
Rozdíl ..................................................................................................................... - 8 117,84 Kč 
 
Příjmy za rok 2018: 
členské příspěvky ................................................................................................... 24 750,35 Kč 
klubové výstavy, bonitace .......................................................................................... 7 910,-- Kč 
kontroly vrhů a krycí listy ........................................................................................... 2 390,-- Kč 
ztráta dopisu Česká pošta ............................................................................................. 798,-- Kč 
režijní náklady  .............................................................................................................. 417,-- Kč 
ČMKU odvody  ........................................................................................................... 5 700,-- Kč 
úrok Česká spořitelna  ................................................................................................... 10,87Kč 

celkem  ................................................................................................................... 41 976,22 Kč 
 
Výdaje za rok 2018: 
klubové výstavy ........................................................................................................ 10 758,--Kč 
posuzování a pronájem plochy  .................................................................................. 3 100,--Kč 
cestovné .....................................................................................................................  4 490,--Kč 
ceniny a poštovné  ...................................................................................................... 2 769,--Kč 
občerstvení  ................................................................................................................ 3 491,--Kč 
režijní materiál  ......................................................................................................... 12 626,--Kč 
ČMKU poplatek ........................................................................................................... 2 000,--Kč 
Česká spořitelna – úroky  ......................................................................................... 1 674,06 Kč 

celkem  ................................................................................................................... 40 908,06 Kč 
 
Rekapitulace za rok 2018: 
Příjmy celkem ......................................................................................................... 41976,22 Kč 
Výdaje celkem ........................................................................................................ 40 908,06 Kč 
Rozdíl ....................................................................................................................... 1 068,16 Kč 
 
Rozdíl čerpání prostředků v hotovosti a z banky: 
čerpáni hotovosti ..................................................................................................... + 9 186,--Kč 
čerpání z banky ...................................................................................................... - 8 117,84 Kč 

c e l k e m .............................................................................................................. + 1 068,16 Kč 
 
Vypracovala : Jana Drátovníková (z podkladů KP za rok 2018) 
Brno, leden 2019 
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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 360,- 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.  

 

Termín zaplacení členských příspěvků na rok 2019 je do 31.5.2019.  

Členové, kteří již budou mít již na klubové výstavě v Praze 18.5.2019 uhrazen členský příspěvek, 

dostanou potvrzení o zaplacení, které vyžadují organizátoři některých soutěží zejména z ČKS. Vyplývá 

to z jednání valné hromady ČMKU v Praze 16.3.2019.  

Pro další roky uvažujeme o změně termínu uhrazení členských příspěvků do konce měsíce ledna. 

Důvodem je potřeba některých členů mít již v lednu potvrzení pro celý kalendářní rok, také přípravy 

klubových výstav v kalendářním roce včetně Memoriálu Dr. Rotreklové v Praze. 

Bonitace 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

V letošním roce proběhnou bonitace jedinců, které jsou nezbytnou součástí uchovnění, v rámci 

výstav v Praze 18. 5. 2019 a v Herolticích 14. 9.2019.  

Na https://www.klubpincu.cz/bonitace/ jsou upřesněny požadavky pro to, aby váš pes nebo fena 

byli uznáni chovnými včetně formulářů ke stažení a vytištění. 

  

https://www.klubpincu.cz/bonitace/
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Chov 
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 jednatel@klubpincu.cz  a do předmětu zprávy uvedli text CHOV PES 

(FENA). Pokud nepošlete informaci, budou vaši psi, feny uvedeni bez výstavních ocenění, což je zajisté 

škoda. 

Přehled chovatelských stanic 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

Odkaz na chovatelskou stanici, e-mail a jméno je uvedeno pouze u těch, kteří dali souhlas se 

zveřejněním: 

Název CHS Plemeno Majitel E-mail 

Bel Faaro  německý pinč Betlachová Ludmila belfaaro@seznam.cz  

Black Bohemia  německý pinč Klíčová Jiřina blackbohemia@seznam.cz  

Čertovo kopýtko německý pinč Hana Ubesová h.ubesova@email.cz  

Izzis  německý pinč Marková Marie izzis@tiscali.cz  

JanLand  trpasličí pinč Janečková Jana maryjanehorse@seznam.cz  

Jitřenka Moravia  německý pinč Zuzana Halačková day-star@seznam.cz  

King Black  německý pinč Foltýnovi Jana a Miroslav kingblack@centrum.cz  

New Blaze Německý pinč Eduard Baumgartner baumgartner@badmarienbad.cz  

od Hobšovického rybníka  trpasličí pinč Svobodová Štěpánka stepankaj@post.cz  

Red & Wal  německý pinč, trpasličí pinč Staňková Zuzana stankova.z@centrum.cz  

Rozárka  německý pinč, trpasličí pinč Rejnková Kateřina k.rejnkova@seznam.cz  

Sanela   německý pinč Pilařová Silvie silviepilarova@seznam.cz  

Set Bohemicus německý pinč Haškovi Klára a Jaroslav haskovaklara@seznam.cz  

Smíšek  německý pinč, trpasličí pinč Bláhovcová Irena pinc.nemecky@gmail.com  

Vihak Bohemia  německý pinč Vimrová Hana vimrova.h@seznam.cz  

ze Zmrzlického dvora trpasličí pinč MUDr. Roznětinská Markéta marketazmrzlik@volny.cz  

z Iru  trpasličí pinč Ďuricová Ivana trpaslicipincziru@seznam.cz  

Pište a doplníme vaše údaje a zveřejníme na www.

mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:jednatel@klubpincu.cz
http://bel-faaro.webnode.cz/
mailto:belfaaro@seznam.cz
http://blackbohemia.net/
mailto:blackbohemia@seznam.cz
mailto:h.ubesova@email.cz
http://afra-izzis.webnode.cz/
mailto:izzis@tiscali.cz
http://chsjanland.webnode.cz/
mailto:maryjanehorse@seznam.cz
http://www.jitrenka-moravia.wbs.cz/
mailto:day-star@seznam.cz
http://www.kingblack.cz/
mailto:kingblack@centrum.cz
mailto:baumgartner@badmarienbad.cz
http://www.odhobsovickehorybnika.estranky.cz/
mailto:stepankaj@post.cz
https://www.redwal.cz/
mailto:stankova.z@centrum.cz
http://www.chsrozarka.wbs.cz/
mailto:k.rejnkova@seznam.cz
http://www.sanela.websnadno.cz/
mailto:silviepilarova@seznam.cz
http://www.nemeckypinc.eu/
mailto:haskovaklara@seznam.cz
http://nemecky-trpaslici-pinc.webnode.cz/
mailto:pinc.nemecky@gmail.com
http://yacoub-germanpinscher.webnode.cz/en/
mailto:vimrova.h@seznam.cz
mailto:marketazmrzlik@volny.cz
http://www.trpaslicipinc.estranky.cz/
mailto:trpaslicipincziru@seznam.cz
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Přehled odchovů 2017 / německý pinč 
Jméno  Chovatelská stanice Datum narození Barva srsti Pohlaví číslo zápisu číslo importu  Otec Matka 

BRAD PITT ze Zlatého Lankastru 05.01.2017 červená P CMKU/NP/2169/17   Amon Re Smíšek Arabella Alca Red&Wal 

BLACK ROSE ze Zlatého Lankastru 05.01.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2170/17   Amon Re Smíšek Arabella Alca Red&Wal 

BLOODY MARY ze Zlatého Lankastru 05.01.2017 červená F CMKU/NP/2171/17   Amon Re Smíšek Arabella Alca Red&Wal 

Charlie Chriss Rozárka 30.03.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2174/17   Amon Re Smíšek Xenna Xennonna Rozárka 

Chorr Chorintt Rozárka 30.03.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2175/17   Amon Re Smíšek Xenna Xennonna Rozárka 

Abba Black Bohemia 26.05.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2176/17   Ebonit od Čtyř bříz Xera Black Bohemia 

Anggie Black Bohemia 26.05.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2177/17   Ebonit od Čtyř bříz Xera Black Bohemia 

Aura Black Bohemia 26.05.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2178/17   Ebonit od Čtyř bříz Xera Black Bohemia 

Fantom Sanela 02.06.2017 červená P CMKU/NP/2179/17   
Just One Red Angel 
King Black 

Destina Sanela 

Fast Sanela 02.06.2017 červená P CMKU/NP/2180/17   
Just One Red Angel 
King Black 

Destina Sanela 

Flynt Sanela 02.06.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2181/17   
Just One Red Angel 
King Black 

Destina Sanela 

Frajer Sanela 02.06.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2182/17   
Just One Red Angel 
King Black 

Destina Sanela 

Friso Sanela 02.06.2017 červená P CMKU/NP/2183/17   
Just One Red Angel 
King Black 

Destina Sanela 

Frodo Sanela 02.06.2017 červená P CMKU/NP/2184/17   
Just One Red Angel 
King Black 

Destina Sanela 

Funky Sanela 02.06.2017 červená P CMKU/NP/2185/17   
Just One Red Angel 
King Black 

Destina Sanela 

First Lady Sanela 02.06.2017 červená F CMKU/NP/2186/17   
Just One Red Angel 
King Black 

Destina Sanela 
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Fleur Sanela 02.06.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2187/17   
Just One Red Angel 
King Black 

Destina Sanela 

Iann Ianttu Rozárka 22.06.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2188/17   Amon Re Smíšek 
Burwildenstei AiJo Set 
Bohemicus 

Ibbis Ibbssi Rozárka 22.06.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2189/17   Amon Re Smíšek 
Burwildenstei AiJo Set 
Bohemicus 

Iconn Icorri Rozárka 22.06.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2190/17   Amon Re Smíšek 
Burwildenstei AiJo Set 
Bohemicus 

Igorr Igniss Rozárka 22.06.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2191/17   Amon Re Smíšek 
Burwildenstei AiJo Set 
Bohemicus 

Ilk Illinois Rozárka 22.06.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2192/17   Amon Re Smíšek 
Burwildenstei AiJo Set 
Bohemicus 

Irr Irrias Rozárka 22.06.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2193/17   Amon Re Smíšek 
Burwildenstei AiJo Set 
Bohemicus 

Idea Iditarra Rozárka 22.06.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2194/17   Amon Re Smíšek 
Burwildenstei AiJo Set 
Bohemicus 

Izzie Izabella Rozárka 22.06.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2195/17   Amon Re Smíšek 
Burwildenstei AiJo Set 
Bohemicus 

Dakar Jejo Set Bohemicus 03.07.2017 červená P CMKU/NP/2196/17   
Jen Set la Fantastique 
Des Fringants 
Complices 

Just One Red Angel King 
Black 

Demon Jejo Set Bohemicus 03.07.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2197/17   
Jen Set la Fantastique 
Des Fringants 
Complices 

Just One Red Angel King 
Black 

Dijon Jejo Set Bohemicus 03.07.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2198/17   
Jen Set la Fantastique 
Des Fringants 
Complices 

Just One Red Angel King 
Black 
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Draken Jejo Set Bohemicus 03.07.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2199/17   
Jen Set la Fantastique 
Des Fringants 
Complices 

Just One Red Angel King 
Black 

Daphne Jejo Set Bohemicus 03.07.2017 červená F CMKU/NP/2200/17   
Jen Set la Fantastique 
Des Fringants 
Complices 

Just One Red Angel King 
Black 

Deja Vu Jejo Set Bohemicus 03.07.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2201/17   
Jen Set la Fantastique 
Des Fringants 
Complices 

Just One Red Angel King 
Black 

Delphine Jejo Set Bohemicus 03.07.2017 červená F CMKU/NP/2202/17   
Jen Set la Fantastique 
Des Fringants 
Complices 

Just One Red Angel King 
Black 

Prince Red jack King Black 24.07.2017 červená P CMKU/NP/2203/17   
Black Jack von Burg 
Wildenstein 

Melody Of my Soul King 
Black 

Paris Power of 
Love 

King Black 24.07.2017 červená F CMKU/NP/2204/17   
Black Jack von Burg 
Wildenstein 

Melody Of my Soul King 
Black 

Passion Angel King Black 24.07.2017 červená F CMKU/NP/2205/17   
Black Jack von Burg 
Wildenstein 

Melody Of my Soul King 
Black 

Pearl Peggy King Black 24.07.2017 červená F CMKU/NP/2206/17   
Black Jack von Burg 
Wildenstein 

Melody Of my Soul King 
Black 

Phoebe Red Heart King Black 24.07.2017 červená F CMKU/NP/2207/17   
Black Jack von Burg 
Wildenstein 

Melody Of my Soul King 
Black 

Power of Pandora King Black 24.07.2017 červená F CMKU/NP/2208/17   
Black Jack von Burg 
Wildenstein 

Melody Of my Soul King 
Black 

Princess Peony King Black 24.07.2017 červená F CMKU/NP/2209/17   
Black Jack von Burg 
Wildenstein 

Melody Of my Soul King 
Black 

Hag Colin Bel Faaro 25.08.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2210/17   
Colin Eboma Vihak 
Bohemia 

Fawola Luca Bel Faaro 

Haiwa Luca Bel Faaro 25.08.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2211/17   
Colin Eboma Vihak 
Bohemia 

Fawola Luca Bel Faaro 

Halie Luca Bel Faaro 25.08.2017 červená F CMKU/NP/2212/17   
Colin Eboma Vihak 
Bohemia 

Fawola Luca Bel Faaro 
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Hanelli Luca Bel Faaro 25.08.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2213/17   
Colin Eboma Vihak 
Bohemia 

Fawola Luca Bel Faaro 

Hanny Luca Bel Faaro 25.08.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2214/17   
Colin Eboma Vihak 
Bohemia 

Fawola Luca Bel Faaro 

Heawen Luca Bel Faaro 25.08.2017   F CMKU/NP/2215/17   
Colin Eboma Vihak 
Bohemia 

Fawola Luca Bel Faaro 

Herse Luca Bel Faaro 25.08.2017 červená F CMKU/NP/2216/17   
Colin Eboma Vihak 
Bohemia 

Fawola Luca Bel Faaro 

Přehled odchovů 2018 – německý pinč 

Jméno  Chovatelská stanice 
Datum 

narození 
Barva srsti Pohlaví číslo zápisu číslo importu  Otec Matka 

Jafarr Aijo Rozárka 10.01.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2217/18   Amon Re Smíšek 
Burg Wildenstein AiJo 
Set Bohemicus 

Justuss Aijo Rozárka 10.01.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2218/18   Amon Re Smíšek 
Burg Wildenstein AiJo 
Set Bohemicus 

Jadwigga Aijo Rozárka 10.01.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2219/18   Amon Re Smíšek 
Burg Wildenstein AiJo 
Set Bohemicus 

Jantarria Aijo Rozárka 10.01.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2220/18   Amon Re Smíšek 
Burg Wildenstein AiJo 
Set Bohemicus 

Jeanette Aijo Rozárka 10.01.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2221/18   Amon Re Smíšek 
Burg Wildenstein AiJo 
Set Bohemicus 

Jeannyroxx Aijo Rozárka 10.01.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2222/18   Amon Re Smíšek 
Burg Wildenstein AiJo 
Set Bohemicus 

Jethrra Aijo Rozárka 10.01.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2223/18   Amon Re Smíšek 
Burg Wildenstein AiJo 
Set Bohemicus 

Johaness Aijo Rozárka 10.01.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2224/18   Amon Re Smíšek 
Burg Wildenstein AiJo 
Set Bohemicus 

Carlos ze Zlatého Lankastru 09.03.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2225/18   
Bondy Jitřenka 
Moravia 

Arabella Alca Red&Wal 

Carmen ze Zlatého Lankastru 09.03.2018 červená F CMKU/NP/2226/18   
Bondy Jitřenka 
Moravia 

Arabella Alca Red&Wal 

Winora Dikdingo Star of Elune 18.12.2017 
černá s 
pálením 

F 
CMKU/NP/2227/-
18/17 

PKR.II-131965     
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Aaron Jedi Guardian 24.04.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2228/18   
Hero-Gismo vom 
Ettaler- Mandl 

Andromeda Dux Smíšek 

Anakin Jedi Guardian 24.04.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2229/18   
Hero-Gismo vom 
Ettaler- Mandl 

Andromeda Dux Smíšek 

Argo Jedi Guardian 24.04.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2230/18   
Hero-Gismo vom 
Ettaler- Mandl 

Andromeda Dux Smíšek 

Aayla Jedi Guardian 24.04.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2231/18   
Hero-Gismo vom 
Ettaler- Mandl 

Andromeda Dux Smíšek 

Agatha Jedi Guardian 24.04.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2232/18   
Hero-Gismo vom 
Ettaler- Mandl 

Andromeda Dux Smíšek 

Aida Sally Jedi Guardian 24.04.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2233/18   
Hero-Gismo vom 
Ettaler- Mandl 

Andromeda Dux Smíšek 

Anjuli Jedi Guardian 24.04.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2234/18   
Hero-Gismo vom 
Ettaler- Mandl 

Andromeda Dux Smíšek 

Aura Jedi Guardian 24.04.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2235/18   
Hero-Gismo vom 
Ettaler- Mandl 

Andromeda Dux Smíšek 

Derrick Noire Izzis 15.05.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2236/18   Bamm Noire Izzis Freyr Neit Katarina 

Don Noire Izzis 15.05.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2237/18   Bamm Noire Izzis Freyr Neit Katarina 

Dorian Noire Izzis 15.05.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2238/18   Bamm Noire Izzis Freyr Neit Katarina 

D'Or Freya Noire Izzis 15.05.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2239/18   Bamm Noire Izzis Freyr Neit Katarina 

D'Or Lara Noire Izzis 15.05.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2240/18   Bamm Noire Izzis Freyr Neit Katarina 

D'Or Tajny Noire Izzis 15.05.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2241/18   Bamm Noire Izzis Freyr Neit Katarina 

Dayen Noire Izzis 15.05.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2242/18   Bamm Noire Izzis Freyr Neit Katarina 

Doryanna Noire Izzis 15.05.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2243/18   Bamm Noire Izzis Freyr Neit Katarina 

Ducati Noire Izzis 15.05.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2244/18   Bamm Noire Izzis Freyr Neit Katarina 

Eagle Aija Set Bohemicus 26.06.2018 červená P CMKU/NP/2245/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 
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Eclipse Aija Set Bohemicus 26.06.2018 červená P CMKU/NP/2246/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Edison Aija Set Bohemicus 26.06.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2247/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Eifel Aija Set Bohemicus 26.06.2018 červená P CMKU/NP/2248/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Erudit Aija Set Bohemicus 26.06.2018 červená P CMKU/NP/2249/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Everest Aija Set Bohemicus 26.06.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2250/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Excalibur Aija Set Bohemicus 26.06.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2251/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Elbe Aija Set Bohemicus 26.06.2018 červená F CMKU/NP/2252/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Elizabeth Aija II. Set Bohemicus 26.06.2018 červená F CMKU/NP/2253/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Enigma Aija Set Bohemicus 26.06.2018 červená F CMKU/NP/2254/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Enterprise Aija Set Bohemicus 26.06.2018 červená F CMKU/NP/2255/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Etna Aija Set Bohemicus 26.06.2018 červená F CMKU/NP/2256/18   Hickson Just A Jagolo Air Set von Masterhof 

Aladar Sol Res Cordis 28.08.2018 červená P CMKU/NP/2257/18   
Just One Red Angel 
King Black 

Bethany Noire Izzis 

Alioth Rufus Res Cordis 28.08.2018 červená P CMKU/NP/2258/18   
Just One Red Angel 
King Black 

Bethany Noire Izzis 

Ambient Code 
Nox 

Res Cordis 28.08.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2259/18   
Just One Red Angel 
King Black 

Bethany Noire Izzis 

Alfa Lea Res Cordis 28.08.2018 červená F CMKU/NP/2260/18   
Just One Red Angel 
King Black 

Bethany Noire Izzis 

Aprilia Jess Res Cordis 28.08.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2261/18   
Just One Red Angel 
King Black 

Bethany Noire Izzis 

Arwen Lara Res Cordis 28.08.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2262/18   
Just One Red Angel 
King Black 

Bethany Noire Izzis 

Griffin Sanela 03.08.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/NP/2263/18   
Enrico Čertovo 
Kopýtko 

Destina Sanela 

Gira Sanela 03.08.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/NP/2264/18   
Enrico Čertovo 
Kopýtko 

Destina Sanela 
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Přehled odchovů 2017 - trpasličí pinč  

Jméno  Chovatelská stanice 
Datum 
narození 

Barva srsti Pohlaví číslo zápisu číslo importu  Otec Matka 

BALOO Jordánský poklad 22.01.2017 červená P CMKU/MHP/5340/17   
Gabriel von Camp  
Achensee 

Viola don Bartali 

BASTIEN Jordánský poklad 22.01.2017 červená P CMKU/MHP/5341/17   
Gabriel von Camp 
Achensee 

Viola don Bartali 

BORIS Jordánský poklad 22.01.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5342/17   
Gabriel von Camp 
Achensee 

Viola don Bartali 

BEATRICE Jordánský poklad 22.01.2017 červená F CMKU/MHP/5343/17   
Gabriel von Camp 
Achensee 

Viola don Bartali 

BIBIANE Jordánský poklad 22.01.2017 červená F CMKU/MHP/5344/17   
Gabriel von Camp 
Achensee 

Viola don Bartali 

BOA MI Red & Wal 02.03.2017 červená P CMKU/MHP/5345/17   
Igor Graf von Burg 
Wildenstein 

Maat FG z Iru 

BERBERIS MI Red & Wal 02.03.2017 červená P CMKU/MHP/5346/17   
Igor Graf von Burg 
Wildenstein 

Maat FG z Iru 

BELLIS MI Red & Wal 02.03.2017 červená F CMKU/MHP/5347/17   
Igor Graf von Burg 
Wildenstein 

Maat FG z Iru 

BOMBINA MI Red & Wal 02.03.2017 červená F CMKU/MHP/5348/17   
Igor Graf von Burg 
Wildenstein 

Maat FG z Iru 

BRASSICA MI Red & Wal 02.03.2017 červená F CMKU/MHP/5349/17   
Igor Graf von Burg 
Wildenstein 

Maat FG z Iru 

Dean Ex Aurus Apex 03.04.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5350/17   
Tchernaja Kalitva Status 
Quo 

Carrie Ex Aurus 
Apex 

Diego Ex Aurus Apex 03.04.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5351/17   
Tchernaja Kalitva Status 
Quo 

Carrie Ex Aurus 
Apex 

Dobby Ex Aurus Apex 03.04.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5352/17   
Tchernaja Kalitva Status 
Quo 

Carrie Ex Aurus 
Apex 

Draco Ex Aurus Apex 03.04.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5353/17   
Tchernaja Kalitva Status 
Quo 

Carrie Ex Aurus 
Apex 

Dedee Ex Aurus Apex 03.04.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5354/17   
Tchernaja Kalitva Status 
Quo 

Carrie Ex Aurus 
Apex 

Champion Via Bohemica 17.04.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5355/17   
Heart To Heart du 
Demon Dog 

Dračí Odvaha Via 
Bohemica 

Chuligán Via Bohemica 17.04.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5356/17   
Heart To Heart du 
Demon Dog 

Dračí Odvaha Via 
Bohemica 
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Charakter Via Bohemica 17.04.2017 červená P CMKU/MHP/5357/17   
Heart To Heart du 
Demon Dog 

Dračí Odvaha Via 
Bohemica 

Chvála Via Bohemica 17.04.2017 červená F CMKU/MHP/5358/17   
Heart To Heart du 
Demon Dog 

Dračí Odvaha Via 
Bohemica 

Satan z Iru 01.04.2017 červená P CMKU/MHP/5359/17/18   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Satu z Iru 01.04.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5360/17   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Set z Iru 01.04.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5361/17   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Sid z Iru 01.04.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5362/17   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Slayer z Iru 01.04.2017 červená P CMKU/MHP/5363/17   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Sunny z Iru 01.04.2017 červená F CMKU/MHP/5364/17   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Qeanninna Trrixxy Rozárka 24.04.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5365/17   Varmentt Yagga Rozárka 
Trrixxy Jully 
Rozárka 

Qeberria Trrixxy Rozárka 24.04.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5366/17   Varmentt Yagga Rozárka 
Trrixxy Jully 
Rozárka 

Hero Miky JanLand 02.05.2017 červená P CMKU/MHP/5367/17   Keanu Mali Zmaj 
Althea Anny 
JanLand 

High Voltage JanLand 02.05.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5368/17   Keanu Mali Zmaj 
Althea Anny 
JanLand 

Honey Bear JanLand 02.05.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5369/17   Keanu Mali Zmaj 
Althea Anny 
JanLand 

Hot Spot JanLand 02.05.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5370/17   Keanu Mali Zmaj 
Althea Anny 
JanLand 

Hugo Boss JanLand 02.05.2017 červená P CMKU/MHP/5371/17   Keanu Mali Zmaj 
Althea Anny 
JanLand 

Athos Czech Paradise Dogs 24.06.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5372/17   Cheeky z Iru Amazonka Fluke 

Afrodita Czech Paradise Dogs 24.06.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5373/17   Cheeky z Iru Amazonka Fluke 

Athéna Czech Paradise Dogs 24.06.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5374/17   Cheeky z Iru Amazonka Fluke 
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Raptorr Roxxyss Rozárka 19.07.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5375/17   
Aron Black Jupiter King 
Black 

Roxxyss Quinsy 
Rozárka 

Regresorr Roxxyss Rozárka 19.07.2017 červená P CMKU/MHP/5376/17   
Aron Black Jupiter King 
Black 

Roxxyss Quinsy 
Rozárka 

Raiatea Roxxyss Rozárka 19.07.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5377/17   
Aron Black Jupiter King 
Black 

Roxxyss Quinsy 
Rozárka 

Raritta Roxxyss Rozárka 19.07.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5378/17   
Aron Black Jupiter King 
Black 

Roxxyss Quinsy 
Rozárka 

Raziella Roxxyss Rozárka 19.07.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5379/17   
Aron Black Jupiter King 
Black 

Roxxyss Quinsy 
Rozárka 

Sandarr Yagga Rozárka 10.08.2017 červená P CMKU/MHP/5380/17   
Gabriel von Camp 
Achensee 

Yagga Hesttia 
Rozárka 

Sauruss Yagga Rozárka 10.08.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5381/17   
Gabriel von Camp 
Achensee 

Yagga Hesttia 
Rozárka 

Semetricca Yagga Rozárka 10.08.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5382/17   
Gabriel von Camp 
Achensee 

Yagga Hesttia 
Rozárka 

Tano z Iru 14.09.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5383/17   Jork z Iru Hell z Iru 

Tex z Iru 14.09.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5384/17   Jork z Iru Hell z Iru 

Tomo z Iru 14.09.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5385/17   Jork z Iru Hell z Iru 

Thalia z Iru 14.09.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5386/17   Jork z Iru Hell z Iru 

Del Foionco Edith Aysha 26.05.2017 červená F 
CMKU/MHP/5387/-
17/17 

ROI 
17/117245 

    

Tesiree Ollivia Rozárka 28.10.2017 červená F CMKU/MHP/5388/17   Varmentt Yagga Rozárka 
Ollivia Nessie 
Rozárka 

Ticianna Ollivia Rozárka 28.10.2017 červená F CMKU/MHP/5389/17   Varmentt Yagga Rozárka 
Ollivia Nessie 
Rozárka 

Torella Ollivia Rozárka 28.10.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5390/17   Varmentt Yagga Rozárka 
Ollivia Nessie 
Rozárka 

Tziganna ollivia Rozárka 28.10.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5391/17   Varmentt Yagga Rozárka 
Ollivia Nessie 
Rozárka 

Gallardo 
od Hobšovického 
rybníka 

10.11.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5392/17   Casanova Mali Zmaj Lollipop Mali Zmaj 
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Grato 
od Hobšovického 
rybníka 

10.11.2017 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5393/17   Casanova Mali Zmaj Lollipop Mali Zmaj 

Gloria Yasmin 
od Hobšovického 
rybníka 

10.11.2017 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5394/17   Casanova Mali Zmaj Lollipop Mali Zmaj 

 

Přehled odchovů 2018– trpasličí pinč 

Jméno  Chovatelská stanice 
Datum 

narození 
Barva srsti Pohlaví číslo zápisu číslo importu  Otec Matka 

Albert ze Zmrzlického dvora 19.02.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5396/18   Lorn z Iru 
Norgia Kabretta 
Rozárka 

Alfréd ze Zmrzlického dvora 19.02.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5397/18   Lorn z Iru 
Norgia Kabretta 
Rozárka 

Arthur ze Zmrzlického dvora 19.02.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5398/18   Lorn z Iru 
Norgia Kabretta 
Rozárka 

Aranka ze Zmrzlického dvora 19.02.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5399/18   Lorn z Iru 
Norgia Kabretta 
Rozárka 

Artix z Bítovského ranče 13.02.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5400/18   
Aron Black Jupiter 
King Black 

Axi MI 
Red&Wal 

Astix z Bítovského ranče 13.02.2018 červená P CMKU/MHP/5401/18   
Aron Black Jupiter 
King Black 

Axi MI 
Red&Wal 

Aisha z Bítovského ranče 13.02.2018 červená F CMKU/MHP/5402/18   
Aron Black Jupiter 
King Black 

Axi MI 
Red&Wal 

Akejla z Bítovského ranče 13.02.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5403/18   
Aron Black Jupiter 
King Black 

Axi MI 
Red&Wal 

Ashira z Bítovského ranče 13.02.2018 červená F CMKU/MHP/5404/18   
Aron Black Jupiter 
King Black 

Axi MI 
Red&Wal 

Ugo z Iru 24.02.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5405/18   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Uriáš z Iru 24.02.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5406/18   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 
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Unny z Iru 24.02.2018 červená P CMKU/MHP/5407/18   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Upír z Iru 24.02.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5408/18   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Uma z Iru 24.02.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5409/18   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Uzry z Iru 24.02.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5410/18   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Undatra z Iru 24.02.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5411/18   
Yoshi von der 
Rheinebene 

Freya z Iru 

Camouflage Dream 
MF 

Red & Wal 21.04.2018 červená P CMKU/MHP/5412/18   
Federicco Piccolo 
Magnifico 

Maat FG z Iru 

Coffee Cricket MF Red & Wal 21.04.2018 červená P CMKU/MHP/5413/18   
Federicco Piccolo 
Magnifico 

Maat FG z Iru 

Cold Coffee MF Red & Wal 21.04.2018 červená P CMKU/MHP/5414/18   
Federicco Piccolo 
Magnifico 

Maat FG z Iru 

Caroline Jameli MF Red & Wal 21.04.2018 červená F CMKU/MHP/5415/18   
Federicco Piccolo 
Magnifico 

Maat FG z Iru 

Coraline Angel MF Red & Wal 21.04.2018 červená F CMKU/MHP/5416/18   
Federicco Piccolo 
Magnifico 

Maat FG z Iru 

Amigo zpod Hádecké planinky 19.05.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5417/18   
Seventh Heaven 
vom Camp 
Achensee 

Arwen MI 
Red&Wal 

Artuš zpod Hádecké planinky 19.05.2018 červená P CMKU/MHP/5418/18   
Seventh Heaven 
vom Camp 
Achensee 

Arwen MI 
Red&Wal 

Airin zpod Hádecké planinky 19.05.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5419/18   
Seventh Heaven 
vom Camp 
Achensee 

Arwen MI 
Red&Wal 

Ajsy Baronin zpod Hádecké planinky 19.05.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5420/18   
Seventh Heaven 
vom Camp 
Achensee 

Arwen MI 
Red&Wal 
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Apollenka zpod Hádecké planinky 19.05.2018 červená F CMKU/MHP/5421/18   
Seventh Heaven 
vom Camp 
Achensee 

Arwen MI 
Red&Wal 

Felix z Klanu Lobuzów 21.02.2018 
černá s 
pálením 

P 
CMKU/MHP/5422/-
18/18 

PKR.II-133187     

Vasco z Iru 16.08.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5423/18   Jork z Iru  Hell z Iru 

Vi-Fi z Iru 16.08.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5424/18   Jork z Iru  Hell z Iru 

Indián Via Bohemica 01.09.2018   P CMKU/MHP/5425/18     
Gradace Via 
Bohemica 

Ilegální rychlost Via Bohemica 01.09.2018   F CMKU/MHP/5426/18     
Gradace Via 
Bohemica 

Inaya Via Bohemica 01.09.2018   F CMKU/MHP/5427/18     
Gradace Via 
Bohemica 

Inspirace Via Bohemica 01.09.2018   F CMKU/MHP/5428/18     
Gradace Via 
Bohemica 

Amorek Darsy v Čábalkách 05.10.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5429/18   
Ibizz Roxxys 
Rozárka 

Yashika Trrixxy 
Rozárka 

Alfik Darsy v Čábalkách 05.10.2018 
černá s 
pálením 

P CMKU/MHP/5430/18   
Ibizz Roxxys 
Rozárka 

Yashika Trrixxy 
Rozárka 

Amálka Darsy v Čábalkách 05.10.2018 
černá s 
pálením 

F CMKU/MHP/5431/18   
Ibizz Roxxys 
Rozárka 

Yashika Trrixxy 
Rozárka 

Triumph The Island Of Treasures 10.11.2017 
černá s 
pálením 

P 
CMKU/MHP/5432/-
17/18 

UKU.0347200     
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Přehled odchovů 2017 – opičí pinč  

Jméno  Chovatelská stanice 
Datum 

narození 
Pohlaví číslo zápisu číslo importu  Otec Matka 

Bonboon Bubbledog 01.06.2017 P CMKU/OP/56/17   Bambazooker Oceanwild Holiday Tequilla Oceanwild 

Beeba Bubbledog 01.06.2017 F CMKU/OP/57/17   Bambazooker Oceanwild Holiday Tequilla Oceanwild 

 

Přehled odchovů 2018 – opičí pinč 

Jméno  Chovatelská stanice 
Datum 

narození 
Pohlaví číslo zápisu číslo importu  Otec Matka 

Bob Marley Reggae Star 29.01.2018 P CMKU/OP/58/-18/18 RKF 5217043     

Captain Morgan Bubbledog 23.11.2018 P CMKU/OP/59/18   Bambazooker Oceanwild Holiday Tequilla Oceanwild 

Coca-Cola Bubbledog 23.11.2018 F CMKU/OP/60/18   Bambazooker Oceanwild Holiday Tequilla Oceanwild 

 

Přehled odchovů 2017 a 2018 – rakouský krátkosrstý pinč 
V roce 2018 byl importován jedinec, odchovy zatím nejsou.  
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Klubová výstava – XX. Memoriál Dr. Rotreklové 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ A BONITACI 

18.5. 2019 Praha – Stromovka 

ZKO Stromovka, Císařský ostrov 

 

Uzávěrka 5.5.2019 (neděle) 

20. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové – výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, 
Nejlepší mladý (BOJ), Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán (BOV), Klubový 

vítěz, BOB, BOS, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina 

Program výstavy a bonitace (přesný časový harmonogram bude upřesněn dle počtu přihlášených 
psů cca týden před výstavou): 

 8:00 – 9:00 hod přejímka psů na bonitaci a výstavu  

 9:00 – 13:00 hod zahájení výstavy, posuzování v kruzích 

 13:00 – 14:00 hod  bonitace 

 14:00 – 15:00 hod  členská schůze 

 15:00 – 15:15 hod vyhlášení klubových šampionů za rok 2018  

 15:15 – 15:30 hod vyhlášení pracovního psa roku 2017 a 2018 

Posuzovatel bonitace a výstavy: Jiří Janda (CZ) 

• posoudí všechna plemena 
 

Bonitace:  

• Poplatek za bonitaci  člen klubu 200,- Kč 
 

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

• Výsledky bonitace budou zveřejněny na webových stránkách klubu. Pokud máte zájem o 
zveřejnění fotografií svého psa, zašlete je na e-mail klubpincucr@gmail.cz a jako předmět 
e- mailu uveďte Bonitace – jméno psa.  

 

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 420,- Kč 
 
ostatní třídy za prvního psa nečlena klubu 600,- Kč 
 
ostatní třídy za dalšího psa nečlena klubu 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 pár/chovatelskou skupinu nečlena 

• K přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku, pro 
přihlášení do třídy vítězů také kopii šampionátu. 

• Na výstavě předložte originál PP 

Uzávěrka přihlášek:  

Přihlášky na výstavu a bonitaci zašlete nejpozději do 5.5.2019 na adresu uvedenou na přihlášce. Je 
možné i elektronické přihlašování prostřednictvím dogoffice.cz.  

Tituly: 

Nejhezčí pupák   může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 

Nejhezčí dorost  může být udělen psu nebo feně ve třídě dorostu 

Nejlepší mladý (BOJ)  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) 

mailto:klubpincucr@gmail.cz
https://dogoffice.cz/
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res. CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou (s výjimkou třídy 
čestné) 

Nejlepší pes/fena může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ (mezitřída, 
otevřená, vítězů) 

Klubový vítěz mladých  může být udělen nejlepšímu jedinci z třídy mladých, jehož majitelem je 
člen Klubu pinčů ČR, z. s. 

Klubový vítěz pes/fena může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ (mezitřída, 
otevřená, vítězů), jehož majitelem je člen Klubu pinčů ČR, z. s. 

BOB může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem Nejlepší mladý, 
Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán 

BOS  může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví, než je jedinec 
s titulem BOB 

Vítěz Memoriálu 

Dr. Rotreklové může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem Klubový vítěz 
 

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 

Otevřená   stáří od 15 měsíců 

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 

skupina do soutěže mohou být přihlášeny skupiny nejméně tří jedinců stejného 
plemene a stejného chovatele, kteří mají alespoň dva rozdílné otce nebo 
matky a byli posouzeni na výstavě 
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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 i 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 fen, 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, č. ú. 134 608 7339/0800, 
variabilní symbol: 18052019. Do poznámky pro příjemce uvádějte celé jméno majitele nebo jména 
zvířat. 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 Základní kynologická organizace Praha - Stromovka. Cvičiště je umístěno na 
Císařském ostrově, naproti jezdeckému areálu. 

V místě konání výstavy je zajištěno občerstvení (káva, čaj, drobné sladkosti), v případě příznivého 
počasí pak točené pivo a speciality na grilu. Voda pro psi je k dispozici. 

!!!Upozorňujeme, že na pozemku není žádný přístřešek ani vzrostlé stromy, vezměte si proto 
s sebou dle aktuálního počasí stan či slunečník!!! 

Autem s navigací: Jako cílové místo zadejte ulici Za Elektrárnou. Po této ulici jeďte stále rovně podél 
plavebního kanálu až k jeho přemostění. Přejeďte přes most a pokračujte dále směrem ke 
kynologickému areálu, který je po cca 300 m po levé straně (naproti jízdárně). Obsluha parkoviště 
Vám určí místo k zaparkování. Počet parkovacích míst je omezen! Bude-li parkoviště před 
kynologickým areálem plné, obsluha Vám umožní vyložení zavazadel a svůj vůz následně zaparkujete 
na druhé straně řeky ve Stromovce, kde jsou zóny placeného stání.  
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Vlakem na Nádraží Holešovice: Z vlakového nádraží odejdete podchodem směrem ke stanici metra 
Nádraží Holešovice. Odtud jeďte autobusem č. 112 do zastávky Kovárna. Dejte se doleva ulicí Pod 
Havránkou podél zahrad Trojského zámku, dále pak přívozem přes Vltavu. ZKO Stromovka je cca po 
300 m po pravé straně, naproti jízdárně. 
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Směrnice pro vyhodnocení soutěže – Klubový šampión 

Propozice k soutěži Klubový šampion 
 

1. Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru, vyhlášenou Klubem pinčů ČR, z.s. 

2. Zúčastnit se mohou jedinci plemene německý, trpasličí, opičí a rakouský krátkosrstý 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 handicapem v případě hárání, březosti a odchovu 

štěňat 

c) Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru, vyhlášenou Klubem pinčů ČR, z.s. 

6. Výstavy, jejichž výsledky jsou předmětem bodování této soutěže, musí být pořádány organizacemi 

akceptovanými FCI 

7. Soutěž se vyhodnocuje jednou 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 (Bc. Klára Hašková, DiS.) 

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 (do tabulky – příloha 1) 

f) Fotokopie výstavních posudků, popř. jiných dokladů (diplomy, karty atp.) 

9. Pověřená osoba rozpisy a body zkontroluje, celou soutěž vyhodnotí a zajistí uveřejnění výsledků ve 

zpravodaji Klubu pinčů ČR.  

10. Diplomy a poháry za Klubového šampiona obdrží držitelé titulu na nejbližší klubové výstavě.  

Podklady pro udělení titulu zasílejte na e-mail haskovaklara@seznam.cz nejpozději do 5.5.2019. 

  

mailto:haskovaklara@seznam.cz
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Tabulka hodnocení Klubový šampion 

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 12 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 Dr. 
Rotreklové 

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 

BOS 0 3 3 3 5 13 25 

Soutěže 

BIG 
junior/veterán 

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 
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Směrnice pro vyhodnocení soutěže – Pracovní pes roku 

Pracovní pes roku 

pro plemena německý pinč, trpasličí pinč, opičí pinč, rakouský pinč 

Tato soutěž je dobrovolná a nepovinná. Hodnotit se budou psi i feny dohromady. Oceněn bude vždy 

jeden nejúspěšnější jedinec z plemene v jednotlivých sportech (viz bodovací tabulka). Tentýž pes 

může být hodnocen i ve více kategoriích. 

Podmínkou možného získání titulu je členství majitele (v případě spolumajitelství, alespoň jednoho 

ze spolumajitelů) v Klubu pinčů České republiky a účast na klubové výstavě, kde bude titul udělován. 

Výsledky je nutné zasílat na email: Haskovaklara@seznam.cz (p. Hašková - zástupce klubu za Psí 

sporty), vždy nejpozději k datu 31.12.2018. Termín zaslání podkladů do 5. 5. 2019. 

Jeden druh zkoušky lze v jednom soutěžním roce započítat jen jednou! 

Splnění podmínek a doložení výsledků se prokazuje na základě: diplomu, výsledkové listiny, 

výkonnostní knížky, zápisu v průkazu původu apod. 

Výsledky za hodnocené období, je nutno zaslat vypsané v Hodnotící kartě výsledků (viz níže) spolu 

s doklady (scany dokladů). 

Pokud se v hodnotících tabulkách nenalézá Vámi splněný druh zkoušky, konzultujte toto 

s p. Haškovou - zástupce klubu pro psí sporty. 

Titul Pracovní pes roku neopravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách. 

Psi a feny, kteří titul získají, budou trvale zveřejněni na klubových webových stránkách. 

Tato směrnice byla schválena výborem klubu elektronickou formou dne 10.3.2019 s okamžitou 

platností. 

1  Sportovní výcvik 

1.1 Zkoušky 
1.1.1 KJ Brno 

 počet bodů známka               
„výborně“ 

známka                         
„velmi dobře“ 

známka                        
„dobře“ 

ZOP 2 +2 +1 0 

ZPU 1 3 +2 +1 0 

ZPU 2 4 +6 +4 +2 

ZPU -S 6 +6 +4 +2 

1.1.2 IPO 

 počet bodů bonusy za známky 

BH 3 Výborně +6 

UPr 1 3 Velmi dobře +4 

UPr 2 4 Dobře +2 

UPr 3 5 U zkoušky BH: 

FPr 1 3 „obstál“ (51 bodů a více)+2 

FPr 2 4  

FPr 3 5  

 

mailto:Haskovaklara@seznam.cz
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1.1.3 NZŘ 

 počet bodů  počet bodů bonusy za známky 

ZZO 3 ZMMP 3 Výborně +6 

ZZO 1 4 ZMP 1 4 Velmi dobře +4 

ZZO 2 5 ZMP 2 5 Dobře +2 

ZZO 3 6 ZMP 3 6 Bonusy za známky z  

ZM 3 ZPS 1 4 ZZO 

  ZPS 2 5 „prospěl výborně „+2 

1.1.4 Zkušební řád malých plemen 

 počet bodů Známka 
„výborně“ 

„velmi dobře“ „dobře“ „uspokojivě“ 

ZD 2 +2 +1 0 0 

ZZ 3 +3 +2 +1 0 

Z1 4 +6 +4 +2 0 

Z1-A 3 +6 +4 +2 0 

Z1-B 3 +6 +4 +2 0 

Z2 5 +6 +4 +2 0 

Z2-A 4 +6 +4 +2 0 

Z2-B 4 +6 +4 +2 0 

Z3 6 +6 +4 +2 0 

Z3-A 5 +6 +4 +2 0 

Z3-B 5 +6 +4 +2 0 

1.2 Soutěže a závody (všechny zkušební řády) 

U závodů se započte vždy poloviční počet bodů, který je uveden u jednotlivých zkoušek. 

Bonus za umístění: 

1.místo +3 body 

2.místo +2 body 

3.místo +1 bod 

V případě diskvalifikace se žádné body nezapočítávají. 

2 Agility 
2.1 Soutěže (běhy) dělené podle výkonnostních kategorií A1-A3 (případně J1-J3) 

Běhy dle dané kategorie na „výborně“, tedy do 5,99 trestných bodů. 

A1- 2 body A2-3 body    A3-5 bodů 

Nedosáhne-li se známky „výborně“, počítá se pouze za účast na soutěži v daných kategoriích. 

A1- 1 bod A2-2 body    A3-3 bodů 

Body navíc za umístění ve zvoleném běhu: 

1.místo +2 body 2.místo +1,5 bodů 3.místo +1 bod 

Body za umístění jsou připočítávané nezávisle na dosažených trestných bodech (lze je získat i pokud je více trestných bodů než 5,99). 

2.2 Soutěže (běhy) rozdělené POUZE podle velikosti (small,medium,large) 

Běhy na „výborně“ (do 5,99 trestných bodů) - 3 body 

Nedosáhne-li se známky „výborně“, počítá se pouze za účast na soutěži -1 bod 

Body na víc za umístění ve zvoleném běhu: 

1.místo +6 bodů 2.místo + 5 bodů 3.místo +4 body 

2.3 Bonusové body za celkové umístění v soutěžním dni 

Body navíc za umístění v celkovém pořadí soutěžního dne: 

1.místo +1,5 bodu 2.místo + 1 bod 3.místo +0,5 bodu 
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Body za celkové umístění v soutěžním dni lze započítat pouze v případě, nebyl-li pes v žádném z běhů toho dne diskvalifikován. 

2.4 Princip počítání bodů v agility 

Běží-li pes v závodním dni více běhů (ať už v kategoriích A1-A3 nebo jen dle velikosti). Do bodování se započítává výsledek pouze 

z jednoho běhu toho dne dle výběru psovoda. 

Je-li pes na některé trati diskvalifikován, tato trať nemůže být započítána do bodování. 

3 Coursing 

Hodnotí se získání coursingové licence (licenční zkouška) pro „nechrtí“ plemena - 4 body 

Účast na každém dalším dostihu po získání licence - 2 body 

4 Obedience 
4.1 Body za složenou zkoušku (nezávisle na tom, zda je vyhlašováno pořadí, či nikoliv) 

OBZ-2 body OB1-3 body OB2-4 body OB3-5 bodů 
Tyto body lze započítat za každou složenou zkoušku v daném roce. 

4.2 Bonusové body za složenou zkoušku 

Bonusové body za známku u zkoušky BOZ 

výborně +2body velmi dobře+1 bod dobře+ 0bodů 

Bonusové body za známku u zkoušek OB1-3 

výborně +5bodů velmi dobře+3 body dobře+ 1bod 

Tyto bonusové body za známku se započítávají za každý stupeň zkoušky pouze 1x ročně dodatečně na konci sezóny, a to vždy za 

zkoušku s nejlepší známkou v daném roce. 

4.3  Bonusy za umístění ve zkoušce s vyhlášením pořadí („závody“) 

Bonusové body za umístění 

1.místo + 3 body 2.místo + 2 body 3.místo +1 bod 

Tyto bonusové body lze získat za každou akci, s vyhlášením výsledků. 

Bonus lze za tutéž akci získat buď jako za zkoušku (za známku 1 x na konci roku), nebo pouze jako za závod (za umístění). Nelze si za 

tutéž akci nárokovat obojí. 

Je-li pes na akci diskvalifikován, tato akce nemůže být počítána do bodování. 

5 Canisterapie 

Hodnotí se pouze absolvování zkoušek (každé 2-3 roky), samotnou terapii hodnotit nelze. Získání canisterapeutické zkoušky na 2-3 

roky – 5 bodů (každé další přezkoušení 5 bodů). 

6 Dogtrekking 

Body za dogtrekkingovou soutěž lze uznat pouze při splnění následujících základních podmínek dogtrekkingu: 

• akce má oficiálního pořadatele (razítko na dokumentech samozřejmostí) 

• minimální délka podniku je 80 km (nebo 40 – 80 km u „midi“ tratě) 

• pes musí být po celou dobu na vodítku (ať už drženém v ruce psovoda, nebo upoutaném na bederním pásu) 

Jsou-li tyto základní podmínky splněny, je za každý absolvovaný závod započítáno 5 bodů. 

Účast na dogtrekkingových tratích v délce 40 – 80 km (tzv. „midi“ tratě) je hodnocena 2 body. 

Je-li tým (psovod- pes) na trati diskvalifikován, nemůže být závod počítán do bodování. 

6.1. Bonusové body 

1.místo + 4 body 2.místo + 3 body 3.místo +2 bod 



ZPRAVODAJ 2019 / 1                                                                                                                                                    

37 

 

7 Dogdancing 

Hodnotí se oficiální zkoušky, dále se získávají body za udělené tituly. Při opakování zkoušky se v jednom soutěžním roce počítá vždy 

jen jedna zkouška dané kategorie, ta s nejlepším výsledkem. 

7.1 Zkoušky 

Divize A (Mussical Dressage) 

MD 1 2 body 

MD 2 3 body 

MD 3 5 bodů 

Divize B (Heelwork to Music) 

HtM 1 2 body 

HtM 2 3 body 

HtM 3 5 bodů 

Divize C (Freestyle) 

F 1 2 body 

F 2 3 body  

F 3 5 bodů 

Divize D (Dances with Dogs) 

DwD 1 2 body 

DwD 2 3 body 

DwD 3 5 bodů 

7.2 Známky a tituly 

Bonusové body za známku (ve všech divizích shodně): 

Stupeň zkoušky 1 Výborně + 1,5 bodu Velmi dobře +1 bod Dobře +0 bodů 

Stupeň zkoušky 2 Výborně +2 body Velmi dobře +1,5 bodu Dobře +0,5 bodů 

Stupeň zkoušky 3 Výborně +3 body Velmi dobře +2 body Dobře + 1 bod 

 

Bonusové body za získané tituly (přičítá se pouze jednou při splnění podmínek pro udělení titulu): 

MoD MD    +3 body 

MoD HtM  +3 body 

MoD F        +3 body 

MoD DwD +3 body 

MoD 1        +2 body 

MoD 2        +4 body 

MoD 3        +6 bodů 

8 Nosework 
8.1 Zkoušky 

NW-Nz, NW-Uz, NW-Wz, NW-Dz 2 body 

NW-N1, NW-U1, NW-W1, NW-D1 4 body 

NW-N2, NW-U2, NW-W2, NW-D2 6 bodů 

NW-N3, NW-U3, NW-W3, NW-D3 8 bodů 

8.2 Závody (započítávají se pouze ty, které se konají dle zkušebního řádu NW) 

NW-Nz, NW-Uz, NW-Wz, NW-Dz 1 bod 

NW-N1, NW-U1, NW-W1, NW-D1 2 body 

NW-N2, NW-U2, NW-W2, NW-D2 3 bodů 

NW-N3, NW-U3, NW-W3, NW-D3 4 bodů 
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Pracovní pes roku 

Německý pinč, trpasličí pinč, rakouský pinč a opičí pinč 

Karta výsledků 

Kategorie  

Plemeno  

Jméno psa  

Pohlaví psa  

Jméno psovoda  

 

Datum Zkouška/ závod Typ Umístění/známka/ počet Získané body Součet bodů 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Zkouška / závod – uvádí se, zda se jedná o zkoušku nebo závod 

Typ - typ zkoušky nebo závodu (ZVV 1, OB 2………) 

Umístění/známka/ počet – napište umístění, známku a celkový počet startujících ve zkoušce / závodě 

Získané body - napište (rozepište) dosažené body + bonusové body  

Součet bodů - celkový součet bodů daného psa za dané období 

 

 

 

………………………………………………………………. 

datum, podpis majitele psa  
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Zápis z výborové schůze konané dne 15. 12. 2018 v Praze 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

 

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

Přítomni – revizní komise: Ďuricová I., Roznětínská M. 

Omluvení: Drátovníková J., Pilařová S., Vimrová H. 

 

Program: 

1. Zhodnocena výstava v Lounech 9.9.2018 – rozhodčí Branko Milenkovic – málo pinčů, hodnocení velmi 

pěkné, organizace velmi dobrá, odměny a ceny přiměřené. Po skončení proběhla bonitace – rozhodčí 

p. Fairaislová. 

2. Dosud se nepodařilo vytvořit logo klubu – nemáme námět, fotografie, oslovíme členy klubu 

prostřednictvím Zpravodaje, e-mailu případně www stránek – zajistí Z. Staňková 

3. Předložen návrh nových Stanov KPCR, z. s. – Z. Staňková – bylo doporučeno doplnit článek 

o elektronickém jednání výboru – zajistí Z. Staňková 

4. Návrh Stanov bude předložen k poradě právníkovi – zajistí K. Hašková 

5. Návrh Stanov po odsouhlasení právníkem a výborem (elektronicky) bude připraven k vytištění 

a rozeslání členům klubu před členskou schůzí – Praha u Memoriálu Dr. Rotreklové – Z. Staňková 

6. Vyrobena nová razítka KPČR, z. s. – připravila a rozeslala Z. Staňková, stará razítka pozbývají platnost 

28.7.2018 

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

dohodnut na 4. 5. 2019, vzhledem k rodinným záležitostem p. K. Haškové jako hlavní organizátorky 

výstav je potřeba přesunout na jiný termín – změnu termínu, smlouvu a pronájem prostor zajistí p. E. 

Andrsová 

Ceny – pamětní plakety, poháry a kokardy zajistí p. Hašková a p. Staňková 

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

Rozhodčí – zajistí Z. Staňková (dle nabídky ČMKU – p. Řehánek, p. Janda, p. Jandová, p. Šimek aj.) 

8. P. Ďuricová navrhla místo pamětních plaket látkové tašky s potiskem – informace o cenách, 

možnostech tisku zajistí Z. Staňková, informace pošle k diskuzi elektronickou formou 

9. Na Memoriál Dr. Rotreklové je potřeba zajistit kvalitní fotografii p. Rotreklové k vytištění na velký 

formát a k publikaci do Zpravodaje a na www stránky výstavy, je jen malá a nekvalitní – zajistí 

p. Andrsová 

10. Návrh jiného místa 2. klubové výstavy – místo výstavy v Klatovech je navržena Krajská výstava 

v Martiněvsi 20.7.2019 u Roudnice nad Labem – zajistí Z. Staňková 

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

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

P. Hašková upřesnila klubovou výstavu v září spojenou s Víkendovým setkáním pinčů v blízkosti Brna - 

Heroltice u Tišnova – 14. a 15.9. 2019, rozhodčí zajistí K. Hašková, Z. Staňková – doporučen 

p. Řehánek, p. Petkó, p. Jandová, p. Ridarčíková 

13. Měření psů – informace od ČMKU = záleží na rozhodčím. Na klubových výstavách budeme používat 

hůlkovou míru – schváleno jednomyslně 

14. Hlavní poradci připraví pro Zpravodaj a www přehled odchovů, chovných psů a fen – K. Hašková, I. 

Hajerová, p. Smahová 

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

písemně na osobní adresy členů výboru, pokud o něm budou mít zájem  

mailto:klubpincucr@gmail.com
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16. Webové stránky – představena nová podoba stránek, zakoupí se v roce 2019 na 2 roky služba 

Premium u Webnode.cz. Pokusíme se o převod domény klubpincu.eu, ale pokud to nepůjde, zvolí se 

alternativa – klubpincu.cz. Budeme také mít 20 e-mailových adres typu jednatel@klubpincu.cz, apod. 

Změny a návrhy na doplnění případně příspěvky od členů bude vkládat p. Hašková a p. Staňková – 

zajistí Z. Staňková 

17. Schválen typ loga – svislý nebo ležatý ovál, zkratka klubu a hlavy psů 4 plemen, případně místo oválu 

obrys republiky jako v původním logu. Logo by mělo být ve vektorové grafice, aby se dalo tisknout na 

reklamní plochu a předměty – zajistí Z. Staňková, K. Hašková 

18. Ověření členství – sestavení seznamu členů se zaplacenými příspěvky – p. Drátovníková – zašle Z. 

Staňkové k archivaci (citlivé údaje vzhledem ke GDPR – nesmí být publikovány)  

 

Další schůze výboru – na klubové výstavě v Praze v květnu 2019, svolání bude e-mailem nebo telefonicky, 

informace na www, v případě potřeby prodiskutovat závažné věci ohledně organizace výstav nebo www bude 

využito elektronické formy. 

 

Zapsal: Zuzana Staňková, jednatel KPČR, z. s. 

  

mailto:jednatel@klubpincu.cz
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Zápis ze schůze výboru – elektronickou formou 10.3.2019 
 

1. Vyhlášení soutěže Pracovní pes roku.  
Pro – Staňková, Hašková, Drátovníková, Hajerová 

Proti –  

Zdržel se -  

Nevyjádřil se – Vimrová, Smahová, Andrsová 

Soutěž je vyhlášena s okamžitou platností. Zveřejnění na www, FB a ve Zpravodaji. 

 

2. Na přepracování Stanov a upravení jejich znění pracuji. Jejich formu bychom připravili pro členskou schůzi 
dne 18.5.2019 ke schválení. Výboru bude zasláno do konce března ke schválení a připomínkování. Ověření 
znění zajistí Klára Hašková u právníka ještě před členskou schůzí tak, aby se text včas zveřejnil na www.  

 

3. Bonitační řád a Chovatelský a zápisní řád – upraveno.  
 

Připomínky od paní Ďuricové za revizní komisi, které je potřeba projednat (psáno kurzívou) 

Bonitační řád:  

a) Bonitační řád. bod.12 - výstava vyššího typu - dala bych zde výstava se zadáváním CAC aby to bylo 
srozumitelnější i začátečníkům.  

b) Přihlášky na bonitaci: bod 4 poplatek za přihlášení na místě bych zrušila. Když někdo dostane odvahu 
až na výstavě tak bych ho za to netrestala pokutou. 

 

Chovatelský řád: 

a) Chov bod 2: Také jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu musí být z chovu vyloučeni. - 
nesmí být zařazen jedinec v prokazatelně špatném zdravotním stavu a co psychickém stavu? 
V bonitační tabulce je hodnocení povahy.  
 

b) Chovatelská stanice bod 5 a zápis štěňat do plem. knihy v bodě 6 si odporují. Jméno chov.stanice je 
součástí jména jedince. –  
Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se 
uvádí za jménem psa.  
Vyjádření: V průkazu původu je uvedeno vždy jméno a název chovatelské stanice. Jméno nesmí 
obsahovat název chovatelské stanice, ta je za jménem. Uvádí se zvlášť i v přihláškách na výstavy. 
Proto bych toto neřešila. Příklady: Jméno -  Belly Ruby AiJo, chovatelská stanice - Set Bohemicus, 
nebo jméno – Maat FG, chovatelská stanice – z Iru. Viz výše. Při zápisu štěňat se jméno a chovatelská 
stanice rozlišují. Zejména při vymýšlení jména je povoleno 20 písmen. Chovatelská stanice se 
vymýšlet nedá.  
Doporučuji neměnit. 
 

c) Chovatel, majitel chov.psa bod 11 doplnit o RP – upraveno na Každý chovatel i majitel chovného psa 
se zavazuje, že v žádném případě nebude produkovat ve Spolku, jehož je členem, jedince NP, OP, RP 
a TP bez průkazu původu.  
 

d) Krytí bod 5, 6 -jak vymůžete dodržení svědka při krytí dle bodu 5 Chovatel i majitel krycího psa nebo 
jejich držitelé jsou povinni být přítomni krytí, eventuálně v zastoupení. Druhý nestranný svědek je 
nezbytný v případě, že pes i fena patří jednomu majiteli.   
Formulace upravena na: Majitel krycího psa je povinen být přítomen krytí. Druhý nestranný svědek 
je nezbytný v případě, že pes i fena patří jednomu majiteli.   
Upravena rovněž formulace: Chovatel i majitel (případně držitelé) vyplní příslušné údaje v krycím listu 
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včetně podmínek náhrady za krytí a podepíší jeho originál i kopii na znamení svědectví o 
uskutečněném krytí. V případě umělého oplodnění feny provede záznam do krycího listu veterinární 
lékař.  
Znění formulace nově:  
Majitel krycího psa a majitel chovné feny vyplní příslušné údaje v krycím listu včetně podmínek 
náhrady za krytí a podepíší jeho originál i kopii na znamení svědectví o uskutečněném krytí. V 
případě umělého oplodnění feny provede záznam do krycího listu veterinární lékař. 

 
e) Vrh bod 3. Nezmiňuje se zde možnost kontroly vrhu u veterináře. 

Doplnila jsem a upravila formulaci. 
Nové znění: Kontrolu vrhu může provést veterinární lékař nebo kontrolní orgán KPČR, z.s., který má 
nárok na úhradu výloh, stanovených předpisy o úhradě cestovních výdajů Spolku.  
 

f) Závěrečné ustanovení: pokud někdo poruší stanovy a není možné ho sankcionovat tak k čemu to vše 
vlastně je? 
Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu Spolku se chovatel nebo majitel (držitel) chovného 
jedince vystavuje možnosti řízení před výborem Spolku, případně členskou schůzí. 
Nové znění:  
Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu se chovatel chovné feny nebo majitel krycího psa 
vystavuje možnosti řízení před výborem, případně členskou schůzí podle Stanov Klubu pinčů České 
republiky, z.s.. 

 
 

4. Tabulka pro bonitaci rakouského pinče – připraví paní Hajerová a paní Hašková, do konce března 
 

5. Poplatky 2016 jsou poplatky podle přílohy Stanov.  
 

Připomínky od paní Ďuricové za revizní komisi, které je potřeba projednat: 

Poplatky: kontrola vrhu za každé štěně - změna na poplatek klubu za každé štěně. Dnes je možné dělat 

kontrolu vrhu u veterináře. 

Doporučuji upravit nejen znění, ale i částku na 50,- Kč, což zohlední náklady na zápisy do databáze, práci 

hlavních poradců, klub bude mít příjem za štěně.  Myslím, že je to v dnešní době opravdu jen symbolická 

částka. 

 

Upravená formulace: Poplatek za jedno zapsané štěně….50,- Kč 

 

6. Upravila jsem poslední odstavec o výboru klubu – v dokumentu Výbor Klubu je staré znění, v dokumentu 
Výbor Klubu 2019 je úprava znění v posledním odstavci.  
 
Připomínky paní Ďuricové:  
Výbor klubu rozdělení funkcí - nějak zde vypadla revizní komise. Hlavní poradce chovu  nemůže být 

zodpovědný za výsledky chovu. Genetiku neovlivní. 

Doporučuji upravit:  

- je zodpovědný za řízení chovu 

Revizní komise: 

Pole působnosti a pravomoci jsou uvedeny ve stanovách. Náplň činnosti členů výboru ve stanovách není 

upřesněn, proto je k tomuto ještě doplněk.  
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7. Aktualizováno – nové www.klubpincu.cz pod provozovatelem webnode.cz, zaplaceno na 2 roky a na 1 rok 
je doména zdarma. 
 

8. Výstava v Praze: 
 

a. Paní Ďuricová oslovila majitele Chovatelských potřeb a ten přislíbil sponzoring na Klubovou 
výstavu v Praze. Na tašku si přeje vytisknout logo – připravíme návrh v černobílé kombinaci. Na 
výstavu připravíme barevné logo sponzora na A3 pro fotografování v kruhu. Na složky s diplomem 
a hodnocením připravíme taktéž jeho logo. Stejně tak na stránky s propozicemi. Ještě dopilujeme 
smlouvu – připraví Zuzan aStaňková 

 

b. Na výstavu v Praze sponzorský dar do tašky ke složkám – propisovací tužku se silikonovým 
zakončením poskytne Zuzana Staňková. Bude uzavřena smlouva o sponzorství.  

 

c. Výstavu v Praze 18.5.2019 bude posuzovat pan rozhodčí Jiří Janda z Prahy. Smlouvu se ZKO 
Stromovka – zajistí a pošle členům výboru paní Andrsová – co nejdříve 

 

d. Kokardy na výstavu v Praze zajistí Zuzana Staňková 
 

e. Poháry za soutěž Klubový šampion, Pracovní pes roku zajistí – Klára Hašková 
 

f. Informace zveřejněny na www.klubpincu.cz a do Zpravodaje.  
 

9. Druhá výstava bude 20.7.2019 v Martiněvsi u Roudnice nad Labem v rámci Krajské výstavy psů. Rozhodčí 
bude pravděpodobně paní Hana Arens, česky hovořící Rakušanka. Bude uzavřena smlouva s pořádajícím 
klubem. 
 

10. Třetí výstava – na zajištění rozhodčího se pracuje, prozatím nám ti, které bychom chtěli, odřekli.  
 

 

Prosím o přečtení a vyjádření k uvedeným bodům, abych mohla zápis uzavřít a připravit dokumenty pro členskou 

schůzi. Diskutovat až na členské schůzi by bylo dost pozdě a nikam bychom se nepohnuli. 

 

Děkuji všem za pozorné přečtení a zejména za revizi paní Ďuricové.  

Věřím, že se nám vše podaří dotáhnout do takové podoby, abychom nejen my, ale všichni členové KPČR, z.s. byli 

spokojeni. 

 

Přeji všem krásný den. 

 

Mgr. Zuzana Staňková - jednatelka 

 

  

http://www.klubpincu.cz/
http://www.klubpincu.cz/
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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. 

 

Znáte je? - Ivana Ďuricová – členka revizní komise 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

 

Na tomto místě byl článek, věnovaný paní Ivaně Ďuricové. Nesohlasila s jeho zněním, proto článek 

byl smazán.  

Omlouvám se za tiskovou podobu. 

– „otočila jsem abecedu dvakrát“.  

O plemeni – Trpasličí pinč – červený a černý s pálením 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

 

Trpasličí pinč je asi 300 let staré plemeno psa vyšlechtěné v Německu na hlídání a lov škůdců, zejména 

potkanů. FCI jej uznává ve skupině II pod standardem 185. Je to pes s průměrným věkem 12 až 14 let.  

Je energický, sebejistý se smyslem pro vše nové a zajímavé. Je to výborný parťák do přírody, je to 

houževnatý, fyzicky výkonný pes. Je možno s ním provozovat většinu kynologických sportů. Je to 

ideální pes pro každého, kdo sám žije aktivním životem. Snadno ho odvezete v tašce, stejně snadno 

může třeba běhat vedle koně. 

Trpasličí pinč je pes, který je svou velikostí přímo ideální do města a do bytu. Tento pes ale potřebuje 

zábavu a zaměstnání. Nezbytná je důsledná výchova, surovost a nespravedlnost pinč nesnese 

a reaguje na ní agresí. Pinč se dá snadno cvičit, neočekávejte ale od něj slepou strojovou poslušnost, 

odporuje to jeho inteligenci a samostatnosti. 

Trpasličí pinč patří mezi několik málo plemen, která netrpí žádným specifickým dědičným 

onemocněním. Naopak typické je pro něj pevné zdraví a vitalita. Pinčům se dokonce vyhýbají i jinak 

u malých psů běžné problémy s luxací čéšky. V Čechách se sice testy běžně nedělají, ale v severských 

zemích (Švédsko, Finsko, Norsko) ano a pes s pozitivní luxací je naprostou výjimkou. 

Standard plemene: č. 185 (http://www.cmku.cz/cz/seznam-plemen-159/234 ) 

http://www.cmku.cz/cz/seznam-plemen-159/234
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Obrázek 2: Trpasličí pinč. Zdroj: www.pixers.cz 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkiLi0_qzhAhUCjqQKHVSXAHEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixers.cz%2Fnalepky-na-notebook%2Ftrpaslici-pinc-stenata-2-mesice-stary-46885899%3Fo%255Bkeep_crop%255D%3D0&psig=AOvVaw0WacU6g-5TzsdmaKYGJqFr&ust=1554142166605675
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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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Zuby u štěňat 
Štěňata mají 28 mléčných zubů, oproti psovi dospělému, který má 42 zubů. Mléčné zuby (dentes 

decidui) jsou menší, špičatější, mají jasně bílou (mléčnou) barvu. 

Zubní vzorec štěněte  

313/313 = 28 zubů 

Štěně má pouze 28 zubů, vyrostou mu 3 řezáky (dentes incisivi), 1 špičák (dens caninus) a 3 premoláry 

(dentes praemolares) v horní čelisti a spodní čelisti, stoličky mléčné (dentes molares) nejsou vůbec. 

Štěněcímu chrupu je potřeba uzpůsobit předkládanou potravu. Štěněti s mléčnými zuby je vhodné 

podávat stravu měkkou nebo vlhčené granule a postupem času až přecházet na potravu pevnou 

a tvrdou. 

Fyziologie mléčných a trvalých zubů 

Všechny zuby se zakládají neonatálně, do věku 3 týdnů mají být prořezané řezáky a špičáky, premoláry 

mezi 4. – 8. týdnem. 

Výměna dočasného chrupu (dentes decidui) za trvalý (dentes pernamentes) probíhá okolo 2. – 

7. měsíce věku, v závislosti na plemeni (velká plemena začínají dříve a dokončují výměnu později než 

malá). 

Pokud ještě po výměně zůstávají mléčné zuby v tlamě a nekývají se, je nutné tyto perzistentní mléčné 

zuby (dentes decidui persistentes) vytrhnout. 

Perzistentní mléčné zuby způsobují špatné utváření skusu, nové zuby nemají dostatek prostoru pro 

růst a křiví se, více se mezi nimi drží plak a hrozí vznik zubních cyst. 

Jak odhadnout stáří štěněte pomocí zubů 

• Ve věku do 3 týdnů nejsou v tlamě zuby vůbec nebo jen málo 

• Okolo 3.- 4. týdne se prořezají řezáky 

• Mezi 3. – týdnem jsou v tlamě prořezané špičáky 

• Od 5. týdne se objevují mléčné třenové zuby (pozor 1. premolár jako mléčný neroste) 

• Mezi 2. – 4. měsícem jsou všechny mléčné zuby prořezané 

• Mezi 3. – 5. měsícem jsou vyměněné mléčné řezáky za trvalé 

• Od 4. měsíce jsou trvalé špičáky a třenové zuby 

• Mezi 4. - 6. měsícem se prořezávají trvalé stoličky 

• Od 5. měsíce převažují trvalé zuby 

• Mezi 5. - 7. měsícem se vyměňují špičáky, často je to období zdvojených špičáků 

• V 1 roce musí být všechny zuby kompletně vyměněné a pouze jedenkrát 

Co dělat, pokud má štěně dvojí zuby 

Pokud jsou zdvojené zuby v období kolem 5. měsíce a kývají se, lze vyčkat, jestli samy nevypadnou. 

Štěněti rostou zubu – co dělat a co nedělat 
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Pokud vás napadá, kam se ztrácí mléčné zuby po vypadnutí, tak vězte, že je štěně většinou polkne 

nebo ti šťastnější je mohou najít vypadnuté a uschovat si je jako suvenýr. 

Při výměně zubů se občas objevuje drobné krvácí z dásní, což je normální. Při výměně a růstu zubů 

u štěňat se může objevovat i nadměrné slinění. V tomto období štěňata mají větší potřebu kousat a 

žužlat předměty. Proto svému štěňátku pořiďte hračky na žvýkání – odolné, ale přesto měkké. 

Nikdy se nenechávejte kousat do rukou a nohou, a pozor i na věci majitelů, štěně nepozná rozdíl mezi 

starou věcí na hraní a novou, kterou ničit nesmí. 

Štěně není dobré trestat za rozkousané věci, je to jeho přirozenost zkoumat a okousávat, raději se 

zásobte různými psími hračkami. Štěně má mít dostatek hraček k dispozici a nové podměty na 

zkoumání, je důležité u něj rozvíjet intelekt. Rozkousané věci vždy vyhazujte, hrozí riziko polknutí částí 

či poranění tlamičky. 

Jak pečovat o mléčné zuby štěněte 

S prvními zuby se musí majitel i chovatel začít starat také o zuby štěněte. V tomto období je důležitý 

nácvik čistění zubů, naučte se dobře manipulovat s pejskem, nacvičujte otvírání a zavírání tlamičky a 

sahání do ní. Za vše je potřeba hodně chválit a odměňovat. 

Pro začátek je dobré pejska přivyknout na manipulaci, poté, což již zvládáte tlamičku, lze přejít na 

samotné čištění zubů. 

K čištění zubů můžete použít 

• prstový kartáček na zuby – vhodné pro větší plemena psů, mohou podněcovat kousání prstů, 

pro malá plemena jsou zbytečně velké a tvrdé, nutno používat psí pastu 

• návlek na prsty – návlek na prst z mikrovlákna je dobrou nácvikovou metodou, je to měkké, 

bezpečné a vysoce účinné, nepoužívá se pasta, vydrží 6 týdnů, pozor na kousání 

• zubní kartáček – nejlepší a nejlevnější varianta, doporučujeme dětský super-měkký Curaprox 

s gumovou hlavou, při čištění používejte psí zubní pastu 

Zdroj: https://www.pesweb.cz/cz/3137.10-1-zpusob-jak-pecovat-o-zuby-vaseho-psa  

 

Novinky ve vakcinaci proti vzteklině 
Autor: Vladimíra Tichá, ČMKU (21.3.2019) 

Požadavky na chov psů jsou zakotveny nejen v kynologických předpisech, ale také v celé řadě zákonů. 

Může se jednat o obecně platné věci, jako je např. oblast smluv, reklamací štěňat nebo povinnosti 

odvádět daně z příjmu. Přímo držení a chovu se pak týkají dva zákony – Zákon č.166/1999 Sb. 

o veterinární péči a Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.  Oba zákony se v současné 

době novelizují a trochu s obavou asi čekáme na to, jak to dopadne.  Nejvíce se hovoří o plošném 

povinném identifikačním označování psů čipem. Zatím není jasné, zda návrh všemi legislativními 

procesy projde či ne. Počítat je ale třeba s tím, určitá novinka v této oblasti je zakotvená v Zákoně 

o veterinární péči, a to ve znění, které je účinné od 1. 1. 2020. 

https://www.pesweb.cz/cz/3137.10-1-zpusob-jak-pecovat-o-zuby-vaseho-psa
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Pro vysvětlení dalšího textu je asi třeba připomenout, že z pohledu kynologických předpisů je 

chovatelem ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata. Z pohledu 

zákonů je za chovatele považován každý majitel nebo držitel zvířete a je úplně jedno, zda jej využívá 

nebo nevyužívá v reprodukci. 

1. ledna 2020 vstoupí v platnost ustanovení Zákona o veterinární péči, které dávají nová pravidla pro 

vakcinaci proti vzteklině. Ta se týkají všech psů bez ohledu na plemeno, praktické využití, složené 

zkoušky a to, zda mají či nemají průkaz původu.  Majitelé psů vědí nebo přesněji řečeno by měli vědět, 

že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli "psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 

měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky 

přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit 

úřednímu veterinárnímu lékaři". Nový požadavek zákona říká že: „Očkování psa proti vzteklině je 

platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 

odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v 

zájmovém chovu 65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 

3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo 

zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód 

zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa". Pokud si někdo bude 

chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona o veterinární péči platné od 1.1.2020. 

V současně platném znění ustanovení nenajdete.  

Možná je pro někoho řeč zákona příliš složitá. Srozumitelně řečeno, pokud nedojde ke změně, s 

platností od 1.1.2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně 

označen čipem. Výjimku tvoří psi označení před 3.7.2011 čitelným tetováním. V praxi to znamená 

problém pro celou řadu plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. 

Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování a o změně se neuvažuje. Chovatelské 

kluby ale mají o čem přemýšlet. Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé 

pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona 

povinná. 

Zmiňované ustanovení novely Zákona o veterinární péči bylo přijato, stejně jako povinnost hlásit 

určitý počet fen Krajské nebo městské veterinární správě se záměrem něco udělat v problematice 

množíren. Hlášení více fen by mělo zlepšit informovanost o větších chovech. Požadavek na to, aby 

proti vzteklině mohl být očkován jen čipem označený pes s pasem nebo očkovacím průkazem, by zase 

měl umožnit lepší identifikaci určitého psa. Názor na to, zda vůbec a jak to bude fungovat, si každý 

může udělat sám, a hlavně to ukáže praxe. 

Výše uvedené povídání není myšleno jako podpora nebo naopak kritika přijímaných opatření. 

Chovatelé, majitelé a držitelé psů obecně by ale měli vědět, co je od 1.1.2020 čeká. 

Zdroj: www.cmku.cz 

http://www.cmku.cz/
http://www.cmku.cz/
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XX. Memoriál Dr. Rotreklové 

18.5.2019 
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Uzávěrka dalšího Zpravodaje (2019 /2) bude 30.09.2019. 

Příspěvky a fotografie zasílejte prosím elektronicky na adresy 

 jednatel@klubpincu.cz nebo klubpincucr@gmail.com  

mailto:klubpincucr@gmail.com

