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Úvodní slovo 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a naši příznivci! 
 
 Tak se zase rok s rokem sešel, z nového roku se už zase kus ukrojil a chystáme se na 
naše akce roku 2011. Ta nejbližší je naše Klubová výstava v Praze – Uhříněvsi v Kynologickém 
centru Rychety. Výstava se koná v sobotu 14. května 2011. Součástí výstavy je i bonitace  
pejsků (uchovnění). Výstavu už zde máme potřetí a letos také druhý ročník soutěže v agility. 
Přejme si pěkné počasí – to naši pejsci potřebují (loni byla velká zima)! Potom si musíme 
dovézt dobrou náladu, chuť s pejsky zasoutěžit a hlavně (ať to dopadne, jak chce) zase se 
těšit na další klubové akce. 
  
 V letošním roce nás ještě čeká podzimní výstava v Brně. Ta bude zase v prostorách 
Kynologického klubu v Brně – Komárově při ulici Lomená. Součástí výstavy bude opět i 
bonitace. V nových prostorách bude výstava probíhat podruhé a zástupci KK zajišťují velmi 
dobrý servis – možnost občerstvení včetně teplého jídla v krytých prostorách. Úroveň loňské 
výstavy byla hodnocena jako velmi dobrá i díky posuzování paní rozhodčí Mgr. Ovesnou. 
 
 Speciální výstavu zajišťuje letos „pražský klub“. Došlo však k souběhu termínu 
speciální výstavy a naší klubové výstavy. V současnosti je zbytečné a bezpředmětné hledat 
„kdo za to může“. Oba kluby nejspíše vychází ze vstřícného gesta svým členům, aby se mohli 
zúčastnit i mezinárodní výstavy v Praze, kde jsou pinčové předváděni v neděli. Další, a to 
hlavní problém je v „nekomunikaci“. O konání speciální výstavy jsme se dozvěděli až v době, 
kdy zajistit náhradní termín pro klubovou výstavu bylo téměř nemožné. Náš klub měl termín 
výstavy dohodnut již po konání loňské květnové výstavy a tím i její rezervaci. Z toho důvodu 
se naši členové, pokud budou přihlášeni na naši výstavu, nemohou zúčastnit Speciální 
výstavy. Naopak zase ale není problém pro členy pražského klubu se zúčastnit soutěže agility 
(soutěž bude probíhat až v odpoledních hodinách). V roce 2012 se bude Speciální výstava, 
kterou bude zajišťovat náš klub, konat opět v Lysé nad Labem.  
 
 Ve Zpravodaji dále najdete zápis z výborové schůze z února 2011. Původně jsme 
plánovali v letošním roce svolat členskou schůzi, spojenou s volbou nového výboru, ale 
především také s projednáním a schválením doplněných Stanov klubu. Vzhledem 
k důležitosti změn ve stanovách a nabytému programu jarní výstavy jsme odhlasovali 
přesunutí schůze na další rok. Členskou schůzi plánujeme svolat mimo výstavní termín 
a návrh Stanov dostanou všichni členové předem pro přípravu případných upravujících nebo 
doplňujících návrhů.  
 
 Doporučujeme všem, kteří mají možnost, navštěvovat naše webové stránky. Jsou zde 
aktuálně doplňovány všechny informace v rámci klubu. Najdete tam i přihlášky na výstavy a 
bonitace včetně propozic.  
 
 Přejeme všem členům krásné prožití jarních svátků a těšíme se na společné setkání na 
výstavě v Rychetách. 
 
Za výbor Klubu pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 
 
Webové stránky: www.klubpincu.eu 
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Klub 
 

 
VVZZPPOO MMÍÍNNKKAA   NNAA   KKRR IISS TTÝÝNNUU  KKLL ÍÍČČOOVVOO UU  

 
s lítostí oznamujeme členům klubu, že dne 11. 2. 2011 nás náhle opustila naše 

dlouholetá členka, chovatelka a kamarádka 
Kristýna Klíčová 

 
Jako chovatelka Německých pinčů a jiných plemen slavila mnoho úspěchů v ČR 

i v zahraničí. Ve své chovatelské stanici Black Bohemia odchovala celou řadu 
kvalitních psů a fen. 

 

 
 

Čest její památce! 
 

 

  



4 
 

Klub – výstava a bonitace KC Rychety – propozice 
 

Praha – Uhříněves, Kynologické centrum Rychety, 14. 5. 2011 

Uzávěrka 29. 4. 2010 (pátek) 

Výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Klubový vítěz a Vítěz memoriálu dr. Rotreklové) 

Program výstavy a bonitace: 

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

9:00 – 11:30 hod. zahájení výstavy, posuzování v kruzích 

11:45 – 13:30 hod. Bonitace 

14:00 hod. závod agility 

Posuzovatel bonitace a výstavy: 

Německý pinč Karel Hořák 

Opičí pinč Helena Glänznerová 

Trpasličí pinč Helena Glänznerová 

Bonitace: 

- poplatek za bonitaci: - člen klubu – 200,- Kč 
 - nečlen – 400,- Kč 

 - přihláška na místě konání +150,- Kč 

- k přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení bonitace 
- na bonitaci předložte originál PP 
- u německých pinčů předložit RTG kyčelních kloubů 
- v případě přihlášení na bonitaci v den konání je poplatek navýšen o 150,- Kč 

Klubová výstava: 

- poplatek za výstavu: třída štěňat – 150,- Kč 

 třída dorostu – 200,- Kč 

 ostatní třídy za jednoho psa – 420,- Kč 

 ostatní třídy za dalšího psa – 390,- Kč 

- k přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení výstavního 
poplatku 

- na výstavě předložte originál PP 
- třída veteránů není zpoplatněna 
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Uzávěrka přihlášek na výstavu: 

Přihlášky na bonitaci zašlete nejpozději do 29. 4. 2011 na adresu uvedenou na přihlášce k bonitaci. 

Přihlášky na výstavu zašlete nejpozději do 29. 4. 2011 na adresu uvedenou na přihlášce na výstavu. 

Tituly: 

Nejhezčí pupák může být udělen psu nebo feně v pupi třídě 

Nejlepší mladý může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve tř. mladých 

CAJC může být udělen nejlepšímu psu i feně ve tř. mladých 

CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

RES – CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

Klubový vítěz může být udělen nejlepšímu psovi i feně z mezitřídy, třídy 

otevřené a vítězů), pouze pro členy Klubu pinčů ČR 

Klubový vítěz mladých Může být udělen nejlepšímu psovi i feně ve třídě mladých, ti 

následně spolu soutěží o BOB junior (Nejlepší mladý), pouze pro 

členy Klubu pinčů ČR 

BOB může být udělen nejlepšímu psu nebo feně 

Vítěz memoriálu za 13. ročník se uděluje nejlepšímu psu nebo feně NP,OP,TP, 

pouze pro členy Klubu pinčů ČR 

Rozdělení do tříd: 

třída štěňat - stáří 3 - 6 měsíců 

třída dorostu - stáří 6 - 9 měsíců 

třída mladých - stáří 9 - 18 měsíců 

mezitřída - stáří 15 - 24 měsíců 

třída otevřená - stáří od 15 měsíců 

třída vítězů - stáří od 15 měsíců – držitelé Klubového vítěze, Národního vítěze, 

Šampiona, ICH 

třída veteránů - stáří od 8 let výše 

Veterinární podmínky: 

Všechna zvířata musí být klinicky zdráva, bez projevů. 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. 
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Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání 

nebo případnému poranění osob. 

Všeobecná ustanovení: 

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

v den výstavy stáří, požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých 

plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody, způsobené psem nebo 

vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může 

bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni 

březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo veterinárním zákrokem k odstranění vady v 

exteriéru psa. 

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

výstava z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění 

štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán. 

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 prostřednictvím Klubu pinčů na účet u České spořitelny, který je uveden na 

přihláškách. Platba za bonitaci je možná na místě konání s příplatkem 150,- Kč. Platba za výstavu na 

místě NENÍ MOŽNÁ!!! Přijaty budou pouze přihlášky s přiloženou kopií dokladu o zaplacení. 

Místo konání bonitace a výstavy: 

Místem konání je kynologické centrum Rychety v Praze – Uhříněvsi. 

Z dálnice D1 – sjezd Průhonice (exit 6) směr Uhříněves, přes dva kruhové objezdy, po levé 
straně dřevěný kříž, u něj odbočit vlevo do K. C. Rychety 

Na trase Praha – Kutná Hora. – V Uhříněvsi z ulice Přátelství odbočit na světlech do ulice Ke 
kříži (na rohu policie), až přijedete na téčko odbočit vpravo a opět hned u dřevěného kříže 
odbočit zase vpravo do K. C. Rychety 

Autobusové spojení 

Z Jižního Města / Háje - autobus č. 232 do st. K Pitkovičkám, dále pokračovat pěšky v přímém 
směru, po 100 metrech odbočit u dřevěného kříže vlevo do K. C. Rychety  

Ze Skalky / Praha 10 - autobus č. 264, 266, 268, 364 do st. Nové náměstí, vrátit se kousek 
zpět (na rohu policie), na světlech odbočit do ulice Ke kříži, pokračovat až na konec ulice, pak 
odbočit vpravo a hned u dřevěného kříže zase vpravo do K. C. Rychety. 
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Klub – Agility 
KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY a K. C. RYCHETY 

 
pořádá 14. 5. 2011 

 
2. neoficiální závody agility trpasličích a německých pinčů (s PP, bez PP a zjevní kříženci) 

 

„O nejlepšího letce“ 
 

Místo konání: areál kynologického centra Rychety, Uhříněves u Prahy 
Program:  
13.00 – 13.30 prezence, veterinární přejímka 
14.00 začátek závodů (nejdříve však po skončení bonitace) 
 
baby – 1. běh 
začátečníci – Jumping 
závodníci – Jumping 
veteráni – Jumping 
 
baby – 2. běh 
začátečníci – Agility 
závodníci – Agility 
veteráni – Agility 
 
vyhlášení výsledků závodů 
 
Rozhodčí: (zatím v jednání) 

Startovné: 1. pes - 200,- Kč, další pes – 150,- Kč 

Protesty: po složení zálohy 300,- Kč 

Platba: Startovné zasílejte na číslo účtu 1571356013/0800, v. s. číslo mobilního telefonu 

uvedeného na přihlášce, do zprávy pro příjemce uvést jméno psovoda. Bez uvedení 

variabilního symbolu na přihlášce a u platby, nemůže být Vaše platba identifikována!!! Na 

přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel. Startovné je z důvodu vysokých 

nákladů nevratné. 

Přihlášky: zasílejte na adresu Jana Vydrová, Na Dílech 794/8, Praha 41, 141 00 nebo na 

email: vydrja@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek 26. 4. 2011 

(platba po uzávěrce + 50,- Kč/tým, nejpozději však 8. 5. 2011). 
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Podmínky: - stáří psa min. 6 měsíců 

- platná očkování (ne starší 1 rok a ne mladší 30 dnů) 

- majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci oznámit pořadateli 

- psovod plně odpovídá za svého psa 

- na závody nebude připuštěn pes s kupírovanýma ušima, účastníci souhlasí s Řádem na 

ochranu zvířat ze dne 31. 05. 2006 

Další informace: Jana Vydrová, mobil:+420 602 824 076, e-mail: vydrja@seznam.cz , 

skype: vydrja, www. pincici.cz 

ROZDĚLENÍ ZÁVODNÍKŮ: 
Baby – věk 6 měsíců – 1 rok 
Začátečníci – nad 1rok, nikdy nestartovali na oficiálních závodech 
Závodníci – s vystaveným výkonnostním průkazem (nad 18 měsíců) 
Veteráni – německý pinč nad 8 let, trpasličí pinč nad 9 let 
 
PŘEKÁŽKY: 
Baby – pouze pevné tunely a skočky bez latěk 
Začátečníci – jumping bez slalomu, agility bez houpačky, nižší skokovky, snížené áčko 
Závodníci – všechny překážky 
Veteráni – snížené překážky o 1 velikost (NP – medium, TP – XS), nebude houpačka 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Baby – nutné, aby pejsek dokázal projít tunely a mezi bočnicemi skoček.  
Začátečníci – skočky, pevné tunely, áčko, kladina, látkový tunel (pravděpodobně nebude), dálka, kruh 
Závodníci – všechny překážky 
Veteráni – všechny překážky kromě houpačky 
 
Všechny překážky vyjmenované pro každou kategorii musí být schopen pejsek překonat. Pakliže 
pejsek tyto překážky není vůbec schopen překonat, je pejsek diskvalifikován a nemá nárok na 
umístění v hodnocení, i kdyby byl ve své kategorii sám!!! U pejsků v kategorii závodníci a veteráni 
je po 3. odmítnutí (3. nepřekonáním překážky – dle řádu agility ČR) tým v tomto běhu 
diskvalifikován.  
U kategorie baby a začátečníci se odmítnutí hodnotí pouze jako chyba a tak není důležitý počet 
„odmítnutí“, ale zda je pejsek vůbec schopen překážku překonat!!!! (V případě, že pejsek překážku 
překoná např. na 4. pokus počítá se to jako 4 chyby……). Při jakýchkoliv pochybnostech neváhejte 
kontaktovat pořadatele (email, mobil, skype). 
 
HODNOCENÍ:  
každý běh zvlášť v každé kategorii 
součet A+J (1. + 2. běhu) v každé kategorii 
ceny: medaile, diplomy, věcné ceny pro pejsky i pro páníčky 
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Výbor klubu 

Prezident: 
ANDRSOVÁ EVA Blanická 13, 

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

Jednatel: 
DRÁTOVNÍKOVÁ JANA Komenského 733, 

664 01 Bílovice nad Svitavou 
Tel.: 545 215 346 
Mobil: 775 676 869 
Mail: janapinci@seznam.cz  

Pokladník: 
KROPÁČKOVÁ EVA Hřbitovní 1215, 

664 51 Šlapanice u Brna 
Tel.: 543 422 449 
Mobil: 776 684 261 

Členové výboru: 
MGR. HRŠEL JAKUB Teyschlova 29, 

635 00 Brno – Bystrc 
Tel.: 539 013 138 
Mobil: 777 865 363 
Mail: jakub.hrsel@centrum.cz  

 
ING. VIMROVÁ HANA Vodárenská 2382, 

272 01 Kladno 
Tel.: 312 664 326 
Mobil: 773 199 152 
Mail: vimrova.h@seznam.cz  

Revizní komise: 
VÍTKOVÁ BLANKA Skoumalova 14c, 

621 00 Brno - Řečkovice 
Mobil: 737 072 044 

 
VRÁTNÝ PAVEL Tyršova 319, 

290 01 Poděbrady 
Mobil: 777 615 335 
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Hlavní poradci chovu 

Německý pinč a dílčí plemenná kniha 
REJNKOVÁ KATEŘINA Jelmo 9, 

373 71 Rudolfov 
Mobil: 606 823 689 
Mail: k.rejnkova@seznam.cz  

Opičí pinč a dílčí plemenná kniha 
HAJEROVÁ IVANA Slezská 99, 

130 00 Praha 3 
Mobil: 721 652 120 

Trpasličí pinč a dílčí plemenná kniha 
KALČÍKOVÁ VĚRA Dřísy 186, 

277 14 Dřísy 
Mobil: 728 413 893 
Mail: kalcikova.vera@centrum.cz  

Oblastní poradci chovu 
(NP – německý pinč, OP – opičí pinč, TP – trpasličí pinč) 
 
MERHOUTOVÁ MARTINA Sedlec 217, (NP, TP) 

332 01 Starý Plzenec 
Tel.: 377 965 036 
Mobil: 605 575 522 
Mail: peter.sen@seznam.cz  

BETLACHOVÁ LUDMILA Ústecká 107, (NP) 
560 02 Česká Třebová 
Mobil: 605 250 993 
Mail: betlach@uno.czn.cz  

HRBKOVÁ NAĎA bří Musálků 343, (NP, OP, TP) 
739 61 Řepiště 
Mobil: 737 611 308 

SMAHOVÁ JARMILA Za Roudnickou branou 326, (NP, TP) 
273 24 Velvary 
Mobil: 722 604 844 

ČERVONYJOVÁ DANA Okružní 732, (NP, TP) 
374 01 Trhové Sviny 
Mobil: 723 998 847 
Mail: chs.piskovec@seznam.cz  

ŠPLÍCHAL JOSEF Za rybníkem 526, (NP, TP) 
679 06 Jedovnice 
Tel.: 516 442 586 
Mobil: 737 536 828 

KALČÍKOVÁ VĚRA kontakty viz výše  (NP, TP) 
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Klubové poplatky 

Členské poplatky: 
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 ...................................................................... 200,-Kč 

 

Bonitace: 
Bonitace – člen klubu ..................................................................................................... 200,-Kč 

Bonitace pro nečlena klubu ............................................................................................ 400,-Kč 

 

Výstavní poplatky: 
KV – „pupi“ třída ............................................................................................................. 150,-Kč 

KV – dorost ..................................................................................................................... 200,-Kč 

KV – ostatní třídy (mimo veteránů, jejichž třída není zpoplatněna) .............................. 420,-Kč 

KV – ostatní třídy: 2 a více psů ....................................................................................... 390,-Kč 

 

Inzerce ve Zpravodaji: 
Inzerce – za polovinu strany A 5 ....................................................................................... 50,-Kč 

Inzerce – za celou stranu A 5 .......................................................................................... 100,-Kč 

(pro nečleny jsou inzerce dvojnásobné) 

 

Číslo účtu: 134 608 7339/0800 – vedený u České spořitelny v Brně 

 

Platby je možno provádět na složenky, které jsou přílohou každého Zpravodaje, případně si o ně 

požádejte jednatele klubu. Dále můžete platby poukazovat přímo na výše uvedený účet. 

Členské příspěvky se uhrazují v kalendářním roce pro ten příslušný rok. 
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Informace členům klubu 
 

Placení členských příspěvků 
Připomínáme všem členům Klubu pinčů, že byl dohodnut termín plateb pro ten příslušný rok 
vždy do 31. května. Nezapomeňte tedy na tuto povinnost. 
 
Neidentifikované platby 
Prosíme o oznámení adresných plateb členských příspěvků, které byly poukázány na klubový 
účet, ale není možné je přiřadit k jménu člena. Jedná se o tyto platby: 

• 3. 3. 2010 – platba 360,- Kč – uvedeno jméno Votruba Miroslav  
• 23. 7. 2010 – platba 360,- Kč – neuvedeno žádné jméno. 

 
Jednatel Klubu vede při seznamu členů i vaše e-mailové adresy. Pokud dojde k nějaké 
změně, prosíme o její oznámení. Usnadňuje to písemný styk s vámi a rychlou informaci 
o jakékoliv záležitosti. Totéž platí i o změně telefonického spojení nebo adresy bydliště 
(případně doručovací adresy).  
 
Upomínkové předměty 
Klub pinčů má k prodeji upomínkové předměty – hrníčky, trička, polepky na auto a čepice. 
Budou k disposici na našich výstavách, nejblíže v Rychetách. Jsou i uvedeny na webových 
stránkách Klubu. 
 
Uvádění názvu plemene trpasličí pinč – dříve malý hladkosrstý pinč. 
Fanoušci pinčů se dlouhou dobu setkávají se dvěma názvy pro trpasličího pinče. Proto náš 
klub zažádal na schůzce klubů dne 13. 3. 2010 o vyslovení stanoviska ČMKU. To na svém 
zasedání dne 25. 3. 2010 znovu projednalo otázku názvů plemene trpasličí pinč X malý 
hladkosrstý pinč (č. standardu 185). ČMKU TRVÁ NA SVÉM ROZHODNUTÍ Z LEDNA 2003 – 
„plemeno je vedeno pod jednotným názvem TRPASLIČÍ PINČ“. Tedy jediným správným 
názvem plemene, který jsou plemenné knihy a pořadatelé výstav povinni používat, je tento 
schválený název. 
Písemné vyjádření jsme obdrželi až nyní, proto jej dodatečně uveřejňujeme. 
 
Příspěvky do Zpravodaje a na webové stránky: 
Připomínáme členům Klubu pinčů, že bychom rádi ve Zpravodajích uveřejňovali jejich 
příspěvky směřované ať už k vlastnímu chovu, ale i nejrůznější postřehy a zkušenosti. Je 
dobré se s námi o všem podělit a každé vydání Zpravodaje to osvěží.  
Příspěvky zasílejte buď panu Hršelovi nebo Drátovníkové.  
 
Informace pro majitele německých pinčů: 
Vyhodnocení RTG kyčlí u německých pinčů, které je provedeno MVDr. Snášilem CSc., bude 
zasíláno automaticky na dobírku majiteli psa nebo feny (nebude tedy placeno složenkou 
a předem). Vyhodnocení je ve výši 450,- Kč a poplatek za dobírku 80,- Kč.  
 
Aktualizace webových stránek a vkládání příspěvků 
Prosíme o průběžnou aktualizaci profilů vašich psů na webových stránkách. V poslední době 
dochází k sice drobnému, ale i tak příjemnému nárůstu návštěvnosti a aktuálností profilů 
zvedáme kvalitu prezentace a děláme reklamu i sami sobě. Samozřejmě vkládání 
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a aktualizace podléhá autorizaci správce, proto je potřeba jej o tomto informovat, aby 
zbytečně nedocházelo k prodlení – ať u inzerce, tak i u článků. 
 
Připomínky k činnosti 
V posledním Zpravodaji jsme vás žádali k vyjádření názoru na činnost klubu, webové stránky, 
Zpravodaje a případné další připomínky. K dnešnímu dni jsme nedostali jedinou odpověď, 
což může svědčit o vaší spokojenosti s dotazovanými tématy. Jsme tím velice potěšeni a 
v nastoleném tempu změn nepolevíme! 
 
Společný víkend 
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o situaci společného víkendu. Bohužel se správce 
areálu nevyjádřil kladně k zamluvení areálu, z důvodu „malé lukrativnosti“. I když jsme 
přistoupili na možnost připojení naší akce k jiné. Proto je konání setkání prozatím odloženo 
a budeme shánět areál, kde by „nevadil malý počet účastníků“ a nebyly kladeny další 
překážky. Pokud máte nějaké typy, rádi je přivítáme. 
 

Zápis ze schůze výboru Klubu pinčů, konané dne 20. 2. 2011 v Praze. 
 
Přítomni:  Andrsová, Hajerová, Kalčíková, Rejnková, Smahová, Vimrová, Červonyjová, 
  Vydrová (přizvána), Hršel a Drátovníková. 
Omluveni:  Merhoutová, Betlachová, Šplíchal.  
 
Schůzi řídila a zápis provedla: jednatelka Drátovníková. 
 

1. Výbor vzpomenul náhlého úmrtí členky klubu a výboru KP paní Kristýny Klíčové. 
2. Příprava a organizace Klubové výstavy v Rychetách 14. 5. 2011: 

- přihlášky se budou zasílat jednateli KP Drátovníkové 
- potvrzování přihlášek se neprovádí 
- materiály k posuzování zajistí Drátovníková a Hršel 
- začátek posuzování ve dvou kruzích bude v 9,00 hod. 
- posuzovat budou: Hořák Karel a Helena Glänznerová 
- pro TP a OP – vedoucí kruhu Andrsová, zapisovatel: Drátovníková 
- pro NP – vedoucí kruhu Kalčíková, zapisovatel: Smahová nebo Červonyjová 
- platby musí být provedeny předem.  

3. Příprava a organizace bonitace: 
- přihlášky se budou zasílat Kalčíkové 
- zahájení bonitace bude po skončení výstavy – předpoklad ve 12,00 hodin 
- u vlastní bonitace bude pro každé plemeno v komisi hlavní poradce chovu (NP – 

Rejnková, OP – Hajerová a TP – Kalčíková), další člen Smahová a posuzovatel 
- platby na místě konání lze provést pouze v případě přihlášení v místě konání. 

4. Vyhlášení Klubových šampionů za rok 2010: 
- bude provedeno po skončení bonitace včetně předání ocenění. 

5. Ocenění jedinců na KV, soutěže agility a klubových šampionů budou zajištěny 
z klubových prostředků a dále i sponzory. 

6. Soutěž agility zajišťuje Jana Vydrová a začátek se předpokládá ve 14 hodin. 
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7. Bylo hovořeno o termínu konání KV a stejném termínu Speciální výstavy, pořádané 
pražským klubem. Termín naší výstavy byl dohodnut již v květnu 2010 na KV. Bohužel 
opět a stále nejsme informováni o konání výstav a akcí druhým klubem. Oba kluby 
vycházejí vstříc svým členům s konáním výstav v termínu MVP (vždy v sobotu, aby se 
vystavující mohli zúčastnit této výstavy v neděli). Vloni k souběhu nedošlo a při hlášení 
termínu na ČMKU jsme na tuto možnost pro rok 2011 nebyli upozorněni. Náš termín 
byl řádně ohlášen a nemáme důvod ho měnit, a to i z důvodu nemožnosti zařídit v tak 
krátkém termínu náhradní řešení. Nehledě na to, že při přesunutí výstavy kalendářem 
zpět by zvyšovalo riziko „zimního počasí“ a posunutí vpřed zase kolidovalo s termíny 
výstav v Lysé nad Labem a Litoměřicích. V diskuzi bylo nakonec konstatováno, že naši 
členové klubu si mohou svobodně zvolit, které výstavy se zúčastní. Soutěž agility 
proběhne v odpoledních hodinách a mohou se jí zúčastnit i ti, co budou na Speciální 
výstavě. 

8. Členská schůze a volba nového výboru: 
- Vzhledem k náplni klubové výstavy, spojené s bonitací a soutěží agility, bylo 

dohodnuto provést schůzi v jiném termínu, a to v roce 2012. 
- Termín a místo konání bude včas oznámeno. 
- Na členské schůzi musí být také odsouhlaseny změny ve Stanovách klubu 

(především doplnění o část organizační a kárný řád). Návrh Stanov byl na schůzi 
výboru projednán až na obsah kárného řádu a definitivní návrh k odsouhlasení 
členské základně by měl být zajištěn po konání výstavy v Rychetách. 

9. Dále byla projednána otázka změny pokladníka. V roce 2009 byla členskou schůzí 
schválena p. Betlachová. Ta však ze zdravotních a rodinných důvodů funkci dodatečně 
odmítla. Nyní je navržena na pokladníka Ing. Vimrová – souhlasí s návrhem. Definitivní 
odsouhlasení bude také na členské schůzi (případně lze navrhnout jinou osobu). 

10. Současně byla projednána otázka změn ve výboru a to s tímto návrhem (přivítáme 
návrhy na případné změny): 
- Základní výbor: 

- prezident – Eva Andrsová 
- jednatel – Jana Drátovníková 
- pokladník – Ing. Hana Vimrová 

- Členové výboru: 
- propagace a marketing – Mgr. Jakub Hršel 
- psí sporty – Jana Vydrová 

- Hlavní poradci chovu: 
- NP – Kateřina Rejnková 
- OP – Ivana Hajerová 
- TP – Věra Kalčíková 

- Revizní komise: 
- Ing. Karel Černoch 
- Lucie Caklová 
- Ing. Jarmila Smahová. 
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11. Dále byla projednána otázka poplatků. Výbor navrhuje a předkládá k diskuzi tyto 
změny: 
- krycí list pro nečlena – 250,- Kč (doposud 200,- Kč) 
- bonitace pro nečlena – 500,- Kč (doposud 400,- Kč) 
- klubová výstava pro nečlena 600,- Kč (doposud jako pro členy: 420,- Kč a další pes 

á 390,- Kč). Ostatní poplatky navrhujeme nechat beze změny. 
12. Klubová setkání: 

Výbor chce zajistit neformální klubové setkání členů klubu mimo plánované akce. To 
v letošním roce bude spojeno s členskou schůzí a chceme zajistit konání na místě 
mezi Prahou a Brnem, aby bylo dostupné všem. Navazujeme tím na akci, která se 
měla konat v Počátkách u Pelhřimova v roce 2009 a bohužel se nepodařila zajistit 
větší účast a byla zrušena. 

13. Zpravodaj 1/2011 bude připraven k distribuci nejpozději ve 2. polovině března 2011. 
Jeho součástí budou přihlášky na bonitaci a výstavu včetně propozic. 

14. Inzerát v časopise Pes, přítel člověka byl přepracovaný a předán prezidentkou klubu 
redakci tohoto časopisu. 

15. Klubový šampion: 
Výbor projednal propozice na přidělení titulu Klubový šampion a navrhuje, aby 
počítání bodů pro udělení titulu (za výsledky psů na výstavách), byly vzaty až od doby 
vzniku členství majitele v Klubu pinčů. Bylo by to i součástí upravených Stanov klubu a 
bude projednáváno na letošní členské schůzi. 

16. Čtečky čipů: 
Náš klub musí zajistit čtečky čipů, protože mnoho psů je jimi již označeno. Podmínkou 
je, že tyto čtečky musí obdržet všichni poradci chovu. Úkol bude sledován. 

17. Členské příspěvky: 
Výbor byl informován, že byla provedena kontrola plateb jednotlivých členů. Byli 
vyřazeni neplatiči – každý takový člen byl řádně písemně na platby upozorněn. 
Budeme trvat na tom, že v případě nové registrace bude tento člen považován jako 
nově přijatý s tím, že zaplatí i zápisné ve výši 100,- Kč. Zpráva o stavu členské základny 
bude podána na členské schůzi současně se zprávou o hospodaření. Obě budou 
následně součástí nejbližšího Zpravodaje. 

 
Schůze byla skončena s tím, že další část návrhů na změnu a doplnění Stanov bude dále 
výborem projednána a bude připraven návrh k předložení na členskou schůzi.  

 
Zapsala Drátovníková 
Brno, březen 2011 
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Výsledky výstav – CVP NITRA – 19. a 20. 3. 2011 
 

Výstava se konala jako již tradičně na výstavišti Agrokomplex v Nitře, v již tradičním termínu. 

Jarní výstava se vždy vyznačovala značnou účastí psů z různých koutů střední Evropy 

a v ničem si nezadala s věhlasnějšími mezinárodními výstavami. 

Účast ze strany „pinčařů“ bývala spíše v režii polských chovatelů, kterým zdatně sekundovali 

ti z Čech. V poslední době se ale mince obrátila a čeští pinčové převzali dirigentskou 

taktovku. Na letošní výstavě se představili dva němečtí pinčové, tři opičí a šest trpasličích. 

Klub pinčů byl zastoupen ze dvou třetin. Posuzovali paní Gabriela Ridarčíková (OP) pan Tibor 

Havelka (NP a TP) – oba ze Slovenska. 

Škodou bylo, že ve výstavním kruhu neproběhly souboje „tělo na tělo“ neboť se podařilo 

obsadit jednoho jedince do každé třídy. Na druhou stranu bylo příjemné se dívat na 

předvedení všech psů (TP) při vyhlašování národního vítěze. Podle slov rozhodčího Havelky 

bylo z kvalitní konkurence těžké vybrat toho nejlepšího, ale rozhodla aktuální kondice, 

zkušenosti a předvedení. Výsledky jsou uvedeny níže. 

Hlavní devizou setkání „pinčařů“ v Nitře je fakt, že jsme se dozvěděli o obnovení činnosti 

slovenských chovatelů pinčů. Pořádají při Oblastní výstavě v Seredi „Speciální výstavu 

plemene Malý hladkosrstý pinč“. Výstava se koná dne 29. 5. 2011 v kempinku Sereď. 

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 10. 5. 2011. Více informací najdete na stránkách našeho 

klubu ihned, jak se k nim dostaneme. Dovolte mi tedy pozvat vás na tuto výstavu, abychom 

podpořili naše slovenské kolegy svou účastí. 

 

Opičí pinč: - výsledky se nepodařilo zjistit 

Feny – třída štěňat 
921 Zalzoon’s Ella Fitzgerald, v přípravě, 15. 10. 2010  
 O: Zalzoon’s Gunther, M: Davydovin Black Oregano  
 CH: Vananen Tony, Maj.: Podolska Izabela  
Feny – třída otevřená 
922 Love-Dane’s Hevi-Hulda, ČMKU/OP 7/08, 11. 10. 2007  
 O: Seibrin Amor, M: Love-Dane’s Terttu  
 CH: Rantavouti Raili, Maj: Pchálek Tomáš  
Feny – třída šampiónů 
923 Love-Dane’s Hevi-Helga, ČMKU/OP 6/08, 11. 10. 2007  
 O: Seibrin Amor, M: Love-Dane’s Terttu  
 CH: Rantavouti Raili, Maj: Pchálek Tomáš  
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Německý pinč: 

Psi – třída šampiónů 
1241 Don Cherry Harmony Star, ČMKU/NP 1599/07, 6. 11. 2007 V1 CAC, NV 
 O: Gronn Harmony Dogiwogin, M: Riana Rhapsody Rozárka  
 CH, Maj.: Lemešová Martina  
Feny – třída šampiónů 
1242 Dorra Doriana Harmony Star, ČMKU/NP 1603/07, 6. 11. 2007 V1 CAC 
 O: Gronn Harmony Dogiwogin, M: Riana Rhapsody Rozárka  
 CH, Maj.: Lemešová Martina  
 

Trpasličí pinč: 

Psi – třída střední 
1348 Indiana Jones Něžná Fantazie, ČMKU/MHP 4856/09, 5. 10. 2009 V1 CAC 
 O: Nord Norden Rozárka, M: Baily Něžná Fantazie  
 CH: Capková Pavlína, Maj.: Follaufová Patrícia  
Psi – třída otevřená 
1349 Baxi Pískovec, ČMKU/MHP 4669/07, 10. 11. 2007 V1 CAC 
 O: Kaur Kadaar Rozárka, M: Quarris Quatro Rozárka  
 CH: Kahounová Dana, Maj.: Hršelovi Jakub a Pavla  
Psi – třída šampiónů 
1350 Bouřlivák Via Bohemica, ČMKU/MHP 4720/08, 10. 4. 2008 V1 CAC, NV 
 O: A’Dreams Black Soldier, M: Exigors Jaspis In Black  
 CH: Kutíková Alena, Maj: Hižnajová Kateřina  
Feny – třída mladých 
1351 Gemmae Ratlerrimus Ginger Gloria, PKR.II-102893, 24. 12. 2009 V1 CAJC 
 O: Soritas Jim Jump For Joy, M: Calka Pin-min  
 CH, Maj.: Barbarewicz Anna  
Feny – třída otevřená 
1352 Calka Pin-min, PKR.II-95770, 27. 3. 2008 V1 CAC 
 O: Dodi Bombelek, M: Jaga Ro-ka-te  
 CH: Grabon Jerzy, Maj.: Barbarewicz Anna  
Feny – třída šampiónů 
1353 Branomara Via Bohemica, ČMKU/MHP 4725/08, 10. 4. 2008 V1 CAC 
 O: A’Dreams Black Soldier, M: Exigors Jaspis In Black  
 CH: Kutíková Alena, Maj.: Kubecová Helena  
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Plán výstav v roce 2011 

Klubové výstavy 
Klubová výstava s bonitací – Praha – Uhříněves, KC Rychety 14. 5. 2011 

Závod agility „O nejlepšího letce“ – Praha – Uhříněves, KC Rychety 14. 5 2011 

Klubová výstava s bonitací – Brno – Komárov září 2011 

 

Národní a mezinárodní výstavy 

Národní výstavy 

Nord Bohemia Canis 21. 5. 2011 

Národní výstava psů Klatovy 4. – 5. 6. 2011 

Národní výstava psů Mladá Boleslav 16. – 17. 7. 2011 

Moravskoslezská národní výstava psů 17. – 18. 9. 2011 

 

Mezinárodní výstavy 

Mezinárodní výstava psů Praha 14. – 15. 5. 2011 

Nord Bohemia Canis 22. 5. 2011 

Intercanis Brno 25. – 26. 6. 2011 

World Dog Show Paris, FR 7. – 10. 7. 2011 

Interdog Bohemia Mladá Boleslav 27. – 28. 8. 2011 

Euro Dog Show Leewarden, NL 1. – 4. 9. 2011 

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích 8. – 9. 10. 2011 

Mezinárodní výstava psů Praha 5. – 6. 11. 2011 
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Převzato odjinud… 

Parazité 
Léto je dobou parazitů. Dusné teplo podporuje rozmnožování malých trapičů a přispívá k tomu, že 
psům i jejich majitelům začíná být horko nejen následkem vysokých teplot. Následující tabulka uvádí, 
s jakými druhy parazitů se můžeme setkat převážně v letních měsících. 
 
Ektoparaziti (cizopasníci na povrchu těla) 
Klíšťata 
Klíšťata se přenášejí převážně při brouzdání vysokou travou, někdy se s nimi setkáme i v lesním 
podrostu. Napadení klíšťaty je charakteristické zřetelně hmatatelnými těly klíšťat, která lze odstranit 
speciálními kleštěmi na klíšťata.  
Prevence: Obojek proti parazitům, protiparazitární prostředky v podobě spot-on přípravků. 
Roztoči 
Roztoči jsou příbuzní klíšťat, ale jen málo z nich saje krev. Některé druhy roztočů se živí odlupujícími 
se šupinkami kůže svých hostitelů, jiní si v kůži hostitele vyvrtávají chodbičky a další sají krev – 
respektive lymfu hostitele. Řada druhů roztočů může vyvolat těžké zdravotní poruchy. Demodikóza je 
jedním z nejobávanějších onemocnění vyvolaných roztoči. Feny, které onemocní demodikózou, by 
měly být vyloučeny z chovu, protože se parazité přenášejí z feny na štěňata. Psi mohou trpět kožními 
a ušními roztoči, roztoči v srsti nebo roztoči z podzimní trávy. Léčba napadení roztoči vyžaduje dohled 
zvěrolékaře. 
Prevence: Hygiena, pravidelná péče o srst, respektive kontrola srsti, posilování imunitního systému, 
podávání potravy bohaté na bílkoviny a vitamíny, prevence kontaktu s parazity, odstranění možných 
stresových situací. 
Blechy 
Blechy získávají každé léto na aktuálnosti. Typická psí blecha dosahuje délky 2,5 až 3 milimetru. Psy 
však mohou napadat také kočičí blechy a blechy celé řady dalších druhů. Pro potírání blech to však 
není nijak důležité. Masivní napadení blechami může vést až k chudokrevnosti, projevům 
nedostatečné výživy psa a může způsobit špatný celkový stav organismu psa. Někteří psi reagují navíc 
na bleší kousnutí silně alergicky. 
Prevence: Obojky proti parazitům, protiparazitární prostředky (nanášenou metodou spot-on). 
 
Endoparaziti (cizopasníci napadající vnitřní orgány, tělní dutiny a tkáně) 
Červi 
Konjukturu prožívají v létě i červi. Psi bývají napadeni nejčastěji oblými červy a tasemnicemi. Mezi 
nejčastější oblé červy patří škrkavky, tenkohlavci a měchovci. K nejdůležitějším tasemnicím patří 
Dipylidium caninum, Echinococccus multilocularis (malá tasemnice liščí), Taenia spp. a Mesocestoides 
spp. 
Prevence: pravidelné odčervování je naprostou nutností, protože červi mohou způsobit u psů těžké 
poškození zdraví a částečně jsou přenosní také na člověka. Zvláště ohroženy jsou děti a osoby 
s oslabenou imunitou. 
 
Importovaní paraziti 
Babesióza je nebezpečným onemocněním způsobeným sporozoidy, kteří napadají červené krvinky 
psa. Mezi přenašeče tohoto onemocnění patří několik druhů klíšťat.  
Rovněž nebezpečnou „cestovní nemocí“ je Leishmanióza, kterou přenášejí převážně moskyti. 
Ehrlichióza se přenáší téměř výhradně klíšťaty. Původcem tohoto onemocnění je Ehrlichia canis – 
tento cizopasník se uhnízdí v plazmatických buňkách psa. 
Dirofilarióza – onemocnění srdečním červem (Dirofilaria immiti) – je způsobena nebezpečným 
červem, který se zabydlí v srdci psa. Přenos tohoto parazita byl prokázán u 70 různých druhů komárů. 
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Prevence: „cestovním onemocněním“ můžeme nejúčinněji předcházet, pokud svého psa vůbec 
nevezmeme do oblastí výskytu těchto nemocí. Pokud se nemůžeme jejich cestě do nebezpečných 
oblastí vyhnout, máme následující možnosti: protiparazitární prostředky, očkování proti mikrofiláriím 
(jeho účinnost je omezena na 4 týdny) a v některých zemích se nabízejí léky proti babesióze. 
 

Převzato z časopisu Svět psů 

Výchova psa… 
Pes je původně smečkové zvíře a jasně musí cítit svoje podřízené postavení v rodině. Povolováním 

původně zakázané činnosti roste oprávněně v psovi sebevědomí a stoupá na žebříčku hierarchie. Celá 

situace se může vyhrotit a relativně na psa „nejhodnější“ člen rodiny se podle sociálního chování ve 

smečce stane psovi podřízený. Většinou pes potom odmítá poslušnost, např. nepřijde na zavolání, 

má-li jiný, pro něj atraktivnější zájem. 

Odměna pro psa, který má s majitelem dobrý vztah, by měla být pochvala. Trestat psa by měl majitel 

s rozvahou, jenom když je pes přistižen při nevhodné činnosti! NIKDY psa netrestejte dodatečně! 

Jednou z největších odměn je aktivní činnost psa spolu s majitelem: přes různé tahání o hadr, házení 

klacíků, až k cílenému výcviku malých plemen. 

Praktické rady pro základní výchovu: 

- naučte svého psa přiběhnout na zavolání 
- naučte ho se přiměřeně chovat v bytě, t.j. zůstat na místě, neokusovat nábytek a pod. 
- naučte ho chodit na vodítku a na volno ho pouštějte jen na málo frekventovaných místech 

nebo tam, kde nevadí přítomným lidem 
- zvykejte psa na zvířata. Potkáte-li se štěnětem jiného psa, neberte štěně do náruče, ale 

nechejte je vzájemně se očuchat. S postupem doby uvidíte, jak váš pes reaguje na ostatní psy 
a neměl by být problém setkání třeba malého pinče s dogou 

- naučte psa jezdit v dopravních prostředcích 
- odnaučte psa skákat na sebe, známé nebo cizí osoby 
- naučte ho čekat na návrat pána (doma, u obchodu apod.) 
- naučte ho, aby nežral náhodně nalezenou potravu a zanechat na váš povel činnost, se kterou 

nesouhlasíte 
- psa nekrmte od stolu, tím co jíte (pes má svoji misku a jídlo) 
- naučte psa venčit na určených místech (trus, zanechaný na nevhodném místě odstraňte) 
- naučte psa, aby se „nepletl“ pod nohy (pes se musí vyhýbat vám a ne vy psovi!) 

 

Při splnění alespoň těchto rad, se vám pes stane příjemným a věrným společníkem! 

Převzato ze starších materiálů Klubu pinčů 
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