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Úvodní slovo 
 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! 
 
Píšeme již rok 2013 a připravili jsme pro vás nové číslo Zpravodaje v tomto roce. 
Čekají nás dvě Klubové výstavy. Především v Praze 19. Května 2013 – mimořádně 
v posunutém termínu (dříve se výstava konala hned začátkem měsíce května) a v neděli. 
Doufáme, že to nijak neovlivní vaši účast, protože na jaře bývá výstava velmi navštěvovaná. 
V loňském roce jsme měli, co se týká účasti, rekord a přepokládáme, že i přes některé 
nedostatky se líbila. Nepočítali jsme s takovou účastí, posuzování se provádělo pouze 
v jednom kruhu (byl zajištěn pouze jeden rozhodčí) a časově se dost protáhlo. Počasí nám 
taky moc nepřálo, ke konci a hlavně v části soutěže agility, se rozpršelo. 
 
Pro letošní rok budou zajištěny dva kruhy pro posuzování, což by mělo značně zkrátit hlavní 
část Klubové výstavy. Navíc si chceme vyzkoušet nové místo pro konání a to v areálu firmy 
JuWital v Praze – Kyjích, kde je nám nabídnut pronájem plochy zdarma jako sponzorský dar.  
Dále zde nebude probíhat soutěž agility. Tu přesouváme na podzimní výstavu do Brna, kde 
jsou v Kynologickém centru k disposici i všechny překážky. 
 
V rámci KV v Praze se uskuteční členská schůze, na kterou máte přiloženu pozvánku. Bude se 
konat hned po skončení vlastního posuzování a po vyhodnocení Klubového šampiona za rok 
2012. Bonitace proběhne po členské schůzi. 
 
Podzimní výstava bude koncem září 2013 v areálu KC Rybníček a to v Brně – Komárově. Tam 
také proběhne soutěž agility, těšíme se na vaši účast a chceme si také vyzkoušet zájem 
o konání této soutěže na jihu Moravy.  
 
Znovu připomínám možnost uveřejňování vašich příspěvků do Zpravodaje – především 
o obohacení náplně doposud především informačního materiálu. Přivítáme i vaše 
připomínky a náměty pro zlepšení činnosti Klubu a zajištění organizací akcí (v současné době 
je to především v rukou několika málo členů). Není dobré pouze kritizovat, je nutné taky 
pomoci. Od toho se potom odvíjí celkový pohled na činnost Klubu. 
 
Nakonec bych chtěla upozornit na změnu v hlavním poradci chovu: pro trpasličí pinče bude 
tuto práci vykonávat Ivana Hajerová spolu s opičími pinči. Věra Kalčíková z rodinných důvodů 
jako poradce končí. Změna, včetně návrhu na nový výbor KP bude přednesena na členské 
schůzi. 
 
Závěrem bych chtěla popřát všem a nakonec i nám ve výboru, aby se všechny zamýšlené 
akce vydařily, měly hojnou účast, nebylo negativních pohledů na konání a hlavně aby nám 
také vycházelo počasí. Naši pejsci mají přece rádi teplo a sluníčko! 
 
Těším se na letošní první setkání v Praze na výstavě! 
 
Za výbor Klubu pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 
Brno, duben 2013 
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Klub – výstava a bonitace – propozice 
 

PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ A BONITACI 

Praha – Kyje, areál firmy Juwital s.r.o. 

19. 5. 2013 (neděle) 

Uzávěrka 10. 5. 2013, emailem do 12. 5. 2013 

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 
12:00 – 14:00 hod. Členská schůze Klubu pinčů ČR 
14:00 hod. Bonitace 

 

Posuzovatel bonitace a výstavy: 

Německý pinč Kateřina Rejnková 
Opičí pinč 

Karel Hořák 
Trpasličí pinč 

 

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 
-  - třída čestná – 250,- 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 

 

Uzávěrka přihlášek na výstavu: 
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Přihlášky na výstavu i na bonitaci zašlete nejpozději do 10. 5. 2013 na adresu uvedenou na přihlášce 

k bonitaci a na výstavu. 

Přihlášky je možné zasílat elektronicky na adresu jakub.hrsel@centrum.cz (do 12. 5. 2013) 

 

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 
Vítěz třídy čestné pro vítěze třídy, v této třídě není zadáván titul CAC a KV, je 

zadáván psovi i feně 
 

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 čestná - stáří od 15 měsíců – držitelé různých titulů, kterým „o nic nejde, ale 

chtějí se zúčastnit výstavy“ 
třída veteránů - stáří od 8 let výše 

 

Veterinární podmínky: 

Při přejímce psa bude vyžádáno platné veterinární osvědčení z místa pobytu psa, v němž se 

potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince a hepatitidě v době ne kratší než 14 dní a ne 

starší než 1 rok. 

  

mailto:jakub.hrsel@centrum.cz
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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: 

Areál firmy Juwital s.r.o., Stupská 15, 198 00 Praha 9 

GPS 50°5'55.236"N, 14°32'52.252"E 

Cesta hromadnou dopravou: metro B (žluté) – výstupní stanice Rajská zahrada, přímo naproti 

výstupu z metra je zastávka – Bus č. 181 – výstupní stanice Kyje, v ulici Hejtmanská (cca 200 m vpravo 

od metra Rajská zahrada) je zastávka bus č. 223 (2. zastávka) 

Velmi pohodlná je cesta vlakem: zastávka Kyje, poté pěšky – cca 5 min pomalé chůze (ČD vlaky, 

výstup ve stanici Libeň, poté přestup na vlak (různé spoje – mimo SC, IC, EC, RegioJet atp.), 1. 

zastávka Kyje - 5 minut cesta 
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Klub – Schůze Výboru a Chovatelského kolegia 
 

Zápis ze schůze výboru a chovatelského kolegia Klubu pinčů 
konané dne 17. 3. 2013 v Praze. 
 
Přítomni: Andrsová, Hajerová, Vimrová, Smahová, Rejnková, Hršel a Drátovníková. 
Omluveni: Kalčíková, Merhoutová, Vydrová a Betlachová. 
 

1. Schůzi zahájila a řídila Drátovníková. 
2. Příprava Klubové výstavy v Praze dne 4. 5. 2013. 

Místo konání bylo po diskuzi odsouhlaseno v areálu firmy JuWital v Kyjích, Stupská 
č. 15. Posuzování bude ve 2 kruzích (bývá zde větší účast než na podzimní výstavě), 
posuzovat budou Karel Hořák (TP a opičí pinči) a Kateřina Rejnková  (NP). 
Zahájení posuzování psů bude v 9,00 hodin. Potom bude následovat vyhlášení 
Šampionů za rok 2012 a poté se bude konat členská schůze (s předpokladem zahájení 
ve 12 hodin). Bonitace psů by se konala po schůzi. 
Na KV bude také provedena rebonitace psů majitelky Ivany Ďuricové.  
Přihlášky na KV i bonitaci budou zasílány na Mgr. Hršela. 
Soutěž agility se bude konat až na podzim v Brně. 
Dostupnost areálu na Stupské je blízko jak z metra, tak i od autobusu a vlakového 
nádraží. Nebudou ani problémy s parkováním. 

3. Členská schůze se bude konat v rámci jarní Klubové výstavy v Praze. Program schůze 
bude stejný, jako byl připraven na schůzi dne 29. 9. 2012, která se však neuskutečnila. 
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V programu byla pouze opravena základní data a upraveny návrhy poplatků pro 
nečleny Klubu. 

4. Oblastní poradce chovu Dana Červonyová zůstává dále poradcem a bude zařazena do 
seznamu čestných členů (v současné době je vedena jako rodinný příslušník). 
Hlavní poradce trpasličích pinčů Věra Kalčíková končí. Tuto funkci převezme Ivana 
Hajerová a bude ji dělat spolu s opičími pinči. Veškerá dokumentace bude řádně 
předána a předávací protokol připraví pro ni jednatel Klubu. Realizace předání bude 
v co nejkratší době. 

5. Změna pokladníka Klubu.  
Práci pokladníka Klubu vykonávala Eva Kropáčková a nyní ji přebírá Ing. Hana Vimrová 
z Kladna.  Účet u České spořitelny se zachovává. Na pobočce v Brně bude provedeno 
storno stávajícího pokladníka a pro převod funkce byla sepsána Dohoda, podepsaná 
členy výboru Klubu. Poté bude na pobočce v Kladně provedena oficiální změna 
pokladníka s dodáním požadovaných dokladů České spořitelny (Stanovy Klubu, 
Dohoda o změně apod.) a vyžádána karta pro bankomat na výběry hotovosti pro Janu 
Drátovníkovou, jako spoluručitelku účtu. 
Změna bude oznámena i na členské schůzi a pro platby budou zajištěny nové 
složenky. 

6. Nové tiskopisy Klubu. 
Byly připraveny nové tiskopisy Klubu pinčů a to Krycí list a Přihláška k zápisu štěňat. 
Dále je nutné dopracovat tiskopis Zápis o kontrole vrhu, Žádanka o tetovací čísla 
a upravit Bonitační karty pro trpasličí a německé pinče a další pro opičí pinče. 
Bude prověřena i možnost tisku především u prvních čtyř tiskopisů 
se samopropisovací formou. 
 

7. Hospodaření Klubu pinčů za rok 2012. 
Členům výboru byl předán rozbor hospodaření s finančními prostředky Klubu pinčů a 
základní část bude uveřejněna ve Zpravodaji č.1/13.  

8. Kontrola plateb za krycí listy: dohoda, že při kontrole vrhu bude současně provedena 
kontrola, zda majitel chovné feny zaplatil poplatek za vystavení krycího listu. Bylo by 
vhodné tuto platbu provádět u chovatelů až při kontrole vrhu (vhodné hlavně 
v případech, kdy fena nezabřezne a chovatel za vystavení KL zaplatí, i když platnost 
krycího listu je 1 kalendářní rok). 

9. Inzerát v časopise Pes – přítel člověka:  
Dohodnuto, že uveřejňování inzerátu bude zrušeno. Zajistí jednatel Klubu. Dále bude 
prověřena možnost jeho uveřejnění v časopise Svět psů (zajistí Mgr. Hršel) 
a v časopise Fauna (zajistí Mgr. Smolková).  
 
V Brně, 18. 3. 2013 
Zapsala: Jana Drátovníková, jednatel  
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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 tř. kpt. Jaroše 12, 

602 00 Brno 
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 

  

mailto:andrs.eva@juwim.cz
mailto:janapinci@seznam.cz
mailto:jakub.hrsel@centrum.cz
mailto:vimrova.h@seznam.cz
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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 
HAJEROVÁ IVANA Slezská 99, 

130 00 Praha 3 
Mobil: 721 652 120 

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: betlachova@centrum.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 

  

mailto:k.rejnkova@seznam.cz
mailto:peter.sen@seznam.cz
mailto:betlachova@centrum.cz
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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 

Kontrola vrhu – za štěně ................................................................................................... 30,-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 – třída čestná ............................................................................................................. 250,-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 

Členské příspěvky se hradí v kalendářním roce pro ten příslušný rok. 
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Klub – Pozvánka na Členskou schůzi Klubu pinčů České republiky 

 
P O Z V Á N K A 

 
na členskou schůzi Klubu pinčů ČR 

která se bude konat 19. května 2013 – neděle – v rámci Klubové výstavy. 
Schůze se bude konat po skončení hlavní části výstavy všech plemen a po vyhlášení 
Klubového šampiona. Zahájení se předpokládá ve 12 hodin. 
  
Program: 
 

1. Zahájení schůze a projednání programu a jeho schválení. 
2. Volba orgánů schůze – zapisovatel a ověřovatelé. 
3. Projednání návrhu doplnění Stanov Klubu pinčů. 

Všichni členové Klubu pinčů návrh Stanov obdrželi v loňském roce spolu se 
Zpravodajem č. 1/12 v dubnu 2012. Konečná verze Stanov musí být odsouhlasena 
a postupně předána všem členům Klubu a ČMKU. 

4. Volba nového výboru Klubu pinčů: 
Členské schůzi se předkládá návrh na složení nového výboru a to: 
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 poradce chovu: 
- německý pinč: .......................................................................... Kateřina Rejnková 
- opičí a trpasličí pinč: ...................................................................... Ivana Hajerová 
Revizní komise: 
- ing. Karel Černoch 
- Lucie Caklová 
- ing. Jarmila Smahová 

5.  Klubové poplatky: 
              Výbor navrhuje a předkládá k diskuzi tyto změny: 
              - krycí list pro nečlena Klubu: ...................  300,- Kč (doposud 200,- Kč) 
              - bonitace pro nečlena Klubu: ...................  600,- Kč (doposud 400,- Kč) 
              - klubová výstava pro nečlena: .................  600,- Kč a pro dalšího psa á 550,- Kč 
                                                                           (doposud jako pro členy 420,- Kč a pro 
                                                                           dalšího psa á 390,- Kč) 

6. Různé – debata dle návrhů a připomínek členů Klubu. 
7. Závěr schůze. 

 
Brno, 2. 4. 2013 
Za výbor KP: Jana Drátovníková, jednatel 
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Hospodaření Klubu za rok 2012 
 
Stav finanční hotovosti na začátku roku 2012............................................................ 528,70 Kč 
Stav finanční hotovosti na konci roku 2012 ............................................................ 4.876,50 Kč 
Rozdíl .............................................................................................................. 4.347,80 Kč 

 
Zůstatek na účtu u ČS na začátku roku 2012 ......................................................... 72.224,64 Kč 
Zůstatek na účtu u ČS na konci roku 2012 ............................................................ 52.454,88 Kč 
Rozdíl ............................................................................................................ 19.769,76 Kč 

 
Příjmy za rok 2012 : 
Členské příspěvky .................................................................................................... 32.110,-- Kč 
KV + bonitace ........................................................................................................... 44.060,-- Kč 
Krycí listy a kontroly vrhu .......................................................................................... 4.180,-- Kč 
Odvody ČMKU ........................................................................................................... 5.430,-- Kč 
Soutěž agility – zisk .................................................................................................... 1.000,-- Kč 
Prodej propagačních předmětů ................................................................................ 2.510,-- Kč 
Úrok banka ................................................................................................................... 64,24 Kč 
Celkem .......................................................................................................... 89.354,24 Kč 

 
Výdaje za rok 2012 : 
KV a bonitace vč. občerstvení, pronájmu ploch, cestovného, tiskopisů apod. ......  33.720,-- Kč 
Posuzování na KV....................................................................................................... 9.264,-- Kč 
Veterinární dohled ....................................................................................................... 750,-- Kč 
Náklady na Zpravodaj včetně Katalogů na KV ......................................................... 15.443,-- Kč 
Režijní náklady ......................................................................................................... 7.128,20 Kč 
Ceniny a poštovné ..................................................................................................... 1.225,-- Kč 
Časopis Pes přítel člověka ............................................................................................ 561,-- Kč 
Propagační předměty ................................................................................................ 2.510,-- Kč 
Cestovné .................................................................................................................... 2.057,-- Kč 
Webová prezentace................................................................................................... 2.342,-- Kč 
Inzerát v časopise Pes včetně doplatku za r. 2011 .................................................. 13.146,-- Kč 
Členské kartičky ......................................................................................................... 4.032,-- Kč 
Čtečka ........................................................................................................................ 8.067,-- Kč 
Náhrada WC v KC Rybníček Brno............................................................................... 1.700,-- Kč 
Poplatky bance .......................................................................................................... 2.381,-- Kč 
Celkem ........................................................................................................ 104.326,20 Kč 

 
Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2012: 
Příjmy celkem ........................................................................................................ 89.454,24 Kč 
Výdaje celkem ..................................................................................................... 104.326,20 Kč 
Rozdíl ........................................................................................................... -14.871,96 Kč 

 

 

 


