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Úvodní slovo 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové! 
 
Je za námi polovina roku 2013, jarní Klubová výstava a vrcholí přípravy na podzimní výstavu 
v Brně. Letošní jarní výstava v Praze – Kyjích byla po všech stránkách úspěšná. Jednak nám 
přálo počasí, potom místo konání příjemně překvapilo a navíc se nic neuspěchalo. 
Posuzování ve 2 kruzích přineslo poklidný průběh, vyhlašování nejlepších Šampionů za rok 
2012 mělo slavnostní ráz a i bonitace nebyla uspěchaná. Následující členská schůze byla nad 
očekávání hojně navštívená a podařilo se nám schválit konečnou verzi upravených 
a doplněných Stanov Klubu pinčů. O to jsme usilovali minimálně 2 roky a po celou dobu byly 
řešeny různé připomínky a dodatky. Stanovy obdrží každý řádný člen Klubu a budou i dobrým 
vodítkem v chovatelské činnosti. Také byla schválena důležitá změna pokladníka a především 
i zvolen nový výbor Klubu. Ten má nyní pouze 5 členů. Byly odsouhlaseny i upravené 
poplatky – změny byly schváleny především u nečlenů Klubu. 
 
Soutěž agility byla z důvodu svolání členské schůze do Prahy přesunuta na podzimní výstavu 
do Brna, kde si zde vyzkoušíme zájem o její konání na jihu Moravy.  
 
Podzimní výstava se tedy bude konat v Brně – Komárově (jako už po několikáté). Kynologické 
centrum Rybníček nám opětovně zajišťuje dobrý servis – pěkně upravenou plochu, vstřícné 
jednání a i občerstvení. Současně nám zapůjčí překážky pro soutěž agility, o kterou byl 
prozatím dosti velký zájem. Uvidíme. Musíme si ale přát i obdobné počasí jako v Praze.  
Zatím se nám dařilo.  
 
Připomínám členům a příznivcům Klubu pinčů možnost uveřejňování příspěvků do 
Zpravodaje a tím obohacování jeho náplně.  
 
Závěrem přeji nám všem, abychom si dobře užili zbytek prázdninových dní, aby se nám 
vydařila podzimní výstava v Brně a dále se rozšiřovala členská základna. Máme hodně nových 
členů především mladší generace a to dokládá, že lidé mají naše pejsky rádi a chtějí to také 
přítomností na našich akcích dokazovat.  
 
 
Za výbor Klubu pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 
Brno, srpen 2013 
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Klub – Výstava a bonitace Praha – Kyje, výsledky a hodnocení 
Navázat na loňskou výstavu se ze začátku zdálo velice obtížné a s počátečními problémy 
s termínem a organizačními záležitostmi ohledně Členské schůze to nevypadalo příliš 
„růžově“. Obvykle se zmiňuje poděkování na závěr, ale nyní je toto vhodné spíše na začátek. 
Veliké poděkování patří paní prezidentce Klubu paní Andrsové za to, že poskytla zahradu své 
firmy pro naši výstavu a na toto navazuje poděkování týmu jejich spolupracovníků, kteří 
připravili skvělé zázemí a vůbec celé prostory. Věřím, že se většině lidí (a psů) na tomto místě 
líbilo. Kruhy, posezení, občerstvení, velice příjemné. 
 

 
 

Nyní ale k samotné výstavě. Loňská jarní výstava v nás vybudila značné očekávání, co se týká 
počtu přihlášených psů, ale vzhledem k celkovému trendu poklesu vystavovatelů pinčů na 
všech výstavách jsme s počtem 43 mohli být spokojeni. Méně uspokojující je fakt, že značně 
ubývá trpasličích pinčů. A to i v odchovech (!). Na rozdíl od minulé jarní výstavy jsme zvolili 
prezentaci ve dvou kruzích při dvou rozhodčích. Opičího a trpasličí posuzoval Karel Hořák 
a německé pinče Kateřina Rejnková. Hodnocení probíhalo svižně – vzhledem k nízkému 
počtu psů v jednotlivých třídách, ale při vybírání „těch nejlepších“ byl (dle svých slov) pan 
Hořák v úzkých. Pochvala na téma kvalitních jedinců vždy potěší. Výsledky posuzování si 
můžete prohlédnout níže. Za vítěze zmíníme za německé pinče fenu AIR SET VON MASTERHOF 
(obr.), za trpasličí pinče fenu AMBRA VYTUNIE a za opičí psa AFFECTION MARDIFFE. Všem vítězům 
ještě jednou blahopřejeme. 
 

 
 

Na rozdíl od tradice a vzhledem k nutnosti konání Členské schůze (zápis najdete jinde ve 
Zpravodaji) se nekonal závod v agility „O nejlepšího letce“, jenž letos zavítá na podzimní 
výstavu. 
Na závěr bych rád poděkoval sponzorům výstavy, společnosti F+F v.o.s. za dárky pro 
účastníky výstavy a za „týlovou“ podporu společnosti JuWital s.r.o.. 
 
S přáním krásného zbytku prázdnin se těším na další vydařené akce! 
 
Za výbor Klubu pinčů ČR: Mgr. Jakub Hršel 
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Německý pinč: 

Pes – červený: 
Mezitřída 1. JUST ONE RED ANGEL KING BLACK V1 CAC 
Tř. vítězů 2. EMERSON SAM HARMONY STAR V1 CAC, Nej. Pes, Klubový vítěz 
Tř. veteránů 3. ROCCO BEL BLACK BOHEMIA nedostavil se 

Pes – černý s pálením: 
Tř. dorostu 4. BOND SANELA VN, Nejlepší dorost 
Tř. mladých 5. KENNY BONNY BOY KING BLACK V1 CAJC, Nejlepší mladý 
 6. VAN-DAMME BLACK BOHEMIA V2 
Tř. otevřená 7. BENEDIKT OD ČTYŘ BŘÍZ V1 CAC 
 8. CARLOS ČERTOVO KOPÝTKO VD 
Tř. vítězů 9. EBONIT OD ČTYŘ BŘÍZ V2 R. CAC 
 10. ICH. YACOUB BLACK BOHEMIA V1 CAC 
Tř. čestná 11. Ch. JET SET BLACK BOHEMIA V1, Vítěz třídy 

Fena – červená: 
Mezitřída 12. AIRIN JITŘENKA MORAVIA V1 CAC 
Tř. otevřená 13. CAMY BEL FAARO V1 CAC 
 14. CERA BEL FAARO V 
Tř. vítězů 15. AIR SET VON MASTERHOF V1 CAC, Nejlepší fena, Klubový 

vítěz, BOB, Vítěz Memoriálu 
 16. CALYPSO ČERTOVO KOPÝTKO V3 
 17. GENIE SANNY D&D KING BLACK V2 R. CAC 
Tř. veteránů 18. AMBRA DOBRAČKA V1, Nejlepší veterán 

Fena – černá s pálením: 
Mezitřída 19. AISHA SANELA V1 CAC 
Tř. otevřená 20. BAIRA OD ČTYŘ BŘÍZ V 
Tř. vítězů 21. MADISON MAGIC DRAGON DARK ANGELS V1 CAC 

Trpasličí pinč: 

Pes – červený: 
Tř. dorostu 22. MONETT QVANNI ROZÁRKA VN 1 
Mezitřída 23. FALLAFELL JULLY ROZÁRKA V1 CAC 
Tř. vítězů 24. ICH. GABRIEL VOM CAMP ACHENSEE V1 CAC 
Tř. veteránů 25. ICH. ARAMIS GOLDEN WORLD V2 
 26. UNO Z IRU V1 Vítěz třídy, Nejlepší veterán 

Pes – černý s pálením: 
Tř. mladých 27. ALF OD HOBŠOVICKÉHO RYBNÍKA VD 1 
 28. ADAM Z HARASOVA D 
Tř. otevřená 29. ALIGÁTOR LARABEE V1 CAC 
Tř. otevřená 30. CHEEKY Z IRU V2 
Tř. vítězů 31. CONAN MAC LIA VIA BOHEMICA V1 CAC, Nejlepší pes, Klubový 

vítěz 
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Fena – červená: 
Tř. mladých 32. ALLEGRA OD HOBŠOVICKÉHO RYBNÍKA D 
Tř. vítězů 33. FREYA Z IRU V1 CAC 
 34. HOLLY PÍSKOVEC V2 R. CAC 

Fena – černá s pálením: 
Tř. mladých 35. ENERGIE VIA BOHEMICA V1 CAJC, Nejlepší mladý 
Mezitřída 36. EVE VIA BOHEMICA V1 CAC 
Tř. otevřená 37. AUSTRIA LARABEE D 
 38. HELL Z IRU V2 R. CAC 
 39. CHEROKEE Z IRU V1 CAC 
Tř. vítězů 40. AMBRA VYTUNIE V1 CAC, Nejlepší fena, Klubový 

vítěz, BOB, Vítěz memoriálu 
Tř. veteránů 41. BRENDY BLACK GOLDEN WORLD V1, Vítěz třídy 
Tř. čestná 42. ALBI ALBA BARTLAND V1, Vítěz třídy 

Opičí pinč: 

Pes – černý: 
Tř. otevřená 43. AFFECTION MARDIFFE V1 CAC, Nejlepší pes, BOB 

 

Klub 
Zápis 

z členské schůze Klubu pinčů, konané dne 19. 5. 2013 v Praze – Kyjích. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Schůzi zahájila a řídila jednatelka Klubu – Jana Drátovníková. 
 

1. Činnost Klubu pinčů za poslední období. 
Zprávu o základní činnosti Klubu provedl jednatel. 
Stav členské základny je:  96 řádných členů Klubu 

14 rodinných příslušníků 
8 čestných členů (z toho 2 zahraniční). 

Klub má nyní novou aktivní členku Klubu a to paní Simone Stadler z Německa, z města 
Regensburgu. 
Jednatel vede evidenci členů, spolupracuje na výrobě Zpravodajů a jejich distribuce 
členům, kontroluje placení členských příspěvků. U nich bylo dohodnuto, že pro ten 
který rok by měly být uhrazeny vždy do 31. května. Pokud se tak nestane, bude tento 
člen vyřazen ze seznamu členů a v případě nového vstupu bude brán jako nový člen 
s úhradou zápisného ve výši 100,- Kč. 
Připomínáme: členský příspěvek je ve výši 360,- Kč za rok. 
Dále jednatel spolupracuje na dalších pracích pro Klub s ostatními členy výboru 
případně členy Klubu. Je nutné vyzdvihnout práci naší Jany Vydrové v přípravě 
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a průběhu soutěží agility. O soutěž vzrůstá zájem majitelů pejsků (i nepapírových) 
a v roce 2012 již byla zisková a do pokladny Klubu přispěla částkou 1.000,- Kč. 
V letošním roce, především z časových důvodů, aby se mohla konat tato členská 
schůze, se soutěž přesunuje na podzim do Brna, kde jsou k disposici překážky. 
Také je nutné ocenit práci Mgr. Hršela, který jednak pomáhá vytvářet Zpravodaje 
Klubu, spolupracuje na přípravě a konání výstav a vede webové stránky. Také se stará 
o zajišťování a nabídku klubových předmětů – hrníčků, čepic, triček apod. 
A v neposlední řadě je nutné vyslovit díky za přípravu této výstavy v Praze, a to 
kolektivu okolo prezidentky Klubu Evy Andrsové. 
Klubové výstavy se konají 2 x ročně, na jaře vždy v Praze, na podzim v Brně. 1 x za 2 
roky máme povinnost zajistit Speciální výstavu, kterou v posledních letech 
organizujeme spolu s KC Nymburk v Lysé nad Labem. Tuto výstavu musíme zajistit 
v příštím roce a vzhledem k tomu, že Výstaviště v Lysé již pro psy nebude k disposici, 
budeme muset hledat jiné možnosti.  
K celkové činnosti Klubu hovořila také prezidentka Klubu Eva Andrsová. Nutné dodat, 
že pronájem areálu pro Klubovou výstavu 19. 5. 2013 je současně jako sponzorský dar 
firmy JUWital.  

 
2. Projednání návrhu a doplnění Stanov Klubu pinčů. 

Původní Stanovy Klubu pinčů byly z roku 1991 a vyhovovaly tehdejšímu rozsahu 
činnosti Klubu. Tyto Stanovy byly v roce 2008 přepracovány, v září 2009 byly 
doplněny o nové plemeno – opičího pinče a v únoru 2010 o změnu sídla KP. 
Vzhledem k tomu, že bylo nutné doplnit chovatelský, zápisní a bonitační řád, byly tyto 
kapitoly Stanov výborem KP diskutovány a doplněny. Současně byla rozpracována 
část o Výbor KP a rozdělení funkcí, kdy byly povinnosti jednotlivých členů KP 
konkretizovány. Také se doplnila část, týkající se cílů Klubu, členství v Klubu, 
základních práv a povinností členů a rodinných příslušníků. Jsou zde uvedeny 
podmínky pro volbu nového výboru.  
V dubnu 2012 obdrželi všichni členové Klubu (s výjimkou nově přijatých členů po 
tomto datu) návrh Stanov s tím, aby se seznámili s jejich zněním a vznesli případné 
připomínky. Ty by se zapracovaly podle důležitosti do návrhu Stanov. 
Na této schůzi byl návrh Stanov bez připomínek odsouhlasen a bude připraven pro 
předání všem členům Klubu v rámci rozesílání Zpravodaje č. 2/13. Stane se tak 
nedílnou součástí základních materiálů pro činnost Klubu pinčů. 
Stanovy budou postoupeny ČMKU. 
 

3.  Volba nového výboru Klubu pinčů. 
Členské základně se předložil návrh volby nových členů výboru s tím, že výbor bude 
volen na 3 roky, hlasování bude provedeno o každém členu zvlášť a členem výboru 
může být pouze ten člen, který je od roku 2011 registrován v Klubu minimálně 5 let. 
K nové volbě bylo nutné pro funkci pokladníka hledat jiného člena, protože bývalá 
pokladní paní Eva Kropáčková již dlouho usilovala o zbavení funkce: naše psy již 
nechová a její stávající činnost a pracovní zařazení jí nedovoluje tuto funkci nadále 
vykonávat. Návrhem nového pokladníka (ing.Vimrová) předcházelo jednání u České 
spořitelny jakým způsobem zajistit přístup k účtu z Brna do Kladna a jak zajistit 
možnost rychlé manipulace s finančními prostředky v Brně, protože se zde zajišťují 
skoro všechny finanční transakce Klubu (příprava výstav, zpracovávání a distribuce 
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Zpravodajů Klubu apod.). Současně bylo ve výboru rozhodnuto a na této schůzi se 
odsouhlasí možnost vystavení platební karty pro jednatele Klubu, který bude 
současně spoluručitelem na šecích ČS. Ten bude zajišťovat pravidelné vyúčtovávání 
záloh, čerpaných z karty Klubu, vyúčtování řádně předávat pokladníkovi (tak jak 
doposud se dělo stávajícímu pokladníkovi).   
 
Volby proběhly bez jakýchkoliv problémů a byl řádně zvolen tento výbor. 
- prezident Klubu:  Eva Andrsová 
- jednatel:   Jana Drátovníková 
- pokladník   ing.Hana Vimrová 
Členové výboru: 
- propagace a marketing: Mgr. Jakub Hršel 
- psí sporty:   Jana Vydrová 
Hlavní poradci chovu: 
- německý pinč:  Kateřina Rejnková 
- trpasličí a opičí pinč: Ivana Hajerová. 

 
U hlavního poradce chovu pro trpasličí pinče došlo ke změně. Stávající poradce Věra 
Kalčíková se vzdala funkce, a proto byla navržena Ivana Hajerová, aby tuto funkci 
vykonávala spolu s opičími pinči. 

 
Revizní komise: 
- Lucie Caklová 
- ing. Jarmila Smahová 
- Petra Smolková 

 
Revizní komise má za povinnost především a je to také dáno Stanovami, kontrolovat 
činnost výboru Klubu, hospodaření s finančními prostředky a za svou činnost se 
zodpovídá přímo členské schůzi. 
 

4. Klubové poplatky. 
Výbor Klubu navrhl a bylo odsouhlaseno zvýšení poplatků pro nečleny Klubu takto: 
- krycí list   300,- Kč (doposud 200,- Kč) 
- bonitace   600,- Kč (doposud 400,- Kč) 
- Klubová výstava  600,- Kč (doposud jako pro členy 420,- Kč) 
- a pro dalšího psa  550,- Kč (doposud jako pro členy 390,- Kč). 
 

5. Hospodaření Klubu pinčů za rok 2012. 
Tabulka hospodaření Klubu pinčů (základní část) byla uveřejněna ve Zpravodaji 1/13, 
který obdrželi všichni členové KP.  
Čerpání jednotlivých položek bylo rozčleněno na jednotlivé skupiny, byly 
vyhodnoceny náklady na jednotlivé Klubové výstavy. Výstava v Praze i Speciální v Lysé 
n/Labem byly ziskové (Praha + 3.730,- Kč a navíc některé ceny byly pak použity na 
podzimní výstavu, Lysá - + 1.419,- Kč), v Brně jsme byly v mínusu : - 1.985,- Kč. Tam to 
způsobilo zvýšené náklady na mezinárodního rozhodčího. 
Klubový Zpravodaj vychází v průměru – bez poštovného – na cca 32,- Kč. Je 
vyhotovován 3 x ročně. 
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V roce 2012 jsme měli mimořádné výdaje a to: 
- zakoupení čtečky čipů (je k disposici u jednatele) – 8.067,- Kč 
- zajištění členských kartiček – 4.032,- Kč 
- náhrada za WC v Brně-Komárově (poškozeno při KV, pachatel neznámý) – 1.700,- Kč 
- posuzování mezinárodní rozhodčí – proti průměru - + 6.000,- Kč. 
 
Někteří členové ještě neobdrželi členské kartičky. Ty budou vloženy ke Zpravodaji 
2/13 a u nových členů bude zajištěna výroba a následně předání.  
Podklady pro rekapitulaci hospodaření za rok 2012 jsou k disposici u jednatele, 
případně u některého člena výboru. Uvedením v činnost revizní komise je možnost 
kontroly i tímto orgánem.   
Dále jsme zajistili storno uveřejňování inzerátu v časopise Pes, přítel člověka. Tento 
inzerát nepřinesl Klubu žádné výhody, finančně byl dost nákladný (ročně ve 
2 splátkách jsme uhrazovali 8.764,- Kč). Hledáme další možnosti uveřejnění 
propagace našich psů.  
 

6. Tiskopisy Klubu: 
Vzhledem k nemožnosti zajištění základních tiskopisů např. u Svazu chovatelů byl 
zajištěn tisk našich vlastních dokladů a to: krycí listy, přihlášky k zápisu štěňat 
a posudkové listy na výstavy (ty již byly v podobné formě použity na minulých 
výstavách), dále i Diplomy pro pejsky na výstavu a pro Klubové šampiony. Všechny 
tyto tiskopisy mají naše logo Klubu, jsou tedy specifické pro naše účely. 
 

7. Ostatní záležitosti: 
- Oblastní poradci chovu: jejich počet je v současné době omezen, ale prozatím se 

vždy dohodou s hlavními poradci vyřešily kontroly vrhů apod. Je pravda, že již 
v Klubu nepřibývá tolik trpasličích pinčů, zvyšuje se počet německých pinčů (na 
letošní výstavě byl počet půl na půl). Za to máme představitele plemene kvalitní! 

- Připomenuto bylo jméno dr. Evy Rotreklové, která vlastně Klub pinčů zakládala. 
Po ní se nazývá i každoroční Memoriál. Její syn, Vladimír Rotrekl, byl v minulosti, 
před zahraničním pobytem, posuzovatelem našich psů. Nyní již znovu pracuje 
v ČR a budeme se snažit dohodnout jeho spolupráci s Klubem pinčů. 

 
Schůze byla ukončena a zápis bude součástí dalšího klubového Zpravodaje.  
 

Zapsala: Jana Drátovníková, jednatel 
Brno, 25. 5. 2013 
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Klub – Výstava a bonitace – propozice 
 

Brno - Komárov, Kynologické centrum při ul. Lomená, 21. 9. 2013 

Uzávěrka 13. 9. 2013 (pátek) 

Výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Nejlepší mladý, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší 

veterán, BOB 

Program výstavy a bonitace: 

8:00 – 9:00 hod přejímka psů na bonitaci a výstavu 
9:00 – 13:00 hod. zahájení výstavy, posuzování 
13:00 – 15:30 hod. Agility, Bonitace 

 

Posuzovatel bonitace a výstavy: 

Německý pinč  
Opičí pinč Mgr. Božena Ovesná 
Trpasličí pinč  

Bonitace: 

- poplatek za bonitaci: - člen klubu – 200,- Kč 
 - nečlen – 600,- 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 
 - ostatní třídy pro nečleny Klubu – 600,- Kč 
 - ostatní třídy pro nečleny Klubu za 2 a více psů – 550,- 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: 

Přihlášky na výstavu i na bonitaci zašlete nejpozději do 13. 9. 2013 na adresu uvedenou na přihlášce 

k bonitaci a na výstavu. 

Přihlášky je možné zasílat elektronicky na adresu jakub.hrsel@centrum.cz (do 15. 9. 2013) 

mailto:jakub.hrsel@centrum.cz
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Tituly: 

Nejhezčí pupák může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 
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 
Nejlepší pes / fena může být udělen nejlepšímu psovi i feně ze tříd „dospělých“ 

(mezitřída, otevřená, vítězů) 
BOB může být udělen nejlepšímu psu nebo 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 veteránů - stáří od 8 let výše 
třída čestná - stáří od 15 měsíců – držitelé různých titulů, kterým „o nic nejde, ale 

chtějí se zúčastnit výstavy“ 
 

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. 

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 
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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 při ul. Lomená, Brno – Komárov. 

Od vlakového nádraží Brno: tramvají č. 12 směr Komárov (odjezd z nástupiště před nádražím) nebo 
Tramvají pojedete na konečnou, ze které přes světelnou křižovatku vlevo po ulici Černovická, okolo 
restaurace a garáží. Druhá ulice vpravo je ulice Lomená. Cvičiště se nachází na konci ulice po projití 
dvou železničních podjezdů. 
 
Z dálnice D1: na exitu D1 196b sjet směr centrum, na 4 světelné křižovatce (po levé straně uvidíte 
točnu tramvají č. 9 a 12). Na první křižovatce, hned za garážemi po pravé straně, odbočit vpravo a po 
ulici Lomená až na konec, po projetí pod dvěma železničními podjezdy jste na místě. 
 
Autem odkudkoliv: cílem je se dostat k autobusovému nádraží Zvonařka. Odtud po ulici Plotní 

pokračovat směrem Praha, Bratislava, Olomouc, Ostrava (ještě lépe – AVION Shopping Park 

a Olympia centrum) a na druhé světelné křižovatce odbočit vlevo a za garážemi (po pravé straně) 

vpravo. Po ulici Lomená až na konec, po projetí pod dvěma železničními podjezdy jste na místě. 

 

49°10'19.022"N, 16°37'41.280"E 
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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: 
ING. VIMROVÁ HANA Vodárenská 2382, 

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

Členové výboru: 
PROPAGACE A MARKETING 
MGR. HRŠEL JAKUB Teyschlova 29, 

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

 
PSÍ SPORTY 
JANA VYDROVÁ Na dílech 794/8, 

141 00 Praha 41 
Tel.: 602 824 076 
Mail: vydrja@seznam.cz  

Revizní komise: 
JARMILA SMAHOVÁ Za Roudnickou branou 326, 

273 24 Velvary 
Tel.: 722 604 844 
  

LUCIE CAKLOVÁ Lipí 115, 
373 84 Dubné 
Tel.: 605 822 553 
  

PETRA SMOLKOVÁ Stupská 15 
198 00 Praha 9 

mailto:andrs.eva@juwim.cz
mailto:janapinci@seznam.cz
mailto:vimrova.h@seznam.cz
mailto:jakub.hrsel@centrum.cz
mailto:vydrja@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  

Trpasličí a opičí pinč a dílčí plemenná kniha 
HAJEROVÁ IVANA Jičínská 43, 

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 

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

  

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 ...................................................................... 300,-Kč 

Kontrola vrhu – za štěně ................................................................................................... 30,-Kč 

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

Bonitace pro nečlena klubu ............................................................................................ 600,-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 

KV – ostatní třídy pro nečleny klubu .............................................................................. 600,-Kč 

KV – ostatní třídy pro nečleny klubu: 2 a více psů ......................................................... 550,-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 

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 hradí k 31. květnu v kalendářním roce pro ten příslušný rok. 
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Informace členům klubu 
 

Změna sídla ČMKU 
Unie změnila sídlo a tím i Plemenná kniha. Nová adresa je: 
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy  
Fax: 234 602 278 
Návštěvní hodiny: 
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:0 
 
Bc. Ladislav Křeček 
krecek@cmku.cz 
Tel.: 234 221 372 
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).  
 
Klubové předměty 
Klub pinčů má k prodeji dárkové předměty – hrníčky, trička, polepky na auta a čepice. Vše se 
znakem Klubu pinčů. 
Všechny tyto upomínkové předměty budou k disposici na všech výstavách a jsou také 
uvedeny s vyobrazením na webových stránkách.  V případě zájmu kontaktujte Mgr. Jakuba 
Hršela.  
 
Chov pejsků jako podnikatelská činnost 
Připomínáme chovatelům pejsků, především těm, kteří mají chovatelskou stanici a prodávají 
pejsky, že tato činnost se posuzuje jako podnikání a měli byste mít Živnostenský list a 
následně podávat daňové přiznání příslušného Finančnímu úřadu. Upozorňujeme proto na 
to, že byla ve veřejných sdělovacích prostředcích prezentována tato povinnost a FÚ mají 
právo a zřejmě budou toto kontrolovat.  
 
Používání klubové čtečky při kontrolách vrhů – informace pro poradce chovů 
Sdělujeme všem poradcům chovů v našem Klubu, že máme k disposici čtečku na ověřování 
čísel čipovaných zvířat. Čtečka je běžně k disposici u jednatele Klubu na vyžádání, ale 
v současnosti bude uložena u poradce chovu TP a OP Ivany Hajerové. 
 
Příspěvky do Zpravodaje a na webové stránky: 
Připomínáme členům Klubu, že máme zájem obohatit naše Zpravodaje o příspěvky členů. 
Jistě máte různé postřehy nebo zajímavosti z chovu pejsků, návštěv různých výstav 
a nakonec i různých příhod s vašimi miláčky apod. Takové příspěvky je možné vyvěsit i na 
našem webu: www.klubpincu.eu 
 
Výsledky bonitací za rok 2013 budou uvedeny souhrnně ve Zpravodaji 3/2013. Stejně tak 
sjednotíme i soupis odchovů za daný rok. Tedy za letošní rok (2013) to bude v prvním 
Zpravodaji roku 2014 
 

mailto:krecek@cmku.cz
http://www.klubpincu.eu/
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Plán výstav v roce 2013 

Klubové výstavy 

Klubová výstava s bonitací – Brno – Komárov 21. září 2013 

 

Národní a mezinárodní výstavy 

Národní výstavy 

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 24. – 25. 8. 2013 

Moravskoslezská národní výstava psů Brno 7. – 8. 9. 2013 

 

Mezinárodní výstavy 

České Budějovice 5. – 6. 10. 2013 

Praha 2. a 3. 11. 2013 

 

Termíny výstav v roce 2013 jsou převzaty ze stránek ČMKU a termíny se mohou změnit. 

 


