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Úvodní slovo 

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové, vážení příznivci! 

Dostáváte do rukou další číslo letošního Zpravodaje. Kromě jiných užitečných zpráv jste zde 
informováni o proběhlých změnách v rámci Klubu, které jsou pozitivní a oživí naši činnost do budoucna. 

V červnu 2015 proběhla Klubová výstava v Praze-Kyjích. Její výsledky jsou součástí tohoto Zpravodaje. 
Také proběhla členská schůze, kde byly odsouhlaseny zásadní změny ve výboru. Ty jste jistě 
zaznamenali při návštěvě našich webových stránek – vedení a jejich doplňování zajišťuje nyní Štěpánka 
Svobodová ve spolupráci s Klárou Haškovou, a informace v nich jsou opravdu aktuální. Nově byly také 
spuštěny facebookové stránky www.facebook.com/klubpincu. Také v oblasti psích sportů došlo ke 
změně a soutěž agility, kterou uskutečníme letos v Brně, zajišťuje po organizační stránce Klára Hašková. 
V rámci odsouhlasení změn ve výboru na členské schůzi je vypracován dodatek k základním Stanovám 
Klubu a ten dostáváte nyní na vložení do vašich Stanov. 

Podzimní klubová výstava se koná v Brně-Komárově v areálu Kynologického klubu Rybníček, a to 
19.9.2015. Součástí je i již zmiňovaná soutěž agility, na obě akce máte v příloze Zpravodaje příslušné 
materiály. Musíme si jenom přát, aby vyšlo počasí a akce se vydařila. Novinkou je, že Propozice této 
klubové akce jsou zpracovány i v jazyce německém a anglickém (vyvěšeny na webu) a očekáváme i 
přítomnost účastníků ze zahraničí. Překlad i propagaci v zahraničí zajistily nové členky výboru: Hašková 
a Svobodová – patří jim za to dík. 

V příštím roce budeme zajišťovat kromě jarní Klubové výstavy v Praze (14.5.2016) a podzimní v Brně 
(24.9.2016) i Speciální výstavu (18.6.2016). Zatím není určeno přesné místo konání, termíny jsou již 
odsouhlaseny a nahlášeny na ČMKU. Již nyní můžeme prozradit, že na jarní výstavu se nám podařilo 
zajistit zahraniční rozhodčí Minu Dragic ze Srbska, dlouholetou chovatelku pinčů a specialistku na toto 
plemeno. Pro další dvě výstavy budou rozhodčí z ČR, ale neméně zajímaví. 

Součástí materiálů Zpravodaje jsou i zápisy ze schůze členské a následně výborové. Je zde podána 
informace o současném stavu členské základny KP. Musím s radostí konstatovat, že do Klubu vstupují 
noví členové a členská základna se omlazuje. Další informace se týká změny distribuce Zpravodajů od 
č. 3/15. Také pro Klub byla zajištěna další čtečka čipů, tak je tedy možné ji použít (jedna je uložena u 
Ivany Hajerové a ta druhá u Štěpánky Svobodové). 

Nezapomínejte, že máme webové stránky www.klubpincu.eu, jsou podle předchozích informací 
průběžně doplňovány a jistě vám dobře poslouží, stejně jako facebookový profil 
www.facebook.com/klubpincu. 

Za výbor Klubu pinčů přeji všem členům hodně zdraví po předcházejících parných dnech a budu se těšit 
na přátelské setkání s Vámi v rámci nejbližší klubové akce. 

Za výbor KP : Jana Drátovníková, jednatel 

Brno, srpen 2015 

  

http://www.facebook.com/klubpincu


Výbor klubu 
Prezident: 

Eva ANDRSOVÁ  Blanická 13 
   120 00  Praha 2 
   Tel: 224 256 400 
   Mobil: 602 391 253 
   Mail: andrs.eva@juwim.cz 
 

Jednatel: 

Jana DRÁTOVNÍKOVÁ tř. kpt. Jaroše 12 
   602 00  Brno 
   Mobil: 775 676 869 
   Mail: janapinci@seznam.cz 
 
Pokladník: 

Ing. Hana VIMROVÁ Vodárenská 2382 
   272 01  Kladno 
   Tel: 312 664 326 
   Mobil: 773 199 152 
   Mail: vimrova.h@seznam.cz 
 
Členové výboru: 

Štěpánka SVOBODOVÁ PROPAGACE A MARKETING 
   Beřovice 12 
   273 71  Zlonice 
   Mobil: 720 705 344 
   Mail: svobodova@klubpincu.eu 
 
Klára HAŠKOVÁ  PSÍ SPORTY 
   Levá 241/6 
   277 32  Čečelice 
   Mobil: 777 251 227 
   Mail: haskova@klubpincu.eu 
 
Revizní komise: 

Ing. Jarmila SMAHOVÁ Za Roudnickou branou 326 
   273 24  Velvary    
   Mobil: 722 604 844 
   Mail: vysehradske.podhradi@centrum.cz 
 
Lucie CAKLOVÁ  Lipí 115 
   373 84  Dubné 
   Mobil: 605 822 553 
   Mail: pinschers@seznam.cz  
 
Mgr. Petra SMOLKOVÁ Stupská 15 
   198 00  Praha 9 
   Mail: petra.smolkova@juwim.cz   
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Hlavní poradci chovu 
 

Německý pinč a dílčí plemenná kniha: 

Kateřina REJNKOVÁ Jelmo 9 
   373 71  Rudolfov 
   Mobil: 606 823 689 
   Mail: k.rejnkova@seznam.cz 
 
Trpasličí a opičí pinč a dílčí plemenná kniha: 

Ivana HAJEROVÁ Jičínská 43 
   130 00  Praha 3 
   Mobil: 721 652 120 
   Mail: hajerovaaliv@seznam.cz 
 

Oblastní poradci chovu 
(NP – německý pinč, OP – opičí pinč, TP – trpasličí pinč) 

Martina MERHOUTOVÁ  (NP, TP) 
   Sedlec 217 
   332 01  Starý Plzenec 
   Tel: 377 965 036 
   Mobil: 605 575 522 
   Mail: petr.sen@seznam.cz 
 
Ludmila BETLACHOVÁ (NP) 
   Ústecká 107 
   560 02  Česká Třebová 
   Mobil: 605 250 993 
   Mail: betlachova@centrum.cz 
 
Naďa HRBKOVÁ (NP, OP, TP) 
   bří. Musálků 343 
   739 61  Řepiště 
   Mobil: 737 611 308 
 
Ing. Jarmila SMAHOVÁ (NP, TP) 
   Za Roudnickou branou 326 
   273 24  Velvary    
   Mobil: 722 604 844 
   Mail: vysehradske.podhradi@centrum.cz  
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Klubové poplatky 
 

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 …………………………………………………………………………………………. 300 Kč 
Kontrola vrhu – za každé štěně …………………………………………………………………………………………………. 30 Kč 
 
Bonitace: 

Poplatek za bonitaci – člen klubu ……………………………………………………………………………………………. 200 Kč 
Poplatek za bonitaci – nečlen …………………………………………………………………………………………………. 600 Kč 
Příplatek za platbu v den konání bonitace ………………………………………………………………………………. 150 Kč 
 
Výstavní poplatky – klubové a speciální výstavy: 

Třída štěňat ……………………………………………………………………………………………………………………………. 150 Kč 
Třída dorostu …………………………………………………………………………………………………………………………. 200 Kč 
Třída čestná ……………………………………………………………………………………………………………………………  250 Kč 
Ostatní třídy (mimo veteránů, jejichž třída není zpoplatněna) – první pes člena klubu …………… 420 Kč 
Ostatní třídy – druhý a další pes člena klubu ………………………………………………………………………….. 390 Kč 
Ostatní třídy – první pes nečlena ……………………………………………………………………………………………. 600 Kč 
Ostatní třídy – druhý a další pes nečlena ………………………………………………………………………………… 550 Kč 
 
Inzerce ve zpravodaji či výstavním katalogu: 

Inzerce – za polovinu strany A5 ……………………………………………………………………………………………… 100 Kč 
Inzerce – za celou stranu A5 …………………………………………………………………………………………………… 200 Kč 
(Člen klubu má 50% slevu) 
 
Číslo účtu pro platby je 134 608 7339/0800 (Česká spořitelna a.s.) 

 
Členské příspěvky jsou splatné vždy nejpozději k 31.5. daného kalendářního roku. 

  



Informace členům klubu 
 

Vážení členové klubu, 
 
Bohužel se stále často setkáváme s tím, že nehlásíte změny svých osobních údajů (změna adresy, 
telefonního čísla, e-mailu) či změny u vlastněných jedinců (prodej, vyřazení z chovu apod.). 
 
Kromě toho, že se k Vám nemusí dostat včas všechny důležité informace ohledně klubových akcí 
apod., významně se tím komplikuje práce poradcům chovu, kteří nemohou zájemcům o krytí či 
nákup štěněte poskytnout relevantní podklady. 
 
Znovu proto apelujeme na všechy členy klubu, aby veškeré výše uvedené změny hlásili co nejdříve 
hlavnímu poradci chovu pro své plemeno, případně jednatelce klubu pí. Drátovníkové nebo člence 
výboru pí. Svobodové.  



Klubová výstava v Praze – Kyjích 
 

Letošní jarní výstava se konala sice v netradičním termínu 6.6.2015, ale na již tradičním místě 

v Praze – Kyjích. Rozsáhlá zahrada se stinnými zákoutími a blízký rybník umožnily nám i našim 

zvířecím kamarádům přežít urputná vedra. A protože pinčové jsou tvorové teplomilní, ukázali se 

ve výstavním kruhu panu rozhodčímu Hořákovi i všem přihlížejícím v celé své kráse. Přihlášeno 

bylo 34 pejsků a většina jich i přijela. 

Gratulujeme všem výhercům, zejména pak vítězům 16. ročníku memoriálu Dr. Rotreklové, kterými 

se stali Van-Damme Black Bohemia (německý pinč), Gregor Lakritznase (opičí pinč) a Casanova 

Mali Zmaj (trpasličí pinč). 

       

 
Na dalších stranách naleznete kompletní výsledky klubové výstavy konané 6.6.2015 v Praze – 
Kyjích vč. bonitace. 
 
 

  



Výsledky výstavy 
 
Německý pinč černý s pálením: 

Jméno CHS Pohlaví Třída Výsledek 

Bamm Noire Izzis psi  mladých V2 

Borick Noire Izzis psi  mladých VD3 

Enrico Čertovo kopýtko psi  mladých V1, CAJC 

Carlos Čertovo kopýtko psi  otevřená V1 

Van-Damme  Black Bohemia psi  vítězů 
V1, CAC, KV, BOB, Vítěz 
memoriálu 

Ferry Black Harmony Star psi  čestná nenastoupil 

Cassie Eboma  Vihak Bohemia feny  dorostu nenastoupil 

Berry Noire Izzis feny  mladých VD1 

Andromeda Dux Smíšek feny  mezitřída V2, rCAC 

Xera Black Bohemia feny  mezitřída V1, CAC, KV, BOS 

Virga Black Bohemia feny  otevřená V1, CAC 

 
Německý pinč červený: 

Jméno CHS Pohlaví Třída Výsledek 

Melody of my Soul King Black feny mladých V1, CAJC, BOJ, KV 

Arabella Alca Red & Wal feny  mezitřída V1, CAC 

Fawola Luca Bel Faaro feny  otevřená V1, CAC 

Carice Bel Faaro feny  vítězů V1, CAC 
 

Opičí pinč: 

Jméno CHS Pohlaví Třída Výsledek 

Django vom Wilden Wuff psi  mladých V1, CAJC 

Gaston Srdce evropy psi  otevřená V2, rCAC 

Gregor Lakritznase psi  otevřená V1, CAC, KV, BOB, Vítěz memoriálu 

Doria vom Wilden Wuff feny  mladých V1, CAJC, BOJ, KV, BOS 

Gita Srdce Evropy feny  otevřená VD1 
 

Trpasličí pinč černý s pálením: 

Jméno CHS Pohlaví Třída Výsledek 

Aron Black Jupiter King Black psi  otevřená V1 

Caya od Hobšovického rybníka feny  mladých VD1 

Norgia Kabretta Rozárka feny  otevřená V1, CAC 

Lollipop Mali Zmaj feny  vítězů V1, CAC, KV 

Albi Alba Bartland feny  čestná V 

Ambra Vytunie feny  čestná V, VT 
 

  



Trpasličí pinč červený: 

Jméno CHS Pohlaví Třída Výsledek 

Cachi od Hobšovického rybníka psi  mladých odstoupil 

Varmentt Yagga Rozárka psi  mezi V1, CAC 

Princ z Vyšehradského podhradí psi  otevřená V1, CAC 

Casanova Mali Zmaj psi  vítězů V1, CAC, KV, BOB, Vítěz memoriálu 

Uno z Iru psi  veteránů nenastoupil 

Valkýra Yagga Rozárka feny  mezi V1, CAC 

Berry Blue Bartland feny  otevřená V1, CAC 

Onky z Vyšehradského podhradí feny  veteránů V1, VT, BOV, BOS 
 

 

  



Výsledky bonitace 
 

Zbonitováno bylo celkem 10 jedinců, z toho 3 trpasličí pinči, 3 opičí pinči a 4 němečtí pinči. 

 

Německý pinč psi: 

Bamm Noire Izzis  6.5.2014 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Ferry Black Harmony Star 
Matka:    California´s Afra Star of Elune 
Výška:    52 cm 
Chovatel:   Marie Marková 
Majitel:   Marie Marková 
Bonitační výsledek:  chovný, IV,A1,I4,P1 
 
Borick Noire Izzis  6.5.2014 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Ferry Black Harmony Star 
Matka:    California´s Afra Star of Elune 
Výška:    48,5 cm 
Chovatel:   Marie Marková 
Majitel:   Jaroslava Baumgartnerová 
Bonitační výsledek:  chovný, IV,A1,C1,H3,P2 
 
Německý pinč feny: 

Arabella Alca Red&Wal 9.8.2013 
Barva:    červená 
Otec:    Allegro von Masterhof 
Matka:    Calypso Čertovo Kopýtko 
Výška:    47 cm 
Chovatel:   Mgr. Zuzana Staňková 
Majitel:   Miloslav Šupka 
Bonitační výsledek:  chovná, I,A1,E1,H7,J4,P1 
 
Xera Black Bohemia   1.9.2013 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Uno Black Bohemia 
Matka:    Gouldie Black Bohemia 
Výška:    44 cm 
Chovatel:   Jiřina Klíčová 
Majitel:   Jiřina Klíčová 
Bonitační výsledek:  chovná, IV,A1,I4,P1 
 
  



Opičí pinč psi: 

Django vom Wilden Wuff 1.5.2014 
Barva:    černá 
Otec:    Emil Lakritznase 
Matka:    Zarina vom Wilden Wuff 
Výška:    28 cm 
Chovatel:   B. a J. Harman (Německo) 
Majitel:   Alžběta Běličová 
Bonitační výsledek:  chovný A1,B2,D2,E2,F4,O1,P1,R3  
 
Gaston Srdce Evropy  7.6.2012 
Barva:    černá 
Otec:    Maki von Cák Chaplin 
Matka:    Love-Dane´s Hevi-Helga 
Výška:    25 cm 
Chovatel:   Tomáš Pchálek 
Majitel:   Tomáš Pchálek 
Bonitační výsledek:  chovný A1,D2,F5,H1,P1  
 
Opičí pinč feny: 

Dona vom Wilden Wuff 1.5.2014 
Barva:    černá 
Otec:    Emil Lakritznase 
Matka:    Zarina vom Wilden Wuff 
Výška:    26 cm 
Chovatel:   B. a J. Harman (Německo) 
Majitel:   Alžběta Běličová 
Bonitační výsledek:  chovná A1,B1,F4,P1  
 

Trpasličí pinč feny: 

Berry Blue Bartland  1.8.2012 
Barva:    červená 
Č. zápisu:   CMKU/MHP/5078/12 
Otec:    Nobel Tojmi 
Matka:    Eischa Něžná Fantazie 
Výška:    29 cm 
Chovatel:   Libuše Bártová 
Majitel:   Eva Andrsová 
Bonitační výsledek:  chovná, I,A1,F3,K1,P1 
 
Lollipop Mali Zmaj  22.6.2011 
Barva:    černá s pálením 
Č. zápisu:   čeká na přeregistraci v ČR 
Otec:    Ilan vom Suedstern 
Matka:    Kylie Mali Zmaj 
Výška:    29 cm 
Chovatel:   Zorica Dragic (Srbsko) 
Majitel:   Zorica Dragic, Štěpánka Svobodová 
Bonitační výsledek:  chovná, IV,A1,F3,P1  



Zannia Hesttia Rozárka 2.4.2014 
Barva:    černá s pálením 
Č. zápisu:   CMKU/MHP/5196/14 
Otec:    Bertold Chelsea Rozárka 
Matka:    Hesttia Qvanni Rozárka 
Výška:    28 cm 
Chovatel:   Kateřina Rejnková 
Majitel:   Kateřina Rejnková 
Bonitační výsledek:  chovná, I,A1,C1,H1,4,J1,P1 
 
 
 
 

  



Podzimní klubová výstava a bonitace 
 

 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 
A BONITACI 

19.9.2015 Brno – Komárov 
Kynologické centrum při ul. Lomená 

 
Uzávěrka 4.9.2015 (pátek), elektronické 

přihlášky do 9.9.2015 (středa) 

 

Klubová výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Nejlepší mladý, Nejlepší pes, Nejlepší 

fena, Nejlepší veterán, BOB, BOS 

 

Program výstavy a bonitace: 

 08:00 – 09:00 hod.  přejímka psů na bonitaci a výstavu 

 09:00 – 13:00 hod.  zahájení výstavy, posuzování v kruzích 

 13:00 – 15:00 hod.  bonitace (ve 13:00 také začíná soutěž o Nejlepšího letce) 

 

Posuzovatel bonitace a výstavy:  

 Andráš Polgár (SRB) posoudí všechna plemena 

 

Bonitace: 

 Poplatek za bonitaci  člen klubu 200,- Kč 

nečlen 600,- Kč 

přihláška na místě konání za příplatek +150,- Kč 

 K přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii doladu o zaplacení bonitace. 

 Na bonitaci předložte originál PP. 

 U německých pinčů předložit výsledek posouzení RTG kyčelních kloubů. 

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

 Nedílnou součástí bonitace je i focení zvířete v postoji, nezapomeňte zajít za 

fotografem, který bude k dispozici po celý den. 

 



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 390,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa nečlena 600,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa nečlena 550,- Kč 

 K přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení výstavního 

poplatku, pro přihlášky do třídy vítězů také kopii šampionátu. 

 Na výstavě předložte originál PP. 

 Třída veteránů a třída čestná nejsou zpoplatněny. 

 

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky na výstavu a bonitaci zašlete nejpozději do 4.9.2015 na adresu uvedenou na 

přihlášce. Elektronické přihlašování prostřednictvím www.dogoffice.cz je možné až do 

9.9.2015. 

 

Tituly:  

Nejhezčí pupák  může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 

Nejlepší mladý  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) 

resCAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

Nejlepší pes/fena může být udělen nejlepšímu psovi i feně ze tříd „dospělých“ 

(mezitřída, otevřená, vítězů) 

BOB může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem 

BOS může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví než je 

jedinec s titulem BOB 

http://www.dogoffice.cz/


 

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, držitel Klubového vítěze, Národního vítěze, 

Šampiona, Interšampiona 

Třída čestná stáří od 15 měsíců 

Třída veteránů stáří od 8 let výše 

 

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 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 pouze na účet Klubu pinčů vedený u České spořitelny, které 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). 

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 čtvrté světelné křižovatce (po levé straně 

uvidíte točnu tramvaje č. 12) odbočit vpravo. Na další křižovatce (hned za garážemi po pravé 

straně) odbočit vpravo a po ulici Lomená až na konec. Po projetí pod dvěma železničními 

mosty jste na místě. 

Autem odkudkoliv: cílem je dostat se 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 mosty jste na 

místě. 

  



Soutěž o Nejlepšího letce 
 

 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

PROPOZICE III.  ROČNÍKU 
NEOFICIÁLNÍHO ZÁVODU AGILITY  

„O NEJLEPŠÍHO LETCE“ 
19.9.2015 Brno – Komárov 

Kynologické centrum při ul. Lomená 
 

Uzávěrka 4.9.2015 (pátek), elektronické 
přihlášky do 9.9.2015 (středa) 

 
 

III. ročník neoficiálního závodu agility „O nejlepšího letce“ je pořádán Klubem pinčů České 

republiky. Závody jsou otevřeny všem plemenům i křížencům. Maximální kapacita je 40 

týmů.  

 

Program závodu: 

 12:30 – 13:00 hod.  přejímka psů na závod „o Nejlepšího letce“ 

 13:00 – 16:30 hod.  zahájení závodu, závod 

 16:30 – 17:00 hod.  vyhodnocení závodu 

 

Rozhodčí závodu:   

 Bude doplněno 

 

Závod: 

 Startovací poplatek  člen klubu 150,- Kč 

nečlen 200,- Kč 

přihláška na místě konání za příplatek +100,- Kč (jen do 

naplnění kapacity, tj. 40 týmů) 

 

Kategorie: 

Štěňata od 6 do 15 měsíců 

 Pouze tunely, obíhání kuželů a skokové překážky položené na zemi 

 Povoleny doteky, hračka a pamlsky v uzavřeném obalu 



 Psa na startu může přidržet pomocník 

 Nelze diskvalifikovat 

 2 běhy 
 

Začátečníci od 12 měsíců 

 Pro týmy, které ještě nestartovaly na oficiálních závodech 

 Parkur složený ze skoček, tunelů a dálky, snížená skoková výška, kat. S, M, L, 

o 10-15 cm 

 Povoleny doteky, hračka a pamlsky v uzavřeném obalu 

 Psa na startu může přidržet pomocník 

 Diskvalifikace pouze za vyvenčení na parkuru 

 2 běhy 

Matadoři  

 Pro všechny, kteří již mají zkušenosti na oficiálních závodech nebo se na ně chystají a 

chtějí si tuto kategorii vyzkoušet 

 Posuzování podle pravidel platných na oficiálních závodech 

 Všechny překážky, bez houpačky a stolu 

 2 běhy agility a jumping 

 

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky k závodu můžete zaslat buď poštou na adresu: Klára Hašková, Levá 241/6, 277 32  

Čečelice nebo e-mailem na haskova@klubpincu.eu. Papírové přihlášky budou přijímány pouze 

do 4.9.2015 (datum odeslání) nebo naplnění kapacity. Přihlášky zaslané e-mailem budou 

akceptovány až do 9.9.2015 (doručení e-mailu) nebo naplnění kapacity 40 týmů. Aktuální stav 

přihlášených můžete sledovat na webové stránce www.klubpincu.eu (aktualizace stavu 

minimálně 1xdenně). V případě naplnění kapacit rozhoduje o přihlášení datum doručení 

přihlášky. 

Závod se koná za jakéhokoliv počasí. V případě malého zájmu mohou být některé kategorie 

zrušeny nebo sloučeny. 

 

Platba:  

Platby posílejte předem na č.ú. 266911362/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno 

a jméno psa/psů.  

Platba v den konání závodu na místě je možná za příplatek 100 Kč. 

 

Podmínky účasti: 

 Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním 

 Každý účastník je povinen udržovat čistotu v areálu 

mailto:haskova@klubpincu.eu
http://www.klubpincu.eu/


 Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za ztrátu, 

zranění či úhyn psa 

 Háravé feny musí být předem nahlášeny a startovat z podložky jako poslední, 

v průběhu konání výstavy se nesmí pohybovat v areálu. 

 

Protesty:  

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. 

 

Místo konání: 

Místem konání je kynologické centrum při ul. Lomená, Brno – Komárov. 

Od vlakového nádraží Brno: tramvají č. 12 směr Komárov. 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 čtvrté světelné křižovatce (po levé straně 

uvidíte točnu tramvaje č. 12) odbočit vpravo. Na další křižovatce (hned za garážemi po pravé 

straně) odbočit vpravo a po ulici Lomená až na konec. Po projetí pod dvěma železničními 

mosty jste na místě. 

Autem odkudkoliv: cílem je dostat se 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 mosty jste na 

místě. 

  



Změna ve způsobu vydávání klubového zpravodaje 
 

Na poslední členské schůzi bylo odsouhlaseno, že od následujícího zpravodaje, tj. 3/2015, bude 

Klubový zpravodaj vycházet již pouze v elektronické formě, tj. bude zveřejňován na klubových 

webových stránkách a bude zasílán členům klubu e-mailem. 

 

Pokud si přejete i nadále dostávat zpravodaj v papírové formě, zašlete prosím e-mail na adresu 

svobodova@klubpincu.eu nebo zašlete doporučený dopis na adresu Štěpánka Svobodová, Beřovice 

12, 273 71  Zlonice. Do textu e-mailu/dopisu uveďte celé své jméno, poštovní adresu vč. PSČ a napište 

„Prosím o zasílání papírové verze Klubového zpravodaje na uvedenou adresu“. 

 

První elektronické vydání vyjde koncem letošního roku. Pokud Vám nepřijde do e-mailu do vánoc, 

zkontrolujte prosím, zda není ve spamové karanténě. V opačném případě prosím zašlete e-mail na 

adresu svobodova@klubpincu.eu, je možné, že v evidenci nemáme správnou adresu. Zpravodaj Vám 

obratem zašleme a adresu v evidenci opravíme. Zároveň si můžete zpravodaj přečíst nebo stáhnout 

z webových stránek klubu www.klubpincu.eu v sekci Klub.  

mailto:svobodova@klubpincu.eu
mailto:svobodova@klubpincu.eu
http://www.klubpincu.eu/


Zápis ze členské schůze 
 
konané dne 6.6.2015 v Praze –Kyjích 
 
Přítomni : dle prezenční listiny 
 
1. Schůzi zahájila jednatelka Klubu pinčů Jana Drátovníková. 
2. Informace o stavu členské základny: V Klubu je zapsáno 84 členů, 9 rodinných příslušníků a 9 

čestných členů. 
3. Změny ve výboru: 
- Mgr. Jakub Hršel odstoupil z funkce propagace a marketingu ze zdravotních důvodů 
- Do této funkce výbor navrhl ing. Štěpánku Svobodovou, členku Klubu od r. 2010.  
- Mgr. Jana Vydrová vystoupila z KP a tím také z funkce: zajišťování psích sportů 
-    Do této funkce byla navržena Bc. Klára Hašková DIS, členka Klubu od r. 2009. 
4. Všechny změny ve výboru byly členy Klubu jednohlasně odsouhlaseny. 
5. Uvedené změny ve výboru budou zapracovány do dodatku Stanov Klubu pinčů a obdrží je všichni 

členové s dalším vydáním Zpravodaje. 
6. Vyhodnocování Klubového šampiona za příslušný rok a jeho zapracování do Stanov: Ponechává se 

prozatím jako samostatná akce Klubu pinčů bez zařazení do Stanov. 
7. Speciální výstava v roce 2016: Klub pinčů je pořadatelem Speciální výstavy v příštím roce. Místo 

konání není zatím doposud určeno. Bude součástí informací v příštím Zpravodaji a na webových 
stránkách Klubu.  

8. Klubová výstava 19.9.2015 v Brně – Komárově: Bude řádně zajištěna s prezentací ve Zpravodaji a 
na webu.  

9. Víkend s pinčem: Tato akce byla zatím zajišťována užší skupinou „pinčařů“, je prezentována na 
webových stránkách a je přístupná všem členům Klubu ! Koná se 12. – 14.6.2015 v Benešovském 
mlýně v Heřmani u Písku. 

10.  Distribuce Zpravodajů: Bylo navrženo, aby Zpravodaj č. 2/15 byl ještě členům zasílán v písemné 
formě tak, jako doposud. Od č. 3/15 by byl Zpravodaj uveřejněn na webu, kde je přístupný všem 
členům. Pouze v případech u těch členů, kteří nemají možnost napojení na internet, by byl 
Zpravodaj zaslán poštou jako doposud. Informace a zjištění jmen členů pro přímé zasílání bude 
uvedeno dotazem v příštím Zpravodaji. 

 
Zapsala: Jana Drátovníková, jednatel 
Brno, červen 2015 
 
  



Zápis ze schůze výboru Klubu pinčů 
 

konané dne 6.6.2015 v Praze – Kyjích 
 
Přítomni : Andrsová, Hajerová, Svobodová, Hašková, Vimrová, Smahová, Rejnková 
a Drátovníková 
 

1. Vyhodnocení členské schůze : 
Nebylo připomínek až na organizaci občerstvení. 

2. Změny ve výboru KP : 
Budou zapracovány do dodatku Stanov Klubu. Byla kladně hodnocena iniciativa Ing. 
Svobodové a Kláry Haškové při přípravě Klubové výstavy a jejich markantním podílu na 
organizaci, zajištění odměn a vydání Katalogu výstavy. Současně také za doplnění a další 
vedení a rozšíření webových stránek Klubu.  

3. Podzimní výstava v Brně: 
Bude se konat 19.9.2015, místo konání v Brně-Komárově je zajištěno včetně občerstvení. 
Uvažuje se o konání soutěže agility, ale je nutné zajistit některé chybějící překážky. Úkol pro 
Drátovníkovou – informovat Haškovou. Jako posuzovatel byl předem určen Mgr. Rotrekl, který 
si však musí obnovit licenci na posuzování (byl dlouho v zahraničí a původní mu propadla). 
Pokud ji nebude mít včas pro podzimní výstavu – musí Klub zajistit jiného rozhodčího. Navrhuje 
se zahraniční posuzovatel, ale zřejmě z finančních důvodů bude od tohoto návrhu upuštěno. 
Sleduje: Drátovníková a Svobodová. 

4. Speciální výstava 2016 : 
Je nutné dohodnout místo a termín konání. Návrh na Hlučín v rámci Slezské výstavy byl pro 
vzdálenost (severní Morava) zamítnut. Zajištění sleduje: Drátovníková a Svobodová.  

5. Čtečka čipů : 
Klub vlastní čtečku, která je však mimo provoz z důvodu závady. Je nyní u Ivany Hajerové, která 
zajistí u dodavatele (v Praze) opravu. Navrhuje se zakoupení nové čtečky, případně dvou – 
ceny na trhu jsou momentálně do 3.000,- Kč /kus.  
Sleduje: Drátovníková a Svobodová 

6. Propagační předměty: 
Není kompletně dořešeno. Mgr. Hršelem byl zbytek předmětů (trička, hrnky, čepice a nálepky) 
zaslán do Prahy, jsou uloženy u Andrsové v Praze-Kyjích. Byla sice provedena inventarizace, 
ale pouze kusová. Finančně bude dořešeno po návratu Hršela z dovolené. Dodatečně bude 
rozhodnuto, kde a u koho budou trvale uloženy a dořešeno jejich další uplatnění (prodej, 
možnost zařazení do oceňování na výstavách apod.). Sleduje: Drátovníková 

7. Klubové výstavy 2016 : 
- jarní výstava Praha, termín 14.5. nebo 21.5.2016 – podle rozhodčího 
- podzimní výstava Brno, termín 24.9.2016. 
Posuzovatelé budou sděleni dodatečně včetně upřesněného termínu pražské výstavy.     
Sleduje: Svobodová a Drátovníková 

8. Činnost hlavních a oblastních poradců : 
- chybí oblastní poradce pro jih Moravy 
- na severni Moravě to zajišťuje bývalá členka Klubu Naďa Hrbková z Řepiště. Bylo 
  by však nutné počítat se zajištěním náhradního poradce 
- uvažovat s eventuálním proškolením oblastních poradců co se týká kontrol vrhů  
 (zaměření např.na různé atypické věci jako chlupatost, bílé skvrny srsti, předkusy 



 zubů, kýlu, zálomky na ocasech, paspárky apod.), případně vydání mini pokynů 
 v této záležitosti (viz výtah z poznámek ze dne 8.8.2014, bod 4/). 
Na to navazuje tabulková část pro zápis kontroly a její případné používání. 
 
Zapsala: Drátovníková Jana, jednatel 
Brno: červen 2015 
 


