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Přejeme všem členům Klubu pinčů, 

jejich rodinám i čtyřnohým kamarádům 

do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí, lásky 

a společně stráveného času. 

 

  



Úvodní slovo 
 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a naši příznivci! 
 
Tento Zpravodaj Klubu pinčů zahajuje novou etapu informačního materiálu pro členy Klubu. Po 
předchozím projednávání bude vydáván již pouze v elektronické verzi s uveřejněním na webových 
stránkách, jen ve výjimečných případech u členů s omezeným přístupem k internetu zajistíme jeho 
distribuci v papírové formě do místa bydliště. Zpravodaj najdete na www.klubpincu.eu. 
Všechny základní informace, tj. především jména členů výboru a chovatelského kolegia, klubové 
poplatky, spojení na ČMKU apod. jsou, resp. budou uvedeny na webových stránkách. Ve Zpravodajích 
budou uvedeny pouze aktuální informace. 
Klub pinčů v letošním roce zajistil dvě Klubové výstavy – v Praze v květnu a na podzim v Brně. Také se 
znovu po několika letech rozjela Soutěž o nejlepšího letce – soutěž agility, jejíž pořádání zajistila nová 
členka výboru Klára Hašková. Výsledky soutěže jsou uveřejněny na webových stránkách, stejně jako 
výsledky obou výstav. 
Webové stránky nyní vede nová členka výboru Štěpánka Svobodová. Ta se také podílela na organizaci 
a zajištění obou výstav. Oběma, paní Haškové i paní Svobodové,  je nutné za příkladnou iniciativu a 
práci pro Klub poděkovat. Ještě pro doplnění - byly spuštěny i facebookové stránky 
www.facebook.com/klubpincu. 
V příštím roce Klub pinčů zajišťuje opětovně jarní výstavu v Praze, podzimní v Brně a navíc organizuje 
Speciální výstavu. Bližší údaje včetně termínů konání jsou uvedeny v tomto Zpravodaji dále. 
Připomínám, že propozice výstav budou uvedeny i v jazyce anglickém a německém (na webových 
stránkách), protože se očekává i účast zahraničních účastníků. Překlady zajišťují obě nové členky 
výboru, za to jim za výbor KP děkuji. 
Dále připomínám, že na jarní výstavě v Praze bude přítomen zahraniční rozhodčí, slečna paní Mina 
Dragic ze Srbska (ta je specialistkou na naše plemena). 
Nesmíme zapomenout na soutěž o Klubového šampiona za letošní rok. Propozice a tabulka 
vyhodnocování je uvedena v tomto Zpravodaji, výsledky zasílejte Kateřině Rejnkové. Trvale budou 
podklady zveřejněny na webových stránkách. 
Blíží se konec roku 2015, proto je mou milou povinností vám všem popřát jménem výboru KP hodně 
chovatelských úspěchů, v osobním životě hodně zdraví, pohody a pozitivního myšlení. Ať všechny akce 
námi pořádané se nesou v duchu přátelského setkání, zdravého soutěžení a aby nám naši pejskové 
přinášeli jenom radost. 
 
Za výbor KP : Jana Drátovníková, jednatel 
 
Brno, prosinec 2015 
 

  



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 
   Mobil: 605 575 522 
   Mail: peter.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 
 

Změny osobních údajů: 
 
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 všechny 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, a to nejlépe písemně nebo e-mailem. 
 

 
Povinnost majitelů bonitovaných psů: 
 

Každý majitel psa, který projde bonitací, je povinen odeslat nebo osobně doručit originál PP psa 

na ČMKÚ, kde dojde k jeho přeregistraci jako chovného jedince. Dokud není pes registrován na 

ČMKÚ jako chovný, nelze jej použít pro krytí. 

U feny existuje tato povinnost také, ale originál PP stačí odeslat spolu s žádostí o tetovací čísla při 

prvním vrhu. 

 

Používání čtečky čipů při kontrolách vrhu: 

 
Náš klub má k dispozici dvě čtečky čipů, které lze využít při kontrolách vrhu. Jednu má u sebe paní 

Hajerová a druhou paní Svobodová. V případě zájmu o její použití, nechť se příslušný poradce 

chovu obrátí na jednu z těchto dvou představitelek klubu. 

 

Chov psů jako podnikatelská činnost: 

 
Připomínáme chovatelům pejsků, především těm, kteří mají chovatelskou stanici a prodávají 
štěňata, že tato činnost se posuzuje jako podnikání a měli byste mít Živnostenský list a následně 
podávat daňové přiznání příslušnému Finančnímu úřadu. Upozorňujeme na tuto skutečnost proto, 
že byla ve veřejných sdělovacích prostředcích prezentována tato povinnost a FÚ mají právo a 
zřejmě budou toto kontrolovat.  
 
  



Placení členských příspěvků pro rok 2016: 
 
Pro placení členských příspěvků pro ten který rok byl stanoven termín do 31. května. Tento termín 

je i součástí Stanov Klubu, které obdrželi všichni členové Klubu, a novým členům je zasílán spolu s 

prvními materiály Klubu pinčů. V posledních letech je u mnoha členů nutné provádět urgence 

plateb. Nezapomínejte na to!  

V poslední době jsme zaznamenali platby příspěvků rodinným příslušníkem jiného jména než je 

člen Klubu a velmi těžko se dohledává, komu platbu připsat. Uvádějte proto prosím do poznámky 

pro příjemce jméno člena Klubu, za kterého je příspěvek placen. 

 

Využití webových stránek a facebooku k propagaci Vašich pejsků či odchovů: 

 
Připomínáme, že všichni členové klubu mají možnost nechat na webových stránkách či facebooku 

klubu zveřejnit jakýkoliv inzerát, který se týká jejich krycích psů, plánovaných vrhů či nabízených 

štěňat. Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte paní Haškovou nebo Svobodovou pro bližší 

informace. 

  



Klubová výstava v Brně - Komárově 
 

Letošní podzimní výstava se konala již tradičně v kynologickém areálu Rybníček v Brně Komárově. 

Počasí nám přálo a organizátoři měli prostory opět bezvadně připravené. Zajimavý rozhodčí, p. 

Andraš Polgar ze Srbska, přilákal rekordní účast – přihlášeno bylo 41 pejsků a po delší době jsme 

přivítali i vystavovatele ze zahraničí. 

Součástí výstavy byla i obnovená soutěž o nejlepšího letce, za jejíž organizaci ještě jednou 

děkujeme paní Kláře Haškové. 

Gratulujeme všem výhercům, zejména pak vítězům jednotlivých plemen, kterými se stali Quiana 

Pinch-Hit´s (německý pinč), Bambazooker Oceanwild (opičí pinč) a Casanova Mali Zmaj (trpasličí 

pinč). 

Kompletní výsledky výstavy i soutěže o Nejlepšího letce najdete na webových stránkách Klubu. 

 

 



Výstavy pořádané Klubem pinčů České republiky v roce 2016 

 
V letošním roce pořádá náš klub celkem tři výstavy, dvě klubové a jednu speciální. I letos chceme 

pokračovat ve změnách v pořádání výstav – především budeme i nadále zvát zajímavé, 

neokoukané rozhodčí. Dále pak dojde ke změně místa konání některých výstav. Také uspořádáme 

další ročník soutěže o Nejlepšího letce a také bychom pro naše členy rádi připravili ochutnávku 

různých psích aktivit, např. obedience, agility apod. 

 

14.5.2016  17. ročník memoriálu Dr. Rotreklové  Praha 

18.6.2016  Speciální výstava    místo bude upřesněno 

24.9.2016  Klubová výstava    Brno – Komárov 

 

  



10 potravin, které zabíjejí vašeho psa 

Co je skutečně škodlivé a co je jen fáma? 

Rozinky : 
Sladké kuličky hroznového vína mohou psům způsobit zažívací problémy, ale když jde o jeho 
sušenou podobu, hrozí větší malér. O jejich škodlivost se hovoří už od roku 2003, kdy americké 
veterinární centrum oznámilo, že zdokumentovalo deset případů, kdy psi onemocněli akutním 
selháním ledvin po požití většího množství rozinek. Naši veterináři doporučují, že pokud pes slupne 
část běžného sáčku rozinek, je už třeba vyhledat lékařskou pomoc! 
 
Med : 
Pro psa je med vhodný jedině na zevní ošetřování různých malých ran (med urychluje hojení), ale 
rozhodně by ho neměl olizovat. Už 1 čajová lžička medu u psa, vážícího přes 10 kg, může vést k 
alergické reakci, průjmům a zvýšené hladiny krevního cukru. V názorech, nakolik je med škodlivý, 
nejsou zajedno ani veterináři. Jedná se však o velké riziko. 
 
Ořechy: 
Nejnebezpečnější jsou makadamové (způsobují u psů otravu). Projevují se zvracením, slabostí, 
teplotou, oteklými klouby. Jsou zdokumentovány případy, kdy starší a nemocní psi snědli tento 
druh ořechů zároveň s čokoládou a zemřeli. 
 
Čokoláda: 
Toxikologové mají jasno: čokoláda obsahuje kofein a teobromin. Ten se ze zvířecího organismu 
velmi pomalu vylučuje a ovlivňuje jinou látku, která má vliv na srdeční rytmus. Proto i lidem s 
nemocným srdcem nebo oběhovým systémem čokoláda škodí. Pro psa je smrtelná dávka 
teobrominu zhruba 300 miligramů na kilo váhy, při čemž ve 100-gramové tabulce hořké čokolády 
ho je asi 500 mg. Takže, když pes sežere celou bonboniéru, není to k smíchu! Pokud mu pak nic 
není, máte zdravého a silného psa, ale po opakovaných dávkách už můžeme mít nemocného a 
slabého psa. 
 
Káva: 
Je to podobné jako u čokolády, ale zde však v psím těle nelítostně úřaduje kofein, který je v kávě 
ve vyšší koncentraci. 100 miligramů kofeinu na kilo váhy psa už znamená nebezpečí otravy, poruch 
srdečního rytmu a křeče. Dobrá zpráva je, že káva moc psům nechutná. Gurmánů mezi nimi je 
opravdu málo! 
 
Mentol: 
Provoníme si byt mentolem nebo eukalyptem – např. ve spreji, rozvoníme byt ve svíčkách a 
vonných tyčinkách. Příjemné je to pro nás, ale ne pro psa! Údaje, o kolik je psí čich lepší než lidský, 
se liší, ale nejčastěji se uvádí: stotisíckrát!!! Tak si zkusme představit, co pro psa mohou tyto vůně 
znamenat! Nebezpečné je, když si pes aromatických olejů lízne, může dostat otravu, křeče, 
průjem. A mentolové bonbony, aby měl pejsek svěží dech, taky nejsou dobrý nápad! 
 
Česnek: 
Pro člověka je česnek zdravý, psí organismus má na něj jinou citlivost. Česnek obsahuje sirné 
sloučeniny, které ovlivňují červené krvinky a barvivo hemoglobin. Právě tento proces působí v těle 
psa jinak než v těle lidském. Americké centrum, dokumentující otravy u zvířat, popisuje případy 
otravy česnekem u psů, koček i koní! 



 
Cibule: 
Platí zde v podstatě totéž, co u česneku. Cibule mezi zpestření psího jídelníčku rozhodně patřit 
nemá a to ani v podobě „tak Beníčkovi uděláme to masíčko na cibulce, ať ho má voňavější“. Větší 
množství může způsobit průjem, křeče a vést i k celkovému selhání organismu. 
 
Rajčata: 
Psi jim věnují pozornost: jsou výrazná, kulatá, připomínají balon na hraní, těžko je před nimi 
uhlídat. Nachází se v nich látka tomatin, o které se říká, že je pro psy nebezpečná. Víc je jí v 
zelených částech rajčat a v květech, v samotném plodu je jí minimum. Pokud tedy pes sní zralé 
rajče, nemělo by se mu nic přihodit – pokud není právě na ně alergický. Jenže rajčata nejsou 
součástí stravy psa, jeho prapředci je rozhodně v přírodě nenacházeli a tudíž nejedli. Takže není 
důvod mu je dávat. 
 
Sůl: 
Je to stejné, jako u člověka. Když je jí moc, škodí, ale v malém množství ji tělo potřebuje. Proto se 
do krmiva pro psy přidává běžně půl procenta soli. Což stačí a dál solit je zbytečné. Pozor na 
případy, kdy by se pes třeba dostal k pytlíku soli ve spíži. Už pouhé 4 gramy soli na kilogram váhy 
psa můžou způsobit vážné potíže! 
 
Uvedené údaje byly převzaty z článku v MF Dnes (text Scarlett Wilková). 
 
 
 

 

  



Klubový šampion 2015 
 
Připomínáme zájemcům o přiznání titulu „Klubový šampion“, aby odesílali podklady pí. Kateřině 
Rejnkové. Za rok 2015 je POSLEDNÍ možnost do konce 3/2015. 
 
Níže uvádíme tabulku, podle které si můžete zjistit, jak si „stojíte“. Tituly se budou udělovat na 
klubové výstavě. 
 
P R O P O Z I C E   S O U T Ě Ž E   K L U B O V Ý   Š A M P I O N 
 
1. Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru, vyhlášenou Klubem chovatelů pinčů. 
2. Zúčastnit se mohou jedinci plemene německý, trpasličí a opičí pinč. 
3. Soutěž není povinná. 
4. Účast v soutěži je limitovaná získáním tohoto titulu – titul lze získat pouze jednou. 
5. Titul se uděluje při získání minimálně: 

a. 300 bodů pes 
b. 250 bodů fena (bodové zvýhodnění fen je dáno jejich handicapem v případě hárání, 

březosti a odchovu štěňat) 
6. Výstavy, jejichž výsledky jsou předmětem bodování této soutěže, musí být pořádány 
organizacemi akceptovanými FCI. 
7. Soutěž se vyhodnocuje 1x ročně. 
8. Zájemce, jenž se chce se svým pinčem soutěže zúčastnit, zašle na konci výstavní sezóny 
(nejpozději do 31.3. následujícího roku) doporučeným dopisem na adresu výborem pověřené 
osoby (u našeho klubu p. Rejnková) tyto podklady: 

a. fotokopii průkazu původu 
b. jméno a adresu majitele psa 
c. jméno psa včetně chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu, 
d. Jména obou rodičů 
e. rozpis výstavních ocenění s bodovým hodnocením (dle tabulkové části) 
f. fotokopie výstavních posudků, popř. jiných dokladů (diplomy, karty a p.) 

9. Pověřená osoba rozpisy a body překontroluje, celou soutěž vyhodnotí a zajistí uveřejnění 
výsledků ve Zpravodaji Klubu pinčů. 
10. Diplomy a poháry za Klubového šampiona obdrží držitelé titulu na nejbližší Klubové výstavě. 
 

 

 



 Výstava Oblastní/ 
krajská 

Národní Speciální Klubová MVP Evropská Světová 

 Hodnocení/ 
titul 

Body Body Body Body Body Body Body 

Třída 
dorostu 

VN 0 1 1 1 2 5 10 

Třída 
mladých 

V1 2 3 3 3 4 10 20 

V2 1 2 2 2 3 8 15 

V3 0 1 1 1 2 5 10 

V4 0 0 0 0 1 3 5 

Mezitřída, 
třída 
otevřená, 
vítězů, 
šampionů 

V1 3 4 4 4 5 13 25 

V2 2 3 3 3 4 10 20 

V3 0 1 1 1 2 8 15 

V4 0 0 0 0 1 3 5 

Třída 
veteránů 

V1 2 3 3 3 4 10 20 

V2 1 2 2 2 3 8 15 

V3 0 1 1 1 2 5 10 

V4 0 0 0 0 1 3 5 

Čekatelství 
šampionátů 

CAJC 0 5 5 5 6 15 30 

CAC 0 10 10 10 12 30 60 

r.CAC 0 5 5 5 6 15 30 

CACIB 0 0 0 0 20 50 100 

r.CACIB 0 0 0 0 10 25 50 

Tituly Nejlepší 
mladý/veterán 

0 4 4 4 5 13 25 

Oblastní/krajský 
vítěz 

3 0 0 0 0 0 0 

Vítěz výstavy 0 5 5 0 10 0 0 

Národní vítěz 0 10 0 0 0 0 0 

Klubový vítěz 0 0 0 15 0 0 0 

Vítěz 
memoriálu 

0 0 0 15 0 0 0 

Evropský vítěz 0 0 0 0 0 25 0 

Světový vítěz 0 0 0 0 0 0 50 

BOB 0 5 5 5 10 25 50 

Soutěže BIG 
junior/veteran 

3 4 0 0 8 20 40 

BIG 3 5 0 0 10 25 50 

2. BIG 2 4 0 0 5 13 25 

3. BIG 1 3 0 0 3 6 13 

BOD 0 10 0 0 20 50 100 

2. BOD 0 5 0 0 10 25 50 

3. BOD 0 3 0 0 5 13 25 

BIS 7 20 0 0 30 75 150 

2. BIS 5 10 0 0 15 38 75 

3. BIS 3 5 0 0 8 19 38 



 


