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Přejeme všem členům Klubu pinčů, 

jejich rodinám i čtyřnohým kamarádům 

klidné a veselé Vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a lásky do 

nového roku 2017 

 

 

 

  



Úvodní slovo 
 

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a jeho příznivci! 
 
Letošní rok se blíží ke svému závěru a za náš Klub bychom měli bilancovat: co nám ten letošní rok 
přinesl a co je nutné na naší práci zlepšit. 
 
Zorganizovali jsme dvě Klubové výstavy – na jaře v Praze a na podzim v Brně. Jejich výsledky a 
hodnocení je uveřejněno na našich webových stránkách. Především na jarní výstavě v Praze jsme 
se poučili, jak není možné slučovat více akcí na jeden den, protože se nedá předpokládat vznik 
časových prodlev. Konkrétně spojení výstavy a soutěž agility, které vyžadují určitý čas a navíc 
plánovanou členskou schůzi. V rámci Klubu byly dohodnuty změny, které by zajistily průběh těchto 
akcí v pohodě a neuspěchanosti. Doufejme, že se nám to podaří ke spokojenosti nás všech. 
 
Letošní rok jsme také zajišťovali organizaci a průběh Speciální výstavy. Konala se v červnu v České 
Třebové, kde nám členové tamního Kynologického klubu zajistili výborné podmínky. Průběh celé 
akce, která byla dvoudenní, byla zveřejněna také na našich stránkách. Bylo rozhodnuto využití 
tohoto areálu pro každý další rok na tzv. Víkendové setkání přátel pinčů, které bude vždy přes 2 
roky jako Speciální výstava. Jsou zde ideální podmínky pro konání soutěží agility a příslušných 
soutěží a závodů, možnost ubytování i stanování. 
 
Vzhledem k tomu, že se mění název Klubu pinčů na zapsaný spolek, musely být přepracovány 
stávající Stanovy. Za pomoc při jejich přípravě děkujeme všem, kteří se na jejich přípravě podíleli. 
Schválení podléhalo projednání na členské schůzi. Ta se měla uskutečnit v Praze při Klubové 
výstavě, byla však přesunuta na samostatnou schůzi 12.11.2016 v Praze. Zápis ze schůze je součástí 
tohoto Zpravodaje. Přepracované Stanovy budou předány na příslušné ministerstvo ke schválení. 
 
Blíží se konec roku 2016. Proto bych chtěla touto cestou za výbor Klubu pinčů popřát všem členům 
do nového roku hodně zdraví a štěstí, mnoho pěkných dní,  prožitých s vašimi pejsky a novými 
přírůstky a abychom se zase v příštím roce setkávali v pohodě a spokojenosti na našich akcích. 
 
Za Klub pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 

  



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: 

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  
 
Jaroslav SMUTNÝ Jasmínová 131 
   290 01  Poděbrady 
   Mail: jaroslavsmutny@email.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 
 
Naďa HRBKOVÁ (NP, OP, TP) 
   bří. Musálků 343 
   739 61  Řepiště 
   Mobil: 737 611 308 
 
Jarmila SMAHOVÁ (NP, TP) 
   Za Roudnickou branou 326 
   273 24  Velvary    
   Mobil: 722 604 844 
   Mail: vysehradske.podhradi@centrum.cz  
 
Štěpánka SVOBODOVÁ (TP) 
   Beřovice 12 
   273 71  Zlonice 
   Mobil: 720 705 344 
   Mail: svobodova@klubpincu.eu 
 
Klára HAŠKOVÁ  Levá 241/6 
   277 32  Čečelice 
   Mobil: 777 251 227 
   Mail: haskova@klubpincu.eu 
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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 jednatelce klubu pí. Drátovníkové a hlavnímu poradci chovu pro své plemeno 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.  
 
  



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. 

  



Podzimní klubová výstava v Brně - Komárově 
 

Zdá se být již tradicí, že při podzimní výstavě v Brně – Komárově nám přeje počasí. Nejen díky tomu, 

ale i díky příjemné paní rozhodčí Roubalové a skvělé organizaci ze strany pronajímatele areálu, 

proběhla celá výstava v příjemné pohodové atmosféře. 

Výsledky výstavy i bonitace, která proběhla po skončení výstavy, naleznete níže. 

Německý pinč černý s pálením: 

 

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Bondy Jitřenka Moravia psi  mezitřída 
V1 CAC nejlepší pes 
BOS 

Bruno Jitřenka Moravia psi  mezitřída V2 rCAC 

Bamm Noire Izzis psi  třída otevřená V2 rCAC 

Bres Ferry Smíšek psi třída otevřená V1 CAC 

Colin Eboma Vihak Bohemia psi  třída otevřená VD3 

Jet Set Black Bohemia psi třída veteránů V1 BOV 

Destina Sanela feny třída mladých V1 CAJC BOJ 

Burgwildenstein AiJo Set Bohemicus feny mezitřída V1 CAC 

Ami Zaphíria Ohnivá záře feny třída čestná V1 Vítěz třídy čestné 

 

Německý pinč červený:     

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Our Diamond Orklan King Black psi  třída štěňat VN1 nejlepší štěně 

Brix in red AiJo Set Bohemicus psi  třída mladých V1 CAJC 

Brownie in Red AiJo Set Bohemicus psi  mezitřída VD1 

Just One Red Angel King Black psi  třída vítězů V1 CAC 

Belly Ruby AiJo Set Bohemicus feny  mezitřída V1 CAC 

 

Trpasličí pinč černý s pálením: 

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Ibizz Roxxyss Rozárka psi  třída mladých V1 

Federicco  Piccolo Magnifico psi  mezitřída V1 CAC nejlepší pes 

Elsa Gräfin von Burg Wildenstein feny  mezitřída 
V1 CAC nejlepší fena 
BOB 

Aspera Darlenka feny  třída otevřená VD2 

Yashika Trrixxy Rozárka feny  třída otevřená V1 CAC 

 
Trpasličí pinč červený:     

Jméno Chovatelská stanice Pohlaví Třída Ocenění 

Daunte od Hobšovického rybníka psi  třída mladých V1 CAJC BOJ BOS 

Keanu Mali Zmaj psi  třída vítězů V1 

Casanova Mali Zmaj psi  třída čestná V1 vítěz třídy čestné 

Arwen MI Red & Wal feny  třída dorostu VN1 nejlepší dorost 

Chinessia Yagga Rozárka feny  třída mladých V1 CAJC 

 



Přehled bonitovaných jedinců na podzimní klubové výstavě 
 

Německý pinč psi: 

Bres Ferry Smíšek  26.4.2015 
Barva:    černý s pálením 
Otec:    Ferry Black Harmony Star 
Matka:    Ishatar It Is She King Black 
Výška:    50 cm 
Chovatel:   Mgr. Irena Bláhovcová 
Majitel:   Dalibor Holý 
Bonitační výsledek:  chovný, IV, A1, P1 
 
Colin Eboma Vihak Bohemia 11.10.2014 
Barva:    černý s pálením 
Otec:    Ebonit od Čtyř bříz 
Matka:    Dark Angels Madison Magic Dragon 
Výška:    50,5 cm 
Chovatel:   Hana Vimrová 
Majitel:   Pavel Těžký 
Bonitační výsledek:  chovný, IV A1, G1,J1, L7, P1 
 
Bruno Jitřenka Moravia 26.4.2015 
Barva:    černý s pálením 
Otec:    Eloui von der Schwalmaue 
Matka:    Airin Jitřenka Moravia 
Výška:    47 cm 
Chovatel:   Karel Halačka 
Majitel:   Šimon Pallesich (SK) 
Bonitační výsledek:  chovný, IV,A1,H8,P1 
 
Bondy Jitřenka Moravia 26.4.2015 
Barva:    černý s pálením 
Otec:    Eloui von der Schwalmaue 
Matka:    Airin Jitřenka Moravia 
Výška:    47 cm 
Chovatel:   Karel Halačka 
Majitel:   Ing. Rostislav Lesniak 
Bonitační výsledek:  chovný, IV,A1,P5 
 
Brix in red AiJo Set Bohemicus 14.5.2015 
Barva:    červený 
Otec:    Just One Red Angel King Black 
Matka:    Air Set von Masterhof 
Výška:    48,5 cm 
Chovatel:   Klára Hašková 
Majitel:   Eva Regentíková 
Bonitační výsledek:  chovný, I, A4, H8, P1 
 
 



Německý pinč feny: 

Belly Ruby AiJo Set Bohemicus 14.5.2015 
Barva:    červená 
Otec:    Just One Red Angel King Black 
Matka:    Air Set von Masterhof 
Výška:    47 cm 
Chovatel:   Klára Hašková 
Majitel:   Zuzana Staňková 
Bonitační výsledek:  chovná, I, A1, P1 
 
Burgwildenstein AiJo Set Bohemicus 14.5.2015 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Just One Red Angel King Black 
Matka:    Air Set von Masterhof 
Výška:    44 cm 
Chovatel:   Klára Hašková 
Majitel:   Kateřina Rejnková a Klára Hašková 
Bonitační výsledek:  chovná, IV, A4, H9, P1 
 
Destina Sanela   18.7.2015 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Acon de Villa Duria 
Matka:    Baira od Čtyř bříz 
Výška:    46,5 cm 
Chovatel:   Silvie Pilařová 
Majitel:   Silvie Pilařová 
Bonitační výsledek:  chovná, IV, A1, J1, P1 
 
Trpasličí pinč psi: 

Ibizz Roxxyss Rozárka  29.8.2015 
Barva:    černý s pálením 
Otec:    Varmentt Yagga Rozárka 
Matka:    Roxxyss Quinsy Rozárka 
Výška:    30 cm 
Chovatel:   Kateřina Rejnková 
Majitel:   Miloš Pilný 
Bonitační výsledek:  chovný, IV, A1, H9, P5 
 

Trpasličí pinč feny: 

Aspera Darlenka  5.3.2013 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Gabriel vom Camp Achensee 
Matka:    Ajka Ike Mark 
Výška:    30 cm 
Chovatel:   Darja Sýkorová 
Majitel:   Petra Grexová 
Bonitační výsledek:  chovná, IV, A1, H2, P1 
 
  



Elsa Gräfin von Burg Wildenstein  4.6.2015 
Barva:    černá s pálením 
Otec:    Princ Parsival von Burg Wildenstein 
Matka:    Olmeca vom Kösslbachtal 
Výška:    29 cm 
Chovatel:   Karl-Heinz Atzlinger 
Majitel:   Květa Procházková 
Bonitační výsledek:  chovná, IV, A1, P1 
 
 
Chinessia Yagga Rozárka 28.8.2015 
Barva:    červená 
Otec:    Gabris Kalla Rozárka 
Matka:    Yagga Hesttia Rozárka 
Výška:    30,5 cm 
Chovatel:   Kateřina Rejnková 
Majitel:   Kateřina Rejnková 
Bonitační výsledek:  chovná, III, A1, H9, P1 
 
 
 

Oprava údajů z jarní bonitace 

 
Ve zpravodaji 2/2016 jsme chybně uvedli údaje o rodičích dvou jedinců zbonitovaných při jarní 
klubové výstavě. Majitelce obou zvířat se omlouváme a níže uvádíme správné údaje: 
 
Opičí pinč psi: 

Aqualung Marisky  17.10.2014 
Barva:    černá 
Otec:    Lakritznase Gregor 
Matka:    Elza Srdce Evropy 
Výška:    29 cm 
Chovatel:   Lenka Maříková 
Majitel:   Lenka Maříková 
Bonitační výsledek:  chovný, A1,P1 
 
Opičí pinč feny: 

Adelheid Marisky  17.10.2014 
Barva:    černá 
Otec:    Lakritznase Gregor 
Matka:    Elza Srdce Evropy 
Výška:    27 cm 
Chovatel:   Lenka Maříková 
Majitel:   Lenka Maříková 
Bonitační výsledek:  chovná, A1,P1 
 
 
 
 



  



Zápis z členské schůze Klubu pinčů 
 

konané dne 12.listopadu v Praze. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Schůzi zahájila a řídila Drátovníková, jednatel. 
 

1. Stanovy Klubu pinčů: návrh přepracovaných Stanov jako zapsaného spolku 
a. Základní stanovy byly schváleny, budou připraveny pro předání k odsouhlasení 

příslušnému ministerstvu. Zajistí: Drátovníková a Andrsová 
b. Přílohy Stanov (Bonitační řád, Chovatelský a zápisní řád včetně Výboru a Poplatků) budou 

připraveny po schválení vlastních Stanov z.s. začátkem roku 2017 k předání jednotlivým 
členům. 

2. Změny v chovatelském kolegiu 
a. Navazuje se na předcházející řešení změn a definitivně se schvaluje: 

i. Hlavní poradce pro NP: zůstává Kateřina Rejnková 
ii. Hlavní poradce pro TP: zůstává Ivana Hajerová s tím, že jí bude pomáhat 

Jarmila Smahová 
iii. Hlavní poradce pro OP: zůstává Ivana Hajerová 
iv. Oblastní poradce Štěpánka Svobodová bude spolupracovat s Ivanou 

Hajerovou a Jarmilou Smahovou a bude se připravovat na práci hlavního 
poradce TP 

3. Změny v revizní komisi Klubu pinčů 
a. Ve stávající revizní komisi je Jarmila Smahová a Lucie Caklová. Je nutné doplnit třetího 

člena za Petru Smolkovou, která z Klubu pinčů odešla. Návrh na nového člena Jaroslava 
Smutného z Poděbrad byl projednán a následně schválen 

4. Různé 
a. Klubové výstavy v roce 2017: Praha 20.5.2017, Brno 23.9.2017 
b. Víkendové setkání přátel pinčů vč. Výstavy s posuzovatelem: neděle 23.7.2017 a bude 

pravděpodobně dvoudenní s konáním od soboty 22.7.2017 (bude dopřesněno) 
c. Rozšíření aprobace pro Ing. Roubalovou (posuzovala KV Brno 2016) o opičího pinče bylo 

potvrzeno pro další řešení Unií 
d. Výbor je v jednání se sponzorem: Sásik Juraj – Candy. Zaslal i vzorek krmiva, je uloženo u 

Andrsové a bude použito na příští klubové výstavě pro odměňování soutěžících. Další 
jednání o rozsahu sponzoringu zajistí Drátovníková. 

e. Návrh tabulky pro případnou kontrolu vrhů štěňat u veterináře (nebude potom nutná 
kontrola štěňat některým z poradců Klubu). Zajistí Rejnková a Smahová. Tabulka bude 
potom daná k dispozici chovatelům. 

f. Na webových stránkách doplnit u seznamu členů jejich datum vstupu do Klubu pinčů. 
Zajistí Drátovníková a Svobodová 

g. Sjednocení chovných podmínek našeho Klubu a klubu pí. Dvořákové (pražského): členům 
bylo sděleno, že náš Klub chtěl tento požadavek splnit, v roce 1999 se uskutečnilo několik 
jednání na ČMKU. Náš Klub chtěl zachovat přijaté podmínky chovnosti, ale tento 
požadavek druhý klub nepřijal (změkčoval podmínky pro chovnost). 

 
Zapsala: Jana Drátovníková, jednatel 
Brno, 25.11.2016  



Osobní slovo jednatele Klubu pinčů 
 
Vracím se k členské schůzi KP, konané v listopadu v Praze. Jedná se pouze o moje stanovisko, nechci, 

aby to bylo kolektivní vyjádření. Považuji to za nutné vzhledem k dalším okolnostem. 

Na FB stránkách se po schůzi objevila velice živá diskuze k této schůzi, která byla především kritikou na 

její jednání a následně rozvířená o další podněty některých zúčastněných (některé reakce 

nepřítomných na schůzi mě velice překvapily). 

Jsem členkou Klubu pinčů od roku 1991, vlastnila jsem kvalitního krycího psa, který odešel v roce 2003. 

To už jsem byla jako jednatel Klubu a do dnešního dne tuto funkci zastávám bez nároků na honorář a 

bez psa! Byly doby, kdy jsem zajišťovala veškerou papírovinu Klubu od přípravy Zpravodajů až po jejich 

distribuci (a to bylo v Klubu okolo 200 členů!), zajišťovala jsem přípravu a konání výstav, dublovala jsem 

funkci pokladníka. A samozřejmě evidenci členské základny včetně příslušných prací. 

Proto mě mrzí diskuze na téma: co ty dámy ve vedení apod., dále i finanční stránka (vždycky jsem 

tvrdila, že Klub má peněz dost, že se mají obracet - ne však neúčelně) a že je nutné, když si členové 

zaplatí členský příspěvek, tak mají taky nárok na odezvu ze strany vedení Klubu – a to mě nemůže nikdo 

zapřít! Bohužel i ti informovaní mají nyní připomínky. Velmi ráda bych svou funkci postoupila těm, kteří 

se cítí snad „ohroženi“ špatnou činností výboru. Takové věci se mají řešit na určité úrovni a nepoužívat 

zprofanovaný FB!    

 

 

  



Kontrola vrhu veterinářem 
 

Na členské schůzi dne 12.11.2016 bylo odsouhlaseno, že chovatelům bude umožněno, aby absolvovali 

kontrolu vrhu u veterináře. Poradci chovu připravili formulář, který musí veterinární lékař spolu 

s chovatelem vyplnit a potvrdit. I nadále je možno využít ke kontrole vrhu hlavního nebo oblastního 

poradce chovu, výběr je plně v kompetenci chovatele. Nový způsob kontroly vrhu mohou všichni 

chovatelé využít od 1.1.2017, a to i pro štěňata narozená před tímto datumem. Poplatky za kontrolu 

vrhu zůstávají i nadále v platnosti pro oba způsoby, a to ve výši 30,- Kč za každé kontrolované štěně. 

Poplatek je třeba vždy odeslat na bankovní účet Klubu. 

Formulář přikládáme k tomuto Zpravodaji, nicméně jej nemusíte archivovat. Potřebný počet výtisků 

dostanete ke každému vrhu od hlavního poradce chovu a bude také k dispozici ke stažení na web 

stránkách klubu. 

Připravili jsme také detailní popis potřebných administrativních kroků od plánování vrhu až k vydání 

průkazů původu. Naleznete ho dále ve Zpravodaji a také na web stránkách. 

 

  



Administrativní kroky spojené s odchovem štěňat 
 

Vážení chovatelé, připravili jsme pro vás přehled toho, jaké administrativní úkony musíte absolvovat 

v souvislosti s odchovem štěňat. Pro začínající chovatele také připomínáme, že před prvním krytím je 

třeba mít u FCI registrovánu chovatelskou stanici. Detaily k této žádosti naleznete na stránkách 

www.cmku.cz. A nyní již k samotnému odchovu štěňat: 

 

1) Chovatel posílá nejpozději 6 týdnů před předpokládaným začátkem říje hlavnímu poradci 

chovu žádost o vystavení krycího listu buď e-mailem na kryci_list@klubpincu.eu nebo poštou 

na adresu hlavního poradce chovu. Chovatel může žádat o schválení již vybraného spojení, pak 

součástí žádosti musí být číslo zápisu v plemenné knize obou zvířat (jsou-li bonitována Klubem 

pinčů České republiky, z.s.) nebo kopie průkazu původu a bonitačních karet. Chce-li chovatel 

pomoci s výběrem krycího psa, posílá pouze údaje o feně. Doporučujeme do žádosti vždy uvést 

aktuální kontaktní údaje chovatele i majitele krycího psa (tel, e-mail, poštovní adresa). 

2) Hlavní poradce chovu (po případném doplnění potřebných informací) odesílá vystavený krycí 

list poštou na adresu chovatele, a to nejpozději do 30 dní od převzetí žádosti. 

3) V průběhu krytí musí chovatel zajistit potvrzení krycího listu majitelem krycího psa. V případě, 

že je chovatel zároveň majitelem krycího psa, musí být krytí přítomen svědek, který potvrdí, že 

fena byla skutečně nakryta psem uvedeným v krycím listu. 

4) Nejpozději do 7 dní od narození štěňat odesílá chovatel potvrzený krycí list s doplněnými údaji 

o vrhu e-mailem na kryci_list@klubpincu.eu nebo poštou na adresu hlavního poradce chovu. 

5) Na základě potvrzeného krycího listu vystaví hlavní poradce chovu žádanku o vydání čísel 

zápisu/tetovacích čísel a spolu s prázdným formulářem zápisu o kontrole vrhu a přihláškou 

k zápisu štěňat odesílá poštou chovateli, a to do dvou týdnů od obdržení potvrzeného krycího 

listu. 

6) Nejdříve v ukončených šesti týdnech věku nechává chovatel všechna štěňata označit 

mikročipem nebo tetovacím číslem do třísla. Všechna štěňata ve vrhu musí být označena 

stejným způsobem. 

7) Po označení štěňat se chovatel domlouvá na kontrole vrhu s hlavním nebo oblastním 

poradcem chovu, případně kontrolu vrhu absolvuje u veterináře. V případě kontroly vrhu 

veterinářem může označení štěňat proběhnout současně s kontrolou vrhu. 

8) V případě kontroly vrhu poradcem chovu je chovatel povinen v den kontroly hotově zaplatit 

poradci chovu cestovní výdaje ve výši 3,50 Kč/km. Zároveň je povinen předložit doklad o 

zaplacení poplatku za vystavení krycího listu a paušálního poplatku 30,- Kč za každé štěně (tyto 

poplatky nelze hradit na místě poradci chovu ani je zaplatit později). Poradce chovu vyhotoví 

a potvrdí razítkem a podpisem zápis o kontrole vrhu. Dále potvrdí přihlášku k zápisu štěňat, 

kterou si předem chovatel vyplní. Chovatel může všechny potřebné dokumenty odeslat na 

ČMKU sám nebo je předá poradci chovu. Ten je prostřednictvím hlavního poradce chovu předá 

na ČMKU ke zpracování. 

9) V případě, že chovatel absolvuje kontrolu vrhu u veterináře, je povinen obratem odeslat 

hlavnímu poradci chovu poštou potvrzený zápis o kontrole vrhu, vyplněný a podepsaný 

formulář přihlášky k zápisu štěňat, doklad o zaplacení poplatku za vystavení krycího listu a 

paušálního poplatku 30,- Kč za každé štěně, případně další potřebné dokumenty (viz. 

poznámka níže). Hlavní poradce chovu všechny dokumenty potvrdí a předává na ČMKU ke 

zpracování. Na výslovnou žádost chovatele může hlavní poradce chovu odeslat potvrzené 

dokumenty zpět chovateli, který si následně na ČMKU vyřizuje vše sám. 

http://www.cmku.cz/
mailto:kryci_list@klubpincu.eu
mailto:kryci_list@klubpincu.eu


Pozn.: ČMKU vystaví PP pouze na základě dokumentů potvrzených razítkem a podpisem hlavního 
poradce chovu (v případě kontroly vrhu poradcem chovu jsou akceptovány na zápisu o kontrole vrhu 
a přihlášce k zápisu štěňat i podpisy oblastního poradce.  
Jsou-li otec i matka štěňat již registrováni jako chovní jedinci v plemenné knize ČMKU, jsou nedílnou 
součástí žádosti o vydání PP (přihláška k zápisu štěňat) tyto dokumenty: 

1) Potvrzený krycí list 
2) Žádanka o vydání čísel zápisu (tetovacích čísel) 
3) Zápis o kontrole vrhu 
4) Přihláška k zápisu štěňat 
5) Kopie PP obou rodičů s vyznačenou chovností a přeregistrací v plemenné knize ČMKU 
6) Volitelně kopie všech šampionátů, pracovních zkoušek, nepovinných zdravotních vyšetření 

či výsledků zahraničních výstav, které mají být v průkazu původu vyznačen. 
V případě, že matka není v plemenné knize ČMKU registrována jako chovná (jedná se o první krytí), je 
třeba navíc doložit ještě originál PP s vyznačeným termínem a výsledkem bonitace a také s výsledkem 
všech povinných zdravotních testů. 
V případě, že otec není v plemenné knize ČMKU registrován jako chovný, musí o jeho registraci zažádat 
majitel krycího psa (doporučujeme ověřit ještě před krytím, zda je pes registrován, může dojít ke 
komplikacím se zápisem a tedy ke zdržení ve vystavení PP). Výjimkou je zahraniční krytí, kde o zápis do 
plemenné knihy ČMKU může požádat majitel chovné feny spolu se žádostí o vydání PP. V takovém 
případě je třeba ČMKU předložit kopii PP krycího psa, kopii bonitační karty (psané latinkou, ideálně 
v angličtině či němčině) a povinných zdravotních testů. Volitelně pak kopie šampionátů, pracovních 
zkoušek, nepovinných zdravotních vyšetření či výsledků výstav. V některých zemích neexistují 
bonitační karty, konkrétní způsob řešení této situace vždy ještě před krytím konzultujte s plemennou 
knihou. 
 

  



Přečetli jsme za vás – značkování v domácnosti 
 

Tohle je velice častý problém malých pejsků. Hraje tam asi roli více faktorů. Jednak to je větší citlivost 
nervové soustavy vůči zevním podnětům, velice rychlý metabolismus a spontánní, velice rychlá 
instinktivní reakce na pocit ohrožení nebo nejistoty. Začíná to určitou nervozitou spojenou s odchodem 
rodiny z bytu. Pejsek se těší, že třeba půjde taky, nebo se naopak trochu bojí, že zůstane doma sám. 
Tato nervozita zrychlí metabolismus a způsobí větší dráždění močového měchýře přítomnou močí, byť 
je jí po vyvenčení jen kapka. Hned poté, co všichni odejdou, pejsek obvykle celý byt proběhne a 
zkontroluje, a protože je ze samoty nesvůj, raději si na strategicky důležitá místa umístí svou značku. 
Pak se teprve uklidní a jde spát nebo něco okusovat. Proto většina klientů říká, že loužičky moči 
nacházejí hned po pěti minutách po odchodu z bytu. Jde-li o pejska, který nesnáší samotu a velice se 
doma bojí, začne výt, štěkat, škrábat na dveře, nebo si najde činnost, která trochu jeho strach zmírní 
(většinou je to systematické ničení nějakých pro nás velmi cenných věcí). Jenže s touto prací opět 
spotřebovává spoustu energie a metabolismus jede na plno. Močový měchýř se rychle naplní a strach 
oslabí tonus svěračů, takže pejsek se musí vyprázdnit. Zpravidla nejprve obejde místa, která už si 
označil, aby značky přepsal a byly dobře "čitelné". Zbytek pak vypustí na připravenou plínku nebo do 
blízkosti dveří, kterými by jinak odešel čurat ven. Dalším faktorem mohou být sousedi, kteří se snaží 
štěkajícího pejska uklidnit mnohdy svérázným způsobem, například ťukáním lžící do trubek topení 
nebo bušením násadou od smetáku do stropu, popřípadě kopáním do dveří. To pejska opět znejistí, 
takže pro jistotu obejde a přepíše svoje značky, aby se cítil bezpečněji. No a pak začnou chodit děti ze 
školy, na chodbě je větší ruch a pejsek už se nemůže dočkat návratu své rodiny, takže zase začne 
nervózně pobíhat, plní se mu močový měchýř... 
Častěji značkují doma psi, ale ani fenky nejsou výjimkou. Někdy souvisí značkování s háráním fenek v 
sousedství, takže v určitém období se vyskytuje častěji než jindy. Nejhorší situace nastává, když je doma 
malých pejsků více. Stačí, aby sklony ke značkování měl jeden, ale tomu druhému to nedá a musí značky 
přepsat. 
Řešení spočívá v omezení vlivu výše uvedených faktorů. To znamená dobře pejska naučit tolerovat 
samotu (u některých je to však téměř nemožné) a především jej adaptovat na všechny odchodové 
rituály, aby u něho nevyvolávaly nervozitu. U psů motivovatelných jídlem se to dobře daří s pomocí 
plnicích hraček. Hračka se naplní granulemi a pastovitými součástmi (vařené maso, tvaroh, psí pamlsky 
ve formě pastovitých tyčinek) a dá se psovi už v době, kdy se připravujeme k odchodu. Měla by být tak 
velká a tak naplněná, aby psovi vydržela ještě nejméně 10 minut po našem odchodu. Tím se vyhneme 
prvotní nervozitě. Pes by měl mít v bytě vymezený prostor, ve kterém případná loužička neudělá velkou 
škodu - každé naše lamentování jen zvýší psovu nervozitu v souvislosti s naší nepřítomností. Pro krátký 
pobyt (do 2 hodin) se dobře hodí klec, pro delší pobyt jedna místnost oddělená od zbytku bytu 
přepážkou nebo mříží. Mříž do dveří doporučuji také v případě, že je pejsků více - mohou si tak hrát 
každý se svou plnicí hračkou, aniž by si ji záviděli a navzájem se ohrozili, a nemohou po sobě přepisovat 
případné značky. Zároveň se však vidí a mohou spolu komunikovat, což jim dodá na klidu. Legální místo 
určené pro vyměšování by měl mít k dispozici každý pes, který žije v bytě. Pro pejska, který už zvedá 
při močení nožičku, je dobré přidat na plínku nebo misku s kočkolitem také značkovací sloupek ve 
formě například malého demižonku nebo skleněné láhve se širokou základnou a těžkým dnem. Po 
takovém sloupku moč dobře steče a povrch se snadno udržuje v čistotě.  Naopak místa, kde by pes 
značkovat neměl, je dobré obložit miskami s vodou, rozhodit kolem nich pár granulek, popřípadě kolem 
nich prostřít pruhy ostré rohožky, na kterou pes nerad stoupá. Jde-li o značkování sexuálně podmíněné, 
pomůže kastrace. 
 
Autor: MVDr.Žertová, Zdroj: internet www.dog.cz 
 

  



Klubový šampion 2016 
 
Připomínáme zájemcům o přiznání titulu „Klubový šampion“, aby odesílali podklady pí. Kateřině 
Rejnkové. Za rok 2016 je POSLEDNÍ možnost do konce 3/2017. 
 
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 



 


