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Úvodník 
 

Dostává se k vám osmnácté vydání Strakatého e-zpravodaje. Jeho smyslem je informovat majitele 

a příznivce strakáčů o proběhlých a plánovaných událostech. Je tu dost místa pro postřehy, příběhy, 

úspěchy, zkušenosti kohokoli z vás. Myslete na ty, co nevyužívají sociálních sítí a přesto by se s vámi 

o tu strakatou radost rádi podělili. 

Doporučujeme vám články o významu vyšetřování trusu a o vystavování českých strakatých psů 

v pracovní třídě. Možná se někteří z vás nechají inspirovat a řady pracovních strakáčů na výstavách 

se rozrostou. Jak jsme také slíbily, přinášíme ohlédnutí za pátým Setkáním strakáčů ve Věšíně a 

Evropskou výstavou psů v Brně. Je dost možné, že si při čtení vzpomenete na své zážitky, které by 

mohly nabídnout jiný úhel pohledu… 

Pište, foťte a posílejte , nejlépe sem: 

strakati.psi@seznam.cz 
 

E-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou KCHMPP a Spolku českého strakatého psa. 

zpracovala: Simona Šádková 

kontrola: Kateřina Milbachová 

zodpovědná osoba: Zdeňka Vaňourková 
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Pozvánky 
 

Plánované akce v roce 2015  

Na výstavy pořádané KCHMPP i Spolkem českého strakatého psa preferujeme přihlašování 
prostřednictvím elektronického administrativního systému: www.dogoffice.cz 

Na bonitace preferujeme přihlašování také elektronickou formou, buď přes administrativa.kchmpp.cz 
nebo administrativa.spolekstrakacu.cz 

Uzávěrka přihlášek na bonitaci je 14 dní před datem konání.  

akce 
 datum a místo konání pořadatel 

Bonitace (bez výstavy) 
 24. 1. 2015, Zlonín u Měšic KCHMPP 

Seminář o pozitivní motivaci 
s Františkem Šustou 14. 3. 2015, Praha Spolek čsp 

Bonitace a krajská výstava 
 18. 4.2015, Dětřichov u Svitav KCHMPP 

MČR českých strakatých psů 
v agility 2. 5. 2015, Hodonín KK Hodonín 

Strakatá štěňata – setkání štěňat 
narozených v roce 2014 15. - 17. 5. 2015, Dětřichov u Svitav Spolek čsp 

Klubová výstava s titulem Klubový 
vítěz 

13. 6. 2015, Mladá Boleslav 
 

KCHMPP 
 

Bonitace a speciální výstava 
 1. 8. 2015, Přerov KCHMPP + Spolek čsp 

Setkání 2015 
 4. - 6. 9. 2015, Lednice Spolek čsp 

Bonitace a klubová výstava 
 6. 9. 2015, Lednice Spolek čsp 

Klubová výstava 
 26. 9. 2015, Mladá Boleslav KCHMPP 

Výstava FCI neuznaných plemen 
+ bonitace 

27. 9. 2015, Mladá Boleslav 
 KCHMPP 

MČR národních plemen v 
obedience xxxxxx. 2015, Ostrava xxxxxxx 

 
 
 
Akcí pořádaných KCHMPP či Spolkem je více, mnohé se plánují až během roku. 
Sledujte webové stránky, tam jsou informace aktualizovány. 
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Pozitivka s Františkem Šustou  

Spolek českého strakatého psa přichystal na sobotu 14. 3. 2015 seminář s lektorem, který je autorem 

knihy Trénink je rozhovor. Chvíli po vyhlášení byla akce naplněna, momentálně jsou už jen značně 

nejistá místa pro náhradníky. Určitě přineseme informace o průběhu semináře a když to bude báječné, 

akci zopakujeme. 

Témata, o kterých se bude mluvit: 

 Co je to trénink pozitivním posilováním a proč cvičení za odměny ještě neznamená, 

že „pozitivně posilujeme“. Pozitivní neznamená nutně správný a negativní neznamená špatný, 

vše je složitější. Objasnění mýtů při trénování zvířat a odkrytí logiky učení. 

 Pomůcky a triky pro běžné úkoly. 

 Triky pro udržení motivace. 

 Triky na shaping, praktický nácvik shapingu a dalších způsobů učení s počítačovou simulací. 

 Nápravy a změny v chování – rozbory a praktická cvičení. 

 Práce se skupinou. 

 Vůdce versus dominátor – o současných pohledech na hierarchii ve světě zvířat a její roli 

v tréninkových metodách.  

 

Se strakáči do Krkonoš  

Zveme vás za strakatou turistikou do Mladých Buků v Krkonoších.   

Termín: 30. 4. – 3. 5. 2015 

Program: 

čtvrtek: příjezd, ubytování, malá procházka okolo kempu  

pátek: turistika okolo Černé hory, cca 15 km  

sobota: turistika okolo Sněžky, cca 15 km  

neděle: menší procházka okolo Mladých Buků  

Vzhledem k tomu, že se budeme pohybovat převážně po Krkonošském národním parku, tak bude 
nutné mít psy na vodítku – proto doporučuji postroj a vodítko s amortizérem, popř. trekové hole  

Organizují: Jana a Honza Kalinovi + Bigi 

Uvítáme veškeré vaše nápady a připomínky, dotazy i přihlášky na e-mailu: salonfesak@centrum.cz  
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Jarní hodonínská tlapka IV + V. ročník MR ČSP 

 

Srdečně zveme všechny příznivce plemene český strakatý pes na 5. ročník  MR ČSP v agility. Běhat 

se bude 2. 5. 2015 na kynologickém cvičišti v Hodoníně. Na jižní Moravu si své síly přijedou změřit 

strakáči z celé české republiky. Vy, co vlastníte výkonnostní průkaz – přihlaste se. Vy, co začínáte, 

nebo jen strakáčkům fandíte, přijeďte je podpořit.                                                                                                          

 

Pro spravedlivé vyhodnocení bude použita elektronická časomíra. Vítězné týmy si odvezou poháry 

a plno krásných cen. Diváci si užijí pěknou podívanou a najdou mnoho nových přátel. 

 

Propozice a program najdete zde http://www.agility-hodonin.cz/planovaneAkce.php 

Přihlásit se můžete pouze přes KAČR http://www.klubagility.cz         

 

Na všechny se těší  

Eva Homolková a hodonínští agiliťáci 
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Vážení a milí majitelé  

mladého českého strakatého psa, 

dovolujeme si vás pozvat na akci  

určenou speciálně pro vás 

 

Štěňata strakatá 
aneb Jarní sraz mladých strakáčů 

 

 

Akce je určena pro štěňata, která se narodila v kalendářním roce 2014 

a pro jejich majitele.  

 

Termín: 15. až 17. května 2015 

Místo: Dětřichov u Moravské Třebové 

 

Rádi bychom se mezi sebou seznámili, pohráli si, dozvěděli se (a vyzkoušeli si), co všechno se 

strakáči mohou naučit. Prokonzultovali případné problémy výchovné a  v neposlední řadě se dozvěděli 

něco o možnostech chovu. Na akci bude přítomna poradkyně chovu a někteří ze zkušených chovatelů 

a výcvikářů, kteří budou připravovat program a budou vám k dispozici pro vaše případné dotazy. 

 

Technicky: ubytování v chatkách s vlastním sociálním zařízením, cena za osobu a noc s plnou penzí 

475 korun (počítejte dvě noci) +  jedenkrát 200 korun za psa na zajištění programu, odměn (+ druhý 

a další pes 100 korun). 

 

Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře na tomto odkazu: 

https://docs.google.com/forms/d/1NvHjwEpBlvj7tjuzWgo917GwP7QBrcGm87KH3PxQB7w/viewform 

Podrobné informace přihlášeným budou rozeslány cca měsíc před akcí. 

 

Těšíme se, za Spolek českého strakatého psa a organizační tým akce 

Jolana Nováková 

 

 

 

 
Případné dotazy na info@spolekstrakacu.cz či telefonicky 607 128 666 – Jolana Nováková 

Pořadatel akce: www.spolekstrakacu.cz 
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Milí strakatí kamarádi,  

jestli také rádi smočíte nožky a těla ve slané vodě, přijeďte zastrakatit Chorvatsko!  

Skvělé podmínky nabízí kemp Stupice umístěný u přírodní rezervace Donji Kamenjak, cca. 1 km 

východně od Premantury, 10 km jihovýchodně od Puly.  

Dopravit, ubytovat a stravovat se budete muset se svými pánečky sami, ale věřte, že to pohodlně 

zvládnete i bez předchozí rezervace, pokud vám stačí složit tlapky v pánečkově stanu či autě.  

Majitelé zmlsaných pánečků mohou využít možnosti rezervovat jim v kempu mobilhome: 

http://www.booking.com/hotel/hr/holiday-homes-stupice.cs.html, dají se domluvit i přímo na místě 

po příjezdu, bez předchozí rezervace. V blízkosti jsou dostupné restaurace i obchody.  

Kemp je lidem i psům příjemný, hodně zastíněný pod stromy a s veškerým komfortem – koupání 

v moři přímo v areálu kempu, dobře dostupná WC, teplá voda teče pánečkům i pejskům (což ale 

stejně zajímá jen pánečky).  

Nabalte si jídlo a přijeďte si užít příjemnou strakatou společnost. Sraz si dáme o víkendu 20. – 21. 6., 

v době výstavy ve Slovinsku, na kterou si můžete se svými pánečky odběhnout nebo se stavit 

po cestě: http://www.kinoloska.si/images/2015.pdf.  

Klidně přijeďte už o týden dřív, zůstaňte o týden déle, zkrátka jak se vám bude chtít. Každopádně 

v termínu 18. – 22. 6. 2015 tu na vás budu čekat já, nefalšovaný moravský strakatý vořech Fanouš se 

svým služebným!  

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte mého služebného 

Martina Jelínka – tel. 608 919 818.  

Na kemp se můžete podívat tady:  

http://www.avtokampi.si/kamp/2/184/Stupice/#tab3_kamp  

 

Váš Fanouš alias Artes Bohemia Beltain.   
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Strakaté soustředění v Hodoníně 

Kynologický klub Hodonín zve strakaté kamarády na 3. ročník mini soustředění, které proběhne 
na našem cvičáku. 

Termín: 4. – 8. 7. 2015 (nástup v pátek odpoledne 3. 7.)                                                      

Soustředíme se na poslušnost našich kamarádů a zaběháme si agility. Zúčastnit se můžou úplní 
začátečníci i závodníci, štěňátka i veteráni. Věk dvounožců nerozhoduje. Prostě, jestli nevíte co 
s dovolenou, můžete spojit příjemné s užitečným.                                                                             

Propozice na akci budou k dispozici na http://www.spolekstrakacu.cz 

Těšíme se na Vás, 

Eva Homolková a spol. 

 

 

 

 
  



SSttrraakkaattýý  ee--zzpprraavvooddaajj  1188//22001144 

 

9 
 

Výsledky výstav 
 
26. 10. 2014 NVP Brno     posuzovala: RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi dorost Bonaro Amorevita VN1 

  otevřená Dundee od Milníku 05 V1, CAC 

    Pady Červený muškát V2, rez. CAC 

  vítězů Feryn Strakatý samet V1, CAC, NV, BOS 

Feny mladých Divizna Bonasa Sorbus V1, CAJC, BOJ 

    Iberka Strakatý samet V2 

  mezitřída Arabela Strakaté tornádo V1, CAC 

  otevřená Baileys ze Zlatého Lankastru V1, CAC, NV, BOB 

    Bleška ze Studnic VD3 

    Horalka Strakatý samet V2, rez. CAC 

  vítězů Bětka Vrtichvost z usedlosti V2, rez. CAC 

    Ctislávka Zlatíčko V1, CAC 
 
 
1. 11. 2014 MVP Praha     posuzoval: Milan Bíroš (SK)  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Feny mladých Becky od Libota V1, CAJC, BOJ 

    Iberka Strakatý samet V2 

  šampionů Bellis Berkast V1, CAC, BOB 

  veteránů Aje je Czech Originál V2 

    Baxy Boramo Sole V1, BOV 
 

2. 11. 2014 MVP Praha     posuzoval: Iuza Beradze  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi otevřená Akim Lech na pelech V1, CAC 

Feny mladých Iberka Strakatý samet V1, CAJC, BOJ 

  veteránů Aje je Czech Originál V1, BOV, BOB, 5. BONB 
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Narozené vrhy – přehled odchovů ve Spolku českého strakatého psa 
 
 
B Strašecká packa  nar. 15. 8. 2014 
Fx 3,24 %   2 psi  m. Anča Řežábský ďas 
KZP 80 %   7 fen  o. Neptun Červený muškát 
 
C ze Studnic   nar. 26. 8. 2014 
Fx 5,18 %   3 psi  m. Adinka ze Studnic 
KZP 80 %   1 fena  o. Royal Anibob 
 
C Zli-Rů   nar. 16. 10. 2014 
Fx 4,05 %   4 psi  m. Ida z Česlova 
KZP 73,33 %  5 fen  o. Gerald Rubínový květ 
 
B Love in paws  nar. 11. 11. 2014 
Fx 6,54 %   6 psů  m. Bibbi Loyalluck 
KZP 70 %   4 feny  o. Flíček z Kraje krkavce 
 
 

 

Narozené vrhy – přehled odchovů v KCHMPP 
 
 
J Libachar   nar. 20. 8. 2014 
Fx 4,45 %   3 psi  m. Arlet ze Zlatého Lankastru 
KZP 86,68 %  1 fena  o. Alex z Budějické kotliny 
 
A Strakoli   nar. 3. 9. 2014 
Fx 3,27 %   3 psi  m. Dorka Dakam 
KZP 93,33 %  6 fen  o. Byl z Trpce 
 
H Dakam   nar. 10. 9. 2014 
Fx 4,2 %   2 psi  m. Elita Dakam 
KZP 90 %   4 feny  o. Abáš Fiškulín 
 
E Pharlap   nar. 20. 9. 2014 
Fx 0,78 %   5 psů  m. Connie Pharlap 
KZP 96,67 %  4 feny  o. Aram z Budějické kotliny 
 
E Bonasa Sorbus  nar. 6. 11. 2014 
Fx 2,49 %   3 psi  m. Amanda Pharlap 
KZP 86,67 %  5 fen  o. Cože Asi Czech Originál 
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Členské schůze Spolku ČSP, o. s. 
a KCHMPP, sekce ČSP 
 

V sobotu 29. 11. 2014 se konaly dvě významné členské 

schůze – nejprve Spolku ČSP, poté KCHMPP. Zázemí jsme měli v restauraci U krále Václava IV. 

v pražských Kunraticích.  

Na členské schůzi Spolku českého strakatého psa, o. s. bylo přítomno 44 členů (s některými 

pozdními příchody). Po odhlasování programu byly projednávány následující oblasti se závěry: 

 Úprava stanov dle NOZ; volba výboru, dozorčí rady a chovatelského kolegia 

Úprava stanov dle NOZ: Lukáš Pleticha 

členové výboru: 

Jolana Nováková, Dana Vaňourková, Zdeňka Vaňourková, Alena Pichová, Petra Doleželová 

předseda: Jolana Nováková 

poradkyně chovu: Zdeňka Vaňourková 

dozorčí rada: Ondřej Vokál, Libor David, Ondřej Jareš 

chovatelské kolegium: 

Zdeňka Vaňourková, Kateřina Milbachová, Lea Pletichová – Wildnerová 

 Zpráva o členské základně a hospodaření Spolku 

Členskou základnu Spolku tvoří 183 aktivních členů (111 je pouze ve Spolku, 72 současně 

i v KCHMPP).  

Na rok 2015 plánuje Spolek zachovat finanční rezervu 30.000 Kč, zbytek investovat 

do činností zahrnující společné akce, propagaci… Osobní náklady členů nejsou propláceny. 

Výbor je pověřen sestavením detailního rozpočtu na rok 2015 do konce ledna 2015. 

 Schválení výše a termínu zaplacení členských poplatků 

členské příspěvky na kalendářní rok: 200,- pro členy pouze Spolku 

0,- pro členy zároveň KCHMPP (v KCHMPP platí 400,-) 

vydání krycího listu:  400,- pro členy pouze Spolku 

100,- pro členy zároveň KCHMPP 

bonitace:  600,- pro členy pouze Spolku 

300,- pro členy zároveň KCHMPP 

Splatnost do 31. 3. 2015. Vedle zaslání platby je třeba členství administrativně obnovit. 

 Rekapitulace dosavadní činnosti Spolku a plán akcí na rok 2015 

O akcích, které již máme za sebou, přinášíme průběžně krátké zhodnocení a připomenutí. 

Akce, které nás čekají, naleznete v pozvánkách v úvodu zpravodaje.   
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 Úprava směrnic Spolku 

Tato úprava se týká posouzení dysplazie kyčelních kloubů. Do směrnice 2, bodu 5, se přidává 

věta: „Zvíře posouzené jiným než určeným lékařem nebude uchovněno. Pouze v případě, 

že chovatelské kolegium navrhne tohoto jedince jako zvlášť potřebného pro chov, může mu 

být udělena výjimka na základě schválení členskou schůzí Spolku.“ 

 Volba zástupce Spolku na schůzi KCHMPP 

Zvolen byl pan Pavel Vaculík, jenž je členem pouze Spolku, nikoli KCHMPP. 

 Zpráva poradkyně chovu 

Paní Zdeňka Vaňourková nás seznámila s informacemi týkajících se chovu ČSP za rok 2014 

a výhledem na rok nastávající. V uplynulém roce bylo vydáno 10 krycích listů, narodilo se 

10 vrhů, celkem 55 štěňat. Byl vysloven návrh na bodování bonitace, které zpracuje 

chovatelské kolegium, přičemž stejný návrh bude podán i v KCHMPP. S předstihem 

před schvalováním na příští členské schůzi bude zveřejněn na internetu. 

Spolek ČSP spolupracuje s laboratoří Genomia s. r. o. Plzeň, nabízí se zde slevy 

na genetické testování. 

V diskusi se mimo jiné otevřela problematika nízkého počtu psů (samců) na výstavách. 

Doporučuji článek „Pracovní třída“, zde je u strakáčů vzájemná konkurence opravdu malá.  

 Pes roku 

Na schůzi Spolku byly vyhlášeny výsledky soutěže, ocenění se předávala na následné schůzi 

KCHMPP. 

 Různé, plán akcí 2015 

Na internetových stránkách Spolku (v záložce „Aktivity a jejich garanti“) můžete vybírat akci 

na míru pro Vás, popř. se s nápady, dotazy, připomínkami obrátit přímo na uvedené osoby. 

V březnu 2015 se uskuteční valná hromada ČMKU, Spolek zastoupí jeden člen výboru 

(bez hlasovacího práva). 
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Po krátké přestávce na oběd a protažení těla následovala členská schůze Klubu chovatelů 
málopočetných plemen psů, sekce český strakatý pes. Někteří členové ubyli, někteří přibyli, 

celkem nás bylo 36, dále tříčlenná dozorčí rada KCHMPP (Michaela Jeleňová, Jitka Rodová, Milan 

Bílovecký). 

Na úvod jsme schválili: 

 přítomnost devíti hostů 

 sčítací komisi (Milan Vokál, Pavel Antoš) 

 zapisovatelku schůze (Kateřina Ungrová) 

 jednací řád 

 program schůze 

V rámci samotného programu: 

 podobně jako na schůzi Spolku dostala prostor paní poradkyně chovu Zdeňka Vaňourková, 

přičemž informovala i o plánovaném bodování bonitace 

 bylo zvoleno šest delegátů sekce ČSP pro případ konání mimořádné valné hromady 

KCHMPP (Dagmar Vokálová, Libor David, Lubomír Sládek, Petra Doleželová, Simona 

Šádková, Josef Ludvík) 

 bylo oznámeno konání VH KCHMPP 10. ledna 2015, za sekci ČSP 7 delegátů 

 byla přednesena zpráva z Evropské výstavy psů 2014 v Brně a poděkováno všem 

zúčastněným 

 seznámili jsme se s některými plánovanými akcemi, např. mezinárodní výstavou v Ljublani 

na Slovinsku 

 KCHMPP se pravděpodobně stane členem klubu genetické laboratoře Genomia, členové 

budou mít 10% slevu na genetické testy 

 Kateřina Milbachová vyhlásila výsledky Soutěže 2014 a předala ceny výhercům (sponzorům 

děkujeme!) 

V roce 2015 se budou do soutěže započítávat i výstavy Spolku ČSP. 

Podrobné zápisy z členských schůzí naleznete na webových stránkách jednotlivých klubů. 

Simona Šádková 
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Vystavování psů ve třídě 
pracovní 
 

Při vyplňování přihlášky na výstavu 

pro našeho strakáče je nutné se rozhodnout, 

ve které třídě budeme svého psa vystavovat. 

Pro zařazení do té které třídy musí pes 

splňovat jednak věkové rozmezí určené 

pro danou třídu, případně psovod doloží 

předepsaným dokumentem právo na zařazení 

do jedné ze „speciálních“ tříd. Jednou z těchto 

„speciálních“ tříd, kde je potřeba předepsaný 

certifikát, je i třída pracovní. Bez přiložené 

fotokopie tohoto certifikátu k přihlášce 

na výstavu nelze psa do třídy pracovní zařadit. 

Pokud byste ho nepřiložili jako důkaz 

opravňující k vystavování v pracovní třídě, bude 

Váš pes automaticky výstavní kanceláří 

přeřazen do třídy otevřené. 

Plemeno český strakatý pes se v obvyklém členění neřadí mezi plemena pracovní, tudíž je pro toto 

plemeno vydáván tzv. „Malý pracovní certifikát“. Tento malý certifikát opravňuje vystavovat daného 

psa ve třídě pracovní na všech výstavách konaných v ČR mimo výstav mezinárodních.  

Pro udělení tohoto certifikátu je nutné s Vaším psem splnit některou ze zkoušek z výkonu dle 

vybraných zkušebních řádů. Dle národního zkušebního řádu (NZŘ) je možné o tento certifikát zažádat 

po splnění kterékoliv zkoušky z výkonu mimo zkoušek ZZO, ZMMP a ZMP1. Dle mezinárodního 

zkušebního řádu (MZŘ-IPO) lze o certifikát požádat po splnění kterékoliv zkoušky z výkonu z tohoto 

řádu. Dle zkušebního řádu KJ-ČR Brno je možné udělit certifikát za kteroukoliv zkoušku mimo ZOP. 

Dalšími zkušebními řády, dle kterých je možné složit zkoušku z výkonu a následně zažádat o malý 

certifikát jsou řády záchranných psů ZŘ-ČR a IPO-R. Případné zkoušky složené dle všech ostatních 

zkušebních řádů (TART, Obedience, Agility, Dogdancing...) neopravňují k udělení Malého certifikátu. 

Po splnění dané zkoušky z výkonu je nutné zažádat o kýžený Malý certifikát. Není to ovšem tak 

jednoduché. Certifikát Vám na základě zaslání kopie protokolu o vykonané zkoušce a kopie PP psa 

vydá organizace, pod jejíž hlavičkou byla daná zkouška pořádána. Takže v praxi to vypadá tak, 

že pokud jsem skládal zkoušku dle MZŘ-IPO nebo NZŘ, žádám o certifikát buď ČKS, nebo MSKS, 

jakožto zaštiťující svazy pořádající dané zkoušky. (Je třeba se vždy podívat na protokol o vykonané 

zkoušce, zda se jedná o ČKS či MSKS, „územní“ rozdělení na Čechy a Moravu v tomto případě 

nemusí vždy souhlasit!). Pokud jsem skládal zkoušku dle KJ-ČR Brno (např. zkouška ZPU1) žádám 

o vydání certifikátu KJ-ČR Brno, kontaktní osoba je paní Anna Čechová.  
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Ano, opravdu je to poněkud složité a náročné propracovat se až k tomu kýženému okamžiku, 

kdy držím v ruce onen „Malý pracovní certifikát“ opravňující mě vystavit mého strakáče ve třídě 

pracovní. Počítejte také s tím, že vyřízení certifikátu nebývá „obratem“, takže pro jeho vystavení je 

potřeba počítat s lhůtou 1 – 2 měsíce. 

 

Důležité odkazy: 

Český kynologický svaz (ČKS): www.kynologie.cz 

Moravskoslezský kynologický svaz (MSKS): www.msks.cz 

Kynologická jednota ČR – Brno (KJ-ČR Brno): www.kjcrbrno.cz 
Libor David 
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Proč vyšetřovat trus? 
 

E-e, co je to za téma? Budeme se bavit 

o hovínkách? Ano, budeme  

Produkty našich psíků jsou hodně důležité 

a každý, kdo po svém psu uklízí (tajně doufám, 

že strakáčníci jsou to všichni), si určitě všímá, jak 

bobík jeho miláčka vypadá. A když se objeví 

průjem, hlen nebo krev, tak se to snažíme řešit. 

"Řídko" má spousty příčin. Od chyby v krmení 

(babička chtěla našemu strakatému zlatíčku 

přilepšit, tak mu dala kus ovaru... "Když on tak smutně kouká..." …Asi známe všichni.), přes zbufetění 

nějakých fujtajblíků psiskem samotným při procházce až po virové, bakteriální a parazitární infekce, 

kterými se nakazí od jiných kamarádů či jejich "produktů", pozřením blechy apod. Drobné dietní chyby 

většinou zvládneme hladovkou, nějakým absorbens (Smecta, Carbo) a vhodnou dietou. 

S infekcemi je to už horší, zvlášt při těžším průběhu. Tam už často končíme u veterináře a leckdy 

na antibiotikách, nebo dokonce na infúzích. Ale antibiotika nám pomohou jen s bakteriemi. A co 

parazité? .... "Ale vždyť pravidelně odčervujeme, dáváme tabletky!".... Špatně! To je totiž trochu 

lenost. Dvakrát do roka šoupneme psu tabletu a myslíme si, jak děláme dobře a vše je o.k. 

To, co my dáváme našim psům v tabletkách, nám totiž nefunguje na všechny parazity. Rozhodně to 

není lék "proti všemu a proti všem". Odčervovací tablety běžně podávané fungují proti červům – oblým 

(škrkavka, měchovci, kapilárie...) a plochým (tasemnice). Ale to nejsou jediní parazité, kteří naše 

miláčky trápí. Existují i jednobuněční parazité (kokcidie, giardie) a na ně již fungují léky jiné, běžně 

nepoužívané. Určitě nechcete "preventivně" 2 – 4x do roka ládovat své čtyřnohé dítko spoustou 

chemie, když nevíte, co ho vlastně trápí nebo netrápí. 

Proto je správným postupem preventivní vyšetření trusu, ideálně 2x ročně, u "sběračů" klidně častěji. 

Nebo vyšetření při častějších opakovaných průjmech či při hubnutí nebo špatném prospívání. Stačí 

během pěti dní nasbírat z každého dne jeden vzorek trusu velikosti lískového oříšku. Někdo uvádí 3x 

ob den, ale těch pět dní po sobě nikomu neublíží a zvýší se tím šance na záchyt parazita. Většina 

z nich totiž vajíčka do trusu vylučuje nepravidelně, a proto je nesmysl běžet na veterinu s jedním 

vzorkem. Stejně tak nenoste všechno, co Váš pejsek vyprodukuje. Laborantka určitě nebude skákat 

radostí, když jí přinesete plnou igelitku jistých produktů, ze kterých má udělat vyšetření. Netřiďte 

jednotlivé vzorky do různých flaštiček, je to zbytečné. Dělá se stejně směsný (ne směšný:-)) vzorek 

z jednotlivých kousků. Hezky dávejte všechno do jedné skleničky, uchovávejte ve stálé teplotě 

v lednici – dole, kde je ovoce a zelenina, aby parazité nesporulovali, vzorek nezmrzl nebo nesplesnivěl 

a tudíž se dal správně vyhodnotit. Skleničku popište svým a psím jménem, druhem zvířete a ev. 

datem odběru a dle dohody doneste svému veterináři nebo do určené laboratoře. Většina veterinářů 

by toto měla být schopna vyšetřit, není k tomu potřeba nijak extrémní a drahé vybavení. Takže ti, co 

vládnou mikroskopem a odstředivkou, by to měli zvládnout, nebo Vám aspoň doporučit vhodnou 

laboratoř, kam ten poklad odnesete. Výsledky bývají do druhého dne (pokud se to neposílá někam 

vajíčko škrkavky 
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do horoucích pekel). A Vy víte, zda Váš psík má nějakého nezvaného hosta a tím pádem s ním 

můžete patřičně zatočit (s pejskem ne, prosím ;-)). A pokud je trus negativní, tak hurá, nemusíte 

odčervovat a do psa zbytečně cpát něco, co mu ne vždy udělá dobře. Jsou totiž hafani, co nesnášejí 

moc dobře tabletky na odčervení. Mohou po nich zvracet nebo mít průjem, někdy dokonce s krví 

(vlastní zkušenost u naší bíglí dámy). Takže když to není nutné, proč je vystavovat takovému riziku 

a trápení.  

Samozřejmě chápu, že chovatel nebude číhat na každý bobínek u všech štěňat ve svém vrhu, 

a nebude dělat vyšetření každého zvlášť. Pokud jsou štěnda v pořádku, neprůjmují (stejně jako fena), 

baští a přibírají, tak tam se preventivnímu podání štěněčích odčervovacích past a suspenzí nebráním 

(ty mají stejně za úkol věnovat se jen škrkavkám a vypudí je živé, jsou poměrně šetrné). Ale pokud se 

objeví opakované průjmy, nafouklá bříška a další potíže, mělo by se udělat vyšetření fenky a 

od štěníků vzít vzorečky dohromady a na veterinu upalovat také. Ať dáváte své děti novým majitelům 

v pořádku a zdravé. 

Přeji všem čtyřnohým strakatým dobré trávení bez nežádoucích spolubydlících ve střívkách! 

MVDr. Lea Pletichová Wildnerová 

http://leawil.snadno.eu/  

  

  

oocysta giardie 

oocysta kokcidie 
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Setkání strakáčů 2014 
 

Gerald se narodil šikovně v létě roku 2009, krásně jsme se tedy mohli zapojit a sjíždět strakaté srazy 

od samého začátku. Nechyběli jsme na žádném ročníku, tudíž by se zde mohlo nabízet nějaké 

porovnávání. Jenže já jsem člověk nenáročný a nekonfliktní  a všechny srazy mi splývají na strakaté 

hemžení, příjemná setkání a odhánění Gerouše od té, do které se tentokrát zamiloval… 

Pátý ročník setkání se uskutečnil (stejně jako v roce 2012) ve Věšíně nedaleko Příbrami. Kapacity 

byly vyčerpány, sjelo se 89 psů (z toho 80 těch strakatých) a lidí se napočítalo 171. 

Pro účastníky byl opět připraven program na celý víkend, jehož vyvrcholením byla klubová výstava 

Spolku ČSP. Nám se nejvíc líbila procházka po okolí spojená s luštěním rébusů; já si nenechala ujít 

téměř žádnou večerní přednášku. Skvělé bylo samozřejmě posezení a popovídání s těmi, které jsme 

většinou minimálně rok neviděli, přesto jsme pěkně navázali tam, kde jsme skončili. 

Když si zavzpomínáme na program a některé aktivity: 

 Iva Říhová nám předvedla, jak šikovný je Eda tanečník. 

 Mohli jsme strakáčům ukázat, jak cvičí služební plemena. Ukázky psí školy Pohoda byly sice 

působivé, ale cvičit maliňáka není žádná výzva  A pak si to ti naši zkusili na vlastní kůži. 

 Pejsci si prošli psí stezku odvahy. Aby se nebáli divných věcí, podezřele umístěných blízko 

sebe, vzali s sebou pánečky. 

 Nemálo strakatých to fakt umí na agiliťácké dráze, kterou si samozřejmě mohli vyzkoušet i ti 

začínající nebo třeba my, jen tak pro radost. 

 O zábavné běhání za střapcem se postarali tradičně Milan a Milan se svým strojem. Tady bylo 

hezky vidět, jak Gerald opravdu nemá žádný lovecký pud. Ze startu vyběhl spíš za Sophií, 

a když to vzdala ona, motivace byla ta tam. Přednášku o nelovení zvěře jsem vypustila… 

  

Gero a Sofča na startu. 
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 Dlouhá fronta se čekala k profesionální fotografce. Ovšem stála za to. Fotka je nádherná 

a bude z ní obrázek! (Ne, strakatý kalendář na zdi mi nestačí!) 

 Neméně profesionální bylo venkovní focení do katalogu strakáčů. 

 Přestože jsme se výstavy neúčastnili, moc dobře jsme si všimli, jaké byly krásné ceny 

a medaile a ten dort!!! Asi začneme trénovat postoj… 

 Společné fotografování všech zúčastněných je čím dál složitější… 

 Houby rostly! 

 

Vzhledem k tomu, že od prvního setkání vzrostl počet přítomných psů už téměř na dvojnásobek 

a také k tomu, jak nám ta psiska dospěla, musí se častěji sáhnout po vodítku nebo náhubku. Jejich 

hlídání je tak ostražitější, už nestačí, že víme, že čumáčci si čmuchají a hrají kdesi po areálu.  

Počasí nám vyšlo, jídlo bylo dobré, dlouhé minuty jsme strávili také na houpačce pro dětičky. 

Jistě za všechny účastníky opravdu moc děkuji těm, kteří na přípravě a realizaci strakatých setkání 

nechají spoustu energie a času! A dovolím si speciálně poděkovat paní poradkyni chovu a paní 

předsedkyni Spolku ČSP za to, že je máme  

 

PS: Bylo těžké vybrat do zpravodaje pár fotek (čerpala jsem z archivu Novákových), je jich opravdu 

hromada a naleznete je ve fotogalerii Spolku ČSP. 

Simona Šádková 

Obsluhování coursingového bicyklu není pro každého. 
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Iva &Eda 

Socializační dráha odvahy. 
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Ukázky medailí ze spolkové výstavy. 

Jeden dílek ze společné fotografie. 
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EUROPEAN DogSHOW 2014  
 

 
 

Na podzim se v Brně konala velevýstava EUROPEAN DogSHOW 2014.  ČMKU zajistila všem 

představitelům národních plemen prezentační stánek i opakovaný časový prostor k předvedení psů 

ve velké aréně na výstavišti.  Akce už je nějakou dobu za námi a co si člověk nezapíše hned, padne 

do vod zapomnění… Předem se proto omlouvám za relativní neúplnost těm, kdo byli přítomni 

a pamatují si něco jiného:  

 Moc, moc, moc, moc psů a lidí. V půl sedmé ráno mi to připadá nepochopitelné. 

(Nejsem výstavní typ, takže na takovéhle maxiakci jsem poprvé). 

 Zařizujeme stánek – první den to ještě nemáme „v ruce“, takže se chvíli dohadujeme, kam dát 

jakou fotku, letáky, časopisy s články o strakatých psech  a jak přesně umístit monitor, aby 

kolemjdoucí viděli strakatou prezentaci a nic jim nepřekáželo ve výhledu. Obléct jednotná trika 

a jdeme na to. 

 Stánek je krajní, což vítáme.  Nenápadně okupujeme i širší okolí židličkami a hlavně dekami 

a pelíšky se psy.  Když začne být kolem živo, střídáme se v předvádění jednoduchých 

triků  a prvků výcviku. Služba na stánku ukazuje, informuje, rozdává materiály a kontakty. 

 Čtvrtek odpoledne – první předváděčka v aréně. Ačkoli při středečním tréninku mělo jít jen 

o prosté a rychlé proběhnutí, zdá se, že času na předvedení bude víc. Takže rychle 

improvizujeme „vystoupení“: rozmístit se po ploše a cvičit něco, co pes umí. Netrousit 

pamlsky. Nakonec to dopadlo dobře. 

Stánek ČSP připravený na příchod návštěvníků. 
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 Jsem v šoku. Dost pejskařů po svém psisku neuklízí! Prostě bobek a jdou dál. Dokonce i 

ve chvíli, kdy pánovi odcházejícímu od hromádky nabídnu pytlík, zamává rukama, vykulí oči 

a pokračuje v cestě… Takže dáváme pozor, kam šlapeme. 

 V pátek několik souběžných akcí najednou – obsluha stánku, předvádění psů a pořádání 

Speciální výstavy plemene na druhém konci Brna. Plánujeme, kdo, kdy a kde má působit, to 

je asi nejsložitější den. Nakonec to všechno dopadlo. Odpoledne stíhám proletět pavilon 

s potřebami pro psy –  oči přecházejí, to je lepší než Matějská pouť. 

 Sobota je velký den – odehrává se pro nás hlavní výstava – na Evropské se posuzují čeští 

strakatí psi. Účast moc pěkná – 40 jedinců.  Je nás hodně a před i po posuzování se motáme 

kolem stánku, který je pro tento den z českých plemen jednoznačně nejživější. V jednu chvíli 

nastává panika, jdeme se nečekaně ukazovat zahraničním novinářům. Takže rychle vybrat 

všechny čtyři varianty a běžíme do pressroomu. 

 Neděle – naposledy upravujeme stánek (už nám to jde pěkně od ruky). I dnes se vystavují 

strakáči – tentokrát na Národní výstavě. Odpoledne poslední předvádění v aréně. Sbalit, 

rozloučit se a domů. Velmi intenzivních pět dní. Nejsem výstavní typ. Ale bylo to prima. 

 

Velké poděkování  patří všem, kdo předem připravovali, pomáhali, předváděli, vystavovali. Zejména 

těm, kdo zajišťovali provoz stánku a aby tu mohli být, brali si v práci dovolenou, zajišťovali ubytování, 

sjednávali rodinné příslušníky na výpomoc. Obávám se jmenovat, seznam by zabral spousty místa 

ve zpravodaji. Ze všech pejskařských stánků jsme byli jednoznačně ten nejtýmovější – podílelo se nás 

na akci hodně a bylo vidět, že strakatí drží pohromadě. Díky za to.  

Jolana Nováková 

  

Nejlepší pes Bax z Luční ulice 
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Cvičení nebylo synchronizované, veselé však ano. 

Ve výstavním kruhu: paní rozhodčí Ovesná. 
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Paní Tichá z ČMKU klade dotazy poradkyni chovu Zdeňce Vaňourkové.  
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 Strakáči na dogdancingu aneb jak strakaté duo Vánoční dárek vyhrálo 

Konečně jsme se odhodlaly k závodu dvojic v dogdancingu! Kdo my? Já (Kristýna Lérová), moje 

Akira od Libota a Iva Říhová s jejím Edíkem (Albertem ze Strakatého Dvorku). 

Asi dva měsíce před závodem Vánoční dárek v Praze mě Iva přemluvila k účasti a začaly jsme řešit 

sestavu, hudbu a kostýmy. Choreografii vymyslela Iva. Rozhodly jsme se nedělat nic složitého. Spíš 

nám šlo o to, aby psíci cviky zvládali a celkově to bylo trochu synchronní. 

Měsíc před vystoupením jsme o pauze, na agility závodech, zkoušely část sestavy a byla to dost 

hrůza. Psi cviky zvládali obstojně, jen já jsem Akiru musela ještě nějaký ten trik doučit. A hlavně jsme 

nebyly sehrané já s Ivou a s hudbou.  

A najednou tady byl poslední víkend před Vánoci a s ním naše první dogdancingové závody. 

Po příjezdu do haly v Praze jsme z programu zjistily, že půjdeme až ke konci. Zatímco Edík odpočíval 

ve své boudičce, Akira se strašně nudila a kvílela. To nám na klidu příliš nepřidalo. Ale uklidňovaly 

jsme se tím, že přinejhorším pobavíme publikum, až tam začnou ti naši blázni blbnout. Dlouhé čekání 

na náš výstup nám 

zpříjemňovaly pěkné 

sestavy jednotlivců a dětí 

do 15let. 

Pak už jsme šly na věc. 

Myslím si, že jsme naše 

vystoupení poměrně 

zvládly, až na to, že se 

Akira šla v jednu chvíli 

podívat, jak to Edíkovi 

tančí. A ten to zvládal jako 

profík a zatančil 

bez chybičky. To u nás by 

se jich pár našlo  Byly jsme rády, že to máme za sebou, mimo jiné i proto, že v kostýmech nám bylo 

hrozné horko. Jakmile dotančily poslední dvě dvojice, začalo vyhlašování. Jako první hlásili poslední 

9. místo a já jsem měla fakt radost, že na něm nejsme. Když nás nevyhlašovali ani na 8. a 7. místě, 

říkaly jsme si, že to už je pěkný úspěch. A když jsem naše jména neslyšela ani na 4. místě, tak jsem 

Ivě šeptala, že na nás asi zapomněli. A pak paní rozhodčí vyhlásila: ,,1. místo obsadily Iva Říhová 

s Edíkem a Kristýna Lérová s Akirou!“ Byly jsme v šoku a dost dlouho nám trvalo, než jsme tomu 

uvěřily. Následně jsme vystoupily na nejvyšší stupínek a převzaly si krásné ceny. Hlavně jsme však 

odjížděly s pěkným pocitem, že jsme strakáčům neudělaly ostudu! 

Autor textu: Kristýna Lérová 

Autor fotografií: Martina Irglová 
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Gerald na katedře aneb 
český strakatý pes ve 
výuce biologie 
 

Při rodičovské dovolené učím 

na krátký úvazek na gymnáziu. 

Ve škole mezi žáky je Gerald starý 

známý, vzhledem k jeho povaze 

a slušnému vychování si můžu 

dovolit ho občas mezi děti přivést. 

Od malička mě také doprovází 

na různé školní akce – společně 

jsme absolvovali sportovní vodácké 

kurzy, geologické kurzy, ekologické 

kurzy, noční orientační běh… Dlouho 

jsem pomýšlela na to, jak Geralda přímo do výuky zapojit. Už jen situace, že se projde po školní 

chodbě nebo na začátku vyučovací hodiny jde třídu obejít a pozdravit, vyvolá v malých i velkých 

žácích minimálně úsměv, nebo přímo spontánní nadšení. Samozřejmě si všímám i těch, kteří 

o kontakt s pejskem z nějakého důvodu (např. strachu) nemají zájem a Gerouše se snažím navést 

jinam. 

Letošní školní rok učím v tercii (osmý ročník ZŠ), součástí školních vzdělávacích programů jsou zde 

Savci, navíc máme kromě běžných vyučovacích hodin k dispozici i biologická praktika vždy s třetinou 

celé třídy. Ideální příležitost! Za zkoušku nic nedám a žáci v tomhle věku jsou dost upřímní, 

při nejhorším mi řeknou, že to byla pitomost…  

První hodinu praktik jsme se zabývali zvláštnostmi v anatomii (chrup, torze žaludku, smysly, opěrná 

soustava) a morfologii (rozdílnost plemen, stavba končetin). Kde to jen trošku šlo, posloužil nám 

Gerald jako model. Druhá hodina začala povídáním o etologii (vybrané projevy napříč jednotlivými 

typy chování), přes socializaci a hierarchii jsme přešli na výchovu, výcvik a různá kynologická odvětví. 

Žáci se seznámili s klikrem a s tím, jak (nám) funguje, Gerouš samozřejmě nešetřil praktickými 

ukázkami, buřt jsem měla s sebou… V závěru pak často padaly dotazy na plemeno Český strakatý 

pes a na soužití s miminkem. Z obou témat jsem byla samosebou nadšená a ráda jsem udělala 

strakáčům malou reklamu   

Možná si říkáte, co vykládat dětem o psech, když jsou doslova na každém rohu a pomalu každý 

druhý má doma (nebo u babičky) alespoň jednoho. K mému překvapení žáci (samozřejmě na výjimky) 

bezpečně věděli snad jen to, že psi potřebují nažrat a ochlazují se dýcháním s vyplazeným jazykem… 

Na druhou stranu z jejich reakcí bylo patrné, že hodiny nebyly jen zábavné, ale i zajímavé. 

Simona Šádková 

  

Orientační běh v Rokytnici n / J. 
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Židovská synagoga v Hartmanicích. Samozřejmě jsem 
chtěla se psem počkat venku, ale paní, která nás poté 
provázela, byla rozhodnutá, že ten pejsek na dešti 
rozhodně nezůstane a pohotově vytáhla pěknou zásobu 
psích piškotů a krůtích pařátků… 
 

Když je učení náročné, odpočívat se dá 

v kabinetě biologie pod stolem. 


