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Strakatý e-zpravodaj 19/2015
Úvodník
Dostává se k vám devatenácté 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. Uvítáme i nápady a připomínky k vydávání a obsahu
samotného Strakatého e-zpravodaje.
Kromě již tradičních shrnutí výstav, bonitací či narozených vrhů nabízíme na parné prázdninové dny
další zajímavé i poučné čtení. Pokud vám tu chybí záznam z nějaké již proběhlé strakaté akce,
neostýchejte se k ní vrátit. Také prázdniny jistě nabídnou množství dobrodružství a zážitků se strakáči
v hlavních rolích.
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

Zamyšlení na prázdniny
Prázdniny jsou v plném proudu. Kdybyste se náhodou nudili, zkuste se prosím během léta v nějaké
té volné chvilce zamyslet, co a jak by se dalo v chovu strakáčů zlepšit, změnit, předělat, atd. Pokud
vás cokoliv napadne, napište mi co nejdříve (vanourkova@seznam.cz, zdenka@weber.cz). Budeme
mít náměty na podzimní schůzi a můžeme je probrat společně s členskou základnou. Předpokládaný
termín schůze Spolku ČSP i KCHMPP je opět koncem listopadu 2015.
Přeji krásné a ničím nerušené léto
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 a speciální výstava

1. 8. 2015, Přerov

KCHMPP + Spolek ČSP

Strakatá Nisa

14. – 16. 8. 2015, splutí Nisy

Spolek ČSP

Setkání 2015

4. – 6. 9. 2015, Lednice

Spolek ČSP

Bonitace a klubová výstava

6. 9. 2015, Lednice

Spolek ČSP

Pokličky

19. 9. 2015, Pokličky

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

20. 9. 2015, Ostrava – Třebovice

Zuzka Krejčiříková a …?

Dogtrekking panstvím knížete
Auersperga nejen se strakáčem

2. 10. – 3. 10. 2015

Erika Fiantová,
ZKO Chrudim

Den českých národních plemen,
2. ročník

3. 10. 2015

KK Karlštejn

Akcí pořádaných KCHMPP či Spolkem je více, mnohé se plánují až během roku.
Sledujte webové stránky, tam jsou informace aktualizovány.
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Strakatý geocaching
Milí strakatí Kačeři, pojďte lovit kešky i za Spolek strakáčů!
Nic složitého na tom není, ulovené kešky prostě jen budete logovat za sebe i za Spolek.
Jediné, co k tomu potřebujete znát, je přístupové heslo na Geocaching (Geocaching.com), které si
snadno vyžádáte od Spolku. Lovit můžou všichni členové Spoku i jejich rodinní příslušníci.
Do budoucna plánujeme vyslat do světa několik předmětů, které by znalost našeho milovaného
plemene šířily po krajích domácích i cizích. Budete-li se chtít do přípravy zapojit, nebo pokud vás
napadne úkol, který by mohly cestovní strakaté mince plnit, budeme se těšit na vaše podněty. Rádi
bychom také některé strakaté akce postupně využili jako příležitost k vytvoření kešek typu „event“ a u
těchto příležitostí by se rozdávaly CWG s logem Spolku. Nadšence, kteří by se do organizace
podobných událostí chtěli pustit, velmi uvítáme!
První keška za Spolek již byla ulovena pod hradem Buchlov a těšíme se, že s vaší pomocí budou
rychle přibývat další a další. Vždyť přece, které jiné plemeno by se lépe hodilo jako společník Kačera,
než právě potrhlý a nezničitelný Strakáč! :)
Hodně zdaru při lovech přeje geostrakáč Ajuška Bonasa Sorbus, Radovan a Terka;
ajuska-strakatypes@centrum.cz.
PS: Při lovech prosím respektujte pravidla Geocachingu, dávejte pozor na Mudly a v žádném
případě neničte přírodu. V místech se špatným signálem a nedostatečnou nápovědou raději lov
vzdejte, než abyste přehrabali půl lesa a zničili třeba vzácnou přírodní lokalitu... Děkujeme za
pochopení. :)

Dogtrekking panstvím knížete Auersperga nejen se strakáčem; 2. – 3. 10. 2015
Přijměte pozvání na prohlídku panství knížat z rodu Auerspergů! Rodu lidového, osvíceného a
pokrokového,

který

v

krajině

Železných

hor

zanechal

nejednu

stopu.

S

Auerspergy se

seznámíme, jako s milovníky a chovateli koní, staviteli a budovateli zajímavých staveb a jako majiteli a
dobrými hospodáři v oborách a rozlehlých smíšených lesích plných zvěře.
Naším

dogtrekem

Vám

chceme

nabídnout

nejenom

možnost

si

se

svým

čtyřnohým

parťákem pěkně zasportovat, příjemně se znavit, pokochat se železnohorskou přírodou, ale máme v
plánu Vás také zlehka zasvětit do historie a poukázat na některé unikáty, které se nachází v našem
okolí.
Mimo

jiné

se

budete

procházet

po

zpevněných

cestách komplexu

"Rekreační

lesy

Podhůra", protnete několik naučných stezek, sem tam budete míjet informační tabuli upozorňující na
přírodní či jinou zajímavost, vyšlápnete pár kopečků, na jejichž vrcholu budete odměněni vyhlídkou do
širého kraje a na svém putování se seznámíte s malebnými vesničkami a městy na území, kde se
kdysi rozprostíralo panství knížat Auerspergů...
Více info zde: http://panstvim-knizete-auersperga.webnode.cz/propozice/
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Den českých národních plemen, 2. ročník
3. 10. 2015, 9:00
Místo konání: Kynologický klub Karlštejn, 9:00
Základní:
Opět, jako minule je počet závodících psů limitován na 10 z každého plemene – ale limit
fanoušků a fanynek s psím doprovodem již limitován není :). Nižší počet předpokládáme u ČT, ČF,
PK. Je tedy možné, že i „náhradníci“ si budou moci zazávodit tak, abychom všechno časově stihli.
Vstupné dobrovolné. Platné očkování proti vzteklině. Pro jistotu s sebou košík.
Minule nám zafungovali koordinátoři z jednotlivých plemen a doufám, že se toho rádi ujmou:
Český horský pes – Petr a Jana Joselovi
Český strakatý pes – Eva Vacová
Československý vlčák – Helena Jahelková (KK Karlštejn)
Chodský pes – Lenka Svobodová (KK Karlštejn)
Český teriér –?
Český fousek –?
Pražský krysařík –?
Program:
8:15-8:45 Prezentace
9:00 – 10:15 Zahájení a představení jednotlivých plemen „Soutěž o nejsympatičtější plemeno“
10:30 Zahájení sranda závodu o titul „Všestranný pes“ s podtituly „Nejlepší teriér, Nejlepší laboratorní
pes, Nejlepší tahoun sání, Nejlepší ohař, Nejlepší lovec krys, Nejlepší přítel Chodů, Nejlepší strážce
československých hranic
15:00-16:00 Vyhodnocení soutěží (v průběhu celé akce navíc probíhá soutěž o nejsympatičtějšího
psa a fenu – hlasují diváci)
Podrobnější informace o místě konání či jednotlivých soutěžích naleznete zde:
http://spolekstrakacu.cz/index.php?page=zajimaveakce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška pro majitele ČSP
Jméno a příjmení:
Kontakt: email / tel
Celé jméno feny / psa
Přihlášky posílejte na mail: amorevita@seznam.cz – do předmětu uveďte Karlstejn 2015
(ke dni 5. 7. 2015 přihlášeno 6 ČSP – kdo bude další?)
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Fotosoutěž strakatá
S radostí vyhlašuji fotosoutěž pro tento rok, tentokrát již oficiálně pod hlavičkou Spolku českého
strakatého psa. V průběhu roku bude vyhlášeno několik témat, která budou omezena uzávěrkami.
Účastnit se můžete všech kategorií, ale do každé zasílejte pouze jednu vybranou fotku. Témata
budou vypisována aktuálně před dalším kolem. Zvolená fotka by měla opravdu odpovídat zadání. Po
každé uzávěrce budou fotky nahrány na Google+ pod profilem Fotosoutěž strakáči, kde bude
možnost hlasovat (případně i komentovat – každý má jen jeden hlas, prosím, dodržujte toto pravidlo).
Na hlasování bude omezený čas a vítězná fotka postoupí do finálového kola, které proběhne ke konci
roku.
Vyhlášen bude vítěz finálového kola s největším počtem „lajků“ a v losování již zkušená Mája vybere
druhého vítěze ze všech soutěžících fotek. Nebojte se tedy zasílat fotografie a věřte, že šanci má
skutečně každý. Těšit se můžete na zajímavé ceny, které budou upřesněny v průběhu soutěže. Pro
větší motivaci prozradím, že ceny budou zajištěny naším Spolkem.
1. Téma – Strakaté selfie a portrét (uzávěrka zasílání fotek 30. 4. 2015, hlasování do 31. 5. 2015)
2. Téma – Sportem ku zdraví (uzávěrka zasílání fotek 30. 6. 2015, hlasování do 31. 7. 2015)
3. Téma – Láska je láska (uzávěrka zasílání fotek 31. 8. 2015, hlasování do 30. 9. 2015)
4. Téma – bude vyhlášeno na konci září (uzávěrka zasílání fotek 31. 10. 2015, hlasování do 30. 11.
2015)
Finálové kolo (hlasování do 20. 12. 2015)
Své fotky posílejte na mail fotosoutez-strakaci@seznam.cz
Do mailu uveďte oficiální jméno pejska a své jméno. Všichni se rádi chlubíte svými miláčky, tak
vyberte ty nej obrázky a pojďte si zasoutěžit!
Jája + Mája + Cíťa
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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

Feny

Pady Červený muškát

V2, rez. CAC

vítězů

Feryn Strakatý samet

V1, CAC, NV, BOS

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

vítězů

Bleška ze Studnic

VD3

Horalka Strakatý samet

V2, rez. CAC

Bětka Vrtichvost z usedlosti

V2, rez. CAC

Ctislávka Zlatíčko

V1, CAC

3. 1. 2015 Hanácká národní výstava psů Brno
Výsledky

Třída

Psi

otevřená Dundee od Milníku 05

Feny

V1, CAC

Jméno

posuzoval: Otakar Vondrouš
Titul
V1, CAC, NV, BOS

čestná

Feryn Strakatý samet

V1

štěňata

Cedulka ze Studnic

VN1

mladých

Arvika Nella Belavia

V3

Becky od Libota

V2

Brigita Bohemia Beltain

V1, CAJC

Brilla Amorevita

V4

mezitřída Baileys ze Zlatého Lankastru
Bleška ze Studnic

V1, CAC, NV, BOB
V2

pracovní Ctimilka Zlatíčko

V1, CAC

vítězů

V1, CAC

Horalka Strakatý samet

veteránů Berenika Strakatý samet

7. 2. 2015 MVP Duo CACIB Brno

V1, BOV

posuzoval: František Šimek

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

mladých

Canabis Bonasa Sorbus

VD1

mezitřída

Bruno ze Zlatého Lankastru

nepřítomen

otevřená

Artes Bohemia Beltain

V1
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Feny

dorost

Cmunda z Akátového hájku

VN1

mladých

Arvika Nella Belavia

V1, CAJC, BOJ

mezitřída

Becky od Libota

V2, rez. CAC

Bleška ze Studnic

V1, CAC, BOB

8. 2. 2015 MVP Duo CACIB Brno

posuzoval: Antonín Karban

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

mezitřída

Bruno ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

otevřená

Artes Bohemia Beltain

V2

Don od Milníku 05

V1, CAC, BOB

Cedulka ze Studnic

VN1

Cukřenka Zli-Rů

VN2

Becky od Libota

V1, CAC, BOS

Bleška ze Studnic

V2, rez. CAC

Feny

štěňat
mezitřída

11. 4. 2015 NVP Ostrava

posuzoval: Vladimír Piskay (SK)

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

štěňata

Batim Love in paws

VN1

Blacky Love in paws

VN2

dorost

Astronaut Strakoli

VN1

mezitřída

Canabis Bonasa Sorbus

V2, rez. CAC

Arix Love in paws

V1, CAC, NV

Bubbu Love in paws

VN1

Cukřenka Zli-Rů

VN2

dorost

Amálka Hore nohama

VN1

mladých

Brigita Bohemia Beltain

V1

mezitřída

Aisa Love in paws

V1, CAC

vítězů

Bibbi Loyalluck

V1, CAC, NV, BOB

Feny

štěňata

18. 4. 2015 KrV KCHMPP Dětřichov u Svitav

posuzovala: PhDr. Simona Jemelková

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

dorost

Edie Pharlap

nepřítomen

mladých

Bonaro Amorevita

V1, VTM

mezitřída Cyprián ze Strakatého dvorku
otevřená

vítězů

nepřítomen

Dáreček Zlatíčko

V1

Eben Dakam

V1, VTM

Pady Červený muškát

V2

Tip z Česlova

V3

Dundee od Milníku 05

V1, VT, KrV, Vítěz Dětřichova
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Feny

dorost

Berta Strašecká packa

VN2

Cukřenka Zli-Rů

VN3

Jamika Libachar

VN1

mladých

Brilla Amorevita

V1, VTM

otevřená

Agie Strašecká packa

V1, VT

Arlet ze Zlatého Lankastru

nepřítomna

Brida Zli-Rů

V2

Fimfárum Asi Czech Originál

V1, VT

vítězů

25. 4. 2015 MVP České Budějovice

posuzovala: Edita Králová (SK)

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

otevřená

Angel ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, BOB

Brad ze Zlatého Lankastru

V2, rez. CAC

Feny

šampionů Dundee od Milníku 05

V1, CAC

mladých

Alma z Nadějkovských drah

V1, CAJC, NMJ

Brigita Bohemia Beltain

V2

mezitřída Divizna Bonasa Sorbus

V1, CAC

otevřená

Alaia Nádherná Canis Coloe

V2, rez. CAC

Hašlerka Strakatý samet

V1, CAC

šampionů Fimfárum Asi Czech Originál

2. 5. 2015 MVP Praha

V1, CAC, BOS

posuzovala: Zuzana Brotánková

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

štěňata

Brem Love in paws

VN1

otevřená

Akim Lech na pelech

V1, CAC, BOS

Brad ze Zlatého Lankastru

nepřítomen

Celestie Zli-Rů

VN1

Husarka Dakam

VN2

Dorotka ze Strakatého dvorku

V1, CAJC, BOJ

Feny

dorost
mladých

mezitřída Becky od Libota

otevřená

V2, rez. CAC

Divizna Bonasa Sorbus

VD

Dýně Bonasa Sorbus

V1, CAC

Cíněnka Strakatý samet

V1, CAC

šampionů Fimfárum Asi Czech Originál
Horalka Strakatý samet

V2, rez. CAC
V1, CAC, BOB, 5. BONB
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23. 5. 2015 MVP Nord Bohemia Canis Litoměřice

posuzovala: Jaroslava Ovesná, RNDr.

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

mladých

Colens Caeles LeaWil

V1, CAJC, BOJ

Feny

dorost

Celestie Zli-Rů

VN1

mladých

Brigita Bohemia Beltain

V1, CAJC

mezitřída Drahuška Zlatíčko

nepřítomna

otevřená

V1, CAC

Cíněnka Strakatý samet

šampionů Fimfárum Asi Czech Originál
Horalka Strakatý samet

13. 6. 2015 KV KCHMPP Mladá Boleslav

V2, rez. CAC
V1, CAC, BOB, 4.BIG

posuzoval: Andraš Polgár

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

mladých

Hacker Dakam

nepřítomen

Feny

mezitřída Datel Bonasa Sorbus

V1, CAC

otevřená

Brix z Luční ulice

VD3

Bruno ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, KV, BOS

Bubák z Akátového hájku

nepřítomen

Guru Ajeje Czech Originál

V2, rez. CAC

vítězů

Dundee od Milníku 05

V1, CAC

čestná

Feryn Strakatý samet

V1

mladých

Amy Strakatý kámoš

V1, CAJC, BOJ

Berta Strašecká packa

VD3

Cedulka ze Studnic

V2

Husarka Dakam

VD

India z Majklovy zahrady

VD4

mezitřída Brigita Bohemia Beltain
otevřená

vítězů

V1, CAC

Dýně Bonasa Sorbus

V2, rez. CAC

Babou z Kraje Thurn Taxisů

V2, rez. CAC

Bela ze Včelí zahrady

V3

Hašlerka Strakatý samet

V1, CAC

Bleška ze Studnic

V2, rez. CAC

Horalka Strakatý samet

V1, CAC, KV, BOB

14. 6. 2015 KrV Lanškroun

posuzovala: Lenka Frnčová

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Feny

dorost

Cukřenka Zli-Rů

VN1

mezitřída Brilla Amorevita

VD1

veteránů

V1, VTV

Chudobka Anibob
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27. 6. 2015 MVP Intercanis Brno

posuzoval: Olga Dolejšová

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

otevřená

Artes Bohemia Beltain

V1, CAC

Don od Milníku 05

V2, rez. CAC

Feny

šampionů Dundee od Milníku 05

V1, CAC, BOB

dorost

Cukřenka Zli-Rů

VN1

mladých

Berta Strašecká packa

VD3

Cedulka ze Studnic

VD4

Cmunda z Akátového hájku

V2

Jamika Libachar

V1, CAJC, BOJ

mezitřída Brigita Bohemia Beltain

V1

otevřená

V1, CAC, BOS

Bleška ze Studnic
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Výsledky bonitace KCHMPP
24. 1. 2015, Zlonín
Bonitovala: Ing. Alena Košťálová
Babou z Kraje Thurn Taxisů
*30. 5. 2013
kohoutková výška: 49,5 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole
srst: hnědožlutobílá dlouhá
DKK 0/0
LP 0/0

Brilanta Pharlap
*19. 1. 2012
kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0
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18. 4. 2015, Dětřichov u Svitav
Bonitovala: Ilona Potůčková
Agie Strašecká packa
*2. 11. 2012
kohoutková výška: 46,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0

Bela ze Včelí zahrady
*21. 12. 2012
kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 1/0
LP 2/0

Brida Zli-Rů
*30. 3. 2013
kohoutková výška: 44,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0
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Dáreček Zlatíčko
*1. 9. 2013
kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P3 oba dole
srst: černožlutobílá krátká
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Dundee od Milníku 05
*9. 9. 2012
kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0

Eben Dakam
*2. 4. 2010
kohoutková výška: 53 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
DKK nelze posoudit (po úrazu)
LP 0/0
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Pady Červený muškát
*17. 8. 2011
kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 3/2
LP 0/0

Tip z Česlova
*22. 4. 2012
kohoutková výška: 47,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno
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Narozené vrhy – přehled odchovů ve Spolku českého strakatého psa
D z Akátového hájku
Fx
1,63 %
KZP
1,77 %

nar. 12. 1. 2015
6 psů
m. Ofélie Červený muškát
2 feny
o. Bubák z Akátového hájku

C od Libota
Fx
0,85 %
KZP
90 %

nar. 4. 2. 2015
6 psů
m. Angie od Libota
2 feny
o. Aragonit ze Studnic

D Barunidlo
Fx
3,13 %
KZP
83,33 %

nar. 12. 2. 2015
2 psi
m. Celestýna Barunidlo
6 fen
o. Neptun Červený muškát

D ze Strakatého kožíšku
Fx
3,27 %
KZP
83,33 %

nar. 3. 4. 2015
2 psi
m. Capka ze Strakatého kožíšku
5 fen
o. Tom z Česlova

E ze Strakatého kožíšku
Fx
1,71 %
KZP
90 %

nar. 25. 5. 2015
4 psi
m. Conny ze Strakatého kožíšku
4 feny
o. Barbero Rubínový květ

část „Déček“ z Akátového hájku
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Narozené vrhy – přehled odchovů v KCHMPP
D ze Zlatého Lankastru
Fx
4,98 %
KZP
86,67 %

nar. 11. 3. 2015
2 psi
m. Agnes ze Zlatého Lankastru
3 feny
o. Bax z Luční ulice

A Hogo Fogo Kulík
Fx
3,42 %
KZP
90 %

nar. 18. 3. 2015
4 psi
m. Felína Strakatý samet
1 fena
o. Adamo Amorevita

D Vrtichvost z usedlosti
Fx
2,34 %
KZP
83,33 %

nar. 29. 3. 2015
2 psi
m. Gloglo Ajeje Czech Originál
4 feny
o. Tajtrlík Anibob

E Zlatíčko
Fx
4,05 %
KZP
83,33 %

nar. 7. 4. 2015
3 psi
m. Ctimilka Zlatíčko
2 feny
o. Edison Dakam

F Bonasa Sorbus
Fx
3,47 %
KZP
76,67 %

nar. 9. 4. 2015
2 psi
m. Cakramente Asi Czech Originál
7 fen
o. Bax z Luční ulice

A Beauty from Village
Fx
5,88 %
KZP
80 %

nar. 4. 5. 2015
2 psi
m. Brilanta Pharlap
0 fen
o. Akim Dakam

E ze Zlatého Lankastru
nar. 5. 5. 2015
Fx
10,5 %
2 psi
m. Albínka Barunidlo
KZP
73,33 %
2 feny
o. Napoleon Červený muškát
pozn. nedoporučené krytí – fena překročila doporučený počet potomků
B Strakatý kámoš
Fx
3,98 %
KZP
80 %

nar. 6. 5. 2015
5 psů
m. Debora Strakatý samet
5 fen
o. Alibaba Krásný dvorek

C Berkast
Fx
1,56 %
KZP
86,67 %

nar. 8. 5. 2015
1 pes
m. Bellis Berkast
3 feny
o. Chejža Libachar

J z Majklovy zahrady
nar. 9. 6. 2015
Fx
4,98 %
1 pes
m. Fanka z Majklovy zahrady
KZP
80 %
1 fena
o. Buck ze Strakatého kožíšku
pozn. nedoporučené krytí – Buck nakryl Fanky matku Ginu z Majklovy zahrady
K Libachar
Fx
5,62 %
KZP
83,33 %

nar. 19. 6. 2015
2 psi
m. Arlet ze Zlatého Lankastru
6 fen
o. Barbero Rubínový květ
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Složené zkoušky

Albert ze Strakatého dvorku
zkouška HtM2

Artes Bohemia Beltain
coursingová licence

Antonie Barunidlo
zkouška HtM1 a DwD1
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Appia Amorevita
zkouška HtM1, OB-1

Ctimilka Zlatíčko
zkouška BH
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Průběžné výsledky soutěže „Pes roku 2015“
Pes roku 2015
1. Dundee od Milníku 05

67 bodů

2. Bruno ze Zlatého Lankastru 32 bodů
3. Don od Milníku 05

20 bodů

Fena roku 2015
1. Horalka Strakatý samet

76 bodů

2. Bleška ze Studnic

42 bodů

3. Brigita Bohemia Beltain

27 bodů

Veterán roku 2015
1. Berenika Strakatý samet

5 bodů

Chovatelská stanice roku 2015
1. Strakatý samet

117 bodů

2. od Milníku 05

87 bodů

3. ze Zlatého Lankastru

72 bodů

stav k 30. 6. 2015 po MVP Brno

foto LeaWil: Bruno ze Zlatého Lankastru
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Genomia

Spolek českého strakatého psa
i Klub chovatelů málopočetných
plemen psů jsou v roce 2015 zaregistrovány ve slevovém programu laboratoře Genomia.
Genomia je tuzemská laboratoř s největší nabídkou genetických testů v ČR. Pro strakáče je
zajímavý zejména DNA profil podle normy ISAG a testování vloh pro hnědou barvu a dlouhou srst.
Podmínky najdete na http://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/.
S případnými dotazy se obraťte na poradkyni chovu (vanourkova@seznam.cz) nebo přímo na
laboratoř Genomia (www.genomia.cz).

Vývoz štěňat do zahraničí
Od 1. 1. 2015 se mění některé podmínky pro vývoz štěňat do zahraničí, a to i do států EU. Než
prodáte štěně mimo ČR, ověřte si prosím potřebné a aktuální informace na ambasádě příslušné
země. Štěně musí mít čip a mezinárodní očkovací průkaz. Je možné, že cílová země bude vyžadovat
třeba úplnou imunitu proti vzteklině. To pak znamená, že si chovatel ponechá štěně do té doby, dokud
není tato vakcinace dokončena a zvíře je v imunitě. Chovatel také musí požádat prostřednictvím
poradce chovu plemennou knihu ČMKU o exportní průkaz původu. Počítejte s vyšší cenou než za
běžný PP. Ten stojí cca 240 Kč, exportní pak cca 600 Kč.
Zdeňka Vaňourková
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Okénko poradce chovu
V poslední době nám nějak pokulhává administrativní část chovu. Ráda bych proto připomněla pár
základních informací:
•

Před krytím si včas zařiďte krycí list včetně platby.

•

Na krycí list nezapomeňte doplnit jméno a adresu majitele psa a hlavně jeho podpis, a to na
obě části krycího listu.

•

Do 7 dní po krytí odešlete oskenovaný krycí list e-mailem poradci chovu, nebo lze i poštou.

•

Do 7 dní po porodu zařiďte přihlášku vrhu. K té je potřeba již znát jména všech štěňat.
Přihlášku vrhu pak vytvoříte přes administrativní program (administrativa.kchmpp.cz,
administrativa.spolekstrakacu.cz) nebo zavolejte poradci chovu. Přihláška vrhu má 3 listy,
všechny 3 podepište. K přihlášce vrhu pak přidejte ještě originál krycího listu a vše společně
zašlete poštou na adresu poradce chovu:
Zdeňka Vaňourková, Churáňovská 2695/3, 150 00 Praha 5

•

Poradce chovu pošle vaši přihlášku plemenné knize, ta vystaví registrační čísla, zapíše je na
přihlášku vrhu a pošle vám jí zpět.

•

Od 42. dne věku můžete nechat štěňata označit veterinářem. Označena mohou být buď
čipem, nebo tetováním. Lze i obojí najednou. Celý vrh ale musí být označen jednotně. Pokud
se rozhodnete pro tetování, necháte štěňatům vytetovat do ucha registrační čísla, která jste
dostali od plemenné knihy na přihlášce vrhu. Pokud se rozhodnete pro čip, pak samolepky
čipů nalepte na přihlášku vrhu, kterou jste dostali zpět od plemenné knihy ČMKU.

•

Když jdete k veterináři na označení štěňat, vezměte s sebou kromě přihlášky vrhu i formulář
kontroly vrhu. Veterinář musí vrh zkontrolovat a potvrdit formulář i přihlášku vrhu.

•

Přihlášku vrhu (oba listy) a formulář na kontrolu vrhu pošlete poradci chovu. On pak požádá
plemennou knihu o vydání průkazů původu.

•

Pokud prodáváte štěně do zahraničí, připojte ještě žádost o vystavení exportního průkazu
původu. Žádost musí obsahovat identifikaci štěněte a úplný kontakt na nové majitele. A štěně
musí být označeno čipem. Před odchodem štěněte si ověřte veterinární podmínky pro dovoz
psů v dané zemi.

•

Plemenná kniha ČMKU vystaví průkazy původu a pošle vám je na dobírku domů. Za každý
PP se platí cca 240 Kč a 100 Kč je pak poštovné za celou zásilku. Exportní průkaz původu
pak stojí více, cca 600 Kč.

•

Nezapomeňte PP podepsat a předat novým majitelům.
Zdeňka Vaňourková
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Strakaté štěkání
Před časem jsme zavedli prima tradici strakatých vycházek. Je jich hodně, zvláště v jarním období
se stále něco děje. Začali jsme s nadšením, a to že se rádi vidíme, pořádání dalších akcí jen
podporuje. Jenže ne vše je vždy tak radostné, jak bychom chtěli, a tak se stává, že (zejména) kluci se
na akcích perou. Naštěstí zatím nešlo o nic katastrofického, ale raději situaci řešit ve chvíli, kdy je
ještě zvladatelná…
Už před časem jsme vyhlásili pravidla strakatých vycházek. Dovolím si je zde připomenout i
s několika doporučeními:


Váš pes je váš. Vychovali jste ho a nesete za něj odpovědnost. Na vycházce ho mějte stále
„jedním okem“ pod dozorem, a to zejména když zrovna běhá na volno. Předejdete tak
konfliktům. Též se snažte včas odhadnout možnost útěku vašeho psa za divokou zvěří (srny,
zajíci...) a včas ho zabezpečte i když se „normálně“ vrací. Bylo by nepříjemné, aby lovení
odkoukali a učili se i ti psi, kteří tak běžně nečiní, pravděpodobně málokdo si přeje mít
strakatého lovce.



Na vycházku s sebou mějte vždy košíky. Možná je za celou dobu ani nenasadíte. Ale to nic
nemění na tom, že při ruce musí být. Ostatně mnohé vycházky počítají s částečnou cestou
v hromadné dopravě. Pro psa není košík utrpením, jde jen o zvyk (stejně jako pro lidi brýle
nebo snubní prstýnek).



Nedopusťte nikdy situaci „oni si to kluci vyříkají“. Nevyříkají, pánem situace musíte být vy.
Pokud vidíte, že pes ostražitě obchází, ježí či už dokonce ohrnuje pysky – přivolejte si ho,
jděte stranou, pocvičte a pak jděte vpředu či naopak vzadu, psa na sebe navažte, procvičujte,
odměňujte…



Situace „na vodítka“ se rozumí sama sebou, když jdete po městě, ve vsi či do restaurace.
Když jste na louce či polní cestě, většinou chceme nechat psa proběhnout. Myslete na to, že
podle zákona musíte mít psa stále pod dozorem a musí být ovladatelný. Pokud je to problém,
musí na vodítko. Když na něm je, je pro něho dost stresující, když okolo pobíhají jiní bez
zábran – s pejskem na vodítku je lepší jít vpředu či vzadu, aby neměl takový pocit omezení.

Apel na organizátory vycházek
Ačkoli ten, kdo vycházku svolá, nenese za jednotlivé psy odpovědnost (ta je vždy na straně
majitelů), přece jen by měl myslet na to, že je na akci jako jakási autorita. Účastníci se třeba navzájem
neznají a mají před sebou ostych. Je na vás, abyste na počátku odhadli situaci (počet kluků a holek,
sestava konkrétních jedinců) a vyzvali k společné domluvě – zda budou nasazené košíky, ve kterých
místech se půjde na vodítku, kdo půjde vzadu a kdo vepředu…).
A jedna praktická ozkoušená – na počátku moc nečekat a nepovídat, nenechat psy, aby u nich
natěšenost na vycházku přešla v nervozitu. Vyrazit na cestu, nechat psy vylítat a pak se třeba zastavit
na lidskou svačinku či hru.
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Apel na majitele psů
Na počátku se domluvte, kudy půjdete, kde je možné mít psy na volno. Podívejte se na sestavu a
řekněte si, zda nasadíte košíky, či ne. Případně co bude signálem pro jejich nasazení. Tak abyste si
vše domluvili v klidu už předem a v případě „krize“ měli pravidla, kterými se budete řídit.
I když váš pes je ten nejhodnější, nebraňte ho před košíkem, když někdo jiný ho bude mít. Stačí,
když se neokošíkovaný pes „divně“ podívá, ten s košíkem vrkne a neokošíkovaný mu může za
okamžik viset na krku. Nikdo z lidí v tu chvíli nedokáže objektivně říct, kdo si začal. Zcela samozřejmě
každý majitel si bude myslet, že ten jeho na tom nesl menší vinu – to jsou emoce a s těmi asi nic
nenaděláme. Proto je lépe situaci předcházet.
Apel pro majitele fen
Holky většinou „prací problém“ nemívají, ale může se stát, že si některé dvě prostě nesednou. V tom
případě platí výše uvedená pravidla i pro ně.
Když vaše fenka hárá, raději si vycházku odpusťte, bude ještě spousta dalších. Jasně, existují
argumenty, že kluci si musí zvykat a svět je plný hárajících fen… Ale předmětem vycházky nemá být
výcvik poslušnosti, ale pohoda, která vaším příchodem pro majitele psů končí. Háravky sice mohou
třeba na závody agility, ale tam jsou psi většinou v přepravkách a ačkoli možná vnitřně trpí, nemohou
si navzájem ublížit. Na vycházce je to jiné.
A ještě jeden apel na chovatele
Výběr nových pánečků s sebou nese spoustu emocí, starostí, nervů a morální odpovědnosti. Přesto,
nebo právě proto, si dovolím požádat vás, abyste výběr nových majitelů pro své psí kluky brali hodně
důkladně. Svěřujte je do rodin, které posoudíte jako schopné zvládnout důslednou výchovu psa. A to i
tehdy, když nejsou časově první v řadě zájemců. Mnohdy stačí kouknout na vychované / nevychované
děti, na to, zda zájemce přijede / nepřijede tak, jak jste se domluvili, případně se omluví / neomluví.
Určitě je lepší prožít si tu nepříjemnou chvilku hned na počátku a někomu psa „nedat“, než s ním
později řešit výchovné problémy, či dokonce psa majitelům odebírat, protože se rozhodnou, že když
„neposlouchá“ bude doživotně v kotci.
Jolana Nováková
Vlasákovi: Kolem Blatenských luk
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Nebezpečné očkování
Jsme majitelé fenky Bona Rosa Velký Dar (nar. 29. 06. 2004). Naše čubizna sice má epilepsii a
vypěstovala si svou děsivou žravostí alergii na určité potraviny, ale teď jsme ji dorazili zřejmě
nevhodným očkováním.
Dostala 6-ti kombinaci Nobivac 14A, pan doktor u nás na vsi upozorňoval, že tak 2 – 3 dny bude
"špatná". No ono se to protáhlo o týden, dosud čilá stará dáma začala být malátná, slinila, hlava jí
padala, nohy podklesávaly a neměla o nic zájem, vyjma krmení a mlsků, to byla dobrá zpráva. Jenže z
dosud čilého starého psíka se stala uslintaná vrávorající autistka!
I zašli jsme na veterinu do Prahy 4 – Libuš, kde provedli krevní testy a sono a nakonec dospěli k
závěru, že příčinou je ona "živá" vakcína, že to bylo na dobře proočkovanou starou dámu příliš silné a
že oni by použili preparát méně průrazný či by dokonce píchli jen leptospirózu, protože vzteklinu má
čubina tříletou.
Chci tímto způsobem varovat před možnými následky očkování, a připomenout, aby si každý
chovatel s veterinářem pořádně probral možné následky a jiné varianty očkování. Čubinka není ještě v
pořádku, a bude to snad ještě několik týdnů trvat, než se to spraví… Zatím máme lehkou dietu a
klidový režim s podáváním antihistamik.
Zdena Jůzlová
PS. Vakcína, po níž bylo naší čubizně tak zle: NOBIVAC L4 DHPII
Náš pan doktor tomu říkal "šestikombinace, živá vakcína, náramně účinné". Dostala se z toho,
masivní dávky antihistaminik spolu s podporou jaterní činnosti jí pomohly, ale trvalo to skoro dva
týdny.
Dnes je čubizna zdravá, resp. je ve stavu jako obvykle (chichi) takže nosí hračky, vymýšlí blbiny a
raduje se ze života, jede-li se na výlet nebo odmítá chodit na procházku, je-li doma snídaně a teplo.
Prostě dobrej živej pes.
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Bony má ještě úplně novou příhodu…
Na chalupě jsem připravila galantinu z kuřete, a když přišlo na podávání téhle dobroty, vybalila jsem
ji z potravinové fólie a alobalu, v níž se to všechno vařilo, zmuchlala jsem ty obaly neekologicky do
jedné velké koule, protože to bylo prosáklé vyteklou šťávou z kuřete, a vyhodila do odpadkového
koše.
Seděli jsme všichni venku, baštili a za chvilku se naše Bonynka, strakatá česká slečna v letech,
zvedla z místečka, zmizla v kuchyni a pak se zas objevila a náramně se oblizovala. Přes celou mordu.
Podívaly jsme se s dcerou na sebe a bylo nám to jasné – něco někde sežrala, abychom nevěděly.
Vyrazila jsem do kuchyně a našla kolem odpadkového koše (zavřeného odpadkového koše
podotýkám) roztrhaný alobal. Ty dvě vrstvy potravinové fólie nikde.
Co dělat? Taková umělotina v zažívacím traktu, to je smrtící. Ihned jsem volala na veterinu a tam
poradili: do krku krystal sody na praní, spláchnout do žaludku trochou vody. A když nic, tak zopakovat.
Krystal musí mít velikost nehtu na palci, minimálně. Napotřetí to zabralo, čubince začalo "pumpovat" a
všechny díly fólie byly na trávníku. Pak chvilku poslintávala, hodně pila, ale večeře se domáhala za
pár hodin vehementně, tak dostala podle rady z veteriny "kuřátko s rejžičkou" a zas je dobře.
Zdena Jůzlová

Komentář veterinářky
Nemyslím si, že by starším pejskům měla vakcína Nobivac ublížit. Je to spíše o snášenlivosti
daného zvířete na dané očkování. Každý může mít reakci na jakoukoliv vakcínu. Moje bíglice třeba
nesnesla Eurican. Měla na něj anafylaktickou reakci (do deseti minut po aplikaci zkolabovala). Obecně
u alergických pejsků bych byla obezřetnější u všeho. A při dalším očkování určitě zvolit jiného výrobce
a podávat antihistaminika aspoň dva dny dopředu, a pak dva dny poté.
A k těm sežraným nekalostem… Já doporučuji peroxid vodíku (běžně doma 3%), pokud se podá
včas (ideálně do hodiny, max. dvou po pozření) 1 – 2 ml na kg psa, tak většinou (není-li již staršího
data) bez potíží vyvolá zvracení. Ale pozor na to, zvracení vyvolávat pouze v případě, kdy jste si jisti,
že zvíře nepozřelo něco ostrého nebo leptavého, nesmí mít zastřené vědomí nebo křeče.
Většinu toho budu také přednášet na Strakatém setkání v Lednici v rámci tématu "První pomoc".
MVDr. Lea Pletichová Wildnerová

27

Strakatý e-zpravodaj 19/2015
Pozitivka s Frantou Šustou
V to březnové ráno to celé hrozilo
průšvihem. Cestou na vlak jsme píchli.
Měla jsem klíče od Domu ochránců
přírody v pražské Michli, kde se měl
seminář konat, a vlak jel za 15 minut z
Českého Brodu. Naštěstí vesnice je
plná hodných lidí, a tak jsem nechala
syna, ať mění pneumatiku a díky
velehodnému sousedovi stihla vlak
v půl sedmé ráno.
Když

jsme

pak

začaly

chystat

lektor František Šusta

místnost na seminář, zjistily jsme (teď už mohu psát-y, protože až do příchodu lektora byla místnost
plná žen), že termosky na kávu a čaj sice přítomné jsou, ale pumpičky nepumpají. Nic naplat, čaj a
káva prostě postupně chladly… Vynahradily to dobroty, které účastnice připravily ku všeobecné
pohodě – zvlášť lahodné byly Dyttiny větrníčky – po těch se zaprášilo jako po prvních.
Čekala jsem, co bude to zlé do třetice, a ono vlastně nic. Lektor dorazil, účastníci také. Jen jedna
nemocná duše za sebe poslala přítele.
Povídání bylo fajn. František umí mluvit, umí téma odlehčit a hlavně – ví, co říká a proč. Praktické
zkušenosti jsou za každou jeho větou a posluchači jasně cítí, že k nim nemluví nějaký teoretik. Úvod
do tématu pozitivního posilování byla přednáška s několika hravějšími vstupy, takže nebylo moc
prostoru k diskusím a řešení konkrétních problémů. Přesto si myslím, že pro všechny posluchačky a
jednoho posluchače to byl přínosný den. Já jsem si rozhodně říkala, že s fenkou Ankou dopilujeme
vše, co jsme kdy začaly a mou nedůsledností nedokončily ☺.
Františkovu knihu „Trénink je rozhovor“ jsem předem nečetla, protože jsem ji měla objednanou na
akci. Přelouskala jsem ji ale hned po semináři a mnohé myšlenky jsem si po jejím přečtení utřídila.
Některé motivy z knihy byly s přednáškou shodné, ale nevadilo mi to, protože informací bylo v tom
jednodenním povídání tolik, že jsem to opáčko spíš přivítala.
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Ještě pár názorů ostatních z anonymního hodnocení. Velmi jsem prosila zejména o kritické
příspěvky, abychom se na případné příště měli v čem zlepšovat. Takže ty kritické uvádím všechny,
pozitivní jen na ukázku:


Nebylo nic, co by se mi vyloženě nelíbilo. Možná bylo jen těžší parkování aut (ale chápu, že
v Praze je tohle normální) a při uspořádání stolů bylo někdy trošku hůř vidět na psací tabuli a
výjimečně i na videa. Ale rozhodně klady převažují nad drobnými nedostatky, které ani nemá
moc cenu řešit.



Musím říct, že to bylo super. Jediný problém jsem měla ke konci, kdy už jsem byla dřevěná
a nevěděla, jak si sednout… Ale to je spíš můj problém, že nevydržím sedět.



Seminář mohl vyvolat očekávání většího zaměření na psy, já osobně jsem si k výcviku psa
moc neodnesla (četla jsem knihu klikr trénink pro vašeho psa, která je teoreticky hodně
podrobná), takže sice zajímavé, ale nic moc nového nebo prakticky použitelného (o to víc je
třeba vyzvednou úroveň formy přednášky, není moc přednášejících, kteří mě zaujmou, i
když téma znám) - na druhou stranu mě osobně se část o zoo prostě líbila, zvlášť videa,
takže to beru spíš jako přednášku o zvířatech než o psech. Kdybych byla naladěna na
seminář hlavně o psech, tak bych byla buď zklamaná, nebo hůř nadšená.



Povídání pana Šusty bylo příjemné, výklad byl záživný, poučný, některé fráze však pro laika
nesrozumitelné i na konci semináře - pozitivní/ negativní pochvala.



Bylo to super - nejvíc se mi líbila iniciativa Spolku, protože sama bych se určitě na seminář
nepřihlásila; František Šusta je největším odborníkem ve svém oboru a určitě mi to pomůže
při soužití s naším psem. Organizace a prostory byly vhodné, oběd také.



Nenašla jsem nic, co by se mi nelíbilo - možná jen to, že to bylo krátké a poslouchala bych
to déle.

PS. Koncem roku nejspíš připravíme pokračování, tentokrát praktičtěji zaměřené právě na psy.
Besedoseminář s názvem Jak naučit, či Jak odnaučit.
Jolana Nováková

pozitivně motivovaná skupinka posluchaček

29

Strakatý e-zpravodaj 19/2015
Jak být úspěšný ve výstavním kruhu?
Na otázku nelze krátce odpovědět, proto jsem se rozhodla uspořádat seminář o výstavách,
vystavování a výstavní taktice. Akce proběhla 28. 3. 2015 v Bohumíně.
Na odpoledním semináři se sešlo několik strakáčků, dokonce zástupce dlouhosrstých a
hnědožlutobílých. Mezi své jsme přijali i bernského salašnického psa a amerického stafordšírského
teriéra. Jak je známo, strakáči nejsou žádní prudiči a hned se společně skamarádili.
Akce byla určena pro všechny (začátečníky i pokročilé), kteří by se rádi zúčastnili výstavy, ale neví jak
na to – jak vyplnit přihlášku, neznají typy výstav, průběh výstavy. Během povídání byly praktické
ukázky

jak

předvést

psa

–

co

dělají

páníčci

špatně,

co

zlepšit

do

další

výstavy.

Pro uvolnění si pejsci společně s páníky mohli vyzkoušet dogfitness na míčích či přijít na to, o čem je
tam zázračná cvakající věc jménem klikr.
O dobrou náladu nebyla nouze a tak jsme se domů
vraceli až za tmy… Příště naviděnou na semináři o

práce ve výstavním kruhu

klikru a zaměstnání psí hlavičky (říjen 2015).
Petra Doleželová
ch. s. Love in paws

za dobrůtkou kamkoli

čas na očmuchanou
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Jarní hodonínská tlapka
IV a V. ročník MR českých strakatých
psů – 2. 5. 2015
Rok se s rokem sešel a máme tady další Jarní
hodonínskou tlapku. K Jarní tlapce jsme tentokrát
přidali mistrovství republiky plemene český strakatý
pes. Toto mistrovství se konalo již popáté, ale prvně
na jižní Moravě. Protože jsem majitelkou českého
strakatého psa a mistrovství plemene se účastním, byla jsem loni oslovena, zda bychom nechtěli tento
závod uspořádat u nás v Hodoníně. Kynologický klub Hodonín souhlasil, naši agiliťáci také přislíbili
pomoc, takže se vše mohlo rozjet.
Už jsem v tom kolotoči zase… zařadit závod na KAČR, domluvit rozhodčí, tentokrát jsem oslovila
paní Slávku Podmolovou, protože strakáče zná a popravdě někdy není jednoduché s nimi parkur
doběhnout. Potom nastalo to nejdůležitější, sehnat sponzory. Hlavním sponzorem byl samozřejmě
Spolek českého strakatého psa, Martin Jelínek zajistil hrneček pro každého strakáče, dalšími
sponzory se staly společnost NATIVIA, CANDY , BIOVETA, APETITO, Brněnská domácí psí pekárna
U DVOU PSŮ, ČSOB banka, Kulturní dům Hodonín a časopis Psí kusy.
Startovka se pomalu plnila, strakáčů přibývalo. Nahlášeno bylo 16 strakatých, ale nakonec jich
přijelo 12. Myslím si, že i tak je to pěkné zastoupení plemene. Strakáči to neměli vůbec jednoduché,
protože se mistrovství republiky počítalo ze součtu otevřených běhů agility a jumpingu. To znamená,
že všechny výkonnostní kategorie běží stejný parkur. Někomu se dařilo, někomu ne. Důležité však je,
že všichni doběhli bez zranění. Strakáči předvedli, že mají bojovné srdíčko a umí. Umístili se jak
v agility, tak v jumpingu. Do poslední chvíle nikdo netušil pořadí vítězů, toto jsme si nechali jako
překvapení. Osm strakáčků bylo bez pořadí, 4. místo získala Eva Vácová s Antonií Barunidlo, 3. místo
Veronika Dědičová s Vanilkou Hula Hop Asi Czech Original, 2. místo Lenka Macálková s Briannem
Pharlap. Mistrem republiky ČSP 2015 se stala Eva Homolková s Gumou z Majklovy zahrady. Po
povinném focení následovalo už jen loučení.
Všechno jednou končí a já bych tímto chtěla poděkovat závodníkům, paní rozhodčí, technickému
zázemí, naší kantýně, pomocníkům na parkuru, moderátorům, sponzorům, no prostě všem.
Děkuji,
Eva Homolková
PS. A my ostatní děkujeme Evě a KK
Hodonín za přípravu prima akce.
Podrobnější výsledková listina
k nahlédnutí zde
http://spolekstrakacu.cz/Tlapka_2015_v
ysledky.pdf, výsledky MR strakáčů jsou
na poslední stránce.
foto: Petr Homolka
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Štěňata strakatá
První pokusný ročník akce se konal v květnu
2015. Majitelé mladých českých strakatých psů
(zvířat, která se narodila v roce 2014) měli šanci
potkat

se

v rekreačním

na

pomezí

středisku

Čech
Vysoké

a

Moravy
Pole

u

Dětřichova. Na místě se sešlo 39 štěňat ze 17

LeaWil: Cukřenka + Celestie + Cejla Zli-Rů

chovatelských stanic.
Co bylo na programu? Otázky, ukázky a tréninky na téma výchova a výcvik, výstavy a příprava na
ně, chovatelství + měření, vážení, fotografování, veterinární problematika.
Kromě toho jsme prošli k rozhledně a na základě správných odpovědí na strakaté otázky se pak
před námi otevřel trezor s pamlsky, potrénovali jsme poslušnost a sebeovládání ve Strakatém klání,
vyzkoušeli coursingový běh. Mohli jsme i ověřit, zda by se nám i psisku líbilo běhat u kola či
koloběžky. Byla i šance prohlédnout si a na vlastním psu vyzkoušet různé typy česadel a postrojků.
K dispozici byl stan plný psích her.
A hlavně, mohli jsme si povídat, porovnávat, případně i zpytovat svědomí a klást si výchovné cíle
(rozdíly ve výchově / nevýchově štěňat byly patrné).
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli jako organizátoři. Všem, kdo akci podpořili
věcnými dar (časopisy Psí sporty, Psí kusy; nakladatelství Computer Press, Plot a Slovart; společnost
Candy). Všem chovatelům, kteří akci novým majitelům strakáčů doporučili a samozřejmě všem
účastníkům za vytvoření prima atmosféry.
Nashledanou příští rok tentokrát s majiteli štěňat, která budou mít v průkazu původu rok narození
2015.
Jolana Nováková

HollyDakam: Arís + Bigi

FotoOndra: utíkající střapec
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Mezinárodní pohár plemen 2015 – agility, Itálie
(International All Breeds Cup)
IABC je vrcholová mezinárodní soutěž agility, jejíž pravidla umožňují, aby své výkony na parkuru
předvedli zástupci různých plemen. Mohou se tedy zúčastnit i psi bez průkazu původu a plemena
neuznaná FCI. Kříženci a neuznaní FCI jsou řazeni do jednoho plemene „kříženci“.
Průběh IABC se řídí platnými pravidly agility FCI.
IABC zahrnuje čtyři různé soutěže: soutěž plemen, dvojic, družstev a národů.
Závody IABC 2015 se konaly ve dnech 19. – 21. 6. 2015 v Jesolo - Cavallino (VE), Itálie.
Český strakatý pes (Antonie Barunidlo – Tessy) byl u toho.
Rozhodčí:
Antonín Grygar (ČR)
Lorenzo Celic (IT)
Abychom se trochu připravili na prostředí, dorazili jsme do kempu již ve středu 17. 6. Pořadatel
IABC zajistil pro všechny závodníky 65% slevu v 5* kempu Union Lido Park, Jesolo. Jedná se o
kemp, jehož poměrně velká část je vyhrazena pouze pro ty, co cestují se psem. V kempu je přítomen
veterinář. Každý pes se musí zaregistrovat. Pohyb po kempu se psem má svá pravidla.
K dispozici je samostatná, zastíněná cesta k moři, kde mohou čtyřnožci na volno pobíhat. Nejvíce ze
všeho jsme však v kempu ocenili oplocený parčík na venčení, všude přítomné koše a sáčky.
Dva dny jsme si užívali volna a venčení u moře. Ve čtvrtek večer pak proběhla registrace všech týmu
a v pátek v 9,30 to začalo.
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S Tessy jsem startovala v kategorii:
* jednotlivců (soutěž plemen)
* družstev
* národů
Pro start v soutěži dvojic nebyl k dispozici strakatý parťák. (pozn. Podle pravidel, dvojici musí tvořit
dva týmy, v nichž jsou psi téhož plemene.)
Samotné závody probíhaly v rozlehlém sportovním travnatém areálu Union Lido současně na dvou
parkurech. Pro nás to byla obrovská zkušenost, zábava a příjemný pobyt mezi závodníky českého
týmu v čele s rozhodčím Antonínem Grygarem, který je zároveň „mozkem“ tohoto typu závodu agility.
První den IABC – pátek – patřil kvalifikaci Jumping jednotlivci, Agility páry a Jumping družstva.
S Tessy jsme si zaběhly Jumping jednotlivci, kde jsme se umístily na 43. místě z 62. V kategorii
družstev se náš 4členný tým „inferno REM“ (3x IT a 1x ČR) umístil na 13. místě z celkového počtu 16
LA družstev. Oba běhy Tessy dala bez odmítaček a chyb. Našim nepřítelem, jak to v poslední době
bývá, byl tak trochu čas.
Agility dvojic jsem vynechala. Důvod byl jasný, nepřetáhnout psa hned na začátku. Do celkového
hodnocení by se nám to stejně nezapočítávalo. Den byl celkem náročný. Na sportovišti od 8.30 do
18.00 s přestávkou na oběd. Ve stejném duchu, pak byla i sobota. Dá se říct, že k moři jsme se kromě
ranního venčení s holkami vůbec nedostaly.
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V sobotu byly na řadě běhy Agility jednotlivců. Umístily jsme se na 38. místě z 63 závodníků. Opět
bez odmítaček a chyb. Trochu jsme si v pořadí polepšily. Dalším během byly agility družstva. I tady si
naše družstvo polepšilo oproti pátku. Umístilo se na 7. místě z 16 startujících družstev.
Osudný se nám stal sobotní běh Jumping pro páry. Antonín Grygar postavil tak pěkný parkur, že
jsem neodolala a rozhodla jsem se nastoupit na start i za cenu větší únavy a bez možnosti započtení
běhu do bodového hodnocení. To, že nám parkur sednul, bylo vidět na Tessy hned od začátku, než ji
zastavila překážka kruh. Skončila zamotaná zadníma nohama do řetězu – pevného úchytu kruhu. Při
pohledu na ni mi opravdu zatrnulo, naštěstí se to obešlo bez zranění a parkur jsme si bez problému
dokončily.
V neděli byly na řadě pouze finálové běhy. Nás se týkal Jumping – Finále národů a Agility, finále
jednotlivců – plemena. Český strakatý pes se dostal na soupisku finálových běhů. Měla jsem z toho
obrovskou radost. Další velkou událostí pro mě bylo po celou dobu akce, jak pořadatel, který uváděl
závodníky, pěkně a srozumitelně vyslovoval název našeho plemene včetně jména feny Antonie
Barunidlo.
Poslední závodní den se na nás podepsala únava a Tessy zřejmě stále bojovala se špatnou
zkušeností ze soboty. Však už to není žádná mladice. Odměřovala každou skočku a chvílemi, jakoby
dávala najevo, už ne. U finále plemen jsem ji musela povzbudit dotykem a poplácáním po hřbetu, a
tak došlo k úmyslnému disku. Mělo to účinek, jak medicína. Tessy se v tom okamžiku rozběhla. Velmi
jsem ocenila reakci rozhodčího pana Lorenza, který vyhlásil povzbuzování i diváky. To Tessy nakoplo
natolik, že parkur s radostí a usměvavým čumákem, jak ji znám na agility, doběhla.
Posledním během bylo finále národů. Ten jsme s Tessy doběhly, jen únava už byla na hranici, a tak
nás opět zradil čas.
Závěrem:
Nejeli jsme vyhrát, ale užít si to, využít možnosti startovat na IABC a taky ukázat, že plemeno český
strakatý pes se může objevit i na mezinárodních závodech. To se nám povedlo. Byla to perfektní
zkušenost, bohužel až na samý závěr aktivního agilitění Tessy (příští sezonu už bude veterán).
Výborná atmosféra. Běhavé parkury obou rozhodčích. Bezvadná organizace pořadatele a podpora
všech závodníků. Nejsilnější tým měla pořadatelská země, ale i ostatní, včetně českého týmu ukázali
perfektní výsledky a umístění.
A jak to bylo s „bednou“ v soutěži národů?
1. Místo Itálie
2. Místo Švýcarsko
3. Místo Česká republika
Italové se opravdu jako organizátoři předvedli, jak na sportovišti, tak na dvou večírcích, které
uspořádali. Dobrá zábava, jídlo a pití. Zkrátka Italové.
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V roce 2016 bude pořadatelem IABC Maďarsko, tak kdo ví? Třeba příští rok se někdo přidá a ČSP
bude startovat i v soutěži dvojic.
Eva Vácová
CHS Amorevita
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