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Úvodník
Nabízíme

vám

ohlédnutí

za

uplynulým

půlrokem se strakáči ve dvaadvacátém vydání
Strakatého e-zpravodaje. Jeho smyslem je
informovat

majitele

a příznivce

strakáčů

Uvítáme i nápady a připomínky k vydávání
a obsahu samotného Strakatého e-zpravodaje.
Pokud vám tu chybí záznam z nějaké již
proběhlé strakaté akce, neostýchejte se k ní

o proběhlých a plánovaných událostech. Je tu

vrátit

dost místa pro postřehy, příběhy, úspěchy,

pravděpodobně na začátku léta.

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

–

další

číslo

zpravodaje

vyjde

Autorkou fotografie z titulní strany je Petra
Kuchaříková.

o tu strakatou radost rádi podělili.

„…příští zatáčku už
nevybere…“

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
zodpovědná osoba: Zdeňka Vaňourková
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Pozvánky
Plánované akce v roce 2017

akce

datum a místo konání

pořadatel

Valná hromada KCHMPP

14. 1. 2017,
hotel Svornost

KCHMPP

MČR Agility

7. 5. 2017,
Ratenice

Alena Pichová
(Spolek ČSP)

Štěňata strakatá

12. – 14. 5. 2017,
Věšín

Jolana Nováková
(Spolek ČSP)

Strakatá výstava nanečisto

3. června 2017,
Hlinsko

Spolek ČSP, Libachar

Setkání strakáčů

8. – 10. 9. 2017,
Masarykův tábor, Soběšín

Ondřej Vokál,
Karolína Kratochvílová
(Spolek ČSP)

Den českých národních plemen

říjen 2017

Eva Vácová
(Spolek ČSP)

Mistrovství českých národních
plemen v obedienci

podzim 2017

Zuzana Krejčiříková
(Spolek ČSP)

11. 2. 2017,
Kněževes

KCHMPP

29. 4. 2017,
výstava Dětřichov

KCHMPP

17. 6. 2017, Klubová a speciální
výstava Mladá Boleslav

KCHMPP

18. 8. 2017,
Klubová výstava Mikulov

KCHMPP

10. 9. 2017,
Klubová výstava Soběšín

Spolek ČSP

21. 10. 2017,
Klubová výstava Mladá Boleslav

KCHMPP

Bonitace
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Výstavy

29. 4. 2017,
výstava Dětřichov

KCHMPP

17. 6. 2017, Klubová a speciální
výstava Mladá Boleslav

KCHMPP

18. 8. 2017,
Klubová výstava Mikulov

KCHMPP

10. 9. 2017,
Klubová výstava Soběšín

Spolek ČSP

21. 10. 2017,
Klubová výstava Mladá Boleslav

KCHMPP

22. 10. 2017, Mladá Boleslav
výstava FCI neuznaných plemen

KCHMPP

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.
Akcí pořádaných KCHMPP či Spolkem je více, mnohé se plánují až během roku. Sledujte webové
stránky, tam jsou informace aktualizovány: http://kchmpp.cz, http://www.spolekstrakacu.cz/

Strakatá výstava nanečisto

Spolek strakáčů ve spolupráci s chovatelskou stanicí Libachar Vás srdečně zve na strakatou výstavu
nanečisto, jednodenní akci, která se uskuteční 3. června 2017 v
Hlinsku.
Láká vás účast na výstavě psů, ale netroufáte si? Chcete se
pochlubit se svým strakáčem, ale raději byste to nejprve nezávazně
vyzkoušeli? Chcete se rozkoukat? Jsme tu pro Vás! U nás si vše
vyzkoušíte, potkáte se s dalšími strakatými kamarády a zažijete
legraci.
Bližší informace spolu s přihláškou budou k dispozici na webu
http://www.spolekstrakacu.cz/ a http://www.libachar.estranky.cz/.
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Hola hola !!!
MR v agility Českého strakatého psa volá !!!
Čtěte dále všichni – je tam i speciální nabídka
pro málokdy závodící týmy, začátečníky i veterány

Kdy: 7.5.2017
Kde: Ratenice
Kynologický areál
GPS: 50.0924692N, 15.0626342E
Rozhodčí: paní Jitka Maroušková

V rámci mistrovství budou vyhodnocení pouze jedinci s PP, bez
ohledu na členství ve Spolku ČSP, pod jehož záštitou se MČR ČSP
koná.

Závodící týmy:
nezapomeňte se včas přihlásit, ať se ukáží všichni
závodící strakáči.
Přihlášování obvyklým způsobem přes KAČR

Málokdy závodídí týmy a začátečníci:
Byla vypsána speciální kategorie Strakatá naděje – tým nemusí mít výkonnostní průkaz; pokud jej
má, je možné se přihlásit pouze pokud tým dosud nikdy nestartoval na závodech nebo naposledy
startoval před datem 31.12.2015.
Pokud jste již s agility začali nebo běháte jen občas, či jen tzv. pro radost – neváhejte – výhoda
zajímavého a dobře postaveného parkuru, možnost si vyzkoušet závodní atmosféru a být při tom.
Přihlašování pro týmy do kategorie Strakatá naděje:
Přihlášku na mail: info@spolekstrakacu.cz, do předmětu: MČR v agility, uveďte:
Psovod jméno, pes jméno a datum narození psa. Vždy vám potvrdím doručení.
Pes musí být v den závodu starší 18 měsíců (+ klinicky zdráv a doprovázen očkovacím průkazem
s platným povinným očkováním). Platba za pořádání MČR ČSP bude uhrazena pořadateli závodu
Spolkem ČSP, týmy zaplatí jen základní startovné.
Program:
Zkoušky: A3 – A2 – A1
Agility A0 + Strakatá naděje
Agility open + veteráni + MČR ČSP

Jumping open + veteráni + MČR ČSP
Jumping A0 + Strakatá naděje
Tuneliáda A0 + Strakatá naděje + veteráni

Ocenění Mistrovství ČR ČSP:
Bude vyhodnocen každý běh zvlášť.
MČR ČSP bude vyhodnocen ze součtu běhů Agility open a Jumping open pro kategorie Medium,
Large a Veterán (společně M + L). Dále bude určen vítěz kategorie Strakatá naděje (M + L).
Na viděnou v Ratenicích,
Alena a Baron z Luční ulice
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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 2016
a pro jejich majitele.
Termín: 12. až 14. května 2017
Místo: RS Brdy, Věšín u Rožmitálu pod Třemšínem
http://www.rekreacebrdy.wbs.cz/RS--Vesin.html
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, cena 460 korun dospělý, 390 korun dítě (3 až 12
let), cena je ubytování a plná penze za osobu a den, počítejte dva dny.
Plus jedenkrát 250 korun za psa na zajištění programu, odměn (+ druhý a další pes
150 korun).
Informace o platbě na přihlášce, rezervační poplatek za psa je vratný při odhlášení
nejpozději 4 týdny před akcí.
Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře na tomto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1OaiXnwvBhQ57PE28GUbNGkYym5
SdP51xP_7ZxixSoPokMA/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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Sázavapes
Co je SÁZAVAPES?
V pořadí

už

osmé

víkendové

setkání strakáčů a jejich hrdých
páníčků. Tentokrát ho pro vás
chystáme v zákrutech malebné
řeky Sázavy, co by kamenem
dohodil od Kácovského zámku
s pivovarem a velkolepého hradu

http://www.klaster-sazava.cz/

Český Šternberk.
Kdy proběhne?

V kalendáři si nechte místo na SÁZAVAPES od pátku 8. do neděle 10. září 2017.
Kde strávíme víkend?
Zakotvíme v údolí hned na břehu Sázavy, v Masarykově táboře YMCA v Soběšíně. Každá smečka si
bude moct vybrat typ chatky, která jí bude nejvíc vyhovovat. Plné talíře budete mít od pátku až
do neděle. Podívejte se, co vás na tábořišti čeká.
Jak se na SÁZAVAPES přihlásit?
Přihlašování spustíme během března. Do konce května se budou moci přednostně hlásit členové
Spolku. Potom budou volná místa nabídnuta i dalším zájemcům. O začátku přihlašování vám dáme
vědět na Facebooku a taky na webu Setkání strakáčů. Nezapomeňte se přihlásit včas.
Co se bude dít?
Čeká nás víkend plný zábavy a dobrodružství. Těšte se na tradiční soutěže, aktivity pro psy
a zpívání u táboráku. Připravte se ale i na netradiční výpravy v Posázaví – poklad ukrytý hluboko pod
Českým Šternberkem pořád čeká na odhalení. A znalci by určitě neměli vynechat zlatavý mok jednoho
z nejstarších pivovarů u nás!
Na přednáškách o chovu a životě se strakáčem se k nám letos připojí speciální host. Je jím
profesionální trenér zvířat, odborník na výchovu formou pozitivního posilování a oblíbený vůdce
interaktivních programů se psem v jednom – František Šusta. Po Františkovi štěkne nejeden pes a ani
vy byste si jeho povídání neměli nechat ujít!
Psí počasí nečekáme, ale kdyby náhodou, zastrašit se nenecháme. Bližší informace nejen
k programu se brzy objeví na Facebooku.
Nápady nebo dotazy vítáme!

Tým OK – Ondřej Vokál & Karolína Kratochvílová
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Strakatý kalendář
2017 a 2018
Ten letošní máme na zdi a je povedený! Na
každém snímku je nějaká sportovní akce, fotky
jsou různorodé, strakáči platí za všestranné
šikuly…
Příští kalendář na rok 2018 bude mít téma „Strakáč a jiné zvíře“, vyzýváme tedy vás všechny, kdo
fotíte své strakáčky – máte na to skoro celý rok – fotografujte svá psiska a jejich soužití s dalšími
zvířecími kamarády, vybírejte své nejlepší fotky a posílejte nám je, nejlépe přes úschovnu
(www.uschovna.cz), na e-mail info@spolekstrakacu.cz.
Budeme rádi spíše za přirozeně působící
fotografie soužití pejsků s dalšími zvířaty,
ne příliš viditelně ateliérově aranžované.
Fotky by měly mít rozlišení ideálně asi
4000 x 3000 pixelů a více, ve formátu
JPEG,

pokud

možno

bez úprav

a ořezávání.
Termín

ukončení

zasílání

fotek

je

polovina září 2017.
Kristýna Franková

Anketa strakatá
Máme v čerstvé paměti, co dělali a jak se chovali naši strakáči na Silvestra o půlnoci, popř. 1. 1.
navečer. První anketní otázka, či spíš celé téma, je nasnadě…
V tom lepším případě, kdy jsou vaši psi v pohodě – děláte vy sami pro to něco v průběhu roku nebo
váš pes prostě takové zvuky nikdy neřešil?
A ta nepříjemnější varianta, pokud má váš pes silnou rekci na hluk, máte zkušenost s nějakými
přípravky na uklidnění, šátkovací metodou (half-wrap) nebo máte třeba nějaký rituál, který vašemu
psovi pomáhá?
Napište

mi

prosím

vaše

zkušenosti,

popř.

rady

ostatním

majitelům

citlivých

strakáčů

na strakati.psi@seznam.cz, nejlépe do konce dubna. V dalším čísle zpravodaje vám poskytneme
vyhodnocení a budeme mít ještě dost času do konce roku nechat se něčím inspirovat…
Simona Šádková
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Výsledky výstav
13. 8. 2016 Interdog Mladá Boleslav
posuzovala: Zuzana Brotánková

psi

mezitřída

Dárek ze Zlatého Lankastru

VD1

otevřená

Eliáš Zlatíčko

V1, CAC

šampionů

Angel ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, BOB

Erin ze Zlatého Lankastru

V1, CAJC, BOJ

Fatima ze Zlatého Lankastru

V3

Charita Dakam

V2

mezitřída

Drinna ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

otevřená

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti

V1, CAC

šampionů

Agnes ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, BOS

veteránů

Atina z Luční ulice

V1, BOV

mladých

feny

20. 8. 2016 KV KCHMPP (bez titulu Klubový vítěz)
posuzovala: Lenka Frnčová
mezitřída
psi

Blacky Love in paws

V1, CAC

Pady Červený muškát

V2, rez. CAC

Canabis Bonasa Sorbus

V1, CAC, BOS

Bubbu Love in paws

V1, CAC, BOB

Endivie Bonasa Sorbus

VD2

Brilla Amorevita

V1, CAC

otevřená

mezitřída
feny
otevřená
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4. 9. 2016 KV Spolku českého strakatého psa
posuzovala: Linda Voláriková
mladých

Elvis ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

Cris od Libota

VD4

Dalamánek Barunidlo

V3

Damián z AKátového hájku

V2

Hrom Dakam

V1, CAC

Artes Bohemia Beltain

V2, rez. CAC

Bandito Amorevita

V3

Canabis Bonasa Sorbus

VD4

Colens Caeles LeaWil

V1, CAC

Chloupek z Majklovy zahrady

VD

Ivan Strakatý samet

VD

Akim Lech na pelech

V1, CAC, KV, BOS

Angel ze Zlatého Lankastru

V2, rez. CAC

Bruno ze Zlatého Lankastru

V3

Coffee Amorevita

VN1, nejlepší štěně

Bramína Nella Belavia

V2

Erin ze Zlatého Lankastru

V3

Fatima ze Zlatého Lankastru

V1, CAJC, BOJ

Cilly od Libota

VD4

Dobra Barunidlo

VD

Drinna ze Zlatého Lankastru

V2, rez. CAC

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti

V3

Endivie Bonasa Sorbus

V1, CAC

Befaria Bella LeaWil

V2, rez. CAC

Berta Strašecká packa

V1, CAC

Celeste ze Zlatého Lankastru

VD3

Dýně Bonasa Sorbus

VD4

mezitřída

psi
otevřená

vítězů

štěňata

mladých

feny

mezitřída

otevřená
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pracovní

vítězů

veteránů

Amálka České kouzlo

V1, CAC

Baileys ze Zlatého Lankastru

V2, rez. CAC

Celina z Luční ulice

V3

Ctislávka Zlatíčko

V1, CAC, KV, BOB

Albínka Barunidlo

V2

Antonie Barunidlo

VD3

Bessie ze Strakaté rokle

V1, BOV

11. 9. 2016 33. Podještědská výstava – krajská
posuzoval: MVDr. František Šimek
veteránů

Cíněnka Strakatý samet

V1, VT, 2. BONB

mezitřída

Celestie Zli-Rů

V1, VT, KV, 2. BIG NON FCI

feny

24. 9. 2016 Moravskoslezská národní výstava psů Brno
posuzovala: Božena Ovesná

psi

mladých

Kvítek Libachar

V1, CAJC, BOS

mezitřída

Eliáš Zlatíčko

V1, CAC, NV

veteránů

Barbero Rubínový květ

V1

mladých

Charita Dakam

V1, CAJC, BOJ

mezitřída

Drinna ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, NV, BOB

Bubbu Love in paws

V2, rez. CAC

Izzi z Majklovy zahrady

V1, CAC

Atina z Luční ulice

V1, BOV

feny
otevřená
veteránů

8. 10. 2016 MVP České Budějovice
posuzoval: Tibor Havelka
štěňata

Čert ze Studnic

VN1

mladých

Draco z Luční ulice

V1, CAJC, BOS

Fatima ze Zlatého Lankastru

V2

Charita Dakam

V1, CAJC, BOJ, BOB

psi

feny

mladých

12

Strakatý e-zpravodaj 22/2016

mezitřída

Erin ze Zlatého Lankastru

nepřítomna

otevřená

Drinna ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

Agnes ze Zlatého Lankastru

V2

Bellis Berkast

V1, CAC

Atina z Luční ulice

V1, BOV

šampionů
veteránů

15. 10. 2016 KV KCHMPP Mladá Boleslav
posuzoval: Antonín Karban

psi

štěňata

Amon Strakatá packa

nepřítomen

mladých

Draco z Luční ulice

V1, CAJC

mezitřída

Damián Barunidlo

V1, CAC

otevřená

Dino od Milníku 05

V1, CAC

vítězů

Angel ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, KV, BOB

Cornelia Berkast

V2

Fatima ze Zlatého Lankastru

V1, CAJC, BOJ, BOS

Bubbu Love in paws

V2, rez. CAC

Celestie Zli-Rů

VD3

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti

VD4

Erin ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

Kráska Libachar

V

Aira Strašecká packa

V2, rez. CAC

Arlet ze Zlatého Lankastru

V4

Connie Pharlap

V

Drinna ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

Jamika Libachar

V

Prima Červený muškát

V3

Agnes ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, KV

Albínka Barunidlo

V1, BOV

Cíněnka Strakatý samet

V2

mladých

mezitřída

feny

otevřená

vítězů
veteránů
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16. 10. 2016 Výstava neuznaných Mladá Boleslav
posuzoval: Otakar Vondrouš
štěňata

Čert ze Studnic

VN1

Draco z Luční ulice

V1, CAJC

Bart Strakatý kámoš

VD2

Brem Love in paws

VD1

Baryk Strašecká packa

VD3

Bumerang z Akátového hájku

VD2

Hacker Dakam

V1, CAC

Akim Lech na pelech

V1, CAC, BOS

Angel ze Zlatého Lankastru

V2, rez. CAC

Eliáš Zlatíčko

V3

Feryn Strakatý samet

V1

Berka České kouzlo

V2

Bonnie Strakatý kámoš

VD3

Fatima ze Zlatého Lankastru

V1, CAJC, BOJ

Arlet ze Zlatého Lankastru

V3

Connie Pharlap

V2, rez. CAC

Drinna ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, BOB

Jamika Libachar

VD4

Prima Červený muškát

nepřítomna

Bubbu Love in paws

V3

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti

V2, rez. CAC

Erin ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

Kráska Libachar

VD4

Agnes ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

Albínka Barunidlo

V2

Brilla Rubínový květ

V1, BOV

mladých
mezitřída

psi

otevřená

vítězů

čestná

mladých

otevřená

feny

mezitřída

vítězů
veteránů
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29. 10. 2016 MVP Praha
posuzovala: Zuzana Brotánková

psi

štěňata

Amon Strakatá packa

VN1

otevřená

Cipísek Zli-Rů

VD1

šampionů

Eliáš Zlatíčko

V1

Charita Dakam

V1, CAJC, BOJ

Fatima ze Zlatého Lankastru

V2

Erin ze Zlatého Lankastru

nepřítomna

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti

V2, rez. CAC

Drinna ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, BOB

Bellis Berkast

V1, CAC

Agnes ze Zlatého Lankastru

V2, rez. CAC

Atina z Luční ulice

V1, BOV

mladých
mezitřída
feny

otevřená

šampionů
veteránů

30. 10. 2016 MVP Praha
posuzoval: MVDr. František Šimek

psi

mladých

Draco z Luční ulice

V1, CAJC

otevřená

Cipísek Zli-Rů

V1, CAC

šampionů

Eliáš Zlatíčko

V1, CAC, BOB, 4. BONB

Charita Dakam

V1, CAJC, BOJ

Fatima ze Zlatého Lankastru

V2

Erin ze Zlatého Lankastru

nepřítoman

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti

V2, rez. CAC

Drinna ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, BOS

šampionů

Agnes ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

veteránů

Atina z Luční ulice

V1, BOV

mladých
mezitřída
feny
otevřená
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7. 1. 2017 NV Olomouc
posuzoval: Otakar Vondrouš
mladých

Draco z Luční ulice

V1, CAJC, BOJ, BOS

šampionů

Eliáš Zlatíčko

V1, CAC, NV

mladých

Bramína Nella Belavia

V1, CAJC

otevřená

Drinna ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, NV, BOB

psi

feny

Fotokatalogy z klubových akcí zachycující strakaté krasavce naleznete na:
https://strakaci.cz/dokumenty/20160904.pdf
https://strakaci.cz/dokumenty/20161015.pdf
https://strakaci.cz/dokumenty/20161016.pdf
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Výsledky bonitace KCHMPP
16. 10. 2016, Mladá Boleslav
Bonitoval: Otakar Vondrouš

Amy Strakatý kámoš
*30. 1. 2014
kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 16,3 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Aréna Strakoli
*3. 9. 2014
kohoutková výška: ? cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 12,7 kg
DKK B / B
LP 1 / 1
Odložená bonitace – bázlivost.

Bart Strakatý kámoš
*6. 5. 2015
kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,6 kg
DKK A / A
LP 0 / 0
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Baryk Strašecká packa
*15. 8. 2014
kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P4 oba dole, P2 vlevo dole
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 15,9 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Bonnie Strakatý kámoš
*6. 5. 2015
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,2 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Brem Love in paws
*11. 11. 2014
kohoutková výška: 55 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 18 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno
Omezení na 1 vrh.
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Cornelia Berkast
*8. 5. 2015
kohoutková výška: 43 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 11,2 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Daisy z Akátového hájku
*12. 1. 2015
kohoutková výška: 52 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 20 kg
DKK D / C
LP 1 / 1
Omezení na 1 vrh.

Dasty ze Zlatého Lankastru
*11. 3. 2015
kohoutková výška: 54 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá krátká
hmotnost: 20,4 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno
Omezení na 1 vrh.
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Eliáš Zlatíčko
*7. 4. 2015
kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 16,2 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Hacker Dakam
*10. 9. 2014
kohoutková výška: 54 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 19,4 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Výsledky bonitace Spolku čsp
4. 9. 2016, Lednice
Bonitovala: Linda Voláriková (SK)

Ábel z Nadějkovských drah
*11. 5. 2014
kohoutková výška: 53 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 16,7 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno
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Alan Lech na pelech
*17. 7. 2012
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: 7 řezáků nahoře
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 16,2 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno
Nechovný.

Bandito Amorevita
*26. 2. 2014
kohoutková výška: 51,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 15 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Berta Strašecká packa
*15. 8. 2014
kohoutková výška: 44 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 11 kg
DKK A / A
DLK A / A
LP 1 / 1
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Brusinka ze Studnic
*14. 3. 2013
kohoutková výška: 44 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1 oba nahoře,
P1 oba dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 13,2 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Bumerang z Akátového hájku
*30. 1. 2012
kohoutková výška: 53 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 18,5 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Celeste ze Zlatého Lankastru
*14. 5. 2014
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 16 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno
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Cilly od Libota
*1. 2. 2015
kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P4 oba dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,9 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Colens Caeles LeaWil
*23. 4. 2014
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P4 oba dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 17 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Cris od Libota
*1. 2. 2015
kohoutková výška: 48,5 kg cm
skus: nůžkový
chrup: nezjištěno
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost 15,5 kg
DKK B / B
LP nevyšetřeno
Bonitace odložena – problematická
povaha
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Dalamánek Barunidlo
*12. 2. 2015
kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 14,5 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Dino od Milníku 05
*9. 9. 2012
kohoutková výška: 53 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 20,1 kg
DKK B / B
LP 0 / 0

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti
*29. 3. 2015
kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá krátká
hmotnost: 13,7 kg
DKK A / A
LP 1 / 1
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Dýně Bonasa Sorbus
*9. 12. 2013
kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,5 kg
DKK C / B
LP 0 / 0

Elvis ze Zlatého Lankastru
*5. 5. 2015
kohoutková výška: 47,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá dlouhá
hmotnost: 16 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Endivie Bonasa Sorbus
*6. 11. 2014
kohoutková výška: 43 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 11,6 kg
DKK A / A
DLK A / A
LP 0 / 0
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Hrom Dakam
*10. 9. 2014
kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 18,6 kg
DKK A / A
DLK A / A
LP 0 / 0

Chloupek z Majklovy zahrady
*23. 3. 2014
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 16,4 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Ivan Strakatý samet
*10. 12. 2013
kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 19,1 kg
DKK B / A
LP 0 / 0
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Narozené vrhy – přehled odchovů
ve Spolku českého strakatého psa
E ze Strakatého dvorku
Fx
3,27 %
KZP
93,33 %

nar. 23. 7. 2016
5 psů
m. Andělka ze Strakatého dvorku
0 fen
o. Balda z Akátového hájku

A Kremlovic
Fx
1,56 %
KZP
83,33 %

nar. 7. 8. 2016
3 psi
m. Bleška ze Studnic
4 feny
o. Neptun Červený muškát

A od Patrona Rocha
Fx
5,19 %
KZP
86,67 %

nar. 20. 8. 2016
2 psi
m. Ayrin ze Zlatého Lankastru
3 feny
o. Briann Pharlap

A Sem tam Kladně
Fx
4,49 %
KZP
86,67 %

nar. 30. 8. 2016
4 psi
m. Arvika Nella Belavia
0 fen
o. Angel ze Zlatého Lankastru

A z Údolí Blanice
Fx
1,71 %
KZP
93,33 %

nar. 10. 12. 2016
2 psi
m. Brigita Bohemia Beltain
3 feny
o. Gregor Prosmycký dvůr

Andělka s Edíkem
na Strakatém dvorku
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Narozené vrhy – přehled
odchovů v KCHMPP
L Libachar
Fx
0,78 %
KZP
96,67 %

nar. 6. 8. 2016
7 psů
m. Arlet ze Zlatého Lankastru
2 feny
o. Bartoloměj ze Strakatého dvorku

B Hogo Fogo Kulík
Fx
5,47 %
KZP
86,67 %

nar. 16. 8. 2016
6 psů
m. Felína Strakatý samet
3 feny
o. Bastien Zli-Rů

X z Česlova
Fx
6,52 %
KZP
80 %

nar. 17. 9. 2016
2 psi
m. Venuše z Česlova
2 feny
o. Aragonit ze Studnic

I Dakam
Fx
4,25 %
KZP
77 %

nar. 11. 10. 2016
4 psi
m. Elita Dakam
3 feny
o. Dasko z Majklovy zahrady

F Pharlap
Fx
3,13 %
KZP
86,67 %

nar. 15. 10. 2016
5 psů
m. Divizna Bonasa Sorbus
1 fena
o. Bar Dakam

A u Melluzínky
Fx
1,56 %
KZP
90 %

nar. 21. 10. 2016
3 psi
m. Cameron ze Zlatého Lankastru
1 fena
o. Brix z Luční ulice

G ze Zlatého Lankastru
Fx
2,34 %
KZP
90 %

nar. 25. 10. 2016
6 psů
m. Baileys ze Zlatého Lankastru
3 feny
o. Sopík z Česlova

A z Hraběcí aleje
Fx
3,13 %
KZP
90 %

nar. 23. 12. 2016
1 pes
m. Brida Zli-Rů
0 fen
o. Sebastián z Česlova

A Libišácká ťapka
Fx
3,52 %
KZP
90 %

nar. 8. 1. 2017
2 psi
m. Agnes ze Zlatého Lankastru
4 feny
o. Cífek od Milníku 05

Mimina „L“ Libachar
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Složené zkoušky
Amálka České kouzlo
zkouška
- OBZ
- ZZO1
psovod: Eliška Maierová

Baron z Luční ulice
zkouška LA2
psovod: Alena Pichová

Arabela Strakaté tornádo
zkouška OBZ
psovod: Eva Vlasáková Šitnerová
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Fanka z Majklovy zahrady
zkouška FPr2
psovod: Josef Ludvík

Albert ze Strakatého dvorku
zkouška LA3
psovod: Iva Říhová

Dýně Bonasa Sorbus
zkouška F1
psovod: Michaela Škardová
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Ctimilka Zlatíčko
zkouška
- ZMP1
- ZZO2
- FPr1
- NW NZ
psovod: Erika Fiantová

Eliáš Zlatíčko
zkouška canisterapeutická
psovod: Erika Fiantová

Akira od Libota
zkouška DWD2
psovod: Kristýna Blažejová
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Berenita Nella Belavia
zkouška DWD1
psovod: Kristýna Blažejová

Arvika Nella Belavia
zkouška MA2
psovod: Pavla Kadeřábková

Celestie Zli-Rů
zkouška OBZ
psovod:
Lea Pletichová Wildnerová

32

Strakatý e-zpravodaj 22/2016

Hrom Dakam
zkouška:
- ZZO
- ZOP
psovod: Andrea Veverková

Průběžné výsledky pracovní soutěže 2017 a složené zkoušky najdete na stránkách www.adesso24.eu

Vyhodnocení šampionátu Spolku
Spolek českého strakatého psa uděluje v roce 2016 tituly
Klubový šampion – Celina z Luční ulice
Klubový veterán šampion – Bessie ze Strakaté rokle
Pracovní šampion – Ctimilka Zlatíčko

Bessie ze Strakaté rokle
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Výsledky výstavní soutěže za rok 2016
Pes roku 2016

Veterán roku 2016

1. Angel ze Zlatého Lankastru 91 bodů

1. Atina z Luční ulice

2. Eliáš Zlatíčko

87 bodů

3. Draco z Luční ulice

59 bodů

112 bodů

Fena roku 2016

Chovatelská stanice roku 2016

1. Drinna ze Zlatého Lankastru 196 bodů

1. ze Zlatého Lankastru

550 bodů

2. Bellis Berkast

2. z Luční ulice

174 bodů

3. Zlatíčko

140 bodů

82 bodů

3. Agnes ze Zlatého Lankastru 80 bodů

Výsledky soutěže
Pracovní strakáč za rok 2016
1. Albert ze Strakatého dvorku
2. Guma z Majklovy zahrady
3. Arvika Nella Belavia

80 bodů
73,5 bodu
41 bodů

Vítězové jednotlivých sportů

sportovní kynologie
agility
obedience
dogtrekking
dogdancing

Fanka z Majklovy zahrady
Albert ze Strakatého dvorku
Appia Amorevita
India z Majklovy zahrady
Arvika Nella Belavia
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Členská schůze
Spolku českého strakatého psa
Členská schůze se konala 26. 11. 2016 v hotelu Olymp v Praze – Klánovicích. Přítomno bylo
43 členů. Při prezenci každý dostal hlasovací lísteček a klíčenku s logem českého strakatého psa.
Poděkování – Jolana Nováková, viz dále.
Přítomní členové byli seznámeni
-

s hospodařením Spolku; byla schválena výše a termín splatnosti členských příspěvků.
Zaslané platby je možné kontrolovat na transparentním účtu Spolku.

-

se zprávou dozorčí rady

-

s vyhodnocením šampionátu Spolku

-

s plánovanými akcemi na rok 2017

Na schůzi proběhla volba orgánů Spolku (výbor, dozorčí rada, chovatelské kolegium) a zástupce
na schůzi KCHMPP.
Po přestávce na oběd byly vyhlášeny výsledky soutěží Výstavní pes a Pracovní pes 2016, slovo si
poté vzala poradkyně chovu p. Zdeňka Vaňourková. Shrnula situaci s chovnou základnou čsp
a administrativními povinnostmi chovatelů. Apelovala především na dodržování termínů dle
chovatelských řádů a výchovu a přípravu psů na bonitace a výstavy.
Podrobný zápis ze schůze naleznete na webu Spolku ČSP. Prosíme, upravujte a aktualizujte
v administrativním systému http://administrativa.spolekstrakacu.cz/clen/prihlaseni údaje o členu
i psovi!
Simona Šádková a Jolana Nováková

Pozornost účastníkům schůze.
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Jak již bylo zmíněno, úvod členské schůze patřil velkému děkování ze strany předsedkyně
Spolku čsp Jolany Novákové:
Díky, strakatá parto!
Moc hezky to řekl Tomáš Majerko, co má Axe: kdo si pořídí strakatého psa, získá k němu ještě jeden
senzační bonus, a tím je strakatá parta. Na schůzi jsme si sice řekli, komu náleží poděkování, ale tam
nebyli všichni. Takže bych to ještě jednou ráda zopakovala. A aby nevznikl problém, komu patří větší
dík, vezmu to abecedně:
Ája Veverková

Spolu s Kristýnou připravovala kalendář 2017, je autorkou textů.

Alena Marešová

Vede strakatou mapu a hlavně geniální web plemenitby českých
strakatých psů.

Alena Pichová

Vede hospodaření spolku a stará se o členskou základnu. Na první
pohled neviditelná aktivita, bez které by to ale nešlo.

Dana Vaňourková

Je členkou týmu Štěňata strakatá.

Dáša Milan Vokálovi

Jsou členové týmu Štěňata strakatá + uspořádání vycházky.

Dita a Tomáš Litera

Starají se o web Spolku.

Erika Fiantová

Uspořádání dogtrekového závodu.

Eva a Pavel Vlasákovi

Uspořádali vycházky a kromě toho strakatou Skočkiádu –
neformální závod pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet agility.

Eva a Petr Homolkovi

Každoroční pořádání výcvikového tábora.

Eva Vácová

Vede evidenci a speciální webové stránky akce Pracovní pes.

Filip Korvas

Uspořádání vycházky.

Ivana a Jirka Lukášovi

Uspořádání vycházky.

Jana a Zuliko Vychytilovi

Jsou členové týmu Štěňata strakatá.

Jana Brožková

Je členkou týmu Štěňata strakatá.

Jana Kalinová

Specialistka na víkendové pobyty.

Jarda Kopecký

Uspořádání vycházky.

Jarka a Radim Nedomovi

Uspořádání vycházky.

Katka Milbachová

Zajišťuje organizačně výstavy, vede evidenci soutěže Pes roku
a mimo to funguje v chovatelském kolegiu.

Katka Ungrová

Je členkou týmu Štěňata strakatá.

Kriskýna Franková

Graficky připravila kalendář Strakaté sportování, který mnohým
momentálně visí v domácnosti.

Lea Pletichová Wildnerová

Je členkou chovatelského kolegia, na akcích, kterých se účastní,
pořádá přednášky o zdraví strakatých psů.

Marek Míka

Uspořádání vycházky.

Maří Vodičková

Vycházky, Maří je rekordmanka, loni jich uspořádala 7 včetně noční
vycházky, plus dvě víkendové akce – akce Staří ale dobří a Splutí
Ohře.
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Milan Novák

Distribuuje turistické vizitky, je členem týmu Štěňata strakatá.

Milan Vyskočil

Uspořádání vycházky.

Pavel Antoš

Každoročně provádí audit hospodaření Spolku, pomáhá připravit
daňové přiznání.

Pavlína Nowoková

Uspořádání vycházky.

Petr Blažej

Uspořádání vycházky.

Petra Doleželová

Zajistila MČR českých strakatých psů v agility, které se loni konalo
v Přerově.

Simona Šádková

Připravuje Strakatý zpravodaj.

Šárka a Pavel Šimšovi

Uspořádání vycházky.

Terka Koubková

Má na starosti strakatý geocaching, každoročně svolává brněnské
předvánoční setkání.

Veronika Hyblerová Trachtová

Vede facebookovou skupinu ČSP aneb pravda skáče někde venku.

Zdeňka Vaňourková

Nezastoupitelná práce poradkyně chovu. Možná se to nezdá, ale
vést v pořádku celý ten úřad vyžaduje spoustu času a nadšení.

Zuzka Krejčiříková

V roce 2016 uspořádala Setkání, Mistrovství národních plemen
v obedienci

a výcvikový

tábor.

Kromě toho vede

evidenci

Pracovního šampionátu spolku ČSP a na akci Štěňata strakatá
působí jako lektor výcviku.
Uff. Určitě jsem v tom výčtu na někoho zapomněla – předem se omlouvám. Ale to hlavní, co
ze všech těch pochval plyne, je: strakáči jsou dobrá parta, kde rozhodně vše neleží na bedrech úzké
skupinky jakéhosi výboru. Díky vám všem, kteří jste ochotni udělat něco navíc i pro ostatní. A díky
i těm, kdo se těch všech akcí účastní a tvoří bezva tým, který se schází na vycházkách, výstavách,
víkendovkách, závodech… Společně tak nejen radostně trávíme čas se strakatými psy,
ale přispíváme i k prezentaci plemene. Díky moc

Jolana N.

Ano, spousta práce, času, ale také nadšení a radost. Motivací nám jsou příjemné chvíle se svými
pejsky a skvělými lidmi, se kterými bychom se v každodenním životě těžko potkali. A motivací je nám
člověk, který dělá velkou spoustu práce jakoby nic a kterého vždycky rádi vidíme ☺
Díky Tobě, Jolano!!!
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Členská schůze KCHMPP
Členská schůze sekce český strakatý pes se konala 26. 11. 2016 v hotelu Olymp v pražských
Klánovicích. Přítomno bylo 25 členů.
V úvodu byly schváleny tyto body:
-

sčítací komise (Milan Vokál)

-

zapisovatelka schůze (Simona Šádková)

-

jednací řád

-

program schůze

V rámci samotného programu:
-

paní poradkyně chovu Zdeňka Vaňourková informovala o chovu čsp, zdraví, administrativě,
plánovaných akcích na rok 2017 – podrobněji níže

-

bylo zvoleno osm delegátů (+ 1 náhradník) sekce ČSP na valnou hromadu KCHMPP (Hana
Dobrá, Kateřina Ungrová, Jolana Nováková, Dagmar Vokálová, Alena Pichová, Věra
Libichová, Imád Atassi, Pavel Antoš; náhradník – Ivana Lukášová)
Valná hromada KCHMPP se koná 14. 1. 2017 v hotelu Svornost, Praha – Dolní Počernice.

-

podceňování výchovy štěňat a jejich přípravy na bonitaci a výstavy,
význam akce Štěňata strakatá

-

připravuje se bonitační manuál

-

nenechá-li se pes posoudit při bonitaci – nelze uchovnit

Podrobný zápis z členské schůze naleznete na webových stránkách klubu.
upravila: Simona Šádková
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Zpráva poradkyně chovu ČSP
p. Zdeňky Vaňourkové
Zpráva o chovu českého strakatého psa v roce 2016
Bonitace
-

uskutečnily se 4x KCHMPP, 1x Spolek čsp

-

celkem bonitováno 53 zvířat (34x KCHMPP, 19x Spolek čsp; 30x přeregistrace);
33x čžb krátká, 11x čžb dlouhá, 6x hžb krátká, 3x hžb dlouhá

Krytí
-

počet vrhů: 27 + 2

-

průměrný koeficient příbuznosti: Fx = 3,30 %; 4 vrhy s Fx = 0 %

-

průměrný koeficient ztráty předků: KZP = 86,78 %; 1 vrh s KZP = 100%

-

průměrný věk psa: 6,36 let

-

průměrný věk feny: 4,23 let

-

alespoň jeden z rodičů by měl být starší 4 let (riziko epilepsie)

Chovatelská základna
chovní psi
-

celkem: 108 (78x čžb krátká, 20x čžb dlouhá, 6x hžb krátká, 4x hžb dlouhá)

-

DKK: vyšetřeno 97x (90 %); 48x A, 21x B, 21x C, 7x D

-

LP: vyšetřeno 98x (91 %); 67x 0, 25x 1, 6x 2

-

plnochrupí: 79 (73 %); neplnochrupí: 29 (27 %)
chovné feny

-

celkem: 94 (65x čžb krátká, 13x čžb dlouhá, 9x hžb krátká, 7x hžb dlouhá)

-

DKK: vyšetřeno 93x; 61x A, 23x B, 8xC, 1x D, 1x po úraze nelze vyšetřit

-

LP: vyšetřeno 96x; 65x 0, 24x 1, 6x 2, 1x 3

-

plnochrupé: 72 (77 %); neplnochrupé: 22 (23 %)

Pro rok 2017 je doporučený maximální počet štěňat po jednom chovném zvířeti
(dle doporučení FCI International Breeding Strategies):
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Zdraví štěňat – vylučující vady a vady nevhodné do chovu
-

zálomky na ocasech

-

kýly – tříselná, šourková, rozsáhlejší pupeční

-

vady skusu

-

nesprávný počet řezáků v mléčném chrupu

-

srdeční vady

-

epilepsie (nejčastěji mezi 2. a 4. rokem věku)

-

kryptorchizmus
Prosba (i výzva) k chovatelům – občas obešlete majitele svých štěňat a ptejte se na zdraví.

V případě výskytu závažných onemocnění (zejména EPILEPSIE) to prosím oznamte poradkyni
chovu nebo chovatelskému konziliu.
Administrativa v chovu
-

o krycí list žádá majitel chovné stanice (lze i žadatel o ch. st.) v dostatečném předstihu

-

majitel ch. st. je členem chovatelského klubu nebo uzavře s příslušným klubem smlouvu
o poskytování chovatelského servisu nečlenovi

-

odeslání krycího listu do 7 dní po krytí (i po nezdařilém) – oskenovat 1. část KL a vložit
do administrativního programu

-

odeslání přihlášky vrhu přes administrativní program do 7 dní od porodu

-

hlášení, že fena nezabřezla (pokud neporodí do 75 dnů od krytí)

-

po potvrzení poradcem chovu vytisknout přihlášku vrhu a poslat poštou společně s KL
na adresu poradce chovu – do 7 dní od porodu

-

hlášení změny majitele/držitele chovného jedince poradci chovu

-

od 42. dne věku štěňat – označení štěňat (čip / tetování), kontrola vrhu (formuláře jsou
na webu klubů)

-

o vydání průkazů původu žádá poradce chovu na základě ÚPLNÉ dokumentace k vrhu

Plánované akce v roce 2017 – výstavy a bonitace v KCHMPP a Spolku ČSP
-

14. 1. 2017

Valná hromada KCHMPP (hotel Svornost)

-

11. 2. 2017

KCHMPP bonitace Kněževes

-

29. 4. 2017

KCHMPP Dětřichov + bonitace

-

17. 6. 2017

KCHMPP SV+ KV Mladá Boleslav + bonitace

-

18. 8. 2017

KCHMPP KV Mikulov + bonitace

-

10. 9. 2017

Spolek čsp KV + bonitace

-

21. 10. 2017

KCHMPP KV s KV Mladá Boleslav + bonitace

-

22. 10. 2017

KCHMPP výstava FCI neuznaných plemen, Mladá Boleslav

-

12. – 14. 5. 2017

Štěňata strakatá, Věšín u Příbrami; pro štěňata narozená v roce 2016

-

8. – 10. 9. 2017

Setkání čsp

-

Členská schůze KCHMPP + Sčsp pravděpodobně listopad 2017 (? 25.11.)

-

Soutěž 2017 – výstavní, pracovní
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Diskuze + různé
-

Prosba (i výzva) k chovatelům – občas obešlete majitele svých štěňat a ptejte se na zdraví.
V případě výskytu závažných onemocnění (zejména EPILEPSIE) to prosím oznamte
poradkyni chovu nebo chovatelskému kolegiu.

-

výchova a příprava strakáčů na bonitace a výstavy (bázlivost, agresivita, nevychovanost!)

-

sankce za nedodržování termínů dle chovatelských řádů

-

kroky ke sjednocení exteriéru plemene (měření důležitých indexů na těle psa, bonitační
protokol)
upravila: Simona Šádková

Příprava psů na výstavu a bonitaci
Nepodceňujte psychickou přípravu psa na výstavu a bonitaci!
Bonitace je velmi důležitá akce, jejíž výsledek v podobě bonitačního protokolu slouží jako zdroj
informací pro budoucí chov. Abychom mohli správně a co nejpřesněji zaznamenat potřebné údaje
o každém zvířeti do protokolu, je potřeba, aby jak majitel, tak i jeho pes spolupracovali s bonitační
komisí. V praxi to znamená, že lze bez problémů psa změřit v kohoutku, zvážit, spočítat zuby
a zkontrolovat skus a ověřit identitu (tetování / čip). Není možné, aby bonitační komise přemlouvala
každého jedince, jestli by nechtěl chvíli stát a nechat si tuto manipulaci líbit. V roce 2016 bylo
zbonitováno celkem 41 strakáčů a zdaleka ne všichni byli připraveni.
Proto bych ráda poprosila všechny majitele, kteří se se svými strakáči chystají v letošním roce
na výstavu či bonitaci, aby nepodceňovali přípravu psů a socializaci. Český strakatý pes je
společenské a snadno ovladatelné plemeno. Je tedy nepřípustné, aby byli bonitováni agresivní, bázliví
a nevychovaní jedinci.
Zdeňka Vaňourková

Zdeňko, obrovsky děkujeme za všechno, co pro strakáče a pro nás děláš a za to, jaká jsi ☺!
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Valná hromada KCHMPP
Aktuality ze Shromáždění delegátů KCHMPP konaného 14. 1. 2017
Složení výboru KCHMPP:

Jaroslav Rudolf, Vendula Rybárová, Markéta Hartmannová, Kateřina
Milbachová, Zdeňka Vaňourková

náhradníci:

Dagmar Coubalová, Jana Ošoncová

Složení dozorčí rady KCHMPP: Jitka Rodová, Michaela Jeleňová, Jitka Kriecherbecková
náhradník:

Milan Bílovecký

Úprava stanov dle nového OZ
Sekce – členská schůze je usnášeníschopná při účasti alespoň 15 % členů; volba delegátů
na Shromáždění Delegátů je možná pouze z přítomných členů.
Směrnice o poplatcích v KCHMPP
agenda vedoucí k vydání PP
členové KCHMPP: 0 Kč
nečlenové 300 Kč / vrh
vícenáklady: při nedodržení termínů stanovených klubem spojených s vydáním PP (odeslání KL
po krytí, odeslání přihlášky vrhu, žádost o PP) je stanovena částka 100 Kč za každé živě narozené
štěně konkrétního vrhu. Při opakovaném nedodržení je částka 200 Kč za každé živě narozené štěně
konkrétního vrhu.
Od června 2017 – povinnost dodat zdravotní vyšetření do data konání bonitace (DKK, LP)
Háravá fena smí na bonitaci jen po předchozí dohodě s poradcem chovu.
Zapůjčení původně českého jedince ze zahraničí je považováno za reimport.
Zdeňka Vaňourková
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Nosework
Na členské schůzi Spolku čsp
padla

řeč

u

„pracovního

šampiona“ na nový psí sport
NOSEWORK.

Nezáleží

na plemeni, věku psa či jeho
dosavadním
nosem“

je

záležitostí

výcviku,
pro

„práce
chlupáče

přirozenou

Ctimilka hledá…

a zábavnou...
„Nosework vychází z této praxe a spočívá v tom, že K9 tým – psovod a jeho pes hledá specifické
pachy civilních látek v obdobných situacích jako profesionální K9 týmy policie, armády a záchranářů.
Tento sport je poprvé zaznamenán v roce 2009 v USA na západním pobřeží ve státě Kalifornie, tam
se pořádaly i první oficiální závody. Nyní má americká asociace tohoto sportu kolem 5000
registrovaných psů ve 48 státech a kanadských provinciích. V roce 2013 vznikl Nosework
klub pod národním kynologickým klubem (UKC) ve Velké Británii. Trénují se a hledají tři základní
pachy – esenciální oleje z břízy, anýzu a hřebíčku.
V České republice jsme uspořádali v roce 2014 první dva semináře věnované výcviku psa
pro hledání specifických pachů, kdy jsme vycházeli z metodiky výcviku pro psovody záchranných psů
při vyhledání pachových předmětů nebo lidských ostatků. Na základě zájmu účastníků těchto
seminářů jsme se na podzim 2014 rozhodli přivést tento sport do České republiky, dát mu pravidla
a sestavit zkušební řád pro Nosework v ČR.
Při jeho tvorbě jsme vycházeli jednak ze zkušebního řádu americké národní asociace, ale hlavně
ze svých dlouholetých zkušeností coby trenérů a psovodů záchranných psů. Přizpůsobili jsme ho
zdejším podmínkám a sestavili ho tak, aby byl vhodný pro všechny kategorie psů a jejich psovodů.
Založili jsme klub (podle nového občanského zákona "zapsaný spolek"), kde chceme sdružovat
zájemce o tento sport, vzdělávat je v tréninkových technikách, pořádat zkoušky a závody a hlavně
propagovat používání pozitivního přístupu k tréninku psů.

Naším cílem je, aby to byl sport

pro každého, ať starého nebo mladého, ať rychlého tak pomalého, velkého či malého psovoda nebo
psa. Při výběru standardních vzorků jsme volili takové, které jsou snadno dostupné a levné.
Hlavním mottem tohoto sportu je zábava a využívání přirozených schopností psů. Cílem hry je
zabavit a pobavit psa, čímž bude spokojený i jeho páníček. Nosework na špičkové úrovni vychází
z metodiky pozitivního posilování. Nátlakem tady toho psovod moc nedosáhne. Vedlejším produktem
tohoto tréninku je upevňování vztahu psovod – pes. Jen ta dvojice, která je dobrý tým, může
mít při noseworku výsledky. Toto jsme si mnohokrát ověřili při nasazeních v ostrých pátracích akcích,
kdy výsledek a mnohdy lidský život závisí právě na kvalitě tohoto pouta mezi psovodem a jeho
psem. Jednotlivé zkoušky vychází z reálných situací, na které se připravují psi profesionálních složek,
mají různé zaměření a kladou různé nároky na zkoušený tým tak, aby si každá dvojice našla to, co je
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bude bavit, a pro co mají nejlepší předpoklady. Každý psovod si tak může vyzkoušet, jak je zdatný
v práci se svým psem a jejich týmové souhře. Zažije pocity profesionálního psovoda, který umí číst
svého psa, zná zákonitosti šíření pachu a může mu tak při hledání účinně pomoci, stejně tak jako pes
pomáhá jemu a odevzdá maximum svých možností a schopností pro svého týmového parťáka.
V tomto sportu se nehraje na krásu, body či vteřiny, tady platí jen to, co v reálu, našel – nenašel.“
zdroj: http://nosework.webnode.cz/nosework/

…přihořívá…

…zaměření…

Na uvedeném webu je podrobně rozepsán zkušební řád. Směry noseworku jsou čtyři – přírodní
terény, lidská prostředí, voda a rozlišování v řadách předmětů a osob. Každá z uvedených specializací
má čtyři úrovně.
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Šikovní strakáči čmuchači tuto disciplínu již objevili… První noseworkovou zkoušku (NW NZ) složila
na podzim Ctimilka Zlatíčko Eriky Fiantové. Eriku jsem poprosila o odpovědi na několik otázek, které
mě při pročítání zkušebního řádu napadly a mohly by začínajícím týmům pomoct v tréninku:
1. Typ vyhledávaného vzorku u základních zkoušek nemusí být ten daný standardní (skořice
nebo kůra pomeranče). Na jaký vzorek jsi s Miluškou trénovala a jaký jsi použila na zkoušce?
Dala jsem na radu naší trenérky Kláry Hlubocké a tak zatím, jako začátečníci, čucháme
na pomerančovou kůru. Celou skořici si může pes lehce spojit s klacíkem a brát ji
do tlamy, což je nežádoucí. Proto je pro začátek vhodnější právě kůra.
2. Jak Miluška vzorky označuje a jak jsi postupovala při tréninku označování předmětů?
Na stopě předměty označuje zalehnutím, proto byl tento typ označení nasnadě
a i nejjednodušší. Bylo zbytečné ji učit a motat hlavu jiným označováním. Jen jsem
zvědavá, jak si poradí při čuchání ve vodě. Milča je ale velmi kreativní, proto nemám
strach, že si s "nějak" označením ve vodě neporadí sama, tak aby to vyhovovalo jí
i pravidlům ☺.
Označování předmětů (na stopě) resp. vzorků trénujeme klasicky. Položit předmět, kůru
– ukázat psovi – jakmile přičuchne odměnit pamlskem (cvičíme na pamlsky). Když se
toto zautomatizuje, tak nechat přičuchnout a přidat povel "lehni" a odměňovat jen za to
zalehnutí. Pokud toto pes zvládá sám a automaticky, tak předměty vkládám do stopy,
kůru postupně vzdaluji a postupně ukrývám, zpočátku viditelněji.
3. Věnujete se i jiným "čmuchacím" disciplínám (stopy FPr, vyhledávání předmětů). Jaké povely
pro jednotlivé disciplíny používáš?
Na stopách se povel nedává – pes by měl automaticky nalezený předmět označit.
U NZŘ výcviku malých plemen dávám povely tyto: rozlišování předmětů – "přines",
vyhledávání předmětů + hledání ztraceného předmětu – "hledej". U klubových zkoušek
malých plemen při rozlišení pachu ve sklenicích povel "vyber". U noseworku používám
povel "koření, kde je?"
…úspěšné označení!
Simona Šádková
Erika Fiantová
foto: Niki Balajková
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Moře nebo
Ohře
Se strakáčem obojí!
Moře
Konečně jsme se i my dočkali
a mohli vyrazit na těžce zaslouženou
dovolenou. A jak jinak než obě čoklíny
s námi. Víkend trávíme v Berlíně a v neděli se přesouváme do Thiessowa na jihu Rujány. Místo je to
krásné, penzionek velmi příjemný, kousek je psí pláž (tam ale panička do moře nevlezla, neb tam byly
medúzy) a také přírodní neupravovaná pláž (kde ty slizké potvory nebyly, protože tam slušně foukalo).
Holkám nevadilo nic. Teda Lestíkovi ano. Voda. Ze začátku. Ale pískáček je velmi silná motivace,
takže díky němu se tohle nevodomilné zvíře (což je teda Cíněnka taky a taky to zvládla poprvé
ve čtyřech letech za pískáčka) naučilo vodu tolerovat a trochu si zaplavčit za pískací odměnu… Ale
zpět na začátek. Na psí pláži se vždy našel nějaký parťák na lítačku a blbnutí. Potkali jsme
i kříženečka podobného strakáčovi a majitelé se hned ptali, co to máme my ☺. Takže proběhla osvěta
o strakáčích v německém jazyce. Cíněnka si za pískáčkem zaplavala, Lestík ale před přílivem utíkala,
tak jsme ji nenutili. Spíš se pohonila s kamarády po pláži.
Počasí koupačkám moc nepřálo (kolem 15°C a silný vítr). Ale vzhledem k tomu, že stejně nejsme
plážoví povaleči, vyrážet na výlety nebyl problém. V tomto ohledu to vyšlo výborně. Nepršelo. Sice si
musela panička hned v úterý na trzích koupit čepici a nákrčník, aby nezmrzla, ale co už ☺.
Prošli jsme okolí Thiessowa včetně vyhlídky, vyrazili do Sellinu na parní vláček, který nás dovezl
do Lauterbachu, odkud se jelo do Baabe lodí a z Baabe pěšky zpět do Sellinu pro auto (se zastávkou
na focení s balíky slámy a čuchačkou ke kravám). Pak jsme zavítali do Klein Zicker, kde se taky holky
vylítaly

a

ochutnaly

mini
hrušky. A
z větrné
zas malé

kulaté
po

sejití

vyhlídky
focení

na kládě.
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Jelikož si z minulé dovolené Cíněnka dovezla jantarový obojek, zkoušeli jsme sehnat stejný
i pro Lestinku. Bohužel ani v okolí, ani v Bergenu jsme nesehnali. Vypravili jsme se tedy zas na Kap
Arkonu. Obojky měli. A na Kap jsme vyrazili druhou stranou kolem pole, kde mohly taky holky lítat
na volno. Fičelo pěkně, ale jinak bylo krásně. Zpět do místa pobytu jsme jeli druhou stranou Rujány
přes piditrajekt Wittower Fähre. Otázka pěti minut a asi 20-ti aut na trajektu.
V pátek byla jediná možnost dostat se lodí z přístavu Gager na ostrov Usedom a do muzea
Peenemünde. Na lodi byly holky vzorné (stejně jako na té z Lauterbachu). Hodinu a půl si odpočinuly
pod stolem, a pak se vyrazilo do muzea. Psíci tam bez potíží mohou, pouze nesmí do výstavních
prostor. Takže jsme se s mužem vystřídali. Jeden procházel areál venku s čubami a druhý se kochal
expozicí v budově. Pak jsme obešli ještě přístav, protože do odjezdu lodi byl čas. Zmohlo nás to
všechny, na lodi čuby zas vytuhly pod stolem (páníček také… panička využila příležitosti, že cesta
zpět nebyla v podpalubí, a fotila).
Sobota

–

poslední

den

pobytu, konečně se trochu
oteplilo, teplota se vyšplhala
na "tropických" 21°C. Toho
se muselo využít a i panička
se šla aspoň jednou smočit
do moře, když už u něj týden
byla… a Lestíka jsme naučili
plavat ☺ jak už jsem zmínila
v úvodu. První pokusy byly
nesmělé

a

opatrné.

Ale

postupně jsme ji na pískáčka
lákali dál a dál, až dokonce
udělala

i

pár

temp

a neplašila z toho.

Všechny

plavací

fotky

a

videa

naleznete zde:
https://www.facebook.com/lea.pletic
hovawildnerova/media_set?set=a.14
61020933923913.1073741964.1000
00480625305&type=3
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Krom

plavčení

jsme zvládli ještě
návštěvu

blešáku

v Putbusu (panička
potkanářka

se

nezapře, dotáhla si
klec s vybavením)
a výstavu písečných
soch v Binzi. Trochu
jsme
že se

očekávali,
u

stanu

prostřídáme
v hlídání stračen, ale k našemu velkému překvapení psíci mohli
dovnitř na vodítkách bez problémů a dokonce ani nic neplatili ☺.
Cestou zpět jsme to ještě vzali přes Göhren, odkud vyráží již
zmíněný parní vláček. Krásné lázeňské městečko.
V neděli konec legrace a hurá zpět do Berlína. Připravit se
na návštěvu "paní učitelky" a "spolužačky" z německé konverzace.
Od pondělí do středy jsme je s páníčkem, Cíňou a Lestií prováděli
po Berlíně.

Ohře
Dovolená však nekončí. Ve čtvrtek podvečerní návrat, v pátek
dopoledne přebalit bagáž a hurá na 3. strakaté splutí do Lokte
na Ohři! Dojezd do kempu po 16té hodině. Postavení stanu
(premiéra, panička pořídila nový, dvouvchodový pro 3 osoby, eee,
tedy pro dvě osoby a 2 psy). Naštěstí systém "blbuvzdorný" a postavení se povedlo rychle a účelně.
Na místě již byla Máří s Betkou a Luďka s Arinkou. Následně dorazili Tom s Axem, Eva a Pavel
s Belou a Milan s Dášou, Bésou a Celinou. Další se omluvili, že dorazí v sobotu ráno. Prošlo se okolí,
prozkoumaly možnosti kempového výčepu, opekly se buřtíky a naplánovalo se přesouvání aut, lidí
a psů na bod výjezdu. Psí holky byly unavené po cestě, takže zalezly do svých spacáčků (ano,
panička se pochlapila a vyrobila spacáčky pro strakáčky). Předpověď počasí se mění hodinu
od hodiny, vyhlídky nic moc. Hlavně na sobotu večer a neděli… Nu, uvidíme…
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Noc byla krušná. Hned za stanem jsme měli hlučné sousedy, co přestali hučet v půl třetí ráno. Když
nehučeli, tak aspoň hlasitě chrápali. A jelikož se neobtěžovali uhasit oheň, který při vyhasínání začal
silně doutnat a táhl nám kouř do stanu, panička ho tedy šla v půl čtvrté hasit. Pak začalo pršet.
Vstávalo se po sedmé, a to už se sluníčko vybíralo. Se psy nic nehlo, ani jeden neštěkl. Až ráno kolem
půl deváté jsme je již v štěkání nekrotili. Z "hlučného" stanu se ozvalo cosi o eutanazii psů… no…
nevím, kdo by si zasloužil eutanazii vzhledem k chování do půltřetí do rána… Ale hafani dostali
pochvalu z dalšího stanu, že v noci neštěkali, že byli vzorní. Tak si vyberte ☺.
Ráno dorazili Jolana a Milan s Ankou a dvě Jany s Bellinkou (naše psí Béčkové dítě – Befaria Bella
LeaWil). Novákovi postavili stan a všichni jsme vyrazili třemi auty ke kempu do Šabiny. Překonali jsme
Ohři po houpavé dřevěné lávce a čekali na loučce u kempu na lodě… nějak nedorážely.
Po telefonickém pátrání jsme zjistili, že lodě čekají na původním břehu, kde parkujeme ☺. Tak zas
přes lávku zpět. Některá psiska dostala vestičky a hned jsme měli strakatou pobřežní hlídku. Na Ohři
tedy vyráží 10 strakáčů se svými páníky (Cíňa, Lestie, Arinka, Ax, Betka, Bela, Bella, Anka, Bésa
a Celina).
Po instrukáži pro úplné začátečníky (hlavně Toma s Axem a Jany s Bellinkou) se vyrazilo. Hned
na prvním stupínku se cvakly pouze ty dvě nejzkušenější posádky ☺! No nic, lodě se vyhoubičkovaly
a jelo se dál. Ohře je pro vodáky velmi přívětivá. Jezy většinou buď lehce sjízdné, nebo vyřešené

Kompletní vestičková sestava – zleva Anka, Bela, Cíňa, Lestie, Ax
(foto Milan Novák)
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šlajsnami. Další cesta se obešla bez nehody. Jen Lestík
při přesunu z přídě na záď uklouzla a spadla do vody, byla
do lodi vytažena zpět páníčkem. Ucho na vestičce se
osvědčilo. Byla lehce v šoku, přece jen to "mokré" takhle
náhle a bez přípravy… jinak to přežila bez úhony a velmi
rychle se otřepala a zas hlídala správný směr plavby.
Lestie dozorovala většinu cesty s předními pacičkami
na přídi. A když už nemohla, složila se do "podpalubí". Jenže
okolo se pořád něco dělo, tak to jeden strakáč (a nejen on) oko zamhouřit nemohl. Cíněnka
balancovala opravdu celou cestu mezi paničkou a páníčkem, přetáčela se jen dle potřeby nalevo nebo
napravo. Nelehla si. Babča to zvládla fakt bravurně.
Obědová zastávka se konala v Sokolově. Spojili jsme jí s krátkým výletem na sokolovské náměstí
s cílem dát si ledovou kávu a horké maliny… Našli jsme restauraci se zahrádkou. Strakáči to okamžitě
zalomili. Pohrdli i nabízenou vodou (chvála obsluze, omlouvali se, že mají jen dvě mističky) a složili se
na zem do jednoho.
Servírka však nějak
nezvládala

nápor

strakáčníků.
Inzerovaná
kávu

se

a horké

foto Milan Novák

ledová
zmrzlinou

maliny

se

zmrzlinou ztroskotaly
na nedostatku
zmrzliny (měli asi jen
dvě

porce).

Když

jsme si donesli svou
vlastní vanilkovou (za rohem točili Opočenskou), tak nebyly horké maliny (pouze na jednu porci)… no,
to se úplně nepovedlo, ale brali jsme to s humorem a místo horkých malin jsme si dali malinovou
zmrzlinu (ano, k té vanilkové opočenské točili i tu malinu). Myslím, že na strakáče nikdo v Sokolově
nezapomene ☺. Ledovou kávu jsme dostali s onou vlastní zmrzlinou a horké maliny si dala nejmladší
účastnice zájezdu Janinka. Ostatní si aspoň odpočinuli a vychutnali si aspoň tu zmrzlinu. Pak už se
frčelo dál s jedním přetahovaným jezem až do Lokte. Výhled na hrad trochu kazily hopsací gumové
hrady a mraky lidí na druhém břehu, kde se konaly nějaké koncerty.
Do kempu se dorazilo podvečer a jen jsme se dotkli nohou břehu, začalo trochu krápat. Ideálně
načasováno. Rozloučili jsme se s Janami a Bellinkou (měly na neděli již jiný program) a řidiči byli
dovezeni pro auta. Po návratu byla spáchána večeře pro psy i lidi a bez většího ponocování se šlo
do hajan. Hluční sousedi se přesunuli po Ohři níže, takže v našem koutku kempu jsme osiřeli. Spalo
se krásně. V noci dost lilo, ale to nám nevadilo. Nikoho to nevyplavilo, a když se ráno vstávalo, pršení
ustávalo. Opět na objednávku. Stany se sbalily, auta naložila krom našeho "červeného autobusu".
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Řidiči sjeli auty do Karlových
Varů na parkoviště u Hypernovy
(kousek od loděnice). Loganem
panička

odvezla

řidiče

zpět

do kempu. Auto bylo naloženo
našimi

věcmi

a

odstaveno

na parkoviště.
Druhá etapa sjíždění zahájena.
Obloha

je

ale neprší

mírně
(všude

zatažená,
jinde

v republice prý lilo jako z konve).
K

obědu

jsme

u Svatošských

skal.

zastavili
Výborná

zelňačka, držkovka i gulášovka.
Pak už se jen v klidu sjelo do Karlových Varů, kde na nás kdosi halekal z mostu, že už na nás číhá.
Danka s Berry! Oběhly to kolem řeky po svých a uvítaly nás následně u loděnice. Zde jsme odevzdali
lodě a většina účastníků se vypravila domů. Dana s Berry odvezly nás s Cíňou a Les zpět do kempu
pro auto. Autem nás následovala Máří. Holky ještě vyrazily na prochajdu. My jsme to domů měli trochu
dál, tak jsme pomalu vyrazili s krátkou zastávkou pod hradem. Vyšplhali jsme na hrad, a jelikož tam
pejsky nepouští, dali jsme si zmrzlinu na náměstí a šli zpět k autu. Nastoupili, zavřeli dveře a spustil se
slejvák… nechápu. Fakt počasí objednané a naprosto na sekundu vypočítané ☺.
Děkujeme Máří za zorganizování. Bylo to super, dokonalé a už teď se těšíme na další ročník
strakatého splutí!
Kdo by měl potřebu – všechny nicmoc fotky z kompaktíku od nás zde:
http://cinenkass.rajce.idnes.cz/strakata_Ohre_2016/
a hezčí od Novákových tady http://jol.rajce.idnes.cz/Ohre_2016_-_treti_strakate_spluti/
Lea Pletichová – Wildnerová

foto Milan Novák
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Sedmé strakaté setkání
2. 9. 2016 – 4. 9. 2016 – Strakaté setkání, jako každoročně. Tentokrát poblíž Tábora – kemp
Javorová skála. Když už nepřednáším, neorganizuju nebo nevystavuju (tzn. můžu si setkání užít jako
běžný účastník), tak se nám to zkomplikuje jinak ☺. Ráno v pátek pomalu balím… nedá mi to a napíšu
dotaz paničce Cipíska (kteří byli přihlášeni na setkání, výstavu i bonitaci), zda jsou zdraví a jedou…
Dorazila odpověď: „Maruška má od čtyř zažívací potíže, nejedeme…“ Co teď? Výstava i bonitace
zaplacená, byla by to škoda. Navrhnu, že pro Cipíska do hodiny zajedu a pojede s námi. Nakonec
panička souhlasila. Takže konec pohody, nastalo rychlobalení, výměna aut a vyrážím pro Cipína
do Semil. Pak zpět do Jablonce, dobalit zbytek, doladit s mužem na telefonu časovku, kdy ho máme
vyzvednout v Kolíně na nádraží. Abychom včas dorazili na návštěvu ke čtyřnohým vnoučátkům, a pak
do kempu aspoň k večeři… načež přichází SMSka od chovatele vnoučat, že máme dorazit o hodinu
později… UF! Ladím plán cesty znovu, naštěstí vlak do Kolína jezdí každou chvilku, takže je domluven
sraz na nádraží 15:33.
Psíci

si

chvilku

zaskotačili

na zahradě, Cíňa synka ani moc
„nesprdává“, Lestík blbne s Cípou
umírněně.

To

dáme! Vyrážíme!

15:25 parkuji u nádraží v Kolíně.
15:33 vlak nikde (jak jinak, že ČD?)
Volám… "nevím, kde jsme, jsou tu
pole… jooo, už nějaké výhybky…
hmm… Kolín – Zastávka. Tak snad
za chvilku". 15:45 konečně vlak
přijíždí a my vyrážíme směr Záboří.

http://cinenkass.rajce.idnes.cz/F_Zlaticko_6._tyden/

Navigace hlásí dojezd 16:03 – ideál. Cestu nic nenarušilo, přijíždíme k Bertičce a jejím dětičkám
a páníček hned hlásí, že to klaplo výtečně, je "už" 5 minut doma ☺. Jenže nemáme moc času
na dlouhé muchlování, v 18h ubytování, 19 h večeře. Snad stihneme aspoň tu véču, protože pak už
by nám asi nedali najíst celý víkend ☺. Vnoučátka jsou nádherná, Fríďulka bude žlutohlavá
a dlouhosrstá, Felix bude po tátovi taky žlutohlavý a Figurka bude bydlet v Liberci ☺. Střídáme se
s mužem u otevřeného auta (vedro, pálava, 3 psy nelze nechat v autě zavřené) a za 45 minut se
musíme rozloučit. Navigace hlásí dojezd do Javorové skály 18:45. Volám Jolaně, že se opozdíme, ale
určitě dorazíme, jsme na cestě. Prý nahlásí organizátorům.
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UPS! Objížďka… ale
divná. Ta určitě není
pro nás, my uhýbáme
dřív, než je kompletní
uzávěra.
prst

mě

v zátylku.

Ale
furt
Měl

varovný
šimrá
pravdu

(jako vždycky). Jenže
vracet se 20 km je
nemyslitelné, uhýbáme

foto Milan Novák

tedy na rozbitou silnici
a v kombinaci s mapou a navigací (ta nás pořád chce otáčet do protisměru) kličkujeme mezi poli
a vesničkami. Původní čas dojezdu se značně natahuje, ale řidička se s tím nemaže a ztrátu téměř
vyrovnává. Přijíždíme do Prčic a mužovi zvoní telefon… "Ale já jsem v Prčicích… no nééé, opravdu
jsem v Prčicích – Sedlec – Prčice… no tak jo, ať přijedou". Cože?? "No, posílají za námi přenosový
vůz ČT." Jooo, nuda opravdu nebude ☺.
Do kempu přijíždíme 18:50. Rychle najít organizátory, zaplatit pobyt a jídlo, nakrmit a rychlovyvenčit
3 čoklíky a hurá na véču. Vybalovat se bude potom. Konečně si Cipísek dá říct a za celý den se trochu
nají a hlavně napije. Byl z toho chudák přepadlý, takhle ho vytrhnout od paničky, a odmítal cokoliv.
Televize dojíždí kolem deváté večer, nechtějí nikam do klidu, chtějí ruch kempu, štěkot psů a jako
kulisu nasvěcují chatky. S dlouhými přestávkami točí od desíti až do jedenácti. Snažíme se trochu
psiska krotit, aby moc neštěkala. Když odjedou, ptám se muže, jestli propagoval v přímém přenosu
strakáče. Odvětil, že celou dobu měl v záběru placku strakatého setkání na košili. Tak snad si někdo
všiml ☺.
Psíci jsou z cesty a vzájemného poznávání se celkem unavení a bez protestů jdou před půlnocí
chrnět. Cipísek si zalezl do své boudičky a holky skončily obě pod mou peřinou (že se panička
nevyspí, je jim samože šumák).
Budíček psíků v sedm, od osmi se podává snídaně. Venčení probíhá na etapy, 3 psi jsou již fyzicky
lehce problém. Takže nejdřív čubiny, Cipísek zatím schroupe svůj barf. Pak nechávám holky páníčkovi
v posteli a vyrážím s Cipískem. Kluk se venčí trochu hůře. Holky zvládnou na povel všechno během
chvilky, kluk to musí označkovat... Ale jo. Dá se. Následně se páníci taky nasnídají. A hurá
na strakiádu! No jo, ale co s Cípou? Nevím, jaké umí povely, co zvládá, odměnky nechce žádné... Ale
co, zkusíme to, nějak to dopadne. Takže páníček běhá blbosti s Cíněnkou a já si dávám dvě kolečka.
S Lestíkem a s Cípou. Lestíček je vzorňák, zvládne skoro všechno levou zadní, jen to čuchání
pamlsků ve vodě nic moc, ale stíháme v časovém limitu ☺. Cipísek překvapuje. Příjemně. V podstatě
s cizí ženskou a funguje výtečně. Ve frontě na soutěže zjišťuji, že odměnou je mu jeho fleecový
kroužek, pamlsky si můžu strčit za klobouk. Zjištění těsné, ale přece ☺. A funguje. Zvládáme všechno.
I trik, který asi nikdy nedělal, jako je točení ☺! Ale "pac" znal asi od paničky, takže i to dáváme. I skok
přes překážku a přivolání. Jen to čuchání pamlsků nám moc nejde, i když jsou to párky.
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Nevadí, legrace jsme si užili, psíci
jsou mrtví… a to tak, že večer vůbec
neprotestují,

že

zůstávají

všichni

na chatce. A my jdeme na véču
a následně na večerní debatu. Cipí
spí v boudě, holky každá na jedné
posteli.
Lestíček

si

odvezl

3.

místo

ve strakiádě, 2. místo v přivolání
mezi pamlsky a celkově skončila 2.
z nějakých 64 strakatých. Holčička
moje šikovná! Jsem na ni pyšná. Ale
ani

Cíněnka

ani

Cipísek

foto Milan Novák

určitě

neudělali ostudu.
V neděli se chystá výstava. Ti, kdo
nevystavují, vyráží na "orienťák". Já
nemůžu.

Musím

s

Cipískem

absolvovat výstavu a bonitaci. Půjde
se

mnou

do

kruhu?

Jak

bude

reagovat na ostatní psy? Přeci jen
nás tam bude 6. Nemůžu dospat
a v sedm trénujeme klus v kruhu, ještě než se probudí všichni ostatní a začne šrumec. Další právě
vstávající dobré duše nám pomáhají a běhají v kruhu s námi. Cípa je kabrňák. Neřeší v celku nic
a na výstavním vodítku kluše jako koníček. Panička má pochvalu, že trénovali! A Cípa taky, že to
zvládl s někým jiným než se svou paničkou ☺. A jak to zvládl! Posuzovala paní rozhodčí Linda
Voláriková. Ve třídě otevřené zvítězil Cipísek nad dalšími pěti kluky a odnesl si V1, CAC! To už doráží
i náš páník s čubami. Výborně! Jsou všichni. Neztratil je! Všichni jsou unavení a jdou chrnět do chatky.
Ani na oběd nepotřebovali vylézt. Krom páníčka :-P A další radost nám udělala naše "dcérečka"
z Béčkového vrhu – Befaria Bella. Na výstavě získává V2, rez. CAC.
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foto Jana Komůrková

foto Klára Píšová

foto LeaWil

Po obědě začíná bonitace. S Cípínem jsme asi v půlce seznamu, celkem je nahlášeno 19 psů. To
bude na dlouho. A taky to je děs a hrůza! Mnoho z přihlášených psisek jsou pěkní nevychovanci,
odmítají se předvést, ukázat zuby a vůbec se nechat posoudit. Obdivuji trpělivost paní rozhodčí Lindy
Volárikové a poradkyně chovu Zdeňky Vaňourkové, že je rovnou nevyrazily a zkoušely to znovu
a znovu. Když ale hafan přes všechna opatření vrčí a nenechá si spočítat zuby, tak letí od bonitace
ven. ČSP je přeci psík povahou milý, žádný rabiát. Takže tak by to i mělo být. Cipísek je ale vzorný.
I když u sebe nemá vlastní paničku, nechá se předvést, osahat, spočítat zoubky, všechno bez
protestů. Jeho panička s ním pilně cvičila. Je to vidět! Takže Cipísek (Colens Caeles LeaWil) úspěšně
prošel i bonitací a stává se tak chovným psem! A já apeluji na všechny, kdo se rozhodnou podstoupit
uchovnění. Nepodceňujte to! Natrénujte se svým psem vše potřebné, abychom nedělali špatnou
vizitku plemeni před rozhodčím a diváky.
Dřepím u bonitací až do konce. Zvedá se vítr a s poslední fenkou začíná krápat. Dokonale
načasováno. Balíme za mírného deště. Loučíme se s organizátory a spřízněnými dušemi a vyrážíme
směrem k domovu. Vlastně tam ještě ne. Nejdříve musíme vrátit Cipíska. Panička se po něm již shání,
je jí smutno. Má obrovskou radost, že má
Cípa všechno úspěšně za sebou a že byl
tak šikovný. A my máme radost s ní.
Vykládáme Cipíska v Semilech a mažeme
konečně domů. Dojíždíme v půl desáté,
všichni K.O. Zvládneme jen vynosit věci z
auta. Poté, co zavřeme dveře bytu, spouští
se liják… Vybalovat se bude další den. Teď
už jen večeře a dobrou! A těšíme se na
další setkání! Lea Pletichová – Wildnerová
http://cinenkass.rajce.idnes.cz/Strakate_setkani_Javorova_Skala_a_bonitace_2016/

56

Strakatý e-zpravodaj 22/2016

Auersperg podruhé!

Po zdařilém loňském závodění jsme se

Start i cíl byl tentokrát ve Slatiňanech

i letos pustili ve spolupráci se členy KK

na místním koupališti. Tradičně byl součástí

Chrudim do organizování 2. ročníku dog –

Auersperga

maratonu „Panstvím knížete Auersperga nejen

plemeno český strakatý pes. Délky tratí byly:

se strakáčem", který se uskutečnil v sobotu

DW / DM (dog – maraton) 42,5 km, TOUR 18,3

8. října 2016. Opět jsme chtěli poukázat

km a již zmíněná MINI s 8 km. TOUR a MINI

na nádhernou

šněrovaly blízké či vzdálenější okolí Slatiňan.

přírodu

Železných

hor,

i speciál

letos

pro

nechyběl

naše

na historické a kulturní památky v našem kraji

Ani

a na spousty zajímavostí, jak přírodních, tak

Švýcárna

i architektonických.

vraníka, Kočičí hrádek, rekreační lesy Podhůra

–

slatiňanský

národní

muzeum

zámek,

starokladrubského

Letošní ročník měl několik novinek. Tou první

s nově vybudovanými vozíčkářskými trasami,

bylo, že jsme se stali oficiální a byli jsme

rozhledna Bára II., soustava kochánovických

zařazeni do mistrovského seriálu dog –

rybníků, vesnice Rabštejnská Lhota se svou

maratonu MČR, dále jsme měli tu čest zajistit

malou

zázemí

restaurace

Monako,

mistrovství, které se uskutečnilo následující

s pasoucím

se

neděli 9. října 2016 a do třetice jsme vyhověli

s hříbaty

z

zájemcům z řad výletníků a natrasovali jsme

naučných

stezek atd.

pro ně nesoutěžní trať MINI.

maratonovou jsme tentokráte vedli opačným

pro slavnostní

vyhlašování

tohoto

zříceninou

hrádku

lesní

Vrchlického

sady

chovných

klisen

stádem

místního

Rabštejn,

hřebčína,
atd.

Trasu

několik
dog

–

směrem, než v prvním ročníku a to např.
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přes vesnice Orel, Lukavice, Žumberk se

a Husarka Dakam čas 3.10 hod. O 3. –

stejnojmennou

4. místo

zříceninou

hradu,

Libáň,

Nasavrky, Svídnice atd. Účastníci se měli tu

se

za

trestné

minutky

navíc

za nesprávné odpovědi podělili Grabec Matúš

PR

a Ctimilka Zlatíčko spolu s Kulhánkem Alešem

Strádovské peklo, okolím zříceniny hradu

a Anuškou Zlatíčko, oba měli čas 3.10

Strádov, rozhlédnout se do kraje z rozhledny

hod. V nesoutěžní MINI kategorii se prošel

Boika, dozvědět se něco o Keltech z Keltské

Eliáš Zlatíčko s Anetou Andělovou a trať

naučné stezky, pozastavit se u vodní nádrže

zdolali za 2.04 hod. V nedělním slavnostním

Křižanovice – Práčov atd. atd.

vyhlášení výsledků MČR Dog – maraton 2016

čest

pokochat

přírodními

krásami

A jak to celé dopadlo? Jak si strakatiny

měli strakáči svého zástupce a to Bonara

vedly? Kategorii DW čsp obhájili Brožková

Amorevita s Radkem Swacyznou, kteří se

Jana a Abáš Fiškulín

v seriálu

časem 5.53 hod.;

2. místo: Bajsová Sylva s Agasem Love

mistrovských

závodů

umístili

na konečném 3. místě v kategorii DM muži.

in paws časem 6.10 hod.; 3. místo: Vrňatová

Jsme rádi, že se letošního dogtrekového

Věra s Danuškou Zlatíčko čas 8.27 hod.

speciálu pro ČSP zúčastnilo zase o něco víc

a 4. místo obsadila Vlasáková-Šitnerová Eva

strakatých sportovců. V převaze byla stejně,

spolu s Arabelou Strakaté tornádo za čas

jako vloni, Zlatíčka a jejich rodinné přízně.

10.07 hod.. V DM čsp zvítězili Swacyzna

Nikoho jsme nemuseli hledat a všichni se nám

Radek a Bonaro Amorevita časem 4.40 hod.;

ve zdraví a příjemně znaveni z tratí vrátili zpět.

se

Každý závodník si od nás odnesl spousty

Ctiborkem Zlatíčko čas 5.12 hod.; 3. místo

dárků a drobností od našich spolupracujících

patřilo Jarešovi Ondrovi s Indií z Majklovy

firem

zahrady za čas 6.08 hod. Ve smíšené

vyslechnutých pochvalných

kategorii

TOUR čsp byli nejlepší Svatoň

a slibů, že příští rok určitě zase přijedou,

Lukáš a Kačka z Majklovy zahrady časem 2.47

musíme konstatovat, že 3. ročník je v plánu už

hod.; pro 2. místo si přišly Šikýřová Marie

teď!

2.

místo:

Chrbját

Václav

závodící

Více na http://panstvim-knizete-auersperga.webnode.cz/

a

organizací.
slov

Podle
trekařů

Erika Fiantová za organizační tým
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Strakáči na Mistrovství národních
plemen v obedienci
13. 10. 2016 se konalo Mistrovství národních plemen v obedienci. Tento závod se koná každoročně
pod záštitou Zuzky Krejčiříkové, která se závodu současně účastnila. Tentokrát závod probíhal
v areálu KK Šlapanice, který nám poskytl perfektní zázemí. Českým strakatým psům dělali konkurenci
Chodští psi. V tomto závodě se prezentovali čtyři strakáči (Ctislávka Zlatíčko, Arabela Strakaté
tornádo, Amálka České kouzlo, Abáš Fiškulín), kteří si vůbec nevedli špatně. Všichni složili zkoušku
ve své kategorii, Abáš Fiškulín navíc vyhrál kategorii OB-1 s počtem bodů 283,5. Příští rok se budeme
snažit mít obsazení i v kategorii OB-2 a samozřejmě doufáme v nováčky, kteří se k nám v závodě
přidají. Tento závod ukázal, že i český
strakatý pes může v poslušnosti konkurovat
služebnímu plemenu…
Jana Brožková
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