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Strakatý e-zpravodaj 20/2015
Úvodník
Dostává se k vám jubilejní dvacáté 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 přehledů výstav, bonitací či narozených vrhů nabízíme shrnutí členských schůzí
Spolku ČSP a KCHMPP, sekce ČSP, včetně zprávy poradkyně chovu. Gratulujeme strakáčům, kteří
zabodovali v soutěži výstavní či pracovní, zapózovali pro pěknou fotku (aniž by to věděli) i těm, kteří
složili nějakou zkoušku a ukázali, jací jsou dříči  K významnému výročí blahopřejeme „Zlatíčku“!
Opravdu moc děkuji všem organizátorkám a účastnicím zajímavých a zábavných akcí za jejich
příspěvky! Pokud vám tu nicméně chybí
záznam z nějaké již proběhlé strakaté akce,
neostýchejte se k ní vrátit – další číslo
zpravodaje vyjde pravděpodobně na začátku
léta.
Věřím, že vánoční svátky si umíte užít každý
po svém (a taky věřím, že dětem ani psům
špinavá okna nevadí); psiskům přeji, aby
oslavy Nového roku klidně prospali a všem
šťastný zdravý klidný nový rok!

A třeba i trošku sněhu…

Pište, foťte a posílejte – nejlépe sem:
strakati.psi@seznam.cz

E-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou KCHMPP a Spolku českého strakatého psa.
zpracovala: Simona Šádková
kontrola: Kateřina Milbachová
zodpovědná osoba: Zdeňka Vaňourková
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Pozvánky
Plánované akce v roce 2016
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

Staří, ale dobří

22. 4. – 24. 4. 2016

Spolek ČSP

Štěňata strakatá
Setkání strakáčů
Bonitace

13. – 15. 5. 2016,
Dětřichov (u Svitav)
2. – 4. 9. 2016,
Javorová skála (Tábor)
30. 1. 2016,
Studeněves (Kladno)
16. 4. 2016,
Krajská výstava Dětřichov
25. 6. 2016,
Speciální výstava Mladá Boleslav
27. 8. 2016,
Klubová výstava Přerov (bez KV)
4. 9. 2016,
Javorová skála
15. 10. 2016, Klubová výstava
Mladá Boleslav (s KV)

Spolek ČSP
Spolek ČSP
KCHMPP
KCHMPP
KCHMPP
KCHMPP
Spolek ČSP
KCHMPP

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/
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Staří, ale dobří…
Ráda bych Vás pozvala na akci pro
pejsky a jejich páníčky, která se bude
konat od pátku 22. 4. 2016 do neděle
24. 4. 2016 na soutoku řek Vltavy
a Lužnice v kempu Vltavín
(www.kemp-vltavin.cz).

Může se zúčastnit ten, kdo má v roce
2016 alespoň jednoho pejska ze své
smečky 8mi letého nebo staršího – tedy veterána.

Během ledna 2016 bude na spolkových stránkách přihlašovací tabulka, do které se
budete moci zapsat a zaplatit zálohu 500,- Kč na ubytování… V kempu jsou 3 – 4
lůžkové chatky, počítáme s účastí cca 25 – 30ti lidí.

Na každý den budou připraveny procházky v okolí kempu – kratší i delší varianty.
Můžeme navštívit i Týn nad Vltavou, krásnou jihočeskou Bechyni nebo zámeček
Vysoký Hrádek, kde je info centrum Temelínské elektrárny.
Večer bude posezení s buřtíky a povídání.

Na akci zve Maří Vodičková a Betyna:
marievoda@seznam.cz, 603 171 480
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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 2015
a pro jejich majitele.
Termín: 13. až 15. května 2016
Místo: RS Vysoké Pole, Dětřichov
Rádi bychom se mezi sebou seznámili, pohráli si, dozvěděli se (a vyzkoušeli si), co
všechno se strakáči mohou naučit. Prokonzultovali případné problémy výchovné a
v neposlední řadě se dozvěděli něco o možnostech chovu. Na akci bude přítomna
poradkyně chovu a někteří ze zkušených chovatelů a výcvikářů, kteří budou
připravovat program a budou vám k dispozici pro vaše případné dotazy.
Technicky: ubytování v chatkách s vlastním sociálním zařízením, cena za osobu
a noc s plnou penzí 500 korun, dítě 3 až 12 let 300 korun (počítejte dvě noci).
Plus jedenkrát 250 korun za psa na zajištění programu, odměn (+ druhý a další pes
150 korun).
Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře na tomto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/1NvhpjbrXsrXdY1K-15GthRqfI8A_Oju7tYehruDUlzc/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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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 (ajuska-strakatypes@centrum.cz). 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 

Byl z Trpce: Czech Spotted Dog Come Home.
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Pracovní pes – soutěž na rok 2016
Bodování pro pracovně nejúspěšnějšího strakáče
Hodnotit se budou psi i feny dohromady.
Oceněna budou první 3 místa z celkového pořadí a vyhlášena umístění v jednotlivých sportech.
Zúčastnit soutěže se může český strakatý pes s PP.
Podmínkou je členství majitele (v případě spolumajitelství alespoň jednoho ze spolumajitelů)
v KCHMPP či Spolku ČSP v daném roce. Body lze započítat pouze za období, po které je majitel psa
členem alespoň jednoho z výše uvedených chovatelských klubů.
Výsledky je nutné zasílat na email pracovni.strakac@seznam.cz, nejpozději měsíc po vyhlášení
výsledků dané akce. Splnění podmínek a doložení výsledků prokazuje každý soutěžící dle konkrétních
možností (kopie diplomu, výsledková listina, výkonnostní knížka, zápis v průkazu původu, soupiska
apod.). Zaslané výsledky musí povinně obsahovat:


datum a místo konané akce (např. 2. 3. 2016, Frýdlant)



druh konané akce (např. závod ZVV1, nebo coursing-běh atd.)



získané body (jsou-li nějaké body získávány)



umístění (u závodů – např. 4. z 15) nebo známka (u zkoušek – např. výborně, nebo splnil
atd.)

Výsledky můžete průběžně sledovat na http://www.adesso24.eu/
Soutěžní sezona se bude z důvodu administrativy přizpůsobovat výstavní sezoně. Pro rok 2016 se
započítávají body z akcí uskutečněných v období 13. 11. 2015 – 31. 10. 2016, uzávěrka pro kompletní
doložení výsledků je 8. 11. 2016.
Eva Vácová a Libor David
Iva Říhová: Albert ze Strakatého dvorku
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Sportovní výcvik
Zkoušky
KJ Brno
počet bodů

známka

známka

„velmi dobře“

„dobře“

známka „výborně“

ZOP

2

+2

+1

0

ZPU 1

3

+2

+1

0

ZPU 2

4

+6

+4

+2

ZPU-S

6

+6

+4

+2

IPO
počet bodů

počet bodů

BH

2

FH 1

5

IPO - VO

3

FH 2

6

IPO - ZTP

3

IPO 1

4

UPr 1

2

IPO 2

5

UPr 2

3

IPO 3

6

UPr 3

4

IPO - FH

6

FPr 1

2

StPr 1

2

FPr 2

3

StPr 2

3

FPr 3

4

StPr 3

4

SPr 1

2

APr 1

3

SPr 2

3

APr 2

4

SPr 3

4

APr 3

5

bonusy za známky

Výborně +6
Velmi dobře +4
Dobře +2
Uspokojivě +0

Bonusy za známku u zkoušky BH:
„obstál výborně“ (51 bodů a více) +2

„obstál“ (méně než 51 bodů) +0
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NZŘ
počet bodů

počet bodů

bonusy za známky

ZZO

2

ZMMP

3

ZZO1

3

ZMP 1

4

ZZO2

4

ZMP 2

5

Výborně +6

ZZO 3

5

ZMP 3

6

Velmi dobře +4

ZM

3

ZPS 1

5

Dobře +2

ZVV1

4

ZPS 2

6

Uspokojivě +0

ZVV2

5

ZPO 1

5

ZVV3

6

ZPO 2

6

Bonusy za známky z ZZO:

Prospěl výborně +2

Prospěl +0

Zkušební řád malých plemen

počet bodů

známka
"výborně"

známka

známka

"velmi dobře"

"dobře"

známka
"uspokojivě"

ZD

2

+2

+1

0

0

ZZ

3

+3

+2

+1

0

Z1

4

+6

+4

+2

0

Z1-A

3

+6

+4

+2

0

Z1-B

3

+6

+4

+2

0

Z2

5

+6

+4

+2

0

Z2-A

4

+6

+4

+2

0

Z2-B

4

+6

+4

+2

0

Z3

6

+6

+4

+2

0

Z3-A

5

+6

+4

+2

0

Z3-B

5

+6

+4

+2

0

Jeden druh zkoušky lze v jednom soutěžním roce uznat jako zkoušku jen jednou, počítá se první
úspěšný pokus v daném soutěžním roce.
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Soutěže a závody (všechny zkušební řády)
U závodů se započte vždy poloviční počet bodů, který je uveden u jednotlivých zkoušek.
Bonus za umístění:
1. místo +3 body
2. místo +2 body
3. místo +1 bod
Bonusy za umístění lze započítat pouze v případě, jsou-li více jak 3 účastníci v dané kategorii.
V případě diskvalifikace se žádné body nezapočítávají.

Agility
Soutěže (běhy) dělené podle výkonnostních kategorií A1 – A3 (případně J1-J3)
Běhy dle dané kategorie na „výborně“, tedy do 5,99 trestných bodů.
A1 – 2 body

A2 – 3 body

A3 – 5 bodů

Nedosáhne-li se známky „výborně“, počítá se pouze za účast na soutěži v daných kategoriích.
A1 – 1 bod

A2 – 2 body

A3 – 3 body

2. místo +1,5 bodu

3. místo +1 bod

Body navíc za umístění ve zvoleném běhu:
1. místo +2 body

Body za umístění jsou připočítávané nezávisle na dosažených trestných bodech (lze je získat,
i pokud je více trestných bodů než 5,99).
Bonusy za umístění lze započítat pouze v případě, jsou-li více jak 3 účastníci v dané kategorii.

Soutěže (běhy) rozdělené POUZE podle velikosti (small, medium, large)
Běhy na „výborně“ (do 5,99 trestných bodů) – 3 body
Nedosáhne-li se známky „výborně“, počítá se pouze za účast na soutěži – 1 bod
Body navíc za umístění ve zvoleném běhu:
1. místo +6 bodů

2. místo +5 bodů

3. místo +4 body

Body za umístění jsou připočítávané nezávisle na dosažených trestných bodech (lze je získat,
i pokud je více trestných bodů než 5,99).
Bonusy za umístění lze započítat pouze v případě, jsou-li více jak 3 účastníci v dané kategorii.
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Bonusové body za celkové umístění v soutěžním dni
Body navíc za umístění v celkovém pořadí soutěžního dne:
1. místo +1,5 bodu

2. místo +1 bod

3. místo +0,5 bodu

Body za celkové umístění v soutěžním dni lze započítat pouze v případě, nebyl-li pes v žádném
z běhů toho dne diskvalifikován.

Princip počítání bodů v agility
Běží-li pes v závodním dni více běhů (ať už v kategoriích A1 – A3 nebo jen dle velikosti),
do bodování se započítává výsledek pouze z jednoho běhu toho dne dle výběru psovoda.
Je-li pes na některé trati diskvalifikován, tato trať nemůže být počítána do bodování.

Coursing
Hodnotí se získání coursingové licence (licenční zkouška) pro „nechrtí“ plemena – 4 body
Účast na každém dalším dostihu po získání licence – 2 body

Obedience
Body za složenou zkoušku (nezávisle na tom, zda je vyhlašováno pořadí či nikoliv)
OBZ – 2 body

OB1 – 3 body

OB2 – 4 body

OB3 – 5 bodů

Tyto body lze započítat za každou složenou zkoušku v daném roce.

Bonusové body za složenou zkoušku
Bonusové body za známku u zkoušky OBZ
výborně +2 body

velmi dobře +1 bod

dobře +0 bodů

Bonusové body za známku u zkoušek OB1-3
výborně +5 bodů

velmi dobře +3 bod

dobře +1 bod

Tyto bonusové body za známku se započítávají za každý stupeň zkoušky pouze 1x ročně
dodatečně na konci sezóny, a to vždy za zkoušku s nejlepší známkou v daném roce.
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Bonusy za umístění ve zkoušce s vyhlášením pořadí („závody“)
Bonusové body za umístění
1. místo +3 body

2. místo +2 body

3. místo +1 bod

Bonusy za umístění lze započítat pouze v případě, jsou-li více jak 3 účastníci v dané kategorii.
Tyto bonusy lze získat za každou akci, s vyhlášením výsledků.
Bonus lze za tutéž akci získat buď pouze jako za zkoušku (za známku 1x na konci roku), nebo pouze
jako za závod (za umístění). Nelze si za tutéž akci nárokovat obojí.
Je-li pes na akci diskvalifikován, tato akce nemůže být počítána do bodování.

Canisterapie
Hodnotí se pouze absolvování zkoušek (každé 2 – 3 roky), samotnou terapii hodnotit nelze.
Získání canisterapeutické zkoušky na 2 – 3 roky – 5 bodů (každé další přezkoušení 5 bodů).

Dogtrekking
Body za dogtrekkingovou soutěž lze uznat pouze při splnění následujících základních podmínek
dogtrekkingu:


akce má oficiálního pořadatele (razítko na dokumentech samozřejmostí)



minimální délka podniku je 80 km (nebo 40 – 80 km u midi tratě)



pes musí být po celou dobu na vodítku (ať už drženém v ruce psovoda, nebo upoutaném
na bederním pásu)
Jsou-li tyto základní podmínky splněny, je za každý absolvovaný závod započítáno 5 bodů.
Účast na dogtrekkingových tratích v délce 40 – 80 km (tzv. „midi“ tratě) je hodnocena 2 body.
Je-li tým (psovod a pes) na trati diskvalifikován, nemůže být závod počítán do bodování.

Bonusové body
1. místo +4 bodů

2. místo +3 body

3. místo +2 body

Bonusy za umístění lze započítat pouze v případě, jsou-li více jak 3 účastníci v dané kategorii.
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Dogdancing (tanec se psem)
Hodnotí se oficiální zkoušky, dále se získávají body za udělené tituly. Při opakování zkoušky se
v jednom soutěžním roce počítá vždy jen jedna zkouška dané kategorie, ta s nejlepším výsledkem.

Zkoušky:
Divize A (Mussical Dressage)

Divize B (Heelwork to Music)

MD 1

2 body

HtM 1

2 body

MD 2

3 body

HtM 2

3 body

MD 3

5 bodů

HtM 3

5 bodů

Divize C (Freestyle)

Divize D (Dances with Dogs)

F1

2 body

DwD 1

2 body

F2

3 body

DwD 2

3 body

F3

5 bodů

DwD 3

5 bodů

Známky a tituly
Bonusové body za známku (ve všech divizích shodně):
Stupeň zkoušky 1

výborně +1,5 bodu

velmi dobře +1 bod

dobře +0 bodů

Stupeň zkoušky 2

výborně +2 body

velmi dobře+1,5bodu

dobře +0,5 bodu

Stupeň zkoušky 3

výborně +3 body

velmi dobře +2 body

dobře +1 bod

Bonusové body za získané tituly (přičítá se pouze jednou při splnění podmínek pro udělení titulu):
MoD MD

+3 body

MoD HtM

+3 body

MoD 1

+2 body

MoD F

+3 body

MoD 2

+4 body

MoD DwD

+3 body

MoD 3

+6 bodů
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Výsledky výstav
18. 7. 2015 NVP Mladá Boleslav

posuzovala: Zdeňka Jílková

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

otevřená

Guru Ajeje Czech Originál

VD1

vítězů

Dundee od Milníku 05

nepřítomen

mladých

Cedulka ze Studnic

V1

Dorotka ze Strakatého dvorku

VD2

Bleška ze Studnic

V1, CAC CZ, NV, BOB

Feny

vítězů

1. 8. 2015 SV + bonitace Přerov
Výsledky

Třída

Psi

mezitřída Canabis Bonasa Sorbus

VD1

vítězů

Briliant Pharlap

V1, CAC, VSV, BOB

dorost

Bubbu Love in paws

VN1

mladých

Berta Strašecká packa

VD3

Celestie Zli-Rů

V1, CAJC, BOJ

Cukřenka Zli-Rů

VD4

Husarka Dakam

V2

Aisa Love in paws

V2

Disa Bonasa Sorbus

V1, CAC, VSV, BOS

Bibbi Loyalluck

V3

Cíněnka Strakatý samet

V1, CAC

Ctislávka Zlatíčko

V2, rez. CAC

Feny

otevřená

vítězů

Jméno

posuzoval: Tibor Havelka

29. 8. 2015 MVP Interdog Mladá Boleslav

Titul

posuzoval: Petr Řehánek

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

štěňata

Eliáš Zlatíčko

VN1

mladých

Colens Caeles Leawil

V1, CAJC

otevřená

Guru Ajeje Czech Originál

V1, CAC, BOS

štěňata

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti

VN1

mladých

Cedulka ze Studnic

VD2

Celestie Zli-Rů

V1, CAJC, BOJ

Feny

mezitřída Brigita Bohemia Beltain

V1, CAC

otevřená

Bleška ze Studnic

V2, rez. CAC

Hašlerka Strakatý samet

V1, CAC

šampionů Cíněnka Strakatý samet

V1, CAC

veteránů

V1, BOV, BOB

Atina z Luční ulice
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6. 9. 2015 KV Spolku českého strakatého psa

posuzovala: Jana Svobodová

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

štěňata

Ax Beauty from Village

VN1

mladých

Batim Love in paws

V2

Blacky Love in paws

V1, CAJC

Hrom Dakam

VD4

Chlop z Majklovy zahrady

V3

mezitřída Datel Bonasa Sorbus
Drozd Bonasa Sorbus

VD2

Alibaba Krásný dvorek

VD

Arix Love in paws

V

Artes Bohemia Beltain

V

Bax z Luční ulice

V1, CAC, KV, BOS

Benten Zli-Rů

V2, rez. CAC

Sebastián z Česlova

VD

Sopík z Česlova

V3

Tom z Česlova

V4

pracovní

Abáš Fiškulín

VD1

vítězů

Bruno ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

mladých

Berta Strašecká packa

VD

Bubbu Love in paws

V1, CAJC, BOJ

Celestie Zli-Rů

VD

Cmunda z Akátového hájku

V2

Husarka Dakam

VD

India z Majklovy zahrady

V4

Jamika Libachar

V3

otevřená

Feny

V1, CAC

mezitřída Dýně Bonasa Sorbus

V1, CAC

otevřená

Abby Love in paws

VD

Aisa Love in paws

diskvalifikace

Amálka České kouzlo

V2, rez. CAC

Arlet ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, KV, BOB

Arvika Nella Belavia

VD

Ayrin ze Zlatého Lankastru

VD

Befaria Bella Leawil

V3

Felína Strakatý samet

V4

Prima Červený muškát

VD

Arabela Strakaté tornádo

VD

pracovní
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vítězů

veteránů

Bibbi Loyalluck

V1

Cíněnka Strakatý samet

V2

Ctislávka Zlatíčko

V3

Bessie ze Strakaté rokle

V1, BOV

19. 9. 2015 Moravskoslezská národní výstava psů Brno

posuzoval: Iuza Beradze

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

otevřená

Artes Bohemia Beltain

V1, CAC, NV, BOS

Feny

mladých

Cedulka ze Studnic

V1, CAJC, BOJ

vítězů

Bleška ze Studnic

V1, CAC, NV

veteránů

Atina z Luční ulice

V1, BOV, BOB, 5. BIG

26. 9. 2015 KV KCHMPP Mladá Boleslav

posuzovala: Elzbieta Chwalibóg (PL)

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

dorost

Dárek ze Zlatého Lankastru

VN1

mladých

Brem Love in paws

odstoupil

vítězů

Angel ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, BOS

Bruno ze Zlatého Lankastru

V2, rez. CAC

štěňata

Erin ze Zlatého Lankastru

VN1

dorost

Daiky ze Zlatého Lankastru

VN2

Diana ze Zlatého Lankastru

VN3

Drinna ze Zlatého Lankastru

VN1

Celestie Zli-Rů

V1, CAJC, BOJ

Feny

mladých

mezitřída Alma z Nadějkovských drah

otevřená

vítězů

veteránů

VD2

Divizna Bonasa Sorbus

V1, CAC

Agnes ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

Arina Strakatý kámoš

VD3

Cita z Luční ulice

nepřítomna

Coca Bonasa Sorbus

VD2

Bellis Berkast

V2, rez. CAC

Bleška ze Studnic

V4

Cíněnka Strakatý samet

V2

Horalka Strakatý samet

V1, CAC

Atina z Luční ulice

V1, CAC, BOV, BOB, 3. BIS

Baxy Boramo Sole

V2
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27. 9. 2015 Výstava neuznaných Mladá Boleslav

posuzovala: Olga Dolejšová

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

štěňata

Eliáš Zlatíčko

VN1

mezitřída Chabáš z Majklovy zahrady

V1, CAC

otevřená

Argon ze Studnic

D

Arthur Strakaté tornádo

V1, CAC

Balda z Akátového hájku

V3

Bastien Zli-Rů

VD4

Cardamom Bonasa Sorbus

V2, rez. CAC

Fantom Rubínový květ

VD

Angel ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

Dundee od Milníku 05

V2, rez. CAC

čestná

Feryn Strakatý samet

V1

štěňata

Erin ze Zlatého Lankastru

VN1

dorost

Drinna ze Zlatého Lankastru

VN1

mladých

Cameron ze Zlatého Lankastru

V1, CAJC, BOJ

Cejla Zli-Rů

V3

Celestie Zli-Rů

V2

vítězů

Feny

mezitřída Alma z Nadějkovských drah

otevřená

vítězů

veteránů

V1, CAC

Divizna Bonasa Sorbus

V2

Bára z Kraje Thurn Taxisů

V1, CAC

Coca Bonasa Sorbus

VD

Cora z Luční ulice

V2

Danuška Zlatíčko

V3

Halabala Asi Czech Originál

V4

Bleška ze Studnic

V3

Cíněnka Strakatý samet

V2, rez. CAC

Horalka Strakatý samet

V1, CAC

Atina z Luční ulice

V1, BOV, BOB, 1. BONB, 2. BIS veterán

Chudobka Anibob

V2

10. 10. 2015 MVP České Budějovice

posuzoval: Petr Řehánek

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

dorost

Eliáš Zlatíčko

nepřítomen

otevřená

Bastien Zli-Rů

V1, CAC, BOS

Feny

šampionů Angel ze Zlatého Lankastru

nepřítomen

mezitřída Alma z Nadějkovských drah

V1, CAC

šampionů Bellis Berkast

V1, CAC

veteránů

Atina z Luční ulice

V1, BOB, BOB, 2. BIG

Baxy Boramo Sole

V2
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31. 10. 2015 MVP Praha

posuzoval: Jiří Janda

Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

dorost

Eliáš Zlatíčko

VN1

mladých

Cipísek Zli-Rů

V1, CAJC, BOJ, BOS

mladých

Celestie Zli-Rů

V1, CAJC

Feny

mezitřída Divizna Bonasa Sorbus

VD1

otevřená

V1

Beky od Libota

šampionů Bellis Berkast

veteránů

Horalka Strakatý samet

V2

Atina z Luční ulice

V2

Baxy Boramo Sole

V1, BOV

1. 11. 2015 MVP Praha

posuzoval: Otakar Vondrouš

Výsledky

Třída

Psi

otevřená Akim Lech na pelech

Feny

mladých

V1, CAC, BOB, 1. BIG

Jméno

Titul
V1, CAC, BOS

Bubák z Akátového hájku

VD2

Celestie Zli-Rů

nepřítomna

mezitřída Brigita Bohemia Beltain
Divizna Bonasa Sorbus

VD2
V1, CAC

otevřená Beky od Libota

V1, CAC

šampionů Bellis Berkast

nepřítomna

Horalka Strakatý samet
veteránů Atina z Luční ulice
Baxy Boramo Sole

V1, CAC
V1, BOV, BOB, 1. BIG, 3. BONB
nepřítomna

Fotokatalogy z klubových akcí zachycující strakaté krasavce naleznete na:
http://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20150801.pdf
http://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20150906.pdf
http://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20150926.pdf
http://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20150927.pdf
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Výsledky bonitace KCHMPP
27. 9. 2015, Mladá Boleslav
Bonitovala: Ing. Alena Košťálová

Akbara Strakaté tornádo
*12. 3. 2013
kohoutková výška: 44 cm
skus: těsný nůžkový
chrup: chybí P4 vlevo dole
srst: černožlutobílá krátká
DKK 1/1
LP 1/1

Alma z Nadějkovských drah
*11. 5. 2014
kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P4 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
DLK 0/0
LP 0/0

Arthur Strakaté tornádo
*12. 3. 2013
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0
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Ayrin ze Zlatého Lankastru
*7. 9. 2012
kohoutková výška: 44 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá krátká
DKK 2/2
DLK 0/0
LP 1/1

Balda z Akátového hájku
*30. 1. 2012
kohoutková výška: 51 cm
skus: těsný nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole
srst: hnědožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0

Bastien Zli-Rů
*30. 3. 2013
kohoutková výška: 53 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
DKK 0/0
LP 0/0
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Cameron ze Zlatého Lankastru
*14. 5. 2014
kohoutková výška: 46,5 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1 oba dole
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0

Cardamom Bonasa Sorbus
*15. 9. 2013
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole
srst: hnědožlutobílá dlouhá
DKK 0/0
LP 0/0

Coca Bonasa Sorbus
*15. 9. 2013
kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá dlouhá
DKK 1/1
LP 0/0
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Cora z Luční ulice
*3. 4. 2012
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0

Danuška Zlatíčko
*1. 9. 2013
kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
DLK 0/0
LP 0/0

Divizna Bonasa Sorbus
*9. 12. 2013
kohoutková výška: 47 cm
skus: těsný nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0
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Fantom Rubínový květ
*8. 5. 2009
kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 1/1

Halabala Asi Czech Originál
*4. 4. 2012
kohoutková výška: 43 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Chabáš z Majklovy zahrady
*23. 3. 2014
kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
DKK 1/1
LP nevyšetřeno
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Výsledky bonitace Spolek ČSP
6. 9. 2015, Lednice
Bonitovala: Jana Svobodová

Abby Love in paws
*18. 7. 2013
kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK nelze posoudit – po úraze
LP 0/1

Aira Strašecká packa
*2. 11. 2012
kohoutková výška: 43 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P4 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 1/1

Amálka České kouzlo
*18. 3. 2013
kohoutková výška: 44 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P4 vlevo dole
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0
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Arix Love in paws
*18. 7. 2013
kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Arvika Nella Belavia
*6. 11. 2013
kohoutková výška: 44 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
DKK 0/0
LP 0/0

Benten Zli-Rů
*30. 3. 2013
kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK nevyšetřeno
LP 0/0

26

Strakatý e-zpravodaj 20/2015
Bleška ze Studnic
*14. 3. 2013
kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0

Datel Bonasa Sorbus
*9. 12. 2013
kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P4 oba dole
srst: černožlutobílá krátká
DKK 1/1
LP 1/0

Chlop z Majklovy zahrady
*23. 3. 2014
kohoutková výška: 48 cm
skus: těsný nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
DKK 1/1
LP 1/0
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Prima Červený muškát
*17. 8. 2011
kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
DKK 1/1
LP 0/0

Sebastián z Česlova
*1. 7. 2011
kohoutková výška: 51,5 cm
skus: nůžkový
chrup: zdvojený P1 vpravo nahoře
srst: černožlutobílá krátká
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Sopík z Česlova
*1. 7. 2011
kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
DLK 0/0
LP 0/0

28

Strakatý e-zpravodaj 20/2015
Narozené vrhy – přehled odchovů ve Spolku českého strakatého psa
A z Malého a Velkého vrchu nar. 22. 7. 2015
Fx
0,00 %
1 pes
m. Apolenka Strakaté tornádo
KZP
86,67 %
0 fen
o. Flíček z Kraje krkavce
D z Luční ulice
Fx
8,5 %
KZP
73,33 %

nar. 25. 8. 2015
2 psi
m. Celina z Luční ulice
0 fen
o. Flíček z Kraje krkavce

A Amore Mio Amina
Fx
6,54 %
KZP
86,67 %

nar. 28. 8. 2015
2 psi
m. Amina von Podprůhon
6 fen
o. Brix z Luční ulice

B Nella Belavia
Fx
3,125 %
KZP
90,00 %

nar. 13. 10. 2015
3 psi
m. Ctislávka Zlatíčko
2 feny
o. Alf z Kraje Thurn Taxisů

A Dobrovodská hvězda
Fx
0,78 %
KZP
90,00 %

nar. 16. 11. 2015
0 psů
m. Alaia Nádherná Canis Color
4 feny
o. Adamo Amorevita

Draco a Dobby z Luční ulice
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Narozené vrhy – přehled odchovů v KCHMPP
B České kouzlo
Fx
2,42 %
KZP
90 %

nar. 17. 7. 2015
4 psi
m. Duha Dakam
3 feny
o. Candy z Trpce

A ze Strakaté zupy
Fx
2,34 %
KZP
90 %

nar. 20. 8. 2015
3 psi
m. Eska Dakam
1 fena
o. Bubák z Akátového hájku

U Anibob
Fx
10,72 %
KZP
73,33 %

nar. 29. 8. 2015
1 pes
m. Tessinka Anibob
1 fena
o. Fido Anibob

K z Majklovy zahrady
Fx
7,89 %
KZP
80,00 %

nar. 12. 10. 2015
4 psi
m. Gina z Majklovy zahrady
3 feny
o. Alf z Kraje Thurn Taxisů

F ze Zlatého Lankastru
Fx
4,96 %
KZP
83,33 %

nar. 22. 10. 2015
3 psi
m. Baileys ze Zlatého Lankastru
7 fen
o. Edison Dakam

Ch Dakam
Fx
9,97 %
KZP
73,33 %

nar. 7. 11. 2015
1 pes
m. Elita Dakam
6 fen
o. Flíček z Kraje krkavce

Elita Dakam a Flíček z Kraje Krkavce
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Složené zkoušky

Ctimilka Zlatíčko
zkouška ZZO-1

Akira od Libota
zkoušky HtM1 a F1, DwD-1
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Appia Amorevita
zkouška LA 1

Cmunda Dakam
zkouška OB-Z

Guma z Majklovy zahrady
zkouška LA 3
(1. strakáč s touto zkouškou)
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Arvika Nella Belavia
zkouška ZZO

Brigita Bohemia Beltain
zkouška ZOP, ZZO

Hajánek z Majklovy zahrady
zkouška OB-1 (výborný)
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Výsledky výstavní soutěže za rok 2015
Pes roku 2015
1. Dundee od Milníku 05

75 bodů

Chovatelská stanice roku 2015

2. Bruno ze Zlatého Lankastru 48 bodů

1. Strakatý samet

189 bodů

3. Angel ze Zlatého Lankastru 47 bodů

2. ze Zlatého Lankastru

171 bodů

3. z Luční ulice

164 bodů

Fena roku 2015
1. Horalka Strakatý samet

106 bodů

2. Bleška ze Studnic

85 bodů

3. Celestie Zli-Rů

44 bodů

Dundee od Milníku 05

Veterán roku 2015
1. Atina z Luční ulice

135 bodů

Výsledky pracovní soutěže
za rok 2015
1. Antonie Barunidlo

69,5 bodů

2. Albert ze Strakatého dvorku 55,5 bodů
3. Guma z Majklovy zahrady

47,5 bodů

Kompletní výsledky pracovní soutěže 2015 najdete na stránkách www.adesso24.eu.
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Fotosoutěž strakatá
Pod hlavičkou Spolku ČSP byla v průběhu roku
vyhlášena čtyři témata a my vám zde představujeme
jejich vítěze i s obrázkem, který zabodoval.

Strakaté selfie a portrét – Capart z Akátového hájku – Eva Smolíková

Sportem ku zdraví – Frr Frr Asi Czech Original – Pavlína Filippová

35

Strakatý e-zpravodaj 20/2015
Láska je láska – Arabela Strakaté tornádo – Pavel Vlasák

Dobrou noc – Baris Bohemia Beltain – Markéta Bednářová

Do 20. 12. 2015 máte ještě možnost zúčastnit se hlasování v rámci Finálového kola, a sice zde:

https://plus.google.com/110839185101833601670
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Členská schůze Spolku ČSP, o. s.
Členská schůze se konala 29. 11. 2015
v hotelu Svornost, přítomno bylo 38 členů
spolku a 5 hostů. Zápis ze schůze naleznete
na webu Spolku, zde jen pár postřehů mimo
něj. U prezence dostal každý dva malé dárky:
brož "placku" se strakatým psem a báječný
sladký věneček od rodiny Charouzových.
Po úvodních hlasovacích formalitách vyslechli
účastníci zprávu o činnosti Spolku.

Díky, za vše, co děláte:
Na místě je poděkování všem členům Spolku, kteří se na přípravě jednotlivých aktivit podílejí –
potěšitelné je, že takových je hodně, jednotlivé aktivity rozhodně nejsou výmyslem a výtvorem úzké
skupiny lidí. Tedy členové Spolku pro sebe navzájem uspořádali během uplynulého roku 24
jednodenních vycházek, 3 turistické víkendovky včetně pobytu u moře, splutí řeky, jízdu historickou
tramvají, noční pochod, orientační závod se šiframi, již tradiční Setkání, pro nováčky akci Štěňata
strakatá, fotoseminář a fotosoutěž. Sbírali jsme ve jménu Spolku kešky, reprezentovali jsme
úspěšně strakáče na Dni národních plemen… Konalo se i mnoho sportovních aktivit: "vážné" závody
MČR agility v rámci závodu Hodonínská tlapka i "nevážná" Hostivická skočkyáda, výcvikový víkend
u Turnova a tábor v Hodoníně, dogtrek v Chrudimi. Strakáči měli možnost účastnit se MČR národních
plemen v obedienci, bohužel ji nevyužili tak, aby bylo možné mezi sebou závodit.
K chovatelskému klubu patří výstavy – pořádali jsme jednu speciální a jednu klubovou. Velký dík
patří chovatelskému kolegiu za jeho práci, která je na venek málo viditelná, ale ve skutečnosti zabere
hodně sil a času. To stejné by se dalo říct o klubových soutěžích, potřebné administrativě,
hospodaření, vedení webových stránek a tomto Zpravodaji…
Mezi akcemi na další rok se objevily novinky. Jednou z nich bude víkendovka "Staří, ale dobří"
pro psy nad osm let věku a výstavní a pracovní šampionát. Informace o nich se ve Zpravodaji objevují
v samostatných textech. O tom, kdo se čemu ve Spolku věnuje, vypovídá tato tabulka:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13fcoEI7mGvTSGmjZy_spRRpPzpC9YPL64toAnySDJE/edit#gid=0&vpid=A5.

Prosíme, aktualizujte údaje…
Spolek má aktuálně 213 členů, kteří chovají 165 psů. Na schůzi zazněla prosba, aby členové
aktualizovali

své

údaje

v

administrativním

systému

(na

webu

Správa

členství)

http://administrativa.spolekstrakacu.cz/clen/prihlaseni. Vyslechli jsme i zprávu o hospodaření a zprávu
revizní. Na jejich základě připomínáme, že majetek Spolku sice není pekelně rozsáhlý, ale jednotlivé
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věci lze v případě potřeby poskytnout na akce. O tom, kde se věci aktuálně nacházejí, vypovídá tato
tabulka:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v3owUumIVpH6qAQ0XhsZY5Jp0JPVA2ZTJbW1fgCxq4/edit#gid=1940400440&vpid=A6.

… a registrujte čipované psy.
Schůze vyslechla zprávu poradkyně chovu, která na závěr požádala, aby chovatelé věnovali
náležitou pozornost administrativním úkonům, protože z 27 vrhů (za KCHMPP i Spolek) byly
v pořádku "zúřadované" jen dva, u ostatních musela urgovat mnohé náležitosti.
Z následné diskuse v bodě různé stojí za zaznamenání výzva k tomu, aby chovatelé dávali se
souhlasem nových majitelů kontakt na ně poradkyni chovu. Třeba kvůli možnosti kontaktování majitele
nalezeného psa. V souvislosti s tím zazněla připomínka, aby majitelé důsledně registrovali čipy svých
psů – to, že je zvíře očipované, neznamená, že je dohledatelné – čip je nutno registrovat například
na www.backhome.cz, www.narodniregistr.cz.

Máme nové stránky!
Dytta s Tomášem vytvořili Spolku novou podobu webu a na schůzi ji předvedli s prosbou, abychom
si stránky proklikali a směřovali na ně případné připomínky a požadavky.

Na závěr schůze schválila výši a splatnost členských příspěvků, shodla se na možnosti
elektronického hlasování a pověřila výbor, aby na základě (ne)doporučení chovatelského kolegia
rozhodl o možnosti chovu v případě, že zvíře nemá z důvodu úrazu vyšetřena LP či DKK.
Program schůze byl ukončen a po obědě nás čekalo slavnostní vyhlášení soutěže Pes roku. I o tom
je však ve Zpravodaji samostatný příspěvek.
Dana Vaňourková a Jolana Nováková
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Členská schůze KCHMPP,
sekce český strakatý pes, se konala 29. 11. 2015 odpoledne v hotelu Svornost, přítomno bylo
29 členů a předseda KCHMPP p. Jaroslav Rudolf.

V úvodu byly schváleny tyto body:


přítomnost sedmi hostů



sčítací komise (Milan Vokál, Jolana Nováková)



zapisovatelka schůze (Kateřina Ungrová)



jednací řád



program schůze

V rámci samotného programu:


paní poradkyně chovu Zdeňka Vaňourková informovala o chovu čsp, zdraví, administrativě,
plánovaných akcích na rok 2016 – podrobněji níže



bylo zvoleno sedm delegátů sekce ČSP pro případ konání mimořádné valné hromady
KCHMPP (Dagmar Vokálová, Yvona Svobodová, Monika Laisková, Jolana Nováková, Eva
Vácová, Jana Kalinová, Kateřina Ungrová, náhradník – Alena Pichová)



KCHMPP je členem klubu genetické laboratoře Genomia, členové mají 10% slevu
na genetické testy



David Libor informoval členy o aktuálním systému v bodování soutěže Pracovní pes roku

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 2015
Bonitace
-

uskutečnily se 4 termíny

-

celkem bonitováno 27 zvířat (20x přeregistrace, 6x chybí DKK a LP, 1x odstoupení
z bonitace); 15x čžb krátká, 4x čžb dlouhá, 4x hžb krátká, 3x hžb dlouhá

Krytí
-

počet krycích listů: 21 KCHMPP, 11 Spolek čsp

-

počet vrhů: 17 KCHMPP, 10 Spolek čsp

-

počet štěňat: 96 KCHMPP, 59 Spolek čsp

-

průměrný počet štěňat na jeden vrh: 5,7

-

průměrná porodní hmotnost: 265 g

-

průměrná hmotnost při kontrole vrhu: 2,97 kg

-

průměrný koeficient příbuznosti: Fx = 4,39 %; 1 vrh s Fx = 0 %

-

průměrný koeficient ztráty předků: AVK = 84,07 %

-

průměrný věk psa: 6,85 let

-

průměrný věk feny: 4,33 let

-

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

Chovatelská základna
chovní psi
-

celkem: 108 (80x čžb krátká, 20x čžb dlouhá, 5x hžb krátká, 3x hžb dlouhá)

-

DKK: vyšetřeno 84x (78 %); 36x A, 20x B, 20xC, 8x D

-

LP: vyšetřeno 86x (79,6 %); 54x 0, 26x 1, 6x 2, 0x 3

-

plnochrupí: 81 (75 %); neplnochrupí: 27 (25 %)
chovné feny

-

celkem: 97 (67x čžb krátká, 13x čžb dlouhá, 6x hžb krátká, 11x hžb dlouhá)

-

DKK: vyšetřeno 97x; 61x A, 24x B, 11xC, 0x D, 1x po úraze nelze vyšetřit

-

LP: vyšetřeno 96x; 60x 0, 27x 1, 8x 2, 1x 3

-

plnochrupé: 73 (75,25 %); neplnochrupé: 24 (24,75 %)

Pro rok 2016 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.)

-

odeslání krycího listu do 7 dní po krytí (i po nezdařilém)

-

odeslání přihlášky vrhu se jmény štěňat včetně krycího listu do 7 dní od porodu

-

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

-

hlášení změny majitele/držitele chovného jedince

-

od 42. dne věku štěňat – označení štěňat, kontrola vrhu (formulář je na www.kchmpp.cz)

-

zápis poznámky „nestandard“ do průkazů původu štěňat s vadou vylučující z chovu

-

o jakékoliv vadě obeznámit nové majitele a napsat to do smlouvy

-

vývoz do zahraničí – exportní průkaz původu, ověřit podmínky vývozu (očkování)
na veterinární správě příslušné země

Plánované akce v roce 2016 – výstavy a bonitace v KCHMPP a Spolku ČSP
-

30. 1. 2016

pouze bonitace Studeněves (Kladno)

-

16. 4. 2016

Krajská výstava Dětřichov + bonitace

-

25. 6. 2016

Speciální výstava Mladá Boleslav + bonitace

-

27. 8. 2016

Klubová výstava Přerov (bez KV) + bonitace

-

4. 9. 2016

Klubová výstava Tábor (Javorová skála) + bonitace

-

15. 10. 2016

Klubová výstava Mladá Boleslav (s KV) + bonitace

-

členská schůze KCHMPP a Spolku ČSP – pravděpodobně 20. 11. 2016
upravila: Simona Šádková
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Veterinární okénko
Poznámka k Aujeszkyho chorobě
Již před časem zavládlo „šílenství“ kolem Aujeszkyho choroby. Opět se objevují panikářské dotazy.
Vzhledem k tomu, že se na toto téma již vyjádřila oficiálně ta nejpovolanější veterinární instituce SVS,
nebudu se tu dále rozepisovat, ale vy si přečtete v případě zájmu její prohlášení zde:
http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2013_au-aujeszkyho-choroba.html
Na konci roku 2014 byla Česká republika prohlášena zemí prostou řady infekčních chorob
v domácích chovech včetně ACH
http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/657/articleId/tiskova-zprava-svs---na-divoka-prasata-sepsy-opatrne-4409
Takže pokud máte obavy z této nemoci, nechoďte se svými strakáči lovit divočáky, nepoužívejte
divočáky do BARFu a nebo krmte granulemi… 
Lea Pletichová Wildnerová

Máte registrovaný čip?
Pokud máte své zvíře označené čipem (většinou již od chovatele, pokud není čip nahrazen
tetováním), zkontrolujte si, zda je registrován alespoň v jedné z databází čipů. Buď to již udělal
chovatel na své jméno (pak Vám doporučí si v daném registru pejska přeregistrovat na sebe), nebo
Vám při předávání štěňátka krom smlouvy dá i registrační kartu od čipu a vysvětlí, kam a jak zvíře
zapsat. V případě, že máte zvíře tetované (dnes již spíše výjimka) a budete chtít vycestovat
do zahraničí, tak od r. 2011 stejně musíte své zvíře pro cestování očipovat. Čip Vašemu zvířeti aplikuje
veterinář a stejně jako chovatel čip registruje sám (a pak Vám to řekne) nebo Vás upozorní, co kam
odeslat, aby zvíře bylo v té správné databázi.
Prosím, nezapomínejte na to a ani to neodkládejte!!! Čip, který není v žádném registru, není možné
dohledat. Tzn. když se zvíře zaběhne, tak je sice hezké, že má čip, ale po jeho přečtení a snaze najít
v on-line databázích kontakt na majitele jsme neúspěšní, protože se nikdo neobtěžoval zvíře
do registru zapsat. Takový čip je pak k ničemu. Jen "kovové zrnko rýže" pod kůží, které neplní svůj
účel kvůli lenosti nebo zapomnětlivosti člověka. A pak je velmi těžké dát zpět dohromady zaběhlé zvíře
s jeho páníčkem.
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Příklady registrů
Dle čipů jsou registrace zdarma, či za drobný poplatek, ale jsou celoživotní! Osobně doporučiji zadat
čip do co nejvíce databází. Bohužel, většina mezi sebou nespolupracuje, tak ať je větší šance čip
v některém nalézt. Některé jsou propojeny s PETMAXXem – mezinárodní databází.

http://www.narodniregistr.cz/
(nejznámější; Datamars, LifeChip zdarma, ostatní 170,-; napojeno na PETMAXX)

http://www.backhome.cz/ (nejznámější; zdarma; napojeno na PETMAXX)
http://www.iftaregistr.cz/

(zdarma)

http://www.identifikace.cz/ (240,-)
https://www.cipy-znamky.cz/

(15 – 20,-)

http://www.cipy.cz/registr.html

(160,-)

Lea Pletichová Wildnerová

foto: Městská policie Ostrava
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Strakaté mini soustředění v Hodoníně – červenec 2015
Před třemi lety jsem dostala nápad – uspořádat pro strakáče výcvikový víkend. Netušila jsem, jestli
se vůbec někdo přihlásí, jací budou pánečci, jak budou ochotni poslouchat… pejsci totiž poslouchají
vždy, ale s pány to bývá horší. Chtěla jsem prostě lidem ukázat, že každý strakáč dokáže fungovat.
Dokonce i ten jejich gaučák, nebo ten malý neposeda, který podle pána nechce dělat nic. O spolupráci
jsem poprosila další výcvikáře, dva na poslušnost a dva na agility. Protože byl první ročník úspěšný,
rozhodla jsem se akci zopakovat.
Letos se konal již třetí ročník strakatého mini soustředění. Myslela jsem si, jak jsem už v pořádání
akcí zaběhlá a nic mě nemůže zaskočit, ale… Dva dny před nástupem mi správce ubytovny oznámil,
že nemůže poskytnout pokoje. Asi jsem vypadala nebezpečně, protože mi nakonec pár pokojů uvolnil.
Lidičky, o kterých vím, že jsou táborníci, jsem nacpala do stanů a modlila se, aby vyšlo počasí. Počasí
vyšlo perfektně, po celou dobu panovala 30° vedra, neochladilo se ani večer. Naštěstí kolem cvičáku
teče řeka Morava, takže se všichni mohli zchladit ve vodě.
Strakomilů přijelo tak akorát, každý výcvikář měl na starost 4 týmy (pán + pes). Skupinky cvičily
denně agility i poslušnost. Kdo neměl zrovna náladu (tím myslím lidi) měl volnou zábavu. Soustředění
neberu jako drilování lidí, prostě kdo chce, cvičí, kdo nechce, necvičí. Věřte, že cvičili všichni, i když se
jim nechtělo. Každý večer jsme společně opekli špekáčky a zazpívali si s kytarou, díky Alči
Semelové. Poklábosili o všem možném i nemožném, no prostě tábor se vším všudy. Poslední den
patřil opět soutěžím, které si všichni užili. Jsem ráda, že se k nám vrací stále stejní lidé, dokonce se
každý rok přidá někdo nový. Letos se zúčastnilo 10 strakatých a 6 nestrakatých hafanů. Všem děkuji
za super náladu a přeji hodně úspěchů se svými čtyřnohými kamarády.
Chtěla bych tímto poděkovat lidem, kteří se mnou do toho opět šli:
Libor David a Jana Křížová – poslušnost
Kačka Suchovská a já – agility
Děkuji Spolku českého strakatého psa za ceny pro všechny účastníky
Eva Homolková a Guma z Majklovy zahrady

44

Strakatý e-zpravodaj 20/2015
2. Strakaté splutí –
Nisa + Strakatá
tramvaj

Lea P. W.: kapitánky Cíňa a Lestie

14. – 16. 8. 2015 se konal
druhý ročník strakatého splutí.
Tentokráte na Nise. V pátek
14. 8. 2015 jsme se sešli
večer v Hrádku nad Nisou
v kempu na Kristýně. A sešlo
se nás celkem hodně, i když
byli

nějací

na poslední

chvíli

odpadlíci
(obavy

z počasí, zdravotní potíže apod.). Nakonec v sobotu vyrazilo 8 lodí s deseti strakáči na palubách
z Kristýny směr Trojmezí a Německo. Vzdor původní nepříznivé předpovědi hrozící bouřkami jsme se
svlažili jen pár kapkami deště za Rosenthalem (bratwurst-bierová zastávka), ale ani za vytažení
pláštěnky to nestálo. Až do Ostritz už nekáplo. Též obavy z vyschlého koryta řeky se nijak zvláště
nenaplnily. Stav vody byl nižší, takže se občas dřelo dnem lodi, ale jiné řeky na tom byly podstatně
hůře a Nisa se ukázala jako v celku sjízdná. V Rosenthalu jsme udělali zaslouženou svačinovou
zastávku. Obsluha byla „dogfriendly“ a psíkům donesla misky s vodou a páníci si dali nezbytný
Bratwurst s pivečkem či limčou a většina z nás si jako zákusek dala zdejší výtečnou zmrzlinu.
Původně plánovaná krátká zastávka v St. Marienthalu se odložila až na zpáteční cestu autem, aby byl
klídek a čas si klášter prohlédnout, neb byl problém dostat se na břeh pod jezem. Takže se
pokračovalo rovnou do Ostritz, kde jsme odevzdali lodě a já s Lukášem jsme uvítali všechny přeživší
hrdiny v „dirndlu“ a „lederhose“. Dvounohé jsme počastovali třešňovicí a nealko koktejlem a čtyřnozí
dostali medaili za úspěšné absolvování druhého splutí. Následně jsme se vozy (ráno před odjezdem
jsme je sem převezli) přesunuli zpět do kempu k zaslouženému odpočinku. Bohužel, vzhledem
k příšerným suchům zakázal liberecký hejtman rozdělávání ohňů, takže buřty se nekonaly. Ale
nemyslím, že by to někomu vadilo, stejně bylo pivko potřebnější
Všichni dvou- i čtyřnozí dravou a zákeřnou Nisu přežili, nikdo se neutopil a všichni se dočkali nedělní
projížďky starou tramvají. Na tramvaj dorazili ještě další 3 účastníci navíc (Cipísek, Bára a Dáreček).
Sraz byl v Liberci u vozovny, kde jsme nechali auta. Chlapci z Boveraclubu nám přistavili 6MT z roku
1953 a "plecháče" z roku 1932 a vyjelo se směr Jablonec nad Nisou. Na některých kříženích jsme
museli čekat na vykřižování s běžnou linkou. Na zastávce Plynární k nám nastoupili kameraman
a reportér z TV RTMplus a dokumentovali naši akci. Na konečné v Jablonci jsme poskytli rozhovor
i nějaké ukázky strakaté spartakiády. Záznam můžete shlédnout zde od minuty 5:43:
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Milan Novák: Účastníci splouvacího zájezdu z leva:
Gerry, Bela, Bonnie, Abáš, Berry, Anka, Vanilka, Lestie, Cejla, Cíněnka a Baron

https://www.youtube.com/watch?v=YA3PEExO4Gk&feature=youtu.be (moc se nám nesmějte ;-))
Po hromadném focení s tramvají a vlečným vozem se účastníci zájezdu nechali odvézt zpět
do Liberce až do Lidových sadů. Odtud jsme vystoupali na Libereckou výšinu, dali si tu oběd (přečkali
u toho i zrovna průtrž mračen pod slunečníky), někteří vyšplhali ještě na místní rozhlednu, a pak už
jsme šupajdili pěšky dolů k ZOO. Okolo ní jsme pokračovali k Severočeskému muzeu (další foto
zastávka), kolem radnice (opět nezbytné focení) a hurá zpět k autům. Mršky strakaté vděčně zapluly
do vozítek páníčků a odpadly. Páníci se rozloučili a všichni vyrazili do svých domovů plni (doufejme,
že příjemných) zážitků.
Budeme se těšit na další setkání podobného druhu!
Lea a Lukáš Pletichovi, Cíněnka Strakatý samet a Celestie Zli-Rů

Milan Novák: „na vodě“
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Lea P. W.: Strakáči v „plecháči“  bylo plno
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Milan Novák: Uvítací výbor v německém Ostritz

Milan Novák: Předcvičení Strakaté spartakiády na konečné v Jablonci
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Lea P. W.: Foto před libereckou radnicí
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Setkání strakáčů 2015
Šestý ročník Setkání se konal v Lednici a připravili ho pro nás Martin Jelínek, Lucka Marková
a Katka Ungrová. Sešli jsme se tradičně během prvního víkendu v září. V pátek jsme se radostně vítali
a potkávali v členitém kempu, večer poseděli u vína či u táboráku s kytarami.
Sobotní program začínal několika okruhy vycházek po okolí, coursingem, agility a novinkou –
ukázkami rehabilitační Dornovy metody pro psy. V průběhu dne se psiska fotila, z čehož vznikl
kalendář na rok 2016. Večerní program pak byl zasvěcen povídání o zdraví a chovu, ocenění psů
a psovodů a ochutnávce vína (tentokrát organizované profíky).
Neděle byla výstavním dnem, a ačkoli jsme ráno zdvihali oči k nebi s obavami, vyjasnilo se a výstava
i bonitace proběhly za báječného počasí a v prima atmosféře.
Za rok se sejdeme u Tábora, tentokrát pod vedením Zuzky Krejčiříkové.

Strakaté víno – výborná Pálava s vinětou
od Milana Kocmánka „pes v L/lednici“
a pro každého sklenka s logem Spolku

Náčelníci rokují před improvizovanou auto-nástěnkou
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Vítězky výstavy Helena Charouzová s Arlet
ze Zlatého Lankastru a strakatý dort

Další fotografie z akce najdete zde:
http://www.spolekstrakacu.cz/2015/09/03/setkani-strakacu-2015/

Jolana Nováková
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Dogtrek "Panstvím knížete
Auersperga nejen se strakáčem"
Přijměte pozvání na prohlídku panství knížat z rodu
Auerspergů!

Rodu

lidového,

osvíceného

a pokrokového, který v krajině Železných hor zanechal
nejednu stopu… Tak těmito větami začínalo pozvání
na letošní 1. ročník dogtreku "Panstvím knížete
Auersperga nejen se strakáčem".
Ten náš se konal za naprosto dokonalého babího
léta 3. října. A jak už název napovídá, jeho součástí
byl klubový závod pro české strakaté psy.
Start i cíl byl v areálu kynologického klubu Chrudim.
Tento

klub

zároveň

závod

zaštiťoval.

Zahájení

proběhlo v podstatě už v pátek navečer, kdy začali přijíždět první závodníci, kteří do soboty přespávali
v autech nebo stanech a kdy se uskutečnil doporučený meeting, na kterém se rozdávali mapy
a itineráře trasy; upozorňovalo se, na co si na trase dávat pozor, kde se příp. občerstvit a zodpovídaly
se dotazy přítomných. V sobotu vše vypuklo. Pro účastníky byly připraveny dvě tratě, kratší TOUR
na 20 km a delší MID na 45 km a dělily se dále na kategorie TOUR do 35 let, TOUR nad 35 let
a TOUR ČSP; MID ženy, MID muži a MID ženy – muži ČSP. Startovat se začalo v sedm hodin ráno.
Krom již zmíněných map a itinerářů obdržel na startu každý dogtrekař povolený doping pro sebe
v podobě

perníčku,

na

cestu

se

mohl

posilnit

domácím

koláčem

a

vynikající

medovinou a na čtyřnohého parťáka pak čekaly psí karamelky. Trasy s vyznačenými kontrolami vedly
romantickou krajinou knížete Auersperga, ve které se mimo jiné procházelo kolem slatiňanského
zámku, Švýcárny, Kočičího hrádku, zříceniny hradu Rabštejnek. Dále pak po zpevněných cestách
komplexu „Rekreační lesy Podhůra" s přírodními tělocvičnami a rozhlednou Bárou II., protnulo se
několik naučných stezek jako například „ke Kočičímu hrádku" nebo „u Tyrolského domku" a putovalo
se malebnými vesničkami a městy, jakými beze sporu jsou např. Rabštejnská Lhota, Sobětuchy,
Heřmanův Městec, Vápenný Podol nebo Cítkov. Dogtrekkaři si vyšlápli pár kopečků, na jejichž vrcholu
byli odměněni vyhlídkou do širého kraje.
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Celkem závodilo 79 kynologů (z toho 19
mužů a 60 žen). Se svými dvounoháky
přijelo

93

psů

snad

všech

plemen.

Zazávodili si i dva reprezentanti z útulku
v Podlíšťanech,

kterému

jsme

byli

partnery. V kategorii TOUR závodilo 59
týmů. V kategorii MIDM šlapali 4 chlapi,
kategorie

MIDW

zástupkyněmi

byla

obsazena

něžného

10

pohlaví.

Do klubového závodu českého strakatého
psa zasáhlo 6 strakatin. Z toho 4 v TOUR
a po jednom v MIDu muži a MIDu ženy. Závodníci za námi přijeli z celé České republiky. Největší
zastoupení měl Pardubický kraj, další účastnici přijeli např. z Prahy, Liberce, Českých Budějovic, Ústí
nad Labem, Kladna, Náchoda atd.
A jak strakatí dogtrekaři dopadli? V kategorii MIDM závodila a vyhrála India s Ondrou
Jarešem – časem 7:31 hod. V MIDW zazářil Abáš s Jančou Brožkovou 1. místo a čas
7:14 hod. V kategorii TOUR závodila Miluška s Luckou Vaňousovou. Zaperlila časem 3:02 hod.
a obsadila 1. místo. Druhá v téže kategorii se umístila Danuška s Věrou Vrňatovou – čas
4:23 hod. Na 3. místě pak byla Bigi s paní Janou Kalinovou – časem 4:23 a 4. místo
obsadila Anuška, která závodila s celou svojí rodinou Kulhánků. Trať s přehledem zvládli
za 5:21 hod.
Naším dogtrekkem měli závodníci možnost si se svým čtyřnohým parťákem pěkně zasportovat,
příjemně se znavit, pokochat se železnohorskou přírodou, měli také příležitost se zlehka zasvětit
do historie zdejšího kraje a vidět některé unikáty, které se v našem okolí nachází. A to vše se nám, dle
kladných a pochvalných ohlasů podařilo splnit do puntíku. Příští rok do toho půjdeme zas!
Erika Fiantová
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Den českých národních plemen 2015
3. 10. 2015 uspořádal KK Karlštejn – Den českých národních plemen – 2. Ročník. Zatímco 1. ročník
byl čistě v rukou zástupců každého zúčastněného plemene, což znamenalo vlastní iniciativu
v předvedení a našemu plemenu to přineslo 1. místo a titul „Nejsympatičtější plemeno“, 2. Ročník byl
ve stylu krátkého předvedení plemene a poté následoval „Sranda závod“.
Soutěžilo se o tituly:
* Nejsympatičtější plemeno, Nejsympatičtější

* Nejlepší ohař

pes a Nejsympatičtější fena

* Nejlepší lovec krys

* Nejlepší teriér

* Nejlepší přítel Chodů

* Nejlepší laboratorní pes

* Nejlepší strážce československých hranic

* Nejlepší tahoun saní
Nakonec se zvládlo časově pouze 5 disciplín a tak dvě další postupují do roku 2016.
Disciplíny byly určeny pro všechny účastníky národních plemen. Celkem závodilo 48 psů. Plemeno
ČSP mělo v soutěži jedenáct fenek. Jediný pes Arno Amorevita, který byl do soutěže přihlášen, se
nezúčastnil pro nemoc paničky a tak nastoupila náhradnice Bára Kyjský hrádek. Navíc se ještě
do soutěže zařadila Amálka České kouzlo.

Celý den nás provázela dobrá nálada a slunečné, teplé počasí. Pořadatel připravil občerstvení
a nechyběla ani vyšperkovaná kadibudka se závěsem a označení kuřáckého koutku mimo areál.
Závody byly pěkně povedené, užili jsme si ve všech disciplínách dost legrace. Pořadatel ukázal,
že humor mu rozhodně nechybí.
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Vyhodnocení:
Titul a 1. místo Nejsympatičtější plemeno získal Český horský pes

2. místo Český strakatý pes
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Sranda závod:
Prokázalo se, že platí to, co tvrdí většina majitelů ČSP, že toto plemeno je právem nazýváno
všestranným psem.
„Všestranný pes“ (součet ze všech disciplín)
V boji o tento titul obsadil ČSP 1. a 2. příčku. 3. místo patřilo plemenu ČSV

Cíněnka 2. m * Arvika 1. m * Clara Grey 3. m

Výsledky ČSP:
V první desítce se umístilo celkem 6 ČSP.
Ve druhé desítce 2 ČSP.
Ve třetí desítce 2 ČSP.
41. místo patřilo nejstarší feně v týmu ČSP (10 let) a to hlavně díky tomu, že se s páníčkem šla
podívat na Karlštejn a tím zmeškala jednu disciplínu a ztrátu bodíků.
Slušný výkon!!!
V jednotlivých soutěžích o Nejlepší
* laboratorní pes: ČSP obsadil 3. místo

* lovec krys: 2. a 3. místo

* tahoun saní: zde obsadil 1. a 2. místo

* přítel Chodů: ČSP obsadil všechny 3 první

* ohař: 1. místo

příčky

Nejsympatičtější pes a Nejsympatičtější fena
– ani v této soutěži nám nechyběl zástupce

Eva Vácová
CHS Amorevita

pes – ČHP – Bondy Ledová Bouře
fena – ČSP – Amálka České kouzlo
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foto: Monika Procházková

Strakáč na masážích
Jelikož i strakáč musí relaxovat, vyrazily jsme 17.
a 18. října s Akirou na kurz rekondičních masáží
pro psy do Prahy. Jednalo se o seminář, který
vedla Katka Plačková.
Katka je zkušená fyzioterapeutka zvířat a pokusila
se nám předat část svých zkušeností. Na kurz jsem
se přihlásila, abych se dozvěděla něco nového
o psech a jejich pohybovém aparátu. A hlavně,
abych Akiře dopřála zaslouženou péči po zátěži.
Zátěž

u

Akiry

spočívá

v trénincích

agility,

dogdancingu a taky obyčejných strakáčích hrách
a výletech. Při kurzu jsem se naučila několik druhů
masáží, základní mobilizaci kloubů a taky strečink.
Během praktické části jsem zjistila, že Akira má zatuhlé svaly v oblasti stehenních svalů a beder,
ale pravidelnou masáží by se to mělo napravit.
Seminář byl dvoudenní a náročný pro lidi i psy. Pro správného strakáče bylo dost obtížné zůstat
ležet na boku a nechat se sebou různě manipulovat. Ale každý pejsek si dřív nebo později zvykne 
Každopádně bych všem strakáčníkům doporučila svého psa masírovat. Ať už jen v podobě dlouhého
hlazení nebo mu dopřát opravdovou masáž od zkušeného fyzioterapeuta, případně maséra. Vždyť
všichni víme, jaká to jsou torpéda a trochu relaxace si určitě zaslouží 
Kristýna Lérová a Akira od Libota

Pozitivka s Františkem Šustou 2
V listopadu 2015 jsme se sešli na druhém semináři s trenérem zvířat Františkem Šustou (autor knihy
Trénink je rozhovor). Tentokrát bylo téma „jak naučit či odnaučit“. A stejně jako poprvé to bylo poučné,
seminář přinesl spoustu myšlenek k zamyšlení o tom, jak a co se svými psy děláme a jaké to má
dopady.
Ohlasy na akci byly dobré, do budoucna plánujeme ještě jednu lekci s Františkem, tentokrát
praktický nácvik se psy (s tím, že na cvičení bude cca 5 psů, další psovodi mohou být jako
pozorovatelé).
Pokud máte tip na lektora, jehož povídání o výcviku a výchově psů byste si chtěli vyslechnout, pište
na jol.novakova@centrum.cz – lektora, o kterého bude největší zájem oslovíme a pokusíme se
uspořádat další povídání na psí téma.
Jolana Nováková
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Psi do důchodu nechodí.
Nešli by, kdybychom to za ně nerozhodli, protože už třeba nemají ten drive, anebo už je na čase
šetřit jejich klouby a záda. V současné době existuje spousta seminářů, jak pečovat o sportovního
psa a přestože mu poskytujeme maximální péči a mnohdy větší, než sami sobě, ve finále stejně přijde
ta osudná chvíle, kdy to rozhodnutí musíme udělat.
Plemeno ČSP není považováno za pracovní, sportovní, či říkejme si tomu každý po svém. ČSP je
pes především společenský, což ovšem nevylučuje, že při správném vedení, je sportovně všestranný.
ČSP zvládne bez problémů i několik sportů najednou. Jen s přesností mívá trochu problémy, občas si
vymýšlí svoje verze provedení a tím nás mnohdy přivádí téměř do šílenství. A pak když přijde ten
okamžik, kdy je lepší s aktivním sportem skončit, člověk si zavzpomíná, hlavně na ty úsměvné chvilky,
kdy na nás pes vyzrál, protože to či ono, se mu zrovna v ten daný moment nechtělo dělat.
Moje holka Tessy, vlastním jménem Antonie Barunidlo a její příběh.
Původně její role měla být parťak k bíglicím dcery a k mojí kočce. Zaměření vycházky. Tento pohled
na věc se změnil, v momentě, kdy jsem si ji přivezla domů a uvědomila si, že i pes potřebuje základní
vzdělání. Při hledání cvičáků a trenérů jsem bohužel natrefila na spoustu lidí, kteří se považovali
za trenéry jen proto, že vlastnili jednoho psa a jako kontrast pak na cvičáky pro služební psy. Obojí
bylo špatně. Ani jedno nám nepomohlo, spíše naopak. Dost věcí, když padlo rozhodnutí s Tessy
sportovat závodně, jsem musela složitě přeučovat.
Naštěstí jsme se, po dlouhém hledání, dostaly do rukou trenérky, která nás nasměrovala a vedla, jak
v základních povelech, tak v základech agility. Zároveň jsme objevily pod jejím vedením i jiné sporty.
Agility nás však vzalo za srdce. Já i Tessy jsme se v tom našly. Největším motorem pro mě byl vždy
Tessyn výraz s rozesmátým čumákem, když pochopila, že se jede na trénink či na závod. Agility jsme
se

věnovaly

od dubna

závodně

2010

až

do konce sezony 2015,
kdy padlo to rozhodnutí
skončit.

Tedy

alespoň

v kategorii LA a pokusit se
sezonu 2016 běhat jen
pro

radost

ve

třídě

veteránů. Přestože jsme
věkem

po celou dobu

závodění byly obě dost
starým týmem, podařilo
se nám pár dost dobrých
kousků, na které nikdy nezapomenu. Asi největší naší radostí byl závěr, kdy jsem to asi víc prožívala.
V červnu 2015 na IABC Italy, kdy plemeno ČSP figurovalo na startovní listině finálových běhů.
Nemůžu nevzpomenout zkoušky, které měly být původně naše poslední v LA2. 3. místo se splněnou
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zkouškou pro postup do LA3. Přestože už postup nikdy nedoděláme, velkou radost nám to opravdu
udělalo, tedy asi hlavně mě. Tessy to zas tak neprožívala.
A pak to přišlo! Dlouho jsem přemýšlela, co dál. Tessy je na tréninky a závody zvyklá a má to celkem
ráda, nechci ji odstřihnout, protože vidím to její nadšení pro věc, když trénuje Appia. A tak jsme
oprášily další sporty.
Rozhodnutí padlo na Obedienci, kde jsme se sice v minulých sezonách dostaly do třídy OB1,
ale staly jsme se jen sběrateli známky „dobrá“ a dalšímu postupu do OB2 jsem vůbec nedávala šanci.
Věděla jsem, že pro Tessy je tento sport nejen nuda, ale občas i dost stresující. Přesto se nám
podařilo nemožné. Zlomilo se to. 25. 10. 2015 na závodech NO BORDERS na Kladně. Tessy složila
zkoušku OB1 na známku výborná a tím si otevřela bránu do třídy OB2. Nemohlo to dopadnout lépe.
(Pozn. Podle dostupné evidence na klubu obedience je Antonie Barunidlo druhým ČSP se zkouškou
OB1 na známku výborná. První byl Hajánek z Majklovy zahrady, který OB1 na známku výborná složil
v Českých Budějovicích 16. 8. 2015.)
Pracovní strakáč.
Je soutěž, která probíhá pod hlavičkou KCHMPP a následně Spolku ČSP od roku 2011. Tessy
soutěží od roku 2012. Letos to byl čtvrtý rok, a protože pravděpodobně poslední se šancí o umístění
na nějaké té pozici na bedně, rozhodla jsem se pro 2015 zabojovat o první místo. Podařilo se a mám
to! A já mám opravdu velkou radost nejen za svou fenu, ale i za CHS Barunidlo a pochopitelně
i za mě. Byly jsme holky dobré!

Pozn. Jsem ráda, že kdysi byl ten nápad založit soutěž Pracovní pes roku a je možné se pochlubit,
co se svým strakatým jsme schopni zvládnout. Kolik sportů, kolik akcí a s jakými výsledky. Nezáleží
na druhu sportu, ani nezáleží na umístění, tak jako záleží na radosti z každé akce, setkání s přáteli,
kteří mají stejný cíl – užít si to. Vítězství a složená zkouška je pak jako bonus.
Eva Vácová
CHS Amorevita
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Slavili jsme desetiny!
Čistě náhodou, při aktualizaci webových stránek, jsem si všimla roku registrace naší chovatelské
stanice Zlatíčko… stalo se tak v roce 2005! V loňském roce jsme oslavili desetileté výročí a to určitě
stojí za to, lehce zrekapitulovat naši chovatelskou činnost. V současné době chováme dvě plemena,
a to kolii krátkosrstou a českého strakatého psa, který je u nás prioritním plemenem. Díky našim
možnostem a chovatelským zásadám se nemůžeme pyšnit množstvím odchovů, ale pod heslem
"nemusí pršet – hlavně, když kape" se ráda pochlubím i tou hrstkou členů naší rodiny. A věřte,
že toho není málo, čím se můžeme prezentovat.
Kraťandy až tak do Strakatého e-zpravodaje nepatří, přesto se o nosatých Zlatíčkách zmíním.
Matka našeho zatím jediného vrhu – Rubynka (Barbucha Flying Ear, nar. 2008) je momentálně fena
KK s nejvyšším počtem složených zkoušek u nás (ZVOP, HWT TS, IHT 1 TS, IHT 2 TS, IHT 3 TS,
ZOP, ZPU 1, ZZO, ZZO 1, BH, FPr 1, StPr 1, StPr 2, StPr 3, OB-Z, OB-1) a zároveň jediná fena KK u
nás s nejvyšším stupněm zkoušky pasení. Její závodní úspěchy mimo jiné jsou: v pasení IHT 1 –
1. a 2. místo, IHT 2 – 2x 3. místo, IHT 3 – 4. místo Mistrovství ČR. V roce 2010 se stala vicemistrem
ČR, získala pracovní tituly CACIT, CACT, res. CACT a Klubový šampion práce. Ve sportovní kynologii
např. obsadila 2. místo ve Stopařském speciálu – vyhledávání předmětů. Běhá coursing, např.: Top
Coursing Runner 2010 + 2011, vicemistr Slovenska 2010, 3. místo na mistr. Slovenska 2011,
vicemistr Čech 2013 (FCI I. skup.). Účastní se dogtreků a pracuje jako canisterapeutický pes
s doživotním CT certifikátem. Je držitelkou malého pracovního certifikátu. Na poli výstavním získala
např. Ch. of Ch. Romana, Rumunský Ch., CZ JCh., 3x BOJ, 7x BOB, 2x CACIB, 2x res. CACIB,
2x NV. Vrh A se narodil v roce 2012. FENY: Alannah Hanča, Annag Áňa (chovná) – zkoušky –
pasení: ZVOP, HWT TS, IHT 1 TS, ostatní sporty: ZZO, OB-Z. Výstavy – V1 CAC, V2. PSI: Andraí
Ráďa – zkoušky – pasení: ZVOP, Angus Gustík (chovný) – zkoušky – pasení: ZVOP, ostatní sporty:
ZZO, ZOP, výstavy: Int.Ch., CZ Ch., CZ JCh., SK JCh., CRUFTs 2014 nominace, 3x BOJ, 3x BOS,
2x BOB, 6x CACIB, 3. BIG, 5. BIG a Alaois Lojzík.
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Zakladatelkou chovatelské stanice Zlatíčko je strakatá Úďa (Chudobka Anibob, nar. 2003). Úďa
má na svém kontě dvě prvenství… Byla první profi coursingovou závodnicí čsp a první oficiální
strakatý canisterapeut u nás. Canisterapii se k velké oblibě našich klientů věnuje do teď a je držitelem
doživotního certifikátu CT psa. Coursingovou kariéru započala v roce 2007 a rokem 2011 ji ukončila.
Tento sport milovala nade vše a byla v něm velmi úspěšná i v konkurenci ostatních plemen nejen
u nás, ale i na Slovensku a v Rakousku, kde si zaběhla pár neoficiálních nechrtích dostihů. Za svou
závodní kariéru vyběhala mnoho prvních míst, několikrát byla vyhlášena jako nejlepší nechrtí závodník
nebo nejlepší nechrtí fena závodu. Získala tituly Coursingový vítěz roku 2007, 2008, Top Coursing
Runner 2009, 2010, 2011, Top Coursing Star (fena) 2010, Mistr Moravy 2007, 2008, 2009, Mistr Čech
2007, 2008, Mistr ČR 2008, 2009, Mistr Slezska 2008, Vicemistr SK 2008. Ze sportovní kynologie
splnila zkoušky: ZZO, ZOP, ZPU 1 a BH. V roce 2008 jsme se s Úďou staly 6. nejúspěšnějším
sportovcem Chrudimska a já nejúspěšnějším sportovcem – ženou v kategorii dospělí; nejlepším
reprezentantem a pracovním psem ZKO Chrudim se Úďa stala v roce 2009. Je aktivní v dogtrekkingu,
kde vzhledem ke svému věku šlape už jenom kratší tratě. Je držitelkou malého pracovního certifikátu.
Údinka byla a je i "krásná", což dokazují její výstavní tituly… mimo jiné: CZ Grandšampion,
SK Grandšampion, Veterán CZ Ch., Klubový veterán Ch., CZ Ch., SK Ch., Klubový Ch., Klubový JCh.,
1. BIS veterán, 3x 2. BIS veterán, 3. BIS, 2x 4. BIS veterán, 1. BIG, 2. BIG, 2x 3. BIG, 2. BONB,
11x BOB, 2x NV, Fena roku 2010 – 3. místo, Veterán roku 2012. Úďa byla uchovněna v roce 2005
a její chovnost skončila v roce 2011. Dala 3 vrhy.
Vrh A se narodil v roce 2007. FENY: Andělka – Sporty, zkoušky: sportovní kynologie – základní
výcvik. Apolenka, Anuška (chovná) – zdraví: DLK 0/0, DKK 0/0, LP 1/1. Vrh A + B Fiškulín. Sporty,
zkoušky: sportovní kynologie – základní výcvik, coursing – licence, dogtrekking – závody v kat. LONG.
V seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu mimo jiné: v roce 2012 – 17. místo (z 87), v roce 2013 –
12. místo (z 64). Výstavy: Klubový JCh., 4x V1 CAC, 2x res. CAC, V1 CAJC.
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V roce 2009 spatřil světlo světa Vrh B. FENY: Blanča, Bohdanka, Bohunka, Bertička (chovná) –
zdraví: DKK 0/0, LP 1/1. Vrh D Zlatíčko. Sporty, zkoušky: sportovní kynologie – ZOP, ZZO, závody
dle ZZO mimo jiné: 4x 1. místo, 2x 2. místo, 2x 3. místo. PSI: Bořík, Bruník, Barnabáš (úhyn 2011 –
nádorové onemocnění), Břéťa (chovný) – zdraví: DKK 0/0, LP 1/1. Výstavy: V4. V roce 2013 se
zaběhl, bohužel nenalezen…
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Poslední vrh Úďa povila v roce 2011 – Vrh C. FENY: Cordulka (chovná) – zdraví: DLK 0/0,
DKK 0/0, LP 1/1. Sporty, zkoušky: sportovní kynologie – ZOP, dogtrekking. Výstavy: V1 VTM, V2
res. CAC, V1 VT, V1 CAC. Ctislávka (chovná) – zdraví: DLK 0/0, DKK 0/0, LP 0/0. Vrh A + B Nella
Belavia. Sporty, zkoušky: sportovní kynologie – ZZO, ZOP, obedience – OB-Z, OB-1, úspěšné OB
závody: kat. OB-1 – 1. místo, 2x 3. místo, dogtrekking. Výstavy: CZ JCh., SK JCh., Klubový JCh., CZ
Ch., SK Ch., 1. BIG, 2x 2. BIG, BOJ, 6x BOB. Ctimilka (chovná) – zdraví: DLK 0/0, DKK 0/0, LP 0/0.
Vrh E Zlatíčko. O Milušce se více zmíním níže v textu… PSI: Crišpín, Ctiborek – Sporty, zkoušky:
sportovní kynologie – základní výcvik. Ctimírek.

Externí Vrh D, jehož matkou je Bertička Zlatíčko se narodil v roce 2013. FENY: Danuška (chovná) –
zdraví: DLK 0/0, DKK 0/0, LP 0/0. Sporty, zkoušky: sportovní kynologie – základní výcvik, dogtrekking
– 2. místo kat. TOUR. Výstavy: V3. Darinka, Deniska, Drahuška – Sporty, zkoušky: agility. Výstavy:
V1 CAJC. PSI: Dáreček – (úspěšně absolvoval bonitaci) – Sporty, zkoušky: sportovní kynologie –
základní výcvik. Výstavy: V1.
Vrh E, který se narodil v roce 2015 Ctimilce, je náš poslední – vlastní. FENY: Etelka, Erča a PSI:
Edudant, Ernestík, Eliáš. Co nám z Éčkařů vyroste, ukáže čas… Všichni započali povinnou
psí školní docházku a stali se z nich vzorní školáci. Eliáš zůstal doma a je dalším reprezentantem naší
chovatelské stanice. A teď nastal ten pravý čas představit naši "mrňku" – Ctimilku… O Milče si
troufám říct, že patří mezi nejvšestranější a výstavně i sportovně nejúspěšnější strakáče. Z výstavních
titulů mimo jiné získala: CZ Grandšampion, SK Grandšampion, CZ Ch., SK Ch., Klubový Ch., CZ
JCh., SK JCh., Klubový JCh., 3x BOJ, 10x BOB, NV, CAC ČMKU, 2x 2. BIG, 2. JBIG, 5. JBIG.
Miluška pracuje jako canisterapeutický pes v DSS Slatiňany. Účastní se dogtreků, kde si mimo
jiné došla pro 1. místo kat. TOUR a 3. místo v kat. MID. V roce 2013 splnila coursingovou licenci
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a v této aktivitě si doběhla pro Mistra Čech 2013, 2014, byla vyhlášena nejlepším jedincem FCI NON
skup., dále pak nejlepší fenou v téže skupině a 2x obsadila 1. místo v kat. MIX FCI NON plemen.
Ze sportovní kynologie a obedience má prozatím splněny zkoušky: ZZO, ZZO 1, ZOP, ZPU 1, BH,
OB-Z a OB-1. Miluščinou doménou je ovšem náročný a zajímavý výcvik malých plemen, který může
trénovat díky své výšce, jenž je na spodní hranici standardu. V malých plemenech má prozatím
splněny zkoušky ZMMP, VMP-ZZ, VMP-Z1. V "malých" i závodí... V letech 2013 a 2014 strakáče
reprezentovala na Mistrovství ČR malých plemen. Pro ročník 2015 splnila nominační podmínky,
ale bohužel mistrovství bylo nakonec zrušeno. Dalšími úspěchy jsou např. 2. místo kat. ZZO, 2x
2. místo v kat. ZMP 1 a "nešťastným" losem o třetí místo v kat. ZZO 1 nakonec 4. příčka. Jako "malá"
se prosadila i mezi vyloženě pracovními plemeny a to 1. místem ve Stopařském speciálu,
kde neuvěřitelně dokázala porazit NO, BOT, BOM a MK. Je držitelkou malého pracovního certifikátu.
V roce 2014 jsem byla s Miluškou vyhlášena 3. nejlepším psovodem ZKO Častolovice. Nejlepším
pracovním českým strakatým psem byla Miluška vyhlášena v letech 2013 a 2014. Miluňka byla
uchovněna v roce 2012 a rokem 2015 jsem její chovnost ukončila.

V naší rodině máme šikovné i další Uďoškovi vnuky a vnučky. Např. syn Anušky Zlatíčko – Abáš
Fiškulín (chovný) – zdraví: DKK 0/0, LP 0/0. Je otcem vrhů "CH" z Majklovy zahrady a "H" Dakam.
Sporty, zkoušky: agility, dogtrekking – mimo jiné 1. místo kat. MID, sportovní kynologie – ZZO, ZOP,
BH, obedience – OB-Z, OB-1. Abášovi závodní úspěchy v OB – např. 2. místo na MČR NP, kat. OB-Z
– 2. místo, kat. OB-1 – 2x 3. místo. Výstavy: V1 CAC. Je držitelem malého pracovního certifikátu.
Další úspěšnou je dcera Ctislávky Zlatíčko – Arvika Nella Belavia (chovná) – zdraví: DLK 0/0,
DKK 0/0, LP 0/0. Sporty, zkoušky: sportovní kynologie – ZZO, dogtrekking. Výstavy: CZ JCh., 3x BOJ.

64

Strakatý e-zpravodaj 20/2015

Vy všichni, kteří nesete příjmení Zlatíčko i vy, kteří do naší psí rodiny patříte… jsem na vás všechny
moc pyšná… ať už jste parťáky a společníky v rodinách nebo reprezentujete naši chovatelskou stanici
na výstavách a ve psích sportech. Velký dík patří samozřejmě i Vám, dvounohým členům naší psí
familie, kteří o svá Zlatíčka a jejich příbuzenstvo vzorně a s láskou pečujete a umožňujete jim žít
šťastný a spokojený psí život.
Erika Fiantová
www.chovatelska-stanice-zlaticko.cz
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