Strakatý
e-zpravodaj
25/2018

Strakatý e-zpravodaj 25/2018

úvodník
Nabízíme vám ohlédnutí za uplynulým
půlrokem s českými strakatými psy
v pětadvacátém vydání Strakatého e-zpravodaje.
Jeho smyslem je informovat majitele a příznivce
strakáčů o uplynulých 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.
Pokud vám tu chybí
záznam z nějaké již
proběhlé strakaté
akce, neostýchejte
se k ní vrátit – další
číslo zpravodaje vyjde
pravděpodobně na začátku nového roku.
Tímto Strakatým e-zpravodajem vás provází
obrázkové příspěvky od nejmladších účastníků
akce „Štěňata strakatá“. Podrobně se také vracíme
k březnovému semináři s Františkem Šustou.
A kromě pozvánek na výstavy a bonitace určitě
nepřehlédněte informace k Setkání strakáčů
a chystanému Mistrovství českých národních
plemen v obedienci! (Ve sváteční květnové
úterý jsme s Geraldem zase vyjeli zkusit štěstí…
Přestože jsme ostudu neudělali, zkoušku OB1
jsme obhájili a místo na bedně pro nás bylo,
pořád ji nemáme na výbornou (kužéééél!)).
Užijte si léto, neváhejte přibrat na výlety
strakatý doprovod a pište, foťte a posílejte –
nejlépe sem: strakati.psi@seznam.cz
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Plánované akce v roce 2018
akce

datum a místo konání

pořadatel

Setkání strakáčů

14. – 16. 9. 2018,
Pecka

Jana Komůrková
(Spolek ČSP)

Mistrovství českých
národních plemen v obedienci

29. září 2018,
Česká Třebová

Zuzana Krejčiříková
(Spolek ČSP)

Dogtrek Panstvím knížete Auersperga

6. 10. 2018,
Slatiňany

Erika Fiantová
(Spolek ČSP)

Členská schůze Spolku ČSP

24. 11. 2018

Spolek ČSP

Členská schůze KCHMPP, sekce ČSP

24. 11. 2018

KCHMPP

Mistrovství ČSP v agility

7. 4. 2019,
Kutná Hora

Klára Kuntová
(Spolek ČSP)

18. 8. 2018, Mikulov

KCHMPP

16. 9. 2018, Pecka

Spolek ČSP

20. 10. 2018, Mladá Boleslav

KCHMPP

18. 8. 2018, Mikulov

KCHMPP

16. 9. 2018, Pecka

Spolek ČSP

20. 10. 2018, Mladá Boleslav

KCHMPP

21. 10. 2018, Mladá Boleslav
výstava FCI neuznaných plemen

KCHMPP

bonitace

výstavy

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: http://administrativa.kchmpp.cz nebo
http://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/
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pozvánky

Letošní setkání bude Pecka
Zdravíme majitele všech strakatých psisek a připomínáme, že se blíží termín našeho setkání
v termínu 14. 9. – 16. 9. 2018 na Pecce.
Děkujeme všem, kdo již poslali zálohu a prosíme ty, kteří tak ještě neučinili, aby to napravili. Platbu si
můžete zkontrolovat zde: http://www.spolekstrakacu.cz/akce/setkani-strakacu/
Všichni účastníci dostanou včas email s bližšími informacemi.
S velkým předstihem upozorňujeme na dvě novinky, které možná budou chtít trochu přemýšlení
a přípravy. Chystáme karneval masek pes + majitel(é), tak ať máte čas na vymýšlení kreací :o)
V sobotu večer bude mimo jiné tombola, jejíž výtěžek věnujeme na záchranářské psy, takže prosíme
každého, zda by něčím do tomboly nepřispěl.
Tak to jsou asi zatím nejdůležitější informace. Přejeme hezké léto a budeme se těšit na Pecce!
Za tým organizátorů Jana Komůrková
			Letošní Setkání sponzoruje Zero dc http://www.zerodc.cz/cs/

ero DC

VÝROBA KYNOLOGICKÝCH POTŘEB
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pozvánky
Mistrovství českých národních
plemen v obedienci
29.září 2018 Česká Třebová
( ve spolupráci se ZKO č. 648 Javorka )
Závod je určen pro psy s PP plemen český strakatý pes, chodský pes, československý vlčák, český horský
pes, český teriér, český fousek a pražský krysařík.
V případě, že nebude naplněna kapacita mistrovství, mohou se přihlásit ostatní plemena na zkoušky.
Přihlásit se můžete ihned, k zaplacení startovného pak budete vyzváni po uzávěrce pro česká národní
plemena.
Místo konání: areál ZKO č. 648 Javorka ( http://zko-c-648-javorka.webnode.cz/ )
Otevřené třídy: OB-Z, OB 1, OB 2, OB 3 (kapacita soutěže: 25 týmů)
Program: harmonogram závodu bude upřesněn po uzávěrce přihlášek,zveřejněn na http://akce.
obedience.cz/ a rozeslán e-mailem všem přihlášeným týmům.
Předpokládaný začátek v 8:00.
Rozhodčí: Iveta Skalická
Stewardi: Monika Javorová
Změna rozhodčích i stewardů vyhrazena.
Závody se budou řídit Zkušebním řádem Obedience CZ. Jeho platné znění a další informace
najdete na stránkách klubu http://klub.obedience.cz/
Občerstvení: bude zajištěno v místě konání soutěže.
Kontaktní osoba: Zuzana Krejčiříková, 742 60 Petřvald u NJ
tel.: +420 777 954 011, e-mail: krejczu@seznam.cz
Přihlášky: všichni zájemci o účast musí být registrováni a přihlášeni elektronicky
na stránkách Klubu obedience CZ: http://akce.obedience.cz/
Na e-mail krejczu@seznam.cz pošlete své kontaktní údaje (e-mail, tel. č.) pro možnost vzájemné
komunikace.
Startovné: členové Spolku českého strakatého psa / KPCHP 350,- Kč
členové Klubu Obedience CZ 400,- Kč
ostatní 500,- Kč
Platby převodem na účet: 35-8386200297 / 0100.
Do zprávy pro příjemce uveďte: MCNP + vaše příjmení.
Uzávěrka přihlášek : 21. 9. 2018
Přihlášky bez zaplacení startovného nebudou akceptovány.
Při neúčasti týmu se startovné nevrací.
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pozvánky

Hodnocení mistrovství:
Vítěz třídy v plemeni ………. ………………………..vyhodnocen bude v případě, že se v dané kategorii
zúčastní alespoň tři zástupci plemene a nejlepší tým splní limit zkoušky
Mistr plemene ………………………………………….. vyhodnocen bude v případě, že se celého závodu
zúčastní alespoň jeden zástupce plemene, titul bude zadán nejúspěšnějšímu týmu, který splní limit
zkoušky v nejvyšší třídě
Mistr českých národních plemen ………………… titul bude zadán nejúspěšnějšímu týmu, který splní limit
zkoušky v nejvyšší třídě ze všech českých národních plemen

Důležitá upozornění:
Každý účastník závodu musí mít výkonnostní knížku vydanou Klubem obedience CZ.
Informace k vydávání výkonnostních knížek:
http://klub.obedience.cz/jak-na-to_/vykonnostni-knizka
Každý účastník se psem s PP musí doložit identifikaci (čip/tetování) v souladu s PP.
Kontrola identifikace bude prováděna po výkonu psa.
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění
zákona 77/2004 Sb., se nesmí zúčastnit kupírovaní psi.
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud nejsou
ostatní týmy hotovy.

Veterinární podmínky:
Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině.
Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování,
anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené
výrobcem předchozí očkovací látky. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím
průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při
přejímce.
Mistrovský závod se koná za podpory Klubu přátel chodského psa a Spolku českého strakatého psa, z.s.
Děkujeme :o)
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aktuality
Dobrý den všem,
TAK máme prázdniny a určitě řada z vás plánuje
dovolenou. V souvislosti s tím bych chtěla poprosit
vás – všechny majitele chovných fen, abyste zvážili,
zda nebude vaše fenka zrovna hárat a chtěli byste
ji nakrýt. I naše chovatelská rada by ráda měla
dovolenou nerušenou hledáním internetu či signálu
telefonu v různých končinách. Výběr vhodných
krycích psů pro každou fenu není jen záležitostí
„odkliknutí“ žádosti o krycí list. Snažíme se vybírat
psy zodpovědně, a tento výběr představuje hledání
v různých záznamech a databázi a nějaký čas to trvá.
Podle chovatelských řádů máme na výběr psa 14 dní
od podání žádosti o vydání krycího listu. Požádáte-li
tedy na začátku hárání vaší fenky, je nejspíš pozdě,
nemusely bychom stihnout výběr psa včas.
Krycí list platí 6 měsíců od data vydání. Rády vám
vyjdeme vstříc, ale prosím, respektujte i vy náš volný
čas, zejména pak o prázdninách. V poslední době se
stalo velkým nešvarem, že chovatelé žádají o krycí list
právě s počátkem hárání své fenky nebo se rozhodnou
pozdě a hledáme pak psa doslova ze dne na den. Pro
nás to znamená, že necháme hned všeho a jdeme
hledat vhodného psa. Stejně tak při takto rychlém
výběru nemusí být zrovna vybraní psi či jejich majitelé
dostupní, a pak volíme nějakou jinou variantu, která
je ale třeba na úkor zdraví nebo jiných možných
problémů.

Kalendář na rok 2019
Strakáč a jiné zvíře – pokus druhý
Za kalendář na tento rok patří dík Kristýně
Frankové, která jej uspořádala. Ačkoli jsme loni touto
dobou vyhlašovali téma kalendáře „Strakáč a jiné
zvíře“, nakonec to dopadlo jinak a v půli roku jsme jej
operativně zaměnili za téma „Strakáč v květinách“.
Původní téma se ukázalo jako těžké. Snímků se sešlo
dost, ale po jejich „probírce“ to na celý kalendář
prostě nebylo. Nejde totiž jen o dodržení tématu,
ale i o jistou kvalitu snímku – pokud jde o velikost,
i o kompozici – malý pes a ještě menší kočka v dáli
zahrady se prostě úplně nehodí.

O krycí list si prosím požádejte prostřednictvím
administrativních programů:
administrativa.spolekstrakacu.cz
administrativa.kchmpp.cz

Téma je tak nadále velkou výzvou, která
však slibuje dobrý výsledek. Vyzýváme vás tedy
podruhé: 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 za zajímavé
fotografie soužití pejsků s dalšími zvířaty.
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 2018, ale posílejte je
raději průběžně, abychom v půli září nezjistili, že
máme problém.

Do přílohy prosím vložte doklad o zaplacení poplatku
za vydání krycího listu ve formátu pdf nebo jpg
a velikosti max. 500 kB. Nemusíte uvádět žádného
krycího psa, toho doplníme po vzájemné dohodě. Je
vhodné vybrat 2 – 3 psy, a to pro případ, že by některý
z vybraných nebyl zrovna dostupný.
Moc děkuji za spolupráci těm, kteří si krycí list vyřídili
včas – kéž by to tak dělali všichni!
Jménem chovatelského kolegia vám všem přeji pěkné
léto.
Zdeňka Vaňourková
Administrativa vrhu
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Administrativa v chovu strakáčů
1. Krycí list

Prosím, včas si požádejte o vydání krycího listu pro svoji fenku. Chovatelská rada má na to lhůtu 14 dní.
Je proto velmi žádoucí, abyste žádali o KL ještě před tím, než začne Vaše fenka hárat. KL platí 6 měsíců.
Žádost o KL probíhá elektronicky, prostřednictvím administrativního programů Klubu chovatelů
málopočetných plemen psů. Do přílohy dáte doklad o zaplacení poplatku za vydání KL ve formátu pdf
nebo jpg a velikosti max. 500 kB. Administrativní programy obou klubů najdete na této adrese:
administrativa.spolekstrakacu.cz
administrativa.kchmpp.cz

2. Potvrzení KL

Do 7 dní od nakrytí oskenujete/ofotíte KL a vložíte ho jako přílohu opět do administrativního programu,
opět ve formátu pdf nebo jpg a velikosti max. 500 kB. Tím oznámíte poradci chovu, že se krytí uskutečnilo.

3. Po porodu

Do 7 dní od porodu přihlásíte vrh v administrativním programu. Zde zadáte u jednotlivých štěňat datum
narození, jméno, pohlaví a barvu (čžb/hžb). Délku srsti zatím nepište, doplníte jí v dalším kole.

4. Tisk přihlášky vrhu

Takto udělanou přihlášku vrhu potvrdí poradce chovu, vy si jí vytisknete (1 stránka), podepíšete a společně
s originálem KL (s podpisy, datem krytí, porodu a adresou majitele psa) pošlete obyčejnou poštou
na adresu poradce chovu (Zdeňka Vaňourková, Pod Cukrákem 10/771, 155 31 Praha Lipence).

5. Přihláška k zápisu štěňat od ČMKU

Od ČMKU dostanete e-mailem formulář o přidělení zápisových čísel a vzor průkazu původu prvního
štěněte. Tuto žádanku vytiskněte a vezměte s sebou k veterináři na kontrolu vrhu (viz níže).
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Administrativa v chovu strakáčů
6. Označení vrhu a kontrola vrhu

Na vytištěný formulář od ČMKU doplňte délku srsti štěňat. Současně si vytiskněte formulář na kontrolu
vrhu. Ke stažení je na webu obou klubů:
http://kchmpp.cz/plemena/cesky_strakaty_pes/dokumenty/kontrola_vrhu.pdf
http://www.spolekstrakacu.cz/wp-content/uploads/2016/04/03_2016_Kontrola-vrhu-csp.pdf

ČESKÝ STRAKATÝ PES - KONTROLA VRHU - MINIMÁLNÍ VĚK: 42 DNŮ
Vrh + chovatelská stanice:
Datum narození:
Otec:
Matka:
Počet štěňat (psi/feny):
Chovatel:

Jméno

Pohlaví
(pes/fena)

Hmotnost
v den
kontroly
(kg)

Skus

(nůžkový,
klešťový,
předkus,
podkus, atd.)

Výskyt
zdvojeného Varlata
levé/pravé
(ano/ne)
nahoře/dole řezáku
Počet
řezáků

(ano/ne)

Zálomek
na ocase
(ano/ne)

Tříselná
kýla
(ano/ne)

Pupeční
kýla
(ano/ne)

Jiné

(srdeční vady,
fontanela,
paspárky, atd.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Datum kontroly:

Razítko a podpis veterinárního lékaře:

Podpis chovatele:

Jméno veterinárního lékaře (hůlkovým písmem):

český strakatý pes - kontrola vrhu

Od 42. dne věku můžete nechat štěňata označit veterinářem a udělat kontrolu vrhu. Označení se provádí
buď tetováním nebo čipem. V případě tetování vytetuje veterinář přidělené zápisové číslo nejlépe
do pravého ucha a na formulář od ČMKU ho napíše ho kolonky ČIP. V případě čipování je každému štěněti
injikován čip pod kůži. Od každého čipu je několik samolepek s čárovým kódem. Jednu z nich nalepí
veterinář do kolonky ČIP ke každému štěněti. Ostatní samolepky věnujte novým majitelům. Celý vrh
musí být označen jednotně, tj. buď tetováním nebo čipy. Nelze označit třeba polovinu vrhu čipy a zbytek
tetováním. Lze ale celý vrh otetovat a např. exportovaným štěňatům nechat ještě dát čip.
Kromě označení provede veterinář i důkladnou kontrolu vrhu. Zjištěné údaje zapíše do formuláře
na kontrolu vrhu. Oba formuláře (kontrola vrhu, přihláška k zápisu štěňat od ČMKU) pak pošlete
obyčejnou poštou na adresu poradce chovu. Ten následně požádá plemennou knihu ČMKU o vydání
průkazů původu. Průkazy původ vám pošle ČMKU na dobírku. Cena za 1 PP je 240 Kč a 100 Kč je poštovné
za celou zásilku.
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Administrativa v chovu strakáčů
7. Exportní průkaz původu

Prodáváte-li štěně do zahraničí,
požádejte prosím o vydání
exportního průkazu původu.
K tomu je zapotřebí napsat
žádost, ve které uvedete celé
jméno vyváženého štěněte,
registrační číslo, číslo čipu
a kompletní kontakt na nové
majitele (jméno, adresa).
Exportní průkaz původu je
dražší, stojí 600 Kč.
Pozor: v každé zemi mají
jiné požadavky na dovážená
zvířata. Obecně platí, že
stanovení dovozních podmínek
je v kompetenci příslušné
veterinární autority země určení
/ země tranzitu. Nový majitel
by si tedy měl zjistit potřebné
náležitosti.

8. Vady u štěňat

Zjistí-li Váš veterinář
u některého ze štěňat vadu,
která ho předem vylučuje
z chovu (zejména zálomky
na ocase, tříselná kýla, šourková
kýla, rozsáhlejší pupeční
kýla), nechte prosím do PP
štěněte zapsat poznámku
„NESTANDARD“. Tím zajistíte,
že se pes nedostane do chovu
a pomůže nám snížit výskyt
těchto vad v populaci. Zápis
poznámky je zdarma. Žádost
je podobná té o exportní
PP, jen napíšete, že žádáte
o zápis „NESTANDARD“ do PP
štěněte a jeho jméno. Kontakt
na majitele se zde neuvádí.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ EXPORTNÍHO PRŮKAZU PŮVODU
Žádám o vydání exportního PP pro psa/fenu jménem:
Datum narození:
Registrační číslo:
Otec:
Matka:
Jméno majitele:
Kompletní adresa:

V …..

dne:

podpis chovatele:

ŽÁDOST O ZÁPIS NESTANDARD DO PRŮKAZU PŮVODU
Žádám o zápis poznámky NESTANDARD PP do psa/feny jménem:
Datum narození:
Registrační číslo:
Otec:
Matka:
Důvod:

V …..

dne:

podpis chovatele:

9. Nezapomeňte na řádnou kupní smlouvu a případně i daňové přiznání
 Zdeňka Vaňourková
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výsledky výstav

13. 1. 2018, Hanácká národní výstava psů Brno, posuzovala: Lenka Frnčová
psi

feny

dorost

Falco ze Strakatého kožíšku

VN1

dorost

Flok ze Strakatého kožíšku	NV2

mladých

Felix Zlatíčko

V1, CAJC, BOJ, BOS

mladých

Myšpulín Libachar

V2

dorost

Fea ze Strakatého kožíšku

VN1

otevřená

Felicita ze Zlatého Lankastru

V2, rez. CAC

otevřená

Charita Dakam

V1, CAC, NV, BOB, 1. BONB, 4. BIG

vítězů

Bubbu Love in paws

V1, CAC

veteránů

Brita Velký dar

V1, BOV

3. 2. 2018, MVP Duocacib Brno, posuzovala: Linda Voláriková
psi

mezitřída

Čert ze Studnic

V1, CAC, BOB

feny

otevřená

Felicita ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, BOS

4. 2. 2018, MVP Duocacib Brno, posuzovala: Iveta Vojteková
psi
feny

mezitřída

Čert ze Studnic

nepřítomen

šampionů	Don od Milníku 05

V1, CAC, BOB, 5. BIG NON FCI

mladých

Fea ze Strakatého kožíšku

V1, CAJC, BOJ

mezitřída

Abeceda Kremlovic

V1

otevřená

Felicita ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

šampionů

Bleška ze Studnic

V1, CAC, BOS

7. 4. 2018, Národní výstava psů Ostrava, posuzovala: Olga Dolejšová
psi

mezitřída

Ceron Love in paws

V1, CAC, NV, BOS

feny

mladých

Bára Király puszta

nepřítomna

mladých

Bubetka Király puszta

V1

mladých

Fea ze Strakatého kožíšku

V2

mezitřída

Caira Love in paws

V1, CAC

mezitřída

Xila z Česlova

V2, rez. CAC

otevřená

Babou z Kraje Thurn Taxisů

V1, CAC

otevřená

Endivie Bonasa Sorbus

V3

otevřená

Felicita ze Zlatého Lankastru

V2, rez. CAC

vítězů

Bubbu Love in paws

V1, CAC, NV, BOB

veteránů

Bibbi Loyalluck

V1, BOV
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výsledky výstav
28. 4. 2018, SV Mladá Boleslav, posuzovala: Ing. Alena Košťálová
psi

feny

mezitřída

Aed Strakatá packa

V1

otevřená

Inu Ajeje Czech Originál

V4

otevřená	Draco z Luční ulice

V1, CAC, VSV, BOS

otevřená

Čert ze Studnic

V2

otevřená

Cookie Amorevita

V3

dorost

Erna z Luční ulice

V1

mladých

Celia Nella Belavia

V1, CAJC, BOJ

mladých

Aura Libišácká ťapka

nepřítomna

mezitřída

Cilka z Kraje Thurn Taxisů

VD1

otevřená

Charita Dakam

V1, CAC

otevřená	Darinka Zlatíčko

V2, rez. CAC

otevřená

Bobulka České kouzlo

V3

pracovní

Ctislávka Zlatíčko

V1, CAC

pracovní

Arabela Strakaté tornádo

V2, rez. CAC

vítězů

Celina z Luční ulice

V2, rez. CAC

vítězů

Baileys ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, VSV, BOB

veteránů

Cíněnka Strakatý samet

V1, BOV

5. 5. 2018, Mezinárodní výstava psů Praha, posuzoval: Ing. Jaroslav Matyáš
psi
feny

mezitřída

Felix Zlatíčko

V1, CAC, BOS

otevřená

Čmelda ze Studnic

V1, CAC

otevřená

Charita Dakam

V1, CAC

veteránů
Elita Dakam
			

V1, BOV, BOB, 5. nejlepší
veterán výstavy, 1. BIG NON FCI

19. 5. 2018, MVP Litoměřice, posuzovala: Mgr. Zuzana Brotánková
psi

otevřená

Čmelda ze Studnic

V3

otevřená	Damián Barunidlo

V2, rez. CAC

otevřená	Draco z Luční ulice

V1, CAC, BOB, 1. BIG

17. 6. 2018, KrV KCHMPP Jedovnice, posuzovala: Ing. Alena Košťálová
psi

feny

mladých

Flok ze Strakatého kožíšku

VD2

mladých

Myšpulín Libachar

V1

vítězů

Ceron Love in paws

V1, VT, KrV

mezitřída	Lesan Libachar

V1, VT

mladých

Fea ze Strakatého kožíšku

V1

mladých

Máša Libachar

V2

otevřená

Cassie Amorevita

V3

otevřená

Coffee Amorevita

V1, VT, KrV, Vítěz Jedovnice

otevřená

Felicita ze Zlatého Lankastru

V2
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výsledky výstav
Fotokatalogy z klubových akcí zachycující strakaté krasavce naleznete na:
https://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20180428.pdf
https://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20180617.pdf
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Výsledky bonitace KCHMPP
28. 4. 2018, Mladá Boleslav, Bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Aed Strakatá packa
*6. 5. 2016

kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 10 kg
DKK A / A
LP 1 / 1

Charita Dakam
*7. 11. 2015

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,9 kg
DKK B / B
LP 0 / 0

Darinka Zlatíčko
*1. 9. 2013

kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 10,4 kg
DKK A / A
LP 1 / 1
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Výsledky bonitace KCHMPP
28. 4. 2018, Mladá Boleslav, Bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Čert ze Studnic
*20. 4. 2016

kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P4 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15,5 kg
DKK A / A
LP 1 / 1

17. 6. 2018, Jedovnice, Bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Cassie Amorevita
*10. 3. 2016

kohoutková výška: 43,5 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 vpravo dole
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 11 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Ceron Love in paws
*4. 5. 2016

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1 vlevo nahoře
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 13,5 kg
DKK A / A
LP 0 / 0
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Výsledky bonitace KCHMPP
17. 6. 2018, Jedovnice, Bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Coffee Amorevita
*10. 3. 2016

kohoutková výška: 44 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 vlevo dole
srst: hnědožlutobílá dlouhá
hmotnost: 10,7 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Lesan Libachar
*6. 8. 2016

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 16,4 kg
DKK A / A
LP 0 / 0
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Dolky LeaWil

Narozené vrhy
Přehled odchovů v KCHMPP
M z Majklovy zahrady

nar. 18. 1. 2018

Fx
KZP

6 psů
0 fen

1,95 %
93,33 %

D Berkast

nar. 31. 3. 2018

Fx
KZP

6 psů
2 feny

3,13 %
83,33 %

A Strakatý čenich

nar. 17. 4. 2018

Fx
KZP

3 psi
2 feny

1,56 %
96,67 %

B u Melluzínky

nar. 27. 4. 2018

Fx
KZP

2 psi
5 fen

1,56 %
93,33 %

B z Hraběcí aleje

nar. 29. 4. 2018

Fx
KZP

0 psů
1 fena

0,00 %
96,67 %

C Beauty from Village

nar. 4. 5. 2018

Fx
KZP

2 psi
2 feny

0,00 %
93,33 %

m. Gina z Majklovy zahrady
o. Bruce ze Zlatého Lankastru

m. Bellis Berkast
o. Bar Dakam

m. Agie Strašecká packa
o. Datel Bonasa Sorbus, nedoporučené krytí

m. Cameron ze Zlatého Lankastru
o. Arthur Strakaté tornádo

m. Brida Zli-Rů
o. Eyron Rubínový květ

m. Brilanta Pharlap
o. Bruno ze Zlatého Lankastru
19
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Narozené vrhy
Přehled odchovů ve Spolku českého strakatého psa
B z Údolí Blanice

nar. 27. 2. 2018

Fx
KZP

4 psi
4 feny

1,71 %
93,33 %

B Balmarti

nar. 13. 3. 2018

Fx
KZP

3 psi
2 feny

3,2 %
90 %

D z Kraje Thurn Taxisů

nar. 16. 3. 2018

Fx
KZP

0 psů
3 feny

0,0 %
93,33 %

B Dobrovodská hvězda

nar. 23. 3. 2018

Fx
KZP

3 psi
4 feny

3,125 %
83,33 %

G ze Strakatého dvorku

nar. 13. 4. 2018

Fx
KZP

3 psi
5 fen

1,64 %
93 %

D LeaWil		

nar. 24. 5. 2018

Fx
KZP

4 psi
4 feny

0,0 %
96,67 %

D Love in paws

nar. 30. 5. 2018

Fx
KZP

1 pes
3 feny

0,78 %
96,67 %

m. Brigita Bohemia Beltain
o. Alby Krásný dvorek

m. Alma z Nadějkovských drah
o. Dundee od Milníku 05

m. Buffy z Kraje Thurn Taxisů
o. Akim Lech na pelech

m. Alaia Nádherná Canis Color
o. Ufík Anibob

m. Andělka ze Strakatého dvorku
o. Estragon Bonasa Sorbus

m. Celestie Zli-Rů
o. Gregor Prosmycký dvůr

m. Abby Love in paws
o. Adamo Amorevita

Máma Lestík s prckem
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Složené zkoušky
Arvika Nella Belavia
zkouška
• MA3
psovod: Pavla Kadeřábková

Balza Bonasa Sorbus
zkouška
• MA2
psovod: Ivana Ligdová

Baron z Luční ulice
zkouška
• F1
psovod: Alena Pichová
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Složené zkoušky
Cassie Amorevita
zkouška
• OB-Z
psovod: Lenka Kvasňáková

Abigail Dobrovodská hvězda
zkouška
• ZZO1
psovod: Šárka Urabetzová

Průběžné výsledky pracovní soutěže 2018 a složené zkoušky najdete na stránkách www.adesso24.eu
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Jarní praktická lekce
s Františkem Šustou
Trenéra zvířat a etologa RNDr. Františka Šustu PhD. netřeba čtenářům podrobně
představovat. Z důvodu většího zájmu František nabídku rozšířil a věnoval se strakáčům
intenzivně přes šest hodin v kuse. Lekce a práci se svými psy zhodnotily tři účastnice.

Pejsek moc táhne, foto: Dana Vaňourková

Mazák Gerouš

prostor. Zřejmě bývalé JZD – dobrý nápad na další
využití, ovšem nezateplená půdička v březnovém
večeru opravdu silně ubírala na pohodě všech
účastníků. Klepal se i ten zhýčkaný pes, a to měl
před sebou plynová kamínka! Trošku pomohla až
doma fakt horká sprcha…
K jádru strakáče – předem jsem naformulovala
a organizátorce poslala můj „problém“. Chtěla
>>

Gerald byl na semináři mezi ostatními strakáči
ostřílený mazák (taky už je to děda!). To
neznamenalo, že mě netáhl při každé příležitosti
k přítomným fenečkám, ale při odložení
v domečku během práce ostatních psů byl vcelku
i rád… Boudička není za trest. A neodpustím
si v úvodu kritiku – za trest rozhodně byl výběr
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Jarní praktická lekce
s Františkem Šustou
jsem zrušit tahání na vodítku a zapracovat
na pozornosti na volno. Mimo plac cvičáku
nosím pamlsky opravdu jen občas, na to jsem
lempl; když on Gerald taky venku nežere jen tak
kde co. A matlat se s buřtíkem se mi po pravdě
často nehodí. Františkovo doporučení, jasně
srozumitelná metodika, byť s pejskem po dobrém,
náhodou pamlsky úplně nepotřebuje, super!
Trénujeme od prvních minut po lekci, během
prvního týdne už je znatelné mírné zlepšení…
Nebo si to jen namlouvám? Manžel povinně
venčí na kšírách, na kterých Gerouš tahat může,
poněvadž on se s tím výcvikem a výchovou úplně
netrápí. Já se přizpůsobuji situacím – když kolem
mě skáčou děti a nemám na trénink pomyšlení,
nasazuji (hlavně u kočárku) haltinu, popř. na delší
výlety jen s mandukou na zádech beru kšíry

Mimo plac cvičáku nosím pamlsky
opravdu jen občas, na to jsem
lempl; když on Gerald taky
venku nežere jen tak kde co.
A matlat se s buřtíkem se mi
po pravdě často nehodí.
Fialka Frankie, foto: Marcela Šedinová

Komplikovaná Frankie

a postroj. Zkrátka dodržuji to, že na obojku se
netahá, na druhou stranu se procházkám jen
na obojku nevyhýbám a převažují. A František
není jen etolog a trenér zvířat, ale i psycholog
– o poznání méně se rozčiluju a spílám (teda
alespoň na Gerouška). Když trénink prostě nejde
(většinou kvůli reakcím na nárazové zvuky),
prostě přepínám z obojku, v hlavě to neřeším
a pokračujeme.
Když nad tím přemýšlím teď v červnu
u počítače, pořád se držím toho, co jsem výše
popsala, ale už tak nějak automaticky, tahání
na vodítku nám (mně) procházky nenarušuje.
Za všechny děkuji Aničce Ročovské
za organizaci. Nu a Františkovi za ochotu,
vstřícnost, snahu s námi výchovný „problém“
probrat do detailů a najít řešení pro každého
z nás.

Frankie (Fialka Bonasa Sorbus) je naše zlato
už tři roky – narodila se 9. 4. 2015. Je to náš
první rodinný pes, ale po třech letech s ní mám
pocit, jakoby u nás byla odjakživa. Nebo jinak –
nedovedu si představit, že by s námi nebyla…
Frankie není úplně typický strakáč – tedy
rozhodně ne podle charakteristiky plemene,
ze které jsme mj. čerpali, když jsme plemeno
vybírali. Chtěli jsme psa, který bude přátelský
k lidem i ostatním psům, nechtěli jsme hlídače.
A Frankie je bohužel ostražitá a bojácná nejen
ve vztahu ke psům, ale i k lidem. Báli jsme se
lovení po mamince, ale to se naštěstí nepotvrdilo
– je na nás hodně fixovaná, takže její nejdelší útěk
trval přesně 30 vteřin 
Její bojácnost jsme vnímali od malička, ale
bohužel jsme udělali také hodně chyb. Ta
základní byla – vždyť ona se bojí, tak ji těm
stresovým situacím nebudeme vystavovat –

 Simona Šádková
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Jarní praktická lekce
s Františkem Šustou
takže jsme ji s ostatními seznamovali jen velice
opatrně. Další chyba byla ve špatném výběru
cvičáku – na tom našem se učilo sedni a lehni,
ale to, že se Frankie bojí a štěká po všech okolo,
to se řešilo cukáním vodítkem. K tomu se přidaly
ještě zdravotní problémy – kýla a její operace
spojená s kastrací, nedostatečná funkce slinivky
a postupně také vývoj alergie snad na vše okolo,
od roztočů přes pyly a traviny až po stravu. No,
bylo toho na jednu strakatou psí slečnu až moc,
a na její páníčky taky.

Marešové), vnímá ji jako svůj prostor, a bývá v ní
klidná. Takže po příchodu do místnosti zalehla
do klece, a i když jsme ji v průběhu lekce museli
přestěhovat, aby jí za zády nechodili psi, kteří ji
znervózňovali, zvládla to v ní velice dobře.
Zvládla i předvedení toho, co umí. Je pracovitá,
navíc tím, že je na neustálé dietě, tak by
za pamlsek udělala i přemet.
To předvedení mělo Frantovi ukázat, v čem je
hlavní problém, jestli je pes navázaný na pána
a na co reaguje – co ho motivuje a co ho naopak
od práce odvádí. A světe div se, Frankie hned
na začátek ukázala, že to s tou její bojácností
nebude tak horké… V jednu chvíli se totiž bez
problémů soustředila na povely i ve chvíli, kdy
byla k psovi, který jí nebyl příjemný, otočená zády
ve vzdálenosti tak metr. Pro mě první překvapení
toho dne.
S Frantou jsme se pak domluvili, že zkusíme
zapracovat na míjení se psy a lidmi, protože
především psi jsou pro nás velice tvrdý oříšek.
Při praktickém cvičení si František klekl
do prostoru, představoval cizí element, a já měla
s Frankie za úkol kolem něj projít, a pak přijít
k němu. Druhé překvapení toho dne – Frankie
reagovala podrážděně jen v okamžiku, kdy se
na ni Franta podíval. Pokud se díval jinam, byla
schopná kolem něj projít a v zásadě si ho moc
nevšímat. Ale jakmile došlo k očnímu kontaktu,
bylo zaděláno na problém. A ten odezněl, jakmile
Franta odvrátil hlavu.
Do dalšího pokračování jsme dostaly úkol –
měla jsem Frankie naučit reagovat na target, aby
se ho na povel dotkla, a to i tehdy, pokud ho bude
držet ten cizí element v podobě Franty. Naučit ji
to v klidu takový problém nebyl, když jsem pak
přikládala target Frantovi různě na tělo, už bylo
vidět, že je Frankie ostražitější, a jakmile si ho vzal
Franta do ruky, pak už to bylo mírně za hranou.
Ale bylo vidět i to, že je Frankie schopná se
to takto naučit, a že to je určitě cesta, jak ji
seznámit s lidmi, které potřebuju, aby minimálně
tolerovala.
Dalším úkolem bylo se minout s cizím psem.
To byla opravdová výzva, protože to je přesně to,
co nezvládáme ani jedna. Na výzvu jsme se měli
s druhým pánem a jeho psem rozejít proti sobě,
se psy na vzdálené straně. A jakmile by se Frankie
rozštěkala nebo dala jinak najevo, že to je moc,
>>
pak se měl druhý pes zastavit a Franta se díval,

A když se na strakatém webu
objevila zpráva o plánované
praktické lekci s Frantou
Šustou, byla jsem opravdu ráda.
Jeho teoretický seminář jsem
absolvovala, když bylo Frankie
7 měsíců, a domů jsem se vrátila
nadšená. A moc jsem se těšila
i na tento praktický.

Po té, kdy selhal první cvičák, respektive přístup
paní cvičitelky nám nevyhovoval, zkoušeli jsme
socializační lekce ve Stromovce. Ale došli jsme
k tomu, že problémoví psi nejsou pro Frankie
ti praví, potřebuje mít okolo sebe pohodové
psy, pak je klidnější. Chodili jsme a chodíme
na strakaté procházky, za které jsem moc ráda
– potkali jsme tam spoustu kamarádů psích
i lidských, a Frankie tam bývá moc spokojená.
Když se otevřel nový cvičák v Uhříněvsi, začali
jsme na různé lekce chodit tam.
A když se na strakatém webu objevila zpráva
o plánované praktické lekci s Frantou Šustou, byla
jsem opravdu ráda. Jeho teoretický seminář jsem
absolvovala, když bylo Frankie 7 měsíců, a domů
jsem se vrátila nadšená. A moc jsem se těšila
i na tento praktický. I když upřímně, trochu jsem
se i bála – přece jen, uzavřený prostor, několik
dalších psů a cizí lidi, to není zrovna kombinace,
kterou bych s Frankie vyhledávala.
Nakonec to byl ten nejmenší problém. Frankie
je naučená na klec (ještě jednou velké díky Aleně
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co budu dělat já. Byla jsem ráda, že mě pochválil,
že jsem si tak nějak automaticky stoupla před
Frankie a přetnula jsem tu její přímou dráhu. Ale
upřímně, nevím, jestli to dělám i běžně, i když
chápu, že by to takto mělo být, aby pes neměl
tendenci řešit případné konflikty už dopředu.
A pak jsem naopak pochválená nebyla, když jsem
při pokračování Frankie pořád cpala odměnu,
i když ona byla nervní. A jsme u jádra pudla –
vypadá to, že Frankie má ty obranné postoje
naučené právě tím, že ji v tom podporuju oním
prokrmováním, když není v klidu. Má pocit, že
se od ní chce, aby byla na ostatní psy nepříjemná
a štěkavá a nervní. A tak to zkrátka dělá.
Řešením je, snažit se ji odměnit, když se
na mě podívá a nikoli jí ruku s pamlskem držet
pořád před čumákem. A na tom máme co
nejvíc pracovat, kdykoli je k tomu příležitost,
a to s cizími lidmi a psy. Franta nám i ukázal
a vysvětlil, jak to přesně dělat, a i jsme si to
na místě s ostatními vyzkoušeli.
Bohužel toto se ukázalo být pak v praxi (tedy
když jsem si to chtěla vyzkoušet po semináři při
běžných procházkách) v podstatě nepoužitelné.
Protože Frankie je na mě navázaná velice dobře,
ale jen v klidu, tedy v dostatečné vzdálenosti
od situace, kterou si vyhodnotí jako potenciálně
nebezpečnou. A na cvičení těch „nebezpečných“
situací nám jaksi chybí figuranti, kteří by byli
ochotni se nechat poučit, co přesně po nich chci,
a pak se podle toho chovat – a to jak psí, tak lidští.
Za mě byl tedy seminář s Františkem úspěšný,
co se týká rozklíčování chování mého psa. Ale
navržená metoda je vhodná na cvičák, v běžné
praxi se mi neosvědčila. Celkově jsem pak velice
ráda, že jsem se přihlásila, protože jsem opravdu
měla pocit, že František ví, co dělá, rozumí tomu,
co se pes snaží říct a chápe i širší souvislosti.
A poučné pro mě byly i jeho rady ostatním
majitelům, kteří řešili úplně jiné problémy.
P. S. Nechtěla jsem se vzdát, a tak jsem
navštívila další Frantův seminář. Tam jsem mu
vysvětlila, proč to původní řešení nefunguje
v praxi, a on mi navrhl jiné. A na tom teď
pracujeme – ale to je na další povídání. Jen to
dobře ilustruje to, že k cíli vede mnoho cest, ale
ne všechny jsou vhodné pro každého. A Franta je
zkrátka schopný to řešení najít.

Ostražitá Cora, foto: Marie Šikýřová

Rozhovor s Marií Šikýřovou
Představte prosím svou fenku.
Cora, tedy Husarka Dakam dle rodokmenu.
Aktuální věk jsou 3 roky a 9 měsíců. Cora je velmi
pracovitý typ strakáče, je nadšená pro jakoukoli
společnou aktivitu, ať už se jedná o výlety
do přírody, nebo psí sporty jako agility nebo
canicross, případně obedience. Je to taky velký
mazel, velmi kontaktní k ostatním psům i lidem.
S jakým problémem jste za Františkem přijela?
Byť jsem uvedla, že je Cora přátelská k ostatním
psům, platí to bohužel pouze napůl. Vřelý vztah
vůči ostatním chlupatým parťákům vydrží pouze
do okamžiku, než se pes přiblíží ke mně, nebo
našim věcem. Pak přechází do obranářského
módu. Každý to může pojmenovat různě, ale pro
mne je to žárlivost.

 Marcela Šedinová
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Pokoušela jste se tento problém řešit už
v minulosti?
Ano, různými způsoby. Odložením na místo,
okřiknutím, odměněním klidu. Ale nic nevedlo
k potřebnému výsledku. Dost možná i kvůli mé
nedůslednosti.

prostoru, naopak by spíše rušil. Navíc postup
vyžaduje minimálně další spolupracující osobu
a psa.
Po kolika dnech / týdnech jste zaznamenala první
zlepšení situace?
Jsme stále ve vývoji.

Pokud ano, lišil se Františkův návrh na postup
řešení? Popř. v čem podstatném?
Já se snažila řešit až následek. Postup pana Šusty
řeší spíše příčinu. A to je přesně to, co je třeba.

Došlo postupně k výraznému úspěchu či úplnému
odbourání nežádoucího chování?
Jen částečně.
Jak hodnotíte průběh celého semináře
s Františkem?
Jako vždy velmi pozitivně. Pan Šusta odborné
věci podává laicky a srozumitelně. Za léta praxe
má dostatek příkladů, které vždy problematiku
přiblíží a pracuje s posluchači aktivně.

Byly pro Vás instrukce a vysvětlení srozumitelné?
Ano, velmi srozumitelné. Přišla jsem na seminář
tak trochu připravená předem. Na postup, jak
daný problém eliminovat jsem se ptala jiného
kynologa. Odpověď byla naprosto stejná. Takže
pro mne na semináři bylo podstatné vidět
a vyzkoušet daný postup v reálu.

 Moc děkuji!

Jak probíhaly první dny vašeho domácího výcviku?
Nepříliš valně. Pohybujeme se nejčastěji
v prostředí, kde na takovýto trénink není moc

>>
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dalších chlupatých a strakatých a pak jedna
nestrakatá, ale ta je na druhé straně místnosti. No,
kdyby se chtěl někdo přiblížit, tak mu ukážu….
To je tedy otázka, proč jsme tady… No jo, proč
jsme vlastně tady? Jaký problém? Všechno je přeci
v pohodě. A že si tě hlídám, nebo náš batoh, tašku,
cokoliv našeho, to je přece normální. Já tě znám.
S každým by ses kamarádila. To teda ne!
Někdo prošel okolo. Je moc blízko. Vrrrauhau
– jdi pryč, to je moje panička, moje bouda, můj
batoh… Všechno je to moje! Vrau.
Konečně, konečně mě pustila z toho vězení.
Mám čekat tady a ty se zatím půjdeš muchlovat
s támhletou? No, co nadělám… Mám tu věc
na krku – obojek, a na něj je připnuta ta šňůra
– vodítko. Ale už nechápu, proč to vodítko drží
nějaká paní, kterou si matně vybavuji z dřívější
doby. Hm, tak prý mám čekat… Na to, až budeš
drbat někoho jiného? Ach jo, to je týrání… Asi to
nahlásím na psí linku bezpečí. Je, ale dostala jsem
odměnu. Aha, asi za to že jsem zůstala na místě.
No, byla jsem tak zabraná do myšlenek, že jsem
ani nestihla udělat povyk. Tak příště. A jak tak
koukám, budu mít k tomu brzy příležitost – že prý
to zkusíme ještě jednou… Tak pozor… No jo, ale
když udělám povyk, tak mi nedá ty dobroty, co
má v kapse… Zkusím sedět v klidu, co to udělá.
Skvělé, zabralo to, další mňamka pro mne! Tak
dobře, dnes ti to teda prominu.
Prý trénovat samy, pche. To je jasné, jak to
dopadne. Stejně nikoho nezná, kdo by jí s tím
pomohl… Jsem v suchu. Já přece vůbec nejsem
žárlivá. To je jen nutné opatření. I paničky se
musí vychovávat. Je moje, jenom moje! Ještě, že
už jdeme pryč. Rychle z těch schodů. Nene, žádné
pomalu, chci domů. Ale ne, do auta ne, já chci
domů. No dobře. A to tu mám zase čekat? Pro co,
že to jdeš? Haf hau!
Prý už jedeme. No to teda nene, pořád stojíme,
zase jí to trvá…
Jé, už jsme tady. Známá vůně parkoviště
a trávníku. Ještě jeden čůrek… No jo, už běžím.
Jojo, honem mi dej to jídlo. Hmm, mňam,
chroup chroup, mlask. Ještě zapít. Jak, že jsem
zase „nacintala“? To není pravda. Jo, jako že je tam
voda. No to je, ale jen trochu…
Tak a teď si sedni ke mně, jo paráda. A drbej….
Drbej…. Chrrrr

REPORTÁŽ PSÍMA OČIMA

Uaaaa! Slint, vstávej, slint, vstávej!
Ráno den začínal stejně jako jakýkoli jiný, ale
teď je to jiné. Přišla dřív domů. A už se zase balíme
někam pryč… Rychlé venčení a do auta.
A už se jede! Lehnu si vzorně do koutka, je to
pohodlnější.
To už jsme na místě? To byla rychlovka… Jé,
ale tady to znám, to jdeme na agility, super! Ale
tam ne, tam přece nikdy nezastavujeme… Co se
to chystá? Zase jí trvá, než všechno vyndá, hlavně
mě. Já už chci ven! Asi jí to zdůrazním. Haf, haf!
Kam to zase jde, a beze mne. A proč odnáší tu
děsnou věc, do které mě vždycky zavře, když chce
mít ode mne pokoj. Na tréninku, na závodech,
na dovolené… Hurá, už se vrací, musím ji přivítat.
Haf, haf!
Tohohle chlápka znám, poznávám ho po čuchu,
už jsme ho párkrát viděly, ale už si nepamatuju
kdy… No sláva, to byla doba. Už jsem venku.
Honem, ještě stihnout loužičku… A tak rovnou
vyřeším všechno…. No jo, zase hledá pytlík. Vůbec
nechápu, proč to po mně vždycky sbírá… Fuj.
Koukám, že je nás tu víc. Hned mě žene do té
krabice. Ach jo, já to tak nesnáším… To tu budu
zavřená jako celou dobu? Hauknik… Je tu dost

 Cora
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Takhle jsem to zažil... já.

Nástup strakaté jednotky

Dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou. Brou.
Hm. Hmhm. Hm.

Vidím strakáče. A druhej. Tak to jsme dobře. Hele,
krásný chatky. Super, je to celý oplocený.
No teda, koukněte, kolik jich tu je. To bude pro
Fabíka úplnej ráj. Vystupujeme.
Fabí, koukej, máš tu kámoše.
Dobrý den.
Dobrý den. Přivezli jsme dalšího puberťáka.
Tady si napište cedulky. Vaše jméno a jméno psa.
Checht, Aleš Fabík. Tak teď jsme celá rodina
Fabík :).

Pamatuješ, že teď v sobotu jsou strakatý štěňata?
Cože, už tuhle? Nojo, fakt. A kde to vůbec je?
Někde za Příbramí.
Hm.
Kolik tam tak bude psů?
Myslím, že kolem padesáti.
Cože? No to bude divočina. No, jsem na to
zvědavej...

Jé támhleten je krásnej.
Jé tady je malý štěňátko.
Můžu si pohladit vašeho? Ten je heboučkej.
Ááá hrajeme uzlovačku s vodítkama. Promiňte.
To nic, to je normálka.

Jak je to ještě daleko?
Kousek...
Tady doleva. DOLEVÁÁÁ...
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Z Kraje ráje

Jé dobrý den, my jsme od Fabíka.
My máme Fifinku.
Dobrý den, my Ferdinandovi říkáme Flek.
Tak koukej, Fabí, ségra a brácha.
Klid, Fabe, nežer bráchu!

Tunel, tunel, tunééél. Nech tu fenku! Fabe,
ke mně. Fabe...
Kšíry vám fakt nedoporučuju. To pak víc táhne.
Když on se z obojku vyvlíkne.
Tak zkuste širší obojek.
Ahá, děkujeme, koukneme se.

Žjůva, vidělas, jak zůstal na povel ležet? Dala mu
na tlapku pamlsek a von se ani nehnul. No to my
asi nikdy nedokážeme. Úžasný.
To teda. Klobouk dolu.

Fabe, Fabí, hele – střapec, utíkej. Týjo, to je kalup.
Jak že se to jmenuje?
Coursing.
Tyjo, to by bylo super u nás na tom volném
pozemku vedle hřiště...

Já vám udělám červený puntík na cedulku
a budete pak chodit po stanovištích spolu.
Jaké máme první stanoviště?

Tak pojď, Fabe, tady tě vyfotěj.
Zase jeden s kšírama. Dolů s nima.
Jak ho mám postavit?
Dejte mi vodítko, já už si ho srovnám.
Děkujeme za fotky. Budeme se na ně těšit.

Sedni. Fabe, sedni. Tak je hodný. Pašák. Fabe, kam
zase táhneš?
Kam teď?
Agility. Jsou na place v táboře.
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Sýýýr!

Tak si to každý zkuste a já se budu koukat...
No nebylo to špatné, ale neslyšela jsem žádné
pochvaly, žádný jásot... Když ho k sobě voláte,
zkuste ho nějak zaujmout. Mávejte, poskakujte...
Tak když nechce, jděte na druhou stranu... No
vidíte, už běží.

a v lese jsme viděli srnky, tak jestli si nevěříte
s přivoláním, radši ho nepouštějte.
Kudy teď máme jít?
Za tím strakatým psem.
A kde je další úkol?
Krásnej les. A ta část s listím...

Dobrý to bylo. Chce ještě někdo malinovku?
Máte celé heslo? Tak pojďte do chatky.
Jééé, tati, podívej, tenhle je krásnej. Dobrý den.
Ten váš je krasavec. Můžeme si ho podrbat?
Dobrý den, jasně. Ten váš je roztomilej. Kolik
mu je? Už ani nepamatuju, že ten náš byl takhle
malej.

Tak děkujeme. Fabí, tady máš dobrotu.
Nevěřil bych, že uvidím tolik strakáčů na jednom
místě. Těším se na společnou fotku. Ten kemp
je skvělej, oplocenej... a krásný lesy kolem. Fakt
to tam bylo moc hezký. Fabík bude ještě ze spaní
honit kámoše :).

Cesta je značená červenými fáborky. Je to asi
šest kiláků. Kolik že to je? Asi tak dvanáct :). Jo
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Seznámení s tunelem
Ťuk, ťukťuk, ťukyťukyťuk... E-mail
---------------------Od: Aleš
Komu: Jolana
Předmět: Re: Štěňata strakatá - chovatelé a přihlášení na jeden den
Ahoj Jolano.
Chci za celou naší smečku moc poděkovat všem organizátorům. Sraz byl super a ještě ke všemu se nám
moc líbilo místo. Poznali jsme nové lidi a všichni, s kým jsme se na srazu potkali, byli příjemní a naprosto
v pohodě. Opravdu jsme si to moc užili a dalo nám to nové náměty.
Díky moc
Aleš + Fabík + ostatní ze smečky z Čelákovic
-----------------------Odeslat. Tak...
Ahoj.
Ahoj. Ukaž, co to máš na tričku?
„Český strakatý pes“. Koupil jsem ho teď o víkendu na štěněcím srazu strakáčů, co se narodili v roce 2017.
Byli jsme tam s Fabíkem a bylo to tam fakt super.
 Aleš Jarolímek, foto: Milan Novák >>
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Záludná mlsná stezka

Mlsnou stezku nežrat!

od chovatelky, že Briketky sestra Bixi hárá
a na víkend nedorazí. Propadla jsem panice
a naší strakandu zapřísahala, ať se opováží, že
v tom případě odjíždím bez ní. Koukala na mne
vyčítavě, že „to by se tedy ještě vidělo!“ Jako
nezkušení chovatelé prvního psa, jsme si nebyli
jisti, jak prvotní příznaky hárání rozpoznat,
a tak jsem na internetu vyhledala vše na téma
pohlavní změny feny. Jsem vizuální typ co rád
obrázky… obrázky psích přirození… v narvané
tramvaji v pražské ranní špičce… no z vozu mne

Když jsme hledali správnou psí rasu budoucího
parťáka do naší rodiny, strakáč zvítězil mimo
jiné i proto, že nás zaujala komunita lidí
okolo něj. O setkání štěňat jsem tudíž věděla
z webových stránek Spolku daleko dříve, než
přišla pozvánka. Naše Briketka je srpnová, tedy
v době konání strakatého víkendu devítiměsíční.
Těšila jsem se tolik, že posledních 14 dní jsem
okolo ní starostlivě kroužila a obávala se, aby
nezačala hárat. Týden před akcí přišla zpráva
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nevyhodili, nicméně za normální mě asi také
nepovažovali. O porovnávání nastudovaných
obrázků s realitou se zmiňovat nebudu.
Prostě jsme první hárání úspěšně odložili
a na víkend s celou parádou vyrazili. Nadvakrát.
První pokus skončil v půli cesty konstatováním,
že nemám očkovací průkaz psa. Ještěže bydlíme
v podstatě kousek.
Dojem po příjezdu byl skvělý, chutná, teplá
večeře, čistá a útulná chatka a spousta strakatých
kamarádů pro Briketku. Rovnou jsme se zapsali
na sobotní vycházku do skupinky k psím
sourozencům a okoukli nejbližší okolí.

s ostatními majiteli strakatých chlupáčů jsem
nabyla dojmu, že všude je to víceméně stejné.
Hojně se řešil nácvik přivolání, zvládání samoty
a vyloženě narváno bylo u poradenství „netahám
na vodítku“. Naše čtyřnohé lásky v pubertálním
věku prostě zkouší, co vydržíme, ale pak si lehnou
k našim nohám a vše jim je odpuštěno. Naprosto
unešená byla Briketa ze psích sportů. Do tunelu
nebo kruhu se vrhala po hlavě, coursing
pochopila okamžitě. Ukázkově doběhla střapec
a zakousla ho, ovšem nadupanost a endorfiny
vyústily ve velký útěk. S úsměvem, který strakáči
dokonale umí, zmizela v lese. Přivolávání se
ujal manžel a já z dálky viděla, jak mu postupně
rudnou uši. Sledovala jsem, přiznávám trochu
škodolibě, jak zvládne teoretickou poučku, že psa
poté, co se konečně uráčí dostavit k páníčkovi,
pochválíte. Jestli to, co cedil po dvaceti minutách
mezi zuby, byla pochvala, si netroufám
odhadnout, ale oba se pak nějakou dobu
uklidňovali ve stínu stromů už za vzájemného
souznění z únavy. Mě nejvíce oslovilo Strakaté
klání složené z několika disciplín. Když jsme
obdrželi cedulku s názvem jednotlivých stanovišť,
myslela jsem, že jsme odsouzeni k jasnému
neúspěchu. Stanoviště „unesu svého psa“ mi
vykouzlil úsměv na tváři, stanoviště „najdu
páníčka“ už jsem viděla jako problematické, leda
že bych se ovoněla několika buřty, ovšem jako
Briketkou zcela nerealizovatelné jsem vyhodnotila
stanoviště „aport pamlsku“. Pubertální strakanda
zná jen dvě polohy: sežrat či nesežrat. Nesežrat
a donést mělo pravděpodobnost úspěchu limitně
blížící se nule. Nejvíce naděje ve mně vzbuzovalo
stanoviště s poetickým názvem „mlsná stezka“,
tam jsem viděla Briky jako favoritku. Tedy jen
do té chvíle, než se ukázalo, že cílem není sežrat
nastražené pamlsky, ale naopak ignorovat veškerá
lákadla a doběhnout na zavolání v co nejkratším
čase k paničce. Za zmínku stojí i stanoviště
s odložením psa. Jak chcete však odložit někoho,
kdo s vámi chodí i tam, kde i císařpán býval sám?
Nakonec jsme ale v klání nedopadli nejhůře
a nejdůležitější byla legrace, které jsme si užili
opravdu spoustu. Už se těšíme na zářijové setkání
a další strakaté akce. Organizátorům děkujeme
za krásný víkend. Jitka, Jakub, Barborka, Matěj
Barlovi a samozřejmě Briketka (Bakša Baisha).

Naše čtyřnohé lásky
v pubertálním věku prostě
zkouší, co vydržíme, ale pak si
lehnou k našim nohám a vše jim
je odpuštěno. Naprosto unešená
byla Briketa ze psích sportů.
Do tunelu nebo kruhu se vrhala
po hlavě, coursing pochopila
okamžitě. Ukázkově doběhla
střapec a zakousla ho, ovšem
nadupanost a endorfiny vyústily
ve velký útěk.

Pubertální děti i pes se okamžitě integrovali
do chumlu svých vrstevníků a my po dlouhé době
vychutnali společný čaj na terase restaurace.
Večerní přednášky byly moje parketa, manželovi
se nepodařilo dorazit ani jediný večer, vždy jsem
ho našla v chatce v poloze ležmo. A byly to skvělé
přednášky! Mnoho zajímavého jsem se dozvěděla
od paní veterinářky Pavly Kadeřábkové. Nejvíce
mne potěšilo, že i pes profesionála dokáže sežrat
celý plech štrůdlu i s rozinkami a zpříjemnit tak
majitelce večer pobytem na veterinární klinice.
Vůbec celý pobyt byl velmi uklidňující. Hovory

 Jitka Barlová, foto: Milan Novák
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Výstava nanečisto, Hlinsko
Vážení čtenáři zpravodaje a chovatelé „strakáčů“,
ráda bych se s vámi podělila o svůj první reálný zážitek s vaší skvělou komunitou a svými
pocity z něj. Tím zážitkem je výstava „NANEČISTO“, která se konala 2. 6. 2018 v Hlinsku.

Příprava do kruhu po strakáčím

Já, zvířecí milovník, naprostý laik kynolog,
který si s rodinkou pořídil pejska, jsem si nikdy
ani ve snu nepředstavila, že bych se takových
akcí někdy zúčastnila. A hle, zúčastnila, bylo to
poprvé a bylo to super. Rázem jsem se cítila jako
zkušený pejskař, co ostatním chovatelům velmi
rozumí a oni zase rozumí mně. S rodinkou jsme
to pojali jako rodinný výlet do míst, kde jsme
ještě nebyli a hlavně se dozvědět, co a jak, kde a
s kým a s čím, se s těmi pejsky na těch výstavách
dělá. A kohože jsme to jeli vystavovat? Jmenuje se
Hannah (Hany) a pochází z chovatelské stanice
Zlatý Lankastr, je jí 9 měsíců a barevnou variací

patří k těm černo-žluto-bílým krátkosrstým
fenkám. Jak pro nás, tak i pro ni to byl vůbec první
zážitek s tolika pejsky pohromadě, nevěděla, se
kterým se dřív přivítat a s kým si dřív hrát. Já byla
vysmátá od ucha k uchu, jak je ten pes šťastný.
Když proběhlo takové to vítací (čuchací) kolečko,
přišla na řadu první ochutnávka cvičených pejsků
v různých dovednostech. Ukázalo se nám, jak se
dá pejsek krásně vycvičit; když máme psa, tak už
je jedno, kde necháte klíče a peněženku, protože
i detektorem se ten chlupatý čumák může stát,
nic před ním neschováte, protože to zaručeně
>>
vyčmuchá.
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Výstava nanečisto, Hlinsko

Juniorhandling

A pomalu šlo už do tuhého, bylo na řadě
vystavování pejsků. Jelikož Haňule měla v ten
den zrovna přesných 9 měsíců, vlezli jsme se
ještě k dorostu. Ale povím vám, žádná sranda to
vystavování, tooolik pravidel, oficiálně bychom
asi trochu pohořeli, ale k našemu úžasu jsme se
umístili na krásném 3. místě. To jste měli cítit
tu hrdost, mno spíš jsem byla naměkko, strašně
šťastná, že jsme se umístili. Už asi chápu ty vaše
pocity, a proč na ty výstavy jezdíte.
Po zdárném absolvování jsme si dali výborný
gulášek a sledovali ostatní věkové kategorie, jak
jim to v tom kolečku pěkně běhá. Ukončením
výstavy bylo vystavování pejsků dětmi. Dětičky
byly od úplných prcků až po naši pubertální

dceru. A to víte, děti a zvířata, na to se koukalo s
velkým úsměvem. Po vyhlášení vítězů a rozdání
cen jsme si ještě pohráli s pár pejsky, vyměnili své
názory a zkušenosti a pokračovali ve výletování.
Shrnout bych chtěla tuto akci, jako skvělý
začátek pro nás začátečníky, nabrání informací,
seznámit se s novými tvářemi a čumáky. Chtěla
bych taky poděkovat organizátorům, měli jste
to pěkně připravené a všichni jste byli moc milí
lidé. Vím, že něco organizovat není jednoduchá
záležitost, takže vám přeji, ať takové úspěšné
záležitosti děláte i nadále.
A jak se to píše…pac a pusu.
 Veronika Różańská
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