Strakatý
e-zpravodaj
23/2017
vydán 27. 7. 2017

Strakatý e-zpravodaj 23/2017

Úvodník
Nabízíme

vám

ohlédnutí

uplynulým

Pokud vám tu chybí záznam z nějaké již

půlrokem se strakáči ve třiadvacátém vydání

proběhlé strakaté akce, neostýchejte se k ní

Strakatého e-zpravodaje. Jeho smyslem je

vrátit

informovat

pravděpodobně na začátku nového roku.

majitele

za

a příznivce

strakáčů

–

další

číslo

zpravodaje

vyjde

o proběhlých a plánovaných událostech. Je tu

Autoři parádních obrázků, které byly použity

dost místa pro postřehy, příběhy, úspěchy,

do celého dokumentu, jsou dětští účastníci

zkušenosti kohokoli z vás. Myslete na ty, co

akce Štěňata strakatá.

nevyužívají sociálních sítí a přesto by se s vámi
o tu strakatou radost rádi podělili.
Uvítáme i nápady a připomínky k vydávání

Užjte si léto a trénujte na podzimní Mistrovství
v obedienci! Pište, foťte a posílejte – nejlépe
sem: strakati.psi@seznam.cz

a obsahu samotného Strakatého e-zpravodaje.

E-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou KCHMPP a Spolku českého strakatého psa.
zpracovala: Simona Šádková
zodpovědná osoba: Zdeňka Vaňourková
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Pozvánky
Plánované akce v roce 2017

akce

datum a místo konání

pořadatel

Komunikační lekce

2. – 3. 9. 2017,
u Opavy

Žaneta Balánová
(Spolek ČSP)

Setkání strakáčů

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

Ondřej Vokál,
Karolína Kratochvílová
(Spolek ČSP)

Nosework seminář

23. 9. 2017,
Praha

Jolana Nováková
(Spolek ČSP)

Mistrovství českých národních
plemen v obedienci

1. 10. 2017,
Česká Třebová

Zuzana Krejčiříková
(Spolek ČSP)

Členská schůze Spolku ČSP
Členská schůze KCHMPP,
sekce ČSP

Bonitace

Výstavy

Spolek ČSP
25. 11. 2017
KCHMPP
19. 8. 2017,
Klubová výstava Mikulov

KCHMPP

10. 9. 2017,
Klubová výstava Soběšín

Spolek ČSP

21. 10. 2017,
Klubová výstava Mladá Boleslav

KCHMPP

19. 8. 2017,
Klubová výstava Mikulov

KCHMPP

10. 9. 2017,
Klubová výstava Soběšín

Spolek ČSP

21. 10. 2017,
Klubová výstava Mladá Boleslav

KCHMPP

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

KCHMPP

Na výstavy pořádané KCHMPP i Spolkem českého strakatého psa preferujeme přihlašování
prostřednictvím elektronického administrativního systému: www.dogoffice.cz
Na bonitace preferujeme přihlašování také elektronickou formou, buď přes: administrativa.kchmpp.cz
nebo administrativa.spolekstrakacu.cz. Uzávěrka přihlášek na bonitaci je 14 dní před datem konání.
Akcí pořádaných KCHMPP či Spolkem je více, mnohé se plánují až během roku. Sledujte webové
stránky, tam jsou informace aktualizovány: http://kchmpp.cz, http://www.spolekstrakacu.cz/
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Komunikační lekce pro strakaté
Akce proběhne od 2. do 3. září u Opavy. Komunikace psů a se psy, lektoři psí školy Koira (lektorky
Magdalena Šimečková, Lenka Blachová), přednostně do konce července pro strakaté, případně
doplníme jinými pejsky.
O co jde? Naučit se správně číst psí řeč a zároveň dopřát psovi bezpečné sociální kontakty. Třebaže
totiž se psy dokážeme spoustu věcí natrénovat, měnit jejich chování a dokonce i emoce, pořád jsme
jen jiný druh: nevyceníme správně špičáky, zježením srsti říkáme jen to, že je nám zima… Psovi je
vybrán komunikační partner tak, aby z lekce odcházel a cítil se lépe, že něco zvládl.
A reakce od někoho, kdo už to zažil?
Můžu doporučit všemi deseti! Fakt to stojí za to! Byla jsem na komunikačkách jako posluchač v Brně
a bylo to ohromně zajímavé. Otevřelo mi to úplně nový pohled na mezipsí komunikaci a taky třeba na
to, jak podpořit vlastního psa ve složitých situacích. Kristýna F.
Akce pro 18 týmů člověk + pes, plus pro 10 diváků bez psa. Volná místa jsou ještě v obou
kategoriích. Cena 2100,- Kč účastník se psem; 1800,- Kč druhý a další pes jednoho majitele; 1000,Kč divák bez psa. V ceně jsou zahrnuty dva obědy. Platba je přenositelná na jiného účastníka
(náhradníka), není však vratná.
Důležité: Akce se nesmí zúčastnit háravé feny. Na place nesmí být žádný jiný pes, než ti, kteří jsou
právě účastníky komunikačních lekcí, proto upozorňujeme, že psi budou dlouhodobě odloženi
v klecích nebo autech, na plac se dostanou jen cca 1-2x denně a to na poměrně krátkou chvíli
(venčící procházky dle libosti v lese), proto akce není vhodná pro psy, kteří by mohli mít z takového
odložení traumatické zážitky. Případně s sebou vemte parťáka, který bude se psem na procházce,
zatímco vy budete sledovat cvrkot na place.
Přihláška zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgnlTuXE4XHUrX2XMV6njY1UAUIn5iqJipf6vrpOCbt6S
DzA/viewform
Více

info:

Žaneta

Balánová

–

zaneta.balanova@seznam.cz
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Sázavapes
Pojeďte s námi na SÁZAVAPES!
Co s víkendem 8. – 10. září? Nenechte
si ujít SÁZAVAPES a vydejte se s námi
na tradiční setkání strakáčů. Tentokrát si
víkend

plný

zábavy

s

fajn

lidmi

a strakatými čtyřnožci užijeme na Sázavě.
Nemine nás výlet na nedaleký Český
Šternberk a naše kroky rozhodně zamíří
i do pivovaru Kácov. Na programu toho ale bude mnohem víc! Sledujte SÁZAVAPES na Facebooku
a pořádně se s námi na to dobrodružství připravte.
Zapomněli jste se přihlásit? Víte o někom, kdo by rád jel s námi? Vyplňte přihlášku, dokud máme
volná místa.
Víc informací najdete i na webu strakáčů.
Za organizační tým Ondřej Vokál a Karolína Kratochvílová

Zábavné čmuchání = nosework
Seminář Nosework s Klárou Hlubockou (spoluzakladatelkou tohoto sportu v ČR, spoluautorkou
publikace Nosework) který se bude konat 23. září 2017 v Praze, má ještě volná místa pro zájemce
„bez psa“.
Akce je určena pro začátečníky, kteří o noseworku zatím jen slyšeli či četli, nebo mají za sebou první
nesmělé krůčky a chtějí se při výcviku vyvarovat chyb. První část semináře je teoretická průprava,
ve druhé části cvičení se psem (účastníci bez psa přihlížejí).
Přihlašovací formulář:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQRrgUaGfH9q6ajztpjmCSqakHXCYnUxyW2Cknx04SdZ8KQ/viewform, podrobnosti: budou zaslány přihlášeným.
Cena pro účastníky bez psa 450 korun (pro členy Spolku 300 korun). Více podrobností
na http://www.spolekstrakacu.cz/wp-content/uploads/2017/02/nosework.pdf
Další informace: Jolana Nováková, jol.novakova@centrum.cz
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Mistrovství českých
eských národních plemen
v obedienci
1. října 2017 Česká Třebová
(ve spolupráci se ZKO č. 648 Javorka)
Závod je určen pro psy s PP plemen český strakatý pes, chodský pes, československý
eskoslovenský vl
vlčák, český
horský pes, český teriér, český
eský fousek a pražský krysa
krysařík.
Místo konání: areál ZKO č.. 648 Javorka (http://zko-c-648-javorka.webnode.cz/)
(
Otevřené třídy: OB-Z,
Z, OB 1, OB 2, OB 3 (kapacita soutěže: 25 týmů)
Program::

harmonogram

závodu

bude

up
upřesněn

po

uzávěrce
rce

přihlášek,
př

zveřejněn

na http://akce.obedience.cz/ a rozeslán e-mailem
e
všem přihlášeným týmům.
Předpokládaný začátek v 8:00.
Rozhodčí: Iveta Skalická
Stewardi: Marta Fuglevičová,
ová, Zuzana Krejčiříková.
Krej
Změna rozhodčích
ích i stewardů vyhrazena.
Závody se budou řídit
ídit Zkušebním řádem Obedience CZ. Jeho platné znění
ní a další informace najdete
na stránkách klubu http://klub.obedience.cz/
Občerstvení: bude zajištěno v místě
míst konání soutěže.
Kontaktní osoba: Zuzana Krejčiříková,
Krejč ř
742 60 Petřvald u NJ
tel.: +420 777 954 011, e-mail:
e
krejczu@seznam.cz
Přihlášky: všichni zájemci o účast
úč
musí být registrováni a přihlášeni
ihlášeni 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
eského strakatého psa / KPCHP
členové Klubu
ubu Obedience CZ

350,- Kč

400,- Kč

ostatní 500,- Kč
Platby převodem na účet: 35-83862002
8386200297 / 0100.
Do zprávy pro příjemce uveďte:
te: MCNP + vaše p
příjmení.
Uzávěrka přihlášek:: 22. 9. 2017
Přihlášky
ihlášky bez zaplacení startovného nebudou akceptovány. Při neúčasti
asti týmu se startovné nevrací.
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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
platným
zvířata,

zákona)

pasem
kterým

pro
se

nebo
malá
prokáží

při přejímce.
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Strakatý kalendář
2018
Vzhledem k tomu, že obrázky na téma „strakatý
pes a jiné zvíře“ se scházely jen pomálu,
přesouváme toto téma až na další rok. Kalendář
pro rok 2018 bude mít téma nové, na vašich
snímcích hojněji zastoupené. Je to „strakáč v květinách“.
Vybírejte své nejlepší fotky a posílejte nám je, nejlépe přes úschovnu (www.uschovna.cz), na e-mail
info@spolekstrakacu.cz. Fotky by měly mít rozlišení ideálně asi 4000 x 3000 pixelů a více, ve formátu
JPEG, pokud možno bez úprav a ořezávání.
Termín ukončení zasílání fotek je polovina září 2017.
Kristýna Franková

O vystavování vše pěkně pohromadě
Chtěli byste se psem na výstavu, ale úplně nevíte, jak to tam chodí? Nebo jste dokonce už
na výstavě byli, ale beztak jste v tom zmatku nepobrali, co vlastně se dělo a hlavně, jak se to mělo
dít? Tým autorů pod vedením Dáši Vokálové pro vás připravil Výstavní manuál. Protože nám všem
jde o to, aby byli strakáčci vystavováni hezky, autoři nešetřili tipy "pod čarou", obětavě prozrazují své
know-how, upozorňují na chyby, kterých se začátečníci dopouštějí a radí, jak vše dělat správně. Takže
si v klidu přečtěte o vystavování od A až do Z. A na příští výstavě už budete vědět, co a jak.
http://www.spolekstrakacu.cz/wp-content/uploads/2015/11/Vystavni_manual_web_posledni.pdf
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Anketa strakatá
První pokus o anketu moc ohlasů neměl… Ale zatím mě to neodradí ☺
Velké poděkování posílám Aleně Marešové s Bylem z Trpce:
„Patříme k těm šťastnějším. Náš pes v podstatě na ohňostroj a petardy nereaguje, myslím si, že to
není naší zásluhou. Od malička ignorujeme zvuky zvonů, ohňostroj, kolotoče atd. První petardy
a ohňostroj jsme chtěli být s ním venku, ale v dostatečné vzdálenosti a povedlo se.
Když je venku sám, štěká, ale to i na letící balón, nechá se unést "štěkotem vesnice", když jsme spolu,
pohladíme a tváříme se, že je to normálka a po chvíli ho to přestane zajímat a jde čuchat. Poslední
roky odjíždíme na Silvestra do lesů. Bydlíme na menším městě, takže to pravé asi nezažil, nemá
žádnou špatnou zkušenost. Povahově je spíš flegmatik...“
Přidám ještě zcela opačnou zkušenost s Geraldem Rubínový květ. Trable s reakcemi na hluk
vygradovaly v jeho cca dvou letech. V té době jsme rekonstruovali byt a bydleli střídavě u mých rodičů
a kamarádů. Přestože byl Gerouš ve známém prostředí a s námi, pravděpodobně jsem nezafungovala
jako správný „maják“ a většinový podíl beru na sebe. Bouřka, ohňostroje, petardy, střelba, sekání
dřeva; prásknutí vrat, víka od popelnice… Dlouhé romány bych mohla psát o tom, co jsem všechno
přečetla, vyzkoušela, s kolika odborníky diskutovala. A zcela paradoxně se situace zlepšila
po narození prvního dítěte, kdy jsem přeci jen energii dávala i jinam a Geralda přestala tolik řešit.
Bude mu osm, reakci na zvuky má, ovšem situace je mnohem lepší, než chvíle, kterými jsme prošli.
Mám svůj názor na to, co funguje a co ne a tvrzení, že se to s věkem nezlepší, ale naopak zhorší,
popírám.

Ovšem

záleží

na páníčkovi, jestli psovi pomůže…
Druhou anketní výzvu zkusím
stručnější.

Napište

mi

prosím

nejlepší a nejoblíbenější večeři
(asi bude vydatnější než snídaně)
vašeho
vyplyne
Na email

strakáče.

Třeba

inspirativní

z toho

jídelníček…

strakati.psi@seznam.cz,

nejlépe do konce roku 2017. Děkuji!
Simona Šádková
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Výsledky výstav
14. 1. 2017 MVP Nitradog New Year Show (SK)
posuzovala: Iveta Vojteková (SK)
psi

mezitřída

Eliáš Zlatíčko

V1, CAC, BOB

15. 1. 2017 MVP Nitradog Winter Show (SK)
posuzovala: Jana Janek (SK)
psi

mezitřída

Eliáš Zlatíčko

V1, CAC, BOB

4. 2. 2017 MVP Duo CACIB Brno
posuzovala: Edita Králová (SK)

psi

feny

šampionů

Eliáš Zlatíčko

V1, CAC, BOB

štěňata

Abeceda Kremlovic

VN1

mladých

Bramína Nella Belavia

V1, CAJC, BOJ, BOS

otevřená

Arlet ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

šampionů

Bleška ze Studnic

V1, CAC

mezitřída

Kráska Libachar

V1, CAC

5. 2. 2017 MVP Duo CACIB Brno
posuzoval: Róbert Kanás (SK)
psi

šampionů

Eliáš Zlatíčko

V1, CAC, BOB

štěňata

Abeceda Kremlovic

VN1

Bramína Nella Belavia

V1, CAJC, BOJ, BOS

Coffee Amorevita

VD2

Bleška ze Studnic

V1, CAC

feny
mladých

šampionů
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8. 4. 2017 NVP Ostrava
posuzovala: Mgr. Viera Staviarská
Caira Love in paws

V1, CAJC

Cassie Amorevita

VD2

Bramína Nella Belavia

V1, CAC

Amálka Hore nohama

V2, rez. CAC

Bubbu Love in paws

V1, CAC, NV, BOB, 5. BONB

Ctislávka Zlatíčko

V1, CAC

mladých
feny
mezitřída

otevřená

pracovní

15. 4. 2017 MVP Praha
posuzovala: Olga Dolejšová
Čert ze Studnic

V2

Čmelda ze Studnic

V1, CAJC, BOJ

mezitřída

Draco z Luční ulice

V1, CAC, BOS

otevřená

Damián Barunidlo

V1, CAC

šampionů

Akim Lech na pelech

V1, CAC

mezitřída

Erin ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, BOB

otevřená

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti

V1, CAC

mladých

psi

feny

22. 4. 2017 MVP České Budějovice
posuzovala: Zdenka Jílková
otevřená

Bastien Zli-Rů

VD1

šampionů

Bruno ze Zlatého Lankastru

V1, CAC, BOS

Erin ze Zlatého Lankastru

nepřítomna

Charita Dakam

V1, CAC

otevřená

Dýně Bonasa Sorbus

V1, CAC

šampionů

Bellis Berkast

V1, CAC, BOB, 2. BIG NON FCI

veteránů

Baxy Boramo Sole

V1, BOV

psi

mezitřída

feny
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29. 4. 2017 Krajská výstava Dětřichov u Svitav
posuzoval: Andraš Polgar
mladých

Felix Zlatíčko

V1, VT

mezitřída

Aris Beauty from Village

V1, VT

Cyprián ze Strakatého dvorku

nepřítomen

Ctimírek Zlatíčko

VD3

Denny z Akátového hájku

nepřítomen

Blacky Love in paws

V3

Edie Pharlap

V1, VT, KrV

Udyna Anibob

VD3

Kráska Libachar

VD2

Felicita ze Zlatého Lankastru

V1, VT

Katy z Majklovy zahrady

VD4

Brita Strašecká packa

V3

Bramína Nella Belavia

V2

Arlet ze Zlatého Lankastru

V1, VT, KV, Vítěz Dětřichova

Ctislávka Zlatíčko

V1, VT

psi
otevřená

mezitřída

feny
otevřená

pracovní

8. 5. 2017 Pojizerská výstava psů (krajská výstava)
posuzovala: Mgr. Božena Ovesná
Kašpar z Majklovy zahrady

V1, VT

Kvido z Majklovy zahrady

V2

Kamil z Majklovy zahrady

V3

veteránů

Dasko z Majklovy zahrady

V1, VT

mezitřída

Katja z Majklovy zahrady

V1, VT, KV

veteránů

Brilla Rubínový květ

V1, VT

mezitřída
psi

feny
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20. 5. 2017 MVP Litoměřice
posuzovala: Mgr. Božena Ovesná
Čert ze Studnic

V2

Čmelda ze Studnic

V1, CAJC, BOJ, BOB

mezitřída

Draco z Luční ulice

V1, CAC

otevřená

Damián Barunidlo

V1, CAC

šampionů

Eliáš Zlatíčko

V1, CAC

otevřená

Dolfi Barunidlo

VD1

mladých

psi

feny

17. 6. 2017 SV a KV KCHMPP a Spolku čsp
posuzoval: Petr Řehánek
mezitřída

Draco z Luční ulice

V1, CAC

Čert ze Studnic

nepřítomen

Caesar Amorevita

V1, CAJC, BOJ

Estragon Bonasa Sorbus

VD

Edie Pharlap

V3

Dárek ze Zlatého Lankastru

VD4

Bruce ze Zlatého Lankastru

VD

Arthur Strakaté tornádo

V1, CAC, VSV, BOS

Artaban Strakaté tornádo

VD

Aris Beauty from Village

V2, rez. CAC

mladých

psi

otevřená
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Erin ze Zlatého Lankastru

V1, CAC

Easy ze Strakatého kožíšku

VD4

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti

V2, rez. CAC

Buffy z Kraje Thurn Taxisů

V3

Inspirace Dakam

VN1

Cíněnka Strakatý samet

V1, VT, BOV

Baxy Boramo Sole

V2

vítězů

Bellis Berkast

V1, CAC, VSV, BOB

pracovní

Celestie Zli-Rů

VD1

otevřená

feny

dorost

veteránů

24. 6. 2017 MVP Intercanis Brno
posuzovala: Olga Dolejšová
psi

mladých

Čert ze Studnic

V1, CAJC, BOJ

mezitřída

Bramína Nella Belavia

V1, CAC

otevřená

Charita Dakam

V1, CAC, BOB

feny

Fotokatalogy z klubových akcí zachycující strakaté
krasavce naleznete na:
https://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20170429.pdf
https://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20170617.pdf

15

Strakatý e-zpravodaj 23/2017

Výsledky bonitace KCHMPP
11. 2. 2017, Kněževes
Bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Imon Strakatý samet
*10. 12. 2013
kohoutková výška: 48,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15 kg
DKK D / C
LP 0 / 0

29. 4. 2017, Dětřichov u Svitav
Bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Blacky Love in paws
*11. 11. 2014
kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,5 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

Bramína Nella Belavia
*13. 10. 2015
kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 13,9 kg
DKK A / A
DLK A / A
LP 1 / 1
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Brita Strašecká packa
*15. 8. 2014
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 vlevo dole
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 16,3 kg
DKK C / C
LP 0 / 0

Ctimírek Zlatíčko
*15. 5. 2011
kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 12 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Felicita ze Zlatého Lankastru
*22. 10. 2015
kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 15,9 kg
DKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

17
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Kráska Libachar
*19. 6. 2015
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 15,3 kg
DKK D / D
LP 0 / 0
Uchovněna podmínečně – kombinace vad

Udyna Anibob
*29. 8. 2015
kohoutková výška: 47,5 cm
skus: nůžkový nepravidelný
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá dlouhá
hmotnost: 15 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

17. 6. 2017, Mladá Boleslav
Bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Aréna Strakoli
*3. 9. 2014
kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 12,7 kg
DKK B / B
LP 1 / 1
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Aris Beauty from Village
*4. 5. 2015
kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1 oba dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,8 kg
DKK A / B
LP 1 / 0

Buffy z Kraje Thurn Taxisů
*30. 5. 2013
kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá dlouhá
hmotnost: 15,5 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Draco z Luční ulice
*25. 8. 2015
kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15,8 kg
DKK A / A
LP 1 / 1
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Easy ze Strakatého kožíšku
*25. 5. 2015
kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 11,8 kg
DKK A / A
LP 0 / 0

Erin ze Zlatého Lankastru
*5. 5. 2015
kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: zdvojený P1 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 17,8 kg
DKK C / D
LP 0 / 0
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Narozené vrhy –
přehled odchovů
ve Spolku českého
strakatého psa
Mimino Fabián ze Strakatého dvorku.
F ze Strakatého dvorku
Fx
5,54 %
KZP
90 %

nar. 1. 3. 2017
4 psi
m. Andělka Zlatíčko
3 feny
o. Brix z Luční ulice

C ze Včelí zahrady
Fx
1,56 %
KZP
93,33 %

nar. 23. 3. 2017
6 psů
m. Bety ze Včelí zahrady
3 feny
o. Tajtrlík Anibob

F ze Strakatého kožíšku
Fx
1,56 %
KZP
90 %

nar. 4. 5. 2017
7 psů
m. Capka ze Strakatého kožíšku
1 fena
o. Benten Zli-Rů

A Balmarti
Fx
0%
KZP
100 %

nar. 24. 5. 2017
2 psi
m. Alma z Nadějkovských drah
6 fen
o. Tajtrlík Anibob

A Isset Ameni
Fx
6,79 %
KZP
80 %

nar. 6. 6. 2017
2 psi
m. Aira Strašecká packa
0 fen
o. Abáš Fiškulín

Fabián třetí měsíc: „Tohle
všechno je teď moje!“
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Narozené vrhy – přehled
odchovů v KCHMPP
A Libišácká ťapka
Fx
3,52 %
KZP
90 %

nar. 9. 1. 2017
2 psi
m. Agnes ze Zlatého Lankastru
4 feny
o. Cífek od Milníku 05

H Bonasa Sorbus
Fx
2,34 %
KZP
90 %

nar. 18. 2. 2017
5 psů
m. Coca Bonasa Sorbus
2 feny
o. Balda z Akátového hájku

C ze Strakaté zupy
Fx
2,34 %
KZP
90 %

nar. 19. 2. 2017
3 psi
m. Eska Dakam
1 fena
o. Falko z Trpce

V Anibob
Fx
4,80 %
KZP
86,67 %

nar. 19. 3. 2017
3 psi
m. Tessinka Anibob
2 feny
o. Edison Dakam

M Libachar
Fx
0,85 %
KZP
96,67 %

nar. 19. 3. 2017
2 psi
m. Jamika Libachar
4 feny
o. Royal Anibob

A z Kraje ráje
Fx
3,91 %
KZP
86,67 %

nar. 30. 4. 2017
2 psi
m. Disa Bonasa Sorbus
2 feny
o. Alibaba Krásný dvorek

A Holubřezka
Fx
1,56 %
KZP
93,33 %

nar. 8. 5. 2017
3 psi
m. Václavka z Česlova
4 feny
o. Dehet Dakam

C z Kodlíče
Fx
2,34 %
KZP
86,67 %

nar. 7. 5. 2017
0 psů
m. Fimfárum Asi Czech Originál
3 feny
o. Bartoloměj ze Strakatého dvorku

B Király Puszta
Fx
4,76 %
KZP
83,33 %

nar. 18. 5. 2017
6 psů
m. Babou z Kraje Thurn Taxisů
4 feny
o. Canabis Bonasa Sorbus
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Složené zkoušky
Ctimilka Zlatíčko
zkouška
- NW DZ
- NW UZ
psovod: Erika Fiantová

Eliáš Zlatíčko
zkouška
NW DZ
NW UZ
NW NZ
OBZ
psovod: Erika Fiantová

Arvika Nella Belavia
zkouška OBZ
psovod: Pavla Kadeřábková
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Gerald Rubínový květ
zkouška ZZO1
psovod: Simona Šádková

Gina z Majklovy zahrady
zkouška ZPU1
psovod: Josef Ludvík

Antonie Barunidlo
zkouška NW DZ
psovod: Eva Vácová

24
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Appia Amorevita
zkouška F1
psovod: Eva Vácová

Husarka Dakam
zkouška OBZ
psovod: Marie Šikýřová

Průběžné výsledky pracovní soutěže 2017 a složené zkoušky najdete na stránkách www.adesso24.eu
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Soutěž „Pracovní pes roku 2017“
K 10. 6. 2017 je do soutěže zapojeno celkem sedmnáct ČSP. Z toho čtyři psi a třináct fen. Co se
týká pohlaví psovodů, i tady vedou jasně ženy.
Nejvíce sportujících ČSP se narodilo v CHS z Majklovy zahrady.
Zajímavé je i podívat se na věk psů, který dokazuje, že sportovat se dá i se starším psem.
Nejstarší devítiletou veteránkou (nar. 2008) je Antonie Barunidlo, která je v soutěži od roku 2012.
Dalšími skoro veterány (nar. 2009) je Baron z Luční ulice, který úspěšně běhá agility a Fanka
z Majklovy zahrady, která je v soutěži už od roku 2011 a je zaměřená na sportovní kynologii.
Plemeno ČSP je společenské a tak práce s ním není samozřejmostí. Jistě mnoho z nás potvrdí,
že v tréninku jsou úžasní a na zkouškách a závodech mnohdy na zabití. Pochopitelně, až na nějaké
výjimky. Určitě už mnozí z vás slyšeli od trenéra „hele je to strakáč, tak to tak ber“. Není toto výzva
dostat ze svého strakáče maximum? Proto je fajn, že stále více majitelů tohoto plemene využívá
neúnavnou strakatou psí energii k nějaké sportovní činnosti a zaregistruje i své malé první krůčky.
A to, že se to dá dotáhnout i se společenským plemenem na vrchol, už několik strakáčů dokázalo.
Průběžné pořadí 2017:
sport.kyn agility OB dogtrek DD NW
9

10

body

1

Arvika Nella Belavia

F -2011

26

2

Albert ze Strakatého dvorku

P-2011

33

33

3

Guma z Majklovy zahrady

F-2011

29

29

4

Baron z Luční ulice

P-2009

24

24

5

Appia Amorevita

F-2011

4,5

6

F-2012

7

Ayrin ze Zlatého Lankastru
Cikorka ze Strakatého
dvorku

F-2013

8

Hajánek z Majklovy zahrady

P-2012

9

Bonaro Amorevita

P-2014

7

7

10 India z Majklovy zahrady

F-2014

5

5

10 Akira od Libota

F-2011

10 Antonie Barunidlo

F-2008

11 Berenita Nella Belavia

F-2015

12 Husarka Dakam

F-2014

9

45

3,5

17

15,5

15,5
12,5

12,5
12

12

5
3

5
2

3,5

5
3,5

3

3

2

2

13 Celestie Zli-Rů

F-2014

14 Gina z Majklovy zahrady

F-2011

1

1

14 Fanka z Majklovy zahrady

F-2009

1

1

Více informací najdete na stránkách
www.adesso24.eu
Eva Vácová
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Novinky v administrativě vrhu –
zápisová čísla
Od letošního roku posílá plemenná kniha ČMKU e-mailem
mailem každému chovateli při
p přidělování
zápisových čísel nový formulář.
ř. Ten si prosím vytiskn
vytiskněte a při označování štěňat
ěňat (tetováním / čipem)
nechte potvrdit veterinářem.
em. V případě
p
tetování necháte štěňátkům
m vytetovat do ucha přidělená
p
zápisová čísla. V případě čipování
ipování pak nalepíte do pravé kolonky samolepky čipů. Ještě prosím
nezapomeňte
te doplnit délku srsti jednotlivých št
štěňat. K veterináři si vezměte
te i formulář
formulá na kontrolu vrhu,
který je ke stažení na stránkách KCHMPP i Spolku strakáčů
straká a také ho nechte potvrdit.
I nadále platí, že každý chovatel musí odeslat přihlášku
p
vrhu do 7 dní od porodu poradci chovu.
Na základě této přihlášky přidělí
ělí plemenná kniha zápisová čísla,
ísla, a ta pošle každému chovateli výše
zmíněným e-mailem.
mailem. Pokud nemáte přístup
p ístup k internetu, domluvte se s poradcem chovu.
Zdeňka Vaňourková
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Úprava směrnice o označování štěňat
– oznámení od ČMKU
S okamžitou platností, tedy od 6. 6. 2017, je možné označit štěňata čipem již od stáří 4 týdnů.
Označení tetováním zůstává beze změn, možné je od 6 týdnů věku. Označen musí být celý vrh
najednou na základě vydaných tetovacích čísel. Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen
počet a pohlaví zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba (v případě
strakáčů je to jen a pouze veterinární lékař) na příslušném formuláři (kontrola vrhu + přihláška vrhu).
Zdeňka Vaňourková
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Strakáči opět pokusnými?
Ano, ale radostně!
Od konce března 2017 běží v rámci bakalářské práce na České zemědělské univerzitě experiment,
týkající se předvídání stresu při tréninku. Do experimentu je zapojeno kolem 18 strakáčů, větších
i menších, krátkosrstých i dlouhosrstých, různého pohlaví, bez předchozích zkušeností s metodou klikr
tréninku.
V experimentu se pracuje s nulovou variantou neboli default behavior. Je to jakási pozice, do které
se zvíře uchýlí v okamžiku, kdy neví, co po něm psovod chce. Pes vlastně říká: „já teď nevím, co
po mně chceš, tak ti tady nabízím alespoň tuhle pozici“. V této práci bylo jako default behavior zvoleno
předsednutí před psovoda. Aby byla nulová varianta použitelná, museli se jí psi nejprve naučit. A to
tak, že byli odměňováni vždy za to, že si sedli před svého trenéra bez jakýchkoliv slovních povelů. Psi,
kteří se tuto pozici naučili, pak tuto možnost v experimentálních trénincích vědomě využívají.
V tréninku učíme psy pomocí shapingu (tvarování) zalehnout podložku. Každý pohyb vedoucí k této
pozici je odkliknut a odměněn. Pes po několika zkušenostech ví, co má dělat a podložku aktivně
zalehává. Při tréninku sledujeme jakýkoliv konejšivý signál, kterým pes říká, že je ve stresu
a nechápe, co se po něm chce. Konejšivým signálem může být například „začuchávání se“, které je
časté u jiných plemen psů. Pes prostě přestane vnímat a začne si čuchat kolem.
Cílem této práce je ověřit, zda u psů, kteří během tréninku mají možnost nulové varianty, se
konejšivé signály projevují méně často než u psů, kteří nulovou variantu nepoznali. V této chvíli je
experiment v plném proudu, někteří psi už mají cvik naučen a splněn, někteří mají cvik rozpracovaný
a další jsou na „čekačce“, protože je časově náročné, navštěvovat tolik domácností. Odhaduji ale,
že do konce roku by snad všichni mohli mít odcvičeno.
Každý strakáč má své tempo, co je však spojuje, je jejich opravdu klidná povaha a nadhled nad věcí.
S Františkem Šustou, který je konzultantem této práce, jsme takovou povahu nečekali… To ale není
samozřejmě žádný problém, naopak je to velmi sympatické ;)
Co je ale také velmi povzbuzující, je ochota všech zapojených majitelů, jejich vstřícnost, časová
přizpůsobivost a přátelskost. A za to jim velmi
děkuji.
Anna Ročovská

Cíněnka rychle pochopila, jaké výhody jí kliknutí přináší.
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Strakatá mapa pro UK
Studuji obor Geografie a kartografie na Přírodovědecké fakultě UK a již bylo předem jasné, že přijde
okamžik, kdy bude potřeba vymyslet a zrealizovat svoji vlastní mapu jako semestrální práci. Neváhal
jsem ani chvilku a inspirován naším milovaným „Strakáčkem“ (Holka DaKam) a chtíčem propagovat
naše plemeno jsem se vrhnul do zpracování mapy na téma „Rozšíření a chov plemene Český strakatý
pes“. Snažil jsem se doplnit a rozšířit již existující Strakatou mapu a zahrnout také zajímavé statistiky
chovu.
Nyní mohu říci, že zpracování se mi opravdu povedlo díky velmi kladnému hodnocení od vyučujících
pouze s jednou malou výtkou při obhajobě mapy: „Doufali jsme, že svého psa přivedete ukázat.“ ☺
Zhodnotili ji jako jednu z dosud nejlépe vypracovaných map psího tématu a poté si ji zároveň nechali
jako ukázkový materiál do dalších let, takže propagace plemene na mojí fakultě je zajištěna ☺.
Na závěr bych chtěl poděkovat poradkyni chovu pí. Zdeňce Vaňourkové za poskytnutí podkladových
dat.
Dominik Míka
Pozn. Mapu ve formátu pdf naleznete zde:
http://www.spolekstrakacu.cz/wp-content/uploads/2017/07/m%C3%ADkovic-mapa.pdf
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Z deníku agiliťáka – začátečníka
A je to tady!
Tak s touhle myšlenkou jsme se budily dne 7. května 2017, zhruba o půl sedmé ráno. Tedy, MY
se zde rovná já a můj pes, dle průkazu původu jménem Husarka Dakam, ale jinak Cora.
A proč že vstáváme v neděli v tak brzkou ranní hodinu? Cora je totiž Český strakatý pes. A o tom to
celé je. V neděli 7. 5. 2017 se totiž koná Májový závod a MČR českých strakatých psů v Ratenicích,
náš první závod.
Na agility tréninky jsme začaly chodit už od Cořiných 4 měsíců, kdy jsme začínaly se základní
poslušností a postupně přidávaly cviky, které se později uplatní na parkuru. Jsou to více než dva roky,
co se věnujeme agility, ale ještě jsme se závodů neúčastnily. Dnes to tedy bude naše premiéra.
Program je jasný – ranní venčení, jen něco malého do bříška a vyrazit směr KK Simire Ratenice.
Prostředí nám naštěstí nebude zcela neznámé, absolvovaly jsme zde několik víkendových
intenzivních tréninků v hale i na venkovním place, i letní agility tábor.
První překvapení přichází už po příjezdu do areálu cvičiště – poslední parkovací místo. Páni, tolik lidí
– závodníků – jsme pohromadě ještě neviděly. Občas se z některého auta ozve štěkání, je jasné,
že tu bude velké množství konkurence. Cora zatím zůstává v autě a já jdu obhlédnout situaci. Přichází
tak první úkol – najít zázemí „strakáčníků“, zabydlet se a zjistit pořadí závodů.
S vytyčeným úkolem jsou spojené i další nové poznatky. Hranici závodního prostoru vymezuje
páska, a pak také linie postavených stanů, které zajišťují zázemí pro závodní týmy. Všude spousta
ruchu, hodně lidí a psů. Na parkuru již probíhají zkoušky, pořadatelka Irena Kadlecová volá ke vstupu
na parkur další účastníky, aby se připravili k vyběhnutí na plac.
Stany pro „strakaté“ týmy nalezeny, teď už jen přenést všechno nezbytné – kennel (látkovou boudu)

Cora se soustředí a… letííí!
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a skládací křesílko – z auta na to správné místo. Cora už zaujímá své místo v boudě, je na čase
prostudovat rozpis celodenní akce. Některé informace mám z tréninků od známých, kteří jsou
zkušenější a již nějakou dobu aktivně závodí. Jednotlivé kategorie jsou rozděleny dle výšky
a výkonnosti psího jedince. Závodníci, kteří na place usilují o umístění, jsou z vyšší výkonnostní
kategorie A2. Podle dnešního harmonogramu bude pokračovat kategorie A3. Protože jsme stále ještě
začátečníky, přihlásila jsem nás do zvláštní kategorie „Strakatá naděje“. Společně s výkonnostní
kategorií A0 je ta naše zařazena vždy na závěr závodního bloku. Oproti Obedienci (poslušnost),
ve které už závodní zkušenosti máme, je navíc celé klání rozdělené na část zkouškovou a závodní.
Další specialitou agility je rozdělení na agility, kde je parkur složený z různých skokových překážek,
tunelů, slalomu a pak také tzv. „zónovek“, což je kladina, áčko a houpačka, a pak jumping, kde nejsou
umisťovány právě zmiňované zónovky. A to vše se ještě rozpadá na velikostní varianty, tedy od S

(výška překážek je 30 cm), přes M (výška překážek 40 cm), až po L (výška překážek 60 cm). Páni,
to bude tedy opravdu dlouhý den! Nezasvěcenému jde z toho všeho hlava kolem… Ale to nás stále
nemůže odradit. Je to skvělá příprava na další závody, kde bychom se už mohly předvést jako
skutečné závodnice.
Mezi vyššími a nižšími zkouškovými výkonnostními kategoriemi je časová mezera, kdy se paní
rozhodčí Jitka Maroušková ujme úkolu přeměření. Každý psí závodník musí absolvovat změření
kohoutkové výšky, aby bylo jasné, do jaké výškové kategorie spadá. Byla jsem hodně napjatá, protože
Cora je tak trochu na hranici dvou výškových rozdělení. Nakonec se ukázalo, že to není tak trochu,
ale je zkrátka L-ková. Což znamená, že při své kohoutkové výšce 45 cm, bude muset zvládnout
odskákat nejvyšší překážky. Je změřeno a agility den pokračuje.
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Čas utíká celkem rychle. Závodníci se střídají na startu jeden za druhým bez sebemenšího
zaváhání, také díky Ireně Kadlecové, která neustále svědomitě hlásí pořadí závodících psů a jejich
handlerů. Ve stanech „strakáčníků“ panuje dobrá nálada. Strakáči odpočívají ve svých boudách, nebo
sledují dění na parkuru, ale hlavně jim neunikne, když se šustne něco dobrého. Dvounožci si povídají
o svých strakatých kamarádech, o agility, a o všem možném. Naši osvědčení fotografové obcházejí
plac se svými nástroji a zajišťují nám vzpomínky na dlouhá léta. Fotografie přece nikdy nezestárnou.
Strakáčů agiliťáků je poskromnu, takže hlavní pole závodu zaujímají další psí plemena od border
kolií, přes pudly, až po papilona. Strakáči mají své zastoupení v kategoriích MA3, MA2, LA2, LA1,
mezi veterány a pak především v MA0 a naší slavné Strakaté naději. Je vidět, že strakáč se dá
napasovat kamkoli.
Blíží se čas našeho startu. Nervozita stoupá, ale my se tím nenecháme zviklat, přichází okamžik
ukázat, že všechny ty tréninky nepřišly vniveč. Kategorie A0 a Strakatá naděje začíná agility
zkouškou. Odložení na staru před první překážkou, uvolňovací povel, Cora přeskakuje první překážku
a pohybové čidlo spouští časomíru…. První běh s jednou chybou – skočená zóna na áčku. Ale i tak
velká spokojenost. Ostatní překážky jsme zvládly na jedničku a celý parkur jsme proběhly jako vítr
v nejlepším čase.
Den věnovaný agility pokračuje odděleným závodem vyšších kategorií. Tady už se nehraje
na výkonnostní kategorie, mění se jen výška překážek. Všichni bez rozdílu prohlížejí a následně
absolvují stejnou sestavu překážek.
Pak přichází jumpingová zkouška, A0 a Strakatá naděje opět na závěr pořadí. Zjišťujeme, jak je
snadné se diskvalifikovat. Bohužel nejsme samy. Jediný čistý započtený běh zvládla Ivana Ligdová
s Bonnie. Jsou to holky šikovné!
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Posledním bodem programu je tuneliáda. No, je to zábava – z jednoho tunelu do druhého a okolo
a zvenku a další tunel…. Tady jde v zásadě hlavně o čas.
Uf, tak máme celý závodní den za sebou. Teď chvilka odpočinku, procházka v nedaleké aleji,
konverzace. Všichni vzrušeně rozebírají své výkony, chystá se předávání cen v hlavním závodě
i ve strakatém speciálu.
A přichází vyhlášení výsledků. Vše probíhá v rychlém sledu, jedna kategorie za druhou, agility,
jumpingy, tuneliáda. Každý bez rozdílu plemene, pokud se umístil na prvních třech pozicích, dostane
nějakou pěknou cenu. A že ty ceny opravdu stojí za to. Organizátoři si dali tu práci a sehnali sponzory.
Nadělují se vzorky krmiva, knížky, hračky a spousta pamlsků. Místo medailí se rozdávají velké
sušenky. Někteří nenechavci ji stihnou slupnout ještě dříve, než se vrátí ze stupňů vítězů. Vládne
skvělá nálada, ze všech opadl stres a napětí ze soustředění se na dobrý výkon.
Někteří se dočkají dvojího ocenění, protože hned po hlavním oceňování se jde na vyhlašování
výsledků mezi strakáčníky. Ale ještě dříve společné foto. Jako vždy máme problém se vejít do záběru.
Hafani se točí na místě, očuchávají souseda, je to zkrátka legrace jako vždy, když se všichni sejdeme.
A to je právě skvělé. Příjemná atmosféra, souznění majitelů tak trochu potřeštěných psů – všichni se
tak nějak střetnou ve středobodě podobného smýšlení, a to je na tom to nejlepší.
O sladkou tečku se postarala Jindra Nováková, která připravila pro pánečky strakáčů úžasný dort.
Najednou je všude ticho. Ostatní závodníci z hlavního startovního pole se již rozprchli do svých
domovů a my máme plnou pusu té sladké blaženosti od Jindry. Někteří chlupáči zkoumají
a ochutnávají další skvělé dobroty, které dostali.
Ještě poslední proběhnutí se strakatými kamarády na rozloučenou. Nasednout do auta a vyrazit
na cestu domů. Jsme unavené, ale spokojené. Obě jsme si totiž užily skvělý den. Pravda, každá
po svém, ale hlavní je, že mise byla splněna. Neudělaly jsme ostudu při závodě a setkaly se s psími
i lidskými přáteli, a hlavně – byla legrace.
Marie Šikýřová

To je motivace!

foto: Milan Novák,
Pavel Vlasák
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Štěňata strakatá
III. ročník, Věšín 2017
V polovině května se ve středočeském Věšíně sešli mladí čeští strakatí psi (ti, co se narodili v roce
2016) se svými majiteli. Třetí ročník akce Štěňata strakatá.
Emotivnější příspěvek z pohledu účastníka máme slíbený, ale nestihne uzávěrku tohoto čísla, takže
přinášíme pár technických dat: akce se účastnilo 41 štěňat se svými lidmi, většina pobyla celý víkend,
někteří dorazili jen na sobotu či neděli.
V programu se našlo místo na přehlídku loňských vrhů, vycházku, teorii vystavování, strakaté klání,
procvičení poslušnosti, ukázku coursingu a agility, ale i na večerní povídání o tom jak uchovňovat,
jak řešit výchovné problémy...
Zastoupení štěňat podle chovatelských stanic:
A Strakatá packa 6x

I Dakam 2x

A Z Chotěšovského dvora 1x

A Kremlovic 5x

A Od Patrona Rocha 2x

A Dejpac 1x

B Hogo Fogo Kulík 3x

E Ze Strakatého dvorku 2x

C Z Kraje Thurn Taxisu 1x

F Zlatíčko 3x

A Z Ratinky 2x

A Sem tam Kladně 1x

A Z údolí Blanice 3x

B Z Kodlíče 1x

X Z Česlova 1x

C Amorevita 2x

A Baisha 1x

F Pharlap 1x

G Bonasa Sorbus 2x

L Z majklovy zahrady 1x
Jolana Nováková
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Nanečisto a s nadšením
První červnovou sobotu se to v Hlinsku strakatilo. Výstava nanečisto přilákala do příjemného
areálu ukrytého v chládku lesa spoustu majitelů strakáčů. Byla to skvělá příležitost nejen se
„ochytřit“ – co se psího vystavování týče, ale také si užít atmosféru plnou veselých okamžiků.
Cedule s jasným nápisem STRAKÁČI mě bezpečně nasměrovala ze silnice tam, kam navigace
Googlu nedohlédla. Po dvou hodinách cesty z Prahy jsem měl jasno, že cíl jsem neminul. Při pohledu
na zaparkovaná auta a jejich registrační značky jsem si navíc uvědomil, že některé lidsko-psí posádky
urazily podstatně delší cestu. Už to byl první důkaz, že akce vzbudila velkou pozornost.
1. výstavu nanečisto organizoval tým chovatelské stanice Libachar v čele s Libuší Charouzovou.
Byla to jejich premiéra, kterou – troufnu si tvrdit – zvládli na výbornou. Třeba areál Cihelka byl
příjemným místem ukrytým na okraji lesa, kde psi během dne nestrádali vedrem a jejich majitelům
poskytoval pohodové zázemí. Za účastnický poplatek 150, resp. 200 Kč navíc každý účastník dostal
spoustu milých pozorností – a to už hned

Nejlepší u strakáčů je ta předvýstavní úprava…

při vstupu.
Hlavním lákadlem (jestli se to tak dá říct)
byla posuzovatelka Hana Petrusová, která
má strakáče bezpečně v oku. Já sám jako
účastník

kategorie

dorostu

jsem

na výstavu nanečisto jel s hlavním cílem –
dozvědět se maximum o tom, jak výstavní
proces probíhá a odnést si posudek
na svoji fenku. Byla to vlastně první
konfrontace s tím, jakého psa vlastně
mám.

„Postóóój…“
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Samozřejmě jsem se těšil, ale měl taky obavy a trému. S katalogovým číslem 1 kdo by neměl…
Vystavování na nečisto proběhlo ve třídách dorostu, mladých, otevřené a veteránů. Na krytém pódiu
se během dopoledne vystřídalo téměř třicet psů a fen. A byla to náramně zajímavá podívaná. A to
nemluvím o opravdu tolik důležitém polopatickém vysvětlování, jak vystavování psa probíhá, co se
očekává

od

majitele,

co

od

psa…

a

samozřejmě

co

může

být

problematické.

Pro mě absolutně nejzajímavější částí byly slovní komentáře Hany Petrusové, která detailně
popisovala a komentovala každé zvíře a ve finále každé třídy pak vysvětlovala, proč se rozhodla
ze čtyř psů zvolit jejich konkrétní pořadí. Odnášel jsem si tak spoustu postřehů – ať už se týkají
velikosti a posazení uší, barvy očí nebo toho, jak vypadá „typická samčí hlava“ nebo „výborná barva“.
Nemluvě o výrazu „typická povaha“, která u všech majitelů strakáčů spolehlivě vyvolává úsměv
na tváři. Asi to bude tím, že bezpečně vědí, co si pod tím představit.
Předvádění a hodnocení psů nebyl ale jediný program, který se během 1. výstavy nanečisto odehrál.
V areálu ještě proběhla krátká ukázka kynologické práce a vidět jsme mohli i část pojmenovanou Dítě
a pes. Navíc do Hlinska přijela i Jitka Paulínová, dcera Františka Horáka – zakladatele plemene Český
strakatý pes. Letos si, mimochodem, připomínáme 21. výročí jeho úmrtí.
Když jsem odpoledne nakládal do auta Auru (která byla z takového množství strakáčů a hraním si
s nimi poctivě utahaná) a mířil zpátky do Prahy, odvážel jsem si spoustu podnětů. Kromě tolik
cenného posudku i dobrý pocit z toho, že nadšení a příjemná atmosféra kolem strakáčů opravdu
existují. A že jsme se nemýlili, když jsme se právě kvůli tomu pro strakáče rozhodli. Jsem zvědavý,
s kolika absolventy 1. výstavy nanečisto se potkáme v kruhu… už naostro. Jedno je jisté – těším se
na to!
Honza Marek a Aura Libišácká tlapka
foto: Jaroslav Prodělal

Juniorhandling.
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