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Úvod
Vážení přátelé českých strakatých psů,
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jak jsem slibovala minule, přinášíme vám v tomto čísle zprávy o proběhlých akcích ze závěru roku 2021. K akci Štěňata strakatá sice nikdo článek nenapsal, zato tam vznikla spousta
krásných fotek, ke kterým se dostanete přes odkazy zveřejněné na webu Spolku: https://
www.spolekstrakacu.cz/2021/10/24/stenata-strakata-2021-foto-z-akce. Zápis z členské

Chovatelství ............ 22

schůze Spolku českého strakatého psa najdete v dokumentech rovněž na webu Spolku:

Jak na štěně ............ 23

https://www.spolekstrakacu.cz/spolek/dokumenty. A kdybyste potřebovali na našem we-

Vaše příběhy ........... 25

bu najít cokoliv jiného, pomůže vám políčko „Vyhledávání“ vpravo nad kalendářem.
Uzávěrka příštího čísla bude 31. května 2022. Jeho obsahem budou opět články a fotky od
vás, příznivců strakáčů, takže směle soutěžte, organizujte, pište, foťte a posílejte mi na
emailovou adresu: dana_vanourkova@seznam.cz.

Zpracovala: Dana Vaňourková
Zodpovědná osoba: Zdeňka Vaňourková
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Kalendář

19. 03. 2022

Klubová výstava Spolku čsp s bonitací, Beroun (uzávěrka přihlášek
již 28.02.2022!)

31. 03. 2022

Splatnost členských příspěvků Spolku ČSP na rok 2022

2.—3. 04. 2022

MET konference—online konference o Moderním Etickém Tréninku
(uzávěrka přihlášek 25. 02.2022!)

13.—15. 05. 2022

Štěňata strakatá—sraz českých strakatých psů narozených v roce
2021

27.—29. 05. 2022

Staří, ale dobří— víkend pro strakaté seniory, více na: https://
www.spolekstrakacu.cz/event/stari-ale-dobri

31. 05. 2022

Uzávěrka příspěvků do 34. vydání Strakatého e-zpravodaje

16.—19. 06. 2022

Výcvikový víkend — prodloužený víkend s výcvikem obedience,
noseworku a hoopers, více na: https://www.spolekstrakacu.cz/
event/vycvikovy-vikend

09.—11. 09. 2022

Setkání strakáčů — tradiční každoroční víkendový sraz, tentokrát na
jihu Moravy, více na: https://www.spolekstrakacu.cz/event/setkani
-2022

Spolkové dění
Prodloužení členství na rok 2022, prosíme do 31.3.2022
Jak nato? Návod níže:
Stávající členové Spolku ČSP si jednoduše prodlouží členství platbou na účet Spolku
ČSP 2900335649/2010, informace o platbě najdete v této tabulce. Zkopírujte si doklad
o platbě – soubor pdf či jpg, maximální velikost 500 kB – internetové bankovnictví všech
bank to standardně umí.
Členský příspěvek platí všichni členové (od roku 2022 nezvýhodňujeme společné členství
s KCHMPP).
Do systému Administrativy se dostanete tudy (neproklikávejte, zkopírujte do adresního řádku) http://administrativa.spolekstrakacu.cz/clen/prihlaseni.
Pokud nevíte své členské číslo, najde jej zde: https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1HyyKrwNaNHltfsEU8d2wmXZbOs_mmYo8RkOnxqqU5YE/edit#gid=414527716, Administrátor vám v případě zapomenutého hesla dokáže poslat nové jednorázové.
Po přihlášení zkontrolujte/doplňte údaje o sobě a svých psech, odklikněte žádost o prodloužení členství na rok 2022 a přiložte kopii dokladu o platbě, kterou jste si stáhli z internetového bankovnictví. Pokud dojde ke změně Vašeho příjmení (zejména ženy), prosím dejte vědět na e-mail Spolku, tento údaj nemůžete upravit sami.
Alena Pichová
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Spolek jako jediný garant chovu
aneb Díky, KCHMPP
V lednu odsouhlasilo Shromáždění delegátů Klubu chovatelů málopočetných plemen psů
(KCHMPP) ukončení zastřešování chovu českých strakatých psů, s tím, že tento chov se bude
dál odehrávat jen na půdě Spolku. Nyní zbývá, aby toto rozhodnutí posvětila Českomoravská
kynologická unie a je hotovo. Spolek bude jediným garantem chovu „strakáčů“, což znamená, že řízený chov bude bezpečně v jedněch
rukách chovatelského kolegia.
Tomuto rozhodnutí však předcházela spousta událostí. A když „staří pardálové“ občas na
akcích zavzpomínají, „jak to tenkrát bylo“,
nováčci se o historii Spolku zajímají. A protože Historia magistra vitae, chceme společnou
cestu s KCHMPP připomenout.
Před pár lety se strakáči chovali jen v KCHMPP. A bylo by tomu dodnes, kdyby se tamní sekce
ČSP nerozhádala. Několik chovatelů nebylo spokojeno s fungováním řízeného chovu, respektive s tím, že nová poradkyně chovu odmítala jen tak razítkovat krycí listy, ale skutečně radila, které spojení psích párů je pro plemeno vhodné a které nikoli.
Tenkrát tak trochu pod záminkou „samostatnosti pro národní plemeno“ vznikl Samostatný
klub chovatelů a přátel českého strakatého psa. Zakladatelé do něj pozvali některé členy
KCHMPP, ale poradkyni chovu a její příznivce takticky opomenuli.
Členové sekce se tehdy ve velkém postavili za poradkyni chovu, podepisovali petici, řešilo se
to na ČMKU. Klub chovatelů málopočetných plemen psů tehdy svou sekci výrazně podpořil.
A chvíli byl klid.
Jenže pak se Samostatný klub pokusil získat chovatelské oprávnění. Aby bylo jasné: ČMKU umožní, aby se plemeno chovalo jen pod jedním klubem. Když plemeno
nemá samostatný klub, ale chová se pod
nějakým klubem souborným (v našem
případě KCHMPP), dovolí ještě jeden klub
samostatný pro plemeno. Ale žádný další už ne. Stáli jsme před nepříjemnou volbou. Buď to
necháme plavat a strakáči se budou chovat ve dvou klubech, které si navzájem nejdou na
ruku, nebo zasáhneme.
A tak před deseti lety vznikl Spolek ČSP. Rozhodli jsme se usilovat o to, aby chovatelství připadlo nám, s tím, že zachováme jednotné chovatelské kolegium, jednotné chovné podmínky
a náš vztah ke KCHMPP bude vstřícný. Abychom vyjádřili svou podporu chovatelské linii
v KCHMPP, stali jsme se jako Spolek kolektivním členem sekce Klubu.
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V roce 2014 nás ČMKU přijala podmínečně jako chovatelský klub, definitivně pak status přiřkla v roce 2017. Spolek už mezitím rozvíjel spoustu dalších aktivit – abychom nebyli spolek
jen podle jména, převzali jsme organizaci Setkání, přidali vycházky, semináře….
Deset let šly Spolek a Klub společnou cestou. Co se stalo, že se nyní
rozcházíme? Spolek vyrostl. Jak počtem členů, tak počtem aktivit. Velká část chovu se už odehrávala jen
v něm. Tím, jak v průběhu let ubývalo členů v Klubu, reálně hrozilo, že
poradkyně chovu nebude moct mít na starosti jen jedno plemeno. Je to pochopitelné – klub,
který zastřešuje chov více než 60 plemen si nemůže dovolit mít pro každé „vlastního“ poradce chovu. Jenže strakáčů celkově neubývá a poradkyně s nimi má práce víc než dost, takže
přidání dalších plemen pod její správu není reálné. Navíc, teď bychom s případným novým
poradcem jistě vyšli, ale jaká by byla perspektiva do budoucna?
Protože hlasy na osamostatnění (podložené dřív spíš emocemi než reálnou potřebou), se
ozývaly už delší dobu, rozhodli jsme se vyzvat členy sekce, aby se vyjádřili, zda případnou
samostatnost podpoří. 98% podpora myšlenky
znamenala další jednání s KCHMPP o ukončení
chovu strakáčů pod jeho křídly.
A povedlo se, viz začátek tohoto textu. Díky všem,
kdo samostatnost podpořili. A díky KCHMPP,
s jehož pomocí jsme vznikli, za dosavadní podporu
strakaté činnosti.
Jolana N

Strakatý e-zpravodaj 32/2021
4

Budeme mít ve Spolku nové logo?
Na schůzi padl návrh inovovat logo Spolku ČSP. Proč? V současnosti používáme puntíkaté
srdíčko s nápisem český strakatý pes. Někomu už je okoukané, není z něho úplně patrné, že
jde o Spolek, potažmo chovatelský klub, kromě písmen z něj nečiší psí tématika… Důvody
jsou však i pro zachování stávajícího loga: jednoduchost, tradice, máme ho rádi…
Ale kdo nic nedělá, nic nezkazí, a třeba bychom opravdu mohli mít logo výstižnější. Teď je
i příležitost, proč změnu udělat - na podzim Spolek oslaví desáté narozeniny a letošním rokem přechází chov plemene výhradně pod spolková křídla.
Chceme proto dát prostor novým grafickým nápadům, třeba některý z nich bude strakáče
reprezentovat v dalších letech. Prosíme ty z vás, kdo jsou výtvarně zdatní a mají chuť a čas,
o zaslání návrhů.
Požadavky
•

logo může mít jednu až tři verze (výška, šířka, barevnost), které se dají používat v různých situacích

•

alespoň jedna verze musí obsahovat název Spolku, stačí v podobě Spolek ČSP

•

je možné začlenit motiv dosavadního srdíčka

Návrhy zasílejte na info@spolekstrakacu.cz (nebo na tutéž adresu úschovnou) do 15. května 2022. Došlé návrhy zveřejníme v dalším Zpravodaji, součástí bude proklik na elektronickou anketu pro členy Spolku.
Do ankety bude zařazeno i stávající logo (informace pro ty, kdo nechtějí změnu).
Z pěti návrhů nejvíce podpořených v anketě vybere definitivní podobu výbor Spolku.
Odměna pro autora vítězného návrhu kromě věčné cti a slávy bude i sada potřeb pro pejska
opatřená oním novým logem.
Těšíme se na vaše nápady, Jolana N
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Pozvánky
I pejskaři žijí online
aneb MET konference 2022 (MET = Moderní Etický Trénink)
Do online světa se v posledních dvou letech přesunula spousta aktivit. Naštěstí online venčení psů nefunguje, takže naši strakatí parťáci nás několikrát denně zdvihnou od psacích stolů
a vytáhnou na uběhanou procházku.
No jo, ale co když ta procházka není pohodová? Pejsek táhne, utíká za zajíci, štěká na souseda… Chce to psí výchovu. A tady už prostor pro online je. V době lockdownu tohle odvětví
zažilo boom. Ne že by tedy stačilo poslouchat cizí učené řeči, ale teoretická příprava před
praxí na cvičáku svůj význam má.
Loni několik z nás vyzkoušelo MET konferenci. A byli jsme nadšení. Zajímavá témata, výteční
lektoři, tlumočení na úrovni, možnost pokládat lektorům otázky,… a technicky vůbec zvládnutá záležitost.
Chtěli bychom vám tedy MET konferenci doporučit. Protože to však není nic levného, pokusili jsme se s organizátory domluvit spolkovou slevu. A povedlo se! Sleva pro členy Spolku ČSP
bude 30 %.
MET konference se koná online 2. a 3. dubna, s tím, že přihlášení mají k příspěvkům tříměsíční přístup. Cena po slevě je 1600 korun, je potřeba přihlásit se a zaplatit do 25. února prostřednictvím

formuláře

na

tomto

prokliku:

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfKTAPEY18xh-mQ9dpEkcnWjIBhsuDqwh7JP1ww37hwNRxE1g/viewform
Webové stránky akce https://www.metkonference.cz/ (pokud chcete využít spolkové slevy,
nepřihlašujte se přes stránky konference, ale prostřednictvím výše uvedeného prokliku).
Technicky to bude fungovat tak, že zaplatíte Spolku, my se pak vyrovnáme s organizátory
a nahlásíme vaše emaily, na které vám přijde přímo od organizátora informace o způsobu
přihlášení. Konferenci budete moci sledovat po přihlášení mailem - na jeden mail bude možné sledovat konferenci jen na jednom zařízení, např. na PC. Když člověk začne sledovat konferenci v mobilu, sledování v PC se vypne a zapne se v mobilu.
Témata letošní MET konference:
•

Chirag Patel: Agresivní chování psů, jeho pochopení a řešení, praktická řešení běžných
tréninkových situací pomocí pozitivních metod

•

Martina Magnoli Klimešová: Ideální motivace a vhodně zvolená kritéria pro trénink
psů

•

Martina Vondráková: Jak na drápky

•

Michael Shikashio: Jak porozumět a pracovat s psí agresí na lidi

•

Júlia Bukovinská: Využití obedience v každodenním soužití

•

Malena DeMartini: Jak si poradit se separační úzkostí

Jolana N
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Pozvánky
Pracovní strakáč
Spolková soutěž pro nadšené sportovce a šikovné pracanty
Spolek Českého strakatého psa zaštiťuje několik celoročních soutěží a jednou z nich je i Pracovní strakáč (https://www.pracovnistrakac.cz/). Tato soutěž je určena všem strakatým týmům (= pes a psovod), které sportují a/nebo usilují o složení nějaké zkoušky. Poměrně jednoduchá pravidla Pracovního strakáče umožňují ocenit a porovnávat výkony v různých kynologických disciplínách. Velmi snadno tak můžeme zjistit, který strakáč byl v daném roce největší dříč/šprt. Vyhrát sice může jen jeden tým, ale
Pracovní strakáč může být i motivací k usilovnému
tréninku nebo může poskytnout inspiraci, jak unavit
vašeho strakatého „ďábla“. Případně dostáváte možnost se pochlubit svým sportovním/kynologickým výkonem a sdílet radost se stejně ztřeštěnými strakatými
týmy. Účast v soutěži nic nestojí – stačí jen průběžně
hlásit své výsledky.
Letošní ročník byl oficiálně odstartován 1.11.2021 a poběží až do 31.10.2022. Protože ještě
v listopadu 2021 probíhala úprava pravidel a bylo potřeba se vypořádat s některými závažnými připomínkami, bylo možné nahrávat první výsledky v novém ročníku až v polovině prosince. Věřím, že nám toto krátké zpoždění prominete. Po ukončení soutěže bude vyhlášeno
prvních 5 míst, dále bude oceněn každý veterán (strakáč starší osmi let, tedy narozený před
1.11.2013) a každý pes se složenou canisterapeutickou zkouškou. Současně si autoři úpravy
pravidel dovolují vyhlásit speciální cenu za „pozoruhodný výkon“, kterou obdrží tým za mimořádný

kynologický/

sportovní výkon v daném
roce.
Jak bylo výše uvedeno, pravidla

soutěže

doznala

v letošním roce drobných
změn. Ve stručnosti: zjednodušilo se počítání bodů, doplnily se některé nové sporty a kynologické zkoušky, upravily se
vztahy mezi jednotlivými sporty a posílila se podpora kvalitních výkonů. Asi žádný systém
pravidel nemůže objektivně zohlednit všechna specifika naprosto odlišných kynologických
sportů/zkoušek, přesto jsme se velmi snažili, aby nová pravidla umožnila férové porovnání
vašich výkonů. Kompletní přehled pravidel lze nalézt zde: https://www.pracovnistrakac.cz/
pravidla/.
Pravidla ovšem nejsou na věky věků uzavřená a již neměnná. Počítáme s doplňováním dalších kynologických sportů a zkoušek, musíme reagovat na změny v soutěžních a zkušebních
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řádech apod. Korekce pravidel bychom však chtěli provádět vždy před zahájením nové sezóny. Nicméně, pokud máte nějaké nápady nebo připomínky k pravidlům, pošlete nám je již
nyní.
Zbývá již jen dodat, že na úpravě pravidel se podílel tým ve složení: Jakub Šmerda, Pavla Kadeřábková a Jana Minolová. Velký dík však také patří Aleně Pichové za konstruktivní připomínky k celkovému nastavení systému a k bodovému zhodnocení agility a dogdancingu. Velké zásluhy na výsledné podobě má také Zuzka Krejčiříková, která provedla expertní posouzení bodového nastavení kynologických zkoušek.
Pracovní strakáč by měl bavit a inspirovat. Z tohoto důvodu nás mrzí, že se soutěže každoročně účastní „jen“ okolo 20 týmů, když máme tolik šikovných a sportujících strakáčů. Pojďme se tedy podívat, ve kterých kynologických sportech/zkouškách strakaté týmy soutěží
a případně jsou i úspěšné.
Mushingové sporty
Pokud vás baví běhání v jakékoliv podobě a za jakýchkoliv povětrnostních a denních podmínek, pak zkuste některou z mushingových disciplín (= pes je za něco zapřažen). Obvykle je
nejjednodušší začít disciplínami jako dogtrek (chůze/běh se psem na delší vzdálenosti) nebo
canicross (běh se psem). Na vzestupu je dnes především canicross, a proto lze v rámci ČR
najít poměrně hodně tréninkových skupin, kde vám ochotně poradí např.: Rozběháme Česko
(https://www.rozbehamecesko.cz/), Běhej se
psem (https://www.behejsepsem.cz/) apod.
Pokud jste introverti a velké skupiny lidí vás
děsí, tak si můžete zaběhat

v některém

z virtuálních běhů (např.: Rozběháme Česko
(https://www.myteporazime.cz/); Běhej se
psem

(https://www.behejsepsem.cz/)

apod.). Nic vám však nenahradí závody „na
živo“, kdy se psů zmocní předstartovní nadšení a po odstartování vás vší silou táhnou do cíle.
Počítejte však s tím, že pes v tahu se musí soustředit, a to ho rychle vyčerpává. Pokud váš
strakáč bez problému zvládne 10 km „na
volno“, tak to nutně neznamená, že stejnou trasu uběhne i v zápřahu. Samozřejmě, že existují i psí výjimky, které se na
závody přijely pokochat, získat si nové
kamarády a ulovit pár pěkných fotek do
rodinného alba (např. Alfons Sem tam
Kladně). Na tom však není nic špatného,
a i jejich sportovního výkonu si vážíme.
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Když už budete zvládat canicross, tak můžete zkusit i jiné mushingové disciplíny: bikejöring
(pes táhne kolo), scooter (pes táhne koloběžku), skijöring (pes táhne lyžaře) nebo třeba
kombinaci různých disciplín v podobě triatlonu.
Pravděpodobně aktuálně jediný strakatý tým s oficiální mushingovou licencí je jen Ája
(Arnika Strakatá packa) a Jakub Šmerda. Nicméně, za skutečná mushingová strakatá esa považuji Emu (Centa Nella Belavia) a Míšu Drahošovou. Tento tým má za sebou starty jak
v canicrossu, tak i v triatlonu, scooteru, bikejöringu a skijöringu. Míša má navíc zkušenosti
z proslavené mezinárodní etapové soutěže Trophée des Montagnes. Za pozornost také stojí
její

pečlivě

vedený

kalendář

závodů:

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/19XDItGvSJZh5ldPyPaYsmj9-qjo99Q0RVvAeUDP8jd0 .

Agility a hoopers
Pokud vám canicross přijde moc dlouhý, tak si můžete „zasprintovat“ na agility (https://
www.kacr.info/). V agility psovod běží obvykle před psem a navádí ho na různé překážky
(skočky, tunely, „áčko“, kladinu, houpačku, kruh nebo slalom). Všechny překážky je potřeba
překonat ve správném pořadí,
správným směrem a v co nejrychlejším čase. Obvykle největší problém je zapamatovat si pořadí
překážek a pak zaujmout natěšeného strakáče, aby vás vnímal.
Kdyby vám agility stále přišlo příliš
„akční“, tak s trochou nadsázky se
dá říct, že klidnější varianta agility
se nazývá hoopers (https://hacr.info/). V hoopers neběžíte se psem, ale jste „odloženi“ ve
vymezeném prostoru, ze kterého navádíte psa na překážky. Rozhodně to není tak snadné,
jak to na první pohled vypadá.☺ Nicméně, jelikož v hoopers nejsou žádné skokově náročné
překážky, tak jsou závody vhodné i pro starší psy, kteří již třeba mají i drobná zdravotní omezení.
Jako velké plus oceňuji, že jak agility, tak hoopers mají velmi přehledně vedenou databázi
závodů a výsledků.
Agility se věnovalo a věnuje hodně strakatých týmů. Z toho velkého množství úspěšných týmů bych si dovolil zmínit ty, kterým se podařilo získat nejvyšší titul A3Ch (šampión agility):
Albert ze Strakatého dvorku (Eda) + Iva Říhová, Arvika Nella Belavia + Pavla Kadeřábková,
Guma z Majklovy zahrady (Roxi) + Eva Homolková, Hula Hop Asi Czech Original (Vanilka) +
Veronika Dědičová. Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám.
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Kynologické zkoušky
Pokud neradi běháte a spíš inklinujete ke klasickému cvičáku, tak je možné se realizovat ve
velkém množství kynologických zkoušek. Strakáči jsou velmi šikovní a učenliví čtyřnožci. Nelámejte nad nimi hůl, protože v posledních letech někteří předvedli neuvěřitelné výkony. Za
všechny bych chtěl vyzdvihnout tým Amigo od
Patrona Rocha a Hynka Dlouhého, kteří dokázali
složit velmi obtížnou záchranářskou zkoušku
(ZZP2) a zúčastnili se Mistrovství republiky Svazu
záchranných brigád kynologů ČR.
Pokud přeci jenom potřebujete častější porci adrenalinu a zpětnou vazbu ze závodů, tak by
vás mohla oslovit obedience (http://www.obedience.cz/). Obedience je takový intelektuální
psí víceboj v poslušnosti. Tým předvádí cviky jako je chůze u nohy, odložení za pochodu, obíhání kuželu, vyslání do boxu, aport činky, přeskok
překážky apod. Rozhodčí pak posuzuje úroveň provedení a ovladatelnost psa. Důležité je, že na rozdíl
od klasických kynologických zkoušek, jsou zde jednotlivé cviky vybrány tak, aby je mohli provádět psi
s libovolnou kohoutkovou výškou, což je velmi
příznivé i pro nepracovní (menší) plemena. Obedience se v rámci kynologických zkoušek těší velké oblibě, o čemž svědčí i účast 5 strakatých
týmů (1 x OB2, 3 x OB1, 1 x OBZ) na MČR strakáčů v obedience v roce 2021. Všichni strakáči
zde předvedli úžasné výkony (většinou hodnocené známkou výborně) a šampionem tohoto
spolkového klání se stal tým Bramína Nella Belavia se Zuzkou Krejčiříkovou. Strakaté zástupce jsme pak měli v témže roce i na MČR v obedience všech plemen, na kterém vybojovali
Arnika Strakatá packa (Ája) s Jakubem Šmerdou slibné 3. místo v kategorii OB1.
Nosework
Blízko k některým kynologickým zkouškám má i nosework (neboli čmuchání ☺), https://
www.nwinfo.cz/). Náplní tohoto kynologického
sportu je vyhledávání (nejčastěji) kousku skořice nebo pomerančové kůry (nebo pachových
esencí těchto vůní) v určitém typu prostředí
(příroda, město, voda), či v řadě podobných
věcí (ruce, květináče, batohy). Pro psy je hledání skořice nebo pomerančové kůry stejně
atraktivní, jako pro děti hledání pokladu, který
má podobu pytlíku bonbónů.
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Přestože se nosework objevil v ČR relativně nedávno, už si dokázal získat spousty nadšených
týmů. Velmi aktivně se noseworku věnuje např. Arabela Strakaté tornádo s Evou Vlasákovou
Šitnerovou. Tomuto týmu se nedávno podařilo složit zkoušku NW-U2 a NW-D2. Blahopřeji!

Dog dancing
Pokud jste spíše esteticky zaměření a baví vás trénování rozličných triků (různé otočky, slalom mezi nohami, kroky stranou a vzad apod.), pak by se vám mohl zalíbit dog dancing (aneb
tancování se psem; https://www.dogdancingclubcr.com/). Předvedení soutěžní/zkouškové
sestavy sice vypadá snadně a elegantně, má však svá přísná pravidla, a ne každý obstojí. Diskvalifikace týmu se vždy potuluje proklatě blízko.
Dog dancing dlouhodobě patří k oblíbeným sportům a již pěti strakatým týmům se podařilo získat titul Master of Dog dancing 1. Jmenovitě se jedná se o Akiru od Libota s Kristýnou Blažejovou; Arviku Nella
Belavia s Pavlou Kadeřábkovou; Barona z Luční ulice s Alenou Pichovou; Brunii z Hraběcí aleje se Zdeňkou Daňkovou a Kvida z Majklovy
zahrady s Pavlínou Luhanovou. Nicméně, pro vytrvalé a ambiciózní
tanečníky je tu stále velká výzva – ještě žádný strakáč nezískal titul
Master of Dogdanicng 2! Za zmínku také stojí, že pro loňskou Světovou výstavu psů v Brně si
Spolek Českého strakatého
psa připravil Dog dancingové vystoupení. Toto vystoupení probíhalo opakovaně po několik dní a podílelo se na něm najednou až
12 strakatých týmů; videa
ze

Světové

výstavy

ke

shlédnutí zde: https://www.youtube.com/channel/UCMmUP18-Mqk8ob2LGanEHLA.

Treibball
Pokud máte pocit, že máte doma borderku, která potřebuje někoho pást, tak můžete zkusit
treibball (http://treibball-klub.cz/). Na té nejjednodušší úrovni
je cílem psa dokoulet co nejrychleji balon (= gymnastický míč
o průměru cca 45–75 cm) z hřiště do branky. Na vyšších úrovních se pak tato naučená schopnost dále rozvíjí. Vzhledem
k tomu, že se tento sport začíná v ČR teprve zabydlovat, tak
ještě nemáme žádné spolkové šampiony. Nicméně, první týmy
se již připravují nebo možná i absolvovaly své první závody!
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Coursing a dog racing
Pro mladé a běhavé psy tu pak máme coursing (https://www.czechcoursingclub.cz/, http://
www.moravsky-coursing.cz/cs/), kdy se psi snaží dohnat návnadu (střapec), nebo dog racing
(http://www.dogracing.cz/, https://www.ceskydogracingklub.cz/), který je obdobou koňských dostihů.

Bylo by možné pokračovat v představování dalších kynologických sportů/zkoušek, ale to
bych vás už jen zdržoval od tréninku. Nabízí se vám spousta možností a věřím, že každý tým
si najde tu svou disciplínu, kterou si zamiluje a případně mu umožní vyniknout.
S trochou nadsázky, lze tedy konstatovat, že Pracovní strakáč je určen všem odvážným, kteří
jsou schopni opustit pohodlí měkkého gauče v útulném obyváku. Na druhou stranu jistě
všichni víte, že nemůžete nechat svého mazlíčka zahálet, aneb není nic otravnějšího, než
nudící se strakáč. ☺
Počátky Pracovního strakáče spadají do roku 2011, kdy proběhl i první ročník. Pokud tedy
dobře počítám, tak letos probíhá již 12. ročník. Zúčastněte se ho i vy! Nemusíte mít hned ty
nejvyšší ambice, stačí, když vám společné úsilí s vaším strakáčem bude zdrojem zábavy
a třeba i budete pro někoho inspirací. ☺
Jakub Šmerda
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Proběhlé akce
Mistrovství ČR českých strakatých psů v canicrossu 2021 – ohlédnutí za akcí
Epidemiologická situace dovolila, že na podzim 2021 se mohl uskutečnit již druhý ročník mistrovství v canicrossu pro strakáče, neboli v běhu se psem. A jelikož se našli i tři odvážlivci, co
zapřáhli své strakáče před koloběžku, byla otevřena nově také kategorie scooterjöring, a tak
proběhlo vyhlášení mistra republiky nejen v ženském a mužském canicrossu, ale i na koloběžce.
Ale zpět na začátek. Závod se konal tradičně ve státní svátek 28. 10. ve Staré Boleslavi na
příhodných Zátopkových běžeckých tratích (kde svého času trénoval a připravoval se na své
olympijské výkony sám Emil Zátopek) při závodě FITMIN Jöringový trhák - druhá epizoda
SEQUEL pořádaný Nučickou smečkou v čele s Alenou Zbožínkovou. Dopoledne se závodilo na
kole, koloběžce a v běhu na 4 kilometrové trati, odpoledne potom byla pro začátečníky
a juniory trať zkrácena na 2 km. A kromě českých strakatých psů zde probíhalo mistrovství
i pro další plemena: australský ovčák, belgický ovčák, beauceron, český fousek, český horský
pes, chodský pes, rhodéský ridgeback a stafordšírský bullteriér.

Jak takový závod probíhá?
Ráno se v 8 hodin závodníci s koly a koloběžkami sešli na prezentaci, kde si vyzvedli startovní
dresy s číslem a měřící čip, který se umístí na nohu závodníka. Běžci měli prezentaci posunutou až na 10 hodin. Následně se v 9 hodin začaly intervalově startovat kolové disciplíny. Za
strakáče vyrazila na trať Rozárka s Fany Lachmanovou a holky si neohroženě dojely pro první
místo a titul mistra republiky ve scooterjöringu pro rok 2021. Stíhat se je vydal Martin Jelínek
s Fanoušem a Danča Králová s Mikym. Kluci svedli litý boj s časomírou o druhé místo, které
nakonec bral pár vteřin před Mikym veterán Fanouš.
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V 10 hodin poté začali startovat opět intervalově běžci se psy. Do ženské mistrovské kategorie nastoupilo 7 odvážných běžkyň a do mužské části se vydalo dokonce 12 statečných běžců
se strakáči. Celá trať vedla po měkkých lesních cestičkách, obratnost a sehranost týmů prověřilo pár zatáček a dva krátké technické úseky s kořeny, ale jinak rovinatá 4 km trať. A jelikož se strakáči běhají samí dobří borci, pánové brali i první tři místa v otevřené kategorii canicrossu do 15 kg váhy psa napříč všemi plemeny.
V ženách brala druhé místo se mnou Ema a Bagheera
s Hankou Jelínkovou třetí místo.
A jak dopadly výsledky speciálního závodu jen pro české
strakaté psy a kdo se nakonec stal mistrem republiky?
Tabulka s časy je níže a nějaké pamětní plakety se také
rozdaly. Ale primárně je vítězem, alespoň pro mě,
všech 19 páníčků, co se svými strakáči vyběhli a závodu
se zúčastnili. Ať už si přijeli zaběhat podruhé, letos poprvé či se rozhodli to prostě jenom zkusit se svým strakáčem rozběhnout. Všichni jsou u mě borci a zaslouží si
obdiv. A odměnou nám všem byl spokojený a unavený
strakáč, co mohl ,,svobodně“ běhat po lese. ☺
V kategorii canicross muži se mistrem republiky pro rok 2021 stal podruhé Kuba Šmerda
s Pracovním psem roku 2021 Ájou, titul vicemistra náleží Davidu Veltrubskému s Battem
a titul druhého vicemistra patří Vojtovi Kalinovi s Cyrou.
V kategorii canicross ženy si mistrovský titul pro rok 2021 obhájila
Ema, vicemistryní se stala Hanka
Jelínková s Bagheerou a druhou
vicemistryní

Míša

Kopková

s Cvikem.
A abych nezapomněla, odpoledne se potom všechny kategorie jely a běhaly na zkrácené
2kilometrové trati, kde jsme měli také jednoho zástupce strakatých, a to Deditu Dignu LeaWil v juniorské kategorii starších žáku s Míšou a na jednokilometrové trati s mladší žačkou Alžbětkou. Což mě přivádí na myšlenku, že by bylo možné na příští rok vypsat i mistrovskou kategorii pro děti se strakáčci.
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Nakonec tedy připojím ještě pozvánku na Mistrovství ČR českých strakatých psů
v mushingu 2022. Rádi přivítáme jak staré dobré tváře, tak i nováčky. Jen se nebát, nazout
kecky, postroj a sedák zapůjčíme na místě a pojďte se připojit k naší super běhací partě také
to ,,jen“ zkusit. Protože Vám zaručuji, že kdo jednou vyzkouší běh se psem, bude chtít ty endorfiny po doběhu zažívat znova a znova. Pro milovníky dvoustopých vozítek bude opět otevřená kategorie koloběžka. Na viděnou tedy v tradiční datum 28. 10. 2022, snad opět na
skvělém místě ve Staré Boleslavi při závodě JÖRINGOVÝ TRHÁK - třetí epizoda. https://
www.facebook.com/events/455309309266491
Michala Drahošová

Výsledky:

Kompletní výsledky na https://docs.google.com/spreadsheets/d/19fPFmJokg9OHvqOwgeEOnOIaYhBy67dD7XQLbGSsSg/edit?fbclid=IwAR0rDmM0bFjJDsSFxhkrfrcrVCKG8_B6tZ18QeS73SpVja0_Dt-xO0uHiA#gid=1901190438
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Mistrovství ČR českých strakatých psů v agility 2021 – ohlédnutí za akcí
Po roční odmlce a třech zrušených termínech v roce 2020 z důvodů pandemie, se mi na podzim 2021 povedlo domluvit a opětovně uspořádat agility mistrovství českých strakatých psů.
V duchu tradice Nučické smečky se nám povedlo opět ,,ukořistit“ sváteční datum, a tak jsme
si 17. 11. mohli se strakáči zaběhat v moderní kynologické hale ve Studenci u Trutnova
a připojit se k Listopadovým závodům + MČR chodských psů, špiců a českých strakatých psů
+ jumpingy A0. Tímto ještě jednou moc děkuji pořadatelce Lucce Vočadlové a úžasné paní
rozhodčí Anetě Obrusníkové, že nám se strakáči také umožnily si zasoutěžit v agility.
Ráno šli první na řadu začátečníci v kategorii A0, což byla jumpingová soutěž pro psy, kteří se
ještě neúčastnili agility zkoušek v kategorii A1, A2 či A3. Závodní parkur obsahoval pouze
jednoduché skočky a tunely, takže skvělá příležitost si zkusit zaběhnout jednoduchý parkur
bez náročných agility tréninků zaměřených na nácvik zónových překážek a slalomu.
V A0 jsme měli nakonec jednu strakatou zástupkyni Rozárku s Fany Lachmanovou. Holky se
skvěle popraly se dvěma soutěžními parkury ve výškové kategorii ML a zaslouženě si tak odvezly titul Strakatá naděje a první místo mezi strakáči v A0.
Poté následoval otevřený Jumping Light na rozehřátí pro všechna plemena bez rozdílu výkonnostních kategorií. Zde jsme měli již více zástupců, a to rovnou ve třech výškových kategoriích. Tento jumping byl již tradiční a krom skoček a tunelů obsahoval již i slalom, a také
složitější skoky jako je kruh, dálka nebo zeď. Na výšce M si pro první místo nakonec doběhla
raketa Renča s Týnou Lérovou, multisportovkyně Ája si s Evou Šmerdovou doběhly pro
6. místo a Bája se Zdeňkou Hojnou dokončily na 10. místě. Na výšce ML si pro 3. místo doběhla rychlá střela Ema se mnou, nováček Holly se Štěpánkou Míkovou dokončily na 8. místě
a Cony se s Mončou Hájkovou bohužel diskvalifikovaly. A nakonec na výšce L dokončili psí
pánové Argo s Anetou Kroupovou na 16. místě a Riki s Verčou Fidlerovou na 18. místě.
Jako mistrovská soutěž se počítal součet výsledků ze dvou parkurů, a to Jumping a Agility
Open. Dámy to v kategorii M rozjely rychlostí blesku, ale bohužel se všechny diskvalifikovaly
v prvním jumpingovém parkuru. Na výšce ML se povedlo doběhnout na 4. místě Štěpánce
s Holly. A na výšce L pánové nezklamali a dokončili Argo s Anetou na 5. místě a Riki s Verčou
na 8. místě.
Poslední se běžel Agility parkur, který už obsahoval i složitější zónové překážky jako je áčko,
kladina a houpačka. Na výšce M doběhla Bája na 5. místě a Renča s Ájou se opět bohužel
diskvalifikovaly, takže nám trochu zamotaly hlavu, jak a z čeho budeme teď vyhlašovat výsledky. Byla by škoda nepředat nádherné mistrovské poháry a bohaté ceny. V kategorii ML
se bohužel nedařilo nikomu a všechny tři psí dámy se také diskvalifikovaly. A ani psím pánům
se tentokrát nedařilo a také se diskvalifikovali. Možná byly parkury postavené až moc obtížně pro veselé strakáče, nicméně jak bylo vidět v podání ostatních závodníků, další plemena
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parkury dobíhala úspěšně.
Jelikož se v prvním Jumpingovém Light parkuru dařilo skoro všem strakáčům, přihlédly jsme
k těmto výsledkům tedy při rovnosti součtu J + A open. A tím pádem se nám povedlo, snad
spravedlivě, udělit tituly mistrů republiky. Pro přehlednost (tabulka se souhrnnými výsledky
je níže) si tedy titul mistra agility pro rok 2021 na výšce M díky doběhnutému agility parkuru
odvážela Bája a Zdeňka Hojná, titul vicemistra Renča s Týnou Lérovou s přihlédnutím
k výsledku z J light (1. místo) a titul vicemistra Ája s Evou Šmerdovou s přihlédnutím
k výsledku z J light (6. místo). Na výšce ML díky podobné situaci si titul mistra agility pro rok
2021 zaslouženě odvážela Holly a Štěpánka Míková za doběhnutý jumpingový parkur, titul
vicemistra Ema s přihlédnutím k výsledku z J light (3. místo) a Cony s Mončou Hájkovou bohužel nedoběhly ani jeden parkur dne, tudíž odjely s cenou útěchy bez udělení titulu. Na
výšce L byl součet již jasný, oba závodníci doběhli jumpingový a nedoběhli agility parkur.
Titul mistra agility pro rok 2021 tedy náleží Argovi s Anetou Kroupovou za lepší výsledek
v jumpingu, titul vicemistra Rikimu s Verčou Fidlerovou za horší výsledek v jumpingu.
Mistr v agility pro rok 2021 v ML: Holly
(Holka Dakam) a v L: Argo (Ábel
z Nadějkovských drah), foto: Š. Míková

Strakatí agiliťáci zleva: Riki, Bája, Holly, Ája, Ema, Renča a Argo, foto: Š. Míková

Nakonec tedy připojím ještě pozvánku na Mistrovství ČR českých strakatých psů v agility
2022. V duchu tradice sváteční datum tedy 28. 9. 2022 a opět v kynologickém areálu ve Studenci u Trutnova, jelikož poskytuje perfektní zázemí jak pro venkovní, tak i pro halové závody. Dle aktuálního počasí v září tedy rozhodneme, zda budeme běhat venku na trávě nebo
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opět v hale s umělým trávníkem. Pro začínající agiliťáky bude opět vypsaná kategorie A0,
tedy jen parkur složený z jednoduchých skoček a tunelů. Pro ostřílenější závoďáky opět dva
parkury Jumping a Agility na příslušných výškách.
Michala Drahošová

Výsledky:

Strakáči na Mistrovstí ČR v obedience 2021
Dne 11.12.2021 ve Studenci u Trutnova proběhlo 14. MČR v obedience. Český strakatý pes
měl na této vrcholné republikové akci dva zástupce: Arviku Nella Belavia (psovod Pavla Kadeřábková) a Arniku „Áju“ Strakatá packa (psovod Jakub Šmerda). Obě fenky nastoupily
v kategorii OB1 a velmi rozhodně vyvrátily pověru, že strakáči jsou jen klauni a nechce se jim
pracovat!
Obedience je velmi mladým kynologickým sportem, který do České republiky vtrhl v roce
2007, kdy byl založen Klub Obedience. V poměrně krátkém čase se podařilo partě nadšenců
přeložit zkušební/závodní řád, založit výcviková centra po celé České republice, proškolit
rozhodčí a stewardy a pobláznit značné množství lidí.
O obedience lze s trochou nadsázky říci, že se jedná o psí víceboj, kdy se soutěží
v poslušnosti a ovladatelnosti psa. Do obedience byly vybrány cviky z různých kynologických
zkoušek tak, aby je mohla splnit i malá a střední plemena. Na základní úrovni se tak jedná
o chůzi u nohy, odkládání za chůze do různých poloh, obíhání kužele, aportování dřevěné
činky, přeskok přiměřeně velké překážky, vyslání do vymezeného prostoru, ovládání psa na
dálku atd. Na vyšších úrovních pak dochází ke kombinování více cviků; dbá se na větší preciznost provedení cviku, a tedy i rozhodčí jsou přísnější.
Závody v obedince probíhají ve čtyřech výkonnostních kategoriích: OB-Z, OB1, OB2, OB3. OBZ je určeno začátečníkům, OB3 je pak pro ty nejšikovnější. Naši strakáči zatím nepatří mezi
elitu, ale pilně trénujeme a doufáme v lepší zítřky ☺.
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Pro účast na MČR bylo v naší kategorii potřeba splnit výkonnostní limit: absolvování jednoho
závodu OB1, který bude klasifikován známkou Výborně a současně bez nuly za skupinové
odložení. Tuto podmínku dokázalo splnit více
strakáčů, ale na samotné MČR se přihlásily jen
výše uvedené týmy.
Samotné MČR v obedience probíhalo za přísných protiepidemiologických opatření a mrazivého zimního počasí. Cvičilo se sice v kryté
hale, ale bylo znát, že už je prosinec a halu není
možné vytopit. Psovodi závodili v čepicích
a u krátkosrstých plemen nebylo možné poznat, zda se třesou zimou nebo závodním zápalem. Nemile nás překvapilo, že nebyla možnost krátkého tréninku před samotnými závody.
Psi si tak nemohli „zažít“ halu a psovodi nevěděli, který cvik bude asi problematický a bude
potřeba ho ještě lehce procvičit. Podmínky však byly pro všechny stejné, a tak týmům nezbývalo než si vytáhnout svoje kužele, čtverce a aporty a doladit formu na parkovišti před halou.
Po skupinovém odložení otevřela závody kategorie OB1 Arvika s Pavlou Kadeřábkovou. Úvodní přeskok překážky
zvládly bez zaváhání. S ovladatelností na
dálku už strakatý tým trochu bojoval –
z lehu do sedu se Arvice moc nechtělo
a bylo potřeba dvou povelů. Po bezproblémovém oběhnutí kuželu však přišlo
zaváhání na dalším cviku. Pavla zaměnila odložení za pochodu za odložení do pozice. Bohužel tým tak obdržel za provedení nula
bodů. Při přivolání předvedla Arvika bordeří tryskové nasazení – až jí od tlapek odletovaly
drny umělé trávy. Poté následoval další excelentní cvik týmu: chůze u nohy. O Pavle se říká,
že Arviku ovládá telepaticky, a když je pozorujete při chůzi, tak musíte této informaci uvěřit.
Arvika byla na Pavlu doslova přilepená a ještě stíhala vrtět ocasem! Pro mě je to jako kouzlo,
protože my jsme se chůzi čtyřikrát přeučovali a stejně vedle mě Ája vlaje jako prapor. Při
aportu předvedla Arvika příkladné nadšení – vypadlo to, že činka je její nejmilejší hračka,
kterou roky neviděla. Poté, co si tým zopakoval odložení do sedu, následovalo finální vyslání
do čtverce. V koncovce se bohužel projevila absence tréninku před závody. Arvice se čtverec
zdál zbytečně daleko a Pavla jí musela povel zopakovat. Suma sumárum tým získal 233 bodů
(z 320 možných), byl klasifikován známkou Velmi dobře a umístil se na 11 místě ze 16 účastníků. Šestí v pořadí jsme nastoupili my s Ájou. V posledních týdnech před mistrovstvím jsme
zapracovali na rychlosti provedení cviků. V obedience je skoro polovina cviků, kdy psa někam
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vysíláte nebo ho přivoláváte. Ája má bohužel své oblíbené kochací tempo. Jak to shrnul jeden finský rozhodčí, když kdysi hodnotil náš výkon: „too slowly, too slowly, too slowly …“.
Tedy příliš pomalé tempo a s ním spojená ztráta až 30 bodů :D. Nicméně, když jsme byli krátce před MČR na prověřovacích závodech, tak jsem Áju nepoznával. Chtěla tak usilovně pracovat, že to vypadalo, že mi ji někdo vyměnil. Tenkrát jsme byli za šprty a získali jsme naše
osobní maximum 292,5 bodu. Kdybychom předvedli podobný výkon na MČR, tak bychom se
možná mohli dostat i do první poloviny závodního pole.
Z odložení ve skupině jsme si přinesli plný počet bodů a i přeskok přes překážku dopadl velmi
dobře (tedy ve správném tempu a bez pohrdavého kopání do překážky). Následovala ovladatelnost na dálku, která je moje noční můra. Ne, že by Ája neuměla příslušné cviky, ale obvykle Áju zapomenu odložit ve správné výchozí pozici a zbytečně pak přicházíme o body.
Tentokrát vše proběhlo bez zaváhání. U vyslání ke kuželu se u Áji projevilo, že je čmuchací
typ. Přiběhla ke kuželu, výrazně zpomalila, zvědavě si jej očichala, oběhla zprava, a pak zase
metelila zpět k noze. A to nemluvím o tom, že kužel měla oběhnout zleva…, naštěstí se směr
v naší kategorii nehodnotí. S odložením do stoje jsme nikdy neměli moc velké problémy. Ája
sice při odložení vypadá, že se ukrutně nudí a rozhlíží se, kde je něco zábavnějšího, ale ještě
nikdy z pozice neodešla. To jsem však netušil, že pokud budou v hale zrcadla, tak se lekne
svého odrazu a odkloní se z pozice. Uf, naštěstí neutekla, ale nějaké body nás to stálo. Přivolání bylo přímo bordeří, jen mi při přiřazení nemusela šlapat na nohu a taky si mohla sednout
trochu rovněji. Asi to paní rozhodčí viděla :D. Myslel jsem si, že chůzi u nohy už celkem umíme, ale zjistil jsem, že hala není venkovní hřiště. Ája se živě zajímala o vše okolo a občas zapomněla včas zatočit. Aport mohl být výborný, kdyby se Ája nesnažila činku překousnout. Jo,
není nad pořádné pokousáníčko. Odložení do sedu jsem si pohlídal a šel jsem trochu šikmo
od vytyčené trasy, aby Ája byla více zády k zrcadlům a zbytečně se nelekala. Finální vyslání
do čtverce vypadalo velmi nadějně. Začalo to úprkem správným směrem, zastavením ve
čtverci, ale bohužel se nepovedlo položení Áji. Zkrátka bylo něco hrozně zajímavého ve čtverci
k čmuchání. Naštěstí na druhý povel si už lehla ☺.
Celkem jsme nastřádali 269,5 bodu a získali známku
Výborně. Kupodivu nám to stačilo na 3. místo. O tom
se nám nezdálo ani v těch nejdivočejších snech!
Huráá!
Při vyhlašování výsledků zavládlo v obou strakatých
týmech nadšení. Zbytečně jsme měli z MČR obavy.
Nakonec to byl jen takový větší závod ☺. Potvrdili
jsme si, že naši strakáči jsou šikovní a pokud jim to
páníčci nekazí, tak jsou schopní dokázat velké věci.
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Chtěli jsme reprezentovat plemeno na vrcholné akci, a to se nám, myslím, podařilo. Věřím,
že příští rok opět proženeme soupeře, a že se na závodech objeví i další strakaté týmy.
Poznámka na konec: na začátku roku 2022 byla upravena soutěžní pravidla Obedience. Popisovaný průběh
závodu tak již neodpovídá aktuálním požadovaným/
posuzovaným prvkům v kategorii OB1 ☺.
P.S. Bábovka v kantýně byla vynikající! Někdy stačí
jezdit na závody i kvůli takovým maličkostem ☺.

Jakub Šmerda

Složené zkoušky
Amigo od Patrona Rocha
*20.08.2016
Zkoušky: ZZP2, RH - FL V
Psovod: Hynek Dlouhý

Arabela Strakaté tornádo
*12.03.2013
Zkoušky: OB2, NW-U2 a NW-D2
Psovod: Eva Vlasáková Šitnerová
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Chovatelství
A zase ty papíry
Občas se stane, že nějaký chovatel žádá o výjimku na krytí feny po 8. roce věku. Je to možné,
pokud fena splňuje pravidla plemenitby a krytí je přínosné pro plemeno. Takové krytí není
nárokové, kromě „posvěcení“ od poradce chovu musí fena podstoupit veterinární vyšetření.
Do nedávné doby jsme pro veterinární vyšetření neměli žádný vzor ani pevně dané body
vyšetření. A protože členkou naší chovatelské rady je veterinářka MVDr. Lea Pletichová Wildnerová, přiložila výrazně ruce k dílu a vznikl formulář, který dokonce schválila Komora veterinárních lékařů ČR. Od teď tedy máme nový „papír“, kde jsou přesně uvedeny jednotlivé požadavky a závěr - zda dotyčný veterinář schvaluje či nikoli krytí feny po 8. roce věku. Formulář najdete na stránkách Komory veterinárních lékařů ČR:
https://www.vetkom.cz/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-22Vysetreni_chovne_feny_po_8_roce_veku_pro_udeleni_vyjimky_pro_kryti-finconverted1.pdf Leo, díky moc!
Zdeňka Vaňourková

Co ještě vyšetřit, když je pes v anestézii/hluboké sedaci
Součástí uchovnění je vyšetření kyčlí na dysplazii kyčelních kloubů a vyšetření kolen na luxaci
patel. K vyšetření kyčlí se používá hluboká sedace, protože je potřeba, aby kyčelní klouby
byly nataženy v nepřirozené pozici. V té zhotoví veterinární lékař rentgenový snímek a psa
zase „vzbudí“. Celá akce trvá několik málo minut. Když už je ale pes uspaný, lze provést další
vyšetření. Je možné mu zkontrolovat zuby a skus. Kromě toho může veterinář zhotovit třeba
snímek páteře včetně ocasu. Toto vyšetření nezabere mnoho času a hodí se nám ke zjištění
výskytu případných zálomků na ocase, deformit obratlů
a spondylózy páteře. Často dostanete nabídku i na vyšetření
DLK (dysplazie loketních kloubů). U strakáčů nebývá častá,
ale sem tam se objeví a je cennou informací zejména pro
sportující zvíře s ohledem na zátěž těchto partií.
Platí to i pro strakáče, se kterými uchovnění neplánujete.
Jestliže pejsek bude podstupovat anestézii z jakýchkoliv důvodů (kulhání, ošetření zubů...), požádejte veterináře, aby
mu provedl výše uvedená vyšetření včetně vyšetření kyčelních kloubů. Stav páteře a kloubů totiž není důležitý jen pro chov, ale výrazně ovlivňuje kvalitu života konkrétního jedince. Pokud včas zjistíte, že váš strakáč má nějaký problém, můžete
přizpůsobením fyzické zátěže a stravy výrazně oddálit nástup fyzických potíží, zmírnit je nebo
jim v některých případech zabránit.
Zdeňka Vaňourková
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Návody
Jak na štěně, malý návod do začátku
Nejčastější důvod, proč si dnes lidé pořizují psa, je, že chtějí parťáka. Ať už pro sport, výlety
nebo jen válení na gauči. Chtějí někoho, kdo s nimi bude radosti života sdílet bez námitek
a za všech okolností. Občas se ale stane, že se to ne zcela podaří. Většinou je na vině neodhadnutí sil a schopností budoucího majitele poradit si s tím kterým plemenem. Stále častěji
se ale objevují případy, kdy člověk prostě tápe a neví, jak vztah se svým psem budovat. Jak
zařídit to, že s ním pes bude rád sám od sebe nejen ležet na gauči, ale i pracovat.

Vztah založený na důvěře je základ
Když si domů přivezete štěně, všechno se točí jen kolem něj. Pro budování vztahu je to jen
dobře, víte ale, že škody se dají napáchat už na samém začátku? Nebudu dlouho chodit kolem horké kaše a pustím se do toho bez dlouhých úvodů:

Co dělat a co nedělat, aby vám to klapalo
Bezpečné místo
Už od začátku by mělo mít štěně svoje bezpečné místo. Pelíšek, klec nebo boudu, na nepříliš
frekventovaném místě, ale ani na úplně odstrčeném. Dávejte mu tam samé dobré věci
a nikdy ho tam neposílejte nebo nezavírejte za trest. Nikdo by ho tam neměl rušit, pozor na
malé děti! Pokud chcete být s pejskem, jednoduše si ho zavolejte, přilákejte hrou a podobně.
A dejte mu na výběr, jestli přijde nebo ne. Měla by to být jeho volba. Vsadím se, že zdravé
a odpočinuté štěně dlouho váhat nebude.

Hra
Hrajte si s ním. Ale pozor, hračku mu nikdy neberte, nechte štěně, ať vám ji samo přinese.
Pokud chcete hračku odebrat, vyměňte ji za něco dobrého. Učte ho výměnu. To se vám vrátí,
až pejsek objeví něco dobrého venku na zemi. Pokud bude vědět, že mu věci, co má rád,
berete, nejspíš s nálezem uteče. Hru směřujte především k sobě. S vámi by měla být větší
zábava, než s míčkem dvacet metrů od vás. Při hře mu nedělejte věci, které jsou mu nepříjemné, i když to vypadá komicky. Pro něj to tak většinou není a vy tím ztrácíte body z konta
důvěry.

Spaní
Možná jste plánovali, že pejsek bude od začátku spát sám, v jiné místnosti. Moc se přimlouvám za to, aby to tak aspoň první dny nebylo. Štěně doteď nikdy nebylo samo. Vždycky s ním
byla jeho máma a sourozenci. Teď je navíc na novém místě s lidmi, které nezná. Bude trvat
pár dní, než se bude cítit aspoň trochu jako doma. Zřejmě také právě teď prochází vývojovým obdobím, kdy se bojí nových věcí víc, než obvykle. Toto období se bohužel kryje s dobou, kdy jdou štěňata do nových domovů. Vy pro hladší průběh můžete udělat třeba to, že
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nebudete na štěně spěchat, necháte ho seznamovat s novými věcmi tak rychle, jak potřebuje, a budete pro něj oporou. I v noci.

Učení
Malé štěně nepotřebuje znát spoustu povelů. Na začátku si vystačí jen s učením jména
a základů přivolání. A nejlépe ho učte hrou. Hrajte hry zaměřené na pozornost. To se vám
vyplatí mnohem víc než perfektní sedni-lehni-vstaň. Najděte si dobrého trenéra nebo psí
školu. Nespoléhejte se na to, že už jste psa kdysi měli, vývoj jde stále dopředu a metody,
které znáte, jsou už třeba zastaralé a překonané. Dobrý psí trenér se stále vzdělává. Hledejte školu, kde budou respektovat nejen vás, ale i vašeho psa.

Samota
Poslední důležitá, ne-li nejdůležitější věc vůbec: učení samoty. U plemen, jako je český strakatý pes je naprosto zásadní. Začněte s tím hned, jak si štěně přivezete. Nenechte ho chodit
úplně všude s vámi. Do koupelny a na záchod vážně nemusí. Než se tam zavřete, rozhoďte
pejskovi po zemi hrst granulí, nebo mu tam nechte něco na kousání. A vraťte se pokud možno dřív, než začne vyvádět. Pomalu dobu absence prodlužujte. A střídejte místnosti, odcházejte a přicházejte bez komentáře. Je to prostě normálka. Pokud pracujete doma, nebuďte
celý den se štěnětem v jedné místnosti. Nechte ho zpočátku třeba jen oddělené dětskými
vrátky nebo ohrádkou tak, aby vás vidělo, ale nemohlo k vám, vždy ale s něčím dobrým nebo
oblíbenou hračkou. A učte ho na klec, to oceníte jak při cestování, tak třeba při pobytu na
veterině. Anebo když přijede na návštěvu babička.

Hodně šťasných chvil s vaším nejlepším přítelem přeje
Lenka Pačesová
psí škola barbaka.dog, online kurzy pro štěňata, dospělé a jejich lidi
barbaka.cz
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Vaše úspěchy a příběhy

STRAKATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ SEN POKRAČUJE, ANEB CESTA NA REPUBLIKOVÝ ŠAMPIONÁT
Záchranářský sen Amiga od Patrona Rocha pokračuje. Zatímco v roce 2020 skládal malý strakáč hlavně vstupní záchranářské zkoušky, v roce 2021 už nakoukl mezi elitní psí záchranáře.

Ale postupně. Tréninky, tréninky, tréninky.
Jaro měl Amigo hodně náročné, v květnu
ale pak mohl slavit. Podařilo se mu totiž
složit zkoušku ZZP2 ve známce velmi dobře. Tato sutinová zkouška druhého stupně
už patří mezi ty velmi náročné, kromě obtížné poslušnosti a dovednosti na překážkách musí pes najít ve dvou terénech celkem pět zcela zasypaných osob, jedna z nich je ve
výšce. Hledá se ve dne i v noci. Amigo znovu ukázal, že jeho čenich je excelentní. Ve dne ztratil jen
pár bodů, v noci čichal za plný počet.

A tak jsme zkusili výběrový závod na republikový
šampionát. Na Memoriálu Petra Staňka podle
zkoušky ZZP3 jsme obsadili 11. místo. Skvělá zkušenost. Chtěli jsme se pak připravovat na další
zkoušky, ale přišlo překvapení. Amigo se totiž kvalifikoval na Mistrovství republiky Svazu záchranných brigád kynologů ČR, mezi 16 nejlepších.
Vyjeli jsme tak na jih Moravy, změřit síly se zástupem pracovních plemen. Amigo obsadil při
své premiéře na velkých závodech 10. místo.
Takže ano, strakáč patří i do špičky českých
záchranářských psů.

Na závěr sezony ještě složil jednu zkoušku
vyhledávání v ploše podle mezinárodního
řádu a opět se vrhnul hlavně do tréninků.
Protože sen je pořád před námi. Pracujeme. A třeba jednou, snad, doufáme, když se sen promění ve skutečnost, by se mohl strakáč objevit
i v ostrém zásahu...

Hynek Dlouhý
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Elba má pindíka!
Zážitky chovatelů, které jsou sem tam kladné, občas záporné

Jména ani data nebyla upravena, mezi komunitou strakáčů se stejně
všechno ví a nic se neutají
Pokud jste majitel fenky, který se do toho velkého soukolí chovatelství teprve chystá vrhnout, pak asi právem cítíte strach a respekt. Nejen ze všeho papírování, ale jistě i o zdraví
a pohodu své fenky a o to, aby bylo vše v pořádku, na nic se nezapomnělo a nic se nepopletlo. Někomu život usnadní, když napoprvé chová pod jménem nějaké své spřátelené chovatelské stanice. Majitel stanice zařizuje papíry - žádost o krycí list, přihlášku vrhu, komunikuje se Zdeňkou, … a majitel fenky oddře to ostatní se štěňátky se všemi radostmi a strastmi.
Přesně takhle to bylo i u tohoto nejmenovaného vrhu.
S majiteli fenky je zapotřebí nejprve podepsat smlouvu o zapůjčení feny, majitel chovatelské
stanice pak včas poprosí o vydání krycího listu a stejně zavčasu komunikuje i s majiteli krycího psa, zda náhodou budou doma, nebo zda se chystají jet na Mistrovství republiky
v záchranařině či jiné závody jako každý víkend. Když dojde na hárání, pak je fajn poslat majitele fenky na odběr progesteronu (feně, ne majiteli), když už od sebe všichni tři bydlíme
2 hodiny daleko, tak ať trefíme ten den co nejpřesněji. No, a když do sebe všechno zapadne
a máte takového frajera krycího psa jako je Amigo a takovou skvělou fenu jako je eMča, pak
se není čeho bát. Ti dva se očuchali na vodítku, hned se měli k věci, a protože je vodítko tak
trochu limitovalo, tak navzdory všem doporučením jsme je vypustili kousek za Žatcem do
tmy tmoucí. Amigo je frajer, a tak má přivolání i od hárající feny v nejlepším, zatímco eMča
neviděla a neslyšela a jen ho slepě pronásledovala, kam se hnul. Po krytí, které bylo nenásilné, pohodové a dobrovolné se majitelé nakryté fenky málem zhroutili. Zaprvé, že to mají za
sebou, a za druhé, že to ostatní mají před sebou.
Březost běžela jak měla, eMča v půlce březosti zkrátila své exkurze po Lužických horách, na
sonu bylo naházené jedno štěně přes druhé, tak jsem po drobném tlaku, ať řeknu alespoň
nějaké číslo, prohlásila minimálně sedm a zájemců se hlásili celé zástupy. Téměř všichni na
fenky. Porod jsme očekávali na Tři krále.
Na Nový rok jsem do Lužických hor odvezla porodní bednu, ať si eMča zvyká. eMča vypadala
skvěle, pupek celkem ucházející, štěňata se tam akčně vrtěla, jen chudáci majitelé vypadali
dost zdrchaně. Za pár dní už bylo zřejmé proč. Skolil je covid, dva dny před porodem, ale to
jsem v tu chvíli ještě netušila. Obvolávala jsem a obepisovala spřátelené i neznámé veteriny
v okolí, od Rumburku po Jablonec, od Liberce po Mimoň a výsledek byl, že pokud dojde ke
komplikacím, nezbyde asi nic jiného, než zkusit Mimoň a pokud neklapne, pak dojet na kliniku k nám, na Kladno, protože sehnat jinou pohotovost byl nadlidský úkol. I na sonu po porodu jsme se domluvili s jedním místním humánním doktorem, který nám nabídl, že nám
v případě potřeby půjčí svou ordinaci.
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Odpoledne 4.1. mi Lužičtí volali, že eMča je značně nesvá, chodí ven, neví zda čůrat či něco
jiného a dost funí. Do večera se alespoň zklidnila s dechem a courala pořád značně, ale už
nevypadala tak zbědovaně, jak přes den. O to zbědovaněji vypadali majitelé, s horečkami
odpadli a nad ránem rezignovali na spoustu schodů a venčení co 15 minut. Jen o dvě hodiny
později po jejich rezignaci je probudilo kvílení štěňátek. eMča je pracovitá holka, a tak poslední týdny strávila přípravou hnízdeček, využila k tomu pokoje dětí, skříně se spacáky
a další příhodná místa a teď je hojně využívala.
Novopečení chovatelé tedy obešli dům, sesbírali štěňátka, tehdy v počtu 6 ks a přemluvili
eMču, aby zbytek už opravdu porodila do té
bedny. Zbytek byl dalších 5 kousků. eMča byla
ukázková a všechno zařídila sama.
Hned po porodu Lužičtí vyfotili kresby štěňat,
zapsali k nim porodní váhy, zkontrolovali
a zapsali pohlaví a pak se šli zase v horečkách
zhroutit. Žádné sono po porodu, žádná veterinární prohlídka štěňat hned po narození, spíše
boj o přežití majitelů. Majitelé i navzdory svému stavu poctivě vážili, zapisovali a piplali dva
nejmenší, jen 110 gramů vážící prcky. Ti bohužel svůj boj prohráli. Zbytek štěňat se měl ale
čile k světu. Izolace majitelům měla končit až 2 týdny po narození prcků, takže jsem příběhy
Emila, Edgara, Emanuela, Eduarda, Eartha, Ervína, Emmy, Elby a Edith sledovala jen přes telefon. Přes administrativu jsem dodělala přihlášku vrhu a těšila jsem se, až je uvidím osobně.
Ještě si vzpomínám, že jsem apelovala na majitele, ať prckům ostříhají drápky, ať eMču moc
nedrásají… a 20.1. dorazila fotka: Elba a neostříhané drápky. Chvíli jsem na fotku nevěřícně
zírala a pak odpověděla: „Elba má pindíka!“ O hodinu a
půl později zatelefonavali. „Ehm, Pavlo, dobrý den! Máte pravdu, Elba má pindíka. Elba je fakt kluk. Koukli jsme
i na ostatní, no a těch změn tam bude víc, no…“ Začala
jsem se strašně smát, taková záměna by mě v životě
nenapadla… Jak jsem se později dozvěděla od jiných
novopečených chovatelů, i oni na začátku vůbec netušili,
zda to či ono štěně označit za psa či fenku…. Takže k
záměně pohlaví došlo u naprosto všech. Prý se trochu
báli, zda jich má tolik pupeční kýly či co… A že si pohlaví
určili v těch horečkách hned po porodu a pak už je vlastně nenapadlo si to znovu kontrolovat. Nejlepší byla reakce L.M. z CHS Strakatý voříšek: „Tak
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ať počkají. Oni si v pubertě řeknou, čím chtějí být“. Nevím, zda by nám tahle genderová volnost prošla u plemenné knihy, a tak jsem raději ještě obratem volala Zdeňce, zda může ještě
situaci zachránit. A Zdeňka ji zachránila. A já jí za to slíbila článek do Zpravodaje o tom, že
i chovatel se občas splete…
Odpoledne 4.1. mi Lužičtí volali, že eMča je značně nesvá, chodí ven, neví zda čůrat či něco
jiného a dost funí. Do večera se alespoň zklidnila s dechem a courala pořád značně, ale už
nevypadala tak zbědovaně, jak přes den. O to zbědovaněji vypadali majitelé, s horečkami
odpadli a nad ránem rezignovali na spoustu schodů a venčení co 15 minut. Jen o dvě hodiny
A tak teď s napětím sleduji příběhy Emily, Edgara, Emanuela, Eartha, Ervíny, Emmy, Elby
a Edith. Také vás zajímá, co na to řekli jejich zástupy zájemců? I těm se asi prodloužil život,
zasmáli se tomu a místo Ervína si s klidem vezmou Ervínu…
Pavla Kadeřábková
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