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vydán 15.12.2009 
 
 
Úvodník 
 
Dostává se k vám třetí vydání Strakatého e-zpravodaje. Jeho smyslem je informovat 
majitele a příznivce strakáčů o proběhlých událostech. Všechny uvedené informace lze 
najít na internetu, zejména na stránkách www.strakaci.cz a webech jednotlivých strakáčů 
a chovatelských stanic, zde je vše pouze shrnuté na jednom místě.  
 
Jsem moc ráda, že na první čísla byly samé kladné ohlasy. S radostí ale přivítám i 
připomínky nebo tipy vylepšení a samozřejmě i více příspěvků. Tento e-zpravodaj by měl 
být pro nás o nás, takže pište, foťte a posílejte. ☺ 

 
Katka Milbachová 
chov.st. Dakam 
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Narozené vrhy 
 
A zo Strakatej koliby nar. 1.10.2009 m. Háta Libachar 
 1 pes / 3 feny o. Barbero Rubínový květ 
   
A ze Studnic nar. 11.10.2009 m. Haidi Libachar 
 4 psi / 4 feny o. Bobek z Česlova 
   

 
 

A ze Studnic 
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 Výsledky výstav 
 
17.10.009 NVP Brno 
posuzoval: Miroslav Václavík  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mezitřída Buck ze Strakatého kožíšku V1, CAC 

    Leonardo z Česlova V2 

  otevřená Antonio Vrtichvost z usedlosti V1 

  veteránů Cínek Anibob V1, nejl. veterán 

Feny otevřená Ida z Česlova VD1 

  vítězů Atina z Luční ulice V1, CAC, NV, BOB, BONB 

  
24.10.2009 MVP České Budějovice 
posuzoval: Otakar Vondrouš  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi šampionů Edgar Prosmycký dvůr V1, CAC 

Feny otevřená Baxy Boramo Sole V2, rez. CAC 

    Brilla Rubínový květ V1, CAC 

    Catja Tyrkys VD3 

  šampionů Atina z Luční ulice V1, CAC, BOB 
 

 
Přehlídka českých plemen NVP Brno 
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31.10.2009 Výstava FCI neuznaných plemen Mladá Boleslav 
posuzoval: Andraš Polgar 
 
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi štěňat Baron z Luční ulice VN3 

    Brix z Luční ulice VN2 

    
Dam Di Dam Ajeje Czech 
Originál 

VN1 

    Dupi Dupi Ajeje Czech Originál VN4 

  dorostu Bruník Zlatíčko VN2 

    Břéťa Zlatíčko VN1 

  mladých Pepino Anibob V 

  mezitřída Bar Dakam V2, rez. CAC 

    Buck ze Strakatého kožíšku V1, CAC 

    Emar Rubínový květ VD3 

  otevřená Aran z Budějické kotliny V4 

    Comanchero Rubínový květ V1, CAC 

    Cože Asi Czech Originál V3 

    Cvrček z Kraje krkavce VD 

    Derek Rubínový květ V2, rez. CAC 

    Eda Velký dar VD3 

    Edgar Velký dar VD 

  vítězů Bolek Strakatý samet V1, CAC, nejlepší pes 

    Edgar Prosmycký dvůr V2, rez. CAC 
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31.10.2009 Výstava FCI neuznaných plemen Mladá Boleslav 
posuzoval: Andraš Polgar 
 
Feny štěňat Dela z Trpce VN2 

    Frenza Rubínový květ VN1 

  mladých Bazalka Vrtichvost z usedlosti VD2 

    Cikorka Strakatý samet V1, CAJC 

    Cíněnka Strakatý samet VD3 

  mezitřída Albínka Barunidlo VD3 

    Antonie Barunidlo VD4 

    Apolenka Barunidlo VD2 

    Cakramente Asi Czech Originál V1, CAC 

  otevřená Anička ze Strakatého kožíšku VD 

    Anka z Luční ulice V 

    Anuška Zlatíčko V3 

    Betty Kyjský hrádek V4 

    Calypso Rubínový květ V2, rez. CAC 

    Cassiope Rubínový květ D 

    Cety z Trpce V1, CAC 

    Jiřinka z Česlova VD 

    Orka Anibob VD 

  vítězů Aje Je Czech Originál V1, CAC, nejlepší fena, BOB 

    Atina z Luční ulice V3 

    Baccara Rubínový květ nepřítomna 

    Berenika Strakatý samet V2, rez. CAC 

  veteránů Aida ze Strakaté rokle V2 

    Armína od Chlpíků V1, nejlepší veterán 
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7.11.2009 MVP Praha 
posuzovala: Zdeňka Holmerová  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi dorostu Filigrán Rubínový květ nepřítomen 

  mladých Calvera Strakatý samet V1, CAJC 

  šampionů A Však Czech Originál V1, CAC 

Feny dorostu Dela Strakatý samet VN1 

  mezitřída Cakramente Asi Czech Originál V1, CAC 

    Antonie Barunidlo V2 

  otevřená Brilla Rubínový květ V2, rez. CAC 

    Broňa Strakatý samet V3 

    Ida z Česlova V1, CAC 

    Adélka Barunidlo V4 

  šampionů Berenika Strakatý samet V2, rez. CAC 

    Atina z Luční ulice V1, CAC, BOB, BIG, 2. BONB 
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Konečné výsledky soutěže "Pes roku 2009" 
 
Pes roku 2009   

Edgar Prosmycký dvůr 83 bodů majitel Milan Vyskočil 
2. A Však Czech Originál 54 bodů majitelka Klára Olivová 
3. Abar Strakatý samet 52 bodů majitelka Lenka Čermáková 
   
Fena roku 2009   

Atina z Luční ulice 291 bodů majitelka Kateřina Milbachová 
2. Cakramente Asi Czech Originál 54 bodů majitelka Dagmar Jeřábková 
3. Berenika Strakatý samet 52 bodů majitelka Irena Hochmanová 
   
Chovatelská stanice roku 2009   

z Luční ulice 293 bodů majitelka Dagmar Vokálová 
2. Strakatý samet 151 bodů majitelka Irena Hochmanová 
3. Czech Originál 144 bodů majitelka Radovana Dufková 
4. Rubínový květ 119 bodů majitelka Renata Drajsajtlová 
5. z Česlova 89 bodů majitelka Alena Kráčmerová 
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Sponzoři soutěže Pes roku 
 

3kg balení granulí Calibra věnovala firma NOVIKO a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kloubní přípravky Alavis věnovala firma Patron ca, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

balíčky pro štěňata značky Hill's v ěnovala firma A-VET s.r.o. 
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skleněné sošky a medaile dodal Jiří Petráň 
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hrníčky a tri čka věnovala Mariana Sabáček Tončeva 

obojí lze objednat na http://www.studio-sms.eu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Poděkování patří také: 
 
Daně Vaňourkové za zajištění balíčků pro štěňata pro chovatelské stanice 
 
Zdeňce Vaňourkové za sponzorování strakatých triček 
 
Ditě Grusové za grafický návrh diplomů 
 
Michalu Prokopovi za zajištění sponzorování sošek klubem KCHMPP 
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Složené zkoušky, výstavní tituly 
 
 

Derek Rubínový květ 
 

získal titul Český junior šampion 
 

majitelkou je Renata Drajsajtlová 
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Buck ze Strakatého kožíšku 

 
získal titul Český junior šampion 

 
majitelem je Libor David 
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Chudobka Anibob 
 

složila zkoušku BH 
 

majitelkou je Erika Fiantová 
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Nové webovky 
chovatelská stanice ze Studnic 

http://www.zestudnic.cz/ 
 

chovatelská stanice z Akátového hájku 
http://www.strakataanka.ic.cz/ 

 
Debora Strakatý samet 

http://ceskystrakatypes.info/ 
 

Fargo Rubínový květ 
http://strakac.zulu-rat.org/ 

 
Pluto z Česlova 

http://www.strakacpluto.estranky.cz/ 
 

a jedny sice starší, ale díky zpracované plemenitbě velmi přínosné 
Byl z Trpce 

http://bylztrpce.borec.cz/ 
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Výsledky bonitace 
31.10.2009 v Mladé Boleslavi 
 

Aram z Budějické kotliny 
* 16.07.2007 
 
 
kohoutková výška: 55 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 3/2 
LP 0/0 

 

 

 

Bar Dakam 
* 25.4.2008 
 
 
kohoutková výška: 50 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 1/1 
LP 0/0 
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Buck ze Strakatého kožíšku 
* 28.3.2008 
 
 
kohoutková výška: 53 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 1/0 
LP 0/0 

 

 

 
 

Comanchero Rubínový květ 
* 7.8.2007 
 
 
kohoutková výška: 53 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/2 
LP 0/0 
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Cože Asi Czech Originál 
* 24.4.2008 
 
 
kohoutková výška: 49 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 

 

 
 
 

Cvrček z Kraje krkavce 
* 22.5.2002 
 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: těsný nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 3/2 
LP 0/0 

 

 

 



SSSSSSSSttttttttrrrrrrrraaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaattttttttýýýýýýýý        eeeeeeee--------zzzzzzzzpppppppprrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvooooooooddddddddaaaaaaaajjjjjjjj        33333333////////22222222000000000000000099999999        
        

- 18 - 

Derek Rubínový květ 
* 17.8.2007 
 
 
kohoutková výška: 52,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 

 
 

 

 
 

Eda Velký dar 
* 11.6.2006 
 
 
kohoutková výška: 49 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  chybí P2 oba dole 
srst: hnědožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 1/1 
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Emar Rubínový květ 
* 11.4.2008 
 
 
kohoutková výška: 45 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 

 
 

 

 
 

Pepino Anibob 
* 1.5.2008 
 
 
kohoutková výška: 50 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 2/2 
LP 0/0 
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Adélka Barunidlo 
* 12.4.2008 
 
 
kohoutková výška: 50,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: hnědožlutobílá dlouhá 
 
DKK 0/0 
LP 0/0 
 
zkoušky: ZZO 

 

 
 
 

Albinka Barunidlo 
* 12.4.2008 
 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: hnědožlutobílá dlouhá 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 
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Anička ze Strakatého 
kožíšku 
* 23.7.2007 
 
 
kohoutková výška: 46,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 2/1 
LP 0/0 

 

 
 
 

Antonie Barunidlo 
* 12.4.2008 
 
 
kohoutková výška: 52,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK 0/0 
LP 1/0 
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Apolenka Barunidlo 
* 12.4.2008 
 
 
kohoutková výška: 51 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: hnědožlutobílá dlouhá 
 
DKK 1/1 
LP 2/1 
 

 

 

 
 

Bazalka Vrtichvost z 
usedlosti 
* 13.5.2008 
 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK nelze posoudit po úraze 
LP zatím nedodáno 
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Calypso Rubínový květ 
* 7.8.2007 
 
 
kohoutková výška: 46,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 

 

 

 
 

Cassiope Rubínový květ 
* 7.8.2007 
 
 
kohoutková výška: 43 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 0/0 
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Jiřinka z Česlova 
* 1.10.2007 
 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 3/2 
LP 1/1 

 

 
 
 

Orka Anibob 
* 5.10.2007 
 
 
kohoutková výška: 49 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: hnědožlutobílá krátká 
 
DKK 1/1 
LP 1/1 
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Zápis ze schůze KCHMPP, sekce ČSP 
(hotel Svornost, Praha 9 – Dolní Počernice 14. 11. 2009) 
 
Úvodem se představil poradce chovu Michal Prokop a přivítal všechny přítomné. 
 
Prezentace: 
Zdeňka Vaňourková představila prezentaci zaměřenou na statistiku odchovů, zdravotní 
problematiku a budoucnost plemene. V závěru prezentace byl představen návrh nového 
formuláře kontroly vrhu.  
 
Připomínky k návrhu: 
Paní Dufková navrhla přidat postavení špičáků. 
Reakce Z. Vaňourkové – doposud jsme se nesetkali s vadným postavením špičáků, takže 
je dosti nepravděpodobné, že by u strakáčů tento problém byl a neprojevil se (vzhledem 
k příbuznosti plemene). Paní Hochmanová navrhla, aby používání tohoto formuláře bylo 
nepovinné, aby byl jen pomůckou pro začínající chovatele. Pan David k tomu 
poznamenal, že by to mělo být povinné pro všechny, protože je to jediná možnost, jak 
získat informace o celém vrhu. Na bonitaci se dostaví jen zlomek zvířat, a to jen zjevně 
zdraví jednici. Dále bylo navrženo, aby formulář byl doplněn o souhlas chovatele se 
zveřejněním obsažených údajů. Slečna Dufková navrhla, aby se formuláře 
nezveřejňovaly, ale byly u poradce chovu, který by na vyžádání sděloval obsažené 
informace. 
 
Hlasování – verze s doplněnou větou o souhlasu se zveřejněním, formuláře budou u 
poradce chovu, informace bude sdělovat na vyžádání: 
Přítomno: 23 členů 
Pro: 21 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 
Návrh byl schválen. 
 
Všeobecná diskuze: 
Kateřina Milbachová: Jak to vypadá s vystavováním tzv. malého certifikátu (=oprávnění 
k zařazení do pracovní třídy) pro české strakaté psy? 
Reakce vedení klubu: Klub dosud nepodal žádost na ČMKU. Žádost bude podána. 
 
Soutěž: 
Manželé Milbachovi vyhlásili a zorganizovali soutěž o strakáče roku 2009. Oceněni byli 
tři výstavně nejúspěšnější psi, tři výstavně nejúspěšnější feny a pět nejúspěšnějších 
chovatelských stanic. Vítězové dostali skleněné sošky, medaile, diplomy a věcné dary od 
sponzorů. 
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Soutěž byla vyhlášena i na příští rok, s tím rozdílem, že oceněny budou tři psi, tři feny, tři 
chovatelské stanice a jeden veterán. Kateřina Milbachová oslovila přítomné s prosbou o 
sponzorství nebo zprostředkování sponzorství.  
 
Na rok 2010 se plánuje uspořádat víkendové setkání českých strakatých psů. Datum bude 
upřesněno po zveřejnění termínů výstav. Pokud má někdo z přítomných tip na vhodný 
areál, kontaktujte poradce chovu. 
 
Volba delegátů na valnou hromadu KCHMPP: 
Řádná valná hromada se bude konat za tři roky. Zvolení delegáti se zúčastní případné 
mimořádné valné hromady a jejich mandát může být zrušen nebo potvrzen na příští 
schůzi. Vzhledem k počtu členů sekce českých strakatých psů bude zvoleno 6 delegátů + 
1 náhradník. 
Navržení delegáti: 
Klára Olivová 
Libor David 
Kateřina Milbachová 
Zdeňka Vaňourková 
Dana Vaňourková 
Erika Fiantová 
Náhradník: Josef Ludvík 
Hlasování: 
Pro: 23 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Navržení kandidáti byli schváleni. 
 
Další diskuze: 
Paní Hochmanová navrhuje, aby Klub pořádal alespoň jednou za rok výstavu a bonitaci 
někde na Moravě, kde bydlí již značné množství zvířat. Kvůli vzdálenosti se řad z nich 
nedostane do chovu. Reakce paní Jeníkové, předsedkyně KCHMPP: Tento požadavek 
není nový, je ale třeba sehnat vhodné prostory, vybavení a tým pořadatelů. Vedení 
KCHMPP na to nemá čas. Paní Hochmanová navrhuje, aby Klub zveřejnil na webu a ve 
Zpravodaji výzvu členům.   
 
Pan Hrabal, majitel nejspíš nejstaršího žijícího strakáče, Dara Lovu zdar, oznámil, že Dar 
(zvaný Robin) je i ve svých 16 letech stále fit, těší se na každou procházku a má radost ze 
života. Všichni přítomní ho odměnili potleskem. 
 
Poradce chovu pak všem přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil. 

zapsala Dana Vaňourková 
 



SSSSSSSSttttttttrrrrrrrraaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaattttttttýýýýýýýý        eeeeeeee--------zzzzzzzzpppppppprrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvooooooooddddddddaaaaaaaajjjjjjjj        33333333////////22222222000000000000000099999999        
        

- 27 - 

Soutěž "Pes roku 2010" 
 

vyhlašuje se soutěž o 
výstavně nejúspěšnějšího 

 
Psa / Fenu / Veterána / Chovatelskou stanici 

roku 2010 
 
Udělovaným titulem je Pes roku 2010, Fena roku 2010, Veterán roku 2010 a Chovatelská 
stanice roku 2010.  
 
Vítězem bude vždy jedinec/stanice s největším počtem bodů. Hodnocení se řídí podle 
bodovací tabulky pro získání titulů Klubových šampionů. Nejúspěšnější chovatelskou 
stanicí bude ta, jejíž odchovy dohromady nasbírají největší počet bodů. Započítávají se 
výsledky z výstav v ČR v roce 2010 - MVP, NVP a výstav pořádaných klubem. V případě 
rovnosti bodů rozhoduje pořadí na klubem pořádaných výstavách. Majitelé bodovaných 
jedinců i chov. stanic musí být členem KCHMPP po celé období, ze kterého se body 
z výstav počítají. 
 
Vítězové budou vyhlášeni na schůzi sekce CSP konané po skončení výstavní sezóny 2010 
a odměněni diplomem, pohárem a věcnými cenami. 
 
Organizátorem soutěže je chovatelská stanice Dakam. 
Dotazy pište na katka.milbachova@dakam.cz 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány na stránkách www.strakaci.cz 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
V rámci vyhlášení soutěže na rok 2010 bych vás chtěla požádat o pomoc při sponzorování 
jednotlivých kategorií na příští rok. Ať už se jedná o přímé financování sošek a medailí, 
které jsou už ve výrobě, nebo o zprostředkování věcných cen od jiných sponzorů. 
 
A druhá prosba se týká všech, kteří se zúčastní výstav. Na každé výstavě se, prosím, 
domluvte, aby vždycky někdo zapsal výsledky a poslal je emailem Zdeňce Vaňourkové. 
Tato cesta je jistější, protože oficiální výsledky zveřejňované na stránkách výstav jsou 
často chybné. 

Děkuji, Katka Milbachová 
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Co nového mezi chovateli českých strakatých psů 
 
Na schůzi sekce chovatelů českého strakatého psa (Klub chovatelů málopočetných plemen 
psů) se 14. listopadu v Praze Dolních Počernicích sešlo 23 chovatelů. Účastníků tam tedy 
bylo mnohem víc, ale to byli rodinní příslušníci a příznivci. Hlasovat mohlo 23 členů. 
 
Zdeňka Vaňourková začala přehledem toho, co se za poslední rok v plemeni českých 
strakáčů událo: 
 
− V roce 2009 bylo zatím 21 vrhů českého strakatého psa, ve kterých se narodilo 105 

štěňat. V  historii chovu je to početní rekord. Jeden vrh se narodil na Slovensku. 
− Fen a psů bylo půl na půl – 53 psů a 52 fenek. Většina štěňat byla černožlutobílá 

krátkosrstá, ale letos se objevily i všechny další varianty barvy i délky srsti. 
− Výborné je, že index příbuznosti se neustále snižuje. Podle chovatelských pravidel je 

možný index 12,5 procenta. V roce 2009 byl index 8,97 procenta. 
− V roce 2009 bylo uchovněno 16 psů a 14 fen. 
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Bude víc informací o nových vrzích 
 
Největší diskuse se strhla kolem návrhu zavést formulář o každém novém vrhu, ze kterého 
by byl patrný zdravotní stav jednotlivých zvířat ve vrhu. Důvod? Do chovu se dostane 
často jen jeden jedinec z vrhu. Ten bývá bez vady nebo jsou sledované záležitosti na 
přípustné hranici (DKK nebo LP do stupně 3). Jenomže jeho sourozenci mohou mít 
problémů mnohem víc. Do chovu se tak dostane jedinec, který s sebou nese určité 
ohrožení. To lze eliminovat vhodným výběrem partnera. Například, fena je z vrhu, kde tři 
štěňata měla zálomek na ocase. Ona sama je v pořádku, ale bylo by dobré najít jí partnera, 
jehož sourozenci tento problém nemají (nestačí, že je v pořádku pes sám). 
 
O štěňatech by se kromě jména, pohlaví a tetovacího čísla vědělo, kolik vážila ve 42 
dnech, jaký mají skus, zda jsou u psů varlata v šourku, zda mají zálomek na ocase, 
tříselnou či pupeční kýlu, zda trpí jinou vadou, na kterou se přišlo. Většina chovatelů s 
návrhem formuláře souhlasila, dokonce padl návrh, aby informace byly volně přístupné na 
internetu. Chovatelé nakonec odhlasovali, že na formuláři bude věta „souhlasím – 
nesouhlasím se zveřejněním údajů“. Z hlediska dalšího vývoje plemene jde o věc velmi 
podstatnou a záslužnou.  I díky tomu se bude u tak mladého plemene, jakým strakáči jsou, 
předcházet problémům z nevhodného krytí. 
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Kdo je neúspěšnější strakáč? 
 
V roce 2009 probíhala soutěž o výstavně nejúspěšnější strakáče, kterou připravili manželé 
Milbachovi.  Vítězové se vyhlašovali v kategoriích pes (Edgar Prosmycký dvůr ), fena 
(Atina z Luční ulice) a chovatelská stanice (z Luční ulice). Absolutním vítězem by 
mohla být vyhlášena Atina z Luční ulice, která sama získala 291 bodů, tedy skoro stejně 
jako všichni ostatní strakáči na stupních vítězů dohromady. Celkem se soutěže zúčastnilo 
74 psů z 24 chovatelských stanic. Vítězové na prvních místech všech kategorií obdrželi 
pěkné ceny. Všechny asi nejvíc zaujaly dokonalé skleněné plastiky českého strakatého 
psa, vidět byla skutečně každá skvrnka, nebo hrníčky se strakatým potiskem. Příznivce 
praktičtějších odměn zas mohlo potěšit kvalitní krmivo Calibra, balíčky pro další vrh 
štěňat značky Hill's nebo kloubní přípravky Alavis.  
 

 
 
Pro rok 2010 byla hned na schůzi soutěž vyhlášena znovu. Tentokrát se bude navíc 
hodnotit kategorie veterán. 
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Scházejme se častěji! 
 
Na schůzi padl ještě jeden návrh, určitě podnětný. Což udělat alespoň jednu z klubových 
výstav KCHMPP na Moravě? Mladá Boleslav je sice z organizačního pohledu ideální, ale 
třeba z Beskyd do ní přijedou vystavovat opravdu jen ti největší nadšenci.  Zdá se, že 
letmé pokusy o něco takového byly, ale ztroskotaly na nedostatku vhodných míst. Je 
potřeba uzavřený (oplocený) prostor s krytou výstavní plochou (inu, ne všechna plemena 
vydrží to co strakáči), za příznivou cenu, s dobrou dopravní dostupností (nejen autem, ale 
i vlakem) a pokud možno i schopným organizačním týmem, který na místě zajistí 
provozní záležitosti.  Představitelé klubu na žádný takový areál kontakt nemají a tak 
uvítají všechny tipy na odpovídající objekt. 
 
Potěšující je, že už na jaře 2010 by se strakáči mohli sejít. Nepůjde zatím o klasický svod 
mladých, ale první vlaštovka, k tomu, aby se strakáči z různých chovů (a samozřejmě i 
jejich majitelé) setkávali i mimo výstavy. Činnost klubu se tak rozšíří o další podnětnou 
aktivitu – chovatelé si budou moct v neformálním prostředí vyměňovat zkušenosti, 
navazovat kontakty, radit se s poradcem chovu. Datum zatím stanoveno není – určí se až 
po zveřejnění termínů výstav. A zatím není dohodnuté ani místo, tipy na vhodný areál 
uvítá poradce chovu. 
 

Jolana Nováková, chov. st. z Akátového hájku 
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ÚĎA (Chudobka Anibob) BILANCUJE ROK 2009 
 
Úvodem se chci vrátit k roku 2008. V tomto roce jsme byly poctěny nominací za náš 
kynologický klub Chrudim do ankety pořádané Sportovní unií Chrudimska o 
"Nejúspěšnějšího sportovce Chrudimska 2008". Nominace a účast v této anketě si vážíme 
o to víc, jelikož náš KK se do této akce přihlásil vůbec poprvé a vůbec poprvé se tak 
nechal reprezentovat ČESKÝM STRAKATÝM PSEM! 
 
Ostudu jsme neudělaly! Začátkem roku 2009 bylo slavnostní vyhlášení. Úďa se stala 
6. nejúspěšnějším sportovcem Chrudimska za rok 2008 a celkově byla nejlepší 
sportovkyní (spolu s mojí maličkostí) ze všech umístěných !!! Ve stejnou dobu byla Úďa 
vyhlášena "Nejlepším reprezentantem" KK Chrudim a získala 1. místo v pracovní 
kategorii! Vše za rok 2008. 
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Po tomto famózním úspěchu se v březnu stala matkou 8 členného vrhu B Zlatíček. 
 

 
 
V sportovní kynologii zaznamenala další úspěch. Na své konto si připsala zkoušku BH dle 
mezinárodního řádu IPO. 
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Zúčastnila se 7 
coursingových závodů s 
celkovým počtem 1939 bodů. 
Dostala zvláštní cenu 
rozhodčích v závodě Křešín 
cup a vyběhala si, bohužel 
pro nechrtí plemena rokem 
2009 počínaje, neoficiální 
tituly : mistr Moravy 09 a 
mistr ČR 09. V Rakouském 
Marcheggu si splnila 3 
dostihové - licenční běhy a 
zaběhala si v dostihu 
"Fun olympiade" solorennen. 

 
 
Samozřejmě nezapomínala na klienty v DSS Slatiňany na svých canisterapeutických 
návštěvách a při několika předváděcích akcích, které se konaly během roku, ukázala své 
výcvikové a canisterapeutické dovednosti. 
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Na výstavách se představila jednou u nás s titulem V1, vítěz třídy, krajský vítěz a na 
Slovensku dvakrát s oceněním 2x V1, CAC, BOB a stala se Slovenským grand 
šampiónem. 
 
Úspěšný rok Úďa završí 9.12., kdy oslaví své 6 narozeniny! 
 

 
 
Tak Údi, hlavně hodně zdraví do dalších strakatých let a ať se ti plní všechna tvoje psí 
přání! Pro mě jsi a navždy budeš jednička s hvězdičkou !!! 
 

Erika Fiantová 
Více na www.zlaticko.czweb.org 
 


