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vydán 2.8.2011 
 
 
Úvodník 
 
Dostává se k vám desáté vydání Strakatého e-zpravodaje. Jeho smyslem je informovat 
majitele a příznivce strakáčů o proběhlých a plánovaných 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. 
 
 
Tento e-zpravodaj by měl být pro nás o nás, takže pište, foťte a posílejte. ☺ 

 
 

Katka Milbachová 
chov. st. Dakam 
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Výsledky výstav 
 

25.6.2011 MVP Intercanis Brno 
posuzoval: Otakar Vondrouš  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi veteránů Cínek Anibob V1, nejlepší veterán, BOB 

Feny mladých Elita Dakam V1, CAJC, BOJ 

  otevřená Azalka ze Studnic V1, CAC 
  
2.7.2011 KV s CAC bez KV Mladá Boleslav 
posuzovala: Zdeňka Holmerová  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mladých Cífek od Milníku 05 VD1 

  mezitřída Cox ze Strakatého kožíšku VD1 

    Ebonit Strakatý samet D 

  otevřená Baron z Luční ulice V3 

    Calvera Strakatý samet V1, CAC 

    Delfík Strakatý samet V2, rez. CAC 

  vítězů Avšak Czech Originál V1, CAC 

Feny mladých Amanda Pharlap V2 

    Běla Barunidlo VD3 

    Elvíra Strakatý samet V1, CAJC, BOJ 

    Otylka Červený muškát VD4 

  mezitřída Erena Strakatý samet V1, CAC 

  otevřená Anema ze Včelí zahrady VD3 

    Bela z Luční ulice V1, CAC 

    Cathy z Trpce nepřítomna 

    Debora Strakatý samet V2, rez. CAC 

  vítězů Baxy Boramo Sole V1, CAC, BOB 

    Dela Strakatý samet V2, rez. CAC 
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16.7.2011 NVP Mladá Boleslav 
posuzoval: Petr Řehánek  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mladých Feryn Strakatý samet V1, CAJC 

  mezitřída Ebonit Strakatý samet nepřítomen 

  vítězů A Však Czech Originál V1, CAC, NV, BOB 

 veteránů Janek Červený muškát V1, BOV 

Feny mladých Amanda Pharlap VD3 

    Elita Dakam V2 

    Elvíra Strakatý samet V1, CAJC, BOJ 

  mezitřída Angela Pharlap VD1 

  otevřená Batistuta Strakatý samet V1, CAC 

    Bela z Luční ulice V3 

    Fanka z Majklovy zahrady V2, rez. CAC 

  vítězů Atina z Luční ulice V1, CAC, NV 
 

Přehlídka neuznaných plemen NVP Ml. Boleslav 
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Průběžné výsledky soutěže "Pes roku 2011" 
 
po NVP Mladá Boleslav 
 
Pes roku 2011  
1. A Však Czech Originál 96 bodů 
2. Cink Cink Asi Czech Originál 52 bodů 
3.-4. Buck ze Strakatého kožíšku 22 bodů 
3.-4. Baron z Luční ulice 22 bodů 
  
Fena roku 2011  
1. Ida z Česlova 82 bodů 
2. Baxy Boramo Sole 54 bodů 
3. Elita Dakam 42 bodů 
  
Veterán roku 2011  
1. Cínek Anibob 17 bodů 
  
Chovatelská stanice roku 2011  
1. Strakatý samet 158 bodů 
2. Czech Originál 148 bodů 
3. z Česlova 88 bodů 
  
Pracovní pes roku 2011  
1. Janek Červený muškát 26 bodů 
2. Fanka z Majklovy zahrady 10 bodů 
3.-4. A Však Czech Originál 7 bodů 
3.-4. Buck ze Strakatého kožíšku 7 bodů 
 
 
Tento rok zatím nevypadá se sponzory pro soutěž příliš nadějně, tak jsme zvolili 
alternativu, a to v podobě kasičky pro anonymní drobné příspěvky. Byla zapečetěna a 
bude odpečetěna za přítomnosti Z. Vaňourkové a K. Olivové. Kasičku budu mít v srpnu 
na MVP v Ml. Boleslavi, na MVP v Českých Budějovicích, na říjnové speciální výstavě v  
Ml. Boleslavi a na setkání strakáčů. Poslední možnost něco přidat bude na speciálce v Ml. 
Boleslavi 15.10. 
  

Katka Milbachová 
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Složené zkoušky, výstavní tituly 
 
 

Gerald Rubínový květ 
 

složil zkoušku ZOP 
 

majitelkou je Simona Šádková 
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Cíněnka Strakatý samet 

 
složila zkoušku ZOP a ZZO 

 
majitelkou je MVDr. Lea Pletichová Wildnerová 
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Bela z Luční ulice 
 

získala titul Český šampion 
 

majitelkou je Jana Vychytilová 
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Baron z Luční ulice 
 

získal titul Klubový junior šampion 
 

majitelkou je Alena Pichová 
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Ida z Česlova 
 

složila druhé canisterapeutické zkoušky 
 

majitelkou je Radka Růžičková 
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Fanka z Majklovy zahrady 
 

složila zkoušku ZPU 1 
 

majitelem je Josef Ludvík 
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Nové webovky 
 

Arbuz Bonasa Sorbus 
http://www.arbuz.estranky.cz/ 

 

 
www.strakaci.cz 

 

 

Výzva - nová brožura o strakáčích 
 
Chystáme nové vydání brožurky o českých strakatých psech. Původní od paní Jany 
Krupičkové byla vydána v roce 2004 a její zásoby jsou již u konce. Proto bychom rádi 
vydali publikaci novou s aktuálními informacemi i fotkami. 
 
Ráda bych tímto poprosila všechny, kteří mají nějaké nápady, náměty či kvalitní 
fotografie (zejména momentky ze sportu), aby je poslali mailem na adresu: 
vanourkova@seznam.cz. 
 

Zdeňka Vaňourková 
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Výsledky bonitace 
30.7.2011 v Pardubicích 
 

Anča Řežábský ďas 
* 24.4.2009 
 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  chybí 2x P3 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK 1/1 
LP 1/1 

 

 

 

Angela Pharlap 
* 25.3.2010 
 
 
kohoutková výška: 44 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: hnědožlutobílá dlouhá 
 
DKK 1/1 
LP 0/0 

 

 



SSSSSSSSttttttttrrrrrrrraaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaattttttttýýýýýýýý        eeeeeeee--------zzzzzzzzpppppppprrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvooooooooddddddddaaaaaaaajjjjjjjj        1111111100000000////////22222222000000001111111111111111        
        

- 13 - 

Informace - setkání strakáčů 2011 
 

 
 
Ahoj všem,  
rádi bychom připomněli setkání českého strakatého psa 2011. 
 
Termín:  16.-18.9.2011 
Místo:  Klokočůvek, areál Spálovský mlýn 
 
Více informací a přihlášku najdete na adrese www.setkanistrakacu.ic.cz 
Uzávěrka přihlášek je 15.8., zatím je přihlášeno 41 strakáčů a 75 páníčků. 
 
Na vaši účast se těší 

Petra Doleželová a Veronika Hučíková 
 

 
 
 

Info z klubu - změna bonitace 
 
Bonitace v Přerově se přesouvá na neděli 11.9.2011! 
Uzávěrka přihlášek je 11.8.2011 
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Návrh nových chovných podmínek 
 
 
Vážení chovatelé, majitelé a přátelé českých strakatých psů, 
 
V příloze naleznete návrh chovných podmínek. Při tvorbě tohoto návrhu jsem vycházela 
se současného stavu chovu českých strakatých psů. Plemeno není ještě ustálené, a tak by 
se měla chovatelská strategie průběžně přizpůsobovat. Měli bychom pracovat na ustálení 
exteriéru, zaměřit se na chov zdravých zvířat s vyrovnanou povahou a směřovat chov k 
mezinárodnímu uznání FCI.  
 
Chtěla bych tímto poprosit a vyzvat k připomínkování Návrhu nových chovných 
podmínek, abychom je mohli na podzimní schůzi v nějaké ucelené formě odsouhlasit a 
schůzi tím urychlili. 
 

letošní schůze naší sekce se bude konat 
26.11.2011 v 10.00 v hotelu Svornost, 

Novozámecká 284, Praha 9 – Dolní Počernice 
 
Své připomínky, náměty i jakékoliv jiné nápady posílejte prosím nejlépe na e-mail: 
vanourkova@seznam.cz (o jejich přijetí pošlu potvrzení) nebo poštou na adresu: Zdeňka 
Vaňourková, Churáňovská 2695/3, 150 00 Praha 5. 
 

Uzávěrka připomínek k podmínkám chovnosti je 30.9.2011. 
 
Z důvodu složitosti problematiky nebude k připomínkám došlým po tomto datu 
přihlíženo. 

 
Zdeňka Vaňourková 
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UPOZORNĚNÍ - stránky www.strakaci.cz 
 
KCHMPP dostal stížnost na stránky www.strakaci.cz, podle které obsahují tyto stránky 
klamavé informace, mohou mít negativní vliv na kredit chovu a chovatele a pošpiňují 
jména některých chovatelských stanic. Ráda bych proto poprosila všechny, kterým na 
chovu strakáčů záleží a zároveň jim není lhostejný osud těchto internetových stránek, zda 
by si zkontrolovali údaje o svých psech a upozornili mě na chyby. Přestože stránky dnes 
běží do určité míry v databázi, nelze občasné chyby vyloučit. Současná databáze obsahuje 
záznamy celkem 1.086 strakáčů, což s sebou nese i riziko omylu. Stránky nemají 
komerční charakter, jsou soukromé a stěžovat si na ně v KCHMPP není řešením. 
Rozhodně nechci cíleně uveřejňovat lži a nepravdy či někoho úmyslně pošpiňovat. Stejně 
tak, pokud nesouhlasíte s uveřejněním údajů a fotografií svého psa, prosím napište mi to, 
ráda tyto informace odstraním.  
 
Na tomto místě bych chtěla poděkovat těm, kteří mi píší a upozorňují na nedostatky, 
stejně jako těm, kteří mi posílají fotky i další náměty a příspěvky. Bez vás bych se při 
provozu webu neobešla. 
 
Email je: vanourkova@seznam.cz 
 
Děkuji všem za pochopení a spolupráci 
 

Zdeňka Vaňourková 
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Šampion ČMKU - od 1.7.2011 
 
Od 1.7. letošího roku lze získat nový titul Šampion ČMKU. 
 

Řád pro udělování titulu 
"ŠAMPION ČMKU" 

 
CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám  na 
mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.  
 
CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na 
národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na 
mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.  
CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.  
 
Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.  
 
Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze 
dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních 
výstav. Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů. 
 
Schváleno P ČMKU 18.2.2011 
Řád nabývá platnosti od 1.7.2011 
 
Úprava bod 2., 17.3.2011, usn. 02/03/11 
Zrušení bodu 5., 28.4.2011, usn. 19/04/11 
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Kde nás letos bylo vidět 
Letos jsem se zúčastnil s Edgarem ukázek na dětských 
dnech pořádaných kynologickým klubem Blovice v 
Nepomuku, Dvorci, Vrčeni a na Kornatických 
slavnostech. Ukázky trvaly v průměru jednu hodinu. 
Předvádělo se podle národního zkušebního řádu, začínalo 
se obvykle štěkáním na povel, následovalo odložení psů 
za pochodu do šipky. To se dětem vždy líbilo, jak si psi 
na povel páníčků lehnou. Potom se pokračovalo 
jednotlivě se psem pořadovkou, obraty, skokem přes 
překážku, přinesením aportu, vyštěkáním figuranta v 
úkrytu, zadržením pachatele a nakonec kousáním do 
rukávu a na ringo oblek. Po skončení ukázek byl dán 
vždy prostor dětem, které si mohly psy pohladit a 
pomazlit se. Edgar sice vynechává ukázky s figurantem, 
ale zato vyniká při mazlení s dětmi. I ve svém věku 
Edgar ukázky zvládá s přehledem a doufám, že budeme 
strakáčům dělat reklamu ještě spoustu let. 

 
Milan Vyskočil a Edgar Prosmycký dvůr 
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Kterak jsem k medajličce z agility přišel 
 
To bylo tak, jednou jsme jeli na „tunel tunelhop hop“, ale 
všechno bylo jinak. Byli jsme na jiném hřišti, kde jsem to 
vůbec neznal a bylo tam hodně pejsků,  ale zas některé 
jsem přece už znal. A vůbec jsme netrénovali, jen se tam 
tak procházeli a seděli a čekali,  a zase se procházeli a 
seděli a čekali, no aspoň že k čuchání tam toho bylo 
spoustu. Najednou mi panička nechala na místě, ale za 
chvilenku se vrátila a řekla běžíme, je to důležité, snaž se 
.... a hurá, už jsem viděl překážky. Ale na startu jsem nic 
nedostal, myslím pamlsek, no než jsem o tom stačil nějak 
přemýšlet už jsem slyšel pokyn .... a tak jsem konečně 
vyrazil -ačko, tunel, hop, tunel  a všelijak cik cak hop 
hop a už jsme honem utíkali ven, a tam jsem dostal plnou 
hrst pamlsků, a to bylo radování. Pak jsme zase čekali a 
čekali, ...ale najednou jsem zase seděl na startu,  a zase vyrážím,  letím jako šipka, je to 
prýma – hop, hop, tunel a hned vidím další tunel, ty já mám totiž nejraději, ale najednou ... 
ach ouvej, kde je panička? Otočil jsem se a vidím, že mám úplně jinde udělat „hop“, tak 
jsem to natáh a ještě udělal hop hop a najednou byl konec, všichni se radovali a zároveň 
divili až trochu mručeli, proč?.... a pak jsem dostal od naší paní trenérky na krk 
medajličku s jedničkou.  Tak to byly moje první závody venku, Květnové hopsinky, zatím 
ještě neoficiální závody, protože ještě nemáme nacvičeny všechny překážky a různé 
kroucené sekvence.  

 
Ještě jednou jsme byli zase na tom 
stejném místě, zase jsem si zkusil 
proběhnout nějakou tu překážku podle 
sebe, ale panička se proto na mne 
tentokrát trochu hněvala, že to se nesmí. 
Tak jsem to v druhém kole zase trochu 
natáh a byl jsem druhý, vysloužil jsem 
si dva balonečky a nějaké pamlsky. To 
byly Červnové hopsinky. Tentokrát 
jsem už skákal jako velký, totiž skočky 
L, to je už správně podle toho jak jsem 

velký, no můžete se podívat jak to dělám, jeden pán mi na cvičení udělal tuze pěkné 
fotičky. 

Baron z Luční ulice (reprodukce Alena Pichová) 
originál foto: Lubomír Fanik Vi čan 
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Administrativa v chovu aneb Jak na to… 2.díl 
 
Chovatelská stanice 
 
Mám chovnou fenu a chci štěňátka. Jak získám mezinárodně chráněný název chovatelské 
stanice? 
 
V prvé řadě je dobré si promyslet, jak moc chci na svojí feně chovat. Někomu stačí jen 
jeden vrh, jiný chce štěňata každý rok. Nabízí se tři možnosti, jak to vyřešit: 
 
1. Zapůjčení feny  
Pokud chci jen jeden vrh a netrvám na vlastním názvu chovatelské stanice, lze se 
domluvit s někým, kdo již chovatelskou stanice vlastní o zapůjčení svojí feny danému 
chovateli. Vrh štěňat pak ponese „příjmení“ vlastníka názvu chovatelské stanice. Tento 
postup se však dá uplatnit pouze 1x s konkrétní fenou. V tomto případě nese veškerou 
zodpovědnost majitel chovatelské stanice, a proto je nutné domluvit si předem podmínky 
zapůjčení a uzavřít smlouvu o zapůjčení feny, kde je mimo jiné uvedeno, kdo vlastní 
podpisové právo (majitel chovatelské stanice) na určený vrh štěňat. Tuto smlouvu pak 
doložíte plemenné knize ČMKU. Veškeré formuláře (krycí list, přihláška vrhu, 
rodokmeny štěňat) pak musí být podepsány majitelem chovatelské stanice, nikoliv 
majitelem feny.  
 
2. Spoluvlastnictví feny 
Pokud chci svoji fenu chovně využívat, ale nemám zájem si založit vlastní chovatelskou 
stanici, je řešením spoluvlastnictví feny s někým, kdo již chovatelskou stanici vlastní. Pak 
všechna odchovaná štěňata ponesou název chovatelské stanice spolumajitele mé feny. I 
zde je dobré uzavřít s majitelem chovatelské stanice nějakou smlouvu a spolumajitele feny 
zapsat do jejího průkazu původu a oznámit na plemennou knihu.  
 
3. Založení vlastní chovatelské stanice 
Třetí možností je založení vlastní chovatelské stanice. To obnáší následující 
administrativní náležitosti:  
 
Na stránkách ČMKU je rubrika Formuláře, ze které si stáhněte formulář „Žádanka o 
mezinárodně chráněný název chovatelské stanice“.  
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Po jeho vyplnění ho odešlete na adresu: ČMKU, Jankovcova 53/C, 170 00  Praha 7, 
nejlépe doporučeně.  
ČMKU nejprve porovná Vámi navržené názvy s rejstříkem již existujících chovatelský 
stanic. Následně je odešle do Belgie mezinárodní kynologické organizaci FCI k dalšímu 
porovnání a schválení. Pokud se názvy budou shodovat nebo budou podobné již 
existujícím, pošlou vám formulář zpět a budete muset vymyslet 6 nových názvů. Je proto 
potřeba počítat s dobou vyřízení cca 3 měsíce a zažádat o registraci dostatečně dopředu 
před uvažovaným krytím.  
 
Tip: 
Pro kontrolu se můžete podívat na seznam již existujících ch. st. na stránkách ČMKU 
v rubrice Chovatelské stanice 
(http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=chovatelske_stanice). 
 
Ještě se můžete kouknout na stránky FCI, kde v rubrice Kennel Names 
(http://www.fci.be/affixes.aspx) jsou všechny názvy uznaných chovatelských stanice.  
 
A kolik to stojí a jak dlouho to trvá:  
Poplatek za ch. st.: 1.500 Kč bez DPH, 1.800 Kč s DPH 
Expediční náklady ČMKU: 83 Kč bez DPH, 100 Kč s DPH 
+ doporučený dopis na ČMKU 
Předpokládaná doba vyřízení: 3 měsíce 
 
Certifikát lze vyzvednout i osobně na sekretariátu ČMKU po předchozí telefonické 
domluvě. 
 

Zdeňka Vaňourková 


