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vydán 29.4.2011 
 
 
Úvodník 
 
Dostává se k vám osmé 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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Narozené vrhy 
 
G z Majklovy zahrady nar. 1.3.2011 m. Caty z Majklovy zahrady 
 1 pes / 3 feny (1x čd) o. Buck ze Strakatého kožíšku 
   
F Czech Originál nar. 12.3.2011 m. Asi Ale Czech Originál 
 9 psů / 1 fena o. Cvrček z Kraje krkavce 
   
G Czech Originál nar. 13.3.2011 m. Aje je Czech Originál 
 4 feny / 4 psi o. Fík Libachar 
   
F z Trpce nar. 20.3.2011 m. Adina z Trpce 
 3 psi / 3 feny o. Bafík Anibob 
   
A Bonasa Sorbus nar. 25.3.2011 m. Cakramente Asi Czech Originál 
 5 psů / 1 fena o. Eda Velký dar 
   
A ze Strakatého dvorku nar. 8.4.2011 m. Koketka z Česlova 
 2 psi / 6 fen o. Fido Anibob 

 
A Bonasa Sorbus 
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In memoriam 
 

 
  S lítostí oznamujeme, 

že 1. prosince 2010 nás navždy opustil ve věku dvou a třičtvrtě let náš 
 
Lešek 

(Leonardo z Česlova) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  Osudná mu byla vrozená epilepsie, která mu poškodila mozek natolik, že uspání pro něj 
  bylo vysvobození.  

Zuzana a Jan Dalečtí 
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Výsledky výstav 
 
  

9.4.2011 NVP Ostrava 
posuzoval: Karel Hořák  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mezitřída Dynamit Strakatý samet V1, CAC, NV 

  vítězů Buck ze Strakatého kožíšku V2, rez. CAC 

    Cink Cink Asi Czech Originál V1, CAC 

Feny mladých Azalka ze Studnic V2 

    Belinda Barunidlo VD3 

    Capka ze Strakatého kožíšku V1, CAJC 

  vítězů Ida z Česlova V1,CAC,NV,BOB,5.BONB,2.BIG 
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Průběžné výsledky soutěže "Pes roku 2011" 
po NVP Ostrava 
 
Pes roku 2011  
1. A Však Czech Originál 22 bodů 
2. Delight Rubínový květ 21 bodů 
3. Cink Cink Asi Czech Originál 20 bodů 
  
Fena roku 2011  
1. Ida z Česlova 82 bodů 
2. Berenika Strakatý samet 17 bodů 
3. Elvíra Strakatý samet 10 bodů 
  
Veterán roku 2011  
1. Barbucha Tyrkys 8 bodů 
  
Chovatelská stanice roku 2011  
1. z Česlova 82 bodů 
2. Rubínový květ 44 bodů 
3. Czech Originál 42 bodů 
  
Pracovní pes roku 2011  
1. Janek Červený muškát 12 bodů 
2.-3. Buck ze Strakatého kožíšku 4 body 
2.-3. Chudobka Anibob 4 body 
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Složené zkoušky, výstavní tituly 
 
 

Bela z Luční ulice 
 

získala titul Český junior šampion 
 

majitelkou je Jana Vychytilová 
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Fanka z Majklovy zahrady 
 

získala titul Český junior šampion 
 

majitelem je Josef Ludvík 
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Nové webovky 
 
 

chov. st. z Kraje Thurn Taxisů 
http://www.itaxis.cz/ 

 
chov. st. z Topolové ulice 
http://varius.webzdarma.cz/ 

 
Otylka Červený muškát 

http://www.naspes.websnadno.cz/ 
 

 
 
 

 
www.strakaci.cz 
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Výsledky bonitace 
26.3.2011 v Mladé Boleslavi 
 

Dam Di Dam Ajeje 
Czech Originál 
* 21.6.2009 
 
 
kohoutková výška: 52 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 

 
 

 

 

Gerald Rubínový květ 
* 12.8.2009 
 
 
kohoutková výška: 45 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 

 
 

 

 



SSSSSSSSttttttttrrrrrrrraaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaattttttttýýýýýýýý        eeeeeeee--------zzzzzzzzpppppppprrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvooooooooddddddddaaaaaaaajjjjjjjj        88888888////////22222222000000001111111111111111        
        

- 10 - 

Amálka Berkast 
* 30.5.2009 
 
 
kohoutková výška: 48 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 

 

 
 

Fanka z Majklovy zahrady 
* 9.8.2009 
 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  chybí 6x 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK 0/0 
LP 1/2 

 

 
 

Poznámka: Jedinci, kteří nemají splněné některé podmínky k uchovnění (výstava, 
zdravotní vyšetření) budou do chovu zařazeni až po splnění všech podmínek. 
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Zápis ze schůze KCHMPP, sekce ČSP  
12. března 2011, hotel Svornost v Praze  
 
Schůze začala přednáškou MVDr. Michala Čápa o problematice DKK a LP. 
 

 
 
Poté se nová poradkyně chovu Zdeňka Vaňourková pokusila zahájit vlastní schůzi, ale 
pan Hasil vznesl protest proti textu, který byl uveden na pozvánce. Strhla se více než 
dvacetiminutová neorganizovaná diskuse, kterou nebylo možno zachytit do zápisu. V 
průběhu diskuse 3 účastníci odešli. 
 
Po zklidnění situace se pokračovalo v programu schůze. Byli jsme seznámeni se jmény 
nového vedení KCHMPP, jak bylo zvoleno na Valné hromadě. Další změnou je změna 
poradce chovu českého strakatého psa - pan Prokop v průběhu února složil svou funkci, 
přebírá jí Zdeňka Vaňourková, která nás seznámila s aktuální situací v chovu, plány do 
budoucna a některými organizačními body: 
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- přehled dosavadních odchovů za letošní rok, přehled chovných jedinců, zdravotní 
problematika, sjednocení chovných podmínek se Slovenskem, plán směřovat plemeno k 
uznání FCI, pracovat na ustálení vzhledu  
- seznam bonitací na rok 2011; přihlášky na bonitaci je třeba zasílat poradkyni chovu 
alespoň 14 dnů před termínem konání, přihláška po tomto termínu je dražší; na bonitaci 
do Přerova je z organizačních důvodů třeba se přihlásit nejméně měsíc předem.  
- místo původně plánované krajské výstavy v Lounech se bude konat krajská výstava ve 
Svitavách. 
 
Následovalo vyhlášení výsledků soutěže o strakáče roku, což bylo hlavním účelem této 
schůze. Ceny výhercům předávala organizátorka soutěže Kateřina Milbachová.  
Výsledky:  
Pes roku: 1. Cink Cink Asi Czech Originál, 2. Buck ze Strakatého kožíšku, 3. Bolek 
Strakatý samet  
Fena roku: 1. Baxy Boramo Sole, 2. Berenika Strakatý samet, 3. Chudobka Anibob  
Chovatelské stanice: 1. Strakatý samet, 2. Czech Originál, 3. z Luční ulice  
Veterán roku: Barbucha Tyrkys 
 
Všichni ocenění byli kromě potlesku přítomných odměněni upomínkovými předměty s 
tematikou strakáčů a cenami od sponzorů, kterým tímto děkujeme. 
 
 
Na rok 2011 se tato soutěž vyhlašuje opět, nově je přidána kategorie o pracovně 
nejúspěšnějšího strakáče. Doklady o účasti na bodovaných soutěžích zasílejte na e-mail: 
pracovni.strakac@seznam.cz. Podmínky a bodování vyšly ve Strakatém e-zpravodaji 
2011/7 a jsou ke stažení na www.strakaci.cz. Všichni přítomní byli osloveni s prosbou o 
sponzorování cen do soutěže nebo alespoň o kontakty na možné sponzory.  
 
Diskuse:  
Paní Hochmanová:  
1) Chválí zavedení možnosti on-line přihlášek přes DOGOFFICE. Navrhuje, aby pro větší 
přehlednost bylo v systému kromě názvu výstavy uvedeno i datum jejího konání.  
2) Ptá se, jaké jsou regule FCI pro uznávání nových plemen?  
Zdeňka Vaňourková odpovídá, že jsou zveřejněny na webu www.strakaci.cz.  
3) Navrhuje, aby čestná třída na klubem pořádaných výstavách byla za snížený poplatek 
(jako štěně, dorost nebo veteráni). Do propozic by pak mělo být doplněno:  
- při přihlašování více zvířat na výstavu nemůže být pes/fena ve třídě čestné považován za 
1. psa  
- pro zařazení do třídy čestné je třeba doložit splnění podmínek (dle výstavního řádu 2  
ČMKU)  
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- na výstavách by se měla konat závěrečná přehlídka vítězů čestných tříd. Každý by měl 
obdržet věcnou cenu (jako např. veteráni). V DOGOFFICE je u klubové výstavy čestná 
třída zavedena.  
4) Navrhuje upravit podmínky chovnosti - krajská výstava, byť pořádaná klubem, by 
neměla být pro uchovnění uznávána. Uznávat by se měly pouze výstavy, na kterých se 
zadává CAC/CAJC ČR. Zvíře by mělo být ohodnoceno známkou výborný nebo velmi 
dobrý, a to ve třídách mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. Případně by mělo 
být nutné absolvování ještě další výstavy vyššího typu (národní, mezinárodní) pořádané 
pod záštitou ČMKU (tedy v ČR); hodnocení a třídy viz výše.  
Zdeňka Vaňourková: Osobně s tím souhlasí, probereme to a budeme o tom hlasovat na 
podzimní schůzi.  
5) Děkuje Michalu Prokopovi za jeho činnost poradce chovu českého strakatého psa.  
K tomuto bodu se souhlasně připojili i ostatní, bohužel pan Prokop se omluvil a schůze se 
nemohl účastnit, takže nebylo možné mu poděkovat osobně.  
6) Web www.kchmpp.cz - navrhuje, aby pořadí inzerovaných chovatelských stanic bylo 
dle doby členství jejich majitele v KCHMPP. Teprve v případě shodné délky členství 
použít abecedu. Na klubovém webu by měly být zveřejňovány pouze chovatelské stanice 
v majetku aktuálních členů KCHMPP (u všech plemen). Chovatelská stanice není ve 
společném jmění, není tedy možné, aby na klubovém webu byla zveřejněna chovatelská 
stanice nečlena, byť by to byl rodinný příslušník člena. Rodinní příslušníci mají od letoška 
možnost využít cenově zvýhodněného členství (400,- Kč + 200,- Kč). 
 
Pan David:  
Budou členové dostávat do členského průkazu nějakou známku nebo razítko?  
Kateřina Milbachová: Letos ne, každý dostane dopis potvrzující členství. Pro příští rok 
bude zaveden nový systém. 
 
Pan Hasil: 
1) Upozornil, že na klubových stránkách není aktualizovaný seznam šampiónů.  
2) Ptá se, kde jsou historické materiály o plemeni, zejména z Fyziologického ústavu AV?  
Dana Vaňourková: Nějaké historické materiály z pozůstalosti po panu Horákovi vlastní 
jeho dcera paní Paulínová (chovatelská stanice českých teriérů Kvítko). Část z nich máme 
ofocenou. Materiály o plemeni, které byly z Fyziologického ústavu předány chovatelům, 
měla u sebe nejspíš předchozí poradkyně chovu paní Obermajerová (možná ještě před ní 
paní Petrusová). Tyto materiály bohužel již buď neexistují, nebo jsou pro nás nedostupné.  
 
Zápis pořídila Dana Vaňourková dne 12.3.2011 
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Foto z vyhlášení výsledků soutěže Pes roku 2010 
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Sponzoři soutěže Pes roku 2010 
 

ceny pro chovatelské stanice věnovala firma VAFO PRAHA s.r.o. 
 

 
 

 
skleněné sošky a medaile dodal Jiří Petráň 

 

 
 

3kg balení granulí Calibra pro jednotlivce věnovala firma NOVIKO a.s. 
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hrníčky a tašky dodala Mariana Sabáček Tončeva 

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

 
 
Poděkování patří také: 
 
Daně Vaňourkové za zajištění logistiky a za spoustu věcných cen 
 
Zdeňce Vaňourkové za finanční příspěvek 
 
Milanu Vyskočilovi za věcné ceny - nazouváky 
 
Erice Fiantové za kalendáře a zprostředkování věcných cen - svíček 
 
klientům Domu sociálních služeb Slatiňany za věcné ceny - svíčky 
 
manželům Hasilovým za finanční příspěvek 
 
paní Mamičové za věcné ceny - perníčky 
 
Monice Jarolímové za diplomy 
 
Michalu Prokopovi za zajištění sponzorování sošek klubem KCHMPP 
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Proč krmit Brit Care Superpremium?

SUPERPREMIOVÉ + HYPOALERGENNÍ

• vysoká snášenlivost krmiva

• bez alergických reakcí či potravních intolerancí

TRUE LAMB, TURKEY & RICE / SALMON, VENISON & POTATO

• balancovaný aminokyselinový profil

• vysoká využitelnost krmiva

BEZ PŠENICE, BEZ KUKUŘICE, BEZ ALERGENŮ
• šetří organismus a nezatěžuje trávicí trakt
• dále neobsahuje sóju, hovězí, vepřové, geneticky 

modifikované organismy a jiné škodlivé látky

OBSAHUJE SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ KOMPONENTY
• Mannan-oligosacharidy (MOS) – podpora a rozvoj imunity
• Frukto-oligosacharidy (FOS) – ochrana střeva, snížení hladiny LDL   

cholesterolu v organismu
• Extrakt z juky – omezení zápachu výkalů, ochrana jater před

toxickými účinky, ochrana hemoglobinu
• vitamín E a organický selen – výrazně přispívá ke zvýšení imunity 

organismu a výrazně zpomaluje stárnutí buněk - „antistárnoucí
faktor“

• Chondroitin, glukosamin, MSM, vyvážený obsah Ca-P – pro zdravý  
kloubní aparát i kostru, tlumí zánětlivé procesy, pomáhá obnovovat 
poškozené chrupavky

VYSOKÝ OBSAH ENERGIE = NIŽŠÍ KRMNÁ DÁVKA
Brit Care Puppy All Breed Jehněčí s rýží 32 / 18
Brit Care Junior Large Breed Jehněčí s rýží 28 / 14
Brit Care Adult Small Breed Jehněčí s rýží 28 / 17
Brit Care Adult Medium Breed Jehněčí s rýží 26 / 15
Brit Care Adult Large Breed Jehněčí s rýží 25 / 13
Brit Care Activity All Breed Jehněčí s rýží 31 / 20
Brit Care Salmon All Breed Losos se spec.bram.         22 / 13
Brit Care Venison Zvěřina se spec.bram.       24 / 13
Brit Care Light Krocan s rýží 25 / 9
Brit Care Senior All Breed Jehněčí s rýží 25 / 12

Balení: 12 kg (7,5 kg Adult Small Breed), 3 kg, 1 kg      www.krmivo-brit.cz

SUPERPREMIUMSUPERPREMIUM

 
 


