Zápis ze schůze sekce českých strakatých psů
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:
- 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
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ČMKU)
- 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, b y
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

2

