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Vážení přátelé, milovníci a ostatní posluhovači strakáčů, 

dostává se vám na monitory a displeje v pořadí již 30. číslo Strakatého e-zpravodaje. 

A mně se dostalo té cti a důvěry ho pro vás od nynějška připravovat.  

Smyslem Zpravodaje je informovat vás o aktuálním dění kolem strakáčů. Už téměř rok 

žijeme v poněkud zvláštní době se všemi těmi lockdowny, home-officy a jinými nečeský-

mi nepříjemnostmi. Cvičáky jsou zavřené, výstavy, přednášky, zkoušky, společné procház-

ky a jiné obvyklé psí akce se nekonají. To ale neznamená, že nám zbývá jen gaučing. Vět-

šina našich strakatých parťáků ho sice miluje, ale pohyb je pohyb... Když vydržíte číst dál, 

zjistíte, že u strakáčů se stále něco děje. Pro ty z nás, kteří potřebujeme krom strakáče 

ještě nějaký další impulz k aktivitě, je tu i v letošním roce soutěž Strakatá turistika. Nebo 

různé virtuální výzvy k pohybu – více o nich najdete v článku Jany Minolové. Když se una-

víme na těle, můžeme se věnovat vzdělávání. Já jsem se přihlásila na březnovou online 

konferenci o Moderním Etickém Tréninku (MET) psů. Schválně, jestli Bery pozná, že pak 

budeme cvičit moderně... 

Zažili jste se strakáčem něco neobvyklého? Účastnili jste se skvělé psí akce nebo chcete 

na nějakou zajímavou budoucí akci upozornit ostatní? Povedlo se vám něco skvělého? 

Máte nápad nebo návod pro ostatní? Pište, organizujte, foťte a posílejte na emailovou 

adresu: dana_vanourkova@seznam.cz.  

Strakatý e-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou KCHMPP a Spolku českého strakatého psa.  
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MET konference je mezinárodní online konference, která poprvé v historii ČR a SK dává na 

jedno pódium světové trenérské špičky z USA, Austrálie nebo Francie a skvělé české tre-

néry. 

Tato událost proběhne 6. a 7. března a vystoupí na ní čtyři zahraniční a čtyři čeští trenéři. 

Přednášky se budou dotýkat přehnané reaktivity pejsků, sportu s názvem nosework, ná-

cviku dobrovolného ošetření, měření pulsu psů v různých situacích nebo třeba čichacích 

zahrad a první přednášku z připravované knihy naší největší české trenérské kapacity. Jako 

organizátor konference vystoupí Robert Zlocha s přednáškou na téma nové inovativní me-

tody určené na řešení tahání na vodítku. 

Navíc dostanete videokurz od slavné americké trenérky se zaměřením na soužití více psů 

v jedné domácnosti. 

VEŠKERÉ ANGLICKÉ MATERIÁLY BUDOU PŘELOŽENY NEBO NAMLUVENY DO ČEŠTINY. 

Pozvánky 

Kalendář 

 
28. 2. 2021 Splatnost členských příspěvků KCHMPP na rok 2021 

6. – 7. 3. 2021 
MET konference (Moderní Etický Trénink psů)  https://
www.metkonference.cz/ 

21. 3. 2021 
Klubová výstava Spolku čsp s bonitací, Beroun (uzávěrka přihlá-
šek již 1.3.2021!) https://www.spolekstrakacu.cz/wp-content/
uploads/2021/01/propozice_bez_2021.pdf 

31. 3. 2021 Splatnost členských příspěvků Spolku ČSP na rok 2021 

1. 4. 2021 
Daň z příjmu fyzických osob – nezapomeňte, že i tržby z prodeje 
štěňat podléhají dani z příjmu 

23. – 25. 4. 2021 
Štěňata strakatá – sraz českých strakatých psů narozených v roce 
2020 https://www.spolekstrakacu.cz/events/stenata-strakata-
2021/ 

10. – 12. 9. 2021 Setkání strakáčů, místo bude upřesněno (Morava) 

12. 9. 2021 Klubová výstava Spolku čsp s bonitací při Setkání strakáčů 

29. 9. – 3. 10. 2021 Světová výstava psů Brno https://www.wds2021.cz/ 
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Štěňata strakatá 

No to se ví, zase se sejdem 

Je to teď takové smutné období. Sice máme víc času (možná) na své pejsky a už jsme se 

s nimi naučili spoustu veselostí (nedávno mne pobavila fotka nešťastné Appie Amorevita 

s párkem v tlamě, který prý odevzdala nepřekousnutý – sice pak určitě dostala nevídanou 

odměnu, ale ten pocit, když párek odevzdávala… určitě to od jejího psího já vyžadovalo 

velké sebeovládání)… Ale už je to nesetkávání prostě dlouhé. 

Loni jsme akci Štěňata strakatá posunuli z jara na podzim a podzimní termín jsme pak se 

smutkem zrušili. Takže štěňata z roku 2019 své vlastní setkání neměla. Letos stále doufáme 

v lepší zítřky. Akce pro štěňata narozená v roce 2020 (a jejich lidský doprovod, pochopitel-

ně) je naplánovaná na 23. až 25. dubna, místo Vrbno u Blatné. 

Bude-li nám svítit šťastná psí hvězda Sirius (chtěla jsem napsat „bude-li při nás stát…“, ale 

všimli jste si, že pejskaři a kynologové nemají žádného vlastního všeobecně uznávaného 

boha? Ani strýček Gůgl mi nic hodnověrného neporadil). Takže bude-li vše OK, tak se sejde-

me. Stále je možnost se přihlašovat, informace a proklik na přihlášku na stránkách Spol-

ku www.spolekstrakacu.cz v rubrice Akce/Štěňata strakatá. 

Jolana Nováková 

Pozvánky 

Členství ve Spolku ČSP 

Vážení příznivci českých strakatých psů, 

budeme moc rádi, když se stanete členy našeho Spolku, podpoříte jeho činnost nebo se 

na ní budete sami aktivně podílet. Co získáte, když budete členy? Budete mít přednostní 

možnost přihlašování na akce pořádané Spolkem ČSP, slevu na spolkové akce a hlavně se 

stanete součástí komunity prima lidí – majitelů, chovatelů a ostatních příznivců českých 

strakatých psů. 

Instrukce, jak se stát novým členem a jak prodloužit členství na další rok najdete na webu 

Spolku ČSP: https://www.spolekstrakacu.cz/spolek/clenstvi/ 
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Pozvánky 

Setkání strakáčů 

 

Ahojte strakáčníci, na vědomost se dává, že letošní setkání pro Vás připraví tým pod 

vedením Báry a Čakyho. Někteří z Vás již netrpělivě vyzvídají, kde, kdy a jak se letošní 

setkání uskuteční. Pokud jste jedni z nich, tak to jste tady správně.  

Již 12. ročník Setkání strakáčů se uskuteční v tradičním termínu během druhého víken-

du měsíce září a to od pátku 10. do neděle 12. 9. 2021.  

Určitě vás také zajímá, kde se letošní setkání uskuteční. My Vám to, ale ještě neřekne-

me a místo konání si ještě chvíli necháme pro sebe. Vězte však, že setkání se po 6 le-

tech opět vrátí na rodnou Moravu! 

A co Vás čeká? Samozřejmě, že na Vás i vaše pejsky čeká spousta věcí, ale i u této otáz-

ky budeme trochu tajnůstkáři. Těšit se můžete na programové bloky Strakáč sportuje, 

Strakáč poslouchá, Strakáč trénuje, Strakáč vyrábí a Strakáč spí. Co bude jejich náplní 

můžete hádat. ☺ 

Doufáme, že jsme Vás i tím málem informací navnadili a zaujali. Přihlašování na setkání 

by mělo začít někdy v průběhu března. O přesném termínu budeme včas informovat. 

Tak pac a pusu, 

zdraví tým Ba-Ča  

 

Úvod 1 

Kalendář 

Pozvánky 
2 

Proběhlé akce 8 

Klubová výstava 

• výsledky 
14 

Bonitace 

• výsledky 
15 

Složené zkoušky 20 

Schůze 

Kluboví šampioni 
21 

Chovatelství 

• Evidence štěňat 
22 

Chovatelství 

• Pravidla plemenitby 

• Pár slov k vydávání 

KL 

23 

Narozené vrhy 24 

Vaše úspěchy a příběhy 27 

Pro mladé a hravé 36 

Obsah: 



 

Strakatý e-zpravodaj 30/2021 

5 

Pozvánky 

Světová výstava Brno 

aneb Jak nám nouzový stav hodil vidle do Brna… 

Světová výstava psů v Brně v roce 2021 se kvapem blíží. Pokud opravdu bude (a tady se 
mnoho z nás neshodne, nejlepší odpověď najdete na https://www.vestirna.com/koule/ ), 
pak se od českých národních plemen a jejich majitelů očekává, že předvedou ostatním 
zahraničním účastníkům překrásnou prezentaci svého plemene. Strakáči se ještě před 
vypuknutím pandemické apokalypsy rozhodli, že předvedou tu nejlepší show, jakou kdo 
kdy na české výstavě viděl a jejíž kvalita bude srovnatelná například s CRUFTS (https://
youtu.be/yBNmuzQzqG0)! Dopomoci nám k tomu má světově uznávaná rozhodčí dogdan-
cingu, sama mistryně Evropy v této disciplíně, Vanda Gregorová. Největším tahounem ze 
cvičících je Eva Vlasáková s Arabelou Strakaté tornádo, která poctivě cvičí, nahrává videa 
a komunikuje s Vandou. Bylo by skvělé, kdybychom se zapojili i my ostatní, zatím trochu 
lemry, kterým stačí jako výmluva nouzový stav a univerzální výmluva na všechno - covid… 
Takže zkuste to přijmout jako výzvu, zkuste se svými strakáči potrénovat chůzi u nohy, 

naučte ho se otáčet kolem dokola, obcházet vás na povel, podávat packy a potrénujte 

i odložení. Odměnou bude utahaný strakáč, lepší poslušnost, společně strávený čas… A že 

už to umíte? Tak nahrajte video, ať trochu popíchnete i nás lenochy! 

Podporu, návody v pdf i ve formě videí najdete na: https://www.facebook.com/

groups/329253544798357 

Děkujeme všem, kteří mají chuť reprezentovat plemeno, nebo třeba „jen“ trávit čas se 

svým strakáčem, učit ho nové a oprašovat staré cviky! 

Autor textu: Pavla Kadeřábková 
Autor fotografie: Patrik Žák 
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Pozvánky 

Pracovní strakáč 

Jednou z celoročních soutěží pořádaných Spolkem českého strakaté psa a Klubu chova-

telů málopočetných plemen je Pracovní pes. Jejím hlavním cílem je se dobře bavit, 

sbírat body a na konci vyhrát kalendář, boží personifikovaný hrnek a další ceny, které 

se doma neztratí. Komu nestačí takhle nízké cíle a chce něco s hlubším významem, pak 

tedy opravdovým cílem je propagace plemene, rozvíjení společného vztahu a trávení 

volného času společně se psem a ideálně pohybem.  

Podmínkou je být členem Spolku či KCHMPP a vyrazit sportovat. Body se sbírají za ca-

nicross a dogtrekking (v omezeném rozsahu i za virtuální výzvy), za obedience, agility, 

nosework, dogdancing a spoustu dalších aktivit. 

Podrobnosti k soutěži včetně plného znění pravidel najdete na www.pracovnistrakac.cz 

Neváhejte se zapojit! Výsledky nahlaste nejpozději do měsíce od konání soutěže a díky 

nouzovému stavu si nelamte hlavu ani s tím, že soutěž běží už od listopadu - zatím 

všichni účastníci přešlapují na startovní čáře a čekají, až se konečně budeme moci po-

tkávat a soutěžit na plno. Sběr bodů je zatím opravdu jen opatrný (právě za virtuální 

výzvy) a o vítězi není ani zdaleka jasno. 

Autor: Pavla Kadeřábková 

 

Úvod 1 

Kalendář 

Pozvánky 
2 

Proběhlé akce 8 

Klubová výstava 

• výsledky 
14 

Bonitace 

• výsledky 
15 

Složené zkoušky 20 

Schůze 

Kluboví šampioni 
21 

Chovatelství 

• Evidence štěňat 
22 

Chovatelství 

• Pravidla plemenitby 

• Pár slov k vydávání 

KL 

23 

Narozené vrhy 24 

Vaše úspěchy a příběhy 27 

Pro mladé a hravé 36 

Obsah: 

http://www.pracovnistrakac.cz


 

Strakatý e-zpravodaj 30/2021 

7 

Pozvánky 

Virtuální závody, tým Strakáči 

Novinkou posledního roku jsou virtuální závody. Co to vlastně je a jak se takového zá-

vodu zúčastnit? 

Spousta lidí se ráda účastní chodeckých či běžeckých závodů, ať už se psem nebo bez 

psa. Bohužel nám doba nepřeje a závody na neprofesionální úrovni nejsou povoleny. 

Pořadatelé takových závodů přišli s myšlenkou pořá-

dat závody virtuální.  

Co to tedy je? Pořadatel vypíše závod, v určeném ter-

mínu absolvujete sami dle vypsaných pravidel trasu, 

na kterou jste se přihlásili. Canicross, dogtrek, bi-

kejöring, skijöring, běh, chůze... kategorie se psem, 

bez psa, ženy, muži, junioři, někdy i rozdělené dle váhy 

psa. 

Samozřejmě má i takový závod svá pravidla. Na kaž-

dém závodníkovi je, zda pravidla dodržuje nebo ne. 

Doporučuji, si je před každým závodem pozorně pře-

číst. (Např. většinou je požadováno, aby byl pes na 

vodítku po celou dobu závodu, v BENEFIČNÍM BĚHU 

PRO LIGU VOZÍČKÁŘŮ, kde se sbírají km, může být i na 

volno!) 

Svůj výkon zaznamenáte v aplikaci vašeho mobilního telefonu (např. Endomondo, 

Sports tracker, lze využít i mapy.cz), pomocí sportovních hodinek, a tento záznam 

(screenshot obrazovky) nahrajete dle instrukcí pořadatele. Je třeba, aby záznam obsa-

hoval vše, co pořadatel požaduje. 

Někoho může překvapit, že i za virtuální závod se platí startovné. Výtěžek putuje na 

pomoc jiným. Nevidomým, tělesně postiženým, ale i zvířecím útulkům.  

Zajímavou součástí virtuál-

ních závodů je týmová vý-

zva. Za umístění členů se 

týmu načítají body a který 

tým jich získá nejvíc, ten je 

vítěz. (Jsou i virtuální závo-

dy, kdy se sbírají našlapané 

či naběhané km!) 

Tým Strakáči (členem mo-

hou být i majitelé nestraka-

tých psích parťáků či spor-

tovci bez psů) se zúčastnil již 

několika virtuálních závodů. Např. BĚH PRO SVĚTLUŠKU, RETRO BĚH, BĚH PROTI DE-

MENCI, LESKROS a několika dalších. Většinu virtuálních závodů pořádá nezisková orga-

nizace Rozběháme Česko z.ú. Výsledky jí pořádaných závodů můžete najít na stránkách 

Rozběháme Česko | Běžecký svět | Virtuální závody (myteporazime.cz) v sekci BĚŽELI 

JSME. Zatím nejúspěšnější jsme byli v závodě BĚH PRO SVĚTLUŠKU, který Strakáči vy-

hráli! 
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Pozvánky 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že za virtuální závody lze získat body do soutěže 

o pracovního strakáče (1 závod = 1 bod, maximálně lze za virtuální závody získat 

10 bodů). Pracovní strakáč 2020 - český strakatý pes (pracovnistrakac.cz) 

A kdo rád sbírá medaile, tak součástí startovního balíčku je ve většině případů i dřevěná 

medaile! Ta zatím nejhezčí je za Strakatou adventní 

výzvu! 

Kdo by se rád přidal k týmu Strakáči, tak stačí sledovat 

strakatý fb. Pokud zrovna probíhá nějaký virtuální zá-

vod, kterého se strakatí účastní, tak se tam informace 

o tomto závodě objeví. Pokud nějaký virtuální závod 

najdete, stačí o něm ostatní na fb informovat a jistě se 

někdo připojí. Při registraci stačí vyplnit tým Strakáči. 

Výhodou virtuálních závodů je, že je úplně jedno, jestli 

bydlíte v Chebu, Praze nebo Ostravě, trasu si vybíráte 

kde a jakou chcete.  Přidáte-li se k nám, budeme jenom 

rádi! 

Jana Minolová 

Proběhlé akce 

Strakaté splutí: Berounka 14. – 16.8.2020 

Fotografie z této pohodové akce laskavě poskytla MVDr. Lea Pletichová Wildnerová 
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Proběhlé akce  

Ohlasy na Setkání strakáčů 2020 

11. Setkání strakáčů 

Jedna z největších společenských událostí ve strakatém světě je nepochybně Setkání 

strakáčů. Probíhá každý rok v první polovině září, a ani rok 2020 (i když hrozilo, že co-

vid19 nám to překazí) nebyl výjimkou. 

11. Setkání strakáčů se tentokrát konalo v kempu Doubí u Třeboně – v nádherném kraji 

rybníků, ráji především pro vodomilnou sekci strakáčů, která měla Opatovický rybník 

přímo v kempu, a rybník Svět o hráz dále. 

Jako vždy provázel setkání bohatý program. V pátek po zabydlení a večeři následoval 

večerní oheň s opékáním buřtů, zpíváním u kytary a povídáním se známými i neznámý-

mi o psích tématech, životě a tak vůbec. V sobotu jsme se klasicky probudili za zvuku 

radostného štěkání našich čtyřnožců, kteří už se těšili, až se vyřádí u všemožných aktivit 

- dopoledne na skupinové procházce kolem Zlaté stoky, po obědě třeba u agility, hoo-

pers, dogfitnes, na srandazávodě, někteří pak dokonce pustili své páníčky, aby se vzdě-

lali např. na přednášce o používání klikru či o canisterapii. Kdo z dvounožců po celém 

dni neodpadl hned po večeři, mohl si užít ještě večerní moderované povídání o pesa-

nech a tradiční oheň s kytarou. V neděli pak proběhla klasicky výstava a bonitace, kdo 

nevystavoval, užil si třeba ještě jednu procházku v krásné přírodě Třeboňska. U nedělní-

ho oběda se typicky povzdechlo, že to zas tak strašně rychle uteklo, a vyrazilo se domů, 

těšíc se zas na příští rok. 

  
Když jsem tak přemýšlela, proč vlastně už tolik let jezdím na setkání a co mi to dává, 

dospěla jsem k jasnému závěru – krom toho, že ty moje dva strakaté pytle energie mají 

vždy po setkání blažený výraz a prospí dva dny, krom toho, že si vždy odvezu spousty 

zážitků, nových zkušeností, často i tipů na to, jak se svým psem lépe komunikovat 

a rozumět mu, tak nesmím rozhodně opomenout přátelství! To je to, co tu máte mož-

nost získat – být součástí komunity, kde si všichni snaží pomáhat a povídat si, a je úplně 

jedno odkud jste, kolik vám je, co děláte za práci…  všichni totiž máme společné, že 

milujeme ty svoje strakaté poklady (i když nás často dokáží přivádět k šílenství), a to nás 

spojuje ☺ 

Tedy díky všem za to že jste, neskutečné díky organizátorům, že akce opět mohla pro-

běhnout, a už se těším na příští setkání! 

Čau a Haf 

Monča + Bety + Mia 
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Proběhlé akce  

Ohlasy na Setkání strakáčů 2020 

Setkání v Doubí  

Když za okny poletuje sníh, krajinu přikryje bílá peřina a v kamnech poskakují červené 

a oranžové plamínky, teplý žár nutí přivřít oči, pak rychle přilétají vzpomínky…  

V krajině rybníků, coby kamenem dohodil od lázeňského městečka Třeboň, na břehu 

Opatovického rybníka, pod rozložitými staletými duby je kemp, SPORTCENTRUM ČASPV 

DOUBÍ. Ubytovat se zde můžete ve vlastním stanu, karavanu nebo si vybrat bydlení 

v chatkách různých typů.  V prostorné jídelně zaženete hlad i uspokojíte chuťové buňky 

a hrdlo svlažíte čepovaným pivem nebo limonádou. 

Mohla by zde být hejna komárů, ale místo 

nich se tady druhý zářijový pátek odpoled-

ne začínají rojit strakatí psi se svými pá-

nečky. O víkendu 11. - 13. září 2020 se zde 

totiž koná 11. Setkání českých strakatých 

psů. A že se jich sešlo asi 75 a k tomu jed-

nou tolik lidí. Přesnými počty se k závěru 

trošku zamíchalo, ale vsadím se, že tolik 

strakatých, vrtících se ocásků místní vod-

ník ještě neviděl.  

V sobotu ráno, někde rychle a jinde ospa-

le, se otevírají dvířka chatek, vozů, zipy 

stanů a pláž rybníka se plní veselým štěko-

tem. Vzduch voní babím létem. Ale ne-

nechte se zmást, není to víkend určený 

k lenošení. Od sobotního rána je vyplněn 

zajímavými aktivitami. Většina účastníků 

se nechá zlákat k průzkumné procházce s úkoly, podle mapy až k břehům rybníka Svět 

a podél Zlaté stoky a odměněni kouzelnou šupinou se vrací zpět. Odpoledne je zaháje-

no perfektní ukázkou agility, a kdo chce, může si to zkusit také. Ale to už u břehu čeká 

dračí loď, bubnování rozechvívá vzduch a udává, jak rychle se má pádlovat. Vydržíme? 

Umění klikru je další výzvou.  A slunce hřeje a voda láká ke smočení a z paddleboardů je 

do ní blízko. Ti odvážní již balancují. Je připraven i speciální závod. Zkusili jste třeba pro-

lézt s párkem v zubech brankami následováni svým strakáčem a za odměnu ho pak 

svézt v kolečku? Ale pozor, jen tak vystoupit nesmí!  

Šikovné ručičky a trocha trpělivosti se 

hodí při výrobě hračky ze starých triček. 

Kdo ho ještě nezná, může objevit kouzlo 

Hoopers, sportu vhodného pro všechny. 

Zamotá vám hlavu, ale není tak náročný 

pro tlapky ani bolavá kolena. Pokud si 

myslíte na sport, při kterém běhá váš 

pes a vy ho můžete jen povzbuzovat, na 

sport, založený na touze psa lovit, je 

coursing přímo pro vás dělaný. A může-

te si ho hned vyzkoušet!  A pokud se už sportem zabýváte víc, milá fyzioterapeutka vám  
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poradí, jak pejskovi správně protáhnout nejen záda i posílit svaly na balančních pomůc-

kách. Je zde někdo, kdo by se chtěl věnovat canisterapii nebo se o ní dozvědět víc? „Psí 

doktoři“ s radostí předvádí něco ze svého umění. A se zapadajícím sluncem přichází na 

řadu diskuze a nejžádanější témata od výcviku po výživu a chov. A v plánu je i táborák. 

V neděli zase slunce svítí a někteří strakáči se natřásají při výstavě spojené s bonitací. 

Jeden jako lipicán, druhý by 

si raději zahrál s ostatními na 

honěnou. Celkem třináct jich 

je dnes zařazeno do chovu.  

A pak už pomalu utichají 

hlasy a kemp se zase ukládá 

k odpočinku. Unavení dvou-

nožci společně se svými stra-

katými průvodci míří ke 

svým domovům. Byla obno-

vena stará přátelství, uzavřena nová, jak lidská, tak psí. Děkujeme za báječnou organi-

zaci Monice, Ivanovi a Anetě a jejich jihočeskému týmu, přátelskou atmosféru, kterou 

vytvořili všichni zúčastnění, a spoustu informací, kterými je třeba se pomalu prokousat. 

A my se už můžeme těšit na příští, již 12. ročník, který se uskuteční 10. - 12. září 2021. 

Ač je našemu strakatému příteli už 13 let, bylo to naše první setkání a rozhodně ne po-

slední. Jejda, už je tu a šťouchá mě čumáčkem: „Nesni, nevzpomínej, jdeme ven!“ 

Alena Marešová 
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A vzpomínka na Setkání do třetice... 

Setkání 2020 bylo úžasné. Krásný kemp, krásné počasí, krásný program, krásní schopní 

organizátoři, přátelští účastníci. Prostě samé superlativy. Moc děkujeme Jihočeské sekci 

za vzornou a nápaditou přípravu. Nasadili jste laťku zatraceně vysoko! 

Jolana Nováková 

 

Výsledky 

13.9.2020 Klubová výstava Spolku ČSP Doubí u Třeboně, posuzovala: Zdenka Jílková 

psi    mladých  Ardy Beskydská tlapka   V1, CAJC 

  mezitřída Blaf Štěstí z Kelče    VD1 

  mezitřída Daresco Nella Belavia   VD2 

  otevřená Bruffy Balmarti    V1, CAC, KV, BOS 

  otevřená Dator Mitis LeaWil   VD 

  otevřená Deus Maior LeaWil   V3 

 otevřená Gimi ze Strakatého kožíšku  VD4 

  otevřená Iberis Bonasa Sorbus   V2, rez. CAC 

  otevřená Ilex Bonasa Sorbus   VD 

  vítězů  Felix Zlatíčko    V1, CAC 
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Výsledky 

13.9.2020 Klubová výstava Spolku ČSP Doubí u Třeboně, posuzovala: Zdenka Jílková 

feny mladých  Colette Balmarti    VD2 

  mladých  Energia Edita LeaWil   V1, CAJC, BOJ 

  mezitřída Bety Štěstí z Kelče   V2, rez. CAC 

  mezitřída Isurry ze Zlatého Lankastru  V1, CAC 

  mezitřída Jezinka Dakam    VD3 

  mezitřída Josta Bonasa Sorbus   VD 

  mezitřída Juka Bonasa Sorbus   VD4 

  otevřená Berta Strašecká packa   nepřítomna 

  otevřená Dazy Berkast    VD2 

  otevřená Ditunka Bobinka z Kraje Thurn Taxisů VD3 

  otevřená Glorie ze Strakatého dvorku  V1, CAC 

  pracovní  Amálka České kouzlo   V1, CAC 

  pracovní  Appia Amorevita    V2, rez. CAC 

  vítězů  Bramína Nella Belavia   V1, CAC, KV, BOB 

  veteránů Adélka Barunidlo    VD4 

  veteránů Antonie Barunidlo   V3 

  veteránů Bellis Berkast    V1, BOV 

  veteránů Bětka Vrtichvost z usedlosti  V2 

Fotokatalog z výstavy naleznete zde: https://strakaci.cz/dokumenty/20200913.pdf 

13.9.2020 bonitace Spolku ČSP Doubí u Třeboně, bonitovala: Zdenka Jílková 

 

Bety Štěstí z Kelče 

*08.12.2018 

kohoutková výška: 44 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: hnědožlutobílá dlouhá  

hmotnost: 11,3 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

 

DKK A 

LP 0 / 0  
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Výsledky 

13.9.2020 bonitace Spolku ČSP Doubí u Třeboně, bonitovala: Zdenka Jílková 

Blaf Štěstí z Kelče 

*08.12.2018 

omezení na 1 krytí 

kohoutková výška: 55 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 19 kg  

obvod nadprstí: 11,0 cm  

 

DKK A 

LP 0 / 0  

 

Bruffy Balmarti 

*13.03.2018 

kohoutková výška: 51 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: hnědožlutobílá krátká  

hmotnost: 17,5 kg  

obvod nadprstí: 10,0 cm  

 

DKK B 

LP 0 / 0  

 

Colette Balmarti 

*23.05.2019 

kohoutková výška: 44 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: hnědožlutobílá krátká  

hmotnost: 12,9 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

 

DKK B 

DLK 0 / 0 

LP 0 / 0 
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Výsledky 

13.9.2020 bonitace Spolku ČSP Doubí u Třeboně, bonitovala: Zdenka Jílková 

Daresco Nella Belavia 

*22.09.2018 

kohoutková výška: 50 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: černožlutobílá dlouhá  

hmotnost: 15,7 kg  

obvod nadprstí: 10,0 cm  

 

DKK D 

LP 0 / 0 

 

Dator Mitis LeaWil 

*24.05.2018 

kohoutková výška: 47 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 16,3 kg  

obvod nadprstí: 10,0 cm  

 

DKK B 

LP 1 / 1 

 

Deus Maior LeaWil 

*24.05.2018 

kohoutková výška: 47 cm  

skus: nůžkový 

chrup: neúplný (chybí P4 vle-

vo dole) 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 14,0 kg  

obvod nadprstí: 9,5 cm  

 

DKK C 

LP 1 / 1 
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Výsledky 

13.9.2020 bonitace Spolku ČSP Doubí u Třeboně, bonitovala: Zdenka Jílková 

Ditunka Bobinka z Kraje 

Thurn Taxisů 

*16.03.2018 

kohoutková výška: 45 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: černožlutobílá dlouhá  

hmotnost: 12,4 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

 

DKK A 

LP 0 / 0 

 

Energia Edita LeaWil 

*28.03.2019 

kohoutková výška: 46 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 13,3 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

 

DKK A 

LP 0 / 0 

 

Iberis Bonasa Sorbus 

*08.07.2018 

kohoutková výška: 51 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 17,3 kg  

obvod nadprstí: 10,0 cm  

 

DKK D 

LP 0 / 0 
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Výsledky 

13.9.2020 bonitace Spolku ČSP Doubí u Třeboně, bonitovala: Zdenka Jílková 

Ilex Bonasa Sorbus 

*08.07.2018 

kohoutková výška: 52 cm  

skus: nůžkový 

chrup: neúplný (chybí P2 vpra-

vo dole) 

srst: hnědožlutobílá krátká  

hmotnost: 16,9 kg  

obvod nadprstí: 10,5 cm  

 

DKK B 

LP 0 / 0 

 

Isurry ze Zlatého Lankastru 

*17.07.2018 

kohoutková výška: 47 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 15,4 kg  

obvod nadprstí: 10,0 cm  

 

DKK A 

LP 1 / 1 

 

Jezinka Dakam 

*14.02.2019 

kohoutková výška: 45 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 11,6 kg  

obvod nadprstí: 8,5 cm  

 

DKK B 

LP 1 / 0 

Spondylóza 0 
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Výsledky 

Složené zkoušky 

 Amigo od Patrona Rocha 

*20.08.2016 

Záchranářské zkoušky—viz samostatný 

článek níže 

Psovod: Hynek Dlouhý 

 Arabela Strakaté tornádo 

*12.03.2013 

Zkouška NW-D1—jejím složením splnila 

podmínky pro udělení titulu Master of 

nosework 1 

Psovod: Eva Vlasáková Šitnerová 
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Schůze 

Členská schůze 2020 Spolku ČSP 

Výroční členská schůze Spolku českého strakatého psa 2020 proběhla tentokrát 

v „experimentální“ virtuální formě. Mělo to své klady i zápory – nemuseli jsme se nikam 

trmácet, mohli jsme sedět pěkně doma na gauči a drbat přitom psiska. Účastnit se mohli i ti, 

pro které je cesta do Prahy příliš komplikovaná. Splnili jsme úřední povinnosti dané stanova-

mi Spolku čsp. Nemusely jsme (my dámy) mít „udělanou hlavu“, ani přemýšlet, co na sebe. 

Jenže vyhlašování šampionů virtuálně prostě není tak slavnostní. A také nám chyběla nám ta 

osobní blízkost, popovídání si s přáteli, vzájemná ochutnávka úžasného cukroví, výměna 

receptů na něj... Klady však převýšily a z pléna zazněl požadavek na možnost online přenosu 

členských schůzí i v budoucnu, což je jistě zajímavý nápad.  

Prezentace poradkyně chovu: 
https://www.spolekstrakacu.cz/wp-content/uploads/2020/11/Chov2020.pdf 
Program a jednání schůze: 
https://www.youtube.com/watch?v=AnPoIigxeEg&feature=youtu.be 
 

Chtěla bych tímto poděkovat právníkům z našich řad, kteří při sepisování stanov Spolku ČSP 

v roce 2012 mysleli na to, že hlasování nemusí vždy proběhnout zdviženou rukou v sále. 

V tomto ohledu nás covid nezaskočil a na rozdíl od KCHMPP jsme mohli schůzovat 

v tradičním listopadovém termínu. Zápis ze schůze najdete na webových stránkách Spolku 

českého strakatého psa: 

https://www.spolekstrakacu.cz/2020/11/17/schuze-2020/#more-3578 
 
Dana Vaňourková 

Kluboví šampioni Spolku ČSP 

Klubové šampiony obvykle vyhlašujeme na schůzi a společně jim zatleskáme. V roce 2020 to 

šlo jen virtuálně. Titul Klubového šampion Spolku ČSP se podařilo získat těmto jedincům: 

 

 Bramína Nella Belavia 

*13.10.2015 

Majitelka: Zuzana Krejčiříková 

 Draco z Luční ulice 

*25.08.2015 

Majitel: Milan Vyskočil 
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Chovatelství  

Evidence štěňat dle novely zákona na ochranu zvířat 

Od 1. února toho roku vstoupí v účinnost novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pro-

vedené změny, které se týkají chovu psů, mají za cíl především posílení pozice státu v boji 

proti množírnám. Na slušné chovatele se ale nové povinnosti vztahují také. Některé poža-

davky jsou pro většinu z nás již samozřejmostí, například poskytnout novému chovateli in-

formace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně. Novinkou je 

nutnost vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let, 

evidencí se rozumí nový evidenční list, který je potřeba vyplnit do sedmi dnů od narození 

štěňat. Evidenční list obsahuje identifikační údaje chovatele, místo chovu štěňat, informace 

o jejich matce a informace o štěňatech. Čísla čipů štěňat se do evidenčního listu doplní 

nejpozději do sedmi dnů od aplikace čipu. Tento evidenční list se nikam nezasílá, je závazný 

a nelze jej upravovat a měnit. Je ke stažení na webových stránkách ministerstva zemědělství 

(http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-

kocek.html). 

Při odběru štěněte má chovatel povinnost předat novému majiteli kopii tohoto evidenčního 

listu. V případě, že nebudete chtít novému majiteli předávat kopii evidenčního listu, kde jsou 

uvedeny informace o všech štěňatech, můžete využít Převodní list štěněte (k dostání taktéž 

na webu MZe), nebo údaje zapsat do smlouvy (informace o jejich matce: plemeno, jméno, 

datum narození, číslo čipu nebo tetování, informace o štěňatech: datum narození, celkový 

počet štěňat, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, informace o konkrétním ště-

něti: číslo čipu štěněte, jméno štěněte a jeho pohlaví, informace o očkování a odčervení ště-

něte, případně o jiném veterinárním ošetření, které bylo provedeno do doby převodu ště-

ňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku). 

Povinnost vyhotovit a uchovat tento evidenční list a v případě potřeby jej předložit při kon-

trole Krajskou veterinární správou mají: 

• sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, 

• chovatelé, kteří jsou členy uvedených sdružení, 

• podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, 

• jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, 

• chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa. 

Chovatelé strakáčů tak mají tuto povinnost vždy, počínaje vrhy narozenými 1.2.2021. 

Novela kromě tohoto evidenčního listu zahrnuje další změny, které se týkají chovu psů. Za-

kazuje prodej a předání psa na veřejném prostranství s výjimkou prodání a předání na veřej-

ném vystoupení zvířat a nově také definuje pojem množírna. 

Zásadní novinkou pro chovatele je tedy nutnost vyplnit formulář a informace dále předat 

novému majiteli. Nikdo z chovatelů jistě není nadšený další administrativou spojenou s od-

chovem, jedná se ale o jeden dokument obsahující údaje, které si všichni tak jako tak zazna-

menáváme. Pomohou-li nová pravidla v boji proti problémovým chovům, myslím, že vypsání 

jednoho dokumentu za to stojí. 

Alena Holubová 
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Chovatelství  

Pravidla plemenitby pro rok 2021 ve zkratce 

• Koeficient příbuzenské plemenitby Fx max. 8 % 

• Koeficient rizika epilepsie max. 1,20 

• Neopakovat stejné rodičovské kombinace 

• Neopakovat podobné rodičovské kombinace 

• Alespoň 1 z rodičů starší 4 let 

• Fena max. 4 vrhy za život 

• Pes max. 40 potomků za život, max. 2 krytí za kalendářní rok 

• Krytí feny mezi 8. a 9. rokem života není nárokové, musí ho schválit poradce chovu 

a chovatelská komise a musí být přínosné pro chov (např. krytí psem, který ještě ne-

má potomky) 

• Psy/feny s omezenou chovností spojovat pouze s partnery se středními hodnotami 

znaků, kvůli kterým bylo vydáno omezení. 

• Psy/feny s kohoutkovou výškou na okraji standardu spojovat s partnery se střední 

kohoutkovou výškou. 

• Jedincům s DKK stupně C a D hledat partnery se stupněm A 

• Jedincům s LP stupně 2 hledat partnery se stupněm 0 

• Nespojovat jedince, u jejichž potomků se vyskytly stejné vady 

Chovatelské kolegium  

Pár slov k vydávání krycích listů 

Ráda bych poprosila vás, všechny majitele chovných fen, abyste o krycí listy žádali včas. 

Krycí list platí 6 měsíců od data vystavení. Sami dobře víte, jak často vaše feny hárají. Pokud 

požádáte o vydání krycího listu v den, kdy fena začne hárat, může být pozdě. Naše chova-

telské kolegium má na vystavení 14 dní. Je to proto, že musíme prohledat naše záznamy 

a pro fenu vybrat vhodného psa tak, aby byl nejen v souladu s výše uvedenými pravidly, ale 

také tak, aby nedošlo ke spojení dvou jedinců, kteří mají ve svém genetickém základu stej-

né vady a problémy. Leckdy je to náročná a zdlouhavá práce. Je to pro nás dobrovolná čin-

nost, děláme to rády, ale všechno má své meze. I my máme rodiny, práci, koníčky a jiné 

povinnosti. Kromě toho je víc než slušné dát včas vědět majitelům potenciálních krycích 

psů a domluvit se s nimi na podmínkách krytí. Majitel krycího psa nemusí s krytím souhlasit 

nebo může mít odlišné představy třeba o ceně za krytí. Proto je dobré to celé domlouvat 

s dostatečným předstihem, ne v den krytí. Mějte tedy ohled na všechny zúčastněné. 
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Chovatelství  

Někdy se stane, že s námi probíráte výběr krycích psů třeba půl roku před předpokládaným 

háráním vaší feny, ale nepožádáte si včas o vydání krycího listu. Když pak žádáte, je někdo 

z vašich favoritů už zadán a musíme hledat dál. Není v našich silách „rezervovat“ komukoliv 

jakéhokoliv psa. Vždycky se řídíme momentální situací ve vydaných krycích listech. Proto 

prosím, žádejte tedy opravdu ve vhodný čas, nejlépe před háráním. 

Zdeňka Vaňourková 

Narozené vrhy – přehled odchovů v roce 2020 

C Ratinky    nar. 4. 1. 2020   KCHMPP 
Fx 5,51 %    1 pes    m. Asonda z Ratinky  
KZP 86,67 %    0 fen    o. Hacker Dakam  
Registrační čísla 2579 – 2579  
 
C Sem tam Kladně   nar. 8. 1. 2020   Spolek ČSP 
Fx 0,00 %    3 psi    m. Celia Nella Belavia  
KZP 96,67 %    2 feny    o. Bruno ze Zlatého Lankast-
       ru  
Registrační čísla 2580 – 2584 
 
S Libachar    nar. 15. 3. 2020   KCHMPP 
Fx 0 %     3 psi    m. Arlet ze Zlatého Lankastru  
KZP 100 %    3 feny    o. Felix Zlatíčko  
Registrační čísla 2596 – 2601 
 
D z Ratinky    nar. 9. 4. 2020   KCHMPP 
Fx 1,82 %    4 psi    m. Bela ze Včelí zahrady  
KZP 93,33 %    7 fen    o. Ed z Luční ulice 
Registrační čísla 2585-2595 
 
A Sarensis    nar. 26. 5. 2020  K CHMPP 
Fx 7,17 %    1 pes    m. Cofee Amorevita  
KZP 86,67 %    2 feny    o. Elvis ze Zlatého Lankastru 
Registrační čísla 2602 – 2604 
 
C Chneska    nar. 31. 5. 2020   Spolek ČSP 
Fx 5,22 %    3 psi    m. Berta Strašecká packa  
KZP 90 %    5 fen    o. Estragon Bonasa Sorbus  
Registrační čísla 2605 – 2612 
 
L Bonasa Sorbus   nar. 3. 6. 2020    KCHMPP 
Fx 1,98 %    5 psů    m. Fazolka Bonasa Sorbus  
KZP 93,33 %    0 fen    o. Bruce Zlatého Lankastru  
Registrační čísla 2613-2617 
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Chovatelství  

Narozené vrhy – přehled odchovů v roce 2020 

T Libachar    nar. 7. 6. 2020   KCHMPP 
Fx 7,59 %    0 psů    m. Nasa Libachar  
KZP 86,67 %    1 fena    o. Ctimírek Zlatíčko  
Registrační čísla 2618 – 2618 
 
C Štěstí z Kelče    nar. 29. 6. 2020   KCHMPP 
Fx 0,88 %    5 psů    m. Endivie Bonasa Sorbus  
KZP 96,67 %    1 fena    o. Lesan Libachar  
Registrační čísla 2619-2624 
 
B Beskydská tlapka   nar. 13. 7. 2020   Spolek ČSP 
Fx 4,75 %    4 psi    m. Xila z Česlova 
KZP 83,33 %    3 feny    o. Colens Caeles LeaWil 
Registrační čísla 2625-2631 
 
U Libachar    nar. 1. 7. 2020   KCHMPP 
Fx 1,96 %    5 psů    m. Jamika Libachar 
KZP 93,33 %    1 fena    o. Import Dakam 
Registrační čísla 2632-2637 
 
C Dobrovodská hvězda   nar. 8. 8. 2020   Spolek ČSP 
Fx 6,25 %    2 psi    m. Adelheida Dobrovodská 
       hvězda 
KZP 90 %    4 feny    o. Benten Zli-Rů 
Registrační čísla 2638-2643 
 
B Áduhart    nar. 8. 8. 2020   Spolek ČSP 
Fx 0 %     5 psů    m. Berka České kouzlo 
KZP 96,67 %    1 fena    o. Ufík Anibob 
Registrační čísla 2644-2649 
 
A z Hanylendu    nar. 2. 9. 2020   Spolek ČSP 
Fx 0 %     4 psi    m. Hannah ze Zlatého Lan-
       kastru 
KZP 96,67 %    4 feny    o. Ctimírek Zlatíčko 
Registrační čísla 2650-2657 
 
K ze Zlatého Lankastru   nar. 8. 9. 2020   KCHMPP 
Fx 2,54 %    6 psů    m. Baileys ze Zlatého Lankas-
       tru 
KZP 90 %    2 feny    o. Alibaba Krásný dvorek 
Registrační čísla 2668-2675 
 
C Király Puszta    nar. 21. 9. 2020   KCHMPP 
Fx 0 %     2 psi   m. Babou z Kraje Thurn Taxi-
       sů 
KZP 93,33 %    0 fen    o. Cipísek Zli-Rů 
Registrační čísla 2658-2659 
 
D Strakatý kámoš   nar. 24. 9. 2020   KCHMPP 
Fx 1,56 %    4 psi   m. Amy Strakatý kámoš 
KZP 93,33 %    4 feny    o. Dragon Berkast 
Registrační čísla 2660-2667 
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Chovatelství  

Narozené vrhy – přehled odchovů v roce 2020 

E Nella Belavia   nar. 15. 10. 2020   Spolek ČSP 
Fx 1,56 %    5 psů   m. Bramína Nella Belavia 
KZP 90 %    3 feny    o. Dargo Love in paws 
Registrační čísla 2676-2683 
 
C u Melluzínky   nar. 28. 11. 2020   Spolek ČSP 
Fx 3,91 %    3 psi   m. Aira u Melluzínky 
KZP 90 %    5 fen    o. Alf z Kraje Thurn Taxisů 
Registrační čísla 2684-2691 
 
D Király Puszta   nar. 15. 12. 2020   KCHMPP 
Fx 3,125 %    1 pes   m. Bára Király Puszta 
KZP 86,67 %    2 feny    o. Dárek ze Zlatého Lankast-
       ru 
Registrační čísla 2692-2694 
 
B ze Strakaté louky  nar. 20. 12. 2020   Spolek ČSP 
Fx 3,13 %    2 psi   m. Arnika Strakatá packa 
KZP 86,67 %    4 feny    o. Kvido Z Majklovy zahrady 
Registrační čísla 2695-2700 
 
D Sem tam Kladně  nar. 21. 12. 2020   Spolek ČSP 
Fx 0 %     2 psi   m. Blue Sem tam Kladně 
KZP 100 %    6 fen    o. Damián Barunidlo 
Registrační čísla 2701-2708 
 
H ze Strakatého kožíšku  nar. 23. 12. 2020   Spolek ČSP 
Fx 5,67 %    2 psi   m. Ebra ze Strakatého kožíš-
       ku 
KZP 83,33 %    2 feny    o. Cipísek Zli-Rů 
Registrační čísla 2709-2712 

D Dobrovodská hvězda  nar. 31. 12. 2020   Spolek ČSP 
Fx 2,49 %    6 psů   m. Bianca Dobrovodská  
       hvězda 
KZP 93,33 %    5 fen    o. Akrobat Kremlovic 
Registrační čísla 2713-2723 

 

Celkem v roce 2020 narozeno 145 štěňat, z toho 83 psů, 62 fen; průměrný počet štěňat 

v 1 vrhu: 6,0. 

 Fx (Koeficient příbuzenské plemenitby) za rok 2020: 2,63 % (čím nižší, tím lépe) 

 KZP (Koeficient ztráty předků) za rok 2020: 91,53 % (čím vyšší, tím lépe) 
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Vaše úspěchy a příběhy 

Český strakatý pes záchranářem? Ano!  

Belgický ovčák, zlatý retrívr, labrador, flat coated retriever… Pracovní plemena, která 
v záchranařině excelují. A mezi nimi strakáč? Ano, je to možné. 
 
Původně měl být Amigo od Patrona Rocha klasickým mazlíčkem. Tu na gauč, tu na vycház-
ku, občas si zaběhat, pohrát si. Následovalo nějaké to sedni a lehni. Pak poprvé na cvičák, 
protože byl učenlivý a hyperaktivní. Stále s ním ale šijí všichni čerti, potřeboval zaměstnat 
ještě více. A pak to přišlo. Oba jsme objevili záchranařinu. A zamilovali si ji. Je to těžká disci-
plína a cesta ke zkouškám či praktickým zásahům je dlouhá a ne úplně vystlaná lístky růží. 
Ale jde to a strakáč také mezi záchranáři může najít své místo. 
 

Začínali jsme učit štěkání na povel, pak 
přímé označení figuranta, označení figu-
ranta na dvacet, padesát, sto metrů. Pak 
se začínalo chodit do lesa a na sutinu. 
Nejdřív jen za roh, pak lehce schovat. 
A schovávat víc a víc a víc. Bavilo nás to 
také čím dál tím víc. Šlo nám to, ale pro-
tože je Amigo blázen, museli jsme se tro-
chu zkrotit na poslušnosti a v ovladatel-
nosti. Poprali jsme se s tím, na cvičáku 
jsme jako doma a dnes myslím, nám mo-
hou někteří pracovní psi závidět. 

 
Pak už najednou nebyl figurant vidět vůbec, byl úplně zahrabaný pod panely nebo pod 
cihlami nebo ukrytý v lese pod celtou. A Amigovi to šlo dál, a skvěle. Dobře, zkusíme první 
zkoušku. 
 
Vybrali jsme si základní sutinovou zkoušku podle mezinárodního zkušebního řádu. Posluš-
ností a překážkami jsme proskákali a pak se strakatý záchranář ukázal. Při hledání rozhodčí-
ho okouzlil, našel rychle vše a vybojoval plný počet bodů! 
 
Amigo od Patrona Rocha má pár vlastností, které se pro záchranařinu hodí. Má na ni velký 
talent, to především, jeho čenich je skvělý, skvělý, skvělý. Jeho energie? Nevyčerpatelná. Zlí 
jazykové tvrdí, že o něj má zájem ČEZ, jako o zdroj energie. Hledá s obrovskou vervou 
v první minutě, i dvacáté a dál. Je úplně samostatný, vleze sám kamkoli, jakkoli daleko od 
psovoda, toho moc nepotřebuje. Je až neskutečně obratný, na nestabilní sutině, ve výš-
kách, hloubkách i na hýbajících se panelech jakoby se pohyboval se stejnou jistotou jako na 
vycházce. A hlavně, nikdy, nikdy se nevzdává! Vždy musí vyhrát. Nepřestane hledat, dokud 
nenajde! 
 
Pokračovali jsme zkouškou ZZZ 
(zkouška záchranářské způsobilosti) 
podle národního zkušebního řádu. 
Stopa nebavila páníčka, ale dali 
jsme ji nakonec s přehledem. Speci-
ální cviky, jako průchod skupinkou, 
kolem ohňů, nošení, jízdu na vozí-
ku, obouvání botičky, to vše cizími 
lidmi, jsme také splnili dobře, po-
slušnost nám vyšla a máme ji. Opět 
za velmi dobře. 
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Vaše úspěchy a příběhy 

 
Všechny tři ukryté, úplně zahrabané figuranty pak 
Amigo našel na další národní zkoušce, tentokrát 
ZZP1 - specializace sutina. V záchranařině, aby 
byla zkouška splněna, musíte vždy najít všechny. 
Oční kontakt nemožný, vše jen čumákem. I když 
ho psovod tentokrát moc nepodržel a udělal chy-
bu, strakáč si s tím zase poradil. 
 
Aby to nevypadalo, že jde vše “jak po másle”. 
Amigo je někdy zbrklý, třeba na poslušnosti nebo 
v uzavřených prostorách, musíme s tím pracovat. 
Také makáme na ovladatelnosti, kdy například 
pes nesmí v terénu do určité části šlápnout. I přís-
ná poslušnost, kde se posuzuje každé malé začu-
chání, ohlédnutí, přesné předsednutí, nám dává 
trochu zabrat, ale jde to. Ano, jsou za tím stovky 
hodin tréninků, ale oba nás to moc baví. 
 
Zatím poslední zkouškou, kterou jsme zvládli, byla 
ZTV 1, opět podle národního řádu. Jde o vyhledá-
vání v nepřístupném lesním terénu. Tři osoby, z toho jedna ve výšce na stromě. Poslušnost 
a obratnost nám tentokrát vyšla skvěle, hledání také a bylo z toho opět velmi dobře. 
 
Na konci roku 2019 to byla první zkouška, během bouřlivého roku 2020 další tři. A chceme 
dál. Dál trénujeme a trénujeme a trénujeme a příští rok jsou naším cílem druhé stupně 
v sutině i terénu. Dnes je Amigo ve fázi, kdy spolehlivě hledá zcela ukryté figuranty v hloub-
ce i ve výšce. V sutinách i v terénu. Těžší překážky a poslušnost ho moc baví se učit. Tak 
snad se nám zadaří. Oba nás to neskutečně baví. Přál bych všem vidět ho a poslouchat, 
když se blížíme ke cvičáku, k sutině, prostě na trénink. To jeho nadšení... 
 
A pak? Chceme se pokusit, směřujeme k tomu v tréninku, o praktické zásahy. Doufáme, 
věříme, makáme. Držte nám palce, ať potřebné zkoušky splníme a třeba se dočkáme stra-
káče záchranáře v praxi ;) 
 
Věnováno Otylce, největší kamarádce a podporovatelce 
 
Hynek Dlouhý  
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Vaše úspěchy a příběhy 

Jak jsme zkusili online 

Nejsem úplně cvičákový typ, ale ráda občas vyrazím na nějaký výcvikový víkend či seminář. 

Kvůli tomu, že se tam něco naučíme, kvůli tipům, které z knih nevyčtete, kvůli přátelské 

atmosféře. Tak tohle všechno je teď trochu kompli-

kované. Už nějakou dobu jsem se přitom zabývala 

myšlenkou, že bych měla s Brebtou absolvovat něja-

ký kurz zacílený na péči veterináře. Ačkoli totiž od 

mala trénujeme různé osahávání oušek, tlapiček, 

koukání na zoubky… Tak při vstupu do veterinární 

ordinace Brebta neomylně zamíří pod rentgen a tam 

se zodpovědně bojí. Dokonce i ve chvíli, kdy náš pan 

veterinář (fakt je to jeden z těch nejhodnějších na 

světě – a to znám i Leu a Pavlu!) vytáhne z kapsy 

„voňavé“ kousky sušených plic. A protože jsem do-

stala tip na Radechu Spudilovou, že takové kurzy 

pořádá, kontaktovala jsem ji. Měla jsem štěstí, trefila 

jsem se do okamžiku, kdy otevírala online kurz, pro-

tože teď nelze jinak. Takže jsem se zapsala. 

Trochu komplikací možná bylo, že kurz byl osmitýdenní a Brebta byla (pravděpodobně) 

třetí týden březí. A jak se v dalším týdnu ukázalo, byla. Takže jsme obě měly tak trochu jiné 

starosti. S ní mlátily hormony, měla dny, kdy by snědla cokoli, i dny, kdy byl zájem o jídlo 

(a tudíž i o cvičení) nulový. A já, od přírody trochu málo důsledná, jsem v době její nechuti 

prostě necvičila. A taky jsem trochu bojovala s technikou, protože to různé klikání, stahová-

ní, nahrávání prostě nedělám levou zadní. Brebta porodila šest malých haFíků ještě před 

koncem kurzu, a to už jsme pak necvičily vlastně vůbec. 

Ale i tak jsem ráda, že jsme to zkusi-

ly. Nechci popisovat, co a jak jsme 

se učily – to je parketa právě Rade-

chy. Spíš jde o to, jak to probíhalo – 

abyste měli představu, jestli je tako-

vý podobný kurz pro vás. 

Radecha založila na facebooku sku-

pinu, kam pozvala jen účastníky 

kurzu. 

Každý jsme ve skupině napsali jeden příspěvek. V něm jsme představili (vlastně představily, 

jak to často bývá, účastníci byly samé holky a jejich psi, takže zůstanu u toho „y“.), a přidaly 

fotku lidskopsího týmu. 

Pod tímto příspěvkem jsme pak rozvíjely své vlákno – sem jsme přidávaly své dotazy, po-

střehy, odkazy na natočená videa. Každá jsme tak měla svůj „šuplík“, kde jsme měly historii 

svého snažení pohromadě. 

Ano, točily jsme videa. Tady má výhodu ten, kdo má lidského parťáka, který ho bude natá-

čet. Kdo takového člověka nemá, měl by si pořídit stativ na mobil – mobil máte při ruce 

a tak nejspíš budete natáčet na něj. Když ho však jen někde opřete, nebude to ono – bude-

te se muset přizpůsobit prostoru a určitě někde bude něco překážet. Stojánek vám kupodi-

vu dá prostorovou svobodu. Potvrzuji, vyzkoušela jsem obě verze. 
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Vaše úspěchy a příběhy 

Radecha nám každý týden poslala v pdf teoretický cvičební manuál – s vysvětlením, co bu-

deme dělat, proč to budeme dělat a jaké s tím má osobní či tréninkové zkušenosti. Plus 

k tomu přidala několik videoukázek, jak to máme dělat a na co si dát pozor. 

A my se pustily do práce. Trénovaly jsme. Natáčely jsme se. Facebook zklamal a videa nešla 

dávat do komentářů našich vláken, takže jsme daly videa jinam (například na youtube) a do 

svého vlákna daly proklik. 

Radecha zodpovědně naše videa prohlížela a v komentářích (stále v tom našem šuplíku na 

facebooku) nám radila, na co si dát bacha. A byly to mnohdy maličkosti, kterých si prostě 

sami na sobě nevšimnete. „Zkus dát tu ruku níž, ona si ti sedá, když je tak vysoko.“ „Proč ji 

oslovuješ dvakrát?“ „Dej si ty pamlsky doprava, ona se ti k nim stáčí, jak pro ně saháš kří-

žem.“ A ono to začalo fungovat. Po pár pokusech jsme jednotlivé úkoly docela zvládaly. 

Podotýkám, vše bylo milé a přátelské, proložené mnoha pochvalami za dílčí úspěchy – to 

píši, abych zažehnala obavy těch, kdo pamatují vojnu či normalizační školní výuku. A velká 

výhoda – můžete si ty situace a komentáře přehrávat pořád dokola a nic nezapomenete. 

My účastnice jsme sledovaly své vlákno, ale mohly nahlížet i do vláken ostatních – prohlížet 

jejich videa a poučit se z jejich postupů i chyb. Kupodivu, cizí chyby člověk totiž vidí hned – 

znáte to o třísce v oku bratra a trámu v oku svém… Tak na tohle já ale bohužel neměla vů-

bec čas. Škoda, protože to může být opravdu přínosné. A to je pro mne také pro změnu 

nevýhoda onlinu – sice máte mnoho studijního materiálu, ale nestíháte. Na „živém seminá-

ři“ se věci odehrají během pár hodin, nemusíte stále někam překlikávat, nic jiného vás ne-

rozptyluje – jste tam, makáte a soustředíte se. 

Výsledek? S Brebtou jsme stále napůl cesty. Za velký úspěch ale považuji třeba to, že když 

vezmu do ruky SVOJI lahvičku s pleťovou vodou, Brebta se nezdekuje pod schody (ano 

u veta se bála pod rentgenem, doma běhá do přístěnku pod schody). A ostříhat drápky na 

předních tlapkách už taky zvládáme celkem na pohodu. Ačkoli jsme nebyly nejpilnější stu-

dentky, podklady máme a chystáme se svým hlemýždím tempem pokračovat dál. První 

velká akce nás čeká za pár dní – veterinář dojede na kontrolu vrhu. Tak snad v domácích 

podmínkách si od něj Brebta ten pamlsek vezme. 

PS. Radeše díky za trpělivost a vám, máte-li podobné problémy, její rady doporučuji. 

Jolana Nováková 
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Vaše úspěchy a příběhy 

Strakáč za odměnu 

Už nějakou dobu přemýšlím, co přesně napsat o naší cestě k ČSP. Doma jsme měli zatím 

dva psy, po sobě, ne zároveň. A dlouhých 5 let po smrti labradora Sirinka nastal okamžik 

pro pořízení nového pejska. Přesně si pamatuji, když jsem v prosinci 2019 po Vánocích se-

děla v kuchyni a našla informace o narození Káčkového vrhu Bonasa Sorbus. Když jsem paní 

Jeřábkovou zkusmo kontaktovala, štěňátka byla předběžně rezervovaná. I tak jsem si šla 

půjčit její knížku u nás v knihovně a víceméně bylo doma rozhodnuto. Chtěli jsme ne malé-

ho, ne příliš velkého psa, aktivního parťáka, ale ne pracovního „blázna“, ne moc chlupaté-

ho, no a české plemeno jako bonus! Během ledna se fenečka Karotka uvolnila, ale… Chtěli 

jsme spíš pejska, a chovatele někde poblíž u nás, takže jsme s díky odmítli. Pak jsem jen 

smutně sledovala, jak je Karotka zadaná, jak roste, a nějaké štěňátko v našem dosahu ne-

bylo. Takže nastalo hledání. Byli jsme se i podívat na návštěvě u paní Šimšové cestou ze 

Vsetína a když jsme viděli jejich Endi naživo, hledali jsme o to více!  

Naštěstí jsme byli brzy úspěšní a u paní Charousové jsme našli volného psího kluka. Ne-

mohli jsme si vybrat, ostatní štěňátka byla přesně zadaná. To ale vůbec nevadilo. Už jsme 

jen čekali na květnový odvoz domů. Mezitím, jak si všichni pamatujeme, vypukla akce viro-

vá a děti nechodily do školy, my do práce, a na procházky jsme vyráželi zatím sami. Přes 

všechny komplikace, čas jako stvořený pro nového člena rodiny.  

Začátkem května jsme si tedy mohli pejska odvézt. Ze šesti narozených štěňátek byla doma 

už jen tři, dvě holky a Sopík. Kdybych před tím nezažila přesně stejný první kontakt s naším 

novým psem, byla bych asi krapet vystrašená. Obě holky nás radostně vítaly, motaly se 

mezi námi, jen Sopík se utíkal schovat do boudy. Dvakrát. Nic mu to ale nebylo platné, nás 

rozhodně neodradil. U předchozího Sirinka se seznámení konalo na psí chlup stejně a pak 

nám dělal 14 let samou (skoro) radost! Takže vše proběhlo, jak bylo naplánované, a měli 

jsme pejska. Už doma jsme přemýšleli o volacím jménu, a shodli jsme se na Spikovi (no 

a Typotvoroflekatá používáme opravdu jen zřídka). Od té doby jsou naše dny takové šťast-

nější. Žádné teskné noci se nekonaly, Spike se brzy naučil, co může doma a co venku, socia-

lizujeme pečlivě – první psí kamarád je Pedro – devítiletý kříženec dogy a RR, máme za se-

bou cesty autobusem, vlakem, první víkend mimo domov, první dovolenou v Rakousku, 

první kempování, no samá pozitiva a… znáte to! Jasně, také první dávku peroxidu na veteri-

ně, abychom dostali ven z bříška obal od paštiky sežrané ze stolu na zahradě – skokan je to 

fakt dobrý!  

Zkrátka si myslíme, že jsme museli být neuvěřitelně hodní, a máme strakáčka za odměnu! 

A protože se nám moc líbí celá vaše rodina, rádi jsme přijeli jako diváci do počtu na výcviko-

vý tábor ve Spálovském mlýně. Abychom poznali více skvělých psů a jejich lidí. Rozhodně se 

nám to moc líbilo (až na počasí, pochopitelně…), jen jsme od té doby pořád byli ve střehu, 

kdy už TO jako přijde. Většina vás zkušenějších popisuje více či méně svéráznou povahu 

a různé libůstky u svých psů. Spajda má zatím pravda jenom 10 měsíců, ale zatím si nemů-

žeme stěžovat. Je to prostě opravdu společník ke všemu. K řádění venku i k odpočinku na 

gauči. Snaží se moc a poslouchá, běhá často na volno, v lese a na polích chodí většinou po 

pěšinkách jako my. No a jenom doufáme, že TOHLE je ta pravá strakatá povaha, která pře-

čká i jeho začínající pubertu!  

Spajdova smečka v. r.  
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Aféra s autem 

Když jsme si pořizovali štěně, ze všech stran jsme slyšeli otázku, zda jsme připraveni. I přes 

důkladnou přípravu, načítání odborné literatury, účast na diskusních fórech, nakupování 

psí výbavičky včetně přírodního psího šampónu bez parabenů, jsme stále nechápali, co 

všichni tou přípravou myslí. 

Po tříletém soužití s nejúžasnější českou strakatou fenkou Briky mohu napsat, že všichni 

hovořili o přípravě duševní. Pochopili jsme, že je nutné být připraven takzvaně „na všech-

no“. Český strakatý pes je totiž naprosto unikátní. S ním se celý váš život multiplikuje v kaž-

dém ohledu. Vaše fyzička vzroste pobíháním po lesích a hájích, váš společenský život ožije 

setkáním se stejně postiženými blázny ze Spolku Strakáčů, vaše partnerské vztahy se posílí, 

protože pejsek vás donutí táhnout za jeden provaz, jinak se okamžitě stává hlavou rodiny 

a chod domácnosti (tedy jeho zbytek) je ohrožen. 

Multiplikace se ovšem týká také zážitků. Soukromě je v rodině dělíme na méně závažné, 

mezi které patří sem tam sežvýkaná bota nebo rozhrabaný koš, a pak na významné pro-

hřešky, nesoucí znaky „AFÉRY“. Mezi aféru se již například řadí rozkousání kuličkového se-

dacího vaku, kdy vás doma přivítá oživlá koule ze stovek polystyrenových kuliček 

s ocáskem. Mezi aféry se také řadí nezapomenutelná akce návštěva. 

Podzimní odpoledne jsme využili k návštěvě přátel. Jejich obrovská, zarostlá zahrada oka-

mžitě pohltila Briky do svých zákoutí, pes šťastně zkoumal všechny její konce, zatímco my 

jsme si vychutnávali v klidném rozhovoru čaj a sušenky. Tématem byly stavební práce, kte-

ré v posledních měsících zaměstnávaly obě rodiny. Naši přátelé právě pracují na nové tera-

se, natírají prkna, která se chystají příští týden pokládat. Když padla tma, dlouze jsme se 

ještě loučili u auta, takže když se Briketa vynořila z útrob zahrady, rychlým povelem „hop“ 

jsme ji naložili do kufru a spěšně se rozjeli k domovu. Doma jsme v rozsvícené garáži ote-

vřeli kufr auta a ztuhli jsme. Celý vnitřek kufru byl rudě červený. Fleky byly jak na podlaze, 

tak po všech stěnách. Briketa ležela v klubíčku na dece a ani se nehnula. Její kožíšek byl 

také červený, nejvíce pak na ocásku. Její pyšný chvostík bohatých chlupů byl celý krvavě 

rudý. Zastavil se nám dech. Hororovému výjevu chyběla už jen zakrvácená sekyrka. Najed-

nou se však Briky probudila a jala se nás vítat, jako bychom se neviděli minimálně po celý 

den. Radostně seskočila z korby auta a motala se mezi našima zkoprnělýma nohama. Zdála 

se naprosto v pořádku. Pohmatem jsem zkontrolovala, že ocásek nikde nekrvácí. Až poté 

jsem se začala uklidňovat a prozkoumala jsem interiér kufru. 

Barva… byla to barva! Červená olejová barva, kterou přátelé natřeli dubová prkna pro no-

vou terasu. Měli je rozmístěná v zahradě na židlích, aby uschla. Briketa šmejdila kolem nich 

a ocas měla v ideální výšce tak, že stírala chlupy veškerý nátěr. V autě pak máchala ocasem 

na všechny strany a barvu rozstříkala úplně po celém interiéru kufru. Jak jsme odjížděli ve 

spěchu a za tmy, nikdo si na strakatém kožíšku barvy nevšiml. 

Úklid olejové barvy z auta byla lahůdka. Koupání psa také. Barva ze srsti nechtěla dolů a po 

dlouhých minutách ve sprše, kdy došlo (konečně) i na super duper bio.. hypo… vega... -ický 

psí šampon se rudě červená změnila na růžovou. Nejvíce se držela na bílých chlupech, tam  

Následují příběhy, které majitelé strakáčů zaslali do redakce Magazínu Auto 

v prosinci 2020. Tam vyšly ve zkrácené verzi, my si je zde můžeme dopřát 

v původní délce.   
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přetrvávala několik týdnů. Sousedi, kteří jsou milovníci koček, si nad Briketkou div neuplivli. 

Určitě si mysleli, že už nevíme, co by, tak jsme si psa dobrovolně obarvili na růžovo. ☺ 

Prostě strakaté nadělení v podobě rozkošného, tříbarevného štěňátka vám rozzáří život ve 

všech směrech. Jen se nezapomeňte sami sebe zeptat, zda jste připraveni?... Na vše? 

Jitka Barlová 

Naše cestování s pejskem 

Měli jsme postupně tři čtyřnohé členky naší rodiny, které vždy doplňovaly posádku našeho 

auta. Posádku tvořili naši dva kluci Pavel a Petr, manželka Hana a já. Fenky Linduška, Sallyn-

ka a Otylka seděly vždy způsobně a podle předpisů připoutané bezpečnostními pásy v kabi-

ně. Tedy žádné zavírání do kufru či klece! Všude jsme sdíleli všechny radosti a také starosti 

vždy společně. 

První Lindušku, fenku dlouhosrstého jezevčíka si vyprosili naši kluci a vezli jsme si ji ze Slo-

venska v krabici od margarínu domů i přes prvotní odmítání manželky. Kluci, osm a pět let, 

to ale vymysleli báječně. Po domluvě s dědou, který říkal, že dostanou od něj dárek, přived-

li maminku do stáje. Maminka uviděla osm nádherných štěňátek, která se k ní sesypala 

bůhví odkud, a bylo jasné, že Linduška bude naše. Na to, že Lindušce tehdy bylo jenom 

7 týdnů, proběhla cesta bez problémů. Kluci přesně plnili pokyny a hlídali harmonogram 

zastávek pro vyvenčení a ostatní potřeby. Linduška spokojeně spala a péče kluků, teplá 

deka byly pro ní určitě lepší než sláma ve stáji. Po příjezdu domů jsme museli všichni na 

balkon a začal u nás lov na vetřelce. Linduška byla zablešená. Manželka ji držela, já lovil, 

zabíjel a kluci dělali za každou ulovenou blechu čárky. Sousedi v paneláku se druhý den 

ptali, co jsme to měli na balkóně za slávu. Slavili jsme řádně každou čárku a bylo jich celkem 

52. Naši kluci s Linduškou vyrůstali a byla to jejich parťačka po celých 14 let. Milovala cesto-

vání, také všechny neplechy v dětském pokoji. Měla ráda zimu a klouzání na klouzačkách. 

Čím víc bylo dětí, tím víc se předváděla. 

Druhou fenku německého ovčáka Sallynku jsme si pořídili k novému domečku a na velkou 

zahradu, a to byl její svět. Měla krásnou, lesklou, černou srst bez jediného bílého chloupku 

a na slunci zářila jakoby postříbřená. Cestování autem, její druhá láska, mělo jednu zvlášt-

nost. Nelíbilo se jí sedět vzadu, ale seděla vždy vedle mne jako navigátor. Manželka a kluci 

byli namačkáni na zadním sedadle. Všichni lidé na chodnících a zastávkách se usmívali. Děti 

na přechodech pro chodce jí dokonce mávaly. To se Sallynce velice líbilo a tvářila se důleži-

tě. Nikdy si na sedadle auta nelehla, pozorně sledovala cestu a známí se ptali, zda mi hlásí: 

„Zprava dobrý“. Důležitý, přísný vzhled a to, že byla celá černá, budilo dojem, že je zlá 

a nebezpečná. Přitom hodnějšího vlčáka byste těžko hledali. V noci nebyla vůbec vidět. 

Kolikrát při večerním venčení na zahradě jsem viděl běhat jenom svítící oči. Nikomu nikdy 

neublížila a její vzhled nám snad pomohl při rekonstrukci našeho domu. Pozorně pozorova-

la pracovníky a jeden z nich říkal druhému: „Já se Franto toho psa bojím, on se na mě po-

řád dívá.“ Franta odpověděl: „Tak nekecej a dělej, dá ti pokoj.“ Domníváme se, že díky 

Sallynce stavební firma splnila vše do puntíku a ve slíbeném termínu. 

 

Úvod 1 

Kalendář 

Pozvánky 
2 

Proběhlé akce 8 

Klubová výstava 

• výsledky 
14 

Bonitace 

• výsledky 
15 

Složené zkoušky 20 

Schůze 

Kluboví šampioni 
21 

Chovatelství 

• Evidence štěňat 
22 

Chovatelství 

• Pravidla plemenitby 

• Pár slov k vydávání 

KL 

23 

Narozené vrhy 24 

Vaše úspěchy a 

příběhy 
27 

Pro mladé a hravé 36 

Obsah: 



 

Strakatý e-zpravodaj 30/2021 

34 

Vaše úspěchy a příběhy 

 

Jak šel čas, kluci vyrostli, založili si své rodiny, pořídili si vlastní pejsky a nám přibyla vnou-

čátka. Pouze posádku našeho auta tvořili jenom dva lidé. Přišel důchod, touha po cestování 

a rozhodli jsme se tedy pro třetího pejska. Koupili jsme si fenku Českého strakatého psa 

Otylku, z chovatelské stanice Červený muškát. Netušili jsme, že to bude také automobilist-

ka, ale již ve třech měsících odešla řídit dopravu na frekventovanou silnici číslo 13. Ulevilo 

se nám, že všechna auta zastavila. Manželka ji vzala do náruče a nebudete věřit, že i otrlí 

kamioňáci a autobusáci se dovedou i usmívat. Otylka to takto na auta již nikdy znovu nevy-

zkoušela, ale jízdu v osobním autě jako člen posádky milovala. Pamatovala si trasy za vnou-

čaty a za nákupy. Kuňkala, když jsme náhodou jeli jinudy, ale když jsme jí řekli, že je to dob-

ré a jedeme správně, ulehla pokojně na zadním sedadle.  

Protože byla moc krásná, začali jsme s ní jezdit na výsta-

vy, a to patřila ještě do kategorie juniorů. Zjistili jsme, že 

výstavy byla její velká závislost. Jakmile dostala výstavní 

vodítko, stala se z ní modelka první třídy a radostí zářila. 

My s manželkou samozřejmě také a vitrína doma se plnila 

medailemi, kokardami a poháry. Cestování po výstavách 

doma i v zahraničí nám ale kazily problémy s ubytováním. 

Tenkrát pejskové do hotelů moc nesměli. Abychom si vzájemně nekazili radost, pořídili 

jsme si obytné auto, a to byla výhra největší. Všichni jsme byli spokojeni a Otylka brala oby-

tňák jako svoji boudu. Kolikrát při návratu domů se jí ani nechtělo vystupovat. Užívali jsme 

si cestování po krásách přírody a památek, bydleli v kempech, stali se členy karavan klubu 

a setkávali se s přáteli.  

Jednou nám Otylka zprostředkovala seznámení svým způsobem. Ráno v kempu vyběhla 

ven a vrátila se s buřtem v zubech. Vedle našeho auta si právě německá rodina připravova-

la snídani. My jsme okamžitě vyrazili s omluvou a seznámili jsme se s bezvadnými lidmi, se 

kterými jsme se pravidelně dlouhá léta setkávali. Skupina kolegů, karavanistů často zorga-

nizovala společný výjezd, a to pak byly nádherné večery se zpěvem, dobrým pitím a jídlem. 

Jednou, když už Otylka chtěla do své „boudy“, odvedli jsme ji a uložili ke spánku. Dveře 

obytňáku jsme zavřeli a šli pokračovat. Hlídání jsme měli zajištěné. Stalo se však to, že Otyl-

ce se povedlo skočit na dveře tak, že je zajistila zevnitř a klíče od dveří i od kabiny byly ve-

vnitř. Nedovedete si představit, kolik se za hluboké noci a v kempu najde pomocníků a radi-

lů, jak se vloupat do vlastního obytného auta. Povedlo se, radost byla veliká. 

Těch nádherných chvil nejenom v autech bylo s našimi pejsky miliony. Vzájemně jsme si 

užívali a starali se o sebe a poslední Otylka byla snad jednou z nás. Předchozí pejskové byli 

trochu ochuzení, protože jsme chodili do práce a řešili běžné starosti s nemocema kluků, 

stavbou domečku a další. Odchodem do důchodu, získáním Otylky jako třetího člena naší 

posádky, začalo nové období našeho štěstí. Zůstalo nám spoustu zážitků, 

všichni pejskové jsou stále mezi námi ve vzpomínkách, na fotografiích 

a videonahrávkách. 

Své vzpomínání bych zakončil slovy klasika: Bohatý člověk má na sobě 

drahé oblečení, šťastný člověk má na sobě psí chlupy. 

Pavel Vaculík 

 

Úvod 1 

Kalendář 

Pozvánky 
2 

Proběhlé akce 8 

Klubová výstava 

• výsledky 
14 

Bonitace 

• výsledky 
15 

Složené zkoušky 20 

Schůze 

Kluboví šampioni 
21 

Chovatelství 

• Evidence štěňat 
22 

Chovatelství 

• Pravidla plemenitby 

• Pár slov k vydávání 

KL 

23 

Narozené vrhy 24 

Vaše úspěchy a 

příběhy 
27 

Pro mladé a hravé 36 

Obsah: 



 

Strakatý e-zpravodaj 30/2021 

35 

Vaše úspěchy a příběhy 

Povídání o jízdě nejízdě 

Nemám moc ráda zimní čas. Do práce za tmy, z práce za tmy. Zima, na silnici čvachta… 

A ještě jsem ten den musela nakoupit, protože doma už opravdu při snaze najít něco k jídlu 

z chladničky vypadl jen kus ledu… A za pár dní Vánoce. Takže vezu domů nacpaný kufr, ná-

kup je i na zadních sedačkách. Zaparkovala jsem před domem a povolala zbytek rodiny 

k nošení tašek a přepravek. Když jsme vše řádně umístili, uvařili jsme si kávu a na talířky za 

odměnu naservírovali zákusek. Slastná chvíle na závěr dne… „Kde je Anka?“ vzpamatovala 

jsem se vzápětí. 

Fenka Anka nikde. A tak jsme celkem logicky došli 

k závěru, že během přesunování nákupu vyběhla do 

bílé tmy čuchat srnčí a zaječí stopy. Volání od vrátek 

bylo marné, okamžitě jsme zorganizovali záchrannou 

akci. Jeden je doma a čeká, kdyby se vrátila sama. Tři 

brázdí okolní pole a remízky, kam běžně chodíme 

venčit. Vybaveni vodítky, píšťalkami a baterkami 

vyrážíme do terénu. Zatímco na silnici je čvachta, 

v remízcích se boříme po kolena do sněhu, do toho 

“romanticky” sněží. Postupně se střídáme na domácí 

hlídce, při které je možné dát si horký čaj. Jako 

„nejstatečnější“ vydržím v terénu nejdéle a domácí 

hlídku si beru až po hodině a čtvrt marného hledání, 

kdy jsme všichni promáčení a zmrzlí. Stojím u bran-

ky, pískám a volám. A v tom mi to dojde… Nedůvěři-

vě se jdu podívat k autu, kde na zadní sedačce sedí Anka a zvědavě hledí, co blázníme… 

No jasně – jak jsme nosili nákup, pletla se nám pod nohama a když jsem nechala otevřené 

dveře skočila do auta. A já ji tam spokojeně zavřela s tím, že na ni alespoň nešlápneme 

a neztratí se. Ve víru vybalování mrkve, mouky a papírových kapesníčků jsem na to okamži-

tě zapomněla. Ačkoli jindy Anka z auta vesele poštěkává, když jde někdo kolem, když jsme 

jí divadlo dělali my, byla tiše jako myška… Volám okamžitě pátračům a stahuji je z terénu, 

vařím grog, sypu si popel na hlavu, ale beztak ještě dlouho poslouchám špičkování o tom, 

„jak tenkrát máma schovala Anku do auta a nás nutila ji ve vánici hledat“. 

Jolana Nováková 
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(Nejen) pro mladé a hravé  

Zimní rado (stracho) – vánky 

Hurá , hurá , máme sníh,  

strakáč letí na saních. 

Co to vidím? Vpředu pán,  

ten ho táhne celkem sám.  

V sněhu bílém zajíc malý,  

strakáč i pán se zadívali. 

Představu má každý svou,  

jestli mlsky zaberou... 

či nikoliv? 

Utíká zajíc, strakáč... 

a za nimi pán po poli.  

 

1. Poskládej písmenka z básničky dle indicií a pořadí, vylušti tajenku a dozvíš se, bez čeho se 

žádný strakáč neobejde.... 

 
1. řádek, 3. slovo, 2. písmeno – pořadí v tajence 8 

2. řádek, 2. slovo, 1. písmeno – pořadí v tajence 5 

3. řádek, 3. slovo, 4. písmeno – pořadí v tajence 10 

4. řádek, 4. slovo, 4. písmeno – pořadí  v tajence 13 

5. řádek, 2. slovo, 3. písmeno – pořadí  v tajence 4 

6. řádek, 1. slovo, 1. písmeno – pořadí  v tajence 1 

7. řádek, 1. slovo, 1. písmeno – pořadí  v tajence 7 

7. řádek, 3. slovo, 5. písmeno – pořadí  v tajence 6 

8. řádek, 3. slovo, 4. písmeno  – pořadí  v tajence 12 

9. řádek, 2. slovo, 7. písmeno – pořadí  v tajence 3 

9. řádek, 1. slovo, 1. písmeno – pořadí  v tajence 11 

10. řádek, 1. slovo, 4. písmeno – pořadí  v tajence 2 

11. řádek, 3. slovo, 1. písmeno – pořadí  v tajence 9 

Z podnětu rodiny Chrenkových máme v e-zpravodaji novou rubriku. Chrenkovi se 

postarali i o první obsah. A co vy ostatní, přidáte se? Podělte se s námi o své obráz-

ky, básničky, kvízy, fotky výtvorů či jiné nápady s tematikou strakáčů.  
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Obsah: 

2. Nakresli obrázek na téma básničky –  obrázek zašli do strakaté redakce 

(dana_vanourkova@seznam.cz), napiš své jméno, příjmení a kolik je ti let. Nejhezčí obrázky 

budou zdobit příští číslo Strakatého e-zpravodaje. 

 


