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Vážení přátelé, milovníci a ostatní příznivci strakáčů, 

vítejte při četbě 31. čísla Strakatého e-zpravodaje. Smyslem Zpravodaje je informovat vás 

o tom, co se stalo, děje či plánuje kolem strakáčů. Covidové restrikce se rozvolňují, takže 

pořádat a plánovat se již může. Mnozí strakáči pilně sportují, trénují, soutěží a výletují, jak 

je vidět z průběžných výsledků strakaté turistiky a soutěže o pracovního strakáče roku. 

Stále se můžete zapojit do nácviku vystoupení na podzimní Světovou výstavu v Brně nebo 

alespoň nabídnout svou pomoc v prezentačním stánku plemene —info zde. Musíme jen 

doufat, že nám nějaká další vlna epidemie nezhatí budoucí akce, což by nás moc mrzelo, 

neboť my, lidé od strakáčů, se setkáváme rádi. Svědčí o tom mimo jiné skutečnost, že 

všechna místa na zářijové Setkání strakáčů byla obsazena během prvního večera po spuš-

tění přihlašování.  Akci Štěňata strakatá jsme museli přesunout z jara na podzim a pevně 

věříme, že nám ji letos nic nezhatí.  

Máte zajímavý zážitek z lovu bodů do strakaté turistiky? Objevili jste úžasné místo na výlet 

se psem? Získali jste nějakou sportovní či výstavní trofej? Chcete ostatní pozvat na zajíma-

vou psí akci? Nebo dokonce plánujete nějakou uspořá-

dat? Máte nápad nebo návod pro ostatní? Chcete se 

podělit o zajímavý příběh, povídku nebo básničku? Piš-

te, organizujte, foťte a posílejte na emailovou adresu: 

dana_vanourkova@seznam.cz.  

 

Strakatý e-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou KCHMPP 

a Spolku českého strakatého psa. 

https://www.strakataturistika.cz/prubezneporadi
https://www.pracovnistrakac.cz/vysledky
https://www.spolekstrakacu.cz/event/svetova-vystava-brno
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Mistrovství strakáčů 
 
28.10.2021: MČR Spolku ČSP pro české strakaté psy v canicrossu, místo: Stará Boleslav 
• propozice a přihlašování koncem léta 
• více informací na: https://strakaty-denik.webnode.cz/mcr-ceskych-strakatych-psu-

canicross 
 
Podzim 2021: MČR českých strakatých psů v agility - místo bude upřesněno později 
• propozice a přihlašování koncem léta 
• v případě zájmu určitě počítám i s kategorií A0 pro úplné začátečníky a veterány 

více informací na: https://strakaty-denik.webnode.cz/mcr-ceskych-strakatych-psu-
canicross 

 
S oběma akcemi zatím počítáme a budeme se snažit uspořádat dle aktuální situace, případ-
ně se pokusíme přesunout na nějaký další možný termín jako loni, zrušení bude až poslední 
možnost.  
 
S pozdravem 
 
Míša Drahošová a Ema 

Pozvánky 

Kalendář 

 10. – 12. 9. 2021 Setkání strakáčů — Tábor na strakato, Moravský Beroun 

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

30. 9. 2021 Uzávěrka příjmu fotografií do kalendáře, info níže v textu 

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

22. – 24. 10. 2021 
Štěňata strakatá, Vrbno u Blatné (akce pro strakáče narozené 

v roce 2020, podrobnosti zde) 

28. 10. 2021 MČR Spolku ČSP pro české strakaté psy v canicrossu, Stará Boleslav 

Podzim 2021 MČR českých strakatých psů v agility, bude upřesněno  

20. 11. 2021 Členská schůze KCHMPP a Spolku ČSP, Praha, hotel Svornost 

https://strakaty-denik.webnode.cz/mcr-ceskych-strakatych-psu-canicross
https://strakaty-denik.webnode.cz/mcr-ceskych-strakatych-psu-canicross
https://strakaty-denik.webnode.cz/mcr-ceskych-strakatych-psu-canicross
https://strakaty-denik.webnode.cz/mcr-ceskych-strakatych-psu-canicross
https://www.wds2021.cz
https://www.spolekstrakacu.cz/event/stenata-strakata-2021


 

Strakatý e-zpravodaj 31/2021 

3 

Kalendáře Spolku ČSP 2022 
 
Milí strakáčníci - fotografové! 

Kalendář Spolku ČSP pro rok 2022 budeme opět vytvářet z vašich fotografií strakatic a stra-
katců. Tentokrát jsme zvolili umělecky náročné téma - Strakáči - krásné a netradiční záběry. 

Budeme rádi, když se s námi podělíte o snímky, které se vám povedly - strakáči na zajíma-
vých, netradičních záběrech nebo místech, neobvyklé působivé fotografie, umělecké foto-
grafie, nikoliv však počítačově „vylepšené“. Kalendářem chceme naše bláznivé plemeno pro-
pagovat, takže bude dobré, když bude na obrázku strakáč alespoň trochu k poznání. 

Fotografie, které nám chcete nabídnout pro výběr do kalendáře, posílejte prosím přes web 
uschovna.cz, nebo prostřednictvím jiné služby pro ukládání větších elektronických zásilek, na 
e-mail info@spolekstrakacu.cz. 

Fotky by měly mít rozlišení ideálně kolem 4000 x 3000 pixelů, ve formátu JPEG, pokud mož-
no bez úprav a ořezávání. Posílejte klidně i menší fotky, ale čím větší rozlišení, tím lépe. 

Termín ukončení zasílání fotek je konec září 2021. 
Už se na vaše umělecké strakaté fotografie moc těšíme! 

 

Kristýna Franková 
 

mailto:info@spolekstrakacu.cz
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27. 2. 2021 bonitace KCHMPP, Kolín, bonitovala: Mgr. Vendula Rybárová 

Brambůrka z Lešanské zahra-

dy 

*05.05.2019 

kohoutková výška: 50 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 13,6 kg  

obvod nadprstí: 10,0 cm  

DKK A 

LP 0 / 0 

 

Brusinka z Lešanské zahrady 

*05.05.2019 

kohoutková výška: 47 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 10,0 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

DKK A 

LP 0 / 0 

 

Fren z Luční ulice 

*17.07.2018 

kohoutková výška: 48 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 16,5 kg  

obvod nadprstí: 10,0 cm  

DKK A 

LP 1 / 1 

 

Výsledky 
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1. 5. 2021 bonitace KCHMPP, Mladá Boleslav, bonitoval: Karel Hořák 

Miki z Majklovy zahrady 

*18.01.2018 

kohoutková výška: 50 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: černožlutobílá dlouhá  

hmotnost: 17,6 kg  

obvod nadprstí: 10,5 cm  

DKK C 

LP 0 / 0 

 

Nasťa z Majklovy zahrady 

*12.02.2019 

kohoutková výška: 44 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: černožlutobílá dlouhá  

hmotnost: 10,6 kg  

obvod nadprstí: 8,5 cm  

DKK B 

LP 0 / 0 

 

Výsledky 
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12. 6. 2021 bonitace Spolku ČSP, Beroun, bonitovala: Ing. Alena Košťálová 

Adalia Colens Veselé tornádo 

*11.06.2019 

kohoutková výška: 47 cm  

skus: nůžkový 

chrup: chybí P1 obostranně 

nahoře  

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 13,3 kg  

obvod nadprstí: 9,5 cm  

DKK B 

LP 1 / 1 

 

Alumina Aurum Momentum 

*17.12.2019 

kohoutková výška: 49,5 cm  

skus: nůžkový 

chrup: chybí P2 a P4 obou-

stranně dole  

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 12,7 kg  

obvod nadprstí: 9,5 cm  

DKK A 

LP 1 / 1 

 

Argona Aurum Momentum 

*17.12.2019 

kohoutková výška: 51 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 17,5 kg  

obvod nadprstí: 9,5 cm  

DKK A 

LP 0 / 0 

 

Výsledky 
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12. 6. 2021 bonitace Spolku ČSP, Beroun — pokračování 

Bora Sem tam Kladně 

*08.11.2017 

kohoutková výška: 51 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný  

srst: černožlutobílá dlouhá  

hmotnost: 18,0 kg  

obvod nadprstí: 9,5 cm  

DKK A 

LP 1 / 1 

 

Bora u Melluzínky 

*27.04.2018 

kohoutková výška: 44,0 cm  

skus: nůžkový 

chrup: chybí P2 oboustranně 

dole  

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 16,3 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

DKK A 

LP 2 / 1 

 

Božena z Ratinky 

*30.12.2018 

kohoutková výška: 50 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 15,2 kg  

obvod nadprstí: 9,5 cm  

DKK D 

LP 0 / 0 

 

Výsledky 
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12. 6. 2021 bonitace Spolku ČSP, Beroun — pokračování 

Cecílie Sem tam Kladně 

*08.01.2020 

kohoutková výška: 45 cm  

skus: nůžkový 

chrup: chybí P2 oboustranně 

dole  

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 12,6 kg  

obvod nadprstí: 8,5 cm  

DKK A 

LP 0 / 0 

 

Curiozita Balmarti 

*23.05.2019 

kohoutková výška: 41,5 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 10,0 kg  

obvod nadprstí: 8,0 cm  

DKK A 

LP 0 / 0 

 

Cyra z Údolí Blanice 

*02.10.2019 

kohoutková výška: 48 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 13,5 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

DKK A 

LP 0 / 0 

 

Výsledky 
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12. 6. 2021 bonitace Spolku ČSP, Beroun — pokračování 

Dafné z Kraje Thurn Taxisů 

*16.03.2018 

kohoutková výška: 43,5 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá dlouhá  

hmotnost: 12,4 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

DKK B 

LP 0 / 0 

 

Dick Berkast 

*31.03.2018 

kohoutková výška: 50,0 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 14,5 kg  

obvod nadprstí: 10,0 cm  

DKK A 

LP 0 / 1 

 

Diva Decora LeaWil 

*24.05.2018 

kohoutková výška: 45 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 13,0 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

DKK B 

LP 1 / 1 

 

Výsledky 
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12. 6. 2021 bonitace Spolku ČSP, Beroun — pokračování 

Eximus Varius LeaWil 

*28.03.2019 

kohoutková výška: 51,0 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 15,6 kg  

obvod nadprstí: 10,0 cm  

DKK A 

LP 0 / 0 

 

Fifinka ze Strakatého dvorku 

*01.03.2017 

kohoutková výška: 44,5 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: hnědožlutobílá krátká  

hmotnost: 15,7 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

DKK A 

LP 1 / 0 

 

Impala Bonasa Sorbus 

*08.07.2018 

kohoutková výška: 43 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá dlouhá  

hmotnost: 13,0 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

DKK B 

LP 0 / 0 

 

Výsledky 
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12. 6. 2021 bonitace Spolku ČSP, Beroun — pokračování 

Raff Libachar 

*01.10.2019 

kohoutková výška: 47,0 cm  

skus: nůžkový 

chrup: úplný 

srst: černožlutobílá krátká  

hmotnost: 14,5 kg  

obvod nadprstí: 9,0 cm  

DKK C 

LP 0 / 0 

 

Výsledky 

12. 6. 2021 Klubová výstava Spolku ČSP, Beroun, posuzovala: Ing. Alena Košťálová 

psi    štěňata  Andy od Netolického potoka VN1, nejlepší štěně 

  dorost  Columbo Király Puszta  N1 

  mladých  Calvin Dobrovodská hvězda V1, CAJC, BOJ 

  mladých  Lopuch Bonasa Sorbus  V2 

  mladých  Sopík Libachar   V3 

  mezitřída Raff Libachar   V1, CAC 

  otevřená Agio z Lešanské zahrady  V1, CAC, nejlepší pes, BOS 

  otevřená Balónek Király Puszta  V 

  otevřená Bao Baisha   V 

  otevřená Cariann Strakatý kámoš  V4 

  otevřená Devold Nella Belavia  V3 

  otevřená Dick Berkast   V2, rez. CAC 

  otevřená Eximus Varius LeaWil  V 

feny štěňata  Briza ze Strakaté louky  VN1 

  dorost  Ebba Nella Belavia  VN1, nejlepší dorost 

  dorost  Elvita Nella Belavia  VN2 

  mladých  Alumina Aurum momentum V1, CAJC 

  mladých  Angee z Hanylendu  V 

 mladých  Bubina Áduhart   V2 

  mladých  Cecílie Sem tam Kladně  V4 
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Výsledky 

12. 6. 2021 Klubová výstava Spolku ČSP, Beroun — pokračování 

feny mladých  Dixie z Ratinky   V 

  mladých  Dorotka z Ratinky   V 

  mladých  Argona Aurum momentum V3 

  mezitřída Cyra z Údolí Blanice  V1, CAC 

  mezitřída Rajka Libachar   V2, rez. CAC 

  otevřená Adalia Colens Veselé tornádo V2, rez. CAC 

  otevřená Aranka Strakatá packa  V4 

  otevřená Berka České kouzlo  V 

  otevřená Blue Sem tam Kladně  V 

  otevřená Bora Sem tam Kladně  V 

  otevřená Bora u Melluzínky  V 

  otevřená Božena z Ratinky   V 

  otevřená Cesmínka z Chotěšovského dvora V3 

  otevřená Curiosita Balmarti  VD 

  otevřená Dafné z Kraje Thurn Taxisů  V 

  otevřená Diva Decora LeaWil  VD 

  otevřená Fifinka ze Strakatého dvorku V 

  otevřená Glorie ze Strakatého dvorku V 

  otevřená Impala Bonasa Sorbus  V1, CAC, nejlepší fena, BOB 

  otevřená Josta Bonasa Sorbus  V 

  vítězů  Arvika Nella Belavia  V1, CAC 

  pracovní  Arabela Strakaté tornádo  V2, rez. CAC 

  pracovní  Celestie Zli-Rů   V1, CAC 

  veteránů Adélka Barunidlo   V3 

  veteránů Cíněnka Strakatý samet  V1, BOV 

  veteránů Ctislávka Zlatíčko   V2 

 

Fotokatalog z výstavy naleznete zde: https://strakaci.cz/scripts/admin/vystavy_view.php?

rocnik=2021 

https://strakaci.cz/scripts/admin/vystavy_view.php?rocnik=2021
https://strakaci.cz/scripts/admin/vystavy_view.php?rocnik=2021
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Strakatí strakatým 

4. 5. 2015 — to je den, kdy přišel na svět ten nejúžasnější strakáč na světě - Ax Beauty from 

Village. Takový nejúžasnější strakáč Vám určitě právě teď leží doma v posteli, na gauči, 

v boudě, na klíně... máme prostě každý toho svého úžasňáka. 

Asi 3 měsíce před tímto datem, nastalo datum možná ještě osudovější, kdy mi kamarádka 

povídá: „Pořiď si psa, je to s tebou k nevydržení.“ Já nepejskař, člověk trošku vznětlivý, netr-

pělivý, nedůsledný, samotář a lenoch, 

jsem se rozhodl, že kamarádku po-

slechnu a pořídím si psa. A jako vlaste-

nec, chlap odmítající venčit na sídlišti 

jorkšíra, mít doma uštěkaného Jack 

Russela, jsem začal hledat na Gůůglu. 

Znaje pouze českého fouska, jsem si 

vyhledal, co je to zač a po přečtení 

jeho parametrů okamžitě otočil list, 

kde mě dokonalým popisem oslovil 

nenáročný, chytrý a i pro důchodce 

vhodný český strakatý pes. Velikost, váha, nenáročnost a s názvem „český strakatý pes“ to 

byla jasná volba. Začal jsem pátrat po štěněti. Nakonec jsem i díky své netrpělivosti a potře-

bě mít vše hned neskončil v pořadníku u Dáši Vokálové, ale u p. Malichové a její chovatelské 

stanice Beauty from Villalge, která prostě plánovala štěňata dřív… 4. 5. 2015 nastal den „D“ 

a na svět jako první přišel pejsek Axík alias Bobánek. 

Následovaly dny, týdny, měsíce, léta s Axem ve společné pánské domácnosti. Z páníčka se 

i k jeho překvapení, a po několika přešlapech ve výchově, na které nejsem zrovna pyšný, stal 

pejskař. Naučil jsem se být trpělivý, 

v některých věcech důsledný (pes 

v posteli patří do výjimek), 

a z lenocha se stal poměrně aktivní 

muž (a stále svobodný a nezadaný, 

dámy). A jako jeden z největších 

a hlavně nečekaných bonusů jsem 

získal hromadu kamarádů a troufám 

si říct i přátel. Všechny ty akce, pro-

cházky, výlety na kterých jsme 

s Axem byli, všechno co jsme prožili 

a ještě prožijeme, jsou jedny z těch 

nejkrásnějších životních odměn, které jsou nám páníčkům strakáčů v životě dány. 

13. ledna letošního roku si takhle po práci, jako obvykle, vyrážíme venčit do Divoké Šárky. 

Krásný zimní den, i v Praze sníh a dokonce víc než těch 5 centimetrů. Axík běhá jako vždy na 

volno a páníček si to štráduje za ním po cestě, kterou šli spolu snad 1000 krát. Bum, prásk 

a křup a páníček leží s ošklivě zlomenou nohou na zemi, ve sněhu. Axík okamžitě pochopil, 

že se něco děje a začal mě olizovat a hlídat. Každý pejskař v této chvíli dříve než sebe začne 

řešit, co se svým čtyřnohým přítelem. I já jsme začal, kupodivu s chladnou hlavou, prve řešit 

co s Axem, aby neskončil v útulku či u cizích lidí. A na koho jiného se obrátit, než na strakaté 

kamarády, kteří vás nikdy nenechají ve štychu.  

Vaše příběhy 
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Strakatí strakatým — pokračování 

První pomoc v podobě vyzvednutí Axe zajistila skvělá sousedka Lenka a následovalo volání 

SOS Katce Ungrové a Orinovi o pomoc s vyzvednutím Axe u sousedů, hlídáním na pár dnů 

(nakonec z toho byly asi 3 týdny), než se se sádrou sžiji doma a začnu opět chodit s Axem na 

procházky. Katka se mi začala smát: „prý na pár dní,“ netuše, co znamená zlomená noha 

a její rehabilitace. Chyba lávky… ze sádry sešlo a stal se ze mě Robocop s tyčí a šesti šrou-

bama v noze. Taky následovalo procitnutí ze snu, že za pár dní budeme opět běhat… Černá 

můra vyhnala sen na 3 měsíce, kdy jsme se s Axem neviděli naživo, ale pouze prostřednic-

tvím fotek a videí, kdy si Ax neskutečně užíval u Evy, Pavla a Belinky Vlasákových, u Jany, 

Radka, Marečka a Abáše , kterým přijde neskutečný dík za to, že se o Axe krásně postarali 

a obětovali svůj čas na hlídání. 

Básník chtěl říci… se strakáči nezískáváte jen úžasné parťáky, ale i přátele z řad páníčků, kte-

ří vám pomohou ve chvílích kdy to skutečně potřebujete… 

Tomáš Majerko 

Vaše příběhy 

 


