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Úvodem máme pro vás dobrou zprávu — naše odloučení od KCHMPP je již definitivní. Bylo
schváleno Předsednictvem ČMKU, zápis najdete zde: https://www.cmku.cz/data/
dokumenty/2135-zapis-p-cmku-ze-dne-142022.pdf. Rozešli jsme se bez negativních emocí
či vzájemné zášti. Nyní našim strakáčkům nastává další, samostatná a „dospělá“ etapa vývoje. Přejme jim, ať zůstanou pořád stejně skvělí.
Uzávěrka příštího čísla bude na konci září 2022. Doufám, že se na jeho obsahu budete podílet i vy svými články, fotkami, postřehy i jinými příspěvky. Takže pište, foťte a posílejte mi
na emailovou adresu: dana_vanourkova@seznam.cz.

Strakatý e-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou Spolku českého strakatého psa.
Zpracovala: Dana Vaňourková
Zodpovědná osoba: Zdeňka Vaňourková
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Kalendář

28.—31. 07. 2022

MČR pro české strakaté psy v dogtrekkingu, Šternberk

09.—11. 09. 2022

Setkání strakáčů Pod Templštýnem

24. 09. 2022

Příprava k uchovnění, Seč

30. 09. 2022

Uzávěrka příspěvků do 35. vydání Strakatého e-zpravodaje

01. 10. 2022

MČR pro české strakaté psy v agility, Ratenice

15. 10. 2022

Drakiáda, Kouřim

28. 10. 2022

MČR pro české strakaté psy v mushingu, Stará Boleslav

26. 11. 2022

Členská schůze Spolku ČSP, Praha, hotel Svornost

Bližší informace k akcím najdete na webových stránkách https://www.spolekstrakacu.cz/

Spolkové dění
Spolek, to jsme my, aneb velký dík (nejen) jihočeské partě
Akci Staří, ale dobří před časem vymyslela Maří Vodičková, letos ji oživili Ivan Vrkoč, Monika
a Aneta Kroupovy (pracovně MonIvAn). Chtěla bych moc poděkovat jihočeské partě, za to,
že akci zvedla, podle ohlasu účastníků to stálo za to. Na příští ročník už se hlásí další organizátoři! Super. Majitelé ne už úplně mladých psů, máte se na co těšit.
Ten dík je o to větší, že tohle je
přesně to, co Spolek potřebuje –
aktivní partu lidí, která nečeká
na to „co seshora nabídnou“, ale
koná.
Podobné je to se Setkáním –
tam je dokonce záměr, aby každý ročník organizoval někdo jiný, což se v posledních letech
báječně dařilo. Výhodou je, že každý do programu zanese nějaké své nápady a program je
tak pokaždé jiný. Kde byla Setkání a kdo je organizoval najdete v boxíku. To letošní si vzali
na starost Brňáci, hlavními náčelníky jsou Eva a Kuba Šmerdovi.
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A teď nenápadná reklama: Setkání 2023 a 2024 ještě svého patrona nemají. Nechcete to být
právě vy?
Kdy, kde a kdo pořádal Setkání?
(Akce je obvykle výsledkem týmové práce, jmenovitě uvádíme ty, kdo to měli celé „na triku“.
Dík však patří všem zúčastněným)

2010

Tišnov

Petra Gruchalová
a Veronika Křížová

První a nezapomenutelné

2011

Odry

Petra Gruchalová
a Veronika Křížová

Druhé, když už jsme byli parta

2012

Věšín

Jolana Nováková
a široký tým

Spojené se vznikem Spolku

2013

Svojanov

Jolana Nováková
a široký tým

Jediné „těžce“ deštivé

2014

Věšín

Pavlína Zábranská
a Lucka Kuliková

S první klubovou výstavou

2015

Lednice

Martin Jelínek

Se strakatým vínem

2016

Javorová Skála

Zuzka Krejčiříková

S velkou hrou obedience

2017

Soběšín

Ondra Vokál

U řeky a částečně na vodě

2018

Pecka

Jana Komůrková

Se strakatým cirkusem a karnevalem

2019

Stříbrný rybník

Jana a Eliška Maiero- Výroční s rekordem v počtu strakáčů
vy

2021

Doubí u Třeboně

Ivan Vrkoč, Monika
a Aneta Kroupovy

2021

Moravský Beroun Nedomovic a Pastuchovic klan

S dračími loděmi a spoustou workshopů
Se strakatou hymnou

Budeme mít nové logo?
V zimě jsme se na vás obrátili s výzvou: Na schůzi padl návrh inovovat logo Spolku ČSP. Proč?
V současnosti používáme puntíkaté srdíčko s nápisem český strakatý pes. Někomu už je okoukané, není z něho úplně patrné, že jde o Spolek, potažmo chovatelský klub, kromě písmen
z něj nečiší psí tématika… Důvody jsou však i pro zachování stávajícího loga: jednoduchost,
tradice, máme ho rádi…
Ale kdo nic nedělá, nic nezkazí, a třeba bychom opravdu mohli mít logo výstižnější. Teď je
i příležitost, proč změnu udělat - na podzim Spolek oslaví desáté narozeniny a letošním rokem
přechází chov plemene výhradně pod spolková křídla.
A tak se v půli května ve spolkovém mailu objevilo několik návrhů. Požadavky na kvalitu sice
část zaslaných příspěvků nesplňuje, ale možná by se daly dopracovat. Přinášíme vám tedy
všechny návrhy, které dorazily.
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Prosíme, proklikněte si následující link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbVa1cgc-AkRGIc7FmHODtkE23sehuQTZXvGrfecUUnFFdxw/viewform

naleznete tam přehled všech jen trochu rozumných návrhů. Označte maximálně tři, které se
vám nejvíce líbí. Učiňte tak, prosíme, nejlépe obratem. Nejpozději do konce června.
Nad pěti nejvíce podpořenými návrhy se pak sejde výbor s grafickým poradcem a na schůzi
už bychom měli znát nové logo.
Jolana Nováková

Zase schůze, zapište si termín raději hned
Termín schůze je letos 26. listopadu, místo tradiční Svornost, Dolní Počernice. Pište si do
diářů. Dobu trvání předpokládáme klasicky od 10 hodin. Protože jsme od letoška pro chov
českých strakatých psů jediní, nebude žádná společná část schůze, a tak bychom mohli být
rychlejší, předpokládáme, že po 14. hodině bychom mohli vyrazit domů za svými strakáčky,
případně s nimi společně vyrazit na vycházku.
Co je ale mnohem a mnohem důležitější – tahle schůze bude opět volební. To je jedinečná
příležitost pro všechny, kdo se chtějí aktivně zapojit to chodu Spolku. Prosíme,
přemýšlejte o tom, zda byste byli i vy
ochotni přiložit ruku k dílu a zapojit se do
činnosti výboru či dozorčí rady. Budeme
rádi za každého aktivního člena – i když se
stane, že zrovna vás schůze „do funkce“ nevybere, budeme vědět, že jste schopni a ochotni
udělat něco navíc a určitě se najde vhodná příležitost.
Co znamená mít ve spolku funkci?
Výbor – stará se, aby věci šlapaly. Ve vztahu k ČMKU, ke členům, k organizátorům výstav,
seminářů, soutěží a dalších akcí.
Dozorčí rada – kontroluje, zda výbor dělá vše právně správně. Teoreticky řeší stížnosti,
k tomu naštěstí v praxi zatím nedošlo (díky všem za udržování pozitivní nálady).
Chovatelské kolegium – řeší chovatelské záležitosti od bonitací po přihlášku vrhu. Nejdůležitější částí je udržování řízeného chovu doporučením vhodných partnerských párů (psích).
Pokud jste schopni a ochotni kandidovat do orgánů Spolku, prosíme, dejte to najevo tím, že
vyplníte formulář na tomto odkazu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2KMdYOJ3lmQ-8uaFxeWVB7iSUY22_kPVVp4fNS2KiZgk_HQ/viewform

Jde o odpověď na pár otázek, vůbec nemusíte psát romány. Malé „medailonky kandidujících“ připojíme k pozvánce na schůzi, aby si členové mohli rozmyslet své hlasování.
Nechcete hned kandidovat, ale máte nějaký nápad, který byste pro strakaté chtěli zrealizovat? Ozvěte se na info@spolekstrakacu.cz.
Předem díky všem aktivním,
za výbor Jolana Nováková
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Pozvánky
Příprava k uchovnění českých strakatých psů
Přemýšlíte, jak s nadějným strakáčem zakončit letní sezonu?
Tato akce s jednodenním programem poslouží jako odrazový můstek pro bonitaci a výstavu.
Pokud máte možnost a chuť, zde se dozvíte i vyzkoušíte, jak se připravit a jaké kroky podniknout pro uchovnění psa.
Věk psa: datum narození nejpozději 30. 6. 2021
(tj. psovi je nejméně 15 měsíců)
Termín: sobota 24. 9. 2022
Místo: kemp U Letadla (Seč) – možnost ubytování na celý
víkend; možnost objednání oběda
https://autocamp.estranky.cz/
Platba: 300,- / 1 pes
Co z toho: zkušenosti, rady, tipy, informační neoficiální protokol, výstavní manuál, příjemný den / víkend
přihláška zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHfIU2gVTOV9RA1Rjo2jIQsQLZqB5TUJK9fiyYCtHfMwvYYw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Více informací: strakati.psi@seznam.cz
Simona Šádková

Covid mlčí, pojďte na vycházky
Ahoj všem!
Všimla jsem si, že když se vyhlásí „akce“, je hned plno. Setkání, Štěňata strakatá, Výcvikový
víkend…. Jenže taková velká akce fakt nemůže být každý víkend. V období před tou protivnou nemocí docela dobře fungovaly strakaté vycházky. Prostě se vyhlásí místo a čas a kdo
přijde, ten přijde. Nebo si organizátor
udělá přihlášku, aby věděl, kolik lidí
a psů asi čekat. Takhle proběhlo i několik víkendovek s turistickým programem, i terénních her…
Pojďme

tuhle

praxi

oživit!

V současnosti se totiž mezi sebou
schází „staří pardálové“, ale nováčci nemají moc šancí. Na letošních štěňatech sice bylo 50
týmů, ale mnozí na poslední chvíli museli svou účast vzdát (hárání, úraz či nemoc psa nebo
pánečka, rodinná situace,….). A ti nováčci nemají moc jiných šancí. Vezměme je mezi sebe!
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Prosím, pokud chystáte nějakou vycházku (a nevadí vám společnost jiných strakatých nadšenců), vyhlaste ji na webu Spolku (info zaslat na info@spolekstrakacu.cz) nebo na FB skupině Český strakatý pes, pravda skáče někde venku. Určitě to bude fajn, poznáte nové lidi,
možná se skamarádíte, můžete spolu venčit, pohlídat si psy,…

Protože víme, že když je strakáčů příliš, může to být mela, zpracovali jsme na to už před časem

metodiku

„pro

začínající

organizátory“.

K

dispozici

je

zde:

https://

www.spolekstrakacu.cz/akce/vychazky/jak-pripravit-vychazku/.
Pro

účastníky

zde:

https://www.spolekstrakacu.cz/akce/vychazky/pravidla-strakatych-

vychazek/.
A aby to nevypadalo, že jen vyzývám a nic nedělám, už dnes avizuji termín Drakiády (jo jasně, podzim je daleko… ale kalendáře se neúprosně plní….) na 15. října 2022, místo Kouřim.
Na podrobnosti je ještě čas, teď si jen blokujte termín.
jol

Kalendáře strakáčů
Milí majitelé strakáčků, opět sbíráme fotografie vašich strakatých parťáků pro tradiční kalendáře Spolku ČSP, tentokrát pro rok 2023 i 2024.
Kalendář 2023 – Umělecké foto
Blíží se nám prázdniny, a tak přináším informace ohledně kalendáře na příští rok. Kalendář je
focen hlavně venku, a to tak, aby fotografie pokud možno odpovídala ročnímu období. Ještě
hledám několik modelů – hnědá barva je nedostatkové zboží ☺. Potřebovala bych dva hnědé
krátkosrsté a tři dlouhosrsté. Jedinou podmínkou je, aby to byl strakáč s PP, a pokud umí
něco pěkného, bude to už jen bonus ☺. A kdyby měl někdo roztomilé štěňátko, ideálně právě hnědé, bylo by to super ☺.
Modelové dostanou 3 fotky jako dárek za statečnost. Ukázkové fotky i to, jak vypadal předchozí kalendář, můžete najít na stránce www.fotopavlina.cz.
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Fotím v blízkosti Plzně, takže je potřeba se k nám dopravit. Ale při letních výletech a dovolených by to snad mohlo klapnout. I nějaký ten bod do strakaté turistiky tu ulovíte a pánové se
nechají zlákat na prohlídku pivovaru.
A teď už jen pár organizačních informací – během srpna bych spustila objednávání a tisk by
proběhl na konci prázdnin a v září a říjnu bych ho chtěla rozesílat.
Na všechny modely se budu moc těšit.
Pavlína Zábranská

Kalendář 2024 – Strakatá turistika
Téma, které je mezi námi strakáčníky oblíbené, takže věříme, že se nám sejdou mraky zajímavých fotografií a bude z čeho vybírat.
Fotografie, které chcete nabídnout pro výběr do kalendáře, posílejte prosím přes web uschovna.cz, nebo prostřednictvím jiné služby pro ukládání větších elektronických zásilek, na email info@spolekstrakacu.cz.
Fotky by měly mít rozlišení ideálně kolem 4000 x 3000 pixelů (asi 12 MPx), velice zjednodušeně řečeno – 10 MB a větší. Ve formátu JPEG, bez úprav a ořezávání. Posílejte klidně i menší
fotky, ale nemá smysl posílat fotografie například o velikosti stovek kB.
Termín ukončení zasílání fotek je konec září 2023.
Jen drobné připomenutí – kalendářem chceme naše strakaté plemeno propagovat, takže by
bylo dobré, když bude jasné, že je na obrázku právě strakáč.
A na konec pár tipů pro vytvoření pěkné a použitelné fotografie:

1. Kompozice obrázku – můžete použít tzv. pravidlo třetin, případně
i přesnější tzv. zlatý řez. Velmi zjednodušeně řečeno obě tato pravidla
říkají – fotografovaný objekt dejte přibližně do třetiny snímku, možná
o kousek blíž středu. Pravidlo třetin je velmi jednoduchá pomůcka pro
umístění těžiště obrázku, třeba psího oka, na formát, zlatý řez je přesnější – ideální poměr zlatého řezu je 3 : 5.
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2. Pozadí – při fotografování si kromě svého psa všímejte i pozadí – jestli je pozadí k barvě
vašeho psa dost kontrastní, jestli není pozadí moc členité, tmavé, nebo naopak světlé, takže
na něm zrovna ten váš strakatý pes nevynikne. Nebo jestli psovi například „neroste z těla
strom“.

3. Volné místo kolem – nechávejte si dostatečně velký prostor kolem hlavní scény (psa
a nějaké té památky na pozadí) aby obrázek nepůsobil stísněným a přeplněným dojmem,
taky aby nějaká důležitá část nechyběla, nebo se nedotýkala okraje snímku. Na druhou stranu ale dejte pozor, aby hlavní postava vaší fotky nebyla příliš maličká!
4. Soustředění pohledu – je dobré, když se pes na fotografii kouká ke středu obrazu –
„dovnitř“, ne směrem ven z obrázku.
5. A nakonec – kapsa plná pamlsků! Oblíbené pamlsky jsou důležitá část fotografování strakáčů – pomůžou zvýšit psí soustředění na pózování v očekávání odměny!
Kristýna Franková

Strakatá mapa

Když si pořídíte strakaté štěňátko,
po kamarádech zatoužíte zakrátko.
Zda na blízké adrese
kámoš strakáč najde se?
Kdo to skáče, kdo to hopsá,
podívejte na toho psa!
Strakatá mapa vám napoví,
že bydlí tu strakáč takový!
A chcete-li aby i váš pes
do téhle mapy vlez,
napište nám ještě dnes.
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Znáte Strakatou mapu?
Když jsme se před patnácti lety seznámili s českými strakatými psy a jeden k nám přibyl do
rodiny, začali jsme pátrat, kde a kolik jich po světě běhá. Z kontaktů, které jsme získali na
výstavách, na procházkách nebo internetu, vznikla Strakatá mapa. Postupně se nám začali
ozývat sami chovatelé a majitelé. Jestli i vy chcete, aby váš strakatý kamarád v mapě byl,
napište nám na email: chrudos@email.cz a my ho rádi přidáme. Strakatou mapu najdete na:
https://www.spolekstrakacu.cz/strakata-mapa/
Všem strakatým přejeme spřízněnou duši v okolí.
Alena Marešová

Složené zkoušky
Berta Strašecká packa
*15.08.2014
Zkoušky: NW-DZ—jejím složením splnila podmínky pro
udělení titulu Master of nosework Z
Psovod: Dana Vaňourková
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Proběhlé akce
Štěňata strakatá 2022
Říká se, že počasí je půlkou úspěchu každé akce. Letošní Štěňata strakatá měla v tomto směru štěstí, v areálu Tábora Vrbno u Blatné (i v širokém okolí) bylo v půli května nádherně, takže tradiční víkend pro strakáče narozené v předchozím kalendářním roce jsme si všichni užili.
Posuďte sami ze vzorku fotek. Odkazy na spoustu dalších najdete na webu Spolku.
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Staří, ale dobří 2022
Poslední květnový víkend patřil našim strakatým veteránům a všem, kteří nezaváhali a přijeli
na akci "STAŘÍ, ALE DOBŘÍ" do kempu Krkavec u Veselí nad Lužnicí.
Akce se i díky snížení věkové hranice psů zúčastnilo 34 skvělých strakáčů, 1 "polostrakáč"
a 1 taky "strakatý" kokr.
Pro pejsky byl připraven bohatý, ale současně
i jejich věku a možnostem přizpůsobený program, který byl tak jako na každém setkání
zahájen společnou procházkou, obsahující
pro strakáče tolik potřebný vodní prvek
v podobě řek Nežárky s Lužnicí a Vlkovské
pískovny. A i když byly na výběr připraveny
trasy s rozdílnou vzdáleností, tak všichni volili
trasu k pískovně, za což jim obzvlášť děkují
LáBí "holkystrakatý", neb je to jejich zamilovaný kraj. Pejsci si užili procházku, plavání i pohled na místní zajímavost, písečný přesyp dunu.
Po vydatném a věříme, že i chutném obědě, pokračoval psí program Anetčiným "Sranda závodem", ukázkami s možností vyzkoušení si poklidnějšího, ale i tak stále akčního "hoopers"
a hlavně byl pro naše veterány připraven program zaměřený na rehabilitaci pejsků, vedený
fyzioterapeutkou z Centra pro malá zvířata "DogRehab".
Večerního programu formou přednášky na
téma veterinární péče, zodpovězení dotazů,
včetně prohlídky pejsků se jako vždy skvěle
zhostila Lea.
A aby byl smysl setkání naplněn a lidé, co se
léta neviděli, se rovněž společně bavili
a užili si alespoň trochu bezstarostné víkendové pohody, tak nás zbytkem večera provázelo skvělé hudební duo Libor "s kytarovým psem" Orkou a Honzou z Rakovníka, romantické šumění blízkého jezu, praskání ohně, vůně utopenců, opékajících se špekáčků i Hančiných
a Moniččiných zelňáků se škvarkama a domácího chleba.
Bylo to tak fajn, že poslední zhasínal ve dvě.☺
Horká česnečka k snídani přišla nejenom po
chladné noci, ale i po pěveckých výkonech jistě
vhod.
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Nedělní dopoledne bylo pod vedením zkušené psí
trenérky věnováno "Psímu fitness". Po klasickém
nedělním

řízku

následovalo

vyhlášení

vítězů

"Sranda závodu", který si svými výkony a znalostmi
podmanila Cíňa s Leou. Popřáli jsme Apii k jejím 11.
narozeninám (29.5.2011) a hlavně jsme poděkovali
Ivetě, že mezi nás vzala "veteránku veteránů", svou
15,5letou tyrkysovou Káťu (6.12.2006), která byla
i přes svůj věk neobyčejně bystrá, zvládla procházku i s koupáním a navíc s přehledem vychovávat
svoji dceru Láju.
Děkujeme za důvěru a příležitost tuto akci pořádat, děkujeme všem, kteří výzvu k účasti přijali a neváhali přijet utužit, či navázat nová přátelství
a doufáme, že se i něčemu novému přiučili a hlavně se
bavili.

Za všechny se na další setkání těší,

MonIvAn
Monika - Ivan - Aneta a spol.
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Výsledky
19. 3. 2022 Klubová výstava Spolku ČSP, Beroun, posuzoval: Antonín Karban

psi

feny

dorost

Arty Klementajn

VN2

dorost

Bruce Black z Hrabětova panství

VN1

mladých

Alfréd od Netolického potoka

V1, CAJC

mladých

Alli Lipkorlen

V2

mladých

Antonio Strakatý voříšek

V3

mladých

Atilla Láska moje

V4

mladých

Enzo z Kraje Thurn Taxisů

VD

mladých

Hyro ze Strakatého kožíšku

VD

mezitřída

Athos Sarensis

V1, CAC, nejlepší pes, BOS

mezitřída

Elver Nella Belavia

V2, rez. CAC

otevřená

Agio z Lešanské zahrady

V2, rez. CAC

otevřená

Bao Baisha

V1, CAC

otevřená

Brok z Chotěšovského dvora

V3

otevřená

Cvik Štěstí z Kelče

VD

otevřená

Devold Nella Belavia

nepřítomen

otevřená

Indri Bonasa Sorbus

VD

otevřená

Kašpar z Majklovy zahrady

VD

vítězů

Damián Barunidlo

V1, CAC

dorost

Eywa z Melluzínky

VN2

dorost

Nesytka Bonasa Sorbus

VN1, nejlepší dorost

mladých

Ája Strakatý voříšek

D

otevřená

Alfa Lipkorlen

V3

mladých

Artemis Láska moje

VD

mladých

Daisy Strakatý kámoš

VD

mladých

Diana Strakatý kámoš

V

mladých

Dixie Strakatý kámoš

V4

mladých

Drápkovka z Lešanské zahrady

V1, CAJC, BOJ

mladých

Elvita Nella Belavia

V2

mezitřída

Ebba Nella Belavia

V1, CAC, nejlepší fena, BOB

otevřená

Cesmínka z Chotěšovského dvora nepřítomna
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otevřená

Cvička z Údolí Blanice

VD4

otevřená

Freya z Luční ulice

V1, CAC

otevřená

Justýna ze Zlatého Lankastru

V3

otevřená

Paloma Libachar

VD

otevřená

Rajka Libachar

V2, rez. CAC

pracovní

Arabela Strakaté tornádo

V1, CAC

veteránů

Adélka Barunidlo

V2

veteránů

Ctislávka Zlatíčko

V1, BOV

Fotokatalog z výstavy naleznete zde: https://strakaci.cz/dokumenty/20220319.pdf

19. 3. 2022 bonitace Spolku ČSP, Beroun, bonitoval: Antonín Karban

Athos Sarensis
*27.05.2020
kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá dlouhá
hmotnost: 14 kg
obvod nadprstí: 9,0 cm
DKK A
LP 0 / 0
Brok z Chotěšovského dvora
*13.09.2017
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 13,8 kg
obvod nadprstí: 9,0 cm
DKK C
LP 1 / 1
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Cvička z Údolí Blanice
*02.10.2019
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 12,5kg
obvod nadprstí: 8,5 cm
DKK B
LP 0 / 0
UCHOVNĚNA PODMÍNEČNĚ
— ocas stočený nad hřbet
Cvik Štěstí z Kelče
*29.06.2020
kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,7 kg
obvod nadprstí: 10,0 cm
DKK A
LP 0 / 0

Daisy Strakatý kámoš
*24.09.2020
kohoutková výška: 53 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 22,2 kg
obvod nadprstí: 11,0 cm
DKK A
LP 1 / 0
UCHOVNĚNA S OMEZENÍM
NA 1 VRH
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Diana Strakatý kámoš
*24.09.2020
kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,8kg
obvod nadprstí: 9,5 cm
DKK A
LP 0 / 0
Dixie Strakatý kámoš
*24.09.2020
kohoutková výška: 52 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15,2 kg
obvod nadprstí: 9,0 cm
DKK A
LP 0 / 0, DLK 0 / 0
UCHOVNĚNA S OMEZENÍM
NA 1 VRH
Ebba Nella Belavia
*15.10.2020
kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá krátká
hmotnost: 12,2 kg
obvod nadprstí: 9,0 cm
DKK A
LP 0 / 0
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Elver Nella Belavia
*15.10.2020
kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,0kg
obvod nadprstí: 9,0 cm
DKK A
LP 1 / 0
Freya z Luční ulice
*31.12.2017
kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 11,8 kg
obvod nadprstí: 8,5 cm
DKK A
LP 1 / 1

Indri Bonasa Sorbus
*08.07.2018
kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá krátká
hmotnost: 17,3 kg
obvod nadprstí: 9,5 cm
DKK B
LP 0 / 0
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Justýna za Zlatého Lankastru
*21.10.2019
kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15,2kg
obvod nadprstí: 9,0 cm
DKK C
LP 0 / 0
Paloma Libachar
*20.10.2018
kohoutková výška: 46,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 17 kg
obvod nadprstí: 9,5 cm
DKK A
LP 0 / 0

Rajka Libachar
*01.10.2019
kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 12,2 kg
obvod nadprstí: 8,5 cm
DKK A
LP 0 / 0
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