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vydán 30.9.2009 
 
 
Úvodník 
 
Dostává se vám k vám druhé vydání Strakatého e-zpravodaje. Jeho smyslem je 
informovat majitele a příznivce strakáčů o proběhlých událostech. Všechny uvedené 
informace lze najít na internetu, zejména na stránkách www.strakaci.cz a webech 
jednotlivých strakáčů a chovatelských stanic, zde je vše pouze shrnuté na jednom místě.  
 
Jsem moc ráda, že na první číslo byly samé kladné ohlasy. S radostí ale přivítám i 
připomínky nebo tipy vylepšení a samozřejmě i více příspěvků. Tento e-zpravodaj by měl 
být pro nás o nás. ☺ 

 
Katka Milbachová 
chov.st. Dakam 
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Narozené vrhy 
 
D z Trpce nar. 26.6.2009 m. Aida ze Strakaté rokle 
 1 pes / 1 fena o. Edík Prosmycký dvůr 
   
R Anibob nar. 4.7.2009 m. Inka Anibob 
 5 psů (1x HD) / 1 fena CD o. Aragorn Žižkův dvůr 
   
C Dakam nar. 25.7.2009 m. Brita Velký dar 
 2 psi / 3 feny o. Andy Dakam 
   
F z Majklovy zahrady nar. 9.8.2009 m. Caty z Majklovy zahrady 
 2 feny o. Asko Velký dar 
   
G Rubínový květ nar. 12.8.2009 m. Cilka z Kraje krkavce 
 1 pes o. Cakk Velký dar 
   
P z Česlova nar. 18.9.2009 m. Fidla z Česlova 
 6 psů / 1 fena o. Arnold Velký dar 
   

 
Ringo Anibob 
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In memoriam 
 

 
 
 
 
 
 
S hlubokým smutkem dáváme na vědomí, 
že dne 2.11.2008 jsme po dlouhém úsilí 
vzdali boj s těžkou formu epilepsie a 
rozloučili se s naší milovanou pejskou 
Abenou Strakatý samet. 

 
I přes tramatizující zkušenost  
jsme přesvědčeni, že strakáči  
jsou jedinečné plemeno s fantastickou 
povahou a při zodpovědném přístupu 
chovatelů budou jednou  
nejlepším plemenem na světě. 
Strakáčům i jejich chovatelům držíme 
palce! 
Magda a Pavel Podomkovi 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vsedo.nafoceno.cz/Cesky_strakaty_pes.html 
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Výsledky výstav 
 
18.7.2009 NVP Mladá Boleslav 
posuzovala: Ing. Alena Košťálová  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mladých Buck ze Strakatého kožíšku V1, CAJC, nejlepší mladý 

  otevřená Comanchero Rubínový květ V1, CAC 

  pracovní Janek Červený muškát V1, CAC 

  šampionů A Však Czech Originál V1, CAC, NV 

Feny mladých Antonie Barunidlo V3 

    Bryana ze Strakatého kožíšku V1, CAJC 

    
Cakramente Asi Czech 
Originál 

V2 

  otevřená Adélka Barunidlo V1, CAC 

  šampionů Atina z Luční ulice 
V1, CAC, NV, BOB, 2. v BONB, 
3. v BIG 

  
29.8.2009 Interdog Bohemia Mladá Boleslav 
posuzovala: Ing. Alena Košťálová  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mezitřída Lusk z Česlova V1, CAC 

  otevřená Avšak Czech Originál V1, CAC, BOB, 3. v BIG 

    Cvrček z Kraje krkavce V2 

Feny štěňat Bibbi Loyalluck VN1 

  mladých Antonie Barunidlo V2 

    Cíněnka Strakatý samet V1 

  mezitřída Cakramente Asi Czech Originál V1, CAC 

  otevřená Adélka Barunidlo V1, CAC 

  šampionů Atina z Luční ulice V1, CAC 

    Berenika Strakatý samet V2, rez. CAC 
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19.9.2009 Speciální výstava Mladá Boleslav 
posuzovala: Olga Dolejšová  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mladých Buck ze Strakatého kožíšku V1, CAJC, nej. mladý  

  mezitřída Copak Copak Asi Czech Originál VD2  

    Cože Asi Czech Originál nepřítomen  

    Korálek z Česlova VD1  

  otevřená Byl z Trpce VD1  

   vítězů Abar Strakatý samet V1, CAC, VSV  

    A Však Czech Originál V2, rez. CAC  

   Edgar Prosmycký dvůr V3  

Feny štěňat Anča Řežábský ďas VN1  

  mladých Amálka Barunidlo VD 

    Cíněnka Strakatý samet V1, CAJC  

  mezitřída Cakramente Asi Czech Originál V1  

  otevřená Adélka Barunidlo VD1 

  vítězů Atina z Luční ulice V1, CAC, VSV, BOB  

    Berenika Strakatý samet V2, rez. CAC  
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Průběžné výsledky soutěže "Pes roku" 
po speciální výstavě KCHMPP 
 

Pes roku 2009  
1. Edgar Prosmycký dvůr 72 bodů 
2. Abar Strakatý samet 52 bodů 
3. A Však Czech Originál 48 bodů 
  
Fena roku 2009  
1. Atina z Luční ulice 221 bodů 
2. Berenika Strakatý samet 42 bodů 
3. Cakramente Asi Czech Originál 40 bodů 
  
Chovatelská stanice roku 2009  
1. z Luční ulice 223 bodů 
2. Strakatý samet 127 bodů 
3. Czech Originál 118 bodů 
4. z Česlova 109 bodů 
5. Rubínový květ 90 bodů 

 
 
V bodování není prozatím zohledněno členství v klubu, což bude rozhodující zejména u 
pořadí chovatelských stanic. Takže pokud jste byli se svým strakáčem na výstavě a 
prozatím nejste členem KCHMPP, máte možnost to ještě napravit, ať Váš chovatel 
nepřijde o cenné body. 
 
POZOR ZMĚNA!  Vzhledem k tomu, že letošní schůze sekce se bude konat 14.11.2009, 
což je po poslední výstavě, tak výsledky soutěže budou vyhlášeny již na letošní schůzi!! 
Je to lepší varianta než čekat až do příštího podzimu. 
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Složené zkoušky, výstavní tituly 
 
 

Cakramente Asi Czech Originál 
 

získala titul Český junior šampion 
 

majitelkou je Dagmar Jeřábková 
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Edgar Prosmycký dvůr 

 
získal titul Český Grandšampion 

 
majitelem je Milan Vyskočil 
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Antonio Vrtichvost z Usedlosti 
 

složil zkoušku ZM 
(pokud je známo, tak je prvním strakáčem v historii) 

 
majitelkou je Aneta Bartošová 
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A Však Czech Originál 

 
v agility splnil podmínky pro postup do kategorie LA2 

získal titul Český šampion 
 

majitelkou je Klára Olivová 
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Výsledky bonitace 
8.8.2009 v Pardubicích 
 

Atis z Luční ulice 
* 30.07.2007 
 
 
kohoutková výška: 46,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/2 
LP zatím nedodáno 

 
 

 

 

Dasko z Majklovy zahrady 
* 22.11.2006 
 
 
kohoutková výška: 50 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 1/0 
LP 1/1 
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Delight Rubínový květ 
* 17.8.2007 
 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK 0/0 
LP 0/0 

 

 

 
 

Edgar Velký dar 
* 11.5.2006 
 
 
kohoutková výška: 49 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 
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Elf z Česlova 
* 19.8.2005 
 
 
kohoutková výška: 47,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  chybí P2 oba dole 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 3/3 
LP 1/1 

 

 

 
 

Catja Tyrkys 
* 8.12.2006 
 
 
kohoutková výška: 49,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 0/0 

 

 

 
 
Příští bonitace se koná 31.10.2009 v Mladé Boleslavi při výstavě neuznaných plemen. 
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Zodpovědný odchov štěňat 
 
Štěňata jsou roztomilá. To víme všichni, ale znamenají mnoho práce a také velkou 
zodpovědnost. Aby se chovná základna našich strakáčů dále úspěšně rozrůstala, je potřeba 
věnovat určitou pozornost odchovu štěňat. Jen svědomitým chovem bude možné udržet a 
upevňovat zdraví a dlouhověkost. Proto by během odchovu měli chovatelé sledovat 
zejména tyto věci:  
 
 
1. Porodní hmotnost 
Podle několikaletých sledování se porodní hmotnost pohybuje mezi 200 – 300 gramy. 
Během 7 – 10 dní po porodu by měla štěňata svoji porodní hmotnost zdvojnásobit.  
 
 
2. Zálomek na ocase 
Je patrný u štěňat hned po narození. Zjistit se dá pohmatem nebo pouhým okem. Jedná se 
o vrozenou dědičnou vadu, která strakáče vyřazuje z chovu. Pokud chovatel tuto vadu 
zjistí, je vhodné, aby to nahlásil poradci chovu a napsal do přihlášky vrhu. Dotyčné štěně 
by pak mělo do svého průkazu původu dostat razítko „nestandard“. Zároveň by na tuto 
vadu měl být řádně upozorněn nový majitel a mělo by to být rovněž uvedeno v kupní 
smlouvě. Zodpovědní chovatelé takové štěně prodají se slevou.  
 
 
3. Fontanela 
Fontanela je malý otvor způsobený nedostatečným srůstem lebečních švů. Nejčastěji 
postihuje malá a trpasličí plemena s klenutějším typem hlavy. Nejvíce se vyskytuje na 
temeni, méně na čele a týle. Při odběru štěněte by měla být lebka uzavřená (požadavek 
většiny standardů), neuzavřená výrazně snižuje cenu štěněte - předpoklad neuznání do 
chovu a je nebezpečná životu. Jde opět o vadu vrozenou a vyřazující z chovu. I zde platí, 
že solidní chovatel nezkušenému zájemci o štěně řekne, jak má zdravé štěně vypadat a vše 
ukáže a vysvětlí. U strakáčů zatím nebyla nahlášena, což ovšem neznamená, že se 
nevyskytuje.  
 
 
4. Skus 
V ideálním případě mají štěňata mléčné zuby s nůžkovým skusem. Během růstu je ale 
možné, že se obě čelisti nebudou vyvíjet rovnoměrně, tj. může se na krátký čas 
vyskytnout i jiný skus, např. klešťový, lehký předkus nebo i podkus. U malých štěňat to 
není důvod k vyřazení z chovu, je ale potřeba na to upozornit nové majitele a to i s 
možností, že se skus během dospívání neupraví do normálu a bude důvodem 
k neuchovnění psa. V dospělosti by každý strakáč měl mít pravidelný nůžkový skus.  
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5. Paspárky 
Paspárek jsou páté prsty na všech končetinách psa. Většina psů má na pánevních 
končetinách jen čtyři prsty, paspárek je zcela zakrnělý. Je-li přítomen, vyrůstá výše na 
noze a nemá kontakt se zemí. Pro některá plemena jsou paspárky plemenným znakem. 
U strakáčů se občas vyskytne, standard o něm úmyslně nehovoří, neměl by být důvodem 
k penalizaci na výstavách. Paspárek však zároveň představuje jisté zdravotní riziko, hrozí 
totiž zatrhnutí s následným krvácením. Proto se u plemen, u kterých není standardem 
požadován, doporučuje jeho odstranění ihned po narození štěněte samozřejmě po dohodě 
s veterinárním lékařem. 
 
 
6. Tříselná kýla 
Tento typ kýly se občas u strakáčů vyskytuje, zejména u štěňat jde o dědičnou vadu 
vyřazující z chovu. Tříselná kýla je vysunutí = vytlačení obsahu dutiny břišní přes přední 
stěnu břišní, zeslabenými místy v břišní stěně – v oblasti třísla, tzv. tříselným kanálem – 
místem v břišní stěně, kde prochází u psů chámovod, u fen vazivový pruh, kotvící dělohu. 
Obsahem kýly bývá  část tenkého střeva, omentum, neboli předstěra, u fen někdy i 
vaječník. Může ale vzniknout i v dospělém věku, kdy se na vzniku podílí vrozená slabost 
povázek, extrémní fyzická námaha nebo opakované neobvyklé zvýšení nitrobřišního tlaku 
například při chronickém kašli, zácpě, ale i při obtížném močení pro zvětšenou prostatu. I 
v tomto případě je na zváženou další použití zvířete do chovu.  
 
 
7. Pupeční kýla 
Pupeční kýla je jednou z nejčastějších kýl u štěňat. Vzniká nedokonalým srůstem břišních 
svalů v místě průchodu pupečního provazce. Je častější u aktivních štěňat, do jisté míry se 
při jejím vzniku může projevit i dědičné založení. Zhruba do velikosti hrášku až fazole 
nevadí, je-li ale většího rozsahu, je na zvážení použití zvířete do chovu, zejména pak feny. 
Březost totiž může ovlivnit oslabenou břišní stěnu a způsobit značné problémy. Operace 
se doporučuje z preventivních důvodů. I pupeční kýla by měla být zaznamenána v kupní 
smlouvě na štěně a chovatel by měl nového majitele upozornit na nutnost sledování a 
případné (bohužel ve většině případů) nutné operace.  
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8. Přítomnost varlat 
Představuje vývojovou vadu, při které není dokončen sestup jednoho nebo obou varlat do 
šourku. Varlata se vyvíjejí za ledvinami a v průběhu prenatálního období sestupují 
dutinou břišní k tříselnému kanálu a následně do šourku. Za kryptorchismus se považuje 
stav, kdy sestup jednoho nebo obou varlat není dokončen do 8 týdnů (někteří uvádí až do 
15 týdnů) po porodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o dědičnou nemoc s možným 
sklonem k nádorovým onemocněním nesestouplého varlete, doporučuje se jednak 
vyřazení jedince z chovu a jednak jeho kastrace. Samozřejmostí by opět mělo být 
nahlášení poradci chovu.  
 
 
9. Celkový zdravotní stav a vzhled štěněte 
Těžko lze zahrnout všechna onemocnění a vady, které se mohou vyskytnout u štěňat 
během jejich odchovu. Cílem tohoto článku bylo pouze upozornit na ty nejčastější. Je 
proto vhodné, aby chovatel pečlivě sledovat růst a vývoj svých štěňátek a v případě 
pochybností vše konzultoval s veterinárním lékařem popř. s poradcem chovu.  

 
Dana a Zdeňka Vaňourkovy 
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Velká národní cena 
Soutěž s názvem Velká národní cena je letos čerstvou novinkou na našich národních a 
mezinárodních výstavách. Jejím smyslem je propagace chovu našich, tedy v Česku 
vyšlechtěných plemen, kterých máme hned sedm, ovšem povědomí o nich není nijak 
valné. Jen to zkuste - kolik jich zvládnete vyjmenovat z hlavy? A o kterých víte i něco 
více? Jedná se tedy o plemena český fousek, český teriér, český horský pes, český strakatý 
pes, chodský pes, pražský krysařík a také československý vlčák, jehož chov jinak zaštiťuje 
Slovenská republika, ale jako psa vyšlechtěného v dřívějším Československu a s tradicí 
chovu na našem území jej považujeme téměř za vlastního. Soutěž tedy nedělá rozdíly 
mezi příslušníky jednotlivých skupin FCI, mezi plemeny uznanými a neuznanými.  
 

 
 
Přehlídka českých národních plemen na MVP Mladá Boleslav 29.8.2009: zleva Avšak Czech Originál, Atina 
z Luční ulice, Adélka Barunidlo, Cakramente Asi Czech Originál, Lusk z Česlova, Cíněnka Strakatý Samet, 
Berenika Strakatý Samet 
 
Velká národní cena se pomalu stává vystavovateli oblíbeným završením celé výstavy a i 
pro diváky je velice atraktivní. Obvykle je na pořadu dne hned v úvodu všech odpoledních 
soutěží - lepší čas si ani nemůžeme přát. První část celé show, takzvaná Přehlídka českých 
národních plemen, je přístupná všem psům vyjmenovaných plemen za jediné podmínky - 
že byli posouzeni na dané výstavě s jakýmkoliv výsledkem. Díky tomu do kruhu naběhne 
velké množství pejsků z každého plemene a nádherně vynikají jejich typické rysy a 
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vlastnosti, podpořené právě tím množstvím přítomných jedinců. Jednotlivá plemena jsou 
představena ve svých základních rysech, padne i pár zajímavostí z historie chovu. 
 
Sama za sebe můžu říct, že přehlídky už jsem se se svým psem vícekrát zúčastnila a je to 
zážitek velmi milý, je příjemné cítit, že pes, kterého ukazuji, je tak trochu náš národní 
poklad a lidi zajímá. U strakáčů konkrétně je moc pěkný pohled na větší skupinku psů 
hezky pospolu. Každý sám přeci jen budí dojem povedeného vesnického voříška, ale 
sejde-li se jich vedle sebe několik, už je vidět, že plemeno má své nezaměnitelné rysy, ať 
už mají konkrétní psi jakékoliv zbarvení nebo typ srsti, a moc jim to spolu sluší… 
 
Druhou částí show je samotná soutěž - Velká národní cena. Té se zúčastňují na výstavě 
ocenění psi z každého plemene (CAJC, BOB a nejlepší veterán) a mezi sebou bojují o titul 
BONB - nejhezčí pes z národních plemen. Přestože strakáči mají proti ostatním, 
rozšířenějším plemenům obyčejně množstevní handicap, i zde už jsme zaznamenali pěkná 
umístění. A není se čemu divit - strakáči jsou psi živí, temperamentní, v pohybu moc 
pěkní a přirození a navíc prostě česky líbiví, takže umějí v konkurenci mnohem silnějších 
plemen zazářit a zaujmout. 
 

 
Vítězové BONB na MVP Intercanis Brno 27.6.2009: 1.místo ČSP Atina z Luční ulice 

 
Na závěr malé doporučení všem výstavním harcovníkům i těm, kteří se třeba chystají 
vystavovat prvně. Nenechte si tuto odpolední akci ujít, čím více strakatých se sejde, tím 
hezčí to je. Kromě toho vám pořadatel výstavy za odměnu vrátí polovinu zaplacených 
výstavních poplatků, což upřímně také není k zahození. A nebo přijďte alespoň jako 
diváci a těm odvážnějším zatleskejte, určitě se vám budou líbit. 

Veronika Hučíková a Lusk z Česlova 
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Barcelonské dozvuky 
 
Když jsem před více než třemi lety uvažovala o pořízení pejska, měla jsem jasno v tom, že 
můj budoucí hafan by měl umět cestovat všemi obvykle užívanými dopravními 
prostředky, snést se s lidmi i ostatními zvířaty, jít se mnou do restaurace a v klidu a 
nenápadně tam sedět u stolu a taky by měl umět nechat se pohlídat nějakým dobrodincem, 
když jedu někam, kam psa nemohu vzít s sebou.  
 
Během tří let hlídací situace prakticky nenastala, až letos. Jak dopadlo první týdenní 
hlídání, jste se dočetli v jednom z minulých deníčků a o tom posledním šestidenním vám 
povím více právě teď.  
 

 
 
Když jsem ráno v den odletu začala skládat věci na hromádku, věděla Jaga, že je zle. 
Chodila za mnou sklesle celý den jako ocásek, pofňukávala, okázale stála vedle krosny, 
tváříc se, že do ní nastupuje a když jsem potřebovala jít ven, byť jen na nákup, nechtěla 
mě pustit. Zlobila jsem se sama na sebe, co jsem to z ní vychovala za závisláka a že mi to 
sakra vůbec neusnadňuje, už tak budu mít při loučení problém, abych se nezhroutila při 
představě, co všechno se může stát a čemu bude naše hlídací teta muset čelit. 
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Odlet v brzkých ranních hodinách znamenal psí předání večer předtím. Naše prvotřídní 
hlídací teta, kterou Jaga bezmezně miluje, funguje naštěstí jako nejluxusnější psí hotel a 
pro Jagu si přijela až k nám domů. Jaga s ní odešla velmi ochotně, myslíc si šťastně, že se 
na ni nakonec nezapomnělo – varianta, že pojede sama, ji evidentně nenapadla. Jelikož 
zákon schválnosti funguje skvěle a zvláště v časově a jinak vypjatých situacích, po zhruba 
hodině od předání teta volá, že z vážných rodinných důvodů bude muset odjet do 
Německa a hlídání Jagy je ohroženo a jestli mám nějakou náhradu. Pomalu jsme se loučili 
s vidinou teplých krajů, protože na hlídání Jagy se u nás skutečně stojí fronty zvlášť 
kolem desáté večer, avšak vše se v dobré obrátilo, takže Jaga zůstala v dobrých rukou 
hlídací tety, vyzbrojené námi sepsaným manuálem na Jagu, který zde k nahlédnutí 
přikládám. A my z rána zamířili vesele na jihozápad. 
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Manuál na psa Jagu 

 
1. Povel pro zastavení před silnicí zní: ZASTAVIT , pokud chci, aby pes silnici přešel, 

velím: JDEME . Pro přivolání platí povel JAGO, KE MNĚ, pokud nefunguje mohu 
přidat i PODÍVEJ, CO MÁM  nebo PIŠKOTKA, JAGO ! 

 
2. Psa venku sleduji neustále, předejdu tím sežrání nepatřičností, pokud se k tomu 

schyluje, řvu z plných plic FUJ! Zbystřím u podezřelých míst – okolí popelnic, 
keříčky apod. Pokud pes odbíhá a nereaguje na přivolání, většinou to nevěstí nic 
dobrého. 

3. Granule dávkuji odměrkou 3x denně po rysku 75. Obvykle ráno, v poledne a pak 
večer kolem deváté. Množství granulí je omezené, proto denní dávku nepřekračuji, 
navíc menší dávku pes lépe tráví. Pokud vím, že budu se psem dlouho venku a 
nebudu moct krmit, je dobré mít alespoň piškoty, pes totiž hladov daleko více hledá 
zdroje potravy v okolí. Po podání potravy se psem neblbnu, předejdu tak 
nepříjemnostem. 

4. Denní krmnou dávku je možné doplnit piškoty, ovšem jejich množství radím 
nepřehánět, pes sice dyndá nonstop, ale fungují spíš jako odměna. Vyzkoušená 
zásada: piškot dávaný po kouskách déle vydrží.  

5. Pro případ, že se pes „ušpiní“ dodávám v domácí sadě „pes přítel člověka“ také psí 
šampon.  

6. V této sadě je k dispozici také kartáč na česání srsti dvojího typu, jeden vyčesává 
podsadu, druhý gumový vrchní srst. Kovový kartáč na podsadu hodně škrábe, tak se 
s ním musí opatrně a není nutné ho používat často. 

7. Pes spí ve svém pelíšku, nebo místě pro něj určeném. Pokud si přeji, aby to nebyla 
má postel, vytrvale ho odsud vyhazuji, pokud se tam náhodou ocitne – funguje to, 
nesmím být tím, kdo povolí první. 

8. Pes se zásadně nekrmí ničím lidským (ani z počátku ani z konce trávicího cyklu). 
9. Pes není automaticky kamarádský ke všem psům, ale není nepřátelský a agresivní. 

Pokud se setká se psem, který se mu nelíbí, chodí kolem sebe po špičkách a naježí se. 
V tu chvíli rozhodně nesahám mezi psy a nechytám svého na vodítko (pokud na 
něm není), ale jdu dál a psa odvolám (např. pomocí piškot). Platí pravidlo, že bez 
pána v zádech si pes tolik netroufá.  

10. V případě zdravotních obtíží jako nepřetržité zvracení, apatie a průjem kontaktuji 
majitelku  psa a poté nejspíš také veterinární službu. Všechny výlohy s tímto spojené 
hradí majitelka. 

11. Vzhledem k pokročilé hysterii majitelů psa i psa samotného, obrním se dostatečně 
ještě před přijetím psa do péče a mám v záloze mnoho psychohygienických rezerv 
jako například čokoládu (mimo dosah psa, neb je pro něj toxická, pro nás naštěstí 
ne). 
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12. Jaga je v péči zvěrolékaře XY tel. č.*********, který má p řehled o jejím zdraví a 
dovede i telefonicky podat užitečné informace. 

13. Pes je očkován a má obojek proti klíšťatům. 
14. Venčení psa je obvykle třífázové – ranní obvykle kratší spojené s nákupem snídaně 

apod., odpolední delší a poslední večerní kolem desáté. Drobné výchylky z tohoto 
schématu jsou povoleny, případné další venčící vsuvky vítány.  

15. Pes se nerad venčí v dešti. Není třeba respektovat, obvykle si dá říct. 
16. Pokud vidím v okolí děti a pes je na volno, urychleně přivolávám s dostatečným 

předstihem. 
 
 

V Praze dne 10.7.09 
Vaníčková Hana 

majitelka psa 
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Během pobytu v Barceloně jsem obdržela zhruba v jeho polovině jednu jedinou avšak 
cennou textovou zprávu od hlídací tety ve smyslu, že Jaga je zatím zdravá a v pořádku, 
jen se jí trochu stýská, což mě uklidnilo, i když čert a Jaga nikdy nespí.  
 
Po celých šesti dnech jsme si přijeli cestou z letiště naše strakaté stvoření vyzvednout. 
Psina skákala do dvoumetrové výše a výskala. Teta ne, ale evidentně nás taky ráda viděla. 
Provedli jsme důkladnou sondáž, během níž vyplynula na povrch následující fakta. Jaga 
měla ve skutečnosti ne jednu, ale hned tři hlídací tety, protože naše teta má ještě dvě 
spolubydlící, které s hlídáním vydatně pomáhaly, psa zabavovaly a venčily. Jaga udělala 
evidentně dobrý dojem, protože nyní uvažují o pořízení pejska, navíc se zcela dobrovolně 
hlásí k dalšímu hlídání a vyhání mě na dovolenou. Jaga si užila spoustu lítání po venku 
v Divoké Šárce a ve Stromovce, divím se, že se s námi vůbec chtěla vrátit domů. Během 
jednoho venčení se tetě podařilo dosti kuriózně na zhruba 150 metrové vzdálenosti ztratit 
vodítko, tak má nyní Jaga nejkrásnější červené vodítko na světě zářící novotou. Dokonce 
s polstrovanou rukojetí pro majitele neschopy, kteří nenaučili psa chůzi u nohy. 
 
To bychom to ale nebyli my, abychom prázdninovou epizodu nezakončili nějakou pěknou 
vypečenou tečkou. Už jsem se bála, že nepřijde, ale dnes, druhý den po příletu jsme se 
dočkali. Jaga si chtěla užít taky trochu té katalánské atmosféry a pojedla během naší 
nepřítomnosti polovinu sáčku medovo-citronových, zaručeně přírodních cucavých 
španělských bonbonů, ledabyle pohozených na stolku. Bohužel je sežrala i s celofánem. 
Spoustou celofánu. A tak se nám naskytla jedinečná příležitost vyzkoušet radu našeho 
veterinárního přítele na telefonu – dvě polévkové lžíce tříprocentního roztoku kysličníku 
na vyvolání zvracení. Prý nesmí být vyčichlý, aby správně účinkoval a podán má být do 
hodiny po pozření nechtěného. Tak jsme nejdřív zjistili na vlastní kůži, že ten co máme 
doma, už není z nejčerstvějších, a běželi koupit nový. Vzhledem k drahocennosti našeho 
koberce jsme se rozhodli proceduru podstoupit venku a vyzbrojeni lžící a kysličníkem 
podali pokusnému strakatému králíkovi (= český strakáč) dvě polévkové lžíce. Jaga 
vypadala v cuku letu v posledním tažení, pěna od huby, ale to bylo asi tak všechno. Mezi 
zhruba pátou vteřinou a padesátou vteřinou po podání kysličníkového zázraku se nic 
nedělo ale poté (přesně dle slov lékaře), jsme se opět shledali s celofánem, bonbony i 
porcí granulí. Věřím, že mnoho majitelů strakáčů tento recept uvítá.  
 

Hanka Vaníčková a Agáta Vrtichvost z usedlosti alias Jaga 


