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vydán 7.4.2010 
 
 
Úvodník 
 
Dostává se k vám čtvrté 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.  
 
Tento e-zpravodaj by měl být pro nás o nás, takže pište, foťte a posílejte. ☺ 

 
 

Katka Milbachová 
chov.st. Dakam 

 
 
 
 
V dnešním čísle najdete: 
 
Narozené vrhy ..............................................................................................2 
In memoriam ................................................................................................3 
Výsledky výstav ...........................................................................................5 
Průběžné výsledky soutěže "Pes roku 2010"................................................6 
Složené zkoušky, výstavní tituly ..................................................................7 
Pracovní třída................................................................................................9 
Výsledky bonitace ......................................................................................10 
Pozvánka na setkání strakáčů .....................................................................14 
Artíkova vzpomínka na život s paničkou ...................................................15 



SSSSSSSSttttttttrrrrrrrraaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaattttttttýýýýýýýý        eeeeeeee--------zzzzzzzzpppppppprrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvooooooooddddddddaaaaaaaajjjjjjjj        44444444////////22222222000000001111111100000000        
        

- 2 - 

Narozené vrhy 
 
R z Česlova nar. 2.1.2010 m. Flame z Česlova 
 5 psů / 2 feny o. Groš Tabat 
   
E Strakatý samet nar. 24.1.2010 m. Berenika Strakatý samet 
 3 psi / 5 fen o. Edgar Prosmycký dvůr 
   
E Czech Originál nar. 3.2.2010 m. Asi Ale Czech Originál 
 3 psi / 2 feny o. Cody z Majklovy zahrady 
   
C ze Strakatého kožíšku nar. 10.2.2010 m. Flóra Prosmycký dvůr 
 3 psi / 3 feny o. Ámos Žižkův dvůr 
   
S Anibob nar. 21.2.2010 m. Inka Anibob 
 2 psi (1x CD) / 3 feny o. Buck ze Strakatého kožíšku 
   
E z Trpce nar. 3.3.2010 m. Adina z Trpce 
 4 psi / 5 fen o. Groš Tabat 
   
D Dakam nar. 30.3.2010 m. Atina z Luční ulice 
 4 psi / 5 fen o. Deryl Červený muškát 
   
E Dakam nar. 2.4.2010 m. Brita Velký dar 
 3 psi / 2 feny o. Chlapák Červený muškát 
   

 
 
 

C ze Strakatého kožíšku 
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In memoriam 
 

 
 
 
 
 
 
 

Baccara Rubínový květ 
19. 4. 2005 – 22. 10. 2009 

 
 
Český šampion 
Slovenský šampion 
Český junior šampion 
Klubový junior šampion 
Klubový šampion 
5x BOB 
3x Národní vítěz 
Klubový vítěz 
 
Potomci: 
vrh D- Rubínový květ  
vrh F- Rubínový květ 
 
 

 
chovatelka a majitelka: Renata Drajsajtlová, Přestavlky 
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Se zármutkem v duši a bolestí v srdci oznamujeme 
všem kamarádům, známým a milovníkům strakáčů, 
že nás v nedožitých 15ti letech opustil náš milovaný 

 
ARTUŠ Tabat 

21.5.1995 – 25.2.2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byl přesně takový, jaký má strakáč být. Milý, hodný, inteligentní, přátelský k lidem i 
zvířatům, a naprosto nekonfliktní až flegmatický, a přesto temperamentní a sportovec 

tělem i duší. Artík, Tabáček, Čuplík, Myšomyš, prostě náš nejlepší kamarád. 
Nikdy nezapomeneme. 
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 Výsledky výstav 
 
9.1.2010 NVP Olomouc 
posuzoval: Otakar Vondrouš  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi dorost Dynamit Strakatý samet VN1 

  mezitřída Emar Rubínový květ V1, CAC 

  otevřená Derek Rubínový květ V1, CAC, BOB, NV, 3. BIG, 3. BONB 

Feny dorost Faenza Rubínový květ VN2 

    Bibbi Loyalluck VN1 

  otevřená Calypso Rubínový květ V1, CAC, NV 
  
 
 6.2.2010 Duo CACIB Brno 
posuzoval: Otakar Vondrouš  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi dorost Baron z Luční ulice VN1 

Feny mladých Bibbi Loyalluck V1, CAJC, BOB 
  
 
7.2.2010 Duo CACIB Brno 
posuzovala: Olga Dolejšová  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi otevřená Barbero Rubínový květ V1, CAC 

Feny mladých Bibbi Loyalluck V1, CAJC 

  otevřená Ida z Česlova V1, CAC, BOB 

    Adélka Barunidlo V2, rez. CAC 
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Průběžné výsledky soutěže "Pes roku 2010" 
 
Pes roku 2010  
1. Derek Rubínový květ 32 bodů 
2.-3. Barbero Rubínový květ 6 bodů 
2.-3. Emar Rubínový květ 6 bodů 
  
Fena roku 2010  
1. Bibbi Loyalluck 22 bodů 
2. Ida z Česlova 16 bodů 
3. Calypso Rubínový květ 11 bodů 
  
Veterán roku 2010  
1.  
  
Chovatelská stanice roku 2010  
1. Rubínový květ 55 bodů 
2. Loyalluck 22 bodů 
3. z Česlova 16 bodů 
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Složené zkoušky, výstavní tituly 
 
 

Ida z Česlova 
 

získala titul Český šampion 
 

majitelkou je Radka Růžičková 
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Ewora Rubínový květ 

 
získala Certifikát o vhodnosti psa využívaného k rozvoji osobnosti 

(v neoficiálním názvosloví: složila canisterapeutickou zkoušku) 
 

majitelkou je Dagmar Lvová 
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Pracovní třída 
 
Výňatek z usnesení zasedání P ČMKU dne 23.2.2010: 
 
P ČMKU schvaluje otevření pracovní třídy pro plemeno český strakatý pes na všech 
typech výstav kromě mezinárodních na tyto zkoušky: 
 
- všechny zkoušky dle NZŘ ČR (ČKS, MSKS) mimo ZZO, ZMMP a ZMP1 
- všechny zkoušky dle ZŘ KJČR mimo ZOP 
- všechny zkoušky dle MZŘ IPO (ČKS, MSKS) 
- všechny zkoušky dle SchV/VPG 
- všechny zkoušky dle ZŘ pro záchranné psy a MZŘ IPO-R (SZBK ČR) 
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Výsledky bonitace 
3.4.2010 v Praze 
 

Calvera Strakatý samet 
* 8.9.2008 
 
 
kohoutková výška: 50 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 1/1 

 
 

 

 

Cink Cink Asi Czech 
Originál 
* 24.4.2008 
 
 
kohoutková výška: 52 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupý 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 
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Cakramente Asi Czech 
Originál 
* 24.4.2008 
 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 2/1 
LP 1/0 

 
 

 

 
 

Cikorka Strakatý samet 
* 8.9.2008 
 
 
kohoutková výška: 45 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 2/0 
LP 1/1 
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Koketka z Česlova 
* 7.3.2008 
 
 
kohoutková výška: 44 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  chybí P4 vlevo dole 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 2/2 
LP 1/1 

 
 

 

 
 

Moja Anibob 
* 6.11.2006 
 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 1/1 
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Olina Anibob 
* 5.10.2007 
 
 
kohoutková výška: 45 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: hnědožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP zatím nedodáno 
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Pozvánka na setkání strakáčů 

 

 Lusk a Bibča si Vás dovolují pozvat na první 
 

SSSEEETTTKKKÁÁÁNNNÍÍÍ   SSSTTTRRRAAAKKKÁÁÁČČČŮŮŮ   
aaannneeebbb   „„„VVVíííkkkeeennnddd   ooo   ssstttrrraaakkkáááčččíííccchhh   aaa   ppprrrooo   

ssstttrrraaakkkáááčččeee“““   
 

Tato neoficiální akce v režii několika nadšenců 
                   proběhne o víkendu 

 
24.-26. září 2010 v rekreačním středisku Brněnka v Herolticích u Tišnova 

 
PROGRAM: hry, coursing, agility, další sportovní aktivity, procházky, koupání 
v řece, exhibice strakáčů, přednášky, opékání buřtů, soutěže 
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  přímo v areálu.  
Vyberte si typ ubytování i stravování a my Vám jej zamluvíme. 
Viz www.areal.kynolog.cz 
 
 PLATBY - za ubytování a stravování provozovateli areálu až na místě 

- dále budeme při příjezdu vybírat příspěvek cca 200 Kč/psa 
na pokrytí nákladů na akce (pronájem překážek, zapůjčení 
coursingového vybavení apod.).  

 
AKTUÁLNÍ INFORMACE A ÚČASTNÍCI 
Vždy aktuální informace včetně přihlášek na: 
 www.strakaclusk.estranky.cz/stranka/SRAZ_STRAKACU 
 
Veškerý program si děláme sami, aneb „Jaký si to uděláš, takový to máš.“ A proto, jestliže chcete 
jakkoliv přispět do programu, předvést aktivitu, které se se svým pejskem věnujete (výcvik, 
dogdancing, dogfrisbee, psí kusy...), nebo třeba ostatní poučit o čemkoliv se strakatou tématikou 
(chovatelé!), budeme jen rádi – ozvěte se! 
 
kontakt: Veronika Hučíková, 739 667 868, netacek@seznam.cz 

Petra Doleželová, 739 831 213, carrbi@centrum.cz  
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Artíkova vzpomínka na život s paničkou 
 
Ahoj kamarádi! 
Panička na sebe vzala těžký úkol, a to  napsat vzpomínku na život se mnou. Protože se to 
ale záhy ukázalo být nadlidským úkolem, rozhodl jsem se to vzít do svých tlapek a napsat 
vám, jaké to bylo žít s paničkou. 
 
Panička si českého strakáče našla v knize “Já pes“. Zalíbil se jí na první pohled. Ale 
nebylo kde pejska sehnat. Až na konci roku 1994, v prosincovém čísle časopisu Pes přítel 
člověka, se objevil obsáhlý článek o strakáčích a adresy chovatelů. Panička všem napsala 
a dostala kontakt na paní Obermajerovou z chovatelské stanice Tabat. Byl to v roce 1995 
jediný vrh a já zůstal poslední a byl jsem zamluvený. Ale pán, který mě původně chtěl 
nakonec odřekl. A tak si pro mě přijela panička se svým Tatínkem a Maminkou. Zrovna 
jsem visel pevně zakousnutý na čerstvě vypraném bílém prostěradle, když jsme se s 
paničkou uviděli. A byla to láska na první pohled! Né tak ovšem u Maminky a Tatínka.  
 
Zatímco panička hleděla nadšenýma očima 13ti letého dítěte na krásné štěňátko a jeho 
roztomilou strakatou maminku, Tatínek s Maminkou zírali oněměle a s otevřenou pusou  
na urputně zakousnuté štěně a hystericky pobíhající a skákající fenu. Skákala sem a tam 
přes dvoumetrový plot do zahrady a pak ještě přes jakýsi zátaras u dveří. Lítala šílenou 
rychlostí jako blázen, že ji bylo vidět jen jako rozmazanou šmouhu. „Tohle budeme mít 
doma?“ Ptali se rozechvělým hlasem Maminka s Tatínkem. Panička rodičům vysvětlila, 
že já určitě takhle šílený nebudu. Cha! Netušila, do čeho jde. 
 

 
panička si myslela, že budu spát v krabici 
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A tak jsme se rozjeli směr Plzeň. Hned během čůrací pauzy v Krušovicích jsem dal 
paničce jasně najevo, že nejsem žádné pitomé štěně, které se jí bude bezduše motat v 
patách. Vyskočil jsem z auta, rychle se rozhlédl a vydal se na samostatnou čmuchací 
procházku. Všichni z auta urychleně běželi za mnou. Měl jsem radost, že je zase vidím. 
Ale nechápu, proč si mysleli, že budu chodit já za nimi a né oni za mnou? 
 

V novém domově mě čekal pelíšek s 
dekou. To se zdálo dobré, ale jen do té 
doby, než panička zalezla do postele a 
mě nechala na dece na zemi. Boj o 
postel byl tvrdý, ale krátký. Moje 
taktika spočívala v rozběhu přes celý 
pokoj, s následným skokem do postele 
a třísknutím hlavou do zdi. Rozbíjení si 
hlavy mělo úspěch, panička povolila. 
Taky jsem hned odmítl jíst granule, 
které přijely ve velkém pytli do Plzně 
se mnou. Nejedl jsem dva dny, než 
panička pochopila, že něco takového v 
žádném případě už nevezmu do tlamy. 
Nastalo vaření masíček a příloh se 
zeleninkou, mňam. 
 
Byl jsem velmi hravý a zůstalo mně to 
až prakticky do konce. Ale bavila mě 
jenom hra s paničkou. Sám jsem si 
nehrál. Moje nejoblíbenější hračka byla 
tenisák a plyšový medvídek. Bylo 
jasné, že vyrostu v obřího strakáče a 
taky ano. Zastavil jsem se na 27 kilech 
56 centimetrech. 

 
Ukázal jsem se být velmi učenlivým. Naučil jsem se otevírat všechny dveře, odemykat 
dveře do kuchyně a poté ji kompletně přestavět podle svého. Nebyl pro mě problém 
okousat přerostlé kytky na jednotnou délku 3 cm, prolistovat knihu a pak ji po částech 
roznést po bytě, nebo skočit na vysokou skříň u okna a odtud pozorovat tramvajovou 
zastávku. Venku jsem zase musel všechno zkoumat. Přeskočit nebo přelézt cokoliv byla 
hračka. Chtěl jsem plavat ve  všech rybnících, brodit se ve všech potůčcích, šplhat na 
všechny skály. Příliš mně nešlo vylézt na posed. Většinou tak ze dvou metrů jsem 
zbuchnul zpátky na zem, ale nikdy jsem to nevzdal!  
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Naštěstí i panička, ač začátečník, projevila při výcviku velkou dávku učenlivosti. Velmi 
rychle zvládla povely, např. JDEME – když nechtěla abych odešel sám a musela běžet za 
mnou. Dále třeba HLEDEJ – když jsem prchnul přes celé pole za pejskem, se kterým jsem 
si prostě musel hrát. A nebo PŘINES – když jsem potřeboval míček nebo piškotek. 
 

 
 
Moje slabost pro pejsky paničku trošku rozčilovala. Každý pejsek byl pro mě kamarád, i 
když mně chtěl zrovna utrhnou čumák skrz plot. To lidi mě moc nezajímali. Nechal jsem 
se pohladit, slušně zavrtěl ocasem, ale to stačilo. Nebyl jsem přece žádný vítací labrador! 
Zvířátka mě fascinovala všechna, ale nejvíc mě uhranul oslík na jedné letní dovolené. 
Chtěl jsem k němu do ohrady, a protože mě přivázali k lavičce, vyrval jsem ji ze země a 
odtáhl ji s sebou za svým novým ušatým kamarádem. Moje puberta byla dlouhá, panička 
říkala asi 8 let. Prý v momentě, kdy jsem se trochu uklidnil a začal poslouchat, už jsem 
začal hluchnout a zase neposlouchat! Pravda, byl jsem trochu sveřepý a tvrdohlavý.  
 
Některé věci jsem si dělal po svém a nemohl se tak s paničkou domluvit. Ale přesto jsme 
já a panička byli nerozlučná dvojka. Ta moje tvrdohlavost byla ale zároveň mým hnacím 
motorem a pomohla překonat spoustu nesnází. Jenom jednu věc nedokázala zastavit. A 
tak už nejsem mezi vámi. Odešel jsem do nebe a dohlížím na všechno, hlavně na paničku, 
shora. 
 
Vám všem přeji hodně štěstí, váš Artušek 

Markéta Špačková 


