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vydán 21.05.2012 
 
 
Úvodník 
 
Dostává se k vám třinácté vydání Strakatého e-zpravodaje. Jeho smyslem je informovat 
majitele a příznivce strakáčů o proběhlých a plánovaných událostech. 
 
Tento e-zpravodaj by měl být pro nás o nás, takže pište, foťte a posílejte. ☺ 
 
E-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou KCHMPP. 
 
zodpovědná osoba: Z. Vaňourková 
zpracovala: K. Milbachová 
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Narozené vrhy 
Fx 
8,86 % B Berkast nar. 17.3.2012 m. Baxy Boramo Sole 
  2 psi (1x čd) / 

2 feny 
o. Aram z Budějické kotliny 

    
8,74% C z Luční ulice nar. 3.4.2012 m. Bessie ze Strakaté rokle 
  1 pes / 4 feny o. Chejža Libachar 
    
7,81% H Czech Originál nar. 4.4.2012 m. Asi Ale Czech Originál 
  7 psů / 3 feny o. Efram z Kraje krkavce 
    
9,38% T z Česlova nar. 22.4.2012 m. Flame z Česlova 
  3 psi / 2 feny o. Elf z Česlova 
    
4,83% C Pharlap nar. 24.4.2012 m. Brilla Rubínový květ 
  2 psi / 

4 feny (1x hk) 
o. Baron z Luční ulice 

    
7,57% B ze Strakatého dvorku nar. 12.5.2012 m. Koketka z Česlova 
  6 psů / 3 feny o. Ebarth Velký dar 

 
C z Luční ulice 
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Výsledky výstav 
 

31.3.2012 MVP České Budějovice 
posuzoval: Tibor Havelka  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mladých Arno Amorevita VD1 

  mezitřída Epos Dakam V1, CAC 

    Feryn Strakatý samet VD2 

  otevřená Baron z Luční ulice V1, CAC 

  veteránů Cínek Anibob V1 

Feny mladých Appia Amorevita V2 

    Ctimilka Zlatíčko V1, CAJC, BOJ 

  mezitřída Elita Dakam V1, CAC 

  otevřená Antonie Barunidlo VD3 

    Dela Strakatý samet V1, CAC 

    Dorka Dakam V2, rez. CAC 

  šampionů Atina z Luční ulice V1, CAC, BOB, 3. BIG 

  veteránů Chudobka Anibob V1, BOV 
  

 
NVP Ostrava - Chudobka Anibob 2. BIG, 2. BONB, 4. nejlepší veterán výstavy 
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14.4.2012 NVP Ostrava 
posuzovala: Zdena Jílková  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi otevřená Emar Rubínový květ V1, CAC, NV 

Feny mladých Ctimilka Zlatíčko V1, CAJC, BOJ, 2. JBIG 

    Ctislávka Zlatíčko V2 

    Gala Ajeje Czech Originál V3 

  mezitřída Coška od Milníku 05 nepřítomna 

  otevřená Azalka ze Studnic nepřítomna 

    Bibbi Loyalluck V1, CAC, NV 

    Faenza Rubínový květ V2 

  veteránů Cilka z Kraje krkavce V2 

    Chudobka Anibob 
V1, BOV, BOB, 2.BONB, 2.BIG, 
4. nejlepší veterán výstavy 

  
28.4.2012 KrV KCHMPP Dětřichov u Svitav 
posuzovala: Ilona Potůčková  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mladých Andy od Libota V2 

    Alex z Kraje Thurn Taxisů V3 

    Argo z Kraje Thurn Taxisů V1, VTM 

  mezitřída Feryn Strakatý samet V1, VT 

  otevřená Alex z Budějické kotliny V1, VT, KV 

    Artur z Budějické kotliny V2 

Feny mladých Cordulka Zlatíčko V1, VTM 

    Ctimilka Zlatíčko V2 

    Frída z Trpce V3 

  otevřená Azalka ze Studnic V1, VT, KV 

    Capka ze Strakatého kožíšku V3 

    Rosnička z Česlova V2 

  veteránů Chudobka Anibob 
V1, VT, vítěz Dětřichova, 3. BIS 
2. nejlepší veterán výstavy 
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Krajská výstava Dětřichov - Chudobka Anibob 3. BIS, 2. BIS veterán 

 
5.5.2012 MVP Praha 
posuzoval: Josef Němec  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi dorost Alfy von Podprůhon VN1 

  mezitřída Feryn Strakatý samet V1, CAC, BOB 

  šampionů A Však Czech Originál nepřítomen 

Feny mladých Adélka ze Strakatého dvorku V1, CAJC, BOJ 

    Appia Amorevita nepřítomna 

  otevřená Antonie Barunidlo V4 

    Belinda Barunidlo V3 

    Dela Strakatý samet V1, CAC 

    Jiřinka z Česlova V2, rez. CAC 

  šampionů Elita Dakam V1, CAC 
  
 
Výstavy pořádané KCHMPP 2012 
 
16.6.2012 Klubová výstava KCHMPP Mladá Boleslav 
17.6.2012 Speciální výstava KCHMPP a Krajská výstava psů Mladá Boleslav 
22.9.2012 Výstava plemen neuznaných FCI Mladá Boleslav 
23.9.2012 Klubová výstava KCHMPP Mladá Boleslav 
 



SSSSSSSSttttttttrrrrrrrraaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaattttttttýýýýýýýý        eeeeeeee--------zzzzzzzzpppppppprrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvooooooooddddddddaaaaaaaajjjjjjjj        1111111133333333////////22222222000000001111111122222222        
        

- 6 - 

Průběžné výsledky soutěže "Pes roku 2012" 
po MVP v Praze 
 

Pes roku 2012  
1. Feryn Strakatý samet 37 bodů 
2. Epos Dakam 20 bodů 
3. Emar Rubínový květ 11 bodů 
4. Alex z Budějické kotliny 9 bodů 
5. Baron z Luční ulice 6 bodů 
  
Fena roku 2012  
1. Elita Dakam 55 bodů 
2. Berenika Strakatý samet 39 bodů 
3. Atina z Luční ulice 27 bodů 
4. Bibbi Loyalluck 23 bodů 
5. Elvíra Strakatý samet 15 bodů 
  
Veterán roku 2012  
1. Chudobka Anibob 50 bodů 
  
Chovatelská stanice roku 2012  
1. Strakatý samet 103 bodů 
2. Dakam 80 bodů 
3. Anibob 53 bodů 
4. z Luční ulice 33 bodů 
5. Loyalluck 23 bodů 
  
Pracovní pes roku 2012  
1. Fanka z Maklovy zahrady 14 bodů 
2. Antonie Barunidlo 13 bodů 
3. Janek Červený muškát 11 bodů 
4. Buck ze Strakatého kožíšku 10 bodů 
5. Ida z Česlova 8 bodů 
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Složené zkoušky, výstavní tituly 
 
 

 
Buck ze Strakatého kožíšku 

 
složil zkoušku BH 

 
majitelem je Libor David 
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Fanka z Majklovy zahrady 
 

složila zkoušku BH 
 

majitelem je Josef Ludvík 
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Epos Dakam 

 
získal titul Český šampion 

 
majitelkou je Markéta Špačková 
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Baron z Luční ulice 
 

získal titul Český šampion 
 

majitelkou je Alena Pichová 
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A Však Czech Originál 
 

získal titul Český grand šampion 
 

majitelkou je Klára Olivová 
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Chudobka Anibob 
 

získala titul Český veterán šampion 
 

majitelkou je Erika Fiantová 
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Albert ze Strakatého dvoru 
 

složil zkoušku ZOP 
 

majitelkou je Iva Seitlová 
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Andy od Libota 
 

složil zkoušku ZZO 
 

majitelkou je Alena Semelová 
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Nové webovky 
 
 
 

chov. st. Canis Color 
http://caniscolor-strakaci.webnode.cz 

 
chov. st. Bohemia Beltain 

http://bohemiabeltain.webnode.cz/ 
 

chov. st. Lech na pelech 
http://lechnapelech.webnode.cz/ 

 
 

 
 

klubové stránky 
www.kchmpp.cz 

 
vše o plemeni 

www.strakaci.cz 
 

plemenitba 
http://bylztrpce.borec.cz/ 

 
strakaté fórum 

http://www.strakaci.sk/forum/ 
 



SSSSSSSSttttttttrrrrrrrraaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaattttttttýýýýýýýý        eeeeeeee--------zzzzzzzzpppppppprrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvooooooooddddddddaaaaaaaajjjjjjjj        1111111133333333////////22222222000000001111111122222222        
        

- 16 - 

 

Výsledky bonitace 
28.4.2011 v Dětřichově 
 

Alex z Budějické kotliny 
* 16.7.2007 
 
 
kohoutková výška: 50 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  chybí P1 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 

 
 

 

 

Artur z Bud ějické kotliny 
* 16.7.2007 
 
 
kohoutková výška: 48,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 0/0 
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Atina ze Strakatého 
kožíšku 
* 26.3.2007 
 
 
kohoutková výška: 49,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  úplný 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK zatím nedodáno 
LP zatím nedodáno 

 
 

 

 

Cathy z Trpce 
* 23.6.2008 
 
 
kohoutková výška: 45,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 0/0 
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Rosnička z Česlova 
* 2.1.2010 
 
 
kohoutková výška: 41 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  chybí 2x (P2-P4) 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/1 
LP 3/3 

 

 

 
Poznámka: Jedinci, kteří nemají splněné některé podmínky k uchovnění (výstava, 
zdravotní vyšetření) budou do chovu zařazeni až po splnění všech podmínek. 
 
Termíny bonitací KCHMPP 2012 
28.7. Pardubice 
22.9. Mladá Boleslav (při výstavě neuznaných plemen) 

Sdělení 
Možná se i k vám donesla informace o vzniku nového samostatného klubu pouze pro 
strakáče. Toto sdružení není v žádném vztahu ke Klubu chovatelů málopočetných plemen 
psů a nemá jeho podporu. 
Žijeme v demokratické zemi, kde má každý právo se svobodně sdružovat. Vedení 
KCHMPP však cítí povinnost upozornit, že nově vzniklé sdružení není členem ČMKU a 
nemůže tedy zastřešovat chovatelskou činnost. KCHMPP je v současné době jediným 
chovatelským klubem zabývajícím se chovem českých strakatých psů v České republice. 
Případné rozdělení chovné základny vidíme jako nešťastné pro budoucí vývoj tohoto 
málopočetného plemene. 
Pokud má být jedním z hlavních cílů chovu uznání strakáčů FCI, pak jakékoliv dělení 
jednoty přináší rizika v budoucím vývoji chovu našich strakatých kamarádů. Vznikne-li 
další chovatelský klub na základě odlišných názorů, snižuje se i šance, že se kluby 
dohodnou na společném postupu. Jedinou cestou pro mezinárodní uznání našich strakáčů 
je řešit chov společně "pod jednou střechou". 

Zdeňka Vaňourková 
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Vydané krycí listy 
Fena Psi datum vydání 

Atina z Luční ulice 
Atos Tyrkys 
Cvrček z Kraje krkavce 

07.3.2012 

Fanka z Majklovy zahrady 
Janek Červený muškát 
Atos Tyrkys 
Akim Dakam 

28.4.2012 

Rosnička z Česlova Gerald Rubínový květ 28.4.2012 

Nakryté feny 
Fena Pes datum krytí 
Dela z Trpce Bafík Anibob 01.4.2012 
Bětka Vrtichvost z Usedlosti Deryl Červený muškát 05.4.2012 
Nastěnka z Česlova Cvrček z Kraje krkavce 07.4.2012 
Calypso Rubínový květ Atis z Luční ulice 10.4.2012 
Ida z Česlova Chejža Libachar 20.4.2012 
Agina z Luční ulice Bafík Anibob 14.5.2012 
 

Fotosraz českých strakatých psů 
 

Český strakatý pes vyhrál focení v anketě 
www.facebook.com/pages/Aneta-fotocom/192975647408688 u Aneta-foto.com 

 
SRAZ BUDE v neděli 10. června v 15:00 NA TRAM. ZASTÁVCE HOSTIVAŘSKÁ. 
Bude se fotit na Hostivařské přehradě. Nejdřív půjdeme na nedalekou louku, potom 
sejdeme dolů k vodě a půjdeme podél břehu až k malému splavu. Upozorňuju, že tam jsou 
v hojném počtu u břehů mrtví kapři, takže notoričtí mlsouni budou mít Vánoce. 
Focení cca na 3-4 hodiny. 
 
S sebou prosím hlavně: NEKONFLIKTNÍ PSY (budou na volno po většinu času, bez 
obojků) hračky, mňamky, možná hadr na otření vody, nebo bahna z vody :) A vodu, na tu 
se vždycky zapomíná. 
Focení je ZDARMA, každý účastník ode mě dostane 3 fotky v originální velikosti dle 
svého výběru. Je nutné se PŘIHLÁSIT NA EMAIL:Aneta.Jungerova@gmail.com, kam 
napíšete Vaše jméno, jméno psa, pohlaví a jestli je s PP nebo ne. 
 
Hlasovalo pro ČSP 80 lidí, tak jsem zvědavá na účast. Pokud můžete, sdílejte :-) 
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Kutnohorský groš 2012 
 
22. 4. 2012 se na cvičišti ZKO Kutná Hora uskutečnilo v rámci závodů agility 
Kutnohorský groš 2. Mistrovství plemene český strakatý pes v agility. Závody podpořil i 
klub KCHMPP, který strakáčům na akci věnoval poháry. Počet účastníků se oproti 
loňskému roku zdvojnásobil, celkem se přihlásilo 10 strakáčů – 9 v kategorii large, 1 
v kategorii medium. O celkovém umístění a výsledcích MR rozhodovaly poslední dva 
běhy. V prvním (agility) se podle výsledků určilo pořadí, ve kterém budou týmy vybíhat 
do druhého, finálového, běhu (jumping). Finálový jumpingový parkur byl postaven 
speciálně pro strakáče, takže si návštěvníci a ostatní týmy mohli strakaté finále opravdu 
užít a strakáčci se mohli předvést v celé své kráse. Pořadatelé vyhlašovali prvních pět 
umístěných. Odměnou, kromě pohárů, byly krásné malované šátky s motivem strakáče a 
další věcné ceny (granule, koláče, hračky a další). 
 
Výsledky MČR plemene český strakatý pes v agility 2012 jsou následující: 
 

1. místo: Eva Vácová – Antonie Barunidlo 
2. místo: Jindra Nováková – Anka z Luční ulice 
3. místo: Petra Doleželová – Bibbi Loyalluck 

4. místo: David Milbach – Elita Dakam 
5. místo: Veronika Hučíková - Lusk z Česlova 

 

 
Antonie Barunidlo 
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Třetí ročník se bude konat v dubnu roku 2013 opět na cvičišti ZKO Kutná Hora. Všechny 
majitele strakáčů i jejich příznivce tímto zveme. 
 

za pořadatele Klára Olivová 
 

 
Účastníci MČR českého strakatého psa: Antonie Barunidlo, Bibbi Loyalluck, Baron z Luční ulice,  
Anka z Luční ulice, Lusk z Česlova, Brita Velký dar (doprovod), Atina z Luční ulice, Elita Dakam, 

A Však Czech Originál, Duha Dakam, Delfík Strakatý samet 
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Kutnohorský groš 2012 
 
Máme za sebou své první závody agility. Byli jsme v Kutné hoře, na akci Kutnohorský 
groš, která byla zároveň mistrovstvím republiky v agility českých strakatých psů. Strakáčů 
se sešlo deset (respektive 11, ale jeden jen jako doprovod). 
 
Pro ty, kdo jsou začátečníci jako my, stručný popis toho co se na závodech děje: 
Předem jsme si museli vyřídit výkonnostní průkaz. O ten si zažádáte na www.kacr.cz. 
Stojí stokorunu a s ním můžete na oficiální závody. Když se stanete i členem Klubu 
agility ČR, tak pak máte levnější startovné na závodech. Z toho logicky plyne, že další 
krok je přihlásit se k samotnému závodu a zaplatit startovné. 
 

 
A Však Czech Originál 

 
Začátek závodu ráno v sedm (od té doby se můžete registrovat) pro vzdálenější účastníky 
to tentokrát znamenalo vstávání ve tři ráno. Ale vyplatí se přijet brzo, abyste našli místo s 
dobrým výhledem na parkur. Okolo ohraničené plochy totiž rostou velké stany, v nich si 
majitelé rozkládají židličky, pelíšky pro psy. 
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My vzali Anče jen deku a nejprve se nad těmi stany usmívali, ale pak jsme uznali že: 
- stanaři mají větší pohodlí (a závod trvá do odpoledne, takže to pohodlí má něco do sebe), 
- kdyby pršelo, či pražilo, vyhráli by nad námi na celé čáře, 
- pes má ve stanu relativní klid a může si oddychnout, protože nechat ho celý den koukat, 
běhat a čmuchat je i pro něj velmi unavující. 
 
Tu poslední záležitost jsme řešili tak, že před během a po běhu jsme se šli s Ankou projít a 
pak ji dali odpočinout do auta. Díky tomu, že sluníčko nepražilo, bylo to možné, kdyby 
však byla výheň, nešlo by to tak dělat a stanaři by zase vyhráli. Z toho plyne, jestli se na 
agility chystáte velmi vážně, pořiďte si krom jiného vybavení stan. 
Po registraci následovalo měření. Měří se jen na prvním závodě, výsledek pak zapíší do 
průkazu a tam ho máte navěky. Ance naměřili kohoutkovou výšku 49 (jen o centimetr víc 
než u bonitace :-), takže se ocitla v kategorii L. 
 

 
Anka z Luční ulice 

 
Usadili jsme se u ostatních strakáčů a těšili se na začátek. První závod postaven, účastníci 
byli vyzváni, aby si šli projít parkur. Ačkoliv na to bylo osm minut času, všichni jsme byli 
rádi, že neběžíme jako první - trasu si závodníci snažili zapamatovat ještě během startu 
svých předchůdců a i tak později někteří zvládli zabloudit. 
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Nejprve běželi malí psi (S), pak střední (M) a pak největší kategorie (L). Po závodu se 
přestavěl parkur, další prohlídka trasy a běh v obráceném pořadí (L, M, S). 
V průběhu jsme odchytávali pravidla - co je chyba, co je odmítnutí, za co hrozí 
diskvalifikace. Když pojedete na závody bez party kamarádů, je dobré si vše nastudovat 
předem. My měli štěstí, že mezi námi byli zkušenější agiliťáci a vysvětlovali nám, za co 
byl kdo diskvalifikován. 
 

 
Delfík Strakatý samet 

 
Strakáčům se v závodě nedařilo tak jako namakaným borderkám, takže jsme nesoupeřili, 
ale navzájem si usilovně drželi palce, aby alespoň někdo doběhl bez diskvalifikace až do 
cíle. V klasickém závodě se to nepodařilo nikomu - naši "pejsci s osobností" si prostě 
občas dali nějakou překážku navíc, ale sebekriticky je třeba uznat, že to dělali zejména ve 
chvíli, kdy psovodi na parkuru zazmatkovali a nevěděli kudy dál. 
 
Během závodu jsme zaznamenali několik vtipných hlášek o strakáčích: 
- myslím, že tohle plemeno si po dnešním závodě všichni zapamatujou (Verča, účastnice) 
- potřebujeme, aby alespoň tři doběhli (Jitka, organizátorka, při vědomí, že má pro 
strakáče nachystané speciální odměny a potřebuje je někomu rozdat) 
- s tím prostě nic nenadělám, nemůžu to pískat jinak (rozhodčí, když "disknul" dalšího 
strakáče) 
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Třetí běh byl pro strakáče. Byl hodně o skákání a tunelech, organizátoři nás při něm 
netrápili zónovými překážkami a houpačkou. Z deseti pejsků doběhli bez diskvalifikace 
tři, vždy odměněni mohutným potleskem. 
 
Ačkoli se nám nedařilo tak jako na cvičáku (přeci jen ta atmosféra závodu něco udělá s 
člověkem i se psem), potěšilo nás několik věcí: 
- vše bylo v pohodě 
- téměř nikdo nebyl nervózní (až asi na dvě urputné závodnice od borderek, které to 
"trochu hrotily") 
- všichni své psy mohutně povzbuzovali, chválili, nikdo nebyl vzteklý i když se mu 
nezadařilo 
- organizátoři měli vše dobře zařízené - vše začínalo, když mělo začínat, žádné prostoje, 
žádné zmatky 
- strakáči drželi basu, vesměs jsme seděli pohromadě 
- i když někdo vypadl, doběhl většinou s pejskem celou trasu "naplno", bylo vidět, že 
nejde o vítězství, ale o nadšení ze společného pohybu 
 

 
Lusk z Česlova 

 
Co z toho všeho plyne? Agility je prima, na závody asi jezdit nebudeme, ale na 
Kutnohorský groš se příští rok jistě přihlásíme. 
 
Jo ještě se musíme pochlubit - Anka s Jindrou skončily na druhém místě (ne že by to bylo 
nějaké průkazné vítězství, ale radost jsme z toho měli). 
 

Jolana Nováková, chov. st. z Akátového hájku 
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3. Setkání českých strakatých psů 
ve Věšíně u Příbrami 
 
 

 
 
  
Ahoj a pěkný den, 
 
všem, kdo se chystají na zářijové setkání českých strakatých psů (a jejich majitelů, 
chovatelů, příznivců,…) a ještě se nepřihlásili sdělujeme, že je nejvyšší čas :-) 
 
Na setkání je v tuto chvíli přihlášeno 130 lidí a 73 psů, kapacita areálu končí na 150 
lidech. Pokud tedy chcete přijet, rychle na www.setkanistrakacu.ic.cz vyplňte přihlášku 
a podle pokynů tam uvedených zaplaťte zálohu. abyste měli místa rezervována. 
 
Na uvedených stránkách najdete i bližší informace o akci. 
  

Nashledanou na podzim, Jolana a Alena 
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Úspěchy v agility 
 
 
 
 
21.4.2012 jsme s Tessy vyrazili na první 
dvojzkoušky agility po štěňatech a 
podařilo se nám v součtu obou běhů LA 
dosáhnout na 1. místo. Další zkoušku 
LA1 jsme absolvovali 8.5.2012 a 
tentokrát jsme doběhly na výbornou a 
obsadili 7. místo. 
 
Eva Vácová, chov. st. Amorevita 
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Coursingová sezona 
 
Bela - Ida z Česlova a její dcera Adélka Zli-Rů letos odstartovaly sportovní sezonu. Neboť 
obě holky střapec milují nadevše, tak úspěšně zaběhaly licenční běhy v Radslavicích a 
Medlánkách u Českého psa. Ještě s teplou licencí jsme hned vyrazily na první oficiální 
závody Medlánecký sysel, který se běžel na Apríla s přesně takovým počasím. Máma 
Bela se snažila, ale Adélka ji předčila. 

 
 
 
V kategorii OPEN 
feny do 45 cm s PP 
v konkurenci 7 fen, 
byla Bela na 
6. místě a Adélka si 
vyběhala 1. místo !! 
 
Ovšem úchvatný 
den nás teprve čekal 
o týden později.  
 
 
 
 

 
 
 
7.4. Hanácký pohár -  v kategorii  FCI VI, VII, VIII, 
N – mix, v konkurenci 7 velkých fen - Bela 1. místo a 
Adélka 3. místo. Krásný pocit dva strakáči na bedně!! 
:-)) Ale Bela šla na stupně vítězů ještě jednou z celého 
dopoledního závodu pro krásné 3. místo jako fena za 
dvěma psy. 
 
Tak holky, ať Vás střapec pořád baví a tlapky dobře 
běhají. 
 
Radka Růžičková, chov.st. Zli-Rů 
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Bony – to je o nervy aneb kočka a pes na střeše 
 

Netušila jsem, že máme doma 
takovou šikovnou čubičku. Pravda, od 
malička jsme jí nutili lézt po různých 
překážkách, na cvičáku si to moc 
užívala, tak snad jí ta šikovnost k 
něčemu byla. 
Tuhle jsme byli, jako obvykle,  na 
návštěvě  u manželů K. Mají velikou 
zahradu, na ní dvě stodoly a zatímco 
my si pijeme kafíčko v síni, čubizna, 
naše česká strakatá slečna Bony, 
pronásleduje na té zahradě kočky. 
Když kočku někam zažene, ozve se  
jásavý štěkot. Na to obvykle 
zareagujeme, čubiznu odvoláme a 
kočka zas může prchat a být lovena, 
pokud na to má ještě náladu. 
Zrovinka prohlížíme nové květy na 
zahradě, když čubizna sdělila světu, 
že kočku dostihla. Tak jo, jdeme se na 
to podívat a zrak nám padl NAHORU, 
na střechu stodoly. Ve štítě sedí 
kočka, v pohodě, ocásek pěkně 
omotaný kolem pacek a zjevně se 
dobře baví. Na hřebenáčích balancuje 
naše Bony, packy roztažené a pod ní 
děsivá hloubka. 
„Tak dlouhej žebřík nemám, ale mám 
foťák“ sdělil pan K. 

„Jak se tam sakra dostala?“ nechápal páníček. 
To je jednoduché – u střechy jsou narovnané staré kmeny z pokácených stromů a to je pro 
naší čubiznu běžná situace, po kmenech šup nahoru a byla na střeše. A co zvládne kočka, 
to přeci pes musí zvládnout taky, ne? 
 
Začala jsem po čubizně házet kamínky – okolí sice nechápalo, proč to dělám, ale je k 
tomu dobrý důvod: čubizna je zvyklá, že když po ní házím drobné předměty, musí ukončit 
činnost a přijít ke mně, jinak riskuje, že se jí opravdu strefím do hřbetu  a to ona nesnáší. 
Házím razantně a asi to bolí. Zafungovalo to, čubizně došlo, že činnost je nežádoucí a 
bylo by dobré slézt. 
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No jo, nahoru to šlo dobře. Jak dolů? 
Čubizna si změřila hloubku pod sebou a došlo jí, že to nebude tak jednoduché. Na jedné 
straně fakt jen střecha a pak dlouho nic, na druhé my. Postavili jsme se k těm narovnaným 
kmenům a lákali pitomého pejska, aby k nám přišel. Packy jí klouzaly a když to zkusila 
rovně dolů, vůbec se jí to nelíbilo. I ve své hlouposti pochopila, že jedině šikmo po 
taškách, jinak to nepůjde. 
 
Ke kmenům doklouzala, 
seběhla, seskočila a co 
byste neřekli? Hned si 
začala prohlížet tu 
kočku nahoře, že to jako 
zkusí znovu a tentokrát 
tu kočku sundá! 
No není to o nervy? 
 
Zdravím všechny 
Bonynčiné sourozence, 
Jordána obzvlášť – ano, 
je to tak, není to jediný 
bláznivý exemplář z 
vrhu, jsme v tom s 
vámi! 
 

Zdena Jůzlová a Bona Rosa Velký dar 
Foto: pan MK 
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Naše Adélka a její štěňátka 
 
Naše Adélka 
 
Příběh naší Adélky mnozí z vás znají. Už dávno jsem se o něj chtěla podělit a zveřejnit ho 
i na našich stránkách a konečně se k tomu dostávám.  
 
V roce 2008 jsme si chtěli k naší stárnoucí dalmatince pořídit štěně. Po dlouhých úvahách 
jednoznačně vyhrál český strakatý pes. Nemyslela jsem si tenkrát, že bude tak obtížné 
štěně získat. Naprosto nevýslovná radost nás pohltila, když jsme si mohli zamluvit štěně v 
Příbrami v chovatelské stanici Barunidlo. To bylo naše vysněné štěňátko. Hnědá, 
dlouhosrstá holčička. V červnu 2008 jsme si ji přivezli domů. Nádhera! Měli jsme spoustu 
plánů. Cvičák, výstavy, uchovnění a štěňátka. 
 

 
 
Život s takovým štěňátkem jsme si užívali. Bohužel to všem překazila nehoda, při které 
skončila naše pětiměsíční Adélka pod koly nadměrnou rychlostí jedoucího auta. Utekla 
tenkrát za dětmi, když šly na autobus do školy. V županu jsem nasedla do auta, starší děti 
nešly do školy a hlídaly doma tu nejmenší,  já s Adélkou jsme pádily do Nymburka na 
kliniku. První dvě hodiny byly rozhodující, přežije - nepřežije? Adélka je ale bojovnice a 
MVDr. Zatloukal, zkušený a vážený pan doktor, její zachránce. Patří mu velký DÍK!  
 
Následovalo však několik operací v Nymburce (Klinika Sokrates, MVDr. Zatloukal) a v 
Brně na klinice chorob psů a koček veterinární univerzity (oddělení ortopedie, MVDr. 
Srnec). Každé dva týdny jsme jezdili do Brna. Adélka měla zůstat se čtyřmi hřeby v noze 
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půl roku v klidu. Chodit jsme mohli jen velmi pomalu, bylo to celkem náročné, především 
pro Adélku. Adélce zůstal ochrnutý ocas a svěrač. Tak mladému organizmu se však 
podařilo se i s tímto vyrovnat, posílily se svaly, které převzaly funkci ochrnutých částí. 
Jen vrtění ocáskem už nikdy nepůjde. Ten má i o 10 cm zkrácený jako důsledek obnovy 
nervů, což Adélku tak svědilo, že si konec ocasu okusovala, a ten pak musel být 
amputován. 
Museli jsme přerušit výcvik, výstavy, za uchovněním zůstával otazník. 
 
Adélka se však velmi dobře zotavovala. Na cvičáku vše dohnala a zvládla i zkoušku ZZO. 
Rentgen kyčlí, ze kterého jsme měli obavy, dopadl nejlépe, jak mohl, DKK 0/0, LP 0/0. 
Výstavy a bonitace dopadly také výborně. Pak už následovaly jen samé příjemné věci. 
 
Naše Adélka a její štěňátka 
 
Adélka se dostala do takové kondice, že po konzultacích s veterináři a jejich doporučení 
jsme se rozhodli mít štěňátka. 
Začali jsme vybírat ženicha. To jsme si však netroufli dělat jen tak podle toho, kdo se nám 
líbí. Určitě jsme tuto zodpovědnou záležitost rádi přenechali poradkyni chovu. Ta nám 
poslala seznam vhodných psů, kterých bylo kolem patnácti. Nejdůležitějším kritériem 
byla příbuznost. Pak výška, výskyt epilepsie a výsledek rentgenových snímků. Zvažovali 
jsme jen, zda vybrat psa s vlohami pro hnědou či dlouhou srst. Vyhrála ta dlouhá. U 
jednoho ze psů, který byl naším favoritem, ale nebyl však na seznamu, jsme se dozvěděli, 
že spojení by bylo v tomto případě nevhodné pro blízký výskyt  regenerátů v obou 
rodokmenech. Další pes, který se nám líbil, měl již příliš potomků, což chápeme, že není 
pro vývoj plemene žádným přínosem. 
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Vybírání nám trvalo poměrně dlouho. Nechali jsme si radit i od jiných, již zkušených 
chovatelů. Zjistili jsme, že kromě výskytu epilepsie se musí sledovat i to, zda není u 
spojení vyšší riziko výskytu kryptorchismu, srdečních vad, nesprávného počtu a vad 
řezáků a podkusu. No, hotová věda. Ale chtěli jsme, aby štěňátka byla co nejzdravější a 
přispěla pak třeba i dál do vývoje plemene. 
 
Nakonec jsme napsali na krycí list 3 psy. Při dosažení té správné hladiny progesteronu v 
krvi jsme se o vánočním čase roku 2010 rozjeli do Prahy za budoucím tatínkem, kterým 
byl Cody z Majklovy zahrady. Krytí pro nás bylo velkou neznámou, především jsme 
očekávali trochu potíže vzhledem k Adélčinu handicapu. Poradkyně chovu byla ale tak 
ochotná, že přijela ihned po pracovním dni, ještě ve společenských šatech, a pomohla 
nám.  
 
A tak se 19. února 2011 narodila naše první štěňátka!!! 5 černožlutobílých, dlouhosrstých 
kluků. "Celej táta!" Samozřejmě jsme byli jako nezkušení začátečníci stále v kontaktu s 
veterinářem a poradkyní, která nám radila i s administrativními záležitostmi.  
Všem jim moc děkujeme! 
 
A tak se nám splnil sen. Máme Adélku, která přežila vážnou nehodu, uzdravila se, uspěla 
u bonitace, zabřezla, donosila a bravurně odchovala své potomky. Je skvělá :-) 
Letos v červnu se chystáme na naše první "rodinné" setkání. Strávíme spolu celý víkend. 
Určitě to bude "stát za to", protože strakáči jsou jedineční! 
 

 
 
Všechny moc zdraví a za pozornost děkuje :-) 
 

Dita Grusová, chov. st. z Kraje Thurn Taxisů 
www.itaxis.cz 
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Jaké jsme to měli my? 
aneb zamyšlení u příležitosti blížících se sedmnáctých narozenin Arnyky Tabat 
 
Na štěně strakáče jsme v polovině devadesátých let čekali téměř rok. Strakáčů bylo málo, 
člověk si rozhodně nemohl vybírat. Původně jsme si jeli pro pejska a chovat jsme vůbec 
neměli v úmyslu. Leč osud s námi měl jiné plány - domů jsme si přivezli fenečku Arnyku 
Tabat, na které jsme odchovali dva vrhy.  
 
Záhy jsme zjistili, že strakáč (nejen náš) vůbec není klidný a nenáročný pes, jak hlásal 
tehdejší standard i dostupná literatura. Naopak, Arnyka byla neuvěřitelně temperamentní a 
naprosto neunavitelné zvíře. Po pár setkáních s jinými strakáči jsme seznali, že je to 
plemenný znak strakáčů. 
 
Začali jsme jezdit na výstavy. Setkávalo se nás tam jen pár a dobře jsme se znali. Každá 
výstava byla především příjemným setkáním, o vyhrávání pohárů nešlo, "neuznanci" totiž 
žádné nedostávali. Nejcennější možnou trofejí byla kokarda. Tu jsme získali za titul BOB 
na Mezinárodní výstavě v Mladé Boleslavi. První pohár jsme dostali až za klubového 
šampiona a další pak ve veteránech. Na výstavy jsme ale jezdili hlavně za atmosférou. 
Mnozí, kteří se na tehdejší báječné výstavní atmosféře podíleli, zůstávají strakáčům stále 
věrni.  
 
K uchovnění tehdy stačilo absolvovat jednu CACovou výstavu a získat na ní ocenění 
výborný nebo velmi dobrý. Když naše Arnyka Tabat splnila podmínky chovnosti, dostala 
jsem rovnou do ruky krycí list s vyplněným jediným psem (Arnyky strýcem Darem Lovu 
zdar), vystavený na dobu neurčitou. 
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První krytí bylo velkým bojem, Arnyka se nechtěla nechat nakrýt dobrovolně, ze strany 
chovatelky ani tehdejší poradkyně chovu jsem se žádné rady ani pomoci nedočkala. 
Naštěstí mi pomohla kamarádka, zkušená chovatelka. Nakonec se podařilo, ale Arnyka 
nezabřezla. Při příštím hárání jsme chtěli znovu zkusit Dara Lovu zdar, takže jsme 
požádali o krycí list s jeho jménem. Vše se podařilo, na jaře 1999 jsme se dočkali čtyř 
štěňat (páté se narodilo mrtvé). Administrativa kolem krytí a vrhu byla prakticky totožná s 
dnešní, pouze rozsah kontroly vrhu byl zcela ponechán na uvážení veterináře, formulář na 
to neexistoval, hlášení jakýchkoliv odchylek bylo v podstatě dobrovolné a nikde se 
neevidovalo. Chovatelé tedy neměli k dispozici žádné informace o kvalitě odchovů po 
různých zvířatech. 
 
Po roce jsme požádali o další krycí list. Byl na něm uveden opět jediný pes, Arnyky 
mladý bratranec Ago Červený muškát. Na podzim roku 2000 jsme se dočkali druhého 
vrhu. Bohužel porod neprobíhal správně a museli jsme na veterinu. Jedno štěně bylo 
vzpříčené v porodních cestách a bylo již mrtvé. Zato zbývajících pět se mělo čile k světu. 
Tentokrát jsme byli pevně rozhodnuti, že další štěňata nebudou. Protože první porod byl 
obtížný a dlouhý a druhý proběhl císařským řezem, nechali jsme Arnyku rovnou 
vykastrovat. Kupodivu chirurgický zákrok ani anestézie neměly vůbec vliv na její 
mateřské chování ani schopnost kojit štěňata. I svým druhým štěňatům byla vzornou 
matkou. 
 
Na vlastní kůži jsme poznali stinnou stránku benevolentních podmínek chovu a absence 
jakéhokoliv monitoringu zdraví. Během druhé březosti naší feny nám majitelka jednoho 
pejska z prvního vrhu nahlásila, že její psík má luxaci čéšek. Obratem jsem to napsala naší 
chovatelce a současně poradkyni chovu, paní Obermajerové. Ta mi řekla, že prý otec naší 
feny, Artis z Nadějného chovu, měl zadní nohy "úplně v háji", takže to je nejspíš po něm. 
Že si s tím nemám dělat starosti. Když prý jsme stejně psíka původně prodali na mazlení, 
tak to ničemu nevadí.  
 
Nedlouho po odstavu druhého vrhu začala naše fena hůř chodit, měla "kravský postoj" 
zadních nohou a občas zakulhala. Diagnóza: luxace čéšek. Zanedlouho nám volali 
majitelé pejska z druhého vrhu, že měl luxaci čéšek nejtěžšího stupně a museli mu nechat 
operovat jedno koleno, operace druhého ho čeká vzápětí. Půl roku poté začala kulhat 
jedna jeho sestra. Příčina - DKK 4. stupně oboustranně a současně i luxace čéšek.  
 
Kolem desátého roku věku už naše Arnyka výrazně odlehčovala zadní nohy, měla na nich 
atrofované svaly a po dlouhých výletech nebo běhu u kola bývala unavená (to jsme u ní 
do té doby neznali). Nechali jsme jí ortopedicky vyšetřit. Výsledek - DKK mezi 2. a 3. 
stupněm a luxace čéšek také mezi 2. a 3. stupněm, oboustranně. Vzhledem k věku, 
kombinaci a oboustrannosti vad jsme o chirurgickém řešení neuvažovali. Vědět tenkrát, že 
jí čeká ještě nejméně sedm dlouhých let života s tímto trápením, možná bychom tehdy na 
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chirurgickou nápravu, alespoň luxovaných čéšek, přistoupili. A samozřejmě bychom na 
takové feně nikdy nechovali.  
 
Když jsem se dozvěděla o potížích Arnyčina otce, začala jsem se zamýšlet nad 
chovatelskou etikou - v době nejhoršího úpadku plemene byl spolu s Artisem z Nadějného 
chovu objeven i jeho bratr Borek. Zcela standardní pes, sice neměl PP, ale byl známého 
původu. Ani v tehdejší svízelné situaci však nebyl do chovu použit, protože mu chyběl 
jeden řezák. Nebylo známo, zda o něj přišel během života nebo mu nenarostl vůbec. 
Chovatelé však chybějící zub vyhodnotili jako vadu vylučující zvíře z reprodukce, 
zatímco Artisovo závažné ortopedické onemocnění jim nevadilo a postiženého psa 
opakovaně chovně využívali, a to i době, kdy už téměř nemohl chodit na zadní nohy. Vím, 
že standard českého strakatého psa požaduje úplný počet řezáků a špičáků. V současnosti 
to považuji za naprosto legitimní požadavek. Ovšem v situaci, kdy bylo plemeno na 
vymření a byli využíváni i jedinci neznámého původu po neznámých předcích, bych 
jednoznačně volila spíše psa zdravého s vadou převážně estetickou, než psa trpícího 
bolestivým dědičným onemocněním. 
 

 
 
Dnešní chovatelé jsou ve zcela jiné situaci - strakáčů je mnohem více, takže je náročnější 
se v nich orientovat, víme i o větším množství zdravotních problémů. Na druhou stranu už 
nemusíme používat úzkou příbuzenskou plemenitbu či volit ze dvou špatných možností tu 
"méně špatnou" jen proto, aby plemeno nevyhynulo. Ač je stále řízený chov, na krycím 
listu bývá uvedeno několik psů a chovatel si z nich může vybrat. Je nám k dispozici 
výpočetní technika a internet, není problémem uložit a pak kdykoliv vyhledat nějakou 
informaci. Ale ani technika není všemocná - informaci, kterou nikdo neposkytne, nemůže 
pak nikdo najít a pracovat s ní. Jedině chovatelská poctivost a otevřenost je cestou k 
rozvoji zdravého plemene, které nám všem bude dělat radost. 
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Dana Vaňourková 
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Jak na to - Přihláška vrhu 
 
Zhruba 21 dní od krytí je možné poprvé stanovit pomocí sonografického vyšetření, zda je 
fena březí či ne. Jakmile zjistíme březost, doporučuji inzerovat ve všech dostupných 
médiích.  Fyziologická délka březosti je 63 dní.  
 
Co tedy dělat po porodu? 
Do 7 dní po porodu odešlete originál  krycího listu poradci chovu. Vyplňte datum porodu 
a počet štěňat (psi/feny), popř. počet mrtvě narozených štěňat. Současně s tím vyplňte 
přihlášku vrhu. Zde se uvádí nejprve jména pejsků a pak jména fen. Obojí v abecedním 
pořadí. Barva se uvádí buď čžb (černo-žluto-bílá) nebo hžb (hnědo-žluto-bílá). Délku srsti 
není potřeba psát hned, u štěňat (nejen) strakáčů lze dlouhou srst poznat kolem 3. týdne 
věku. Doplníte tedy údaj později, po obdržení registračních čísel od Plemenné knihy. 
 
Vyplněnou přihlášku vrhu s originálem krycího listu zašlete opět poradci chovu. Ten 
odešle obojí na plemennou knihu ČMKU, kde vám přidělí registrační čísla a přihlášku 
vrhu  zašlou na vaši adresu doporučenou poštou. Jakmile bude štěňatům nejméně 42 dnů, 
můžete je nechat otetovat přidělenými registračními čísly nebo jim dát čip. Lze i obojí, ale 
způsob označení musí být stejný u celého vrhu. Nelze tedy nechat část čipovat a zbytek 
tetovat. Označování štěňat provádí pouze veterinární lékař a zároveň vám potvrdí 
přihlášku vrhu. Pokud se rozhodnete pro aplikaci čipů, připojte k přihlášce samolepky 
s jejich čísly. Je to pro potřeby plemenné knihy. Společně s označením štěňat je vhodné 
nechat celý vrh zkontrolovat veterinářem a nechat si potvrdit formulář na kontrolu 
vrhu .  
Takto potvrzenou přihlášku vrhu a formulář kontroly vrhu  zašlete poradci chovu. Ten 
opět pošle přihlášku vrhu  plemenné knize s žádostí o vystavení průkazů původu. 
Průkazy původu Vám pak přijdou na vaši adresu na dobírku. Plemenná kniha účtuje za 
vydání jednoho PP 240 Kč včetně DPH a za poštovné pak 100 Kč včetně DPH.  
Pokud se jedná o první vrh  u feny, je vhodné přiložit ještě kopii průkazu původu feny, 
kde je patrné, že je přeregistrovaná mezi chovné jedince a také kopii certifikátu 
chovatelské stanice. Obojí je pro potřeby plemenné knihy a kvůli urychlení 
administrativních úkonů.  
 
Příště: kontrola vrhu 
 
V rubrice Jak na to vyšlo:  
Krycí list   2011/11 
Chovatelská stanice  2011/10 
Uchovnění psa/feny  2011/9 
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Zdeňka Vaňourková 

 


