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Úvodník 
 

V průběhu léta se k vám dostává 

jedenadvacáté vydání Strakatého e-zpravodaje. 

Jeho smyslem je informovat majitele a příznivce 

strakáčů o proběhlých a plánovaných 

událostech. Je tu dost místa pro postřehy, 

příběhy, úspěchy, zkušenosti kohokoli z vás. 

Myslete na ty, co nevyužívají sociálních sítí 

a přesto by se s vámi o tu strakatou radost rádi 

podělili. 

Uvítáme i nápady a připomínky k vydávání 

a obsahu samotného Strakatého e-zpravodaje. 

 

Pokud vám tu chybí záznam z nějaké již 

proběhlé strakaté akce, neostýchejte se k ní 

vrátit – další číslo zpravodaje vyjde 

pravděpodobně na začátku nového roku. 

Na závěr ještě velké poděkování Martě 

Červákové, která si pohrála s grafickou 

podobou našeho zpravodaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pište, foťte a posílejte – nejlépe sem: 

strakati.psi@seznam.cz 

 

E-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou 

KCHMPP a Spolku českého strakatého psa. 

zpracovala: Simona Šádková 

kontrola: Kateřina Milbachová 

zodpovědná osoba: Zdeňka Vaňourková 

 

 

 

  

Letní osvěžení alá 
čajový pytlík 
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Pozvánky 
 

Plánované akce v roce 2016 

 

akce datum a místo konání pořadatel 

Strakaté splutí Ohře 19. – 21. 8. 2016 Spolek ČSP 

Setkání strakáčů 2. – 4. 9. 2016, 
Javorová skála (Tábor) Spolek ČSP 

Strakatá skočkyáda 1. 10. 2016 Spolek ČSP 

Den českých národních plemen 2. 10. 2016 Eva Vácová 
(Spolek ČSP) 

Panstvím knížete Auersperga 
(dogtrekking) 8. – 9. 10. 2016 Erika Fiantová 

Mistrovství českých národních 
plemen v obedienci 16. 10. 2016, Šlapanice u Brna Zuzana Krejčiříková 

(Spolek ČSP) 

Drakiáda 22. 10. 2016 Spolek ČSP 

Strakaté toulání třemi kraji 28. – 30. 10. 2016 Spolek ČSP 

Členská schůze Spolku ČSP 

26. 11. 2016 

Spolek ČSP 

Členská schůze KCHMPP, 
sekce ČSP KCHMPP 

Bonitace 

20. 8. 2016, 
Klubová výstava Přerov (bez KV) KCHMPP 

4. 9. 2016, 
Javorová skála Spolek ČSP 

15. 10. 2016, Klubová výstava 
Mladá Boleslav (s KV) KCHMPP 

Výstavy 

20. 8. 2016, 
Klubová výstava Přerov (bez KV) KCHMPP 

4. 9. 2016, 
Klubová výstava Javorová skála Spolek ČSP 

15. 10. 2016, Klubová výstava 
Mladá Boleslav (s KV) KCHMPP 

16. 10. 2016, Výstava neuznaných 
plemen Mladá Boleslav KCHMPP 
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Na výstavy pořádané KCHMPP i Spolkem českého strakatého psa preferujeme přihlašování 
prostřednictvím elektronického administrativního systému: www.dogoffice.cz 

Na bonitace preferujeme přihlašování také elektronickou formou, buď přes: administrativa.kchmpp.cz 
nebo administrativa.spolekstrakacu.cz. Uzávěrka přihlášek na bonitaci je 14 dní před datem konání. 

Akcí pořádaných KCHMPP či Spolkem je více, mnohé se plánují až během roku. Sledujte webové 
stránky, tam jsou informace aktualizovány: http://kchmpp.cz, http://www.spolekstrakacu.cz/ 

 

Strakatý kalendář 2017 

 

Letošní kalendář by měl být se sportovní tematikou, aby bylo vidět, jak jsou ti naši hafani šikovní. 

Takže vás všechny, kdo fotíte, prosím o zaslání fotografií ze psího sportování. Hodně fotek asi bude 

z agility, ale budeme rádi i za fotky z coursingu, dogdancingu, obedience, sportovní kynologie, 

dogtreku, hlavolamování, stopování, treibballu, klasického pasení, aportování… Prostě, aby ve snímku 

byla nějaká akce ☺ 

Fotka by měla být ideálně cca 3200 x 2400 px. Prosím, posílejte nejlépe přes úschovnu 

(www.uschovna.cz) na info@spolekstrakacu.cz. Honorář neslibujeme, ale věčnou slávu (alespoň 

v roce 2017) si autoři vybraných snímků jistě zaslouží. 

Předpoklad je, že půjde o závěsný kalendář formátu A3 našíř (jako byly dva předchozí). Cena závisí 

na počtu zadaných kusů, odhadujeme, že bychom se měli vejít do 140 korun za kus. Kalendář můžete 

zároveň objednávat – k vyzvednutí bude na schůzi Spolku a na schůzi KCHMPP. Případně poštou 

s připočtením poštovného. Objednávat můžete zde: 

https://docs.google.com/forms/d/1ORrUJOTnELUP2Q2Y-ehSP9QjzhbT6JEx6t5M1Micizg/viewform 

 

Jolana Nováková 
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Výsledky výstav 
 
9. 1. 2016 Hanácká národní výstava psů Brno  
posuzovala: Linda Voláriková 
 

psi    
  
  
  
  
  

dorost Kvítek Libachar VN1 

mladých Eliáš Zlatíčko VD1 

otevřená 

Artes Bohemia Beltain V1, CAC, NV, BOS 

Bastien Zli-Rů VD3 

Canabis Bonasa Sorbus VD4 

Sopík z Česlova VD2 

feny 
  
  

mladých Drinna ze Zlatého Lankastru V1, CAJC, BOJ 

vítězů Bleška ze Studnic V1, CAC, NV 

veteránů Atina z Luční ulice V1, BOV, BOB, 1. nejlepší veterán 
dne, 2. BONB, 4. BIG 

 
 
6. 2. 2016 MVP Duo CACIB Brno    
posuzoval: Jiří Janda 
 

psi    
  
  
  

mladých 
Cipísek Zli-Rů V2 

Eliáš Zlatíčko V1, CAJC, BOJ, BOS 

otevřená 
Artes Bohemia Beltain V2, rez. CAC 

Bastien Zli-Rů V1, CAC 

feny 
  
  
  
  
  
  
  
  

mladých 
Bubbu Love in paws V1, CAJC 

Drinna ze Zlatého Lankastru V2 

mezitřída Celestie Zli-Rů V1, CAC 

otevřená Becky od Libota V1, CAC 

šampionů 

Bibbi Loyalluck V1, CAC, BOB, 4. BONB 

Bleška ze Studnic V2, rez. CAC 

Cíněnka Strakatý samet V3 

veteránů 
Atina z Luční ulice V1, BOV 

Ida z Česlova nepřítomna 
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7. 2. 2016 MVP Duo CACIB Brno    
posuzovala: Mgr. Viera Staviarská (SK) 
 

psi    
  
  
  
  
  

mladých 
Cipísek Zli-Rů V1, CAJC, BOS 

Eliáš Zlatíčko VD2 

otevřená 

Artes Bohemia Beltain VD2 

Bastien Zli-Rů VD4 

Canabis Bonasa Sorbus VD3 

Don od Milníku 05 V1, CAC 

feny 
  
  
  
  
  
  
  

mladých 
Bubbu Love in paws V1, CAJC, BOJ 

Drinna ze Zlatého Lankastru V2 

mezitřída Celestie Zli-Rů V1, CAC 

otevřená Becky od Libota  V1, CAC 

šampionů 

Bibbi Loyalluck V1, CAC 

Bleška ze Studnic V3 

Cíněnka Strakatý samet V2, rez. CAC 

veteránů Atina z Luční ulice V1, BOV, BOB, 3. BIG 

 
 
9. 4. 2016 NVP Ostrava     
posuzoval: František Šimek 
 

psi    
  
  
  
  

mladých 
Blacky Love in paws V1, CAJC, BOB, BOJ 

Eliáš Zlatíčko  V2 

mezitřída Batim Love in paws V1, CAC 

otevřená 
Arix Love in paws V1, CAC, NV 

Canabis Bonasa Sorbus V2, rez. CAC 

feny 
  
  

mezitřída Amálka Hore nohama V1 

otevřená Bubbu Love in paws V1, CAC 

vítězů Ctislávka Zlatíčko V1, CAC, NV, BOS 
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16. 4. 2016 KrV KCHMPP Dětřichov u Svitav   
posuzoval: Vlastislav Vojtek (SK) 
 

psi    
  
  
  
  
  

mladých 
Eliáš Zlatíčko VD2 

Kámoš Libachar V1, VT 

otevřená 

Edie Pharlap nepřítomen 

Cyprián ze Strakatého dvorku V1, VT, KV, Vítěz Dětřichova 

Bax z Luční ulice D 

Baldini Amorevita V2 

feny 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mezitřída 

Cejla Zli-Rů VD2 

Bubbu Love in paws V1, VT, KV 

Jamika Libachar VD3 

mladých 
Kráska Libachar V1, VT 

Kazi Libachar VD2 

otevřená 

Brilla Amorevita  VD3 

Becky od Libota  V2 

Arlet ze Zlatého Lankastru V1, VT 

Cita z Luční ulice VD4 

veteránů Charlie Libachar V1, VT 

štěňata Felicita ze Zlatého Lankastru VN1 

 
 
 
23. 4. 2016 MVP České Budějovice    
posuzovala: Olga Dolejšová 
 

psi    
  

dorost Draco z Luční ulice VN1 

šampionů Angel ze Zlatého Lankastru nepřítomen 
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feny 
  
  
  
  
  

mladých Erin ze Zlatého Lankastru nepřítomna 

mezitřída Celestie Zli-Rů V1, CAC 

otevřená Agnes ze Zlatého Lankastru V1, CAC 

šampionů 
Bellis Berkast V1, CAC, BOB, 1. BIG NON FCI 

Cíněnka Strakatý samet V2, rez. CAC 

veteránů Baxy Boramo Sole V1, BOV 

 
 
 
30. 4. 2016 MVP Praha      
posuzovala: Zdenka Jílková 
 

psi    
  
  
  

mladých Eliáš Zlatíčko V1, CAJC, BOJ 

mezitřída Cipísek Zli-Rů V1, CAC 

šampionů 
Bruno ze Zlatého Lankastru V1, CAC, BOS 

Akim Lech na pelech V2, rez. CAC 

feny 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

štěňata 
Cherry Dakam VN1 

Charita Dakam nepřítomna 

mladých 

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti V3 

Drinna ze Zlatého Lankastru V1, CAC 

Berka České kouzlo V2 

mezitřída Celestie Zli-Rů VD1 

otevřená 

Dýně Bonasa Sorbus V2 

Divizna Bonasa Sorbus VD3 

Agnes ze Zlatého Lankastru V1, CAC 

šampionů Cíněnka Strakatý samet V1, CAC, BOB 

veteránů Atina z Luční ulice nepřítomna 
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28. 5. 2016 MVP Nord Bohemia Canis Litoměřice 
posuzovala: Ing. Alena Košťálová 
 

psi    
  
  

mladých Draco z Luční ulice V1, CAJC 

otevřená Alibaba Krásný dvorek V1, CAC, BOS 

veteránů Edgar Prosmycký dvůr V1, BOV 

feny 
  
  
  
  
  

mladých 

Dolfí Barunidlo V2 

Drinna ze Zlatého Lankastru V1, CAJC, BOJ, BOB 

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti nepřítomna 

mezitřída Celestie Zli-Rů V1, CAC 

otevřená Agnes ze Zlatého Lankastru V1, CAC 

šampionů Cíněnka Strakatý samet V1, CAC 

 

11. 6. 2016 NV Klatovy 
posuzovala: Ilona Potůčková 
 

psi    
  
  
  

mladých Draco z Luční ulice V1, CAJC 

otevřená Bastien Zli-Rů V1, CAC 

vítězů Bruno ze Zlatého Lankastru V1, CAC, NV, BOB 

veteránů Edgar Prosmycký dvůr V1 

feny 
  
  
  
  

dorost 
Fatima ze Zlatého Lankastru VN2 

Charita Dakam VN1 

mladých Drinna ze Zlatého Lankastru V1, CAJC, BOJ 

vítězů Bellis Berkast V1, CAC, NV 

veteránů Atina z Luční ulice V1, BOV, BOS 
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18. 6. 2016 MVP Intercanis Brno 
posuzoval: Iuza Beradze 
 

psi    otevřená Don od Milníku 05 V1, CAC, BOS 

feny 
  
  
  
  

mezitřída Drinna ze Zlatého Lankastru V1, CAC, BOB 

dorost Charita Dakam VN1 

šampionů Ctislávka Zlatíčko V1, CAC 

veteránů 
Atina z Luční ulice V1, BOV 

Ida z Česlova V2 

 
 
25. 6. 2016 SV KCHMPP Mladá Boleslav 
posuzoval: Milivoje Uroševič (SRB) 
 

psi    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mladých 

Damián z Akátového hájku V2 

Dárek ze Zlatého Lankastru VD3 

Dasty ze Zlatého Lankastru VD4 

Draco z Luční ulice V1, CAJC 

mezitřída 

Baryk Strašecká packa nepřítomen 

Damián Barunidlo VD2 

Estragon Bonasa Sorbus V1, CAC 

otevřená 

Alby Krásný dvorek V1, CAC 

Antonín ze Strakatého dvorku diskvalifikován 

Artaban Strakaté tornádo V3 

Brit ze Včelí zahrady VD 

Brix od Libota V2, rez. CAC 

Falko z Trpce V 

Gregor Prosmycký dvůr V 

Hip Hop Rubínový květ V4 

vítězů Angel ze Zlatého Lankastru V1, CAC, VSV, BOB 

čestná Feryn Strakatý samet nepřítomen 
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feny 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mladých 

Flea Bonasa Sorbus VD 

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti nepřítomna 

Daisy z Akátového hájku VD2 

Diana ze Zlatého Lankastru VD3 

Erin ze Zlatého Lankastru V1, CAJC, BOJ 

mezitřída 

Aréna Strakoli V 

Birka Love in paws V2 

Celestie Zli-Rů VD4 

Drinna ze Zlatého Lankastru V1, CAC 

Endivie Bonasa Sorbus nepřítomna 

otevřená 

Agnes ze Zlatého Lankastru V2, rez. CAC 

Borgia Amorevita V3 

Disa Bonasa Sorbus V1, CAC 

Inée Ajeje Czech Originál VD4 

vítězů 
Bellis Berkast V1, CAC, BOS 

Hašlerka Strakatý samet V2, rez. CAC 

veteránů 
Atina z Luční ulice V1, BOV 

Baxy Boramo Sole V2 
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16. 7. 2016 NVP Mladá Boleslav 
posuzovala: Zdenka Holmerová 
 

psi    
  
  
  

mladých Eliáš Zlatíčko V1, CAJC, BOJ, BOB 

mezitřída Dárek ze Zlatého Lankastru V1, CAC, NV 

otevřená Cyprián ze Strakatého dvorku VD1 

vítězů Angel ze Zlatého Lankastru V1, CAC 

feny 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

dorost Charita Dakam VN1 

mladých 
Erim ze Zlatého Lankastru V1, CAJC 

Bali Strakatý kámoš V2 

mezitřída 

Dřípatka Vrtichvost z usedlosti V2 

Drinna ze Zlatého Lankastru V1, CAC, NV, BOS 

Celestie Zli-Rů VD3 

otevřená Amy Strakatý kámoš V1, CAC 

vítězů 
Agnes ze Zlatého Lankastru V2, rez. CAC 

Bellis Berkast V1, CAC 

veteránů 
Baxy Boramo Sole V2 

Atina z Luční ulice V1, BOV 

 

 

 

Fotokatalogy z klubových akcí zachycující  

strakaté krasavce naleznete na: 

https://strakaci.cz/dokumenty/20160625.pdf 
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Výsledky bonitace KCHMPP 
 

 

16. 4. 2016, Dětřichov u Svitav 
Bonitovala: Simona Jemelková 

 

 
Becky od Libota 
*2. 8. 2013 
 
kohoutková výška: 51 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 0/0 

 

 
Brilla Amorevita 
*10. 2. 2014 
 
kohoutková výška: 50 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK nevyšetřeno 
LP nevyšetřeno 
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Bubbu Love in paws 
*11. 11. 2014 
 
kohoutková výška: 48,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá krátká 
 
DKK nevyšetřeno 
LP nevyšetřeno 

 

 
Cita z Luční ulice 
*3. 4. 2012 
 
kohoutková výška: 44 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P1, P2 vlevo dole 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK nevyšetřeno 
LP nevyšetřeno 

 

 
Jamika Libachar 
*20. 8. 2014 
 
kohoutková výška: 49 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 1/1 
LP 0/0 
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25. 6. 2016, Mladá Boleslav 
Bonitovala: Antonín Karban 

 

 
Alby Krásný dvorek 
*15. 10. 2012 
 
kohoutková výška: 50 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P4 oba dole  
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 1/1 

 

 
Artaban Strakaté tornádo 
*12. 3. 2013 
 
kohoutková výška: 49 cm 
skus: klešťový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK nevyšetřeno 
LP nevyšetřeno 

 

 
Bára z Kraje Thurn Taxisů 
*30. 5. 2013 
 
kohoutková výška: 46,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P4 vpravo dole 
srst: hnědožlutobílá dlouhá 
 
DKK nevyšetřeno 
LP nevyšetřeno 
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Birka Love in paws 
*11. 11. 2014 
 
kohoutková výška: 53 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK nevyšetřeno 
LP nevyšetřeno 

 

 
Borgia Amorevita 
*26. 2. 2014 
 
kohoutková výška: 51,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK 3/3 
DLK 0/0 
LP 0/0 

 

 
Brigita Bohemia Beltain 
*26. 2. 2014 
 
kohoutková výška: 48 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 1/1 
DLK 0/0 
LP 0/0 
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Brit ze Včelí zahrady 
*21. 12. 2012 
 
kohoutková výška: 52,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá dlouhá 
 
DKK 0/0 
DLK 0/0 
LP 0/0 

 

 
Brix od Libota 
*2. 8. 2013 
 
kohoutková výška: 52 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá krátká 
 
DKK nevyšetřeno 
LP nevyšetřeno 

 

 
Celestie Zli-Rů 
*16. 10. 2014 
 
kohoutková výška: 44 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
DLK 0/0 
LP 0/0 
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Damián Barunidlo 
*12. 2. 2015 
 
kohoutková výška: 52 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 2/1 
LP 0/0 

 

 
Damián z Akátového hájku 
*12. 1. 2015 
 
kohoutková výška: 52 cm 
skus: nůžkový nepravidelný 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá dlouhá 
 
DKK 1/1 
LP 0/0 

 

 
Disa Bonasa Sorbus 
* 9. 12. 2013 
 
kohoutková výška: 45 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P4 vpravo dole 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 0/0 
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Drinna ze Zlatého Lankastru 
*11. 3. 2015 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 0/0 

 

 
Estragon Bonasa Sorbus 
*6. 11. 2014 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK nevyšetřeno 
LP nevyšetřeno 

 

 
Falko z Trpce 
*20. 3. 2011 
 
kohoutková výška: 49 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P2, P4 oba dole 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 1/1 
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Gregor Prosmycký dvůr 
*3. 6. 2012 
 
kohoutková výška: 50 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P4 oba dole 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK nevyšetřeno 
LP nevyšetřeno 

 

 
Hip Hop Rubínový květ 
*11. 6. 2012 
 
kohoutková výška: 45,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK nevyšetřeno 
LP nevyšetřeno 

 

 
Inée Ajeje Czech Originál 
*4. 4. 2014 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/0 
LP 0/0 
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Narozené vrhy – přehled odchovů  
ve Spolku českého strakatého psa 
 
 
 
 
C Amorevita   nar. 10. 3. 2016 
Fx 4,83 %   3 psi  m. Appia Amorevita 
KZP 86,67 %  4 feny  o. Cardamom Bonasa Sorbus 
 
Č ze Studnic   nar. 20. 4. 2016 
Fx 3,66 %   3 psi  m. Agie Strašecká packa 
KZP 86,67 %  1 fena  o. Aragonit ze Studnic 
nedoporučené krytí 
 
A Baisha   nar. 10. 4. 2016 
Fx 0,00 %   2 psi  m. Baisha z Kraje Thurn Taxisů 
KZP 93,3 %   3 feny  o. Dehet Dakam 
 
C Love in paws  nar. 4. 5. 2016 
Fx 3,39 %   5 psů  m. Bibbi Loyalluck 
KZP 83,33 %  4 feny  o. Sopík z Česlova 
 
A Strakatá packa  nar. 6. 5. 2016 
Fx 0,00 %   7 psů  m. Arabela Strakaté tornádo 
KZP 93,33 %  3 feny  o. Alf Barunidlo 
 
A Dejpac   nar. 4. 6. 2016 
Fx 0,00 %   3 psi  m. Prima Červený muškát 
KZP 100 %   2 feny  o. Akim Lech na pelech 
 
 

  
„Béčka“ Beauty from 
Village s mamčou 
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Narozené vrhy – přehled  
odchovů v KCHMPP 
 
 
 
 
G Bonasa Sorbus  nar. 6. 1. 2016 
Fx 2,49 %   2 psi  m. Amanda Pharlap 
KZP 86,7 %   3 feny  o. Angel ze Zlatého Lankastru 
 
A Kiraly Puszta  nar. 13. 2. 2016 
Fx 1,71 %   6 psů  m. Babou z Kraje Thurn Taxisů 
KZP 90 %   1 fena  o. Artur z Budějické kotliny 
 
B z Kodlíče   nar. 3. 3. 2016 
Fx 0 %   3 psi  m. Fimfárum Asi Czech Originál 
KZP 93,33 %  2 feny  o. Albert Strakaté tornádo 
 
B ze Strakaté zupy  nar. 28. 4. 2016 
Fx 3,13 %   1 pes  m. Eska Dakam 
KZP 80 %   0 fen  o. Elf z Česlova 
 
B Beauty from Village  nar. 9. 5. 2016 
Fx 9,23 %   3 psi  m. Brilanta Pharlap 
KZP 73,33 %  3 feny  o. Gerald Rubínový květ 
 
L z Majklovy zahrady  nar. 1. 6. 2016 
Fx 4,83 %   3 psi  m. Gina z Majklovy zahrady 
KZP 80 %   0 fen  o. Brix z Luční ulice 
 
A z Chotěšovského dvora nar. 2. 6. 2016 
Fx 6,25 %   2 psi  m. Cisinka ze Strakatého dvorku 
KZP 80 %   2 feny  o. Elf z Česlova 
 
A z Ratinky   nar. 12. 6. 2016 
Fx 6,54 %   4 psi  m. Bela ze Včelí zahrady 
KZP 80 %   4 feny  o. Flíček z Kraje krkavce 
 
C z Kraje Thurn Taxisů nar. 27. 6. 2016 
Fx 4,69 %   0 psů  m. Beky z Kraje Thurn Taxisů 
KZP 80 %   5 fen  o. Bax z Luční ulice 
 
F Zlatíčko   nar. 16. 7. 2016 
Fx 1,56 %   2 psi  m. Bertička Zlatíčko 
KZP 90 %   3 feny  o. Anemos Agilis LeaWil 
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Složené zkoušky 
 

 
 
Arvika Nella Belavia 
 
zkouška 

- MA1 
- F1, MD1, DwD1 
- ZOP 

 

psovod: Pavla Kadeřábková 

 

 
 
Bert od Libota 
 
zkouška LA2 
 
psovod: Alena Semelová 
 

 

 

 
 
Gina z Majklovy zahrady 
 
zkouška ZZO 1 
 
psovod: Josef Ludvík 
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Fanka z Majklovy zahrady 
 
zkouška ZZO 1 
 

 
 

 

Průběžné výsledky pracovní soutěže 2016 a složené zkoušky najdete na stránkách www.adesso24.eu 

Průběžné výsledky výstavní soutěže   
za rok 2016
 

Průběžné bodování bylo sestaveno dne 17. 7. 2016, po NVP Mladá Boleslav.  

 

Pes roku 2016 

1. Eliáš Zlatíčko   47 bodů 

2. Angel ze Zlatého Lankastru  34 bodů 

3. Bruno ze Zlatého Lankastru  34 bodů 

 

Fena roku 2016 

1. Drinna ze Zlatého Lankastru  91 bodů 

2. Bellis Berkast   68 bodů 

3. Cíněnka Strakatý samet  32 bodů 

 

Veterán roku 2016 

1. Atina z Luční ulice  86 bodů 

 

 

 

Chovatelská stanice roku 2016 

1. ze Zlatého Lankastru  221 bodů 

2. z Luční ulice   107 bodů 

3. Zlatíčko   71 bodů 
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Novinky v reprodukci psů 

 

Letos v březnu pořádal Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně cyklus přednášek s názvem 

Biotechnologické metody v reprodukci zvířat. Během pěti bloků jsme se dozvěděli o molekulární 

diagnostice poruch reprodukce, aspektech oplození, využití biotechnologií v chovu, dočasném 

ovlivnění pohlavní aktivity psů a koček a také o metodách asistované reprodukce psů.  

Ta poslední přednáška mě velmi zaujala, proto bych se ráda podělila o novinky.  Paní doktorka 

Přinosilová mluvila o odběru, zpracování a mražení spermatu. Díky této metodě lze uchovat ejakulát 

psů v tekutém dusíku téměř neomezenou dobu. Zmrazené inseminační dávky se v současné době 

posílají třeba letecky po celém světě.  

Jaké výhody by to mohlo přinést strakáčům? 

V první řadě lze využít mražené sperma i po smrti psa. Toto je tedy námět k zamyšlení pro majitele 

mladých fen. Pokud uvažujete o krytí, ale vyvolený krycí pes je již starší, zamyslete se nad odběrem 

a zmrazením jeho ejakulátu. Dále lze nabídnout tuto metodu majitelům těch psů, kteří jsou starší 

a nemají příliš mnoho potomků a v budoucnu uvažují možná o tom, že si nějakého z nich nechají. 

A vlastně majitelům všech chovných psů jako možnost uchování genetické informace.  

Jak odběr probíhá? 

Odběrová laboratoř sídlí v Brně, kde se také odběry dělají. Nejlepší je načasovat termín odběru tak, 

aby byla k dispozici nějaká (jakákoliv) háravá fenka. Nebojte, pes ji nenakryje. Poslouží mu pouze jako 

stimul. Stačí, když si k ní pes čichne. Odběr pak provede MVDr. Přinosilová manuálně a bezbolestně 

do předem připravené nádobky. Následuje vyšetření, zhodnocení kvality a biochemický rozbor. Pokud 

je vše v pořádku, je sperma zamraženo. Počet inseminačních dávek závisí na kvalitě a množství 

ejakulátu. V tekutém dusíku pak vydrží třeba i desítky let. 

Kdy a jak probíhá inseminace? 

Termín inseminace se stanovuje v souladu s fází říje feny. Abychom zvýšili úspěšnost metody, je 

doporučeno stanovit hladinu progesteronu v krvi. Ideální výsledek pro inseminaci je 15 – 26 ng/ml.  Je-

li semeno kvalitní, je možné ho inseminovat do pochvy. Při zhoršené kvalitě se pak volí tzv. 

intrauterinní inseminace (IUI), tedy přímo do dělohy. Na rozdíl od předchozích let tu máme „novinku“ – 

IUI se již nemusí dělat chirurgickou cestou, ale lze využít endoskop či tzv. skandinávský katetr, který 

zavede semeno do dělohy. Není tedy potřeba anestezie ani sedace, vše probíhá v bdělém stavu 

a trvá jen pár minut.  

Úspěšnost inseminace kvalitním spermatem se pohybuje kolem 80 %. 
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A jaká je cena? 

vyšetření semene a vystavení certifikátu o jeho kvalitě 500 Kč 

zamrazení semene (zahrnuje odběr semene bez ohledu na počet zamrazených 

dávek, vyšetření ejakulátu a posouzení kvality rozmrazeného vzorku semene včetně 

kontroly mikrobiální čistoty dávek) 

5.900 Kč 

skladování 1 zmrazené inseminační dávky v tekutém dusíku po dobu 1 roku 300–500 Kč 

asistence při intrauterinní inseminaci zmrazeným semenem (rozmrazení dávky a 

posouzení její kvality) 

500 Kč 

 

Ještě připočtěte náklady na cestu se psem do Brna a zpět, případně odměnu pro majitele háravé 

feny.  

 

Kontakt: 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství 

Laboratoř spermatologie a andrologie, 

oddělení genetiky a reprodukce 

Hudcova 70 

621 00  Brno – Medlánky 

 

www.frozendogs.com 

MVDr. Petra Přinosilová 

777 786 828 

e-mail: prinosilova@vri.cz 

 

Laboratoř má akreditaci na vyšetřování 

semene zvířat. 

Zdeňka Vaňourková 

 

 

 

  
www.frozendogs.com 
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Gratulace! 
 Velká gratulace patří Báře Štachové a Bredovi Zli-Rů!  Umístili 

se jako první v juniorském European Open v agility. S družstvem 

Czech Tricolor se dále umístili na krásném 5. místě. Už když kdysi 

dávala Bára na facebook video, jak učila Breda slalom 

https://www.youtube.com/watch?v=GhhGs7rWkoU bylo jasné, že tahle dvojice má před sebou 

báječnou budoucnost. Nejen tu agiliťáckou.  

Báro a Brede, díky moc za báječnou reprezentaci Česka i českého strakatého psa! 

Jolana Nováková a všichni ☺  
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Mistrovství republiky v agility Přerov 
 

Strakaté závody jsou rok od roku lepší. Letošní Mistrovství republiky českých strakatých psů v agility 

se konalo poslední dubnovou sobotu v Přerově, kde nás pod svá křídla vzal místní kynologický klub 

Přerov. Strakatých závodníků se sešlo 7, není to rekord, ale některé osvědčené závodnice byly březí 

či po porodu, což je omluvenka, o které nelze pochybovat. Aby sedmi závodníkům nebylo smutno, 

podporovat je přijeli mnozí strakatí kamarádi, kteří si na závody zatím netroufají. 

Čeští strakatí psi běhali standardní závod a v rámci Mistrovství byli zvlášť vyhodnoceni „sami mezi 

sebou“. Běhy to byly opravdu moc pěkné – ne, že by sem tam nepadla nějaká diskvalifikace, 

ale mnoho běhů bylo čistých a v pěkném čase. Vzpomněli jsme na doby před pár lety, kdy si rozhodčí 

zoufali, že nikdo ze strakáčů nedoběhne… Pak se pro strakaté účastníky stavěla speciální obzvlášť 

jednoduchá trať, aby bylo koho odměnit. Letos to bylo kvalitativně někde úplně jinde! Strakatí 

závodníci se dokonce umístili na stupních vítězů celých závodů – v konkurenci 90 závodníků. 

Den byl příjemný – počasí tak akorát, 

organizace závodů skvělá, vše 

bezvadně načasováno, žádné 

zbytečné prostoje, povelům z hlavního 

stanu bylo rozumět, občerstvení 

fungovalo na jedničku. Strakáči 

se sešli na společném focení a také 

u krájení dortu. Do toho jsme se pustili 

ještě v době, kdy nebyl znám vítěz. 

Předpokládali jsme, že výherce se 

s ostatními beztak rozdělí a tak je lépe 

zbaštit dort v časové pohodě, než na konci, kdy budou všichni po vyhlášení spěchat domů. Dort byl 

výborný a vítězce tímto dodatečně děkujeme. Ne, že by se na závody jezdilo kvůli cenám, ale co 

si budeme říkat, za dobrý výkon odměna náleží. První tři umístění se tak mohli těšit nejen z pohárů, 

ale i z bohatého balíčku pamlsků, granulí ND. S prázdnou však neodjížděl nikdo, na všechny 

účastníky čekala medaile za účast, 

pamlsky pro pejsky, granulky, 

konzervy a hračka pro psa i náušnice 

pro psovodku. 

  

Skokan Bert 

Bred má slalom 
skvěle natrénovaný 
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Za to, že ceny mohly být takto pěkné, 

děkujeme sponzorům, jmenovitě Chovatelský 

klub FARMINA - granule ND, Spolek českého 

strakatého psa, výrobce pamlsků MIRA MAR, 

MVDr Marek Halama - Orion Pharma 

vzorečky kloubní výživy Aptus a také 

chovatelské stanici: z Akátového hájku a Love 

in paws. 

 

 

Těšíme se za rok na dalším mistrovství, termín a místo vyhlásíme v brzké době. 

Za Spolek českého strakatého psa:   

Petra Doleželová, koordinátorka mistrovství; 

Jolana Nováková 

 

Foto:  

https://zakpatrik.cz/blog/2016/04/agi-cup-vi-mr-ceskych-strakatych-psu-prerov/ 

http://loveinpaws.com/fotovideo/category/55-mistrovstvi-republiky-v-agility-2016-perov 

 

  

1. místo: Marie Lubínková + Bína ze Strakatého kožíšku 

2. místo: Eva Homolková + Guma z Majklovy zahrady – „Roxi“ 

3. místo: Pavla Kadeřábková + Arvika Nella Belavia 

Bubbu by taky ráda ochutnala… 
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Štěňata strakatá 
2016  

 

Slunce, liják, bouřka, slunce, mlha, deštík, 

sníh, slunce… Tak ani tenhle meteorologický 

kolotoč nezastrašil 35 štěňat (z 18 

chovatelských stanic) a jejich majitelů. Sešli 

se v květnu ve Vysokém Poli u Dětřichova 

na druhém ročníku akce Štěňata strakatá. 

K tomu ještě doprovodní psi a psi organizátorů, 

celkem se po areálu prohánělo 47 strakáčů a 99 lidských členů jejich doprovodu.  

Pejsci narození v roce 2015 byli vychovaní, 

nikdo na nikoho nedělal ramena a tak bylo 

spousta času na program. Vyzkoušeli jsme 

si spousty věcí: strakatou spartakiádu, trénovali 

si přivolání a chůzi na vodítku, prošli se 

na rozhlednu a získali psí poklad, prošli stezkou 

odvahy, učili se jak vystavovat a uspořádali 

Strakaté klání. Kdo chtěl, vyzkoušel koloběžku či 

psí hlavolamy. Po večerech se povídalo o chovu, 

o výchově a výcviku psů, o tom jak jsou strakatí 

úžasní, ale také o tom, že nedůsledná výchova 

vede k tomu, že pes se stane diktátorem v rodině.  

  

 Zkoumání     
hlavolamů… 

Byl čas i na zábavu! 
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Původně zde měly být výsledky Strakatého klání. Ukázalo se, že všichni byli tak dobří, že rozdíly 

byly pomíjivé. I proto dostali malou odměnu všichni zúčastnění.  

Poděkování cvičitelkám Zuzce, Katce a Janě. Zdence a Katce z chovatelského kolegia. Daně, Dáše, 

Janě, Jindře, Milanům, Davidovi a Zulimu za organizaci, která klapala, troufám si říct, bez závad.  

 

Zúčastnili se:  

4 štěňata  

Dakam,  

Libachar  

Nella Belavia  

ze Zlatého Lankastru  

3 štěňata  Bonasa Sorbus  

2 štěňata  

z Akátového hájku  

z Majklovy zahrady  

ze Strakatého kožíšku  

1 štěně  

Amore Mia Amina  

Beauty from Village  

České kouzlo  

Dobrovodská hvězda  

Hogo Fogo Kulík  

od Libota  

Vrtichvost z usedlosti  

z Luční ulice  

ze Strakaté zupy  

Zlatíčko  

  

Foto: http://jol.rajce.idnes.cz/Stenata_strakata_2016/  

Jolana Nováková 
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Vytrvalostní zkouška – AD Prüfung 
 

...aneb strakáč žádný povaleč, 20 km běhu zvládne s přehledem... 

Tahle zkouška mě zaujala již na podzim 2015, říkala jsem si, že právě tato zkouška bude stvrzením 

výborné kondice naší hnědé Bubbu. Zkoušku pořádá BOXERKLUB ČR, kde je v popisu napsáno: 

Vytrvalostní zkouška (dále jen VZ) podává důkaz o tom, že pes je schopen vydržet určitou tělesnou 

námahu, aniž by se na něm projevily známky větší únavy. Při tělesných poměrech psa takový důkaz 

může poskytnout běh, který způsobuje zvýšenou námahu vnitřních orgánů (zvláště oběhového 

systému a plic) a pohybového aparátu. Projeví se však i některé povahové vlastnosti (např. 

temperament a tvrdost). Bezproblémové absolvování této zkoušky je důkazem toho, že pes je zdravý 

a disponuje požadovanými vlastnostmi. Pokud tuhle zkoušku splní německý boxer, je to pro něj 

zároveň i jedna z podmínek pro zařazení do "vyššího" typu chovnosti. 

 

Zkouška obnáší běh psa na 20 km 

v maximálním časovém limitu 3 hodiny. 

Do limitu jsou započteny i přestávky. 

Mohlo by se zdát, že jde i o zkoušku 

vytrvalosti psovoda, noooo, v mém 

případě to tak možná i bylo☺ Psovod 

se může vydat na kole, koloběžce, in-

linech či běžet. Na pomyslném startu 

jsme se sešli 3 strakáči a jejich páníčci – 

Amálka Hore nohama – Zuzka, Addo 

Love in paws alias Flek – Martin a naše 

Bubbu Love in paws se mnou. Zuzka si zvolila běh, kdy se v průběhu zkoušky střídala se sestrou. Já 

a Martin jsme zvolili kolo. S Bubíkem jsem poctivě trénovala, ale ne každý den byly podmínky 

pro vyjetí. A hlavně, kdo byl u nás, jistě pochopí, že šlapat 5km do kopce se mi nechtělo. Naše 

vesnice je na kopci a velikost obce by nebyla ani na jednu desetinu trasy, takže nutnost jízdy z kopce 

a následně do kopce byla nevyhnutelná. 

 

Po absolvání 8 km byla povinná 15-ti minutová přestávka, následovala kontrola paciček. Druhý úsek 

měřil 7 km, přestávka byla 20-ti minutová, ve které rozhodčí musel udělat kontrolu všech psích 

tlapiček. A že jich bylo, celkem 60 psích tlapiček (15 účastníků). Poslední úsek měřil 5 km 

a po odpočinku následovalo krátké přezkoušení z poslušnosti. Pan rozhodčí byl prima a tak 

na poslušnost zavřel oči, stačilo mu, že viděl, že strakáč nejeví známky únavy. Zkoušku jsme všichni 

strakatí splnili v limitu a ještě jsme měli rezervu, takže paráda. 
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Kačce od Fleka děkujeme za dokumentaci, kterou najdete na: 

http://flekousi.rajce.idnes.cz/Vytrvalostni_zkouska_15._5._2016%2C_Stare_Mesto_-_beh_20_km/ 

a video:  

http://flekousi.rajce.idnes.cz/VIDEO_k_vytrvalostni_zkousce_15._5._2016_beh_20_km/#DSCN7505.

jpg 

Děkuji za společnost a těším se na další vyhecování a absolvování nějaké zkoušky. 

Petra Doleželová, CHS Love in paws 
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Se strakáčem 
na cestách 
 

 

Byla jsem požádána svou drahou maminkou, abych 

pro zajímavost přiblížila své putování, kde mi 

společníkem byl pes. Ne jen tak ledajaký pes, ale 

pes strakatý, národní. Tedy Český strakatý pes 

Jamika a já, Helena Charousová, na cestách. 

 

Dobrodružství začíná! Začátkem takové cesty byla myšlenka. Domovina je krásná, nicméně není 

jedinou zemí světa. Tak pojďme ten svět poznat. No, a když jste trochu blázen, stačí vám jen baťoh 

a parťák do nepohody. V mém případě se jím stala naše fenka Jamika Libachar. Volbu vyhrála díky 

tomu, že neodmlouvá, není upovídaná a nemá potřebu slovy prosazovat svůj názor. Navíc je přece 

třeba šířit povědomí o plemeni. Takže začneme u sousedů v Německu. Zařídila jsem potřebné 

formality, zarezervovala pokoj, raději s hrozbou stornopoplatku, aby nebylo cesty zpět, a zabalila 

batůžek. Párkrát si řádně sarkasticky pogratulovala k „výbornému nápadu“ jet sama do cizí země a 

vyrazila k vlaku. Jako by v Krkonoších nebylo krásně! A do toho všeho, nadšeně hledící Jamika, která 

nemá zdání, co ji čeká, ale stejně se těší. 

 

Tak jdeme na to. Řádně vybaveny talismany a radami 

moudrých, vyrážíme. Od první chvíle v dopravních 

prostředcích jsme centrem zájmu. Jamika je vzorná. Hodná, 

milá a vypočítavá… Přesně odhadne každého pasažéra 

v okolí. Netrvá dlouho a vidím, jak ležíc na zádech, zotročuje 

dvě děti, které ji obětavě drbou, podle toho, jak se zrovna 

nastavuje. Naštěstí jejich maminka je ráda, že jí je ten pes 

chvíli pohlídá. Po nějaké době projede kolem vozík 

s občerstvením. Spolucestující začínají rozbalovat svačiny a 

Jamika instaluje výraz týraného tuláka, který minimálně 

měsíc nejedl. Ani se neotočím a lidé se nadšeně dělí o své 

svačiny a Jamika je náležitě odměňuje nějakým tím 

blízancem a lezením na klín. Nikdo mi neříká, ať si psa 

hlídám, naopak mě pobízejí, ať ho pustím blíž. Ač poprvé ve 

vlaku, cestování, které trvalo více než osm hodin, zvládla 

výborně. Plynule jsme se přesunuly přes Železnou Rudu až 
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za hranice. Poprvé jsme musely nasadit košík, ale i to přijala bez větších výhrad. 

Díky svému doprovodu jsem už neměla moc 

prostor k vytváření katastrofických scénářů, takže 

najednou koukám, že jsem z vlaku přesedla do 

německého autobusu, který nás veze k penzionu. 

Jamika opět nezaváhala, svým výrazem sdělila 

panu řidiči, že tu krosnu táhne celou dobu vlastně 

ona, a absolutně si ho omotala kolem packy, díky 

čemuž cestou k penzionu vládne přátelská 

nálada. 

Ubytování probíhá hladce, tak odpoledne 

ukončujeme jen krátkým venčením a zaléháme. 

Každá do svého. Když se nad tím zamyslím, cítím 

potřebu to upřesnit. Já do postele, Jamika na 

deku vedle postele. Má naivita nezná mezí. 

Zhruba okolo jedné ráno se z paničky stává 

matrace, protože její veličenstvo přece nebude 

spát na zemi, jako pes. Do rána mi z té postele 

třikrát spadla. Po čtvrté jsem ji chytla včas a 

zvažovala, jestli na tu deku nepůjdu já, že bych 

postel obětovala.  Nakonec jsme se přece jen porovnaly a ve zdraví dožily rána. A další den jsme se 

stěhovaly do penzionu, kde bylo dvoulůžko, takže princezna měla pohodlí a ani jsem jí moc 

nepřekážela. Potom už mi z postele spadla jen jednou o pár dní později, ale ji už to neprobudilo. 

Vysoukala se zpátky a spokojeně chrupala dál. Zato já už jsem usnout nedokázala. Teda dokázala, 

ale to už byl zase čas vstávat. 

 

Náš pobyt byl ve znamení výletů a pěší turistiky, kterou jsme občas proložily odpočinkem v kavárně 

či restauraci. Po svém boku jsem měla, překvapivě, vždy vzorného pejska. Jenom jednou na mě ušila 

malou boudu, když se jí v místní kavárně zalíbil host u nedalekého stolu a tak se za ním nenápadně 

vydala, čehož jsem si všimla o vteřinku později, než bych chtěla. Z mých pokusů o lapení neustále 

se vzdalujícího vodítka a přískoků až k nohám onoho milého hosta, který už mezitím měl na klíně 

mého psa a s radostí se s ním mazlil, budou mít místní o zábavu postaráno na dlouho dopředu. No co. 

Mě nikdo nezná a Jamika to zachránila svým bezelstným úsměvem. 

Během pobytu se z Jamiky stal profesionální postelák. Pravidelně nám z pokoje vytvářela plynovou 

komoru a dřela v peřinách do úmoru. Jely jsme s předsevzetím výcviku. Ano, vycvičila si mě hezky.  
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Závěrem bych chtěla shrnout dojmy z našeho strakatého putování. Český strakatý pes je báječný, 

inteligentní, veselý a často i vtipný společník. Ať doma, či jinde. Absolutně stírá společenské zábrany. 

Perfektně upravená žena v luxusním oděvu neváhá a nadšeně se dělí o svou porci steaku nejvyšší 

kvality. Takže Jamika je asi jedním z mála psů, kteří obědvali v luxusní restauraci to, co si často sami 

nedopřejeme. Během cesty jsem nezažila ani náznak negativního přijetí. Naopak, všude jsme cítili 

velmi vstřícnou atmosféru. Ať v Čechách, nebo v cizině, český strakáč prostě nenechá nikoho 

chladným. 

Hezký den, Helena Charousová 

http://www.libachar.estranky.cz/ 

 


