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Nabízíme vám ohlédNutí za uplynulým 
půlrokem s českými strakatými psy 
ve čtyřiadvacátém vydání Strakatého 
e-zpravodaje. Jeho smyslem je informovat 
majitele a příznivce strakáčů o uplynulých 
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 letních prázdnin.

Tento Strakatý e-zpravodaj je obohacen 
o básnická díla a obrázky účastníků 8. setkání 
strakáčů. Za práci na grafické úpravě celého 
dokumentu je třeba moc poděkovat panu Ivu 
Krátkému. Děkuji všem přispěvatelům, opravdu 
mě těší, když mi něco od vás přijde a můžeme tím 
zpravodaj zpestřit. Děkuji také organizátorům 
akcí – letos jsem měla možnost účastnit se 
Setkání (z osobnosti Františka Šusty čerpám 
dodnes a těším se na další setkání s ním) a sebrala 
jsem opravdu veškerou odvahu a vzala Gerouše 
i na MČNP v obedienci…

Na tomto místě bych se také ráda omluvila 
Andělce ze Strakatého dvorku (a jejím F – 
potomkům), že jsem jí v minulém čísle přiřadila 
chybně „příjmení“ Zlatíčko…  

Užijte si zimu, mějte parádní zdravý a šťastný 
rok 2018 a 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
grafická úprava: Ivo Krátký
zodpovědná osoba: Zdeňka Vaňourková
na titulní fotce je Barfin Sem tam Kladně

datum vydání: 31. 1. 2018
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akce datum a místo konání pořadatel
Seminář nosework 11. 2. 2018,  Spolek ČSP 
 Brno 

Praktická lekce s Františkem Šustou 21. 3. 2018, Anna Ročovská 
 Jenštejn (u Prahy) (Spolek ČSP)

MČR Agility zatím nejasné,  Iva Říhová 
 sledujte stránky Spolku čsp (Spolek ČSP)

Štěňata strakatá 11. – 13. 5. 2018, Jolana nováková 
 Věšín (Spolek ČSP)

Strakatá výstava nanečisto 2. června 2018, Helena Charouzová, Libachar 
 Hlinsko (Spolek ČSP)

Setkání strakáčů 14. – 16. 9. 2018, Jana Komůrková 
 Pecka (Spolek ČSP)

Mistrovství českých národních  září / říjen 2018 Zuzana Krejčiříková 
plemen v obedienci  (Spolek ČSP)

Členská schůze Spolku ČSP 24. 11. 2018 Spolek ČSP

Členská schůze KCHMPP, sekce ČSP 24. 11. 2018 KCHMPP

bonitace
 leden 2018,  KCHMPP 
 Kněževes (u Prahy) 
 pouze v případě, že se přihlásí  
 minimálně 30 psů 

 28. 4. 2018, Mladá Boleslav KCHMPP

 16. 6. 2018, dětřichov u Svitav KCHMPP

 18. 8. 2018, Mikulov KCHMPP

 16. 9. 2018, Pecka Spolek ČSP

 20. 10. 2018, Mladá Boleslav KCHMPP

výstavy
 28. 4. 2018, Mladá Boleslav KCHMPP

 16. 6. 2018, dětřichov u Svitav KCHMPP

 18. 8. 2018, Mikulov KCHMPP

 16. 9. 2018, Pecka Spolek ČSP

 20. 10. 2018, Mladá Boleslav KCHMPP

 21. 10. 2018, Mladá Boleslav  KCHMPP 
 výstava FCI neuznaných plemen 

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: http://administrativa.kchmpp.cz nebo 
http://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/

PLánoVAné AKCE V RoCE 2018
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PoZVánKy

Vážení a milí majitelé 
mladého českého strakatého psa,
dovolujeme si vás pozvat na akci 
určenou speciálně pro vás

Štěňata strakatá
aneb Jarní sraz mladých strakáčů
Akce je určena pro štěňata, která se narodila v kalendářním roce 2017 a pro jejich majitele. 

termín: 11. až 13. května 2018
místo: RS Brdy, Věšín u Rožmitálu pod Třemšínem (http://www.rekreacebrdy.wbs.cz/RS--Vesin.html)

Rádi bychom se mezi sebou seznámili, dozvěděli se (a vyzkoušeli si), co všechno se strakáči mohou naučit. 
Prokonzultovali případné problémy výchovné a v neposlední řadě se dozvěděli něco o možnostech chovu

Na akci bude přítomna poradkyně chovu a někteří ze zkušených chovatelů a výcvikářů, kteří budou 
připravovat program a budou vám k dispozici pro vaše případné dotazy.

Počítat můžete s přehlídkou štěňat, na kterou jsou zváni chovatelé jednotlivých vrhů, s hravou 
procházkou i veselými závody.

technicky: ubytování v chatkách, ty jsou čtyřmístné, s elektřinou a teplou vodou. Snažíme se, aby 
účastníci měli soukromí v rámci rodiny. U jednotlivců či dvojic je však pravděpodobné, že budou bydlet 
pohromadě s jiným týmem – kvůli využití kapacity areálu. Nemusíte se však obávat, všichni majitelé 
strakáčů jsou fajn!

Cena za osobu a noc s plnou penzí 470 korun, dítě 3 až 12 let 420 korun (počítejte dvě noci). Plus 
jedenkrát 250 korun za psa na zajištění programu, odměn (+ druhý a další pes 150 korun). Předem platíte 
jen poplatek za psa, ubytování a strava jsou splatné na místě v hotovosti. Při případném odhlášení je 
poplatek za psa vratný, pokud se odhlásíte do měsíce před akcí.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře na tomto odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLScMlsUdO6Ulmv1DJAgw6mVHkX5xNhX_Yj_VnfXnZ6-VH0e7jw/viewform

Podrobné informace přihlášeným budou rozeslány cca měsíc před akcí.

Těšíme se, za Spolek českého strakatého psa a organizační tým akce
Jolana Nováková

Případné dotazy na info@spolekstrakacu.cz či telefonicky 607 128 666 – Jolana Nováková
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PoZVánKy

Výstava nanečisto
zveme vás na strakatou výstavu na nečisto. 
Jedná se o akci, která má za úkol připravit vás 
na skutečnou výstavu psů, seznámit s aspekty 
oficiální akce a ukázat, jak nejlépe předvést 
vašeho pejska. Dozvíte se vše potřebné 
o organizaci okolo výstav a zažijete spoustu 
zábavy. Jsme tu pro vás. Jde o setkání, které svou 
atmosférou odpovídá výstavě psů, ale přitom 
vládne především rodinná a přátelská atmosféra. 
Hodnocení je orientační a jde nám o to, připravit 
vás na skutečnou výstavní kariéru, nebo si prostě 
užít bezva den s podobně naladěnými lidmi.

termín konání je 2. 6. 2018 v hlinsku.

Bližší informace budou uvedeny v propozicích 
k výstavě, které budou ke stažení na stránkách 
http://www.libachar.estranky.cz/,   
http://spolekstrakacu.cz/.

Letošní setkání bude Pecka
upozorňuJeme všechNy strakáče a jejich 
doprovodné týmy, že se nebezpečně blíží termín 
již 9. víkendového setkání našich smeček.

tentokrát se uskuteční v podhradí  
hradu pecka na úpatí krkonoš během  
víkendu 14. 9. – 16. 9. 2018.

Ubytováni budeme v rekreačním areálu Pecka 
společnosti BK-tour. O stravování doprovodných 
týmů bude samozřejmě postaráno. Pokusíme se 
dobýt hrad, budeme soutěžit atd. a třeba se nám 
podaří naše strakaté poklady na chvíli utahat. 
Zájemci mohou navštívit třeba Safari ve Dvoře 
Králové nebo Český ráj. Přihlášky budou opět 
mezi březnem a květnem pro členy Spolku, 
od května ostatní zájemci dle volných míst.

Tolik ochutnávka, bližší informace v březnu.
Těší se Belíš a její tým 3J

Pozvánka na lekci  
s Františkem Šustou
21. březNa chystáme nedaleko Prahy  
(v Jenštejně) podvečerní praktickou lekci pod 
vedením etologa a trenéra zvířat pana Františka 
Šusty. Františka si jistě pamatujete ze dvou 
předchozích přednášek a hlavně z loňského 
Setkání, kde pro nás uspořádal večerní povídání 
o tréninku zvířat. Tentokrát dojde na praktické 
ukázky s našimi psy. Místa cvičících jsou již  
plně obsazena, ale ještě je možnost se akce 
účastnit jako divák. Informace o akci a odkaz 
na přihlášku najdete zde:  
http://www.spolekstrakacu.cz/akce/seminare/.

Anketa strakatá
No dobře, už začínám pochybovat, zda anketa 
má své místo ve zpravodaji… Nebo mi pošlete 
do konce května návrh doma vyrobeného 
hlavolamu pro psy? Třeba i s komentářem 
a fotkou?

Děkuji paní Aleně Marešové a Bylovi z Trpce 
za jejich tip na psí baštu: Granule Brit jehněčí/rýže 
jsou nejoblíbenější večeří „pro nás“, ale Byla vždy 
po čase přestanou bavit, nejčastěji na jaře, kdy se 
věnuje čmuchání a vyhledávání fen, neboli jarní 
očistě a hubnutí do plavek, a na podzim se k nim 
zase rád vrací. Jinak, protože je Byl „psí popelnicí“, 
má rád téměř vše, některé přílohy, třeba salát 
musím maskovat mezi maso, ale třeba hrušky, 
jablka, oříšky, angrešt, rybíz si sbírá rád sám. 
Obecně by se dalo říct, že zelenina vařená, maso 
syrové, ovoce přímo z nebo pod stromů :-).  
Nej jsou asi odřezky jehněčího, hovězího (častěji 
ale dostává kuřecí) se strouhanou mrkví, cuketou 
a jablíčkem :-). A vůbec nejlepší večeře je z rukou 
páníčků, kteří zrovna večeří nejlépe s návštěvou,  
to se vrhne i na kyselou okurku jako by týden 
nežral :-)

U Geralda jasně vede mleté hovězí se syrovým 
vajíčkem a okurkou nebo jablkem. Granule 
(Belcando) ale nezavrhujeme, Gerouš si rád dá 
– přece to nenechá dětem, motají se kolem, co 
kdyby to chtěly taky!

 Simona Šádková
strakati.psi@seznam.cz
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AKtUALIty

První plnoletý strakáč

Je tO neuVěřiteLné –  
dne 19. 8. 2017 se Evelina Libachar 
stala prvním plnoletým strakáčem. 
oslavila 18. narozeniny. Překonala 
rekord a je nejstarším strakáčem. 

Evelině gratulujeme, přejeme 
hodně spokojenosti a zdraví. Stejné 

poděkování i gratulaci si zaslouží 
majitelka, Jana Krupičková.  

Holky díky!

Zdeňka Vaňourková

Kalendář na rok 2019
Strakáč a jiné zvíře – pokus druhý
ZA kAlendář nA tento rok patří dík Kristýně 
Frankové, která jej uspořádala. Ačkoli jsme loni touto 
dobou vyhlašovali téma  kalendáře „Strakáč a jiné 
zvíře“, nakonec to dopadlo jinak a v půli roku jsme jej 
operativně zaměnili za téma „Strakáč v květinách“. 
Původní téma se ukázalo jako těžké. Snímků se sešlo 
dost, ale po jejich „probírce“ to na celý kalendář 
prostě nebylo. nejde totiž jen o dodržení tématu, 
ale i o jistou kvalitu snímku – pokud jde o velikost, 
i o kompozici – malý pes a ještě menší kočka v dáli 
zahrady se prostě úplně nehodí.

téma je tak nadále velkou výzvou, která  
však slibuje dobrý výsledek. Vyzýváme vás tedy 
podruhé:  fotografujte svá psiska a jejich soužití 
s dalšími zvířecími kamarády, vybírejte své  
nejlepší fotky a posílejte nám je, nejlépe přes 
úschovnu (www.uschovna.cz), na e-mail  
info@spolekstrakacu.cz. Budeme rádi za zajímavé 
fotografie soužití pejsků s dalšími zvířaty.  
Fotky by měly mít rozlišení ideálně asi  
4000 x 3000 pixelů a více, ve formátu JPEG, pokud 
možno bez úprav a ořezávání. termín ukončení 
zasílání fotek je polovina září 2018, ale posílejte je 
raději průběžně, abychom v půli září nezjistili, že 
máme problém.

Strakatý e-zpravodaj 24/2017

6



1. 7. 2017, nVP klatovy, posuzoval: karel Hořák
psi    štěňata Cyrda ze Strakaté zupy Vn1

  mladých Čert ze Studnic nepřítomen

  mezitřída draco z Luční ulice V1, CAC, nV, BoB

  otevřená Bastien Zli-Rů Vd1

  vítězů Bruno ze Zlatého Lankastru nepřítomen

feny vítězů Bellis Berkast V1, CAC, nV, BoS

  veteránů Baxy Boramo Sole nepřítomna

15. 7. 2017, nVP Mladá Boleslav, posuzoval: Vladimír Javorčík (Sk)
psi    mezitřída draco z Luční ulice V1, CAC, nV, BoS

  vítězů A Však Czech originál V2, rez. CAC

  vítězů Eliáš Zlatíčko V1, CAC

feny mezitřída Berka České kouzlo V1, CAC

  mezitřída Charita dakam nepřítomna

  otevřená Erin ze Zlatého Lankastru V1, CAC

  vítězů dřípatka Vrtichvost z usedlosti nepřítomna

  vítězů Bellis Berkast V1, CAC, nV, BoB

  pracovní Celestie Zli-Rů V1, CAC

  veteránů Baxy Boramo Sole V1, BoV

  veteránů Cíněnka Strakatý samet V2

12. 8. 2017, MVP Interdog Bohemia Mladá Boleslav, posuzoval: Miroslav Václavík
psi    mladých Čmelda ze Studnic V1

  otevřená dárek ze Zlatého Lankastru  Vd1

feny otevřená Berka České kouzlo V1, CAC, BoB, 4. BIG non FCI

  otevřená Celestie Zli-Rů Vd2

  otevřená Erin ze Zlatého Lankastru nepřítomna

  veteránů Cíněnka Strakatý samet V1, BoV

19. 8. 2017, kV kCHMPP Mikulov, posuzoval: karel Hořák
psi    mladých Ceron Love in paws V1, CAJC, BoJ

  otevřená denny z Akátového hájku V1, CAC, BoS

  otevřená Edie Pharlap V2, rez. CAC

feny mladých Cailyn Love in paws V1

  mezitřída Felicita ze Zlatého Lankastru V1, CAC

  otevřená Amálka Hore nohama Vd2

  otevřená dřípatka Vrtichvost z usedlosti V1, CAC, BoB

VýSLEdKy VýStAV
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10. 9. 2017, kV Spolku čsp Soběšín, posuzovala: Mgr. Václava rybárová
psi    mladých Adolf Kremlovic odstoupil

  mladých Akrobat Kremlovic V1, CAJC, BoS

  mladých Arch Strakatá packa V2

  mladých Felix Zlatíčko V3

  mladých Ferda Zlatíčko Vd

  mladých Loki Libachar  V4

  mezitřída Caesar Amorevita nepřítomen

  mezitřída Ginger Bonasa Sorbus V1, CAC

  otevřená Cookie Amorevita Vd

  otevřená datel Bonasa Sorbus V2, rez. CAC

  otevřená Edie Pharlap Vd3

  otevřená Hrom dakam nepřítomen

  otevřená Kvítek Libachar V1, CAC

  otevřená Ufík Anibob Vd4

  vítězů Artes Bohemia Beltain V1, CAC, KV

  veteránů Barbero Rubínový květ V1

feny štěňata Arnika Holubřezka Zlín Vn1, nejlepší štěně

  dorost Aura Libišácká ťapka Vn1, nejlepší dorost

  mladých Abeceda Kremlovic V3

  mladých Arnika Strakatá packa V1, CAJC, BoJ, BoB

  mladých Assanka od Patrona Rocha V2

  mladých Inspirace dakam Vd

  mladých Xila z Česlova V4

  mezitřída Aranka Strakatá packa V2, rez. CAC

  mezitřída Coffee Amorevita V1, CAC, KV

  otevřená Ayrin ze Zlatého Lankastru Vd

  otevřená Bea Bohemia Beltain Vd

  otevřená Befaria Bella LeaWil V1, CAC

  otevřená Berka České kouzlo V3

  otevřená Berta Strašecká packa V2, rez. CAC

  otevřená Fergie ze Zlatého Lankastru Vd

  otevřená Husarka dakam V4

  otevřená Kyra Libachar d

  pracovní Amálka České kouzlo V2, rez. CAC

  pracovní Arabela Strakaté tornádo V1, CAC

  vítězů Bleška ze Studnic nepřítomna

  veteránů Bětka Vrtichvost z usedlosti V2

  veteránů Cíněnka Strakatý samet V1, BoV

VýSLEdKy VýStAV
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23. 9. 2017, Moravskoslezská národní výstava psů Brno, posuzovala: Mgr. Zuzana Brontáková
psi    mladých Čert ze Studnic V1, CAJC, BoJ, BoS

feny mezitřída Charita dakam V1, CAC, nV, BoB

  veteránů Brita Velký dar V1, BoV

  otevřená Bramína nella Belavia V1, CAC

7. 10. 2017, MVP České Budějovice, posuzoval: MVdr. František Šimek
psi    mladých Čert ze Studnic V1

feny mezitřída Charita dakam V1, CAC

  otevřená Erin ze Zlatého Lankastru nepřítomna

  šampionů Bellis Berkast V1, CAC, BoB, BonB, 3. BIG

  veteránů Baxy Boramo Sole V1, BoV

21. 10. 2017, kV kCHMPP Mladá Boleslav, posuzoval: MVdr. František Šimek
psi    štěňata Adagio z Kraje ráje nepřítomen

  mezitřída Caesar Amorevita Vd3

  mezitřída Brok z Kodlíče V1, CAC

  otevřená Kašpar z Majklovy zahrady V1

  veteránů dasko z Majklovy zahrady V1, BoV, BoS

  otevřená Kamil z Majklovy zarhady Vd2

  otevřená Baratheon ze Strakaté zupy Vd3

  mezitřída Bert z Kodlíče  Vd2

feny mezitřída Aranka Strakatá packa V1, CAC

  otevřená Kačka z Majklovy zahrady vyloučena

  otevřená Fazolka Bonasa Sorbus Vd3

  otevřená Erin ze Zlatého Lankastru nepřítomna

  otevřená Connie Pharlap Vd2

  otevřená Bria Bohemia Beltain nepřítomna

  vítězů Celestie Zli-Rů V2

  veteránů Cíněnka Strakatý samet V1

  veteránů Brilla Rubínový květ V2

  vítězů Baileys ze Zlatého Lankastru V1, CAC, KV, BoB

  otevřená Prima Červený muškát V1

VýSLEdKy VýStAV
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22. 10. 2017, Výstava FCI neuznaných plemen kCHMPP Mladá Boleslav, posuzoval: Miroslav Václavík
psi    štěňata Filip ze Strakatého kožíšku Vn1

  otevřená Ctibor ze Studnic Vd1

  vítězů Angel ze Zlatého Lankastru nepřítomen

  mladých Felix Zlatíčko V1, CAJC, BoJ, BoS

feny mezitřída Aranka Strakatá packa Vd1

  otevřená Katy z Majklovy zahrady nepřítomna

  otevřená Erin ze Zlatého Lankastru nepřítomna

  otevřená Connie Pharlap V2

  otevřená Prima Červený muškát V1

  vítězů Baileys ze Zlatého Lankastru V1, CAC, BoB, vítěz výstavy

  veteránů Cíněnka Strakatý samet V2

  veteránů Brilla Rubínový květ V1, BoV

  pracovní Celestie Zli-Rů Vd1

  mezitřída Bellis Berkast nepřítomna

4. 11. 2017, MVP Praha, posuzoval: Antonín karban
psi    dorost Filip ze Strakatého kožíšku Vn1

  mezitřída Čmelda ze Studnic V1, CAC, BoS

feny mezitřída Charita dakam V1, CAC, BoB

  otevřená dřípatka Vrtichvost z usedlosti V1, CAC

  šampionů Celestie Zli-Rů V1, CAC

  veteránů Brilla Rubínový květ V1, BoV

5. 11. 2017, MVP Praha, posuzovala: Ing. Alena košťálová
psi    mezitřída Čmelda ze Studnic V1, CAC, BoB

feny otevřená dřípatka Vrtichvost z usedlosti V1, CAC

  šampionů Bellis Berkast V1, CAC

  šampionů Celestie Zli-Rů V2, rez. CAC

  veteránů Brilla Rubínový květ V1, BoV, BoS

Fotokatalogy z klubových akcí zachycující strakaté krasavce naleznete na:

https://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20170819.pdf
https://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20170910.pdf
https://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20171021.pdf
https://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20171022.pdf

VýSLEdKy VýStAV
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VýSLEdKy BonItACE KCHMPP
19. 8. 2017, Mikulov, Bonitovala: Mgr. Václava rybárová

21. 10. 2017, Mladá Boleslav, Bonitovala: Mgr. Václava rybárová

Amálka Hore nohama
*21. 7. 2014

kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 vlevo nahoře
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 11,2 kg

dKK B / B
LP 0 / 0

Aisa love in paws
*18. 7. 2013

kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1, P3 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 16,5 kg

dKK A / A
LP 1 / 1

Arina Strakatý kámoš
*30. 1. 2014

kohoutková výška: 50,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 17,8 kg

dKK A / A
LP 0 / 1

Strakatý e-zpravodaj 24/2017
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21. 10. 2017, Mladá Boleslav, Bonitovala: Mgr. Václava rybárová

Barateon ze Strakaté zupy
*28. 4. 2016

kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15 kg

dKK B / C
LP 0 / 0

Bert z kodlíče
*3. 3. 2016

kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 12,5 kg

dKK A / A
LP 1 / 1

Brok z kodlíče
*3. 3. 2016

kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,8 kg

dKK A / A
LP 1 / 1

VýSLEdKy BonItACE KCHMPP
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21. 10. 2017, Mladá Boleslav, Bonitovala: Mgr. Václava rybárová

Caesar Amorevita
*10. 3. 2016

kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 16,5 kg

dKK A / A
LP 1 / 1

Fazolka Bonasa Sorbus
*9. 4. 2015

kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15 kg

dKK B / B
LP 0 / 0

kamil z Majklovy zahrady
*12. 10. 2015

kohoutková výška: 49 cm
skus: klešťový
chrup: chybí P2 všechny
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 13,9 kg

dKK B / C
LP 0 / 0

VýSLEdKy BonItACE KCHMPP
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21. 10. 2017, Mladá Boleslav, Bonitovala: Mgr. Václava rybárová

kašpar z Majklovy zahrady
*12. 10. 2015

kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 16,5 kg

dKK B / B
LP 0 / 0

katy z Majklovy zahrady
*12. 10. 2015

kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 12,5 kg

dKK A / A
LP 1 / 1

VýSLEdKy BonItACE KCHMPP
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VýSLEdKy BonItACE SPoLKU ČSP
10. 9. 2017, Soběšín, Bonitovala: Mgr. Václava rybárová

Aranka Strakatá packa
*6. 5. 2016

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 13,3 kg

dKK A / A
LP 1 / 1

Arnika Strakatá packa
*6. 5. 2016

kohoutková výška: 43,5 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole, P4 vlevo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 10,2 kg

dKK B / B
LP 0 / 0

Barbie Fiona z kraje thurn taxisů
*30. 5. 2013

kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá dlouhá
hmotnost: 10 kg

dKK B / B
LP 0 / 0
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VýSLEdKy BonItACE SPoLKU ČSP
10. 9. 2017, Soběšín, Bonitovala: Mgr. Václava rybárová

Berka České kouzlo
*17. 7. 2015

kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 12,3 kg

dKK B / B
LP 1 / 0

Cedulka ze Studnic
*26. 8. 2014

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1 vlevo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 16,2 kg

dKK C / C
LP 0 / 0

Cookie Amorevita
*10. 3. 2016

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1, P2 vlevo dole
srst: hnědožlutobílá dlouhá
hmotnost: 11,9 kg

dKK A / A
LP 0 / 0
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VýSLEdKy BonItACE SPoLKU ČSP
10. 9. 2017, Soběšín, Bonitovala: Mgr. Václava rybárová

edie Pharlap
*20. 9. 2014

kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 16,2 kg

dKK B / B
LP 0 / 0

Fergie ze Zlatého lankastru
*22. 10. 2015

kohoutková výška: 54 cm 
nECHoVná

skus: nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 19 kg

dKK A / A
LP 0 / 0

Ginger Bonasa Sorbus
*6. 1. 2016

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P3 vlevo dole
srst: hnědožlutobílá krátká
hmotnost: 13,4 kg

dKK C / C
LP 0 / 0
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VýSLEdKy BonItACE SPoLKU ČSP
10. 9. 2017, Soběšín, Bonitovala: Mgr. Václava rybárová

Husarka dakam
*10. 9. 2014

kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 vpravo dole
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 11,5 kg

dKK B / B
LP 0 / 0

kvítek libachar
*19. 6. 2015

kohoutková výška: 52 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 18 kg

dKK A / A
LP 0 / 0

kyra libachar
*19. 6. 2015

kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 17,5 kg

dKK nevyšetřeno
LP nevyšetřeno

kombinace vad – podmínečné 
uchovnění
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VýSLEdKy BonItACE SPoLKU ČSP
10. 9. 2017, Soběšín, Bonitovala: Mgr. Václava rybárová

Ufík Anibob 
*29. 8. 2015

kohoutková výška: 52 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1 vlevo dole
srst: hnědožlutobílá dlouhá
hmotnost: 16,2 kg

dKK B / B
LP 0 / 1

Ctibor ze Studnic
*26. 8. 2014

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 16 kg

dKK B / A
LP 2 / 2
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nARoZEné VRHy
Přehled odchovů v kCHMPP
A Štěstí z kelče nar. 27. 6. 2017

Fx 1,71 % 4 psi m. Endivie Bonasa Sorbus 
KZP 96,67 % 1 fena o. Adamo Amorevita

H ze Zlatého lankastru nar. 3. 9. 2017

Fx 5,47 % 3 psi m. drinna ze Zlatého Lankastru 
KZP 83,33 % 3 feny o. Bumerang z Akátového hájku

n libachar nar. 9. 9. 2017

Fx 6,67 % 5 psů m. Kráska Libachar 
KZP 83,33 % 3 feny o. Briliant Pharlap

B z Chotěšovského dvora nar. 13. 9. 2017

Fx 0 % 4 psi m. Cisinka ze Strakatého dvorku 
KZP 100 % 3 feny o. Barnabáš Barunidlo

CH Bonasa Sorbus nar. 28. 9. 2017

Fx 4,05 % 3 psi m. Amanda Pharlap 
KZP 83,33 % 2 feny o. dasko z Majklovy zahrady

 
Přehled odchovů ve Spolku českého strakatého psa
C nella Belavia nar. 20. 7. 2017

Fx 2,61 % 4 psi m. Ctislávka Zlatíčko 
KZP 90 % 3 feny o. Artes Bohemia Beltain

B Baisha  nar. 18. 8. 2017

Fx 0 % 6 psů m. Baisha z Kraje thurn taxisů 
KZP 93,33 % 2 feny o. Brit ze Včelí zahrady

e z luční ulice nar. 17. 9. 2017

Fx 4,37 % 4 psi m. Celina z Luční ulice 
KZP 83,33 % 1 fena o. dundee od Milníku 05

B Sem tam kladně nar. 8. 11. 2017

Fx 1,563 % 4 psi m. Arvika nella Belavia 
KZP 96,67 % 4 feny o. Hrom dakam

G ze Strakatého kožíšku nar. 18. 11. 2017

Fx 0,781 % 4 psi m. Easy ze Strakatého kožíšku 
KZP 93,33 % 3 feny o. Akant Bonasa Sorbus

F z luční ulice nar. 31. 12. 2017

Fx 2,34 % 1 pes m. Cora z Luční ulice

KZP 90 % 4 feny o. Anemos Agilis LeaWil

Strakatý e-zpravodaj 24/2017
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SLožEné ZKoUŠKy
Arvika nella Belavia

zkouška 
• HtM1
• OB1

psovod: Pavla Kadeřábková

Chrupka dakam

zkouška
• OBZ
• NW NZ

psovod: Monika Jarmarová 

Ctimilka Zlatíčko

zkouška
• NW WZ

psovod: Erika Fiantová

Strakatý e-zpravodaj 24/2017
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SLožEné ZKoUŠKy
eliáš Zlatíčko

zkouška
• NW WZ
• ZPU1
• BH

psovod: Erika Fiantová

Ctislávka Zlatíčko

zkouška 
• canisterapeutická

psovod: Zuzana Krejčiříková

Arabela Strakaté tornádo

zkouška 
• OB1

psovod: Eva Vlasáková Šitnerová
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SLožEné ZKoUŠKy
Gerald rubínový květ

zkouška 
• OB1

psovod: Simona Šádková

Antonie Barunidlo

zkouška 
• NW UZ

psovod: Eva Vácová

Ayrin ze Zlatého lankastru

zkouška 
• ZZO2

psovod: Eva Rosůlková
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SLožEné ZKoUŠKy
Celestie Zli-rů

zkouška 
• OB1

psovod: Lea Pletichová Wildnerová

Balza Bonasa Sorbus

zkouška 
• MA1

psovod: Ivana Ligdová
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SLožEné ZKoUŠKy
Husarka dakam

zkouška 
• LA1

psovod: Marie Šikýřová

Baron z luční ulice

zkouška 
• LJ2

psovod: Alena Pichová

Průběžné výsledky pracovní soutěže 2017 a složené zkoušky najdete na stránkách www.adesso24.eu
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ČLEnSKá SCHůZE 
SEKCE ČESKý 
StRAKAtý PES
datum a místo konání: 25. 11. 2017,  
hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9

začátek ve 13:00 h. – společná část pro členy 
Spolku čsp i KCHMPP.

Tato část začíná vyhodnocením pracovní 
a výstavní Soutěže za rok 2017. 
Následuje zpráva PCH chovu čsp v roce 2017: 
počty KL, počty štěňat, stav chovné základny, 
max. počet potomků po 1 chovném zvířeti 
stanoven dle let 2013-2017 = 37 (FCI Breeding 
Strategies; počet bude upřesněn po posledním 
vrhu narozeném v roce 2017), zdraví, 
administrativa v chovu, plánované akce 2018 – 
výstavy, bonitace, Strakatá štěňata 2018,  
Setkání 2018, vycházky, Soutěž 2018, zpráva 
od poradkyně chovu (PCH). Společná část 
ukončena ve 14:00 hodin.

schůze kchmpp sekce čsp  
– začátek ve 14:30 hodin

přítomno:  20 členů KCHMPP sekce čsp, 2 hosté
zapisovatel schůze: Simona Šádková    
Nedostatečný počet členů – nejsme usnášení 
schopní.
plánované akce klubu – výstavy, bonitace, setkání
diskuze, různé

•  Genomia – mapování DNA českých  
národních plemen

• VÚŽV Uhříněves – analýza rodokmenu
• bonitace – žádost o psychickou přípravu psů

Schůze ukončena ve 14:45 hodin.

 Zapsala: Simona Šádková
Kontrolovala:  Zdeňka Vaňourková  

Překvapení schůzovní
SCHůZe Se CHýlí k ZáVěrU a najednou přijde paní 
servírka a položí k prezenčnímu stolku jakousi krabici. 
Rychlá spojka tiše hlásí na druhou stranu sálu, že 
tam prý „máme tEn dort“. nastává malá panika mezi 
členy výboru. Jaký dort? Kdo ho objednal (a hlavně 
máme něco platit)? nikdo nic neví. naštěstí k dortu 
byl připojen průvodní list a tak se vše vysvětlilo. 
dort na obrázku byl pozdravem od paní yvonny 
Svobodové, která nemohla přijít osobně, protože její 
poraněná noha to ještě neumožňovala. takže dort 
byl pozdravem pro všechny přítomné a poděkováním 
pro ty, kdo paní Svobodové pomohli na Setkání 
zvládnout nepříjemnou situaci s úrazem, odvozem 
do nemocnice, hlídání damiána…

I my děkujeme a přejeme brzké uzdravení!
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všem peJskařkám – pekařkám patří dík 
za úžasné občerstvení v podobě sušenkových 
pejsků, kostiček, tlapek… Přítomní dostali jako 
dárek blok s logem Spolku, samolepky a plakát 
strakaté mapy, kterou jsme pro tuto příležitost 
nechali se svolením autora Dominika Míky 
vytisknout (mapu jsme vám představili v minulém 
zpravodaji). 

Zápis ze schůze Spolku naleznete snadno 
na webu http://www.spolekstrakacu.cz/wp-
content/uploads/2015/11/2017_zapis-6.-clenska-
schuze_spolek.pdf. Zde přinášíme komentované 
informace k nejdůležitějším bodům, které jsme 
na schůzi projednali:

1/ výše členských příspěvků pro rok 2018 zůstává 
beze změn; splatnost členských příspěvků je do  
31. března 2018. 

Komentář: Prosíme členy o dodržení tohoto 
termínu. Za pozdní prodloužení registrace nejsou 
ve Spolku žádné finanční sankce (například 
ve formě vyššího registračního příspěvku), pokud 
však členství neprodloužíte včas, počítá se, že 
v roce 2018 nejste členy již od ledna. To může mít 
vliv například při započítávání bodů do soutěže 
Pes roku (pracovní i výstavní část), Šampionátů 
Spolku či na přihlašování na akce, kdy mají 
členové Spolku finanční zvýhodnění či šanci 
na přednostní registraci.  Neberte, prosíme, toto 
vysvětlení jako nějakou úřední šikanu – chceme 
však mít administrativu v pořádku, a tak je třeba 
domluvená pravidla respektovat.

2/ bonitační řád spolku českého strakatého 
psa se mění následovně: článek 3, bod 1, nově 
přidán pododdíl d): „Na bonitaci bude přijat 
pouze jedinec, který má splněny všechny 
ostatní podmínky chovnosti – výstavní ocenění 
a zdravotní vyšetření. výstavu je možné splnit 
v den bonitace, a pokud na ní zvíře nedosáhne 
potřebného výsledku, může v rámci již 
zaplaceného poplatku přijít na následující 
bonitaci spolku a do té doby potřebný titul 
doplnit.“

Komentář:  Na bonitaci je tedy nutno přijít již se 
zdravotním vyšetřením zvířete. Pokud se obáváte 
situace, že na bonitaci neuspějete a přitom budete 
muset před tím zaplatit za lékařské vyšetření, 
přinášíme dva nejhlavnější argumenty, které 
zazněly k diskuzi k tomuto bodu.

•  Je dobré znát zdravotní stav svého zvířete. A to 
i tehdy, pokud s ním do chovu nepočítáme. 
Třeba kvůli zátěži, volbě stravy… Všichni 
chceme pro své psy to nejlepší a popravdě, když 
spočteme náklady na vybavení, mlsky, poplatky 
na akcích, výstavách… je zdravotní vyšetření jen 
jednou z řady položek, které jsme za psa ochotni 
zaplatit.

•  Pokud jsou pro někoho peníze za vyšetření kyčlí 
a kolen opravdu problémem, měl by se předem 
zajímat o názor na uchovnění svého zvířete. 
Každý z majitelů má před bonitací možnost 
slyšet názor členů chovatelského kolegia či 
si psa nezávazně přeměřit. Na mnoha akcích 
je přítomná poradkyně chovu, na vycházky 
s sebou nosíme míru, měření a vážení psů 
probíhá na Výstavě nanečisto… Majitelé psů 
mohou mnohé zjistit na akci Štěňata strakatá či 
na Setkání. Příležitosti jsou, nestyďte se zeptat 
ve chvíli, kdy jste na akci přítomni – následné 
telefonické či e-mailové dotazy a odpovědi 
nejsou zcela relevantní –  vždy je lepší, když 
členky kolegia vidí, o čem mluví. Pozor – dobrý 
výstavní výsledek nemusí ještě znamenat 
vhodnost do chovu – ne všichni rozhodčí, ačkoli 
mají „aprobaci“ pro naše plemeno, posuzují 
zcela v souladu se standardem – problém bývá 
právě ve velikosti zvířat. Všichni chápeme, 
že „náš“ pes / odchov je ten nejkrásnější, 
nejúžasnější a nejchytřejší. Je však třeba si 
uvědomit, že i přes to nemusí být typickým 
představitelem plemene a nemusí se hodit 
do chovu.

 Jolana Nováková

ZPRáVy ZE SCHůZE SPoLKU ČSP
Chtěla bych poděkovat všem přítomným členům za účast na schůzi. Jsme rádi, že schůze 
není jen „úřad“, ale i společenské předvánoční setkání s milými přáteli, třeba s těmi, se 
kterými jsme se nepotkali během roku na výstavách, závodech, vycházkách…
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ZPRáVy ZE SCHůZE SPoLKU ČSP

Být aktivní se vyplatí!

 dárečky pro členy Spolku

 Předvánoční atmosféra zajištěna
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ŠAMPIonI SPoLKU

V roce 2017 získali čtyři psi ocenění 
Pracovní šampion Spolku čsp, titul 
Výstavní šampion Spolku čsp v uplynulém 
roce nezískal nikdo. Noví pracovní 
šampioni jsou:

Výsledky výstavní 
soutěže za rok 2017
Pes roku 2017
draco z Luční ulice 81 bodů

Eliáš Zlatíčko 51 bodů

Čert ze Studnic 33 bodů

Fena roku 2017
Bellis Berkast 128 bodů

Charita dakam 67 bodů

Bramína nella Belavia 59 bodů

Veterán roku 2017
Cíněnka Strakatý samet 31 bodů

Chovatelská stanice roku 2017
ze Zlatého Lankastru 156 bodů

Berkast  128 bodů

Zlatíčko 93 bodů

Výsledky soutěže Pracovní strakáč za rok 2017
Arvika nella Belavia 79,0 bodů

Albert ze Strakatého dvorku 75,0 bodů

Guma z Majklovy zahrady 59,5 bodů

Pracovní strakáč  
– výsledky jednotlivých kategorií:
Sportovní kynologie: Ayrin ze Zlatého Lankastru

Agility: Albert ze Strakatého dvorku

obedience: Arvika nella Belavia

dogtrekking: India z Majklovy zahrady

dogdancing: Arvika nella Belavia

nosework: Antonie Barunidlo

•  Albert ze Strakatého dvorku  
(majitelka Iva Říhová)

•  Antonie Barunidlo  
(majitelka Eva Vácová)

•  Arvika Nella Belavia  
(majitelka Pavla Kadeřábková)

•  Ctislávka Zlatíčko  
(majitelka Zuzana Krejčiříková) 

Strakatý e-zpravodaj 24/2017

29



PRodLoUžEní ČLEnStVí  
VE SPoLKU ČSP nA RoK 2018
Členství na rok 2018 je třeba prodloužit použitím aplikace Správa členství (Administrátor) 
(http://administrativa.spolekstrakacu.cz/clen/prihlaseni) nejpozději do 31. 3. 2018.

Jak?
Členové Spolku ČSP zaplatí členský příspěvek na účet Spolku (info zde: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1A-_G2OzwLYaJWrY7vonpy80i6YqcNaqDPR-Jv_GhID4/edit#gid=253347750),  
doklad o zaplacení (formát pdf) nahrají do příslušné kolonky aplikace Správa členství  
(http://administrativa.spolekstrakacu.cz/clen/prihlaseni) souběžně s odesláním žádosti o prodloužení 
členství (v aplikaci proklik vlevo v kolonce Moje členství). Touto žádostí členové zároveň potvrzují,  
že zkontrolovali všechny svoje údaje v databázi, jak osobní, tak pejsků (pejska nelze z databáze odstranit – 
váží se k němu další údaje, jež jsou podklady Spolku). 

Pomocí e-mailu - info@spolekstrakacu.cz nám dejte prosím vědět: 
• pokud již (některého) pejska nemáte 
• pokud jste změnili příjmení
• pokud nastanou nějaké potíže s přihlášením do aplikace Správa členství
• pokud se vám nedaří vložit doklad o zaplacení členství (vložte do e-mailu)

Ti, kdo jsou zároveň členy KCHMPP do příslušné kolonky vloží doklad o zaplacení příspěvku v KCHMPP, 
ostatní kroky prodloužení členství ve Spolku ČSP jsou shodné, jak výše uvedeno.

Veškeré údaje v databázi Správa členství jsou neveřejné, členové Spolku ČSP mohou vidět seznam členů 
a přehled vydaných krycích listů.

Spolek ČSP dále vede Seznam členů Spolku ČSP (https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1HyyKrwNaNHltfsEU8d2wmXZbOs_mmYo8RkOnxqqU5YE/edit#gid=414527716) s dalšími údaji. 

Prosím, při prodlužování členství na rok 2018 věnujte pozornost i této naší databázi, jež obsahuje další 
informace členů Spolku ČSP a zkontrolujte svoje údaje. V případě potřeby opravy či doplnění nám dejte 
vědět na e-mail Spolku ČSP, aby údaje byly aktuální (info@spolekstrakacu.cz).

Proč?
Tato databáze nám např. ukazuje nejpřesnější počet všech pejsků, jejichž lidé jsou členy Spolku (je 
započten pouze u jednoho člena domácnosti), jejich volací jména a webové stránky, seznam chovných 
stanic a v neposlední řadě, kde se nacházíte (město, obec) a kdo jakého pejska má.
Údaje v databázi jsou volně přístupné, např. přes stránky Spolku ČSP. Uvedení v databázi není povinné.

 Alena Pichová

Prodloužení členství v KCHMPP na rok 2018 
K prodloužení členství na rok 2018 je třeba nejpozději do 28. 2. 2018 zaplatit 400 Kč a prodloužit členství 
přes http://administrativa.kchmpp.cz/clen/prihlaseni.

 Katka Milbachová
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AdMInIStRAtIVA V CHoVU StRAKáČů
Vážení chovatelé, ráda bych vás všechny poprosila, abyste dodržovali termíny 
v administrativě vrhu. Zejména žádosti o vydání krycích listů nenechávejte na poslední 
chvíli. Komplikuje to práci nám všem, na rychlo pak hledáme vhodného krycího psa 
a ne vždy je to opravdu to nejvhodnější krytí. Žádejte tedy o vydání krycích listů včas – 
termín k vyřízení je 14 dní od data podání žádosti o krycí list. Ten zařídíte prostřednictvím 
administrativních programů obou chovatelských klubů:

• administrativa.kchmpp.cz (http://administrativa.kchmpp.cz/clen/prihlaseni)
• administrativa.spolekstrakacu.cz (http://administrativa.spolekstrakacu.cz/clen/prihlaseni)

admiNistrativNí programy jsou přístupné členům klubů. K žádosti o vydání KL připojte prosím 
doklad o zaplacení poplatku ve formátu pdf nebo jpg a velikosti max. 500 kB.

Do 7 dní od narození štěňat je potřeba požádat o přihlášku vrhu. Tu uděláte opět přes administrativní 
program. Zde zadáte datum narození, jména štěňat a jejich barvu. Délku srsti zatím vyplňovat nemusíte, 
dopíšete jí až v dalším kole. Takto vyplněnou přihlášku vrhu potvrdí poradce chovu, vy jí následně 
vytiskněte (stačí jen 1. stránka) a společně s originálem krycího listu zašlete poradci chovu obyčejně 
poštou.

Poradce chovu zkontroluje přihlášku, podepíše a předá plemenné knize ČMKU. Zde vystaví registrační 
čísla, která pošlou chovateli e-mailem. Chovatel pak vytiskne formulář s registračními čísly a formulář 
na kontrolu vrhu (ke stažení na webu obou klubů).

Formulář od ČMKU s registračními čísly:
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Kontrola vrhu:

AdMInIStRAtIVA V CHoVU StRAKáČů

český strakatý pes - kontrola vrhu

ČESKÝ STRAKATÝ PES - KONTROLA VRHU - MINIMÁLNÍ VĚK: 42 DNŮ

Vrh + chovatelská stanice:

Datum narození:

Otec: 

Matka:

Počet štěňat (psi/feny):

Chovatel:

Jméno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Datum kontroly: Razítko a podpis veterinárního lékaře:

Podpis chovatele: Jméno veterinárního lékaře (hůlkovým písmem):

Pohlaví
(pes/fena)

Hmotnost 
v den 

kontroly 

(kg)

Skus
(nůžkový, 
klešťový, 
předkus, 

podkus, atd.)

Počet 
řezáků 

nahoře/dole

Výskyt 
zdvojeného 

řezáku
(ano/ne)

Varlata
levé/pravé
(ano/ne)

Zálomek
 na ocase

(ano/ne)

Tříselná
 kýla

(ano/ne)

Pupeční 
kýla

(ano/ne)

Jiné
(srdeční vady, 

fontanela, 
paspárky, atd.)

Oba tyto formuláře vezměte s sebou k veterináři, který bude dělat kontrolu vrhu a označovat štěňata.  
Od 42. dne věku je možné štěňata označit čipem nebo tetováním. 

V případě čipování nalepí veterinář samolepky od každého čipu na formulář od ČMKU. V případě tetování 
vytetuje veterinář registrační číslo přidělené ČMKU a zapíše ho do pravé kolonky. Následně veterinář 
orazítkuje a podepíše oba formuláře – tedy přidělená registrační čísla a kontrolu vrhu. Chovatel pak odešle 
obě listiny poradci chovu obyčejně poštou.
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AdMInIStRAtIVA V CHoVU StRAKáČů

Pokud prodáváte štěně 
do zahraničí, požádejte 

prosím současně o vydání  
tzv. exportního průkazu 
původu. K formulářům 

připojíte žádost  
v tomto znění:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ EXPORTNÍHO PRŮKAZU PŮVODU

Žádám o vydání exportního PP pro psa/fenu jménem:

Datum narození:

Registrační číslo: 

Otec: 

Matka: 

Jméno majitele: 

Kompletní adresa:

V ….. dne: podpis chovatele: 

občas se může stát, že 
některé štěně má vadu, která 
ho předem vylučuje z chovu. 
Jedná se zejména o zálomek 

na ocase, vady skusu, 
tříselnou či šourkovou kýlu 
atd. Pak je vhodné, abyste 

mu nechali přímo do průkazu 
původu zapsat poznámku 
„nestandard“. Je to proto, 
aby takové štěně nemohlo 

být nikdy uchovněno, zvláště 
v případě, kdy se změní 
majitel a ten nový není 

na vadu upozorněn. 
žádost vypadá takto:

ŽÁDOST O ZÁPIS NESTANDARD DO PRŮKAZU PŮVODU

Žádám o zápis poznámky NESTANDARD PP do psa/feny jménem:

Datum narození:

Registrační číslo: 

Otec: 

Matka: 

Důvod: 

V ….. dne: podpis chovatele: 

Na závěr bych chtěla moc poděkovat těm, kteří si opravu včas 
požádali o krycí list a všechny administrativní kroky udělali 
ve stanovených termínech.

 Zdeňka Vaňourková
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8. StRAKAté SEtKání SáZAVAPES 
A VŠECHno „to“ dALŠí
8. – 10. 9. 2017 datum pro nás trochu hektického víkendu Strakatého setkání a Klubové 
výstavy SČSP a samozřejmě Cíniných již devátých narozenin. Ty oslavila 8. 9. spolu 
s narozeninami vrhu A, kterým je už 6 let! Cíně jsme popřály s Lestinkou hned ráno 
po snídani. Nebojte, i Les dostala kousek „dortu“ 

8. strakaté setkáNí se tentokrát konalo 
v táboře YMCA v Soběšíně kousek od Kolína. 
Letos s námi nejel páníček a navíc jsem musela 
být v práci do konce pracovní doby. Takže 
hektično začalo již v pátek ráno, kdy jsem musela 
sbalit kompletně všechno a všechny, a odjet tak 
do Tanvaldu do práce, aby se dalo jet rovnou 
z ní. Po cestě jsme naložili brášku s Toničkou. Tu 
jsme museli vysadit v Praze na hlídání. Vše bylo 
vypočítané na minuty, protože panička měla 
ještě ten večer přednášet (dozvěděla se to 4 dny 
předem, takže žádná nová přednáška nehrozila, 

ale aspoň povídání na zdravotní téma a otázky 
v plánu bylo). Až do té Prahy to dle plánu také 
klapalo. Jenže pak přišla D1… a bylo po plánu. 
Na 24. km provoz zastavila nehoda, takže se 
všichni šinuli hlemýždím tempem. Navigace nás 
hnala na sjezd 41… jenže na ceduli byl škrtnutý 
Český Šternberk a mně matně vyskakovala v hlavě 
mapa, že bych se tudy do tábora nedostala. 
Takže na radu organizátorů jsem sjížděla až 
na 49km. Ale navigace trvala na opětovném najetí 
na dálnici směr zpět a sjet na původním sjezdu. 
Tož jsem se zabejčila zas já a jela „někam“ rovně  >>

Hodně štěstí, zdraví!
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pryč od dálnice doufajíc, že si to ta krabička 
rozmyslí a trasu přepočítá jinudy. Rozmyslela. 
Ale těch keců… taky si tak rádi povídáte a hádáte 
se se svou navigací? ;-) Nojo, naštěstí se navi 
rozmyslela dobře, dál už jsme „nekufrovali“. Ale 
předpokládaný dojezd 19:45 se nekonal. Přijelo 
se akorát na povídání Zdeňky 20:30, kdy byla díky 
přednášce uzavřena jak recepce, tak vydávání 
večeří a já měla v autě komplet batožiny, bráchu 
a dva psy – všechny hladové, žíznivé. Po zjištění 
dalších okolností nebyli v naší chatce ani naši 
spolubydlící, takže nezbývalo než čekat do devíti, 
až se vše otevře a my budeme moci nafasovat 
klíče, povlečení a stravenky. Shodou okolností 
hned za námi naše spolubydla dorazila. A kdo 
je to? No přeci naše Bellinka a její páníčci! Velké 
a halasné setkání. Dočkali jsme se a za tmy jsme 
začali vykládat auta. Pak rychle na večeři, než 
zavřou opět okénko. Večeře spolykána, ale nějak 

se nám vytratili zájemci o přednes zdravotní 
problematiky. Takže jsme si udělali komorní 
sezení kolem stolu s těmi zbylými posluchači 
a porozprávěli si v soukromém duchu. Na kutě se 
šlo kolem půlnoci.

Druhý den nás čekaly tradiční srandazávody. 
Cíněnka překvapovala, vše splnila na plný počet 
bodů a Opičí dráhu dokonce na 4 body ze tří 
možných :-D… abych to objasnila, vlastně za to 
mohla Lestinka. Když jsem ji přesvědčila, že se 
nemusí bát zednického kolečka a trasu slalomu 
jsme bez ztráty kytičky absolvovaly, přišla na řadu 
Cíněnka. Bráška hlídal Lestíka. Cín za ta léta zvyklá 
na ledacos, na kolečko nastoupila suverénně. Tu 
najednou se do kolečka sápala i Lestinka, která se 
vyškubla Danovi i s vodítkem a odmítala se od nás 
vzdálit. Tak jsem naložila obě čubinky a trasu jsme 
absolvovaly v plné polní. „Porotu“ to nadchlo 
natolik, že nám udělila ty pověstné 4 body :o)
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 Krom „opičí dráhy“ se provozovalo ještě 
„hledání páníčka“, kdy se páník schoval do stanu, 
aby to pejsek neviděl. Následně pán psíka volal. 
Obě strakaté holčičky mě našly :o) Další byla 
tradiční „mlsná stezka“, kde Lestík lehce zaváhala, 
takže se nevešla do stanoveného limitu a v této 
jediné disciplíně ztratila bodík. Cíněnka přiběhla 
rychle a po ukončení a pochvale se vrátila 
na stezku ukrást nějaké mlsky :-P No co, měla 
splněno a situace se muselo využít. Nechyběl 
ani „coursing“, který holky zvládly s nadšením 
jako vždy. Novinkou byly „lodičky“, kde si pesani 
i páníci zkusili plout po Sázavě buď s lodníkem 
(kdo si netroufl sám) nebo sami na kánoi. My 
zkušené vodačky to riskly samotné. Panička nikdy 
zadáka nedělala, vždy makala pouze na háčku. 
A brášku jsme kvůli jeho pochroumané stabilitě 
do loďky raději nenutily, to by zle dopadlo. Holky 
byly vzorné a panička se pochlapila. Krom toho, 

že se dostala od břehu, se k němu i dokázala 
vrátit, aniž by pro nás musel plout záchranný 
člun! Důkaz je na fotografii od páníčka Dorotky.

 
Z dalších aktivit to byl ještě „aport“ a „agility“. 

Čubinky vše zvládly na jedničku, dokonce 
i neaportující Cíňa. Jí stačilo, že aport pískal :o)

Odpoledne již bylo ve znamení výletu a plnění 
úkolů. Úkoly byly nápadité – museli jsme v cíli 
vybrané trasy ulovit „kus cíle“ a pojmenovat 
ho, složit píseň nebo báseň o útrapách na cestě 
a namalovat zážitek z cest jakoukoliv technikou. 
My si vybrali Kácov a řemeslný jarmark. Jelikož 
bráška by to celé neušlapal, jeli jsme „povozem“. 
Kácov navigace našla. Po zaparkování jsme 
hledali ty spousty stánků s řemeslnými výrobky, 
na které jsem se tak těšila. Přišel trochu šok… 
u zchátralého zámku se tyčilo podium, kde 
falešně zpívaly nějaké dívčiny lidové písně  >>

Ahóóój na vodě!
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(Cíněnce se to pranic nelíbilo a snažila se nás 
odtáhnout pryč). Stánky tu byly 4. Jeden s vřesem, 
druhý s výrobky z kozího mléka, třetí s vařečkami 
a čtvrtý s pivní pálenkou a kácovskou štrůdlovicí. 
No nic. Panička si koupila 2 jogurty, jeden kozí sýr 
a vařečku pro mamku. Na návsi sebrala kousek 
kůry ze stříbrného smrčku a kamínek z cestičky 
na návsi a vyrazilo se na Český Šternberk, který 
původně v plánu nebyl. Navi nás hnala na dálnici. 
Po zkušenosti z předchozího dne, kdy víme, že se 
na daném sjezdu sjet nedalo, jsem to u dálnice 
otočila a jela dle směrovek na hrad úzkou 
silničkou. Krásnou klikatou silnicí jsme se dostali 
okružní jízdou až k hradu. Psiska tam nesmí, 

tak jsme si jen na chvilku zastavili v okolí, abych 
mohla hrad zdokumentovat. Pak už jsme se vrátili 
do kempu, abychom mohli splnit umělecké úkoly.

 
Na kůru jsem nalepila kamínek a pojmenovala 

své dílko Posázavský plovoucí Kácšutkůr (zkratka 
kácovský šutr a kůra), stvořila koláž našeho výletu 
a sesmolila báseň s názvem Kácovsko-šternberská 
okružní legenda, která pojednávala o našich 
zážitcích ve verších (tedy aspoň šlo o pokus 
o verše). Docela mě to bavilo :o) (jak jinak, když 
jsem takový kreativec). Všechny skupinky se s tím 
popasovaly výborně a na ty nejúspěšnější čekala 
ona výše zmíněná Štrůdlovice. A já se těším, že  >>

na kácovském jarmarku
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si všechna ta dílka prohlédneme a přečteme 
ve Strakatém zpravodaji na podzim ;-)

Největším zážitkem pro mnohé byl určitě jeden 
skvělý jednodenní návštěvník. František Šusta. 
V psím světě velký pojem spojený s klirktréninkem 
a pozitivní motivací. František se přijel podívat již 
dopoledne na strakaté klání. Večer na přednášce 
pak rozebíral jednotlivé dovednosti a chování 
účastníků při klání. Myslím, že nás strakáčníky 
nejvíce potěšila pochvala, že Franta snad ještě 
nikdy nebyl účastníkem tak velké psí akce, která 
by byla tak v pohodě a bez šarvátek. Prý ho to 
hodně mile překvapilo. Nás taky :-)) Každopádně 
přednáška a diskuze jako vždy super, řada z nás 
si opět odnesla další střípky poučení a novinek 
do svého soužití s vlastním strakáčem (někteří 
i podpis a věnování do jeho nové knihy). Ani 
nám nevadilo, že se končilo před půlnocí, nikdo 
na stole neusínal!

Neděle začala značně hekticky. Blahořečila jsem 
si svůj nápad postavit si výstavní stan již v sobotu 
večer. Předpověď počasí se neustále měnila 
od pršení až kolem třetí hodiny až po pršení 
celý den. Nervozitou jsem opět nemohla dospat 
(jako vždy) a v šest mrkla na mobil. HU! Pršení 
se přesunulo již na 8 hodinu! Výborně. Snídaně 
8 – 9 h., přejímka na výstavu 8 – 8:45, od 9 h. 
posuzování a chatky vyklidit do 10 hodiny! To 
by bylo moc i na 3 klony… takže jsem začala 
balit, nakrmila psy a vyvenčila. V sedm jsem 
zaklepala s bráškou, aby se dobalil i on a pomohl 
mi naložit auto. V půl osmé přesun celého 
vozu k výstavní ploše, nachystány psí boudy 
a prodejní arzenál ve stanu. Dan zatím dospával 
s čubami do snídaně na chatce. 7:55 stepujeme 
před restauračkou. Snídani stíhám do 8:15, 
přebíhám na přejímku výstavy a vyzvedávám 
číslo. Rychle převléknout a vyzkoušet si Cíněnku 
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v kruhu. Posuzování začíná kus po deváté, paní 
rozhodčí Vendula Rybárová měla stejný problém 
jako já večer, zatrolená D1… (a asi jsme nebyly 
jediné)… a začíná pršet. Na výstavu je nahlášeno 
38 psů, což není málo. Naše strakaté dítko 
z vrhu B Bellinka běhá v kruhu třídy otevřené 
spolu s dalšími sedmi fenkami. Po několikerém 
srovnávání běhajících dvojic si odnáší V1, 
CAC. Jsme nadšené a její paničky jakbysmet! 
S Cíněnkou přicházíme na řadu před polednem 
a běháme spolu s Betkou a její paničkou. Cíněnka 
odchází se známkou V1. Pak se scházíme v kruhu 
s Barberem Rubínový květ (Cínin „první manžel“), 
který reprezentoval veterány kluky a byl v kruhu 
sám. Cíňa vyhrává nad chlapem a stává se tak 
BOV!

Lestík mezitím tráví čas s Danem, různě 
se poflakují, hlídají stan a lákají zákazníky. 
Přebíráme medaili, krásnou kokardu a pytlík plný 
dobrot. Když jsem si šla nechat zapsat výsledky 
výstavy do Cíniných PP, vyhlašovalo se strakaté 
klání. Více pejsků se umístilo na 2. – 3. pozicích, 

vnímala jsem to jen jedním uchem. Stojím 
ve frontě na zápis ještě plná dojmů z výstavy, když 
najednou zazní Cínino jméno… Cíněnka se stala 
absolutním vítězem strakatého klání (účastnilo 
se kolem 65 psů), což mě poněkud zaskočilo. 
Babka jedna, do starého železa rozhodně 
nepatří!! Převzali jsme diplom o tom, že je Cíňa 
„nejšikovnějším Sázavapsem“ a jakousi flašu 
plnou alkoholu (aspoň jsme mohli přivézt něco 
i páníčkovi domů :o), když si to nevychutná ani 
pes, ani panička). Ostatně o chlastu byl i začátek 
Sázavapsa, kdy jsme obdrželi krásný plecháček, 
placku, nějaké psí mlsky a píííívo Hubertus. Opět 
ocenil páníček, který vzkazuje, že bylo moc dobré!

Těšíme se zase za rok, kdy bude setkání v režii 
paničky naší Bellinky (my samozřejmě připojíme 
pomocné ruce k dílu, jak to jen čas a případné psí 
povinnosti dovolí).

 Lea Pletichová Wildnerová
foto: Pavel Vlasák, LeaWil, p. Pačes
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MIStRoVStVí ČESKýCH náRodníCH 
PLEMEn V oBEdIEnCI 
Věřím, že až si v zimě otevřeme zpravodaj, že už si nikdo ze zúčastněných nebude pamatovat 
detaily, ale určitě se všem vybaví sluníčko, které navzdory předpovědi prohřálo celý den, 
skvělou přátelskou a pohodovou atmosféru a nervy k tomu. Řeč je o Mistrovství národních 
plemen v obedienci, které se konalo 1. 10. v České Třebové. Strakatých se zúčastnilo 5, účast 
doslova kus po kusu a rok od roku roste a mnohé z vás jsme tam přesto stále postrádali.

za NárodNí plemeNa nastoupil český fousek, 
5 strakáčů a 3 chodští psi. My strakatí jsme 
startovali všichni v kategorii OB-1, ať máme rovné 
podmínky! Choďáci to rozjeli rovnou ve třech 
kategoriích a fousek se držel při zemi v kategorii 
OB-Z. Po příjezdu a prvotním přivítání jsme 
všichni svorně preventivně pohanili případné 
nevýkony našich psů. Vymluvili se na březost, 
kastraci, stáří, dlouhou absenci paničky či 
po-štěněcí psychózu a pak už jsme mohli jen 
pozitivně překvapit! A že jsme překvapili, někdy 
i sami sebe. Výkony strakatých ocenili nejen 

diváci, ale hlavně rozhodčí Iveta Skalická. 
Stewardem závodu (pro ty, kteří tomuhle sportu 
neholdují – to je člověk, který říká, co se kde 
cvičí, kde se máte zastavit, kde otočit a kdy psa 
pochválit) byla Marta Fuglevičová. Pořadatelské 
role se již poněkolikáté zhostila Zuzka 
Krejčiříková. No a jak jsme si vedli?

Amálku České kouzlo trochu bolely tlapky při 
dlouhodobém odložení vsedě a musela si lehnout. 
Tohle zcela pochopitelné odlehčení ji bohužel 
stálo cenné body a nepomohlo ani dokonalé 
provedení  odložení do stoje a rychlé přivolání  >>

„Vysoká škola poslušnosti“ se strakáči
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za plný počet bodů. Tak se do vedení prodrala 
čtveřice, které sedět až tak nevadilo. Arabela 
Strakaté tornádo pracovala tak skvěle, až se nám 
přihlížejícím tajil dech. První polovinu cviků 
s Evou bravurně ovládly, v druhé polovině už by 
Arabela brala i docenění její snahy nějakým tím 
pamlskem, a protože odměna nepřišla, tak hlady 
minula kužel a opět ji to stálo cenné body. Gerald 
Rubínový květ podal tak skvěle vyrovnaný výkon, 
že se se Simonou prodral na bednu a obsadil třetí 
místo. Ctislávka Zlatíčko se Zuzkou vše odcvičily 
jak do učebnice obedience. Bohužel opět ztratily 
body na obíhání kuželu, možná to bylo tou žlutou 
barvou, byl na zeleném pozadí špatně vidět… 
Zkoušku složila na výborně a obsadila druhé 
místo. Jako poslední nastoupila Arvika, celou 
dobu panička mlžila, že je březí, že se stěží valí… 
No klasika, známe to už od základní školy, ten 
kdo má nejvíc řečí že nic neumí, pak „překvapivě“ 
dopadne nejlépe… Takže Arvika nakonec zkoušku 

složila na výborně a odnesla si 1. místo, titul Vítěz 
plemene český strakatý pes a familiární přezdívku, 
která zůstane jen mezi zúčastněnými.

Všem díky za skvělou společnost, upřímně 
doufám, že se naše řady příští rok rozrostou. 
Můj nejsilnější a nejmilejší pocit z celé akce byl, 
že všechny nás spojuje upřímný vztah k našim 
strakatým, všechny naše pomluvy psů a výmluvy 
byly laskavými omluvami jejich nedostatků. 
A všichni strakatí do jednoho si s námi užívali 
povalování na sluníčku, čekání až přijdeme 
na řadu, společnou procházku nebo drbání. 
A právě to, jací jsou pro nás partneři a pohodáři 
s kterými je fajn trávit čas, je pro nás víc, než 
poháry či medaile.

Moc děkujeme za pořádání Zuzce Krejčiříkové!
 

 Pavla Kadeřábková

MIStRoVStVí ČESKýCH náRodníCH 
PLEMEn V oBEdIEnCI 

Arvika na bedně
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doGtREKKInG SE StRAKáČEM
Je ráno, sobota 7. října 2017, něco po osmé. Přijíždíme do Slatiňan, zahýbáme doprava 
k řece Chrudimce a zastavujeme před plovárnou. Fenka Indy (India z Majklovy zahrady,  
3 roky) v cestovním postroji se na zadním sedadle vzrušeně zvedá a štěká, když kolem vidí 
tu spoustu psů, kteří se chystají na start. Jdeme se registrovat na plovárnu, kde je zázemí 
závodu, potkáváme známé lidi i psy. Dostáváme mapu a popis trasy. Zjišťuji, že trasa letos 
vede na Sečskou přehradu.

celkem spěchám, protože startovací okno 
pro naši kategorii MID (letos 52 km) končí 
v devět hodin. Ti, kteří jdou kratší TOUR (25 km) 
nebo MINI alias kočárkovou trasu (10 km) 
mají čas na start o hodinu delší. Převlékám se, 
beru bederní sedák, Indy dostává tažný postroj 
a pomocí třímetrové šňůry s pružným mezikusem 
ji připínám k sedáku. Teorie je taková, že by pes 
měl tahem pomáhat, zvláště do kopce. To platí tak 
u severských tažných psů, pro které byl původně 
dogtrekking vymyšlen. Realita v našem případě 
je, že Indy táhne, jen když se před námi objeví 
jiný závodník, případně z kopce. Postroj má kvůli 
pohodlí a já díky šňůře a sedáku mám volné ruce.

Ještě kontrola batohu s povinnou výbavou 
a startujeme. Je chladno, zataženo, dá se čekat 
déšť. Všichni závodníci z kategorie MID už 
startovali přede mnou. Krátký poklus podél 
Chrudimky a už stoupáme kolem zámeckého 

parku. Mapa od pořadatelů je málo podrobná, 
popis trasy sice pomůže, ale hlavně jsem tu loni 
dostal podrobnou mapku městských lesů se 
spletí cest, pomocí které se teď navigujeme. GPS 
nepoužívám, teď na začátku držím mapu stále 
v ruce a kontroluji trasu. Proplétáme se lesními 
cestami, už jsem se zahřál na závodní teplotu. 
Běhám jen úseky z kopce, těch zatím moc nebylo, 
tak mám čas číst mapu a pokyny. Indy spokojeně 
šlape, takové venčení se jí líbí, i když nemůže 
být na volno, pravidla to zakazují. Ono by to ani 
nešlo, dávat pořád v neznámém terénu pozor, kde 
je zrovna pes.

Napojili jsme se na zelenou značku, teď už 
je navigace snazší. Míříme lesem ke zřícenině 
Rabštejn, tento úsek znám z minulých ročníků. 
Prudký sestup kolem zříceniny do údolí potoka 
a na druhé straně je rozcestí, kde je po 8 km 
první kontrola – opsat nadmořskou výšku  >>

ocenění trekaři
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na rozcestníku. Většinou se na závodech používají 
na kontrolách kleště pro orientační běh, ale tohle 
je zajímavější. 

Mírně stoupáme mezi poli a přes ves Pohled, 
počasí se ještě zhoršuje. V lese za vsí je dlouhý 
rovný úsek, najednou ale červená značka mizí. 
Vracíme se asi kilometr, začíná hustě pršet, 
rychle pláštěnku. Objevuji nenápadnou odbočku 
mezi nízkými stromky, rozbahněnou pěšinou se 
prodíráme houštím. Seběh z kopce, stále v dešti. 
Za údolím Bylanky se vynořujeme z lesa, před 
námi je krásná vesnice Cítkov, přestává pršet, 
dokonce jsou vidět náznaky slunce. Přes Vápenný 
Podol a zase stoupání podél lesa. Lesní cestou 
se blížíme k Seči, teď už přes mokré stromy svítí 
slunce a ve vzduchu je pára. Kolem obrovského 
stáda krav za ohradníkem, Indy se tváří nejistě 
a táhne pryč. Po asfaltu přes Seč a už jsme 
na obrátce – na hrázi Sečské přehrady. Sedím 
ve výklenku hráze a svačím, Indy dostává granule. 
Podle mapy máme 25,5 km. Zatím by to šlo. Teď 
půjdeme dlouho podél Chrudimky. Za hrází 
sestup k řece. Potkáváme několik čtyřkolek, 

které za řevu motorů projíždí přímo řekou proti 
proudu. Zjevně jim nevadí, že jsou v CHKO. 
V Bojanově potkáváme několik závodníků, kteří 
tady odpočívají. Ale strakáč žádný, jsou stále 
přede mnou.

Pěkný úsek kolem nádrže Křižanovice I, 
najednou ale cesta končí na břehu. Vracím se, 
potkávám další midaře a společně nacházíme 
odbočku k vesnici Hradiště. Tady už to taky 
znám z loňska, dlouhým seběhem se dostáváme 
do údolí Peklo. Krásným údolím jdeme až 
ke mlýnu, tady trasa odbočuje nahoru do Slavické 
obory. To je asi nejkrásnější úsek závodu, 
za pozdního odpoledne procházíme tichou 
oborou, kam pořadatelé domluvili přístup.

Za oborou je na 45. km třetí kontrola a už jen 
7 km do cíle. Míjím ale odbočku do lesa a teprve 
pár, který se vrací zpět a hledá cestu, mí říká, 
že jdeme špatně. Přes louku společně míříme 
na správnou cestu. Po žluté do dalšího údolí a už 
se blížíme zpět k městskému lesu. Lesem kolem 
koňských ohrad do zámeckého parku, kde je nad 
vstupem do hřebčína poslední kontrola. Ještě 
kolem zámecké budovy, už je to jen kousek.

Už se šeří, od zámku se blížíme k cíli stejnou 
cestou jako na začátku. Dvojice za mnou se 
najednou dává do běhu, přidávám se. Krátký 
sprint pro diváky a už se smíchem dobíháme 
k cílovému stanu. Čas 9 hodin 4 minuty, 
průměrná rychlost 5,7 km/h. Překvapivě jsem 
na druhém místě, čekal jsem, že zase budu 
třetí (ze tří) jako loni. Vítěz kategorie byl o více 
než 2 hodiny rychlejší, evidentně běhá nejen 
z kopce. Vyhlášení výsledků, dostávám diplom, 
perníkového strakáče a ceny od sponzorů. Fotíme 
se s ostatními strakáči, jdeme zkontrolovat 
nabídku občerstvení a pak už za tmy příjemně 
unavení odjíždíme domů, Indy na zadním sedadle 
usíná.

Závod ve Slatiňanech je příjemně komorní, 
příští rok zase pojedu. Dogtrekking mě baví 
hlavně proto, že pořadatelé se snaží připravit 
ve svém kraji co nejkrásnější trasu, není potřeba 
nic vymýšlet, jen jít a dívat se kolem sebe.

 Ondřej Jareš

odkazy:
http://panstvim-knizete-auersperga.webnode.cz
stránky závodu ve Slatiňanech
http://dogtrekking.info/
informace a termínový kalendář závodů v ČR

doGtREKKInG SE StRAKáČEM

Indy, tahej!

Strakatý e-zpravodaj 24/2017

43



SE StRAKáČEM LEtAdLEM
Rozhodnout se, zda se psem letět, nebo ne, není snadné. Veškerou zodpovědnost nese 
majitel, pes mu neporadí, a ani když vše dobře proběhne, nepodá zpětnou vazbu, jaké to 
vlastně bylo… Zvažte všechna pro a proti, rozmyslete si, na jak dlouho letíte, proč, kam a co 
tam pejska čeká. Popřemýšlejte nad povahou psa a jeho schopností snášet a přizpůsobovat 
se novým podmínkám bez pána a zcela reálně se zamyslete, zda by mu nebylo lépe, kdyby 
ho někdo pohlídal. Ač si to většina majitelů nechce připustit, hlídání ve známém prostředí, 
lidmi, které pes zná, nebo se psím kamarádem, obvykle většina psů snáší velmi dobře 
a stýská se spíš pánečkům…

Na palubu mohou psi obvykle jen do osmi 
kil včetně přepravky, s výjimkou asistenčních, 
slepeckých a záchranářských psů s patřičným 
potvrzením, takže většina chlupatých miláčků 
musí přečkat let v podpalubí letadla, což jistě 
není žádný med. Nelze se vyhnout nezvyklým 
pohybům, hluku, pachům a chladu nebo naopak 
vedru a dlouhému čekání. Při mezipřistání je 
velké riziko přehřívání z důvodu překládání 
zavazadel do dalšího letadla, proto je lepší volit 
lety s přestupem pokud možno mimo nejteplejší 
hodiny dne.

Před vlastní cestou je třeba absolvovat 
veterinární vyšetření a „nakrmit úředního šimla“. 
Důležité je si dobře zjistit nejen podmínky vývozu 
z České republiky, ale také návratu z různých zemí 
Evropské unie a zemí mimo ni, především těch, 
kde se vyskytuje vzteklina. S informacemi vám 
pomohou na Státní veterinární správě, ale někdy 
je lepší požádat o pomoc ambasádu příslušného 
státu a zkontrolovat si i podmínky vybrané letecké 
společnosti.

V dnešní době je samozřejmostí mít psa 
opatřeného čipem, pro leteckou dopravu 
splňujícím normy ISO 11784 nebo 11785, 
ošetřeného proti vnějším a vnitřním parazitům 
a očkovaného proti vzteklině, případně 
s certifikátem o sérologickém vyšetření krve 
a doložením pravidelného očkování v pasu 
zvířete. Před vlastním letem, obvykle ne déle než 
tři dny před, musíte získat ověření od veterináře 
o schopnosti psa letět. Dále je třeba úřední 
ověření o očkování a pravidelných veterinárních 
prohlídkách, které vám vystaví příslušná krajská 
veterinární správa. Vše potřebné si zjistěte 
s dostatečnou časovou rezervou, protože některá 
ošetření musí být provedena ne dřív a ne později, 
než jsou požadována, a také některé státy nebo 
dopravci mají určité požadavky na očkování, 
jiné než v České republice (např. přeočkování 
vztekliny každý rok, a ne až po třech letech).

S dostatečným předstihem si udělejte průzkum 
nabídky leteckých společností nejen na letenku 
pro vás, ale také na přepravu psa. Postupně více 
společností nechce převážet nejen psy takzvaně 
bojové, ale také ty, kteří mají zkrácenou nosní 
přepážku, což se naštěstí ani jedno strakáčů 
netýká. Připravte si informace o plemeni a váze 
a rozměrech přepravky. Cena přepravy se může 
mezi různými dopravci velmi lišit, někdy se rovná 
ceně letenky dospělého člověka, jiné společnosti 
přepravu nabízejí za určitý pevný poplatek, jinde 
se může cena odvíjet od váhy přepravky se psem. 
Nejlépe před nebo společně s koupí letenky pro  >>

Pro nás je to taky dobrodrůžo, Bylíčku!
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vás, zajistěte místo pro psa v letadle, protože 
každá letecká společnost má různé limity na počet 
a druh přepravovaných zvířat a také podmínky. 
Doporučuji mít domluvené podmínky, nejlépe 
v angličtině, a vytištěné pro jistotu s sebou.

Tašky a přepravky musí splňovat podmínky 
pro leteckou přepravu a mít patřičný certifikát, 
označení logem IATA (International Air Transport 
Association, Mezinárodní asociace leteckých 
přepravců). Na internetu je v dnešní době široká 
nabídka. Některé společnosti akceptují i jiné 
přepravky, ale nikdy nevíte, na koho narazíte, 
a když vám nestandardní přepravku jeden schválí, 
druhý ji může zamítnout. S výběrem velikosti 
přepravky je důležité věnovat opět pozornost 
podmínkám leteckých společností. V přepravce 
by měl pes pohodlně stát a mít 
možnost se otočit a pohodlně 
ležet, přece jenom v kleci stráví 
určitý čas. Čím delší by měl 
být let, tím je lepší dopřát mu 
větší přepravku. Obecně platí, 
že na výšku by stojící pes měl 
mít prostor pár centimetrů nad 
ušima, ať už je má přilehlé či 
stojací, délka klece by měla být 
cca délka psa a poloviny jeho předních nohou 
a šířka klece by měla být rovna dvojnásobku šířky 
psa. Tím pádem je přepravka do letadla mnohem 
větší, než ta, kterou si obvykle pořídíte třeba 
do auta. Samozřejmostí by mělo být, že pes je 
na přepravku zvyklý z domova a je to pro něho 
místo, které má rád. Do klece přidejte oblíbenou 
deku, pouze měkké hračky, nic o co by se pes 
mohl zranit, třeba při manipulaci s přepravkou při 
překládání atd.

Ke kleci patří miska, nejlépe plastová s oblým 
okrajem s možností plnění zvenku a připevněná 
na dveře klece. Psa před letem je lepší nekrmit 
alespoň 12 hodin a ani během letu mu nikdo 
krmení nedá. Na dveře klece se nám osvědčilo 
připevnit láhev s kapátkem se zmrzlou vodou, 
pro jistotu přidáváme ještě jednu láhev a prosbu 
o doplnění vody do misky. Na klec lepíme cedulku 
se jménem a ujištěním, že pes je hodný, což je.

Kontroverzní otázkou je sedace. Někteří majitelé 
si ji na kratší lety nemohou vynachválit, protože se 
převáží v podstatě stále spící pes bez jakéhokoliv 
stresu. Já si myslím, že toto je až krajní řešení. 
Uspaný pes se může lehce zranit při manipulaci 

s přepravkou nebo se dostat se do nepřirozené 
polohy, také špatně reguluje svoji teplotu 
a k tomu je otázkou ideální správné dávkování 
na přesný čas letu. Zřízenci nepoznají, zda je 
psovi zle nebo je omámený sedativy. A určitě 
k tomu bude třeba nějaké potvrzení od veterináře, 
ale s tím zkušenosti nemáme. Alternativní tišící 
prostředky jsou na zvážení a zkušenostech.

Na odbavení přijďte vždy raději včas nebo dřív. 
Nikdy nevíte, co se může stát. Pejska pořádně 
vyvenčete. Odbavení probíhá u klasické přepážky, 
kde vám přepravku zváží, polepí, zkontrolují 
papíry, ale pak si pejska pravděpodobně odvezete 
k odbavení nadměrných zavazadel. Přepravka 
musí projít kontrolou jako jiná zavazadla. Dejte 
ale pozor, přepravka je těžká a přešlapující 

a točící se pes lehce mění její 
těžiště. Kolečka na kleci obvykle 
dovolena nejsou. Na odbavení se 
s pejskem rozloučíte, poprosíte, 
připomenete kontrolu teploty 
v zavazadlovém prostoru. 
Vyzvednutí obvykle bývá také 
u nadměrných zavazadel, nebo 
vám přepravku přiveze zřízenec 
k zavazadlům a pejsek se už těší 

na vás i ven z klece. Procházíte kontrolou, jak je 
v dané zemi zvykem. A společná dovolená nebo 
služební cesta může začít!

My jsme letěli s Bylem tři dlouhé lety 
s přestupem. Kratší let obvykle 2 hodiny, dlouhý 
let cca 12 hodin. Bylík je relativně flegmatický 
pes, který s námi jezdí v různých dopravních 
prostředcích, projde se v průvodu svatého 
Martina a vyvenčí se na Silvestra o půlnoci. Není 
to žádný „závislák“, ač mi teď spokojeně chrupe 
s čumákem na nohou… Cestu absolvoval vždy 
bez uspání. Na konci letu na nás čekal veselý 
pes, který se po řádném přivítání pořádně 
vyvenčil a jal se čuchat nové pachy. Nikdy neměl 
znečištěnou přepravku, krom vylité vody. Jeho 
chování se nijak nezměnilo. Jen po jednom z letů 
měl velkou žízeň.

I když vlastně jedna věc mě napadá. 
Po posledním letu máme pocit, že hůř slyší. Těžko 
ale říct, zda to není prostě tím, že mu již brzy bude 
11 let, dělá si z nás legraci nebo že v okolí hárá 
fena… :o)

 Alena Marešová a Byl z Trpce

SE StRAKáČEM LEtAdLEM

nA OdbAVení PřiJďte 
Vždy rAděJi VčAS nebO 
dříV. niKdy neVíte, CO 

Se Může Stát.
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SEM tAM KLAdně, oBČAS I ZáPoRně
Vyprávění ze zákulisí jedné (nejmenované) chovatelské stanice.

to NeJtěžší bylo, přemluvit Andreu, aby 
zapůjčila ke krytí svého Hroma. Tedy to jsem 
si alespoň tehdá myslela. Varovala mě, že 
štěňata budou hyperaktivní zločinci. Stejně 
jsem souhlasila. Další úkol vybrat krycí místo 
byl neméně náročný. Skoro došlo na Petřín, ale 
nakonec vyhrál pavlačový dům na Arbesáku. 
S vydatnou podporou přihlížejících sousedů 
Arvika nejprve ukázala Hromovi, co se od něj 
chce a zatímco mě Andrea zásobovala vybranými 
delikatesami z místních malých podniků a já se 
cpala na prastaré studni, psi se zatím velice sblížili. 
Jak se říká u nás doma: „Arvika je hodná holka, 
dala by každému“. Zde ta pohodová část končí.

Pomalu uběhly tři týdny, Arvika začínala být 
dost přešlá a já jí ještě chuděru nutila, aby se se 
mnou plahočila Železnými horami. Ke konci 
toulek, už byla divná poměrně dost. Nakonec 
jsem po týdnu psychicky nevydržela a vzala ji 

na veterinu do Litomyšle. Dostala jsem strach, 
že to není únava z březosti, ale pomalá plíživá 
sepse ze zánětu dělohy… Na veterině kolegyně 
na sonu našla břicho plné dělohy a s dávkou 
nejistoty opravdu vyslovila podezření na zánět. 
Druhý den jsme se tedy zastavili v České Třebové, 
s tím, že jen jako diváci, na mistrovství republiky 
národních plemen v obedience. Arvika s vidinou 
cvičení na chvíli ožila, skvěle odcvičila a pak zase 
pomalu upadla do své letargie. Po příjezdu domů 
jsem shledala, že břicho je opravdu plné dělohy, 
ale náplň víc připomíná štěňata než zánět, krevní 
obraz nebyl ideální, ale ani nejhorší. Dáme tomu 
čas…

Uplynulo dalších téměř 6 týdnů, Arviku jsem 
pravidelně nutila podstupovat další a další 
vyšetření a ta je nesla s grácií laboratorního psa. 
Až se nakonec přiblížil datum porodu. Ptala jsem 
se jí už na její narozeniny 6. 11., zda by nechtěla  >>

Pyšná máma s prcky
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rodit, ale prohlásila, že si nebude kazit sváteční 
den. O den později už mě honila celou noc sem 
a tam po zahradě s výkřiky „už to bude“, ale ráno si 
šla lehnout unavená do pelechu s konstatováním 
„ne, dneska vlastně ne, dobrou“. A já s pytli pod 
očima a smrtelnou bledostí přemalovala obličej 
make-upem na docela ucházející zjev a vyrazila 
do práce. V noci se celá scéna opakovala. Ve tři 
ráno už jsem nemohla dál. Přestala jsem Arviku 
pronásledovat, zatímco courala po zahradě 
a vybírala si nejvhodnější thuji, kde by mohla 
porodit, já v bezvědomí na znak ležela rozpláclá 
u dveří a poslouchala, zda náhodou neuslyším řev 
novorozeného štěňátka. Ve čtyři hodiny jsme to 
s Arvikou vzdaly a šly spát do postele. V půl šesté 
mě probudil řev novorozeného štěňátka, mokrá 
záda a mokrá postel. První štěně zakusilo teplo 
postele od první minuty života. Mě ranila mrtvice 
a to mi ještě nebylo ani třicet!

Následoval ukázkový porod – co 30 minut, 
to jedno štěně. Páté šlo sice zadkem napřed 
zkroucené do vrtule a pěkně si loklo plodových 
vod, ale bleskově jsem ho k nelibosti Arviky 
vyklepala hlavou dolů, nastimulovala dechové 
centrum, šoupla ho zpátky k Arvičce a ta pečlivě 
olízala každý chlup, který jsem tím drsným 
chováním pocuchala… Za chvíli si i tahle fenka, 
pracovně pojmenovaná Kravička a papírově 
Berfin, šla klestit cestu k cecíkům. Po sedmém 

štěněti nás zalila vlna radosti a uspokojení. 
Báječný počet, skvělý průběh, pěkně živoučká 
a hezky hmotná štěňátka – co víc si přát. Zkusmo 
jsem ještě prošáhla břicho, zda se někde nějaké 
náhodou… a sakra… Naložila jsem Arviku do auta 
a odvezla do práce na veterinu. Na sonu bylo 
jedno štěně. Spokojeně si plavalo v plodových 
vodách, srdíčko tepalo v pravidelném, rychlém 
štěněcím rytmu. Udělala jsem ještě RTG snímek 
a opravdu. Jedno štěně, hlavou k pánvi.

Arvika dostala oxytocin, donutila jsem ji 
vyběhnout se mnou na přilehlou rozhlednu 
a poslala jsem ji zpátky do bedny (porodní), ať si 
to tam hezky odrodí. Nakrmila sedm statečných 
a šla spát?! Cože? No dobrá, vyrazila jsem do práce, 
zaúkolovala tu část rodiny, která zůstala doma 
a hypnotizovala telefon. Nic… Nic… Nic… Volám 
každou hodinu… A nic… Přijela jsem z práce 
a vážně nic! Ještě v deset večer nic. A to jsme si 
daly ještě dvě rozhledny. Arviku už to nebaví. Já 
už nemůžu. V půl jedenácté píšu kolegům, že 
tedy zítra císař a jdu spát. Arvika je spokojená, leží 
si se štěňátky v porodní bedně, netlačí. Štěně se 
nehýbe. Asi by bylo naivní si myslet, že šlo spát. 
Však ono se říká, že nejhorší pacienti jsou zvířata 
veterinářů. Jdu spát, jsem natolik unavená, že 
usínám téměř okamžitě, nic se mi nezdá, v poloze 
v jaké jsem lehla, jsem se i o dvě a půl hodiny 
později probudila. Myslím, že druhým infarktem 
za posledních 24 hodin. Vzbudil mě totiž 
neskutečný jekot. Arvika buď nějakého zalehla, 
nebo zakousla, jekot rve uši. Vyrážím k porodní 
bedně, mám to jen naproti z pokoje a za pár 
vteřin už tam rozespale stojím. No opravdu, 
chudák malý totálně oslintaný. Ona ho snad vážně 
chtěla sníst… Dost surově ho kousala do zátylku 
a olizovala ho tak vehementně, až se mu lámala 
hlavička na všechny strany. Štěně kvílelo, jako 
by ho opravdu rdousila, potvora jedna strakatá. 
Rychle jsem jí ho vytrhla a raději přepočítala 
zbylých šest. Ne, sedm! Zbylých sedm! V ruce mám 
totiž osmého. Balina, s černým loktem. Arvice se 
z hloubi duše omlouvám, dávám jí pusu a vracím 
výtečníka, ať ho může náležitě obstarat. Možná 
nakonec to zvíře veterinářovo nebude až tak 
marné. A tímto začala naše dvouměsíční společná 
pouť, která je ovšem na mnohem delší povídání…

 Pavla Kadeřábková
foto: Klára Píšová, Lucka Zdvihalová

SEM tAM KLAdně, oBČAS I ZáPoRně

Balin bude jistě rozvážné povahy :)
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nA ZáVěR SLíBEné VZPoMínKy 
nA KREAtIVní SEtKání…
(V původním znění, bez úprav, jen hrubky opraveny…) 

Cesta za hvězdou (Budějčáci)
Co by to bylo za setkání,
kdybychom nebyli utahaní.
Čekala nás dlouhá štreka,
na konci však nebyla mekka.
Vyšli jsme hned po obědě,
naskákali do malé lodě.
V lodi nás však bylo moc,
volali jsme o pomoc.
Vedle nás plul jeden pán,
udělal se celý sám.
My dopluli v pořádku,
s mokrou skvrnou na zadku.
Na Šternberk jsme došli včas,
prohlídka čekala nás.
Po prohlídce kafíčko,
svítilo nám sluníčko.
Vlak nás zpátky dovezl,
strakatý výlet se povedl.
Tím se loučí Budějčáci,
co se těší na další strakatou akci.

Bafani
Řeku jsme dnes přebrodili,
nohy jsme si usušili.
A pak přišel starý pán
pořádně nám vynadal.
To nás z míry nevyvede,
víme, kudy cesta vede.
Cesta byla plná sportu,
baseball, šišky, dost aportů.
Na jarmarku v Kácově,
měli jsme se libově.
Spěcháme zpět na večeři,
snad nás dědek neudeří.

kácovsko-šternberská okružní legenda 
(lCld – lea a její smečka)
Čtyři kola se točila,
do Kácova nás stočila.
Dvě stračeny kláním znavené,
byly hned dechovkou zpruzené.
Děvčata zpívala s mírnou falší,
Cíněnce se z toho zkroutily uši.
Proto rychle pryč spěchala,
a chudinku Lestinku za sebou tahala.
Čtyři stánky, dva jogurty, jeden sýr a vařečka
to byl rychlý konec kácovského kolečka.

Za půl hoďky jsme vše viděli,
proto i do Šternberka potom zajeli.
Hrad krásný z venku vidět stačilo,
do chatiček se pak odpočívat kvačilo.
Páneček, Cíněnka i Lestíček už spinká,
jen panička pastelkami o papír si pinká.
Aby se večer všichni bavit mohli
našimi kácovsko-šternberskými legendami.

Vandrácká výprava edovo smečky  
(Metkovi):
Do batohu podle rady
velkou flašku jsme si dali.
Suchá noha pro vandráka
to je to, co všechny láká.
Loďkou řeku přeplujem
a na břehu se napijem.
Potom, co se napijeme,
upřímně se radujeme.
Plecháček dokola pak koluje,
každý se z toho dál raduje.
Jdeme cestou do Kácova,
levá pravá, zas a znova.
Nahoru dolů, jdeme dál,
kdopak by se kopců bál?
Vodáci to mají snazší
proud jejich lodě unáší.
Eda čmuchá čmuchy čmuch,
a vyplaší hejno much.
V Kácově jarmark navštívíme
a při tom se pobavíme.
Kafíčko a zmrzku dáme,
a pak už na nádraží pospícháme.
Do vlaku si nasedneme,
jednu zastávku pak odjedeme.
Po zemi se pejsci válí,
páníčci je za to chválí.
Od strakáčské energie je chvíli klid,
tak jsou vděčni,
že se mohou taky chvíli posadit.
Jenže – vlak už zastavuje
a psí smečka z něj vyskakuje.
Cestou lesíkem do tábora běží,
protože je zase svěží.
Kdyby mohli, zpívají si:
„Sláva, nazdar výletu!
Nezmokli jsme, už jsme tu.
Na další srandičky se těšíme,
jen co něco pojíme.“ >>

Strakatý e-zpravodaj 24/2017

48



Šádečci: Výprava kácov
Začalo to snídaní,
porcičku jsme přidali.
Pejsky lehce procvičili,
po obědě vyrazili.
Největší dobrodrůžo výletu,
je vždy sebrat se
a vypravit se na cestu…
Kousek pěšky,
Gerouš kaká…
Potom vlakem,
júúú, ten maká!
Nečekaným zpestřením
na další kus – 
zabedněný propocený autobus.
A jsme tady!
Co tu mají?
Co tu je?
U Kristýnky boduje
skřítek Franta s rolničkou,
a zmrzlina s lavičkou.
Kostel dlouho obdivuje,
až z těch křížů zívá,
máma Síma jasná zpráva,
z kafe radost mívá!

Strakatá packa
Brodili jsme řeku,
dali hezkou štreku,
v Kácově pak občerstvení
pivo, kávu a strakáči trávu.
Dost už bylo toulání,
třeba jít už nazpátek
do táboru strakáčů,
dát si dobrou baštu,
pak už jenom těšit se
na Františka Šustu.

Štrůdlovníci
My jsme skvělí štrůdlovníci,
po ruce máme i pálenici.
Známí jsme smíchem o půlnoci,
ráno pak potřebujem ibalginem pomoci.
V soutěži my vynikáme,
všem psům na frak pěkně dáme.
Lesem, loukou, přes vodu,
kráčíme vstříc Kácovu.
Večeři si rychle dáme,
a pak Šustu přivítáme.

Alasem a její děti
Vydali jsme se na Hrad Šternberk Český,
protože je to výlet hezký.
Sotva jsme slezli z břehu do Sázavy,
Kuba si ublížil na svém zdraví.
Udělal si o kámen do nohy díru
a tím zviklal ve zdar výpravy naši víru.
Přiložil ubrouskový bal a vydali jsme se dál.
Berťa s Kájou cestou skotačili,
s kalužemi bahna si vystačili.
Cestou jsme slyšeli v lese štěkat Áju,
což zaujalo i našeho Káju.
Pak se Ája bez srny vrátila,
prý si tak jen dlouhé chvíle krátila.
Tak už je to za pár, už to máme v hrsti,
zjistila jsem ale z mokrých sandálů  
  ošoupané prsty.
Rychle nahodit ponožky  
  a zbylé kilometry do nožky.
Kluci, děti moje, budem fit,
i když je asfalt prevít.
Hele kámen, a rozpadá se,
nelze mu však ubrat nic na kráse.
Budeme mu říkat „Na rozpadu“,
vždyť je přece z českého hradu.
Hurá už jsme v cíli a k Laďovi s Liborem kráčíme
poslední zbytky v míli.
Vítáme se statečně a na kafe jdem společně.  

4 psi
Do vody jsme vkročili
nohy jsme si smočili.
Honil nás pan nevrlý
nakopal nám prdelí.
Šli jsme cestou necestou,
za vidinou nejistou
Do Kácova dojíti,
alkoholu popíti.
Slivovice, štrůdlovice, medovina,
Kvído spadl do Sázavy,
to vám ale byla psina.
Tak jsme došli i nazpátek,
cestu našli až do vrátek.

nA ZáVěR SLíBEné VZPoMínKy 
nA KREAtIVní SEtKání…
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kácov (Jolana a Milan)
Loďkou jsme se přeplavili
Do Kácova dorazili
Hurá! Vidím pivovar,
Co ho Ondra sliboval.
(Důsledným dopíjením piva
za úsporu ječmene)

robertovi
Brodili jsme Sázavu
opatrně pomalu
a šlo nám přitom o hlavu.
Zdolali jsme hory lesy
na jarmark pak došli jsme si
vyřízený jako krysy.
Vytřeštěně zíráme
stánečky tam hledáme
jenom koza osamělá
trochu klidu v koutku hledá.

Posádka 8
Kdo a kdo a kdo to je
co to kolem brousí,
strakáči jsou v Kácově
všude strkaj vousy
S Almičkou a Stázičkou
procházíme vodičkou
a s Assankou v závěsu
vydáme se na trasu!

Zlatíčka
Přes Sázavu lodí, brodem,
do Kácova spěcháme.
Přes kořeny, horem, dolem,
o nohy si brkáme.
Levá noha střídá pravou,
kdo nás vidí, kroutí hlavou.
Vlevo skála, vpravo les,
všude kolem štěká pes.
Když se všechno vydaří,
stihneme i večeři.

Buba
Dali jsme se do Kácova po červený,
hned na startu si dala Buba občerstvení
výletu přestalo být rovno,
když za smrčkem objevila hovno…
Jistojistě člověčí… zase
„Dle páníčků mi to nesvědčí… říkají mi prase
i když drápkem smutně hrabu,
pusinky jsou dneska tabu.“

Báseň na téma vandrácké výpravy 
do kácova (dačí tým)
Ta cesta se tváří,
že září nám na cestu září,
Ale do pekla nás svede,
tak kruci, kudy ta červená vede?
Do kopce, z kopce,
nahoru, dolu,
V nejbližší hospodě dáme si kolu.
Ty vole,
proč jsme si nevzali kole!

Strakaté setkání
Takhle jedu v pátek,
v září a k večeru,
razíme směr Ymca
s blouděním, však dojedu.
Navečer je sešlost
u Kaličů ve stanu
do kolika jsme to táhli
raději nezveřejňuju.
Dost rychle je sobota
dopolední sportování
od coursingu po agi
zábavné strakáčí klání.
Odpoledne výletíme
šlapeme směr Kácov
po těch šesti kilometrech
máme nad lenochy náskok.
A tak si pěkně u vody
zírajíce na jez
pošlem jedno chlazený
cesta zpátky bude nářez.
Mnoho slabších povah
na vlak to radši poslalo
z naší hrdinské výpravy
však pár pěšky dorazilo.
V kempu si zas svorně
posedáme s blažeností
u Kalinů v oáze
léčíme se od bolestí.
Následuje večeře
a pak další akce
už teď ale víme
že příští rok se nám sem rozhodně zas chce.
Za všemi strakáčomilci
i těmi chlupatými tvářemi
každý rok tu užijem si
kouzlo strakaté rodiny.

nA ZáVěR SLíBEné VZPoMínKy 
nA KREAtIVní SEtKání…
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