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Úvodník 
 

Nabízíme vám ohlédnutí za uplynulým 

¾ rokem se strakáči v sedmadvacátém vydání 

Strakatého e-zpravodaje. Vydání tohoto čísla 

se nám protáhlo, za což se moc omlouvám 

a zároveň děkuji za pochopení. Z časových 

důvodů se Zpravodaj vrací o krok zpět, ke staré 

méně vzhledné úpravě, ale za cenu toho, 

že bude vycházet + – pravidelně… Dále platí, 

že uvítám nápady i připomínky k obsahu 

a uvítám pomoc s grafikou. 

Smyslem Zpravodaje 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. 

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. 

Tímto Zpravodajem vás opět provází 

obrázkové příspěvky od nejmladších účastníků 

květnové akce „Štěňata strakatá“. Sešlo se nám 

také mnoho inspirativních článků, majitelé 

strakáčů jsou neuvěřitelně aktivní a šikovní 

a sdílní, moc děkujeme za takové příspěvky! 

Určitě se mnozí z vás nechají nalákat 

do dalších činností či výletů. 

Léto jste si jistě užili a s příchodem podzimu 

strakáči více odpočívají pod teplou peřinou☺ 

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 

zodpovědná osoba: Zdeňka Vaňourková 
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Pozvánky 
 

Plánované akce v roce 2019

 

akce datum a místo konání pořadatel 

MČR ČSP Canicross 28. 10. 2019 Míša Drahošová 
(Spolek ČSP) 

Členská schůze Spolku ČSP 

23. 11. 2019 

Spolek ČSP 

Členská schůze KCHMPP, 
sekce ČSP KCHMPP 

Bonitace 
21. 3. 2020 Beroun Spolek ČSP 

13. 9. 2020 Spolek ČSP 

Výstavy 

12. 10. 2019, 
MVP České Budějovice ČMKU 

19. 10. 2019, 
KV Mladá Boleslav KCHMPP 

30. 11. 2019, 
MVP Praha ČMKU 

1. 12. 2019, 
MVP Praha ČMKU 

21. 3. 2020, KV Beroun Spolek ČSP 

 

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 e-zpravodaj 27/2019 

 

5 
 

Pozvánka na schůzi 
Členská schůze Spolku ČSP – nejen úřad, ale i předvánoční setkání 

Avizujeme termín schůze 23. listopadu 2019. Místo: hotel Svornost, Praha 9. Vymýšlejte, jakým 

kynologicky laděným cukrovím letos překvapíte své kamarády. Pozvánka s programem přijde členům 

Spolku do mailu nejpozději měsíc před akcí. 

Limitovaný počet vrhů pro chovnou fenu? 
 

Čím dál více chovatelů se na nás obrací s otázkou, zda neuvažujeme o omezení počtu vrhů pro chovné 

feny. Proto se prosím zamyslete nad tímhle tématem vy všichni, majitelé i chovatelé. Každé omezení 

chovnosti má své výhody i nevýhody. I pro správně krmenou a opečovávanou fenu představuje každá 

březost určité riziko, a to nejen psychické, ale i fyzické. Fena přibere přibližně třetinu své hmotnosti, což 

představuje nemalou zátěž pro klouby i celkový metabolismus. 

Dalším problémem plynoucím z velkého počtu potomků po jedné feně (i psovi) je jejich vzájemná 

příbuznost (všichni jsou polosourozenci) a vstup do chovu v podobnou dobu. Máme velmi málo možností 

na to, abychom pak všem těmto zvířatům našli nepříbuzné partnery, aby se neopakovala spojení, 

nesnižovala genetická variabilita a zbytečně nenavyšovala rizika některých geneticky podložených chorob 

(epilepsie, srdeční vady). 

Je podle vás vhodné, aby fena mohla odchovat třeba i 7 vrhů štěňat nebo by bylo lepší počet vrhů 

omezit? 

V řadě klubů (i v KCHMPP u jiných plemen) už mají feny v chovných podmínkách omezení na 4 vrhy 

za život, v Anglii je na to dokonce zákon. 

Je podle vás důležitější „množení“ bez limitu nebo udržování přiměřené genetické variability, zdraví 

a welfare – pohoda v chovu? 

Zamyslete se prosím nad touto problematikou a přijďte si o tom s námi popovídat na schůzi obou 

chovatelských klubů, Spolku českého strakatého psa i KCHMPP, která se bude konat 23. 11. 2019 

v hotelu Svornost, Praha 9.  

Těším se na viděnou 

Zdeňka Vaňourková 
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Strakatý kalendář 2020 
 

…se pro vás již chystá a nový rok můžete přivítat novými strakatými obrázky na zdi… 

Strakaté kalendáře na rok 2020 s tématem Strakatá turistika si můžete do konce října objednávat zde: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4PaYy5fUvKkgbfYsCvH2tqqwHBW1c6b9Thnz_ZzNzxCA2

TA/viewform 
  

Celoroční soutěž českých strakatých psů 

ve všech sportech napříč kynologickým 

spektrem. 

Připomínáme… 

Pro ty, kteří těsně točí kolem bočnic, pro ty, kteří tráví sezónu zapřaženi v sedáku, pro ty, kteří v batohu 

nosí kužel či aport i pro ty, kteří z kapes tahají skořici a pomerančovou kůru, pro nadšence, kteří světem 

krouží pivoty a v heel pozici vydrží dlouhé minuty, pro ty, kteří žijí pro střapec i pro ty, kteří pomáhají 

druhým. Máte nějaký sportovní úlovek? Sdílejte ho s ostatními a ukažte všem, že strakáč nemusí být jen 

gaučák… 

Pomocí webového formuláře či na mail pracovni.strakac@seznam.cz stačí zaslat kdy, kde, co a s kým 

jste zvládli, můžete přidat fotku a i Vás může těšit profil na webu pracovních strakáčů. Ti nejpracovitější se 

mohou těšit na věcné ceny! Přesná pravidla najdete na webu www.pracovnistrakac.cz. 

Mnoho úspěchů přeje Pavla Kadeřábková 
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Prosba majitelům a chovatelům!
 

Chceme poprosit všechny příznivce straká

u nějakého vám známého psa, napište nám to, nejlépe mailem nebo t

ceníme. Pokud chceme, aby se straká

výskytu epilepsie se neobejdeme. Velice všem za chovatelské kolegium d

Epilepsie je bohužel u strakáčů dost zako

(nejčastěji se epilepsie vyskytuje mezi 2. a 4 rokem v

do chovu vstupují jedinci, kteří epilepsii mají v blízkém p

pak musíme najít partnera, který má co nejzdrav

i vzdálenější. A tohle je ten nejvě

informací) zdravé příbuzenstvo. Epilepsie je d

regulovat jen chovatelskými opatř

o kterých víme. Bez vaší spolupráce nemáme šanci s epilepsií ú

Ještě jednou díky za jakoukoliv informaci.

Ještě dodávám, že epilepsie se nemusí projevovat "jen" jako záchvaty a k

podoby, např. chytání imaginárního hmyzu. Je to prost

řetězec změněného chování. Na 

https://www.youtube.com/watch?v=pfS55dO0yWo

https://www.youtube.com/watch?v=txMOToUJcMw
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Prosba majitelům a chovatelům!

říznivce strakáčů: pokud víte o epilepsii (nebo jiné závažné d

jakého vám známého psa, napište nám to, nejlépe mailem nebo třeba sms. Té spolupráce si moc 

ceníme. Pokud chceme, aby se strakáči rozvíjeli a byli pokud možno co nejzdrav

kytu epilepsie se neobejdeme. Velice všem za chovatelské kolegium děkujeme!

čů dost zakořeněná. Proto se snažíme, aby alespoň

ji se epilepsie vyskytuje mezi 2. a 4 rokem věku, ale může i dříve a pozd

ří epilepsii mají v blízkém příbuzenstvu, ale sami jsou (doufáme) zdraví. T

pak musíme najít partnera, který má co nejzdravější příbuzné, a to nejen ty blízké, ale nejlépe 

e ten největší problém. Máme totiž opravdu jen hrstku psů, kte

íbuzenstvo. Epilepsie je dědičná, ale zatím nikdo nenalezl DNA test. M

regulovat jen chovatelskými opatřeními. Víc nedokážeme. Každoročně máme cca

kterých víme. Bez vaší spolupráce nemáme šanci s epilepsií účinně bojovat. 

 jednou díky za jakoukoliv informaci. 

 dodávám, že epilepsie se nemusí projevovat "jen" jako záchvaty a křeč

. chytání imaginárního hmyzu. Je to prostě nějaká soustavná činnost, která probíhá jako 

ného chování. Na youtube.com to lze najít jako fly snapping, fly bitting: 

https://www.youtube.com/watch?v=pfS55dO0yWo, https://www.youtube.com/watch?v=5FOMbPdDh4g

https://www.youtube.com/watch?v=txMOToUJcMw 
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Prosba majitelům a chovatelům! 

: pokud víte o epilepsii (nebo jiné závažné dědičné nemoci) 

eba sms. Té spolupráce si moc 

i rozvíjeli a byli pokud možno co nejzdravější, bez mapování 

kujeme! 

ná. Proto se snažíme, aby alespoň 1 z páru byl starší 4 let 

a později). Kromě toho nám 

íbuzenstvu, ale sami jsou (doufáme) zdraví. Těm 

nejen ty blízké, ale nejlépe 

ů, kteří mají (podle našich 

ná, ale zatím nikdo nenalezl DNA test. Můžeme jí tedy 

e cca 1 – 3 výskyty, tedy ty, 

 dodávám, že epilepsie se nemusí projevovat "jen" jako záchvaty a křeče, ale může mít i jiné 

činnost, která probíhá jako 

to lze najít jako fly snapping, fly bitting: 

https://www.youtube.com/watch?v=5FOMbPdDh4g, 

Zdeňka Vaňourková 

+ chovatelské kolegium 
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Výsledky výstav 
 

12. 1. 2019 Hanácká národní výstava psů, posuzoval: Ing. Leoš Jančík 

psi    štěňata  Artemio z Lešanské zahrady  VN1 

  mladých Bismarck Dobrovodská hvězda  VD1 

    Noel Libachar    VD2 

  mezitřída Mišpulín Libachar   V1, CAC 

  vítězů  Don od Milníku 05   V1, CAC, NV, BOS 

feny dorost  Dryada Clara LeaWil   VN1 

  mladých Blue Sem tam Kladně   V1, CAJC, BOJ 

    Gina ze Strakatého kožíšku  V2 

  mezitřída Erna z Luční ulice   V1, CAC, NV, BOB, 4. BONB 

    Fea ze Strakatého kožíšku  V2, rez. CAC 

  otevřená Bramína Nella Belavia   V1, CAC 

  pracovní Arvika Nella Belavia   V1, CAC 

 

20. 2. 2019 MVP DUOCACIB Brno, posuzoval: Antonín Karban 

psi    dorost  Dens Dulcis LeaWil   VN1 

  mladých Bismarck Dobrovodská hvězda  V1, CAJC 

  otevřená Felix Zlatíčko    V1, CAC 

    Mišpulín Libachar   V2, rez. CAC 

  šampionů Don od Milníku 05   V1, CAC, BOB 

  veteránů Feryn Strakatý samet   nepřítomen 

feny dorost  Dryada Clara LeaWil   VN1 

  mladých Gina ze Strakatého kožíšku  V1, CAJC, BOJ, BOS 

  mezitřída Erna z Luční ulice   V1, CAC 

  otevřená Fea ze Strakatého kožíšku  V1, CAC 

  šampionů Celestie Zli-Rů    V1, CAC 

  veteránů Cíněnka Strakatý samet   V1, BOV 

 

3. 2. 2019 MVP DUOCACIB Brno, posuzovala: Mgr. Viera Staviarská (SK) 

psi    dorost  Dens Dulcis LeaWil   VN1 

  mladých Bismarck Dobrovodská hvězda  V1, CAJC 

  otevřená Mišpulín Libachar   V1, CAC, BOS 

feny dorost  Dryada Clara LeaWil   VN1 

  mladých Brunie z Hraběcí Aleje   V1, CAJC, BOJ, BOB, 3. BONB 

    Gina ze Strakatého kožíšku  V2 

  mezitřída Erna z Luční ulice   V1, CAC 
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  šampionů Celestie Zli-Rů    V1, CAC 

  veteránů Cíněnka Strakatý samet  V1, BOV 

 

23. 3. 2019 KV Spolku ČSP Vrané nad Vltavou, posuzovala: Jana Halbrštátová Svobodová 

psi    dorost  Arthas Radosti od Kosti   VN1 

  mladých Bismarck Dobrovodská hvězda  V1, CAJC 

  mezitřída Adagio z Kraje ráje   VD 

    Bao Baisha    V4 

    Cyrgo Nella Belavia   V3 

    Ed z Luční ulice    V2, rez. CAC 

    Flynn ze Strakatého kožíšku  V1, CAC 

    Harwey ze Zlatého Lankastru  V 

  otevřená Akrobat Kremlovic   V1, CAC, BOS 

    Amigo od Patrona Rocha  V2, rez. CAC 

    Apríl z Údolí Blanice   V3 

    Arch Strakatá packa   VD 

    Blik České kouzlo   VD4 

    Doubek Vrtichvost z usedlosti  nepřítomen 

    Mišpulín Libachar   VD 

  vítězů  Damián Barunidlo   V1, CAC 

  veteránů Baron z Luční ulice   V1 

feny mladých Atra Radosti od Kosti   V4 

    Baccara Dobrovodská hvězda  V 

    Bagheera Dobrovodská hvězda  V3 

    Brebta Balmarti    V2 

    Gina ze Strakatého kožíšku  V1, CAJC, BOJ, BOB 

  mezitřída Erna z Luční ulice   V1, CAC 

    Chiméra Bonasa Sorbus  V2, rez. CAC 

    Nasa Libachar    V3 

    Noemi Libachar    V4 

  otevřená Anastázi Balmarti   VD 

    Aranka Strakatá packa   V2, rez. CAC 

    Arlenka Balmarti   V1, CAC 

    Asonda z Ratinky   V3 

    Assanka od Patrona Rocha  V4 

    Berta Strašecká packa   VD 

    Hula Hop Asi Czech Originál  VD 

    Malenka Libachar   V 
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pracovní Amálka České kouzlo   V1, CAC 

    Arabela Strakaté tornádo  V2, rez. CAC 

  vítězů  Celina z Luční ulice   V1, CAC 

  veteránů Agina z Luční ulice   V3 

    Anka z Luční ulice   V2 

    Bela z Luční ulice   V1, BOV 

    Fimfárum Asi Czech Originál  V4 

 

6. 4. 2019 NV Ostrava, posuzoval: Tibor Havelka (SK) 

psi    mladých Bismarck Dobrovodská Hvězda  nepřítomen 

  mezitřída Harrison ze Zlatého Lankastru  V1, CAC, NV, BOS 

feny mladých Brunie z Hraběcí aleje   V1, CAJC, BOJ 

    Dryada Clara LeaWil   VD2 

  vítězů  Bramína Nella Belavia   V1, CAC, NV, BOB, 5. BONB 

 

13. 4. 2019 MVP České Budějovice, posuzovala: RNDr. Jaroslava Ovesná 

psi    otevřená Aramis Isset Ameni   V1, CAC 

feny mladých Bagheera Dobrovodská hvězda  nepřítomna 

    Bianca Dobrovodská hvězda  V3 

    Dazy Berkast    V1, CAJC, BOJ 

    Gina ze Strakatého kožíšku  V2 

  mezitřída Celia Nella Belavia   V1, CAC 

  otevřená Alaia Nádherná Canis Color  V1, CAC 

  šampionů Bellis Berkast    V1, CAC, BOB, 3. BIG 

 

20. 4. 2019 MVP Praha, posuzoval: Andraš Polgár 

psi    dorost  Artemio z Lešanské zahrady  VN1 

  šampionů Damián Barunidlo   V1, CAC, BOB 

feny mladých Dazy Berkast     V2 

    Dryada Clara LeaWil   V1, CAJC, BOJ 

  mezitřída Gina ze Strakatého kožíšku  V1, CAC 

  šampionů Bellis Berkast    V1, CAC 

  veteránů Brilla Rubínový květ   nepřítomna 

    Ida z Česlova    V1, BOV, BOS 
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27. 4. 2019 SV Spolku ČSP a KCHMPP Mladá Boleslav, posuzoval: Otakar Vondrouš 

psi    dorost  Agio z Lešanské zahrady  VN1 

  mladých Ilex Bonasa Sorbus   V1, CAJC 

    Groš ze Strakatého dvorku  D2 

  otevřená Kamil z Majklovy zahrady  V1, CAC, VSV, BOS 

feny dorost  Afina z Lešanské zahrady  VN1 

  mezitřída Noemi Libachar    V2, rez. CAC 

    Erna z Luční ulice   V1, CAC 

  mladých Dazy Berkast    V1, CAJC, BOJ 

    Baccara Dobrovodská hvězda  V2 

  štěňata  Bety Štěstí z Kelče   VN1 

  otevřená Máša Libachar    nepřítomna 

    Ebra ze Strakatého kožíšku  V1, CAC 

    Anténa Strakoli    V2, rez. CAC 

  vítězů  Bellis Berkast    V1, CAC, VSV, BOB 

 

8. 5. 2019 Pojizerská výstava Mladá Boleslav, posuzovala: Lenka Frnčová 

psi    mladých Miki z Majklovy zahrady   V1, VTM 

feny veteránů Brilla Rubínový květ   V1, VTV 

  

11. 5. 2019 Krajská výstava Hradec Králové, posuzovala: Zuzana Brotánková 

psi    dorost  Andejs Áduhart    VN1 

  mezitřída Miki z Majklovy zahrady   V1, VT, KV 

  

18. 5. 2019 MVP Litoměřice, posuzoval: Karel Hořák 

psi    šampionů Draco z Luční ulice   V1, CAC, BOB 

feny mezitřída Noemi Libachar    V1, CAC, BOS 

  otevřená Celia Nella Belavia   V1, CAC 

 

15. 6. 2019 Krajská výstava KCHMPP Dětřichov u Svitav, posuzoval: Andraš Polgár 

psi    veteránů Drak z Akátového hájku   VD1 

feny mladých Afina z Lešanské zahrady  VD, VT 

    Oliva Libacahr    VD2 

  otevřená Máša Libachar    V1, VT, KV, Vítěz Dětřichova 
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22. 6. 2019 MVP Intercanis Brno, posuzovala: Zuzana Brotánková 

psi    otevřená Ceron Love in paws   V1, CAC, BOS 

feny mladých Brunie z Hraběcí aleje   V1, CAJC, BOJ 

    Dryada Clara LeaWil   VD2 

  mezitřída Gina ze Strakatého kožíšku  V1, CAC 

  šampionů Bramína Nella Belavia   V1, CAC, BOB. 3. BIG 

29. 6. 2019 NV Klatovy, posuzovala: Božena Ovesná 

psi    mladých Daresco Nella Belavia   V1, CAJC 

  vítězů  Draco z Luční ulice   V1, CAC, NV, BOB, 5. BIG 

feny štěňata  Jesenka Dakam    VN1 

  mladých Dazy Berkast     V2 

    Isurry ze Zlatého Lankastru  V1, CAJC 

  mezitřída Noemi Libachar    V1, CAC 

  vítězů  Bellis Berkast    V1, CAC, NV 

    Charita Dakam    V2, rez. CAC 

 

13. 7. 2019 NV Mladá Boleslav, posuzoval: Kiril Barbosov (RUS) 

psi    otevřená Felix Zlatíčko    V2, rez. CAC 

    Miki z Majklovy zahrady   V1, CAC, NV, BOS 

feny otevřená Celia Nella Belavia   V1, CAC 

    Erna z Luční ulice   V2, rez. CAC 

  mladých Fatima ze Zlatého Lankastru  V3 

    Isurry ze Zlatého Lankastru  V1, CAJC, BOJ 

  mezitřída Baccara Dobrovodská hvězda  V1 

  štěňata  Jesenka Dakam    VN1 

  mladých Dazy Berkast    V2 

  vítězů  Bellis Berkast    V1, CAC, NV, BOB, 4. BIG 

  veteránů Brilla Rubínový květ   nepřítomna 

 

17. 8. 2019 KV KCHMPP Mikulov, posuzoval: Tibor Havelka (SK) 

psi    mladých Antares Áduhart   VD3 

    Dens Dulcis LeaWil   V2 

    Dragon Berkast    V1, CAJC, BOJ, BOS 

  otevřená Felix Zlatíčko    V1, CAC 

  vítězů  Ceron Love in paws   V1, CAC 

feny mladých Afina z Lešanské zahrady  V1, CAJC, BOJ 

    Isurry ze Zlatého Lankastru  V2 

  mezitřída Dazy Berkast    V1, CAC 

  vítězů  Bellis Berkast    V1, CAC, BOB 
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24. 8. 2019 MVP Interdog Bohemia Mladá Boleslav, posuzovala: Zdenka Jílková 

psi    šampionů Damián Barunidlo   V1, CAC, BOS 

feny dorost  Jesenka Dakam    nepřítomna 

  mladých Dazy Berkast    V2 

    Isurry ze Zlatého Lankastru  V1, CAJC, BOJ 

  šampionů Charita Dakam    nepřítomna 

    Bellis Berkast    V1, CAC, BOB 

  otevřená Connie Pharlap    VD1 

 

7. 9. 2019 NV Olomouc Floracanis, posuzovala: Olga Dolejšová 

psi    mladých Daresco Nella Belavia   V1 

    Dens Dulcis LeaWil   nepřítomen 

  otevřená Harrison ze Zlatého Lankastru  V1, CAC 

  vítězů  Ceron Love in paws   V1, CAC, NV, BOS 

feny mladých Afina z Lešanské zahrady  V1, CAJC, BOJ 

  vítězů  Bramína Nella Belavia   V1, CAC, NV, BOB, 5. BIG 

 

15. 9. 2019 KV Spolku ČSP Stříbrný rybník (HK), posuzovala: Mgr. Václava Rybárová 

psi    mladých Bran u Melluzínky   V2 

    Dargo Love in paws   vyloučen 

    Iberis Bonasa Sorbus   V1, CAJC, BOJ 

    Ilex Bonasa Sorbus   V3 

  mezitřída Baltazar z Údolí Blanice   VD3 

    Boro z Údolí Blanice   VD2 

   Gimi ze Strakatého kožíšku  V1, CAJC, KV, BOS 

otevřená Canabis Bonasa Sorbus   V1 

    Cyrgo Nella Belavia   VD4 

    Felix Zlatíčko    V3 

    Import Dakam     V2, rez. CAC 

 feny dorost  Josta Bonasa Sorbus   VN1 

    Juka Bonasa Sorbus   VN2 

  mladých Barra u Melluzínky   V2 

    Glorie ze Strakatého dvorku  V1, CAJC 

    Isurry ze Zlatého Lankastru  nepřítomna 
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mezitřída Blue Sem tam Kladně   V4 

    Brebta Balmarti    V2, rez. CAC 

    Erna z Luční ulice   V1, CAC, KV, BOB 

    Bugy z Údolí Blanice   VD 

    Bagheera Dobrovodská hvězda  V3 

    Bajka z Údolí Blanice   VD 

    Bezinka z Údolí Blanice   VD 

  otevřená Berta Strašecká packa   V2, rez. CAC 

    Borůvka z Kodlíče   VD 

    Centa Nella Belavia   VD 

    Gwenn ze Zlatého Lankastru  V1, CAC 

    Hannah ze Zlatého Lankastru  V4 

    Noemi Libachar    V3 

  pracovní Amálka České kouzlo   VD3 

    Appia Amorevita   V2 

    Ctislávka Zlatíčko   V1, CAC 

  veteránů Anka z Luční ulcie   V1, BOV 

    Antonie Barunidlo   V4 

    Bětka Vrtichvost z usedlosti  V2 

    Otylka Červený muškát   V3 

  vítězů  Bramína Nella Belavia   V1, CAC 

    Bubbu Love in paws   V2 

    Dřípatka Vrtichvost z usedlosti  nepřítomna 

 

 

Fotokatalogy z klubových akcí zachycující strakaté krasavce naleznete na: 

https://strakaci.cz/dokumenty/20190323.pdf 

https://strakaci.cz/dokumenty/20190615.pdf 
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Výsledky bonitace KCHMPP 
 
27. 4. 2019, Mladá Boleslav 
Bonitovala: Lenka Frnčová 
 
 
Anténa Strakoli 
*3. 9. 2014 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 14,0 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 1 
 

 
 
 
 
 
 
15. 6. 2019, Dětřichov 
Bonitovala: Mgr. Václava Rybárová 
 
 
Drak z Akátového hájku 
*12. 1. 2015 
 
kohoutková výška: 49 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P4 vpravo dole 
srst: hnědožlutobílá krátká 
hmotnost: 13,2 kg 
obvod nadprstí: 10,0 cm 
 
DKK C 
LP 0 / 0 
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Máša Libachar 
*19. 3. 2017 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá krátká 
hmotnost: 16,0 kg 
obvod nadprstí: 9,5 cm 
 
DKK C 
LP 0 / 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
17. 8. 2019, Mikulov 
Bonitovala: Mgr. Václava Rybárová 
 
 
Ebra ze Strakatého kožíšku 
*25. 5. 2015 
 
kohoutková výška: 44 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 12,2 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A 
LP 0 / 0 
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Výsledky bonitace Spolku ČSP 
 

23. 3. 2019, Vrané nad Vltavou 
Bonitovala: Jana Halbrštátová Svobodová  
 

 
Akrobat Kremlovic 
*7. 8. 2016 
 
kohoutková výška: 48 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 14,4 kg 
obvod nadprstí: 9,5 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 0 
 

 
 

 

 

 
Amigo od Patrona Rocha 
*20. 8. 2016 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 11,3 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 1 
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Anastázi Balmarti 
*24. 5. 2017 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá dlouhá 
hmotnost: 11 kg 
obvod nadprstí: 8,5 cm 
 
DKK A / A 
LP 1 / 1 
 

 
 

 
Arlenka Balmarti 
*24. 5. 2017 
 
kohoutková výška: 44 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 12,3 kg 
obvod nadprstí: 8,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 0 
 

 
 

 
Asonda z Ratinky 
*12. 6. 2016 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 11,5 kg 
obvod nadprstí: 8,0 cm 
 
DKK C 
LP 2 / 2 
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Assanka od Patrona Rocha 
*20. 8. 2016 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá dlouhá 
hmotnost: 13,2 kg 
obvod nadprstí: 9,5 cm 
 
DKK C / B 
LP 1 / 0 
 

 
 

 
Blik České kouzlo 
*17. 7. 2015 
 
kohoutková výška: 51 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 17,1 kg 
obvod nadprstí: 10,0 cm 
 
DKK A / B 
LP 0 / 0 
 

 
 

 
Cyrgo Nella Belavia 
*20. 7. 2017 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 11,1 kg 
obvod nadprstí: 8,5 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 1 
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Ed z Luční ulice 
*17. 9. 2017 
 
kohoutková výška: 51,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá krátká 
hmotnost: 19,2 kg 
obvod nadprstí: 10,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 0 
 

 
 

 
Erna z Luční ulice 
*17. 9. 2017 
 
kohoutková výška: 47 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá krátká 
hmotnost: 13,2 kg 
obvod nadprstí: 8,5 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 1 
 

 
 

 
Chiméra Bonasa Sorbus 
*28. 9. 2017 
 
kohoutková výška: 48 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 13,9 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 1 
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Mišpulín Libachar 
*19. 3. 2017 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá krátká 
hmotnost: 13,5 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK C / C 
LP 0 / 0 
 

 
 

 

 

 
Nasa Libachar 
*9. 9. 2017 
 
kohoutková výška: 51 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá krátká 
hmotnost: 15,8 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 1 / 1 
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15. 9. 2019, Stříbrný rybník 
Bonitovala: Mgr. Václava Rybárová  
 

 
Bagheera Dobrovodská hvězda 
*23. 3. 2018 
 
kohoutková výška: 45 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P2 oba dole 
srst: černožlutobílá dlouhá 
hmotnost: 12,6 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 0 
 

 
 

 
Bajka z Údolí Blanice 
*27. 2. 2018 
 
kohoutková výška: 43,5 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 12,5 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 1 / 1 
 

 
 

 
Baltazar z Údolí Blanice 
*27. 2. 2018 
 
kohoutková výška: 51 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P4 vlevo dole 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 14,0 kg 
obvod nadprstí: 9,5 cm 
 
DKK C / B 
DLK 0 / 0 
LP 1 / 1 
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Barra u Melluzínky 
*27. 4. 2018 
 
kohoutková výška: 45 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 12,5 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 1 / 1 
 

 
 

 
Bezinka z Údolí Blanice 
*27. 2. 2018 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový těsný 
chrup: chybí P4 oba dole 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 15,8 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 1 
 

 
 

 
Bismarck Dobrovodská hvězda 
*23. 3. 2018 
 
kohoutková výška: 52 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 16,7 kg 
obvod nadprstí: 10,0 cm 
 
DKK B 
LP 1 / 1 
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Boro z Údolí Blanice 
*27. 2. 2018 
 
kohoutková výška: 48 cm 
skus: nůžkový těsný 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 14,4 kg 
obvod nadprstí: 10,0 cm 
 
DKK B 
DLK 0 / 0 
LP 1 / 1 
 

 
 

 
Borůvka z Kodlíče 
*3. 3. 2016 
 
kohoutková výška: 45 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 14,0 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 1 / 1 
 

 
 

 
Bran u Melluzínky 
*27. 4. 2018 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P2 oba dole 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 11,6 kg 
obvod nadprstí: 9,5 cm 
 
DKK C 
LP 1 / 1 
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Bugy z Údolí Blanice 
*27. 2. 2018 
 
kohoutková výška: 48 cm 
skus: nůžkový 
chrup: chybí P1 vpravo dole 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 14,2 kg 
obvod nadprstí: 10,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 1 / 1 
 

 
 

 
Centa Nella Belavia 
*20. 7. 2017 
 
kohoutková výška: 45 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 11,5 kg 
obvod nadprstí: 8,5 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 1 
 

 
 

 
Dragon Berkast 
*31. 3. 2018 
 
kohoutková výška: 53 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 19,5 kg 
obvod nadprstí: 10,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 0 
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Gimi ze Strakatého kožíšku 
*18. 11. 2017 
 
kohoutková výška: 49 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 14,7 kg 
obvod nadprstí: 10,0 cm 
 
DKK C 
LP 0 / 1 
 

 
 

 
Glorie ze Strakatého dvorku 
*13. 4. 2018 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 13,1 kg 
obvod nadprstí: 9,0 cm 
 
DKK A / A 
LP 0 / 0 
 

 
 

 
Hannah ze Zlatého Lankastru 
*3. 9. 2017 
 
kohoutková výška: 48 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 15,4 kg 
obvod nadprstí: 9,5 cm 
 
DKK C 
LP 0 / 0 
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Import Dakam 
*11. 10. 2016 
 
kohoutková výška: 50 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: černožlutobílá krátká 
hmotnost: 17 kg 
obvod nadprstí: 10 cm 
 
DKK A / A 
LP 1 / 1 
 

 
 

 

 

 

 
Noemi Libachar 
*9. 9. 2017 
 
kohoutková výška: 46 cm 
skus: nůžkový 
chrup: úplný 
srst: hnědožlutobílá dlouhá 
hmotnost: 14,1 kg 
obvod nadprstí: 9,5 cm 
 
DKK B 
LP 0 / 0 
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Narozené vrhy 
přehled  
odchovů v KCHMPP
 
 
J Bonasa Sorbus   nar. 7. 2. 2019
Fx 2,34 %   3 psi
KZP 93,33 %  5 fen
Registrační čísla 2433 – 2440 

N z Majklovy zahrady   nar. 12. 
Fx 0,854 %  3 psi
KZP 96,67 %  1 fena
Registrační čísla 2444 – 2447 

J Dakam    nar. 14. 2. 2019
Fx 6,47 %   2 psi
KZP 80,00 %  3 feny
Registrační čísla 2448 – 2452 

D ze Včelí zahrady   nar. 22. 2. 2019
Fx 1,76 %   0 ps
KZP 93,33 %  3 feny
Registrační čísla 2441 – 2443 

B Holubřezka Zlín  nar. 11. 3. 2019
Fx 1,56 %   1 pes
KZP 90,00 %  0 fen
Registrační číslo 2453 

B z Kraje ráje    nar. 11. 3. 2019
Fx 0,00 %   4 psi
KZP 100,00 %  4 fen
Registrační čísla 2454 – 2461 

B z Lešanské zahrady   nar. 5. 5. 2019
Fx 2,34 %   1 pes
KZP 93,33 %  6 fen
Registrační čísla 2477 – 2483 

D z Chotěšovského dvora nar. 30. 8. 2019
Fx 1,56 %   2 psi
KZP 96,67 %  1 fena
Registrační čísla 2526 – 2528 
 
R Libachar   nar. 1. 10. 2019
Fx 3,98 %   2 psi
KZP 93,33 %  3 feny
Registrační čísla – požádáno o vydání
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Narozené vrhy – 

odchovů v KCHMPP 

nar. 7. 2. 2019 
3 psi  m. Fazolka Bonasa Sorbus 
5 fen  o. Cardamom Bonasa Sorbus 

nar. 12. 2. 2019 
3 psi  m. Gina z Majklovy zahrady 
1 fena  o. Brit ze Včelí zahrady 

nar. 14. 2. 2019 
2 psi  m. Elita Dakam 
3 feny  o. Fantom Rubínový květ 

nar. 22. 2. 2019 
0 psů  m. Igora Strakatý samet 
3 feny  o. Arthur Strakaté tornádo 

nar. 11. 3. 2019 
1 pes  m. Václavka z Česlova 
0 fen  o. Byvše Ajeje Czech Originál 

nar. 11. 3. 2019 
4 psi  m. Disa Bonasa Sorbus 
4 fen  o. Abáš Fiškulín 

nar. 5. 5. 2019 
1 pes  m. Felicita ze Zlatého Lankastru 
6 fen  o. Dundee od Milníku 05 

nar. 30. 8. 2019 
2 psi  m. Cisinka ze Strakatého dvorku
1 fena  o. Gregor Prosmycký dvůr 

nar. 1. 10. 2019 
2 psi  m. Jamika Libachar 
3 feny  o. Fantom Rubínový květ 

požádáno o vydání 

A Beskydská tlapka

28 

m. Felicita ze Zlatého Lankastru  

m. Cisinka ze Strakatého dvorku 

A Beskydská tlapka 
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Narozené vrhy – přehled  
odchovů ve Spolku ČSP 
 

E LeaWil    nar. 28. 3. 2019 
Fx 3,125 %  7 psů  m. Celestie Zli-Rů 
KZP 93,33 %  3 feny  o. Alby Krásný dvorek 
Registrační čísla 2462 – 2471 

C Baisha    nar. 18. 4. 2019 
Fx 4,69 %   1 pes  m. Baisha z Kraje Thurn Taxisů 
KZP 83,33 %  4 feny  o. Caesar Amorevita 
Registrační čísla 2472 – 2476 

H ze Strakatého dvorku  nar. 17. 5. 2019 
Fx 3,31 %   3 psi  m. Andělka ze Strakatého dvorku 
KZP 90,00 %  2 feny  o. Cipísek Zli-Rů 
Registrační čísla 2484 – 2488 

C Balmarti    nar. 23. 5. 2019 
Fx 2,42 %   4 psi  m. Alma z Nadějkovských drah 
KZP 93,33 %  3 feny  o. Estragon Bonasa Sorbus 
Registrační čísla 2489 – 2495 

A Veselé tornádo   nar. 11. 6. 2019 
Fx 0,00 %   1 pes  m. Aranka Strakatá packa 
KZP 96,67 %  5 fen  o. Colens Caeles LeaWil 
Registrační čísla 2496 – 2501 

A Beskydská tlapka   nar. 16. 6. 2019 
Fx 2,34 %   4 psi  m. Xila z Česlova 
KZP 90,00 %  4 feny  o. Cipísek Zli-Rů 
Registrační čísla 2502 – 2509 

 

  

Zahradník. 

(A Beskydská tlapka) 
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A Zase v posteli   nar. 4. 7. 2019
Fx 0,00 %   2 psi
KZP 100,00 %  4 
Registrační čísla 2510 – 2515 

A ze Strakaté louky   nar. 13. 7. 2019
Fx 0,78 %   3 psi
KZP 96,67 %  1 fena
Registrační čísla 2516 – 2519 

E z Akátového hájku  nar. 8. 6. 2019
Fx 3,13 %   2 psi
KZP 96,67 %  4 feny
Registrační čísla 2520 – 2525 

C České kouzlo  nar. 23. 9. 2019
Fx 0,00 %   5 ps
KZP 96,67 %   1 fena
Registrační čísla 2529 – 2534 

D od Libota   nar. 26. 9. 2019
Fx 0,00 %   5 ps
KZP 100,00 %  2 feny
Registrační čísla – požádáno o vydání

C z Údolí Blanice  nar. 2. 10. 2019
Fx 4,67 %   4 psi
KZP 90,00 %  4 feny
Registrační čísla – požádáno o vydání
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nar. 4. 7. 2019 
2 psi  m. Amálka Hore nohama 
4 feny  o. Bert z Kodlíče 

nar. 13. 7. 2019 
3 psi  m. Arnika Strakatá packa 
1 fena  o. Chloupek z Majklovy zahrady 

nar. 8. 6. 2019 
2 psi  m. Daisy z Akátového hájku 
4 feny  o. Tajtrlík Anibob 

nar. 23. 9. 2019 
5 psů  m. Bobulka České kouzlo 
1 fena  o. Anemos Agilis LeaWil 

nar. 26. 9. 2019 
5 psů  m. Cilly od Libota 
2 feny  o. Angel ze Zlatého Lankastru 

požádáno o vydání 

nar. 2. 10. 2019 
4 psi  m. Brigita Bohemia Beltain 
4 feny  o. Akrobat Kremlovic 

požádáno o vydání 

 

Lovec. 

(A Beskydská tlapka) 
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Složené zkoušky
 

 
Hula Hop Asi Czech Originál 
 
 
titul A3Ch (šampion agility)
 
 
psovod: Veronika Dědičová 
 

 

 

 
Arabela Strakaté tornádo 
 
zkouška 

- F1 
- DwD1 
- NW DZ 
- NW U1 
- NW WZ 

(Master of nosework) 
 
psovod: Eva Vlasáková Šitnerová
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Složené zkoušky 

A3Ch (šampion agility) 

psovod: Eva Vlasáková Šitnerová 
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Berta Strašecká packa 
zkouška 

- NW UZ 
- NW NZ 

 
psovod: Dana Vaňourková 
 

 
 

 
Arnika Strakatá packa 
 
 
zkouška 

- ZZO 
- BH-VT 
- ZOP 

 
 
psovod: Jakub a Eva Šmerdovi 
 

 
 

 
Ctislávka Zlatíčko 
zkouška 

- IBGH 1 

 
psovod: Zuzana Krejčiříková 
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Bramína Nella Belavia 
zkouška 

- BH-VT 
- OB Z 

 
psovod: Zuzana Krejčiříková 
 

 
 

 
Baron z Luční ulice 
zkouška 

- HtM1   

potvrzený titul MoD1 

(Master of Dancing) 

 
psovod: Alena Pichová 
 

 
 

 

Průběžné výsledky pracovní soutěže 2019 najdete na stránkách https://www.pracovnistrakac.cz/ 

Výzva 

Nových zkoušek bude jistě složeno více, ovšem informace se do Zpravodaje nedostaly… Chtěla bych 

proto poprosit psovody aktivních strakáčů – pokud složíte novou zkoušku, napište mi to 

(strakati.psi@seznam.cz). Postačí jen základní údaje 

– jméno psa a psovoda a označení zkoušky. 

Nic dokládat nemusíte. Přiložit můžete i fotografii. 

Děkuji, vaši radost a pýchu sdílíme s vámi☺ 

Simona Šádková   Když se výkon povede... 

(Veronika &Vanilka) 
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Registr dobrovolných psích dárců krve 
 

Dovoluji si Vás informovat o vzniku jednotného registru dobrovolných psích dárců krve Červená 

tlapka. Stejně jako lidé i psi někdy potřebují krevní transfuzi. V České republice je nicméně velmi těžké ji 

sehnat. Právě to se Červená tlapka snaží změnit. Lidé, kteří mají zájem pomáhat a vlastní psa splňujícího 

kritéria pro darování krve, se nyní mohou registrovat na naší platformě https://www.cervenatlapka.cz/. 

Eventuální zájemci o transfuzi pak mohou pomocí filtru a interaktivní mapy nalézt vhodného dárce ve 

svém okolí a kontaktovat ho pomocí formuláře. Služba je samozřejmě zcela bezplatná (více informací 

můžete získat v přiložené tiskové zprávě či přímo u nás na webu). 

Rádi bychom, aby se projekt dostal do povědomí co nejširší veřejnosti (především z řad pejskařů), aby 

mohl pomáhat těm, kdo tuto službu potřebují. Vše děláme bez nároku na honorář a svépomocí, byli 

bychom proto velmi vděční, pokud byste nám s propagací byli ochotní pomoct i Vy. Třeba tím, že umístíte 

odkaz na náš registr na své webové stránky, nasdílíte ho na sociálních sítích a řeknete onás svým 

kolegům a přátelům. Jestli Vás náš projekt zaujme, můžete si také z našich stránek vytisknout letáčky 

a šířit je dál. 

Předem Vám za každou pomoc moc děkujeme! Omlouváme se těm, kterým se informace už dostala 

z nějakého jiného zdroje, řídíme se ale pravidlem, že je lepší, když o nás uslyšíte dvakrát, než abyste 

o nás nevěděli vůbec :) 

V případě jakýchkoliv otázek se na mě neváhejte obrátit.  

Za tým Červené tlapky, Bětka Ruschka 
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Pojištění – pozdní lítost není nic platná
 

Je mi to opravdu moc líto, že vám m

Skočil zablácenými tlapkami na váš kostým od Diora. Ožene se po d

mu ret... 

Prostě ani se nenadějete a váš jinak naprosto

Když je to špinavý kostým a jeho majitelka je zárove

nosí tak drahé oblečení, náklady na 

způsobená škoda závažná nebo jde dokonce o škodu na zdraví, pravd

finanční vyrovnání. A pokud bude protistran

pravděpodobně jí soud přiřkne tolik pen

o léčbu samotnou: Naražený loket? Ale náš Teodor m

na noze? Dcera byla na nejlepší cest

nemusí být nijak výjimečné.  A př

zachoval po psovsku a ne po lidsku.

Zdá se vám, že straším? Za poslední dva m

kteří jsou z pohledu zákona zodpov

Když budete na podobné karamboly myslet p

ale nepřijdete kvůli ní na buben. Ne, neberte to jako nátlak agenta s

nebude moc stát, ale může př

v běžném občanském životě a je to n

A cena? Kolem 500 korun 

ročně za pojištění s pojistnou 

částkou milion korun. Někdy 

bývá tohle pojištění součástí 

pojištění domácnosti. Pročtěte 

si svou smlouvu, a pokud tam 

pojištění odpovědnosti 

nenajdete, uzavřete si ho 

zvlášť. Fakt, ať za pár týdnů 

neříkáte: „Oni to v tom 

zpravodaji psali, a já 

se bohužel k tomu pojištění 

nedostal… Teď se asi pěkně 

prohnu…“        

Jolana Nováková 
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pozdní lítost není nic platná

Je mi to opravdu moc líto, že vám můj pes vběhl pod kolo/auto. Zakousl 20 slepic. Kousl vašeho psa. 

il zablácenými tlapkami na váš kostým od Diora. Ožene se po děcku, které k

jete a váš jinak naprosto vychovaný miláček udělá něco, co jinému zp

Když je to špinavý kostým a jeho majitelka je zároveň milovnicí psů, nejspíš vám promine 

ení, náklady na čistírnu jsou obvykle pod jeho rozlišovací schopnosti. Pokud j

sobená škoda závažná nebo jde dokonce o škodu na zdraví, pravděpodobně

ní vyrovnání. A pokud bude protistraně ukradená vaše lítost a najme si

kne tolik peněz, kolik byste na počátku vůbec nepředpokládali. Nejde p

bu samotnou: Naražený loket? Ale náš Teodor měl našlápnuto ke kariéře špi

na noze? Dcera byla na nejlepší cestě stát se slavnou modelkou…  Škody v desetitisících až statisících

přitom šlo jen o chvilku vaší nepozornosti a zkrat u psa, který se prost

psovsku a ne po lidsku. 

Zdá se vám, že straším? Za poslední dva měsíce vím o dvou podobných událostech. Majitelé t

kona zodpovědní, jsou oprávněně nervózní. Na kolik je to asi vyjde…? 

Když budete na podobné karamboly myslet předem a pojistíte se, nehod

li ní na buben. Ne, neberte to jako nátlak agenta s teplou vodou. Tahle pojist

že předejít velkým problémům. Jmenuje se ta věc Pojišt

 a je to něco jako povinné ručení. Platí pro vás, vaši rodinu a vašeho psa. 

cena? Kolem 500 korun 

 

kdy 

ěte 

dnosti 

ete si ho 

ů 

ění 
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pozdní lítost není nic platná 

hl pod kolo/auto. Zakousl 20 slepic. Kousl vašeho psa. 

cku, které k němu běží a prokousne 

co, co jinému způsobí škodu. 

, nejspíš vám promine – když někdo 

istírnu jsou obvykle pod jeho rozlišovací schopnosti. Pokud je však 

podobně vás čeká nepříjemné 

 ukradená vaše lítost a najme si dobrého právníka, 

ředpokládali. Nejde přece jen 

ře špičkového tenisty! Jizva 

desetitisících až statisících 

chvilku vaší nepozornosti a zkrat u psa, který se prostě 

síce vím o dvou podobných událostech. Majitelé těch psů, 

 nervózní. Na kolik je to asi vyjde…?  

, nehodě sice nepředejdete, 

teplou vodou. Tahle pojistka vás 

ěc Pojištění odpovědnosti 

ás, vaši rodinu a vašeho psa. 
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Canicross neboli běh se psem 
 

Jelikož se sama už nějaký ten pátek v

sport jako stvořený, rozhodla jsem se pro n

v canicrossu. Závod se uskuteč

informací zde: 

nebo https://www.facebook.com/events/1968664613250014/

během léta.   

 

A co že canicross vlastně je?

Je to psí sport, běh se psem, kdy jsou b

v běhu a usnadňuje tím páníčkův b

Běh se psem se řadí mezi individuální mushingové disciplíny. Jedná se o jeho letní odnož neboli off

snow. Dalšími individuálními disciplínami off 

kolo se psem. Mezi zimní (on 

od sprintových po midové (enduro). Novinkou posledních let jsou triatlony se psem a

(kombinace běhu se psem a stř

Oficiální závody, licence a nominace na ME a MS zajiš

mnoho závodů napříč celou republikou je otev

 

foto: Nicola Šnajdrová 
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Canicross neboli běh se psem  

jaký ten pátek věnuji canicrossu a český strakatý pes je podle mne pro tento psí 

ený, rozhodla jsem se pro ně uspořádat první Mistrovství ČR Č

canicrossu. Závod se uskuteční 28. 10. 2019 ve Staré Boleslavi při závodě

https://strakaty-denik.webnode.cz/mcr-ceskych-strakatych

ok.com/events/1968664613250014/. Podrobné propozice budou zve

 je? 

h se psem, kdy jsou běžec a pes spojeni tažným vodítkem. Pes má pomá

č ův běh. 

adí mezi individuální mushingové disciplíny. Jedná se o jeho letní odnož neboli off

snow. Dalšími individuálními disciplínami off – snow jsou scooterjöring – koloběžka se psem, bikejöring 

kolo se psem. Mezi zimní (on – snow) patří skijöring – běžky se psem. Délka tratí se

sprintových po midové (enduro). Novinkou posledních let jsou triatlony se psem a

hu se psem a střelby z tiché laserové malorážky), v letní i zimní variant

y, licence a nominace na ME a MS zajišťuje Česká asociace sleddog sport

 celou republikou je otevřených i pro hobby běžce bez licence.

36 

eský strakatý pes je podle mne pro tento psí 

ČR Českých strakatých psů 

i závodě Jöringový trhák. Více 

strakatych-psu-canicross/ 

. Podrobné propozice budou zveřejněné 

žec a pes spojeni tažným vodítkem. Pes má pomáhat člověku 

adí mezi individuální mushingové disciplíny. Jedná se o jeho letní odnož neboli off – 

ěžka se psem, bikejöring – 

sem. Délka tratí se pohybuje 

sprintových po midové (enduro). Novinkou posledních let jsou triatlony se psem a dogbiatlon 

elby z tiché laserové malorážky), v letní i zimní variantě na běžkách. 

eská asociace sleddog sportů. Nicméně 

žce bez licence.  
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Co je ke canicrossu potřeba?

Aby se chránila páteř běžce i psa, je tažné lano opat

se v podstatě o gumolano. Běžec si obléká speciální opasek/sedák p

za který ho pes táhne. Pes má speciální tažný postroj, aby se neškrtil na obojku. Pro psa je nejd

dobře padnoucí postroj. Existuje n

liší. Důležité ale je, aby konkrétnímu psovi sed

– short, vhodné především na procházky, ven

flyball), a dlouhé tažné postroje, které jsou na canicross a dogtrekking vhodn

k tahu. Dále je důležité pružné vodítko s

v nataženém stavu a 2,7 – 3 m pro kolob

a kolo. 

Vedle postroje pro psa, sedáku pro Vás a 

vodítka s amortizérem je důležité zvážit další 

aspekty, jelikož se jedná o sport, navíc o sport 

se zvířetem. A zvířata neumí mluvit, proto je 

potřeba myslet za ně a brát na n

Důležité je tedy přihlížet i ke zdravotnímu, 

fyzickému a psychickému stavu psa.

Základ je fyzická kondice psa. Zapome

ale na řeči typu: ,,Můj pes celý den lítá po 

zahradě jak magor, má tudíž výbornou 

kondičku". Samozřejmě, že pes umí b

na procházce či po zahradě sem a tam, m

stejnou rychlostí, udaným směrem a táhnout u

nutné psa trénovat a systematicky ho p

zvládnul bez tréninku, zvláště pokud je to ,,b

i podruhé, že tento pokus zvládne ve zdraví a

jen to, že pes má běžet první, udává rychlost a sm

protože se musí soustředit, nesmí koukat, kde co lítá, 

Do tréninku je vhodné zařadit i technické pasáže jako jsou nap

zpomalení a zastavení. Na startu se sice závod nevyhrává, ale v kopci a hlavn

můžete☺ V kopci mají běžci s velkými psy výhodu, protože pes má v

Nicméně i s malým psem se dá b

ve sběhu je výhodou malý pes. Nemá takovou sílu vás rvát dol

a naučit psa např. povel pro zpomalení p

z kopce. Dále se určitě hodí nauč

zatáčení je ideální prostor les a to tak, že si dáte slalomek mezi stromy

psa na slovní povel zastavit v případ
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eba? 

žce i psa, je tažné lano opatřeno amortizérem, který tlumí nárazy a jedná 

ěžec si obléká speciální opasek/sedák podobný horolezeckému sedáku, 

který ho pes táhne. Pes má speciální tažný postroj, aby se neškrtil na obojku. Pro psa je nejd

ostroj. Existuje několik značek a výrobců a několik typů postrojů

ležité ale je, aby konkrétnímu psovi seděl konkrétní postroj. Obecně lze postroje rozd

edevším na procházky, venčení, některé pachové práce, obrany a další sporty (nap

flyball), a dlouhé tažné postroje, které jsou na canicross a dogtrekking vhodnější a jsou lépe uzp

ležité pružné vodítko s amortizérem. Předepsaná délka pro canicross je 2 m 

3 m pro koloběžku 

Vedle postroje pro psa, sedáku pro Vás a 

ležité zvážit další 

aspekty, jelikož se jedná o sport, navíc o sport 

ata neumí mluvit, proto je 

 a brát na ně ohledy. 

ihlížet i ke zdravotnímu, 

fyzickému a psychickému stavu psa. 

Základ je fyzická kondice psa. Zapomeňte 

j pes celý den lítá po 

, má tudíž výbornou 

, že pes umí běhat a vydrží zajisté běžet v lese déle než vy. Ale b

 sem a tam, měnit tempo a rychlost, není to samé jako b

ěrem a táhnout u toho za sebou ,,pytel brambor“. Pro

nutné psa trénovat a systematicky ho připravovat. Je sice možné, že jeden takový výb

ě pokud je to ,,běhací magor", ale kdo Vám zaručí, že podobný výkon podá 

pokus zvládne ve zdraví a bez psychických následků, a bude ho to bavit i p

žet první, udává rychlost a směr, je pro spoustu psů vysoce psychicky náro

edit, nesmí koukat, kde co lítá, nesmí zastavovat, čuchat a čů

adit i technické pasáže jako jsou např. starty, sběhy a výb

zpomalení a zastavení. Na startu se sice závod nevyhrává, ale v kopci a hlavn

žci s velkými psy výhodu, protože pes má větší sílu Vás vytáhnout nahoru. 

 i s malým psem se dá běhat dobře do kopce, ač více záleží na Vás a Vaší fyzi

hu je výhodou malý pes. Nemá takovou sílu vás rvát dolů a ublížit vám. Al

. povel pro zpomalení při běhu z kopce, aby vás netahal a vy to mohli více sami pustit 

 hodí naučit psa povel pro zatočení doleva a doprava na

or les a to tak, že si dáte slalomek mezi stromy☺ Může se p

řípadě nenadálé situace nebo překážky na trati. 

foto: Šimon Cipro 
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který tlumí nárazy a jedná 

odobný horolezeckému sedáku, 

který ho pes táhne. Pes má speciální tažný postroj, aby se neškrtil na obojku. Pro psa je nejdůležitější 

 postrojů, které se konstrukčně 

 lze postroje rozdělit na krátké 

chové práce, obrany a další sporty (např. 

ější a jsou lépe uzpůsobené 

ná délka pro canicross je 2 m 

lese déle než vy. Ale běhání 

rychlost, není to samé jako běžet 5 km v kuse 

sebou ,,pytel brambor“. Pro podobný výkon je 

ipravovat. Je sice možné, že jeden takový výběh by Váš pes 

čí, že podobný výkon podá 

, a bude ho to bavit i příště? Už 

 vysoce psychicky náročné, 

uchat a čůrat.  

hy a výběhy kopců, zatáčení, 

zpomalení a zastavení. Na startu se sice závod nevyhrává, ale v kopci a hlavně při sběhu vyhrát už 

tší sílu Vás vytáhnout nahoru. 

a Vás a Vaší fyzičce. Naopak 

 a ublížit vám. Ale i toto lze natrénovat 

vy to mohli více sami pustit 

ení doleva a doprava na křižovatce. Pro trénink 

ůže se případně hodit i umět 
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Dalším a neméně důležitým aspektem je psychický trénink. Jelikož canicross je dosti rychlý a

sport a o nenadálé situace na trati závodu není nouze. Z tohoto pohledu je dobré mít psa dob

socializovaného, trénovat starty, hromadné starty, paralelní b

všechno je pro psa těžké, zvláště

kontaktu s cizím psem, aniž by se mohli nejd

typ tréninku již ale budete potř

na nějaký společný trénink a vyzkoušet si jiné a nové situace, a otes

Pro hromadný start je vhodná ně

po celou dobu, dokud není bezpe

a karambolům se zamotanými psy. Pro paralelní b

pojistit psy náhubky. Psi jsou od p

potřeba trénovat tuto situaci, aby pes z

Vám hodí i při předbíhání. Protože jakýkoliv kontakt ps

dokonce i zakázaný. Ani v případě

psů, v opačném případě se vystavujete riziku, že Váš tým bude diskvalifikován a ze závodu vy

A nejdůležitější bod na konec. Canicross má být p

Váš pes je Váš parťák pro běh a Vy jste zase par

důvěrou. Pokud máte dobrý vztah se svým psem, nezklame Vás nap

Zároveň platí, že pes věří Vám, že ho nezklamete, když mu bude horko a bude pot

a zchladit se. Není ostuda zastavit a nechat svého par

že za svého psa a jeho zdraví jste zodpov

Jelikož se naše první strakaté mistrovství pomalu blíží, je nejvyšší 

s canicrossem, jak a kde trénovat, a tréninkové plány m

denik.webnode.cz. Dále doporuč

jak se to dělá a trénovat s nimi. P

Michala Drahošová), ráda Vám poradím, jak za

Smečka na Dog Epic 
Race 2019; 

foto: Petr Tahal 
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ležitým aspektem je psychický trénink. Jelikož canicross je dosti rychlý a

sport a o nenadálé situace na trati závodu není nouze. Z tohoto pohledu je dobré mít psa dob

socializovaného, trénovat starty, hromadné starty, paralelní běh dvou psů vedle sebe a

žké, zvláště pro reaktivní, či bázlivější psy. Pro psa není p

kontaktu s cizím psem, aniž by se mohli nejdříve seznámit, očuchat, vyhodnotit situaci p

typ tréninku již ale budete potřebovat nějaké kamarády, spoluběžce. Proto je vhodné ob

ný trénink a vyzkoušet si jiné a nové situace, a otestovat si

hromadný start je vhodná nějaká širší cesta nebo louka. Psa je nutné držet na krátkém vodítku 

celou dobu, dokud není bezpečné psa vypustit před sebe. Předejdete tím

m se zamotanými psy. Pro paralelní běh je dobré vybrat si nekonfliktního jedince, p

pojistit psy náhubky. Psi jsou od přírody spíše soutěživí a podobná situace jim velí 

tuto situaci, aby pes zůstal v klidu, neřešil, nevšímal si a běžel dál. Tato dovednost se 

edbíhání. Protože jakýkoliv kontakt psů je v tomto případě nežádoucí a v

řípadě, že Váš pes je hodný!!! Při předbíhání nesmí dojít k

 se vystavujete riziku, že Váš tým bude diskvalifikován a ze závodu vy

jší bod na konec. Canicross má být především zábava. Společná aktivita s Vaším psem. 

ěh a Vy jste zase parťákem psovi. Tento vztah by mě

rou. Pokud máte dobrý vztah se svým psem, nezklame Vás například v

í Vám, že ho nezklamete, když mu bude horko a bude pot

zchladit se. Není ostuda zastavit a nechat svého parťáka osvěžit např. v potůčku. Nezapomínejte proto, 

že za svého psa a jeho zdraví jste zodpovědní především vy! 

Jelikož se naše první strakaté mistrovství pomalu blíží, je nejvyšší čas začít trénovat. Více tip

s canicrossem, jak a kde trénovat, a tréninkové plány můžete najít na webu: 

. Dále doporučuji si najít ve Vašem okolí nějakou tréninkovou skupinu a po

nimi. Případně mě neváhejte kontaktovat (michla.dr@seznam.cz

áda Vám poradím, jak začít nebo kde sehnat vhodnou výbavu.

Protože canicross je 

vysoce návyková záležitost 

pro Vás i

Sportu zdar a

zvláš
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ležitým aspektem je psychický trénink. Jelikož canicross je dosti rychlý a dynamický 

sport a o nenadálé situace na trati závodu není nouze. Z tohoto pohledu je dobré mít psa dobře 

 vedle sebe a předbíhání.  Toto 

jší psy. Pro psa není přirozené jít do úzkého 

uchat, vyhodnotit situaci předem. Pro tento 

roto je vhodné občas zavítat 

tovat si reakce Vašeho psa. 

tné držet na krátkém vodítku 

edejdete tím mnoha konfliktům 

nekonfliktního jedince, případně 

živí a podobná situace jim velí – vyhraj, proto je 

ěžel dál. Tato dovednost se 

 nežádoucí a v tomto sportu 

edbíhání nesmí dojít k žádnému kontaktu 

 se vystavujete riziku, že Váš tým bude diskvalifikován a ze závodu vyřazen. 

čná aktivita s Vaším psem. 

ákem psovi. Tento vztah by měl být tvořen vzájemnou 

íklad v kopci a pomůže Vám. 

í Vám, že ho nezklamete, když mu bude horko a bude potřebovat pauzu na pití 

ůčku. Nezapomínejte proto, 

ít trénovat. Více tipů jak začít 

žete najít na webu: https://strakaty-

jakou tréninkovou skupinu a podívat, 

michla.dr@seznam.cz nebo FB 

ít nebo kde sehnat vhodnou výbavu. 

Protože canicross je 

vysoce návyková záležitost 

pro Vás i Vašeho psa. 

Sportu zdar a běhu 

zvlášť☺ 

Michala Drahošová 

a Centa Nella Belavia
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Kterak jsem díky 
českému 
strakatému psu 
k bakalářskému 
titulu přišla 

 

Se svými dvěma dcerami jsme v roce 2013 

zatoužily rozšířit naši psí smečku. Cílem byl výběr 

plemene pro canisterapii, které se s manželem 

a nyní i se starší dcerou aktivně věnujeme. Další 

prioritou byla podpora některého z našich 

vzácných národních plemen. Po uvážlivém 

rozhodnutí a domluvě s paní chovatelkou jsme 

si jeli vybrat hnědožlutobílou fenečku s vhodnými 

vlohami pro canisterapii, které jsme pozvolna 

rozvíjeli. Náš sen se nám opravdu splnil. 

A protože po mnoha letech chovatelství dobře vím, že se tak vždy nemusí stát, moc si výborných 

vlastností Babou, jak se fenka jmenuje, vážím.  

Babou je v canisterapii skutečnou terapeutkou. Při návštěvě svých klientů dokáže vytvořit 

neopakovatelnou atmosféru a vykouzlit upřímný úsměv. Svým neopakovatelným strakáčím způsobem 

udělá radost každému klientovi. V letošním roce se jí podařilo obhájit certifikát povahových testů 

canisterapeutického psa pod společností Podané ruce z. s. již po páté. Proto při výběru tématu bakalářské 

práce na Vysoké škole Prigo, v oboru sociální politika a sociální práce, padlo mé rozhodnutí 

na canisterapii. U volby cílové skupiny jsem upřednostnila osoby bez přístřeší, se kterými jsem doposud 

nepracovala a pro mě i pro Babou to byl do jisté míry krok do neznáma. Ke spolupráci jsem oslovila dvě 

pobytová zařízení Armády spásy pro muže v Havířově. V obou zařízeních nám práci umožnili a my jsme 

díky jejich vstřícnosti mohli při návštěvách potěšit uživatele. Zpočátku jsem se obávala, že muži nebudou 

o canisterapii příliš projevovat zájem, ale opak byl pravdou. Babou se u všech klientů výborně osvědčila. 

Muže si po krátkém čase získala natolik, že byli ochotní k další spolupráci se mnou. V prvním případě 

jsme společně se zařízením uspořádali branný závod, kde mezi rozličnými disciplínami dominovala 

disciplína se psem. Na uživatele při práci s Babou byla radost pohledět. Ve druhém případě jsme 

se s uživatelem dohodli, že využije pejska ze zařízení pocházejícího z útulku a bude jej postupně 

připravovat pro canisterapii. V zařízení byli k dispozici psi dva a volba padla na psa plemene zlatý retrívr 

jménem Ben, který měl pro canisterapii větší potenciál. Uživateli šla práce s Benem výborně a společně 
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jsme v rámci nácviku navštívili Centrum sociální péče Hrabyně. I v tomto případě měla Babou 

zodpovědnou úlohu vzorového psa. Uživateli ukazovala, jak se má canisterapeutický pes chovat a jak 

správně přistupovat ke klientům. 

Díky Babou, která odvedla poctivou několikaměsíční práci v obou zařízeních Armády spásy, jsem mohla 

vystavět svou bakalářskou práci, která byla v oboru přínosem. Při prvotním rozhodování nad českým 

strakatým psem jsme neměli s dcerami ani tušení, jak nás toto plemeno obohatí. Je jednoduše 

nezapomenutelné. 

 Bc. Karin Mikolášová 
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Výstavy Spolku  
Spolek zatím pořádal výstavy (a bonitace) jednou do roka – vždy na Setkání. Zájem o tu podzimní 

výstavu bývá docela velký, říkali jsme si, že by bylo možná dobré, uspořádat ještě výstavu jarní. 

A povedlo se. Výstava se konala ve Vraném nad Vltavou. Účast byla příjemně početná (40 zvířat), 

atmosféra přátelská, rozhodčí spravedlivá (a hlavně moc milá na pejsky, což je zvláště pro začátečníky 

vždy příjemným překvapením), prostředí sice industriální, ale střecha nad hlavou to byla a navíc venku 

svítilo sluníčko, takže jsme mohli jít venčit, kdykoli se strakatým zachtělo. Dort pro vítěze luxusně dobrý 

(děkujeme, že se pánečci vítězného Akrobata Kremlovic kamarádsky rozdělili s širokým okolím). 

Následná bonitace pak už byla jen třešinkou na dortu pro pět nově uchovněných psů a sedm fen. 

Tradiční výstava pak byla na Setkání. Letos u Hradce Králové v kempu Stříbrný rybník. Psů bylo 39, 

výstava pod širým nebem. Vítěz Erna z Luční ulice a zase dort a zase dobrý. 

Mimochodem, na dorty z akcí máme samostatnou galerii. Prohlédnout si je můžete tady: 

https://spolekstrakacu.rajce.idnes.cz/strakate_dorty/ 

Jolana Nováková 

foto: Milan Novák 

 

 

 

 

 

Vítězové s paní rozhodčí 
a dortík z Vraného 
nad Vltavou 
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Paní rozhodčí a BOB ze 
Stříbrného rybníka. 

Další umělecké dílo... 
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Štěňata strakatá 2019 
 

Letos se konala „Štěňata“ už popáté. 66 psů (z toho 51 štěňat) a téměř 200 lidí (vzhledem k nespícím 

sobotním návštěvníkům jsme to nedokázali spočítat úplně přesně). Povídání (o psech), cvičení (psů), 

ukázky sportů (psích), rehabilitace (psů), výroba hraček (pro psy), vycházka s pokladem (pro psy)… 

prostě spousta aktivit, které měly za úkol ukázat novým majitelů strakáčů že: strakatí jsou dobrá parta, 

se psem se dá dělat hodně věcí a hlavně, že na výchovu není nikdy pozdě. Krásně nám k tomu vyšlo 

počasí (což je polovina úspěchu akce) a tak jsme se rozjížděli do všech koutů republiky nabiti spoustou 

nových dojmů. A věřím, že jsme se s účastníky neviděli naposledy. 

Dík patří účastníkům, že jsou zvídaví a o svém životě se psem kriticky přemýšlejí. 

Dík patří lektorům, kteří uspořádání akce věnují čas, nervy i peníze. 

Dík patří i chovatelům, kteří akci doporučují a hlavně, kteří své odchovance svěřují prima lidem, 

pro které není pes jen doplněk do domácnosti případně sportovní pomůcka, ale kteří ho mají 

jako úžasného parťáka a kamaráda. 

Jolana Nováková 

foto: Milan Novák 

 
 

 

  

Nástup Balmarti. 

Do dětského věku 
se vrací i pánečci ☺☺☺☺ 
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Výcvikový víkend v Kutné Hoře 
 

Poslední červnový víkend jsme se věnovali výcviku strakáčů v Kutné Hoře. Setkali jsme se v hojném 

počtu asi 30 psích osobností a jejich páníčků a paniček. 

Ujaly se nás Eva Vlasáková-Šitnerová, Zuzana Krejčiříková, Eliška a Jana Maierovy a odvedly skvělou 

práci! Hlavně za jejich trpělivost se začátečníky a dobrou organizaci jim patří náš obdiv a dík.  Ovšem 

pokud si někdo myslel, že po 3 dnech učení odjede domů jako geniální cvičitel se 100% fungujícím psem, 

tak byl na omylu, byla a bude to pěkná makačka. 

Počasí přálo, možná až moc. Někdy i více než 30°C bylo úmorných, skoro všichni jsme to ve zdraví 

zvládli. Nicméně jedna návštěva lidské nemocnice s následným šitím nožky proběhla. 

 

O čem to vlastně všechno bylo? 

Eva nám představila nosework. Zjednodušeně řečeno je nosework (či pachové práce) činnost, při které 

pes hledá za různých podmínek v různém prostředí (i vodě) skořici či pomerančovou kůru. (Naučit se dá 

téměř cokoliv, např. vyhledávání klíčů, ale pro nosework zkoušky od 1. stupně jsou v ČR ustanoveny jako 

čichací vzorky právě skořice a pomerančová kůra.) Výhoda noseworku je ta, že se dá dělat víceméně 

v každém věku psa i věku jeho dvounožce. Rovněž není nutné řešit, zda má náš čtyřnožec DKK A nebo D 

a LP 0 či 2. Je to činnost vhodná i pro psy po operačních zákrocích, kdy je třeba jejich fyzickou aktivitu 

krotit a zároveň je nějak zabavit. Zdálo se, že všechny psí jedince tato činnost bavila. 

Zuzka nás zasvětila do základů obedience. 6. 10. 2019 se má konat MČR v obedience českých 

národních plemen. To jsem zvědavá, kolik účastníku výcvikového víkendu se tam ukáže! Já jsem obratem 

objednala box – čtverec. Prostor 3 x 3 m je ohraničený páskou a v každém rohu je menší kužel. Úkolem 

psovoda je vyslat psa do vytyčeného prostoru, kde pes zalehne. Tento cvik pro diváka vypadá spíš 

jako cirkusové číslo než cvik z obedience. A dále jsem u dodavatele dopravního značení objednala větší 

kužel. Ten musí pes na povel z určité vzdálenosti oběhnout. A samozřejmě je třeba se naučit spoustu 

dalších cviků. Kromě toho se při cvičení pes neoslovuje a není na vodítku. 

Jak to tedy vypadalo v Kutné Hoře na cvičišti? Při cviku „k noze“ se někteří psí miláčci vlekli 1m 

za páníčkem či paničkou, při obíhání kuželu šli pozdravit své psí kamarády a na povel „zůstaň“ si odběhli 

na druhý konec cvičiště.  Snad všechny cviky do 6. října dotáhneme k dokonalosti! 

Eliška s Janou nám představily sportovní kynologii. Víte, že na zkoušky ze sportovní kynologie je 

předepsaný tip obojku? Takže zapomeňte na váš oblíbený s kytičkami či se jménem. Je třeba obojek typu 

„řetěz“. Výhodou sportovky je, jak se mi zdá, že pes je většinu času na vodítku a lze ho i oslovit. I to však 

má svá pravidla.  Do sportovní kynologie kromě poslušnosti patří stopování a obrana. Stopu budeme jistě 

nacvičovat na výcvikovém víkendu příští rok a obranu strakáči až na výjimky neabsolvují. Díky velikosti 

(nebo spíše malosti rozpětí) jejich čelistí se v jejich případě jedná o aktivitu víceméně neproveditelnou. 

Ti, co psa nikdy necvičili, se naučili, jak začít. Ti, co již cvičí, získali další cenné rady, co a jak zlepšit. 

A psi? Pro dobrotu cokoliv, i když se najdou výjimky potvrzující pravidlo. 
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Po večerech se grilovalo, přednášelo, zpívalo, diskutovalo a také trochu pilo☺ Na závěr bych ještě ráda 

zmínila hru s klikrem pro dvounožce, kterou jsme se bavili navečer. Dvounožec má s pomocí cvičitele 

s klikrem přijít na to, co má udělat. Chudák chodil po place a zkoušel všechno možné, aby si vysloužil 

„klik“, ale často to bylo pro chudáka dost frustrující. Jako hra to bylo velmi zábavné, hlavně pro přihlížející, 

kteří samozřejmě věděli, co se po onom dvounožci chce. Pomohlo nám to uvědomit si, jak pro našeho 

psího svěřence může být náročné pochopit, co po něm vlastně chceme a že klikání je třeba skutečně 

dobře načasovat a mít kopec trpělivosti. 

Ještě jednou díky všem, co akci zorganizovali. Příští rok na viděnou! 

Jana Minolová 

 

 
  

Stabilita se taky cvičí  

(foto: Máří Vodičková) 
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Malé 
Beskydské 
toulání I. 
 

 Co uděláte, když máte pár 

dní volno, v plánu je návštěva 

rodičů na Moravě a láká vás 

trochu si „prošlápnout“ 

Beskydy? No, já si vytáhnu 

mapu, projdu si stránky 

strakaté turistiky, najdu 

si ubytování a sbalím batoh pro sebe a granule pro Bessii a Mínu (ne 

u pramene Jičínky (všelijakých pot

a držet se značky), přeskočili jsme na modrou zna

Nejdřív jsem se dle svého plánu zastavil v Rožnovském pivovaru (dva sv

spadly jako nic), potom jsme pokra

rozhlednu. Den jsme zakončili ubytováním v hotelu Stadion (sociálky na

pohodové prostředí). 

V pátek jsme po červené Cyrilometod

pořád drobně pršelo, ale oblečení mi uschlo, Bess

Velký Javorník 
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ubytování a sbalím batoh pro sebe a granule pro Bessii a Mínu (ne obráceně☺).

Ve čtvrtek jsme tedy vyrazili vlakem z Kojetína 

do Frenštátu pod Radhoštěm. Po

pršelo, ale na druhou stranu bylo jasné, že se nám dob

pošlape :) Frenštát jsme prošli dost rychle, první po

kopec nás čekal na naučné stezce Velký Javorník 

(zelená turistická značka) u

postupně Mařenčinu studánku, studánku Na Hore

a Pavoučí studánku. Mířili jsme na Velký Javorník, 

na vrchol a rozhlednu. Pořád mrholilo, p

Bessie a Mína se v ní střídavě ztrácely a vybíhaly z ní 

a cesta nám rychle utíkala. I když rychle 

pořádný, takže spíš nám to tam n

Na vrcholu Velkého Javorníku nebylo vid

na krok, do chaty psi nesmí a z rozhledny nebylo nic 

vidět. Takže rychlá svačina, granule holky skoro vdechly 

a pokračovali jsme dál po červené. Zastavili jsme se 

ínky (všelijakých potůčků a potoků je v Beskydech hromada, je potř

ili jsme na modrou značku a ta nás dovedla až do Rožnova pod Radhošt

ív jsem se dle svého plánu zastavil v Rožnovském pivovaru (dva světlé ležáky Radhoš

spadly jako nic), potom jsme pokračovali kolem Dřevěného městečka a nakonec jsme dobyli Jurkovi

čili ubytováním v hotelu Stadion (sociálky na chodb

ervené Cyrilometodějské stezce zamířili znovu do kopců. Poč

čení mi uschlo, Bessie a Mína neměly mokré postroje, tak nám nic nebránilo 

Mařenčina studánka 
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). 

y vyrazili vlakem z Kojetína 

m. Počasí nic moc, drobně 

pršelo, ale na druhou stranu bylo jasné, že se nám dobře 

pošlape :) Frenštát jsme prošli dost rychle, první pořádný 

čné stezce Velký Javorník 

ka) u kluziště. Minuli jsme 

inu studánku, studánku Na Horečkách 

ili jsme na Velký Javorník, 

ád mrholilo, přidala se mlha, 

ě ztrácely a vybíhaly z ní 

cesta nám rychle utíkala. I když rychle – kopec to byl 

š nám to tam nějak odsýpalo. 

vrcholu Velkého Javorníku nebylo vidět skoro 

krok, do chaty psi nesmí a z rozhledny nebylo nic 

ina, granule holky skoro vdechly 

červené. Zastavili jsme se 

 je v Beskydech hromada, je potřeba se nenechat zmást 

ku a ta nás dovedla až do Rožnova pod Radhoštěm. 

ětlé ležáky Radhošť do mě 

ka a nakonec jsme dobyli Jurkovičovu 

chodbě, pes 80 Kč/noc, 

. Počasí se nijak nezměnilo, 

ly mokré postroje, tak nám nic nebránilo 
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si výšlap užívat. Stoupání bylo opravdu vražedné, chvílemi jsem si 

Na Velké Polaně jsme se dostali znovu do mlhy, ta po

(nejvýše položený chrám v ČR) už byla jako mléko. Z toho se ob

zajímavě. Turistická značka změ

Radegast. U sochy už byla mlha roztrhaná, na m

se tam potkaly se strakatou Amálkou (zaznamenáno naše nejvýše položené setkání s

Zastavil jsem se na kyselicu v restauraci Koliba Valaška (porce a 

přes Pustevny jsme kvůli množství turist

:). Tanečnice, Skalka, Čertův mlýn, krátká pauza u studánky U

Na Kněhyni se nesmí, její vrchol se nachází na území Národní

Chuť jsme si spravili na Malé Stolové, kde si Bessie a

na Malé Stolové na procházce, chodí tam prý denn

cíle, do Kunčic pod Ondřejníkem. V místním pivovaru jsem se úsp

jsme se neméně úspěšně ubytovali v

dělat strakaté setkání, psi bez

Švédsko☺ 

V sobotu ráno mi pan 

Krkoška poradil místní 

stezku na vrchol Skalka 

a z ní to byl Jezevčí 

stezkou pěkný sešup 

až skoro k Ondřejníku. 

V turistické chatě kofola, 

holky si užily trochu drbání 

od turistů a pokračovali 

jsme dále. I když se budete 

stejnou cestou řítit dolů, 

doporučuju zpomalit, abyste 

neminuli lesní bar. Koupil 

jsem si fidorku, holky si užili 

další drbání, prošli jsme kolem síd

překvapivě v nádražní restauraci neva

do Kojetína, ještě jednou potěšit svou p

Výpravu jsme si užili, našlapali jsme cca 59 kilometr

letošní tisícovka Radhošť, 1129 m), potkali jsme strakandu Amálku, Mína m

stranu kombinací pevné ruky, dlouhého vodítka a za

útěk. 

Mapa našeho toulání (pozor na profil trasy): 
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si výšlap užívat. Stoupání bylo opravdu vražedné, chvílemi jsem si říkal, že bych taky uvítal 

 jsme se dostali znovu do mlhy, ta pořád houstla a u dřevěné kaple sv. Cyrila a

ČR) už byla jako mléko. Z toho se občas vynořil ně

ka změnila barvu na modrou, mířili jsme k soše boha Radegasta a na vrchol 

Radegast. U sochy už byla mlha roztrhaná, na místě byly davy lidí (a taky trocha sn

se tam potkaly se strakatou Amálkou (zaznamenáno naše nejvýše položené setkání s

Zastavil jsem se na kyselicu v restauraci Koliba Valaška (porce a chuť nic moc, dost draho), 

li množství turistů jen proletěli, ale na fotky do strakaté turistiky jsme nezapomn

ův mlýn, krátká pauza u studánky U partyzánky, tam bylo moc hezky. 

hyni se nesmí, její vrchol se nachází na území Národní přírodní rezervace Kn

 jsme si spravili na Malé Stolové, kde si Bessie a Mína chvíli pohrály s fenkou oha

Malé Stolové na procházce, chodí tam prý denně :). Odtamtud jsme po žluté a modré mí

ejníkem. V místním pivovaru jsem se úspěšně popasoval se dv

 ubytovali v penzionu Krkoška (moc hezké pokoje, v areálu by se dalo klidn

lat strakaté setkání, psi bez problémů). S majitelem jsem večer zkouknul

další drbání, prošli jsme kolem sídla Horské služby a už jsme byli ve Frýdlant

 v nádražní restauraci nevaří, kdo má hlad, ať jde jinam :). Vlakem jsme zamí

ěšit svou přítomností rodiče. 

Výpravu jsme si užili, našlapali jsme cca 59 kilometrů, zdolali jsme spoustu pořádných kopc

, 1129 m), potkali jsme strakandu Amálku, Mína měla jedno klíš

stranu kombinací pevné ruky, dlouhého vodítka a zajímavého programu nebyl zaznamenán ani jeden její 

Mapa našeho toulání (pozor na profil trasy): https://mapy.cz/s/3s8X7. 
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íkal, že bych taky uvítal čtyři nohy. 

né kaple sv. Cyrila a Metoděje 

il nějaký turista, vypadalo to 

soše boha Radegasta a na vrchol 

 byly davy lidí (a taky trocha sněhu), Bessie a Mína 

se tam potkaly se strakatou Amálkou (zaznamenáno naše nejvýše položené setkání s jiným strakáčem). 

ť nic moc, dost draho), 

li, ale na fotky do strakaté turistiky jsme nezapomněli 

tyzánky, tam bylo moc hezky. 

írodní rezervace Kněhyně – Čertův Mlýn. 

fenkou ohaře. Majitel byl 

žluté a modré mířili do našeho 

 popasoval se dvěma Ogary a pak 

penzionu Krkoška (moc hezké pokoje, v areálu by se dalo klidně 

kouknul skvělý hokej Česko – 

la Horské služby a už jsme byli ve Frýdlantě na nádraží. Tam 

). Vlakem jsme zamířili zpět 

řádných kopců (naše první 

ěla jedno klíšťě, na druhou 

jímavého programu nebyl zaznamenán ani jeden její 

Milan Kouřil 

Sníh na Radhošti 
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„Strakaté holky“ 

na noseworkovém 

závodě 
Letošní astronomické léto se s námi rozloučilo 

v neděli 22. září slunečným počasím 

s příjemnou teplotou. Bery (Berta Strašecká 

packa) a Bela (Arabela Strakaté tornádo) 

to oslavily účastí v noseworkovém závodě 

pořádaném Českým klubem rhodéských 

ridgebacků. Závod byl otevřený všem 

plemenům, ale ridgebackové tvořili většinu 

účastníků. Celkem se zúčastnilo 8 týmů ve složení 2 psi + 1 – 2 psovodi, tedy 16 psů. Soutěžilo 

se v disciplínách Discrimination (2x řada předmětů v hale Bouda) a Urban (1x lidské prostředí v přilehlém 

objektu bývalé papírny) ve Vraném nad Vltavou. Ano, to je ten objekt, kde jsme měli letos na jaře 

klubovou výstavu. 

Ráno jsme si mohli vybrat, jestli pro dopolední kolo zvolíme terény lehčí (za 1 bod) nebo těžší 

(za 2 body). Eva s Belou zvolily obtížnější urban a lehčí řady. Protože jsme s Bery začátečnice, tak jsem 

zvolila oboje ve snazší verzi. Když jsme nafasovaly čelovky a vstoupili do staré papírny, zalitovala jsem, 

že jsem nezvolila těžší terén. To by byla výzva! Obtížnější terény byly totiž nejen neuvěřitelně členité, 

ale hledalo se prakticky ve tmě, v hale léta opuštěné továrny, kde jste v šeru jen tušili strašidelné siluety 

prapodivných zbytků kádí, válců a jiného vybavení papírny. Vše bylo pokryto nánosy prachu, takže psi 

při čmuchání frkali a kýchali. Prostředí jak z hororu. Celý objekt je naštěstí hlídaný, takže tu nebyly žádné 

pozůstatky pobytu bezdomovců. 

Bery i Bela se tvářily, jako by se v takovém prostředí 

pohybovaly denně. Bela hledala krásně, soustředěně, 

ostatně to ona vždycky. Bohužel ale terén byl složitý 

a času málo. Bela vzorek našla, ale až po vypršení 

pětiminutového limitu, takže za nula bodů. Bery měla 

terén ve světlejší části haly, ani jsem tam nepotřebovala 

čelovku. Hledala zvesela, nenechala se rozhodit mojí 

nervozitou a vzorek našla celkem rychle. Získaly jsme 

první bod. Měla jsem z ní obrovskou radost.  

Následovaly dvě řady předmětů. Těch jsem se bála, 

protože je nemáme moc natrénované. Bery mě doslova 

šokovala, protože nejenže čmuchala jak profík, ale dokonce měla úplně nejrychlejší čas ze všech, za což 
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jsme ke dvěma vyčmuchaným bodům dostaly ještě další dva prémiové navíc. Bela zvládla řady taky 

skvěle, získala dva body, takže jsme se s Evou obě rozhodly zariskovat a pro odpolední část zvolit 

obtížnější verze terénů i řad. 

Odpoledne jsme začínaly řadami, Bela nezklamala a i s oběma obtížnějšími řadami si poradila výborně 

a získala pro náš strakatý tým 4 body. Zato Bery s nimi měla problém. První byly do kruhu rozmístěné 

srolované ponožky. Bery s nimi kutálela, pošťuchovala je čumákem, ale nějak nepochopila, že v nich má 

hledat vzorek. Frustrovaná z neúspěchu pak nezvládla ani druhou z řad – mopy na podlahu. Falešně 

značila skoro každý z nich. Takže nula bodů. 

Zklamaná a s obavami jsem se připravovala na terén urban. Asi jsem to s tou obtížností přehnala, ale už 

to nešlo změnit. Odpolední terény byly v bývalých kancelářích, kde bylo světlo a na zemi spousta 

zaprášených šanonů a jiných pozůstatků administrativy. Čekala jsem, že vzorek bude někde mezi šanony 

nebo ve spáře podlahy, takže jsem dvakrát propásla, že Bery strkala hlavu do mezery za otevřené dveře. 

Když jsem nabyla dojmu, že má místnost prohledanou, a ona potřetí zůstala s hlavou za dveřmi, šla jsem 

se tam podívat. Značila upadlou kliku. Nahlásila jsem nález a bylo to tam. Měly jsme opravdu kliku! Bela 

svou kancelář prohledala svědomitě a vzorek také našla, takže jsme obě dostaly 2 body.  

A jak to celé dopadlo? Jako tým skončily naše „Strakaté holky“ na šestém místě z osmi. Měly jsme 

stejný počet bodů jako pátý tým, ale o pár sekund delší čas. Není to nijak oslnivé umístění, ale úplná 

ostuda to nebyla, protože konkurence byla silná. Pro nás to byl především skvělý zážitek a moc příjemně 

prožitý den. Všem, kteří se na organizaci a hladkém průběhu závodu podíleli, patří náš dík. Děkuji také 

paní Ivaně Tiché za krásné fotky a za svolení je zveřejnit. 

Dana Vaňourková & Bery 



Strakatý e-zpravodaj 27/2019 

 

50 
 

10. Setkání strakáčů 
na Stříbrném rybníce 

 

Setkání je za námi. Jubilejní. Desáté. Jestlipak Petra s Verčou tušily, když nás v roce 2010 zvaly 

do Heroltic, že jsou zakladatelky takové tradice? Holky, díky, že jste to tenkrát vzaly do rukou 

a zrealizovaly. 

A ačkoli děkování se běžně provádí až na konci textu, tak bych to ráda změnila a poděkovala všem 

letošním organizátorům, lektorům i účastníkům za prima atmosféru, dobré nápady, vychované psy... 

Prostě to bylo fajn. 

Kulatiny si zaslouží i malou oslavu, a tak se pořádající Spolek ČSP plácl přes kapsu a na akci pozval 

pana komisaře z Agentury Dobrý den v Pelhřimově. Cílem bylo stanovit rekord v největším počtu českých 

strakatých psů na jednom místě, který by byl zapsán do Databanky rekordů České republiky. 

Na Stříbrném rybníce u Hradce 

králové se v sobotu 14. září sešlo 

128 českých strakatých psů. 

Odhadem něco přes 10 procent 

celkové žijící populace. Protože 

strakáči se z 99 procent vyskytují 

právě v České republice, 

v podstatě jde i o rekord světový, 

ale regule jsou přísné, zapsán je 

jen rekord český. 

Když byli psi započteni, mohli 

se oni i jejich lidský doprovod 

věnovat dalším připraveným aktivitám – vyrábět čmuchací a tahací hračky, využít pamětní fotokoutek, 

zájemci o sport si mohli vyzkoušet dogtrek, coursing, hoopers či se seznámit s noseworkem. K dispozici 

byla psí stezka odvahy či workshopy na téma poslušnost hrou, vystavování, ne/lovení, běh či cestování 

se psem, příprava psa na sport, uchovnění a krytí.  Každý si mohl vybrat, co ho nejvíc zajímá. 

A samozřejmě zbyl i čas na to si vzájemně popovídat, ať už při společném venčení či třeba u sklenice 

piva. A to je hlavní smysl Setkání – aby se lidé i psi rádi viděli, měli 

si o čem povídat a třeba plánovali další společné, leč poněkud 

komornější akce – víkendovky, závody, vycházky, tábory... 

Dík patří samozřejmě i sponzorům. Pěkně pohromadě je máme 

tady: https://www.spolekstrakacu.cz/akce/setkani-strakacu/ 

A najdete tu i odkaz na desítky – ba stovky fotek od různých autorů.

     Jolana Nováková 

foto: Milan Novák 


