
1.místo – Blanka Nedbalová 
 
Náš pes Bax 
 
Máme doma labradora,  
všechno najde, Ťapku zdolá. 
Bax je velký černý pes, 
sní už víc než celá ves. 
Je to přítel rodiny, poslouchá jak hodiny. 
Nejradši má povel „jez“, to pak přeplave i jez. 
Každý den sní o velké kosti, 
i když ji sní, stále nemá dosti. 
A to je básničky konec, a HAF HAF zazvonil zvonec! 
 
 
2.místo – Nikola Roubalová 
 
Rotwajler Cindy 
 
Hnědé ťapky, černý hřbet, 
po buřtu to skočí hned. 
Tmavá očka, čumáček, 
rotvajleří miláček! 
Rotvíci jsou prima psi, 
naši věrní hlídači. 
Za pamlsek jeví vděk, 
vlezli by i do trenek. 
Výběr mezi pánem – kostí, 
poslušnost je minulostí! 
To je naše fena Cindy, 
A víc dopovím až jindy. 
 
 
3.místo – Barbora Jenšíová 
 
Achilles 
 
Stafordšírský teriér, není žádný amatér! 
Vzhledem všechny kolem straší, 
i ty mladší i ty starší! 
Jmenuje se Achilles, je to krásný mladý pes! 
Rodině je pro radost, nikdo z nás ho nemá dost. 
Všechno dělá na sto procent, vždyť to není žádný docent! 
Těšíme se na procházky, s dováděním té psí chásky. 
 
 
 
 
 
 



4.místo – Linda Šafaříková 
 
Bells 
 
Skotský ovčák dlouhosrstý, na pohled to pes honosný. 
Elegantní chytrý pes, k vidění moc není dnes! 
Aristokrat je to pravý, umí být však také hravý.  
Dokáže se krásně smát, kolii má každý rád! 
 
 
5. místo – Pavla Dorničová 
 
Kníra č 
 
Kníry, kníry, kníry, tělo plné síly! 
Knírač je pes férový, to co ví, to nepoví. 
Kdo ho má, ten neprohloupí, za peníze štěstí koupí! 
 
 
 
A protože skoro všechny básničky byly nádherné a hlavně psané s láskou k našim milovaným 
čtvernožcům, zveřejňujeme i většinu ostatních. Chybí zde vesměs ty, kde jsem měla problém 
přečíst text po autorovi. 
 
Klára Šafaříková 
 
Bethany je voříšek, má jen krátký kožíšek! 
V zimě jí však není zima, pod peřinou je nám prima. 
Procházky ty miluje, líta jako vrtule. 
Rychlá bystrá, oko jasné, žít s voříškem – to je krásné! 
 
 
Kralupský útulek 
 
Maminka je dalmatinka, tatínek zas záletník,  
ze mě je teď ale dneska super-pravý výletník! 
Pravá, levá, přední, zadní - pozor Mazlík – neupadni! 
Mazlík to je jednička, chybí mu jen panička. 
 
 
Veronika Kubenová 
 
Máme doma Kofolku, ta má černý kožíšek. 
Vysedává u stolku, je to prostě voříšek. 
Příští rok zas na Ťapku, budeme se těšit, 
Zkrátka když ji miluješ, už není co řešit! 
 
 
 
 



 
Pavla Dorničová 
 
Malý, velký, střední – všichni jsou nám věrní! 
Fousy, kam se podíváš, takový je knírač náš! 
Pod obočím oči svítí, pro aport se fousáč řítí! 
 
 
Milan Vojtuš 
 
Tělo samý faldíček, má náš šarpej – Armíček. 
Hodně kůže mám, co já do ní dám? 
Granulky a masíčko, to tam bude teplíčko! 
 
 
Markéta Koštejnová 
 
Máme doma na dvoře, německého ohaře. 
Lítá, loví, skáče, nosí kachny na pekáče! 
Je to ohař německý, přes plot vrčí na všecky! 
 
 
Libuška Zídková 
 
Ty má milá šeltičko, ty jsi moje sluníčko! 
Jsi můj malý kamarád, do přírody chodíš rád! 
I když už mě nohy bolí, tobě radost udělám, 
Půjdu s tebou, co budu moct, protože tě ráda mám! 
 
 
Jana Lišková 
 
Dlouhosrstá kolie, naše krásná lady je! 
Barva zlatá, „triko“, modrá, každá podoba je dobrá. 
Mírná, milá, poslušná – každý z nás to dobře zná. 
 
 
Kristina Šafaříková 
 
Hlídání se řekne „wart“! Můj Pupák je hovawart. 
Zvládne střežit celý dvůr, nám i našim sousedům. 
Zloději! Dejte si pozor! Mám nad vámi stálý dozor. 
Vpřed ani krok – nebo si kopejte hrob! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Carol Pincová 
 
Černá, bílá, apricot, také hnědá přijde vhod! 
Kdo má doma pudlíčka, netrefí ho mrtvička! 
Tedy pokud pudlíček, nemá stádo slepiček.  
To pak milý páneček, vytáhne pár stoveček 
A slepičky cáluje, což mu úřad schvaluje! 
 
 
Ondřej Karas 
 
Náš zlatý retrívr Ben chodí denně moc rád ven, 
Procházky jsou jeho sen! Ondro, půjdeme zas ven?  
Vždyť je přece krásný den! 
 
 
 
Kralupský útulek 
 
Bígl to je klasa, dokonalá lovecko-společenská rasa. 
Doma na gauči si on rád schrupne, pak kachnu v rybníce chytne, 
Kačeří peří šimrá ho v krku, tak se poohlédne po husím brku.  
Lovec a mazel tělem i duší, kterému trikolor tolik moc sluší. 
V Kralupském útulku půjčili nám pejska, kterému se po paničce tuze moc už stejská. N 
Nechcete-li doma žádného sígra, adoptujte si tohohle bígla. 
 
 
Petr Vondruš 
 
Co to vidím, co je to za psa, 
To je nějaká šlechtěná rasa! 
Není to snad mámení, má hnědo-černé pálení. 
Už jsem na to přišel, už to mám! 
To je přece dobrman! 
 
 
Kristýna Míková 
 
Portíci jsou dobří plavci, 
na ryby jsou jako dravci. 
Pocházejí od moře, 
uloví i úhoře. 
 
 
Kateřina Jiráková 
 
Máme doma ridžbeka, co nás asi dnes čeká? 
Půjdem asi na procházku, kde potkáme naši lásku. 
Pejska jménem Kaktus, to zas bude rámus! 



A co se pak bude dít? Štěňátka se narodí…. 
 
Zdenka Pojezdná 
 
Můj zrzavý pejsek, 
to je krásný voříšek. 
Chová se jak hejsek, 
vypadá jak koblížek. 
 
 
 
Kralupský útulek 
 
Zoubek to je závodník, 
k cíli běžel jako fík! 
Přeskok, tunel, cestička 
byla pro něj hračička! 
Plnil úkol za úkolem 
žasnem nad tím výkonem. 
 
 
Kralupský útulek 
 
Dastíčku, Dastíčku, 
tady máš svou kostičku. 
Přeskoč nebo podlez, 
ty jsi moc šikovný pes. 
Je to on, je to on – 
náš malý šampion! 
 
 
Lucie Ročovská 
 
Náš zlatý retrívr, dělá samé vrvrvr. 
Než do vody zahučí, pořádně si zavrčí! 
 
 
Jitka Reslerová 
 
Kolie, kolie – tempo nám zrychluje. 
Aportíky nosíme, nejlepší jsou kolie! 
 
Z Kralup až na zámek, 
s kolií ťapkáme. 
Stanoviště míjíme 
vítězství nás nemine. 
 
 
 
 



 
Míša Zygmundová 
 
Jednou jsem přišla na zahradu, 
Sedí tam naše Džína, kolem ní vytrhané keříky – to byla ale čína! 
Když to uviděla panička, málem jí trefila mrtvička! 
Džína je prostě príma! 
 
 
Mirjam Valentová 
 
Dýďa s Berčou to jsou kámošky, 
jedna bez druhé nejde ani do sámošky. 
Berynka je malé štěně, když se tváří otráveně,  
Daisyna ji rozveselí, válej sudy po posteli. 
Užijou si srandy kopeček, panička uklidí byteček. 
Spinkat jdou pak do pelíšku, páníček jim přečte knížku. 
V noci mají krásné sny – o hraní a papání! 
 
 
Kristýna Rendová 
 
Chodí šeprd okolo, nedívej se na něho. 
Kdo se na něj koukne, toho šeprd kousne. 
 
Belgický jsem strážce rodu, mnoho práce proto zmohu. 
Běhám, hlídám, hraju si, cizí lidi nemusím. 
 
 
Jitka Hnátová 
 
Naše milá Amynka, to je náš kulíšek, 
stále hledá pelíšek. 
Skáče, běhá dovádí, stále něco provádí. 
Běhá tunel, slalom, áčko  
a pak udělá nám páčko. 
Piškot chytí ve skoku,  
a pak usne v pelechu. 
 
 
Miroslava Chrpová 
 
Maršovický útulek – v rohu krčí se smutný pes – je to jagojezevec! 
Největší životní výhra – vzít si domů toho sígra! 
Asociál týraný a ničeho neznalý, 
doma to už po dvou týdnech všecko pěkně rozbalí! 
Panička se nevzdává – Edovi neposedovi cvičák pěkně dopřává. 
Dva roky práce, pěkně se úročí, Edík už na fenky skoro neútočí. 
Že nevíte, čí že je to pes? Přece náš jagojezevec! 
 



 
Pavlína Kovandová 
 
Speedáček – je jak tryskáček, hned je tu a hned zas vedle, 
Nejraděj na gaučíček a tam pěkný buřtíček. 
Ač jsem malý teriér, úkolů se nebojím, v každé soutěži obstojím. 
 
Tvrdohlavý voříšek, má střapatý kožíšek. 
Miluje svou paničku, ta jí spraví poničenou dušičku. 
 
 
Jitka Stárková a Marie Gargalíková 
 
Voříšku náš, jak to děláš, že stále dobrou náladu máš? 
Vesele štěkáš na uvítanou mě dáreček dáš, zkrátka jsi miláček náš! 
 
 
Ivana Mrázová 
 
Jsem voříšek Majda, chodím hrozně ráda. 
Jelikož jsem pejsek hravý, Ťapka je pro mě to pravý! 
 
 
Markéta Trojanová 
 
Maxíček – to je náš hafíček! 
Je to roztomilý psíček. 
Vyhrál Hostivařský mazlíček,  
on je náš milý voříšek 
chytrý je jak bazilišek. 
 
 
Jana Lišková 
 
Zlaťák je parťák náš, život plní náš. 
Hodný umí být, zlobit umí rád, 
přesto je náš kamarád! 
 
 
Michaela Šindelářová 
 
Naše Sheilinka chytrá je, neb je v ní border kolie. 
Jak otevřu dveře, hned je pryč, 
paličatá je jako ten špic. 
 
 
Zuzana Čermáková-Vlačušková 
 
Pitbul to je zabiják, je to malý rabiját! 
Jmenuje se Žofinka, hodná je jen Trolinka. 



 
Jana Jandová 
 
Náš Bingoušek je velký chlupáč, 
neboť je to peruánský naháč! 
Rodiče jsou nahatí, chlupy se jim nevrátí. 
 
 
Marta Mlate čková 
 
Na Ťapku šel Max, prý 13 kilometrů taks. 
Je to černý pudlík, ne ale velký lumpík. 
 
 
Miroslav Jurák 
 
Náš Emánek je malý dobrmánek. 
Je to náš bobánek, 
malý lumpánek, 
ničitel zahrádek 
a košťátek! 
 
 
Šárka Kneblíková 
 
Naše malá Saminka je potomek šeltie a kokříka. 
Dle soupisky voříšek, miluje svůj pelíšek. 
 
 
 
Jiří Pojezdný 
 
Pejsek jmenuje se Olinka, 
Černej je jak holinka. 
Spinká, papá, kaká 
a páníček na to maká! 
Je to pinč – ten hrubosrstý 
a od mala pěkně vostrý! 
 
 
Václava van der Meijs 
 
Krátkosrstá kolie, často auto poblije! 
Doma se však chová vzorně, dá se říci státotvorně! 
 
….a holandská verze: (omlouvám se autorovi za chyby v přepise, holandština není moje silná 
stránka!!!) 
 
Samen met de troowe hond 
Gaan wij vandaag het rondje rond. 



Langs de paden en de wegen 
Zijn de standplaatsen gelegen. 
 
Rennen, zitten, liggen, opstaan 
Zoeher, vinden, brengen, doorgan 
Rassen herhennen, puzzels oplossen 
Punten verzamden, dwars door de bossen. 
Veel plezier van Ailee en mijzelf 
Op Kralupska ťapka zom! 
 
 
Milan Vojtuš 
 
Rozervané polštáře, rozvrtaný záhon, 
slza mi stéká z tváře, který to byl vrahoun? 
Kouše, škrábe, štěká, po pokoji těká! 
Umí i hodným býti! Kdo? No přece náš boxer milý – Robísek. 
 
 
Veronika Štrumpfová 
 
Ten náš malý voříšek 
zbaští každý pamlsek. 
Má-li to být piškot, buřtík, 
všechno stále dobře chutí. 
 
 
Olga Krásová 
 
Mají dlouhý ridž, 
Když vidí srnu, jsou hned pryč! 
Ale jinak jsou moc hodní, 
Ti naši ridžbeci pohádkoví! 
Jejich jména dobře známe – Haidie Jackie jim říkáme! 
 
 
Eva Mlnaříková 
 
Stafordšírský bulteriér, má ale krásný exteriér. 
Je to náš malý motýlek – má hebounký kožíšek. 
Říkáme mu dětská chůva, takže to není žádná hrůza! 
Umí sedni, lehni, problém tohle není! 
 
 
Hana Černá 
 
Salinka je pejsek hravý, bígl se v ní neutají. 
Jezevčík je prý její táta, rychlostí však předčí chrta. 
 
 



Ladislav Crha 
 
Kolie když ráno vstává, 
hned nás všechny očichává 
a pak honem ke stolečku 
pro dobrůtku pro šunčičku. 
Ještě ranní procházka 
a pak ještě do bytečku 
na kůžičku, zavřít očička. 
 
 
A nakonec nápadité zpracování úkolu: 
 
Eva Kulhavá 
 
Jaká je sheltie? 
 
S-oucitná 
H-ravá 
E-legantní 
L-áskyplná 
T-emperamentní 
I-nteligentní 
E-xtra chlupatá 
 
 
A úplně nakonec nejdelší básnička od Michala Urbana, na počest bordekám! 
 
Borderák je hravý pes, skáče, štěká, vzbudí ves. 
Skáče totiž hrozně rád, je s agility kamarád! 
Ocásek má pořád vzhůru, ale jen když nemá nudu. 
Když jde někdo kolem domu, štěká jako na pohromu,  
ale když pak vejde dovnitř, mazlí se a je to raubíř! 
 
Baští jenom kuřecí nebo baštu zvířecí. 
Skáče jenom za odměnu, nesmí přitom potkat fenu! 
Borderku mám velmi rád, je to hravý kamarád. 
Teďka je to velký hit, borderka je prostě šik. 
Ovčáci nám honí ovce, je to rachot na dvě obce, 
a když nejsou ovečky, postačí jim stínečky! 


