BASSET TELEGRAF
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Adresář členů výboru Basset klubu ČR
předseda:

hlavní poradce chovu (BH, BBG, BAN):

Kateřina Schwippelová

Jiří Mašek

U Mlýna 8

Městec 2

267 29 Zadní Třebáň

538 63 Chroustovice

tel.: +420 603 261 210

tel.: +420 736 605 105

e-mail: schwippelova@seznam.cz

e-mail: masek.jirka@tiscali.cz

místopředseda:

výcvikář:

Soňa Viková

Ing. Václav Jedlička

Hradiště 19
336 01, Blovice

9. května 533

tel.: +420 603 820 844, +420 371 523 380

tel.: +420 737 703 959

e-mail: sona.vikova@seznam.cz

664 56 Blučina
e-mail:

jednatel:

ekonom:

Vendula Vrabcová

Věra Křížová

Prácheň 168

Popelova 22

471 14 Kamenický Šenov

620 00 Brno

tel.: +420 732 571 122

tel.: +420 545 219 777, +420 723 548 643

e-mail: vendula.vrabcova@seznam.cz

e-mail: hermelins@gmail.com

tiskový referent:

matrikář:

Libor Fořt

Jana Polakovičová

Trojovice 32

Thámova 8

538 33 Trojovice

186 00 Praha 8

tel.: +420 603 899 819

tel.: +420 725 531 318

e-mail: libor.fort@gmail.com

e-mail : jpolakovicova@seznam.cz

poradce chovu (PBGV, GBGV, BFB):

Mgr. Jaroslav Rataj

člen výboru - revizor

Dagmar Vlková

Hory-Kloboučníkov čp. 4

Foerstrova 2, 779 00 Olomouc

259 01 Votice

tel.: +420 585 411 175

tel.: +420 606 767 639

e-mail: dajato@seznam.cz

e-mail: jarda.rataj@seznam.cz

člen výboru - kárná agenda

Lenka Ratajová

Hory-Kloboučníkov čp. 4, 259 01 Votice
tel.: +420 723 205 831
e-mail: ratajova.len@seznam.cz

http://www.bassetklub.cz
e-mail: bassetklub@seznam.cz
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Vážení basetí fandové a kluboví členové,
rok už opět pokročil jako splašený, velikonoce uplynuly a je právě čas pomyslet na plánování
chovatelského a výstavního léta, na všemožné, nutné a zanedbané práce v domě i na zahradě a v
neposlední řadě také na letní rodinnou dovolenou, třebas v teple někde na jihu. Dovolte mi tedy
popřát vám všem chovatelům, držitelům, majitelům nebo i jen milovníkům bassetů v tomto roce žádné
katastrofy, nebo smůly, nebo jen smutky, hodně úspěšný ten nadcházející chovatelský a výstavní rok,
bezvadnou dovolenou a hodně osobního lidského štěstí i úspěchů a vaší části rodiny čtyřnohé a
ušaté popřát hodně zdraví a radosti ve společnosti milovaných pánečků a poděkovat jim za nezištné
přátelství a bezvýhradnou lásku.
zdraví K.Schwippelová

Prosba výboru BK
Žádáme všechny členy Basset Klubu o kontaktní e-mailové adresy. Usnadníte tím zasílání informací a
zlepšíte komunikaci. Zároveň děkujeme těm, kteří tak učinili po předešlé výzvě. Adresy zasílejte na
paní Křížovou:
hermelins@gmail.com
Veškeré příspěvky, fotky a články ke zveřejnění v BT a na webu směřujte k novému členu výboru
Liborovi Fořtovi:
libor.fort@gmail.com
Děkuje výbor BK

Výzva

Na účet BK byly zaplaceny členské příspěvky na jméno Gambošová Michaela a Hanzlová Eva, ale
postrádáme od těchto osob přihlášku do BK a nemáme ani žádnou adresu. Znáte-li někdo výše
zmíněné, prosíme ozvěte se na telefon 725 531 318 (Polakovičová J.) nebo na email
jpolakovicova@seznam.cz

Vítáme nové členy BK
JUDr. Šlechtová Ludmila
Kučera Petr
Dvořák Jan
Mgr. Adámková Markéta

Členské příspěvky
Roční poplatky
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zápisné (pouze nový člen)
nový člen, člen

150 Kč
400 Kč
2

200 Kč
200 Kč

rodinný člen, děti, důchodci
invalidé
Č.účtu: 15534101/0100, var. symbol: 100
Ústřižek složenky nebo jiné potvrzení platby posílejte na adresu matrikářky klubu:
Jana Polakovičová, Thámova 8, 186 00 Praha 8
tel.: +420 725 531 318, e-mail : jpolakovicova@seznam.cz

Kalendář výstav BK ČR 2016
Datum

Typ

Místo

Rozhodčí

5.6. 2016

Klubová

Konopiště

V. Staviarská (SK)

10.9. 2016

Speciální

Halův mlýn

Petr Řehánek (CZ)

Uzávěrka
1212-

3.5.2016
17.5.2016
13.8.2016
23.8.2016

Kalendář zkoušek BK ČR lovecké upotřebitelnosti 2016
7.5. 2016
20.8. 2016
8.10. 2016
26.+27.11. 2016

Kl.BZH / CACT
Kl. ZVVZ
Kl. BZH Pohár Kateřiny Schwippelové
ZH

Jankov + OMS Benešov
Maršovice + OMS Benešov
Černá Hora + OMS Blansko
ŠLP Křtiny + OMS Blansko

Noví šampioni
Upozornění – od roku 2016 budou předávány pouze poháry za tituly
Klubový Šampion, Klubový Šampion práce,
Vítěz Výstavního poháru, Vítěz Pracovního poháru
Klubový šampion
PBGV Ian des Vignes Pourpres, maj. Dagmar Vlková
BH
Calvin Klein Bohemia Horrido, maj. Ing. Arch. Eva Černohubová
Český šampion
BH
Barrow Perla Záboj, maj. Lenka Šilhanová
BH
Calvin Klein Bohemia Horrido, maj. Ing. Arch. Eva Černohubová
GBGV Dante od Veselý Anežky, maj. Alena Veselá
Šampion ČMKU
BH
Calvin Klein Bohemia Horrido, maj. Ing. Arch. Eva Černohubová
GBGV Dante od Veselý Anežky, maj. Alena Veselá
BBG Athene Blue Aledos, maj. Ing. Ph.D. Marianna Rajská
Slovenský Junior Šampion
PBGV Nadja Av Hoffvoff, maj. Kateřina Pánková
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Slovenský Šampion
BBG Athene Blue Aledos, maj. Ing. Ph.D. Marianna Rajská
PBGV Nadja Av Hoffvoff, maj. Kateřina Pánková
Bulharský šampion
PBGV Daisy Belohrad, maj. Kateřina Schwippelová
BH
Cherokee Queen´s Hermelín maj. Věra Křížová
BH
Hopeless Uni From Taija, maj. Věra Křížová
Bulharský Grand šampion
PBGV Daisy Belohrad, maj. Kateřina Schwippelová
BH
Cherokee Queen´s Hermelín maj. Věra Křížová
BH
Hopeless Uni From Taija, maj. Věra Křížová

Vyhodnocení zkoušek za rok 2015 výcvikářem BK
Na všech zkouškách, kterých se naši psi zúčastnili, byli vcelku úspěšní. Velmi
úspěšní byli modří gaskoňští baseti paní Ing. Marianny Rajské a velcí hrubosrstí
vendéenští baseti paní Aleny Veselé.
Dne 19.9.2015 proběhly klubové BZH - Halier Slovensko , z přihlášených 8 psů
bylo předvedeno
6 psů. 2 skončili ve II. ceně, ostatní v I. ceně a CACT.
Dne 3.10.2015 se konaly BZH Memoriál M. Doubka a Pohár Kateřiny
Schwippelové v Černé Hoře. Přihlášeno a předvedeno bylo10 psů.
Výsledky Pracovního poháru za rok 2015
Tereza Hlaváčková
Basset hound - fena
Amálka z Hrošecké stráně
BZH – II. cena 156 x 0,8 =
II. cena
Celkem
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125 b
15 b
140 bodů
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Veselá Alena
Velký hrubosrstý vendéénský baset – pes
Dante od Veselý Anežky
BZH II. cena 136 x 0,8 =
108,8 b
II. cena
15 b
Celkem
124 bodů
Jana Fantová
Velký hrubosrstý vendéénský baset – fena
Dasha od Veselý Anežky
ZVVZ
70 b
II. cena
15 b
BZH III. cena 135 x 0,8
108 b
BZH I. cena 175 x 0,8
140 b
I.cena
30 b
Celkem
363 bodů
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Ing. Marianna Rajská

Modrý gaskoňský baset – fena
Athene Blue Aledos
LSMP III. cena
BZH I. cena
BZH I. cena

177 b
74 b
133 b

I. cena 2 x
Celkem

60 b
494 bodů

CACT

50 b

Výsledky Výstavního poháru 2015
BH psi
1.

Calvin Klein Bohemia Horrido
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maj. E. Černohubová

77 bodů 16 výstav
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BH feny
1. Cherokee Queen’s Hermelín

maj. V. Křížová

51 bodů 11 výstav

GBGV psi
1. Dante od Veselý Anežky

maj. A. Veselá

125 bodů 24 výstav

GBGV feny
1. Dasha od Veselý Anežky

maj. J. Fantová

32 bodů 7 výstav

PBGV psi
1. Ian des Vignes Pourpres

maj. D. Vlková

98 bodů 18 výstav

PBGV feny
1. Nadja av Hoffvoff

maj. K. Pánková

95 bodů 23 výstav

BBG feny
1. Athéne Blue Aledos

maj. Ing. M. Rajská, PhD.

55 bodů 11 výstav

BBG psi
1. Jean Blue D’AN Naoned

maj. Ing. M. Rajská, PhD.

7 bodů
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33. Klubová výstava
BASSET KLUBU ČR
Konopiště
Neděle 5.6. 2016
Zveme Vás na výstavu Basset klubu ČR se zadáváním titulu „Klubový vítěz“

ROZHODČÍ
paní V. Staviarská (SK)
Basset Hound
Petit Basset Griffon Vendéen
Grand Basset Griffon Vendéen
Basset Artesian Normand
Basset Bleu de Gascogne

* Změna rozhodčího vyhrazena
Basset telegraf 1/2016
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PROGRAM
08:00
09:00
09:30
14:00
14:30

-

08:45
09:30
14:00
14:30
15:00

přejímka psů
členská schůze
posuzování v kruzích
soutěže
chovný svod *

Informace o chovném svodu dále v textu, přihláška vložena do BT

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
1.

termín*

3.5.2016

2. termín*

17.5.2016

*Datum poštovního razítka

TŘÍDY
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů

4 až 6 měsíců věku
6 až 9 měsíců věku
9 až 18 měsíců věku
15 až 24 měsíců věku
od 15 měsíců
od 15 měsíců s dokladem (kopie) o složené zkoušce
psi a feny s přiznaným titulem mezinárodním, národním, národní vítěz nebo klubový vítěz a
doklad (kopie) o titulu připojit k přihlášce
veteránů
od 8 let věku
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den
podání přihlášky. Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovaní jednici mohou být přihlášeni
pouze do jedné ze tříd uvedených na přihlášce. Ve třídě dorostu se zadává pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se
Vítěz třídy. Do třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňující k zařazení do této třídy
(certifikát pro psy loveckých plemen vydává ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1).
Pro zařazení do třídy pracovní nestačí kopie soudcovských tabulek nebo diplomu ze zkoušek.
Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy
(mezinárodní a národní šampión, národní vítěz, klubový vítěz). Tituly musejí být získány v konkurenci
dospělých. V případě, že získané tituly opravňující zařazení do třídy vítězů nebo certifikát po
absolvování předepsaných zkoušek pro třídu pracovní, nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen
zařadit psa do třídy otevřené.
Ke každé přihlášce přiložte fotokopii celého průkazu původu – platí pro všechny jedince přihlášené na
výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata.

TITULY
CAJC

CAC

res.CAC
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Čekatelství šampionátu krásy mladých ČR se uděluje psům a fenám
jednotlivě ve třídě mladých. Může být zadán psovi a feně oceněným
známkou „Výborný 1“. Titul CAJC není nárokový a uděluje se jen při
mimořádných exteriérových kvalitách jedince.
Čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám ve třídě
mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně
oceněným známkou „Výborný 1“. Titul CAC není nárokový a uděluje se
jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince
Rezervní čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám
jednotlivě ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů. Může být
zadán psovi a feně oceněným známkou „výborný 2“. Res. CAC není
nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách
jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen
jedinec oceněný známkou „Výborný 1“. Pokud na výstavě získá CAC ČR
jedinec, který má již potvrzený titul „Český šampión“, je přiznán CAC
jedinci, který ve stejné třídě obdržel res. CAC. Potvrzení titulu si ověří
9

Klubový vítěz
mladých*
Klubový vítěz*
Nejlepší mladý
plemene
(BOJ)
Nejlepší veterán
plemene(BOV)
Vítěz plemene (BOB)
Nejlepší z opačného
pohlaví
(BOS)
Vítěz výstavy (BIS)

majitel jedince oceněného psa res.CAC na sekretariátu ČMKU.
Zadává se psovi a feně, kteří byli na Klubové výstavě ve třídě mladých
oceněni známkou V1, CAJC.
Do soutěže postupují psi a feny, kteří byli na Klubové výstavě ve třídách
mezitřída, otevřená, pracovní nebo vítězů oceněni známkou V1, CAC. Psi a
feny se hodnotí zvlášť
Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech
mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1.
Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ),
nejlepší dospělí jedinci (Klubový vítěz) a nejlepší veterán plemene (BOV).
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena (Klubový vítěz mladých),
nejlepší veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Klubový
vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
Pes nebo fena Klubové výstavy, kteří byli oceněni titulem
v jednotlivých plemenech zúčastněných na Klubové výstavě.

BOB

*Tituly Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz jsou vázány na členství majitele* psa v BK ČR. Členství
v klubu je dáno - den 1.termínu uzávěrky přihlášek a je podmíněno zaplacením členských příspěvků
pro aktuální kalendářní rok.

SOUTĚŽE
Dítě a pes
Nejkrásnější pár psů
Chovatelská skupina

pro děti starší 4 let, pes musí být jednoho z posuzovaných plemen, nemusí být však na
výstavě posouzen
I. kategorie – 4 až 8 let, II. kategorie – 9 až 17 let
pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele.
do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců
jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých
spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě
posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině (pes byl v době od 30ti dnů do jednoho roku před termínem konání výstavy
vakcinován proti vzteklině).
3. Výše uvedené veterinární podmínky musí splňovat i psi návštěvníků.

PROTEST
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze pouze
z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán písemně pouze v průběhu
výstavy současně se složením jistiny ve výši 400 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava se koná podle výstavního řádu ČMKU a těchto propozic. Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným
v uznaných plemenných knihách členských států FCI. Importovaní psi musí být zapsáni v některé z českých
plemenných knih. Vystavovatel odpovídá za všechny škody psem způsobené. Pořadatel nepřebírá žádnou
odpovědnost za škody způsobené ani za škody, které vzniknou onemocněním, úhynem nebo ztrátou psa. Z výstavy
jsou vyloučeny háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato
právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Na výstavě platí zákaz změny exteriéru
psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti a základní úprava srsti a vyvazování psů na stolech.
Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán.
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Výstavní výbor ubytování nezajišťuje. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Vystavovatel
(majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu, pokud na přihlášce neuvede jinak. V případě nekonání
výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

PŘIHLÁŠENÍ NA VÝSTAVU PROVÁDĚJTE ON-LINE PŘES
DOGOFFICE : www.dogoffice.cz

A DÁLE JE ZACHOVÁNA MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ SE DOPORUČENĚ
NA ADRESU:
Vendula Vrabcová, Prácheň 168, 471 14 Kamenický Šenov, Czech
Republic, e-mail: vendula.vrabcova@seznam.cz
on-line ke stažení jsou přihlášky na: http://www.bassetklub.cz,
K přihlášce přikládejte kopii průkazu původu psa (obě strany) a kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku.

Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno cca týden před výstavou
vstupním listem. Pokud toto neobdržíte, kontaktujte, prosím, výstavní
výbor. Bez vstupního listu nebudete na výstavu přijati. Výstavní výbor může
odmítnout přijetí přihlášky, pokud tato neodpovídá výstavním předpisům a podmínkám. Pokud přihláška nebude
obsahovat všechny požadované údaje (kopie dokumentů opravňujících k zařazení do třídy pracovní či vítězů), nebo
údaje nebudou odpovídat zařazení do příslušné třídy, bude pes (fena) zařazen(a) do odpovídající třídy.

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Výstavní poplatek musí být zaplacen před podáním přihlášky přiloženou složenkou nebo bankovním převodem. Vždy
uvádějte také var. symbol – VS=500. Ústřižek složenky, případně kopii příkazu k úhradě připojte k přihlášce, jinak
nebude přihláška přijata.
Zahraniční účastníci zaplatí poplatek na místě v Kč ve výši poplatku 2. uzávěrky.
Poplatek do uzávěrky
za prvního psa člena BK (včetně katalogu)
za každého dalšího psa člena BK (bez katalogu)
za prvního psa nečlena BK (včetně katalogu)
za každého dalšího psa nečlena BK (bez katalogu)
za přihlášku do třídy dorostu a veteránů
za přihlášku do třídy štěňat
za přihlášku do soutěže Dítě a pes
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější pár
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější chov. Skup.
Do soutěží se lze přihlásit a zaplatit i v den výstavy.

3.5.2016
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17.5.2016
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UPOZORNĚNÍ

Ke dni 30.4. 2016 se uzavírá členský seznam, noví členové budou přijímáni až po klubové výstavě. Proto je
bezpodmínečně nutné, aby měli členové zaplaceny členské příspěvky již před podáním přihlášky na výstavu, jinak
budou platit zvýšené výstavní poplatky platné pro nečleny a navíc se vyřadí z možnosti získat titul Klubový vítěz
mladých nebo Klubový vítěz (viz výše odstavec Tituly).

CHOVNÝ SVOD
V neděli 5.6.2016 po skončení soutěží bude uspořádán chovný svod – bonitace. Svodu se mohou účastnit adepti
chovu ve věku minimálně 1 rok. Hodnocení psa se provádí pouze jednou za život a je definitivní, chovný svod nelze
opakovat. Přihlášku najdete jako přílohu tohoto čísla.
Při podání přihlášky ke svodu písemně předem / člen BK
Při podání přihlášky přímo v místě svodu / člen BK
Basset telegraf 1/2016

300 Kč
500 Kč
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Pro nečleny BK je jednotná cena

1000 Kč

Písemné přihlášky na chovný svod posílejte na adresu:
Vendula Vrabcová, Prácheň 168, 471 14 Kamenický Šenov, Czech Republic

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ

-

Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že průkaz bude vydán
Platný očkovací průkaz

INZERCE VE VÝSTAVNÍM KATALOGU
pro vystavovatele: krytí, prodej štěňat, …
pro firmy: prodej kynologických potřeb, úprava psů, …
sponzor:

strana A5
200
400
0

½ strany A5
100
200
0

¼ strany A5
50
100
0

Rozsah inzerátu musí odpovídat požadované velikosti formátu. Výstavní výbor si vyhrazuje právo
grafické úpravy. Pro inzerenty platí nejpozději 2. termín uzávěrky tj. 17.05.2016. Požadavek na inzerci
lze zaslat přímo na adresu definovanou pro příjem přihlášek na výstavu.

VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitel výstavy
Vedoucí výst. kruhu
Pokladník
Přejímka psů

Ing. Václav Jedlička
Mgr. Jaroslav Rataj
Věra Křížová
Jana Polakovičová
Vendula Vrabcová
Lenka Ratajová

Příjem protestů

výcvikář BK
poradce chovu BK
ekonom BK
matrikářka BK
jednatel BK
člen výboru BK

MÍSTO A KONTAKT
Zveme vás do hotelu Nová Myslivna, leží v hezkém a klidném prostředí přírodního parku v
bezprostřední blízkosti centrálního parkoviště pod zámkem Konopiště.
1.

45 km autem od Prahy – z Prahy po dálnici na Brno, výjezd u Mirošovic

2.

2 km od Benešova, města starého 900 let

3.

V okolí se nachází řada památek, z nichž nejvýznamnější je zámek Konopiště

4.
Budova je nevšední kombinací dřeva a skla s výhledem na krásnou přírodu ze všech míst
v restauraci.
http://www.e-stranka.cz/novamyslivna/misto.htm

Basset telegraf 1/2016
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17. Speciální výstava
Basset klubu ČR
Hálův Mlýn, Lažánky

Sobota 10.9. 2016
Zveme Vás na výstavu Basset klubu ČR se zadáváním titulu
„Vítěz Speciální Výstavy“

UPOZORNĚNÍ
Pro více informací sledujte web Basset klubu.

Upozorňujeme, že na tuto výstavu budou pozvánky zaslány emailem (pouze těm, na které Výbor BK
má emailovou adresu) a informace (propozice a přihláška) o výstavě budou uveřejněny na webu BK
od července 2016. Pro více informací sledujte web… Basset telegraf č.2 bude vydán v listopadu 2016,
až po této výstavě.
ROZHODČÍ
pan

Řehánek Petr

Basset Hound
Petit Basset Griffon Vendéen
Grand Basset Griffon Vendéen
Basset Artesian Normand
Basset Bleu de Gascogne

* Změna rozhodčího vyhrazena

PROGRAM
08:30
09:15
14:00

-

09:00
14:00
14:30

Basset telegraf 1/2016

přejímka psů
posuzování v kruzích
soutěže
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14:30

-

15:00

chovný svod

Informace o chovném svodu dále v textu

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
termín*
13.8.2016
*Datum poštovního razítka
2.

2. termín*

23.8.2016

TŘÍDY
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů

4 až 6 měsíců věku
6 až 9 měsíců věku
9 až 18 měsíců věku
15 až 24 měsíců věku
od 15 měsíců
od 15 měsíců s dokladem (kopie) o složené zkoušce
psi a feny s přiznaným titulem mezinárodním, národním, národní vítěz nebo klubový vítěz a
doklad (kopie) o titulu připojit k přihlášce
veteránů
od 8 let věku
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den
podání přihlášky. Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovaní jednici mohou být přihlášeni
pouze do jedné ze tříd uvedených na přihlášce. Ve třídě dorostu se zadává pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se
Vítěz třídy. Do třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňující k zařazení do této třídy
(certifikát pro psy loveckých plemen vydává ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1).
Pro zařazení do třídy pracovní nestačí kopie soudcovských tabulek nebo diplomu ze zkoušek.
Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy
(mezinárodní a národní šampión, národní vítěz, klubový vítěz). Tituly musejí být získány v konkurenci
dospělých. V případě, že získané tituly opravňující zařazení do třídy vítězů nebo certifikát po
absolvování předepsaných zkoušek pro třídu pracovní, nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen
zařadit psa do třídy otevřené.
Ke každé přihlášce přiložte fotokopii celého průkazu původu – platí pro všechny jedince přihlášené na
výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata.

TITULY
CAJC

CAC

res.CAC

Basset telegraf 1/2016

Čekatelství šampionátu krásy mladých ČR se uděluje psům a fenám
jednotlivě ve třídě mladých. Může být zadán psovi a feně oceněným
známkou „Výborný 1“. Titul CAJC není nárokový a uděluje se jen při
mimořádných exteriérových kvalitách jedince.
Čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám ve třídě
mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně
oceněným známkou „Výborný 1“. Titul CAC není nárokový a uděluje se
jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince
Rezervní čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám
jednotlivě ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů. Může být
zadán psovi a feně oceněným známkou „výborný 2“. Res. CAC není
nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách
jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen
jedinec oceněný známkou „Výborný 1“. Pokud na výstavě získá CAC ČR
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jedinec, který má již potvrzený titul „Český šampión“, je přiznán CAC
jedinci, který ve stejné třídě obdržel res. CAC. Potvrzení titulu si ověří
majitel jedince oceněného psa res.CAC na sekretariátu ČMKU.
Vítěz speciální
výstavy mladých*

Zadává se psovi a feně, kteří byli na Speciální výstavě ve třídě mladých
oceněni známkou V1, CAJC. Psi a feny se hodnotí zvlášť.

Vítěz speciální
Výstavy*

Do soutěže postupují psi a feny, kteří byli na Speciální výstavě ve třídách
mezitřída, otevřená, pracovní nebo vítězů oceněni známkou V1, CAC. Psi a
feny se hodnotí zvlášť

Nejlepší mladý
plemene
(BOJ)
Nejlepší veterán
plemene(BOV)
Vítěz plemene (BOB)

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech
mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.

Nejlepší z opačného
pohlaví
(BOS)
Vítěz výstavy (BIS)

Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1.
Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ),
nejlepší dospělí jedinci (Nejkrásnější pes výstavy) a nejlepší veterán
plemene (BOV).
Do soutěže nastupují Nejkrásnější mladý pes a fena, Nejkrásnější veterán
pes a fena a Nejkrásnější dospělí jedinci pes a fena opačného pohlaví než
je jedinec, který obdržel titul BOB.
Pes nebo fena Speciální výstavy, kteří byli oceněni titulem
v jednotlivých plemenech zúčastněných na Klubové výstavě.

BOB

*Tituly Vítěz speciální výstavy mladých a Vítěz speciální výstavy jsou vázány na členství majitele psa
v BK ČR.

SOUTĚŽE
Dítě a pes
Nejkrásnější pár psů
Chovatelská skupina

pro děti starší 4 let, pes musí být jednoho z posuzovaných plemen, nemusí být však na
výstavě posouzen
I. kategorie – 4 až 8 let, II. kategorie – 9 až 17 let
pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v
majetku jednoho majitele.
do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců
jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých
spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě
posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině (pes byl v době od 30ti dnů do jednoho roku před termínem konání výstavy
vakcinován proti vzteklině).
3. Výše uvedené veterinární podmínky musí splňovat i psi návštěvníků.

PROTEST

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze pouze
z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán písemně pouze v průběhu
výstavy současně se složením jistiny ve výši 400 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Basset telegraf 1/2016
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Výstava se koná podle výstavního řádu ČMKU a těchto propozic. Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným
v uznaných plemenných knihách členských států FCI. Importovaní psi musí být zapsáni v některé z českých
plemenných knih. Vystavovatel odpovídá za všechny škody psem způsobené. Pořadatel nepřebírá žádnou
odpovědnost za škody způsobené ani za škody, které vzniknou onemocněním, úhynem nebo ztrátou psa. Z výstavy
jsou vyloučeny háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato
právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Na výstavě platí zákaz změny exteriéru
psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti a základní úprava srsti a vyvazování psů na stolech.
Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán.
Výstavní výbor ubytování nezajišťuje. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Vystavovatel
(majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu, pokud na přihlášce neuvede jinak. V případě nekonání
výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

PŘIHLÁŠENÍ NA VÝSTAVU PROVÁDĚJTE ON-LINE PŘES
DOGOFFICE : www.dogoffice.cz

A DÁLE JE ZACHOVÁNA MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ SE DOPORUČENĚ
NA ADRESU:
Jana Polakovičová, Thámova 8, Praha 8, 186 00
tel.: +420 725 531 318, e-mail : jpolakovicova@seznam.cz
on-line ke stažení jsou přihlášky na: http://www.bassetklub.cz,
K přihlášce přikládejte kopii průkazu původu psa (obě strany) a kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku.

Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno cca týden před výstavou
vstupním listem. Pokud toto neobdržíte, kontaktujte, prosím, výstavní
výbor. Bez vstupního listu nebudete na výstavu přijati. Výstavní výbor může
odmítnout přijetí přihlášky, pokud tato neodpovídá výstavním předpisům a podmínkám. Pokud přihláška nebude
obsahovat všechny požadované údaje (kopie dokumentů opravňujících k zařazení do třídy pracovní či vítězů), nebo
údaje nebudou odpovídat zařazení do příslušné třídy, bude pes (fena) zařazen(a) do odpovídající třídy.

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Výstavní poplatek musí být zaplacen před podáním přihlášky přiloženou složenkou nebo bankovním převodem. Vždy
uvádějte také var. symbol – VS=500. Ústřižek složenky, případně kopii příkazu k úhradě připojte k přihlášce, jinak
nebude přihláška přijata.
Zahraniční účastníci zaplatí poplatek na místě v Kč ve výši poplatku 2. uzávěrky.
Poplatek do uzávěrky
za prvního psa člena BK (včetně katalogu)
za každého dalšího psa člena BK (bez katalogu)
za prvního psa nečlena BK (včetně katalogu)
za každého dalšího psa nečlena BK (bez katalogu)
za přihlášku do třídy dorostu a veteránů
za přihlášku do třídy štěňat
za přihlášku do soutěže Dítě a pes
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější pár
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější chov. Skup.
Do soutěží se lze přihlásit a zaplatit i v den výstavy.

13.8.2016
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CHOVNÝ SVOD
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V sobotu 10.9.2016 po skončení soutěží bude uspořádán chovný svod – bonitace. Svodu se mohou účastnit adepti
chovu ve věku minimálně 1 rok. Hodnocení psa se provádí pouze jednou za život a je definitivní, chovný svod nelze
opakovat.
Při podání přihlášky ke svodu písemně předem / člen BK
300 Kč
Při podání přihlášky přímo v místě svodu / člen BK
500 Kč

Pro nečleny BK je jednotná cena

1000 Kč

Písemné přihlášky na chovný svod posílejte na adresu:
Vendula Vrabcová, Prácheň 168, 471 14 Kamenický Šenov, Czech Republic

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ

-

Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že průkaz bude vydán
Platný očkovací průkaz

INZERCE VE VÝSTAVNÍM KATALOGU
pro vystavovatele: krytí, prodej štěňat, …
pro firmy: prodej kynologických potřeb, úprava psů, …
sponzor:

strana A5
200
400
0

½ strany A5
100
200
0

¼ strany A5
50
100
0

Rozsah inzerátu musí odpovídat požadované velikosti formátu. Výstavní výbor si vyhrazuje právo
grafické úpravy. Pro inzerenty platí nejpozději 2. termín uzávěrky tj. 23.8.2016. Požadavek na inzerci
lze zaslat přímo na adresu definovanou pro příjem přihlášek na výstavu.

VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitel výstavy
Vedoucí výst. kruhu
Pokladník
Přejímka psů
Příjem protestů

Ing. Václav Jedlička
Mgr. Jaroslav Rataj
Věra Křížová
Jana Polakovičová
Lenka Ratajová

výcvikář BK
poradce chovu BK
ekonom BK
matrikářka BK

MÍSTO A KONTAKT
Rekreační středisko
Hálův mlýn
Lažánky 42, 664 71
vedoucí restaurace a ubytování: Kateřina Veselá
telefon: +420 601 351 408 e-mail: veselyHmlyn@email.cz
GPS: 49°15'51.481"N, 16°22'2.446"E

Vyhlášení Pracovního poháru na rok 2016
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a zahraniční
členy.
1. Pracovního poháru BKČR se může zúčastnit jedinec v majetku člena BK.
2. Do výsledku pracovního poháru se započítávají bodové výsledky ze zkoušek dle platného
zkušebního řádu ČMMJ a ze soutěží se zadáváním titulů CACT a CACIT na území ČR. Pokud
se jedinec zúčastní stejných zkoušek v zahraničí, výsledky se započítávají stejným
způsobem.
Basset telegraf 1/2016
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3.

4.

Výpočet bodové hodnoty z absolvování zkoušek (soutěže) se provede prostým vynásobením
dosaženého bodového hodnocení příslušným koeficientem a k tomuto výsledku se
připočítávají prémiové body (např. CACT, resCACT, CACIT, resCACIT, I. cena atd.)
Pro jednotlivé zkoušky a soutěže jsou přiřazeny následující koeficienty:
•
ZV – 1,0
•
BZ – 1,6
•
PZ – 1,0
•
BZH – 0,8
•
LZ – 1,0
•
ZH – 1,7
•
VZ – 1,0
•
PZB – 1,4
•
ZVVZ - 1,0
Prémiové body se počítají dle následujícího klíče:
•
CACIT – 80 bodů
•
resCACIT – 40 bodů
•
CACT – 50 bodů
•
resCACT - 25 bodů
•
Diviačar – 50 bodů
•
I. cena – 30 bodů
•
II. cena – 15 bodů

5.
6.
7.
8.

Zúčastní-li se pes či fena zkoušek, kde se prokazuje hlasitost, tzn. Zkoušky ZV, LZ, PZ, VZ,
ZH, BZH jako hlásič, PZB jako hlásič a tyto s úspěchem absolvuje, připočte se k celkovému
výsledku 20 bodů.
Celkový bodový výsledek se stanoví součtem vypočítaných bodových hodnot všech zkoušek
a soutěží, absolvovaných v daném kalendářním roce, s ohledem na bod 3 tohoto řádu.
Pořadí stanoví výcvikář klubu dle výsledků zaslaných pořadatelem zkoušek a soutěží nebo
vůdcem.
Pořadí v pracovním poháru se stanovuje pro každé plemeno zvlášť. Každý vítěz obdrží titul
„Vítěz pracovního poháru – příslušný rok“
Termín uzávěrky je stanoven na 31.12. 2016 (datum poštovního razítka)

Vyhlášení Výstavního poháru na rok 2016
Basset klub ČR vyhlašuje soutěž o
Vítěze výstavního poháru pro rok 2016
Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české
a nově pro zahraniční členy. Z každé výstavy v roce 2016 se započítá pouze
nejvyšší dosažené ocenění podle následujícího klíče:
- CACIB, Klubový vítěz 6 bodů
- res. CACIB, Klubový vítěz mladých 5 bodů
- CAC, vítěz třídy, res. CAC, CAJC nebo jiné čekatelství šampionátu 4 body
- výborný 1 až 4 - 3 body
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- výborný bez pořadí, velmi nadějný 2 body
- nadějný 1 bod
Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi a feny v majetku členů Basset klubu ČR
Termín uzávěrky je stanoven na 31.12.2016 (datum poštovního razítka)
Výsledky budou uveřejňovány průběžně a úplné výsledky budou uveřejněny v BT
1/2017
Upozornění: V BT budou zveřejněny výsledky těch účastníků, kteří do
termínu uzávěrky zaslali výsledky z alespoň pěti výstav na adresu Soňa
Viková, Hradiště 19, 336 01 Blovice
e-mail: sona.vikova@seznam.cz.

Velký vendén je prostě lovec!
Mnohý chovatel to jistě zná, chováme lovecké plemeno a přesto jsme velmi ostražití, když si chce naše
štěňátko odnést myslivec. I já jsem zpočátku měla obavy, když si Jana Fantová chtěla do Krušných
Hor odvézt Daschu z našeho „ D „ vrhu „ od Veselý Anežky „ . Dášenka byla všemi preferované a
nejvíc rozmazlované štěňátko, ale myslím, že to bylo řízení osudu.
Jana a její manžel František dokázali, že jsem zcela změnila názor na myslivce a myslivost vůbec.
Psům se věnují, chodí denně do lesa, jsou s nimi stále v kontaktu, nezavrhují ani mazlení…
U Daschy dokázali hned od počátku podchytit její lovecký talent a rozvíjet ho správným směrem. A tak
jsem každou chvíli od Jany dostala zprávu o tom, co se zase Dášence v lese povedlo…
Tenhle e-mail přišel v říjnu 2015 a úplně mne dojal. Jana je skvělá vypravěčka a tak ho předávám jak
došel :
„Ahoj Alenko,
zatímco vy jste se připravovali na výstavu, předvedla Dášenka skvělý výkon při dosledu postřelené
laně.
Fanda střílel na laň do stráně a asi se mu tam "připletla" nějaká větvička, takže jí střelil hodně dozadu,
ale to jsme zjistili až za dlouho ...
Nicméně, koukli jsme na nástřel, kde jsem objevila kapičku barvy a kousíček jater, tak jsme si říkali, že
je to dobré, že necháme laň chvíli v klidu, ona zalehne a zhasne. Jak jsme se mýlili ...
Jeli jsme tedy domů, dali si lehkou snídani a rozmýšleli, koho vezmeme - Eru nebo Daschu? Nakonec
to vyhrála Dášenka, jde pomalu, lépe drží stopu.
Naložili jsme tedy Dášenku a vyrazili. Na nástřelu se hned chytla, zalehla do řemene a šla, nenechala
se ani strhnout stopami ostatní zvěře, která tam byla. Šla pomalu, občas byly vidět na lístku nebo
jehličí kapičky barvy, ale hodně malinko, což nás trochu znervózňovalo. Ale Dášenka šla s jistotou. Na
jednom místě se zastavila a tam byla část natráveného obsahu žaludku, to už jsme věděli, že je něco
špatně. Jak jsme tam tak stáli, tak jsem si najednou všimla, že za smrkem vyrazil kus, byla to naše
postřelená laň. Bohužel běžela od nás a mezi stromy ji nešlo dostřelit. Ještě jsme kousek popošli,
Dášenka už byla celá divá, hodně táhla a začala pokníkávat. Rozhodli jsme se ji vypustit z řemene,
ona hned vyrazila a zmizela mezi stromy. Pospíchali jsme za nimi, cestou zběžně kontrolovali zápory a
kapky barvy, když tu najednou nedaleko od nás slyšíme, jak Dascha hlubokým hlasem zahlásila.
Ještě jsme kus popoběhli a už vidíme, jak Dášenka stojí před takovým ostrůvkem ostružiní a maliní a v
něm stojí laň. Pak už to šlo všechno rychle! Dostřelit, nechat Dášenku očuchat a trochu poškubat,
hodně pochválit, vyvrhnout …
Ani si nedokážeš představit, jakou nám udělala obrovskou radost. Byl to její první dosled postřelenéživé zvěře (nepočítám to prase v řepce ), kdy pracovala kus na řemeni, pak na volno a už to bylo jen a
jen na ní, jak se s tím vypořádá. A vypořádala se na 1* a to jí nejsou ani dva roky!!! Je opravdu moc
šikovná, s každým takovým dosledem bude získávat víc a víc zkušeností a vše bude lepší a lepší.
Pozdrav všem.
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Jana „
Co dodat? Vendéni jsou skvělí společenští psi, mazlíci, prostě gaučáci …, ale především jsou to lovci a
to je jejich podstata. Když jim dáme možnost vybrat si, vyberou si raději práci v lese než ten
nejpohodlnější gauč.
Alena Veselá

Crufts 2016
Na podzim loňského roku naše PBGV Nadja (Jch/Ch. Nadja av Hoffvoff) získala nominaci na
prestižní výstavu Crufts. To, že se v březnu vydáme do Anglie, bylo jasné. Méně jasné už bylo, jak to
vše dopadne.
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Přípravy začaly v říjnu a do konce roku jsem věděla, že společnost nám budou dělat dva australští
ovčáci, které budu předvádět. Crufts se blížil a nervozita stoupala. Pro nás celkem nezvyklé uveřejnění
pouze počtu psů v plemeni nás nechávalo v nervozitě do poslední chvíle. Po výborné sobotě, kde oba
dva australáčci, které jsem handlovala, třídu vyhráli, jsem odvážně pomýšlela na jedno z prvních pěti
míst ve třídě i pro Nadju. U vchodu do haly o půl 7 ráno jsem hledala konkurentky ve třídě. Předchozí
ročníky obsazovaly třídu yearling pouze nárazově, takže jsem neměla tušení, co nás čeká. Polovinu fen
ve třídě jsem znala, druhá mi však nic neříkala. Panika, internetové hledání na telefonu! Ani Google
neporadil a moje představa umístění mezi 7 fenami mizela rychleji, než jsem čekala.
Podpora zbytku naší skupiny mi dodává na odvaze a okolo 12 hodiny nastupujeme do kruhu.
Rozhodčím je pan Phil Freer, Anglie. Po klasickém posouzení na stole a v pohybu následuje výběr pěti
nejlepších fen v boji o pořadí. ZŮSTÁVÁME! Velká úleva a dál už jen mlhavé vzpomínky. Ve finále
získáváme umístění RESERVE, ač třetí místo nám uteklo doslovně o skok. Moje radost nebere konce!
Velké překvapení, že fenka z Evropy, která je naší konkurentkou pravidelně v zahraničí, stojí
v umístění až za námi.
Po dvou dnech na výstavě a krásných výsledcích fotíme, pláčeme a všichni tomu nevěříme.
Konečně vytoužená úleva a čas na stánky. Večer nás čeká podívaná BIS, což je vždy moc krásná
ceremonie, a den na to náročná cesta domů.
Celkem se na výstavě sešlo něco okolo 70 petitů. Bylo na co se dívat od rána do večera. Nejen
psi z Anglie, ale i ze zbytku Evropy měřili svoje síly. Zajímavé bylo sledovat mnoho stylů úpravy, který
nakonec ve výsledném hodnocení nehrál roli.
Pevně věřím, že za rok se sem vrátíme a znovu poměříme síly výběrem těch nejlepších, které
Evropa nabízí.
BOB – CC pes - TAGLINES DOUBLE WITH FUN WITH SOLETRADER (majitel MRS S, MISS E &
MRS W ROBERTSON & DOHERTY)
CC fena - CH SOLETRADER ANNIE MAC
Best Puppy - SOLETRADER VALENTINO ROSSI
Pozn: V Anglii se třídě uděluje 1. - 5. místo (1. místo, 2. místo, 3. místo, reserve, VHC). Vyjma
vystavení a vyvenčení na hoblinách musí být pes neustále na „benchi“. Jedná se o číselně přidělený
box pro klec či přepravku.
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Něco o Nadje
* 15. 6. 2014, Norsko, chovatel Per Hoff
N UCh. Around Next Best Thing x Soverbo's Vicky
2. místo ve skupině všech mladých – Pes roku ČMKU 2015
BIG 2, BIG 4, 8x BOB, 4xBOS, 8x CACIB, 3x r. CACIB, 14x BOJ, 6x CAC, 13x CAJC, 2xCAC ČMKU,
Národní vítěz 2016, Junior club winner 2015, 3x vítěz třídy mladých, PRM SLO (JBOB), JCH CZ, JCH
SK, CH SK
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Modrý gaskoňský baset
Modrý gaskoňský baset

(Basset Bleu de Gascogne)
Standard č. 35/24.01.1996/F
Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková
Datum zveřejnění platného standardu: 24. 01. 1996
Původ: Francie
Použití: honič používaný k lovu se střelnou zbraní, někdy ke štvaní, stejně dobře pracuje sám jako ve
smečce.
Klasifikace F.C.I. skupina 6 honiči, barváři a plemena příbuzná
sekce 1.3 malí honiči s pracovní zkouškou
Krátký výtah z historie:
Plemeno se znovu objevilo ke konci 19. století díky nadšení několika lovců ze západní
Francie.
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Celý jeho vývoj probíhal vyváženě, byly kladeny stejné požadavky jak na zlepšování jeho
morfologických kvalit, tak na zachování všech specifických loveckých schopností honičů
z „Jihozápadu“.
Celkový vzhled:
Velmi typický baset, mající všechny znaky velkého plemene, z něhož vzešel,
dosti silný , není však nijak lymfatický.
Důležité proporce:
výška/délka těla ……………………..…………okolo 5/8
výška hrudníku/výšce v kohoutku………..okolo 2/3
Použití/povaha:
Použití: má velmi jemný nos. Je aktivní, čilý a vytrvalý, přizpůsobivý ke způsobu lovu, pro nějž je
použit. Má výborný znělý hlas; výborně se drží ve smečce.
Povaha:
Pes přítulný a veselý, s potřebou pohybu.
Hlava:
Mozková část:
Mozkovna: z pohledu zepředu je mírně klenutá, není příliš široká. Týlní hrbol je zřetelný. Při pohledu
seshora je zadní část mozkovny oválná. Fronta je plná.
Stop:
je málo výrazný.
Obličejová část:
Nos:
černý, široký, nozdry dobře otevřené.
Pysky: dost vyvinuté, spadající, překrývající spodní čelist, což dává čenichové partii hranatý tvar.
Koutek je dobře viditelný, nikoli však volný (větrný).
Nosní hřbet:
Je stejně dlouhý jako mozkovna, mírně vyklenutý.
Čelisti: mají nůžkový skus. Řezáky jsou dobře postavené.
Líce:
suché, kůže na nich může tvořit jednu nebo dvě vrásky.
Oči:
mají oválný tvar, zdají se hluboko uložené, jsou hnědé. Mají mírný výraz, poněkud smutný.
Uši:
jsou to typické uši modrých gaskoňských honičů. Jsou jemné, stáčejí se, jsou zakončené do
špičky, a mohou délkou přesahovat konec nosu. Ucho má úzký úpon a je nasazené výrazně
pod linií očí.
Krk:
je dost dlouhý, mírně klenutý. Má mírný lalok.
Hřbet: dlouhý, pevný.
Bedra: krátká, dobře napojená, někdy klenutá.
Záď:
mírně šikmá (spáditá).
Hrudník:
Je mohutný, poměrně dlouhý, dosahuje pod úroveň lokte. Hrudní kost je dlouhá, tvoří
výrazné předhrudí a dosahuje hodně dozadu.
Žebra: jsou hodně klenutá.
Slabiny: jsou pevné.
Prut:
je silný u kořene, nesený šavlovitě, někdy s delšími chlupy na spodní straně (osinatý). V
klidu dosahuje přesně k zemi.
Končetiny:
Hrudní končetiny:
Celkový pohled: jsou silné, toleruje se, pokud jsou mírně vytočené (polovytočené).
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Lopatka: svalnatá, ne hrubá, šikmo uložená.
Lokty: přiléhají k tělu.
Tlapky: nají tvar delšího oválu, prsty jsou suché a sevřené. Polštářky a drápy jsou černé.
Pánevní končetiny:
Celkový pohled:
Při pohledu zezadu jsou sedací hrbol, střed stehna, hlezenní kloub, nadprstí a tlapka v jedné
ose.
Stehno: dlouhé a svalnaté.
Hlezno: široké, mírně úhlené, dost nízko u země.
Záprstí: krátké a silné.
Pohyb: pravidelný a dosti lehký.
Kůže:
není příliš jemná, je pružná. Je černá nebo silně mramorovaná černými skvrnami, nikdy čistě
bílá. Viditelné sliznice jsou černě pigmentované.
Srst:
krátká, dost tvrdá, dobře pokrývající kůži.
Zbarvení: černé a bílé chlupy jsou celkově promíšené (bělouš), což psu dává břidlicově modrý odstín;
Jsou povoleny i černé plotny většího či menšího rozsahu. Dvě černé plotny (maska) jsou vždy
umístěny po obou stranách hlavy, pokrývají uši, jsou rozloženy okolo očí a končí na lících; na
temeni mozkovny se nespojují, jsou rozděleny bílou lysinou, v jejímž středu se často nachází
malá černá skvrna, typická pro plemeno; dva znaky pálení více či méně výrazného jsou umístěny
nad očima (čtyřočák); pálení se nachází také na lících, pyskách, vnitřní straně uší, na končetinách
a u kořene ocasu.
Výška v kohoutku:
od 34 do 38 cm.
Chyby:
všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být
penalizovány podle stupně jejich závažnosti.
hlava:
mozkovna příliš široká a plochá
ucho nasazené vysoko, široké, silná kůže, zakulacený konec
oko kulaté, vystouplé
krk: krátký
tělo: dlouhé, měkká hřbetní linie, chybějící substance, vpáčená hrudní kost, plochá žebra, zakřivený
prut
hrudní končetiny:
strmě uložená lopatka, rozbíhavá záprstí, boule na nohou, vybočené lokty, měkké prsty
pánevní končetiny:
hlezna sbíhavá (kravský postoj) nebo příliš široce postavení při pohledu zezadu
srst: příliš krátká a jemná
zbarvení: pálení příliš světlé
povaha: nedůvěřivý jedinec
Vylučující vady:
•
netypický jedinec
•
přehnaně dlouhý rámec
•
vybočené hrudní končetiny
•
deformovaná žebra
•
světlé oko
•
chybný skus (předkus, podkus)
•
těžké anatomické deformace
•
invalidní postižení
•
jedinec bázlivý nebo agresivní
•
jiné zbarvení, než jaké uvádí standard
NB: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.
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Modrý gaskoňský baset – pes
Jean Bleu Dan Naoned
Ing. Marianna Rajská

NÁVOD NA PŘIHLAŠOVÁNÍ VÝSTAVY PŘES DOGOFFICE –
ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ
Vážení přátelé,
Basset klub se rozhodl jít s dobou a být moderním klubem a proto od roku 2016 zavádíme novinku při
zpracování našich klubových výstav, budete mít možnost hlásit se na naši výstavu přes Dogoffice –
on-line přihlášení.
Podotýkám, že možnost hlásit se e-mailem nebo poštou u paní Vrabcové zůstane nadále zachována.
Někteří již jistě tuto službu používáte léta při přihlašování na výstavy jak v České republice , tak
v cizině, ale někteří o této službě slyšíte možná po prvé a proto Vám stručně popíšu, jak služba
funguje.
V systému Dogoffice http://www.dogoffice.cz/ se přihlásíte poprvé jako Nový uživatel, zde vyplníte
všechny své osobní údaje vč. e-mailu, na který Vám pak budou chodit potvrzení
o přihlášení psa
na výstavu, upozornění na vstupní list atd.
Dále si v rubrice Moji psi vyplníte velmi pečlivě údaje o svém pejskovi, nahrajete naskenované obě
strany rodokmenu, pokud u něj máte zkoušky nebo šampionáty, nahrajete naskenované certifikáty.
Všechny tyto údaje zůstávají v Dogoffice napořád nahrané, takže již nemusíte znovu nic vypisovat a
můžete používat při přihlašování na všech českých výstavách, které tuto službu používají.
Samozřejmostí je možnost údaje kdykoliv opravovat, rušit, přidávat další psy atd. Dogoffice hlídá data
narození, takže se nemůže stát, že pes, který patří do mladých by byl omylem přihlášený do některé
kategorie dospělých. Toto se nestane, protože se tyto kategorie vůbec nenabídnou, nabídne se pouze
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třída mladých. Stejné je to s třídou pracovní a šampionů, pokud nenahrajete tyto certifikáty, nemůžete
se tam přihlásit.
Pečlivě si promyslete zařazení psa do třídy, sami ji pak již nemůžete opravovat v systému Dogoffice,
ale není problém se obrátit na pořadatele výstavy a ten třídu změní, ale pouze do konce poslední
uzávěrky, toto se týká i mezinárodních a národních výstav.
Dopředu si nachystejte naskenovaný rodokmen pejska z obou stran, event. naskenované
certifikáty.Používejte malé rozlišení max. do 500 Kb, velké soubory by systém nepřijal.
Až máte nahrané všechny pejsky, můžete přistoupit k přihlášení na výstavu. Kliknete na tlačítko Nová
přihláška a dole odkliknete Pokračovat na přihlášení psů.
V rubrice Výstavy vybíráte tu výstavu na kterou se chcete přihlásit, zaznačíte třídu, do které se
hlásíte a vyberete ze svých nahraných psů psa, kterého chcete na výstavu přihlásit.
Při přihlašování na výstavu musíte již mít naskenovanou i platbu za výstavu, kterou si dopředu
připravíte, protože bez naskenované platby Vás systém nepustí dál na ukončení zpracování přihlášky
Při platbách uvádějte jako specifický symbol Váš telefon, jen takto bychom Vás mohli
kontaktovat, pokud by na účtě byla platba, ale chyběla by přihláška.
Pozor: důležité je celou přihlášku dotáhnout až do konce, aby nedošlo k tomu, že přihláška by nebyla
v Dogoffice a klub měl pouze platbu. To by bylo pro Vás velké zklamání. Jednoduché ověření je to, že
Vám ihned přijde na Váš uvedený email potvrzení z Dogoffice, že Vaše přihláška byla přijata a
bude dále zpracována. Pokud toto nedojde nejdéle do půl hodiny, je něco špatně a musíte jít do
Dogoffice do rubriky Moje přihlášky a pokud tam tato přihláška není, musíte začít znovu, něco bylo
špatně udělané.
V rubrice Moje přihlášky můžete kontrolovat své všechny aktuální přihlášky, kontrolovat
momentální stav zpracování (nová, přijatá, zpracovaná) a až se objeví vstupní list, můžete si ho sami
stáhnout. Systém však bude rozesílat vstupní listy emailem na Vaši emailovou adresu.
V rubrice Statistika můžete sledovat počet přihlášených psů na libovolnou výstavu.
Zkuste si přihlásit se v Dogoffice již teď, nic tomu nebrání a v klidu si vyzkoušejte nahrát si tam svého
pejska a pokud si nebudete vědět rady nebo se Vám něco při nahrání nebude dařit, klidně se ptejte
e-mailem na hermelins@gmail.com nebo volejte na mobil 723 548 643. Ráda poradím.
Je lepší si to vyzkoušet hned, však se nic neděje, v nejhorším případě ze systému odejdete
a druhý
den to zkusíte znovu. A když se to povede, máte na příště dost práce ušetřené, proč stále dokola
vyplňovat stejné údaje, když je můžete vyplnit jen jednou a už je to napořád
a stačí jen pár
kliknutí a pes je bez chyb přihlášený.
Věra Křížová

Podílejte se na tvorbě BT i Vy!
Chcete-li zveřejnit fotky svých pejsků, nebo nějaký zajímavý článek, neváhejte a zasílejte své
příspěvky na email libor.fort@gmail.com
Pokud jste nenašli svůj článek v tomto čísle byl z důvodu množství obsahu přesunut do příštího BT.
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Cena za balení
Puppy All 20kg
Junior Large 20kg
Adult Medium 20kg
Adult Large 20kg
High Energy 20kg
Adult Mini 13kg
Adult Low Activity 13kg

Protein
30%
27%
26%
25%
35%
28%
25%

19%
14%
16%
14%
23%
17%
9%

Tuk
999,999,899,899,999,749,799,-

Složení: kuře, kuřecí játra, brambory, kukuřice, kuřecí tuk (chráněno tokoferoly, zdroji vitaminu E),
lososovy olej, přírodní chuť, sušená jablka, pivovarské kvasnice, rajčata, minerální látky, glukosamin
hydrochlorid, chondroitin sulfát, DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, fruktooligosacharidy,
probiotika (Enterococcus faecium), chelatovaná měď, cholinchlorid, oxid zinečnatý, organicky mangan,
organicky selen, biotin, niacin, pantotenan vápenatý, vitamin A, vitamin B12, přídavek riboflavinu
(zdroj vitaminu B2), thiamin mononitrát (zdroj vitaminu B1), pyridoxin hydrochlorid (zdroj vitaminu B6),
kyselina listová, vitamin D3, vitamin E (alfatokoferol).
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Obsah BT 1/2016
Adresář výboru Basset klubu ČR
Prosba výboru BK
Kalendář akcí
Noví šampioni
Vyhodnocení zkoušek za rok 2015
Výsledky pracovního poháru 2015
Výsledky výstavního poháru 2015
33. KV
17. SV
Vyhlášení pracovního poháru 2016
Vyhlášení výstavního poháru 2016
Velký vendeén je prostě lovec
Crufts 2016
Modrý gaskoňský basset
Návod na přihlašování výstavy přes DO

1
2
3
3
4
4
6
8
13
17

Obsah
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Cena inzerce
celá strana
½ strany
¼ strany

200 Kč
100 Kč
50 Kč

Za každou fotografii nebo grafiku
Pro nečleny klubu jedna celá strana
Pro sponzory klubu

50 Kč
400Kč
zdarma

Obálka
Přední strana obálky: Modrý gaskoňský baset
fena - ATHENE BLUE ALEDOS
pes - JEAN BLUE D´AN NAONED
Zadní strana obálky: vrh ch.stanice Queen’s Hermelín

Členské příspěvky
Roční poplatky

zápisné (pouze nový člen)

150 Kč

nový člen, člen

400 Kč

rodinný člen, děti, důchodci

200 Kč

invalidé

200 Kč

Ústřižek složenky nebo jiné potvrzení platby posílejte na adresu matrikářky klubu:
Jana Polakovičová, Thámova 8, Praha 8, 186 00
tel.: +420 725 531 318, e-mail : jpolakovicova@seznam.cz
Průkaz člena BK ČR obdrží pouze noví členové.

Variabilní symboly na složenky
100
200
220
250

členské příspěvky
krycí list – fena
krycí list – pes
štěňata

300
500
600
800

inzerce
klubová výstava
speciální výstava
ostatní platby (almanach apod.)

Důležité adresy a telefony
Českomoravská kynologická unie
Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy, 182 53, tel.: 602 216 874

-

vydávání osvědčení šampionátu
registruje chráněný název chovatelské stanice

Českomoravská kynologická jednota
Jungmanova 25, 115 25 Praha 1, tel.: 224 948 472, 224 949 511
vydává průkazy původu pro lovecká plemena

-

vede plemennou knihu pro lovecká plemena
vydává osvědčení o pracovní zkoušce jako doklad k přihlášce do třídy pracovní
vydává exportní průkazy původu (paní Doubková)

Basset telegraf 1/2016

30

BASSET TELEGRAF – klubový zpravodaj Basset klubu ČR
Určeno výhradně pro členy Basset klubu ČR
povoleno ev. č. MK ČR E 12296
vydává: Basset klub ČR
odpovědný redaktor: Libor Fořt
redakční rada : výbor Basset klubu ČR
sazba a grafická úprava: Jiří Mašek ml.
tisk : Tiskárna NEOSET , Ke Březině 86, 142 00 Praha – Písnice
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