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Adresář členů výboru Basset klubu ČR

předseda:

Kateřina Schwippelová

U Mlýna 8

267 29 Zadní Třebáň

tel.: +420 603 261 210

e-mail: schwippelova@seznam.cz

hlavní poradce chovu:

Jiří Mašek

Městec 2

538 63 Chroustovice

tel.: +420 461 100 075, +420 736 605 105

e-mail: masek.jirka@worldonline.cz 

místopředseda:

Soňa Viková

Pod vrchem 50, 312 00 Plzeň

tel.: +420 603 820 844, +420 371 523 380
e-mail: sona.vikova@seznam.cz

výcvikář:

Ing. Václav Jedlička

9. května 533
664 56 Blučina

tel.: +420 737 703 959
e-mail:

jednatel:

Vendula Vrabcová

Prácheň 168

471 14 Kamenický Šenov
tel.: +420 487 727 740, +420 732 571 122

e-mail: vendula.vrabcova@seznam.cz

ekonom:

Věra Křížová

Popelova 22

620 00 Brno
tel.: +420 545 219 777, +420 723 548 643

e-mail: hermelins@gmail.com 

tiskový referent:

Aleš Chamrád

Rezkova 2
700 30 Ostrava

tel.: +420 724 118 584
e-mail: chamrad@volny.cz

matrikář:

Jana Polakovičová

Borač 48
592 61 Doubravník

tel.: +402 604 998 266
e-mail : jpolakovicova@seznam.cz

zástupce VBK pro PBGV – poradce chovu PBGV:

Mgr. Jaroslav Rataj

Hory-Kloboučníkov čp. 4

259 01 Votice
tel.: +420 606 767 639

e-mail: jarda.rataj@seznam.cz

Sponzor

http://www.proplan.cz

Čestný člen výboru

Helena Partlová
Václavice 103
463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: +420 482 723 188, +420 736 765 088
e-mail: dominik@web-dog.net

http://www.bassetklub.cz

e-mail: bassetklub@seznam.cz

Basset telegraf 1/2013                                                                                                           1

mailto:bassetklub@seznam.cz


Výbor Basset klubu děkuje Výbor Basset klubu děkuje 

paní Zábojové Ireněpaní Zábojové Ireně  
za velkorysý sponzorský finanční dar.za velkorysý sponzorský finanční dar.

Kalendář Basset klubu ČR 2013
Datum Typ Místo Rozhodčí Uzávěrka

9.6.2013 Klubová Konopiště Carla Gerber 30.4.2013, 16.5.2013

14.9.2013 Klubová Podmitrov Řehánek Petr 25.7.2013, 27.8.2013

Kalendář Basset klubu SR 2013
Datum Typ Místo Rozhodčí Uzávěrka

22.6.2013 Klubová Gaderská dolina Petržel Ladislav 10.5.2013

Kalendář zkoušek 2013
Datum Typ Místo Druh Informace

27.4.2013 BZH MS Neustupov Výcvikový den Mgr. Rataj

28.9.2013 BZH Lučenec, SK Mezinárodní BZH Ing. Jedlička

5.10.2013 BZH Černá Hora (okr.Blansko) Memoriál M. Doubka, pohár K. Schwippelové Ing. Jedlička

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 

Potvrzení platby Basset Klubu ČR můžete posílat naskenované emailem na 
adresu matrikářky BK paní Polakovičovou:

jpolakovicova@seznam.cz

Vše co chcete mít uvedeno na www stránce Basset Klubu, ať jde o uveřejnění 
psa, inzerci, odkaz na stránky, štěňata, vše je třeba zaslat emailem na 
tiskového referenta BK pana Chamráda:

chamrad@volny.cz
Děkuje výbor BK
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Noví šampióni

Český šampion                                                        
BH Malrich Diamondback, maj. Věra Křížová
GBGV Lucrezia Danda Bohemia, maj. Alena Veselá

Český junior šampion                                                                             
BH Jimmy Fox od Berounky, maj. L. a J. Pazderníkovi

Rakouský junior šampion                                                       
GBGV Lucrezia Danda Bohemia, maj. Alena Veselá

Bulharský šampion                                                                 
BH Bassbarr Charllote, maj. Kateřina Schwippelová
BH Cerruti Queen's Hermelín, maj. Soňa Viková
BH Malrich Diamondback, maj. Věra Křížová

Bulharský grand šampion                                                      
BH Bassbarr Charllote, maj. Kateřina Schwippelová
BH Cerruti Queen's Hermelín, maj. Soňa Viková
BH Malrich Diamondback, maj. Věra Křížová

Balkánský šampion                                                                
BH Bassbarr Charllote, maj. Kateřina Schwippelová
BH Cerruti Queen's Hermelín, maj. Soňa Viková
BH Malrich Diamondback, maj. Věra Křížová

Bulharský junior šampion                                                      
BH Hopeless Uni from Taija, maj. Věra Křížová

Bulharský junior grand šampion                                                          
BH Hopeless Uni from Taija, maj. Věra Křížová

Balkánský junior šampion                                                      
BH Hopeless Uni from Taija, maj. Věra Křížová

Blahopřejeme !

NEZAPOMENOUT:
Šampionáty je třeba hlásit písemně spolu s kopií certifikátu paní Vikové!
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28. Klubová výstava

BASSET KLUBU ČR
Konopiště

neděle 9. 6. 2013
Zveme Vás na výstavu Basset klubu ČR se zadáváním titulu „Klubový vítěz“ 

SPONZOR VÝSTAVY

Výhradní distributor krmiv
Purina PRO PLAN
pro ČR a SK

SAMOHÝL , a.s. 
Smetanova 1058
512 51 Lomnice nad Popelkou

ROZHODČÍ

paní Carla Gerber (Holandsko)

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

* Změna rozhodčího vyhrazena

PROGRAM

08:30 - 09:00 přejímka psů
09:00 10:00 klubové shromáždění
10:30 - 14:00 posuzování v kruzích
14:00 - 14:30 soutěže
14:30 - 15:00 chovný svod *

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

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

1. termín*       30.04.2013 2. termín*       16.05.2013

*Datum poštovního razítka 

TŘÍDY

štěňat 4 až 6 měsíců věku
dorostu 6 až 9 měsíců věku 
mladých 9 až 18 měsíců věku
mezitřída 15 až 24 měsíců věku
otevřená od 15 měsíců 
pracovní od 15 měsíců s dokladem (kopie) o složené zkoušce
vítězů 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  
jedinci  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).
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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 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.

CAC 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 

res.CAC 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  majitel  jedince  oceněného  psa 
res.CAC na sekretariátu ČMKU.

Klubový vítěz 
mladých*

Zadává  se  psovi  a  feně,  kteří  byli  na  Klubové  výstavě  ve  třídě  mladých 
oceněni známkou V1, CAJC.

Klubový vítěz* 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.

Vítěz plemene 
(BOB)

Nejlepší  pes  nebo  fena,  který  byl  vybrán  z Klubových  vítězů  mladých, 
Klubových vítězů a nejlepší pes a fena ve třídě veteránů ocenění známkou 
V1. 

Vítěz výstavy (BIS) Pes nebo fena Klubové výstavy, kteří byli oceněni titulem BOB v jednotlivých 
plemenech zúčastněných na Klubové výstavě.

*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 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

Nejkrásnější pár psů pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v 
majetku jednoho majitele.

Chovatelská skupina 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.  Psi  pocházející  z ČR musí  předložit  platný očkovací průkaz (dle  § 6 veterinárního zákona) nebo 

platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

4. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
5. Výše uvedené veterinární podmínky musí splňovat i psi návštěvníků.
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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. 
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.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DOPORUČENĚ NA ADRESU
Vendula Vrabcová, Prácheň 168, 471 14 Kamenický Šenov, Czech Republic
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.  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 30.4.2013 16.5.2013
za prvního psa člena BK (včetně katalogu) 600 Kč 700 Kč
za každého dalšího psa člena BK (bez katalogu) 500 Kč 600 Kč
za prvního psa nečlena BK (včetně katalogu) 800 Kč 950 Kč
za každého dalšího psa nečlena BK (bez katalogu) 700 Kč 800 Kč
za přihlášku do třídy dorostu a veteránů 250 Kč 350 Kč
za přihlášku do třídy štěňat 100 Kč
za přihlášku do soutěže Dítě a pes 100 Kč
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější pár 200 Kč
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější chov. Skup. 200 Kč
Do soutěží se lze přihlásit a zaplatit i v den výstavy.
UPOZORNĚNÍ

Ke dni  30.4. 2013 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). 
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CHOVNÝ SVOD

V neděli 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 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

strana A5 ½ strany A5 ¼ strany A5
pro vystavovatele: krytí, prodej štěňat, … 200 100 50
pro firmy: prodej kynologických potřeb, úprava psů, … 400 200 100
sponzor: 0 0 0

Rozsah inzerátu musí odpovídat požadované velikosti formátu. Výstavní výbor si vyhrazuje 
právo grafické úpravy. Pro inzerenty platí  nejpozději 2. termín uzávěrky tj. 16.05.2013. 
Požadavek  na  inzerci  lze  zaslat  přímo na  adresu  definovanou  pro  příjem  přihlášek  na 
výstavu.
VÝSTAVNÍ VÝBOR

Ředitel výstavy Ing. Václav Jedlička výcvikář BK
Vedoucí výst. kruhu Jana Polakovičová matrikářka BK
Pokladník Věra Křížová ekonom BK
Přejímka psů Jana Polakovičová matrikářka BK

Vendula Vrabcová jednatel BK
Příjem protestů Lenka Ratajová předseda Kárné komise BK

MÍSTO A KONTAKT

Zveme vás do hotelu Nová Myslivna, ležícího v překrásném klidném parku pod zámkem 
Konopiště
Hotel Nová Myslivna leží v hezkém a klidném prostředí přírodního parku v bezprostřední 
blízkosti centrálního parkoviště pod zámkem Konopiště.

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

•2 km od Benešova, města starého 900 let

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

•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
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Klubové shromáždění - volby
Výbor Basset Klubu upozorňuje, že dne 9. 6. 2013 od 9 hodin, před Klubovou výstavou se 
uskuteční klubové shromáždění BK ČR.

Všichni členové jsou zváni, máte možnost říci svůj názor, připomínky či výtky na adresu 
výboru BK.

Nedílnou součástí shromáždění jsou tentokrát i volby, proto je důležité, aby 
všichni členové BK ČR byli přítomni, bude se volit výbor BK a další orgány. 
Každý člen může být navržen a aktivně se zapojit do práce pro Basset Klub.

Dále chce Výbor BK poprosit všechny majitele psů a fen, zda mohou poslat informace o 
svých chovných jedincích na emailovou adresu tiskového referenta BK p. Chamráda. Jde o 
aktualizaci chovných jedinců na stránkách Basset Klubu. 
Informace zasílejte na e-mail: chamrad@volny.cz

Já nic, přepadli nás.
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Vyhlášení výsledků pohárů BK ČR za rok 2012

Vyhodnocení výstavního poháru Basset klubu ČR za rok 2012

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 2012 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 – 4 3 body
- výborný bez pořadí, velmi nadějný 2 body
- nadějný 1 bod

Basset hound – psi 
1. Navaro Lady Barnett's 
chovatelka Lenka Zítová, majitelka Miloslava Šrámková
Celkem bodů   140 ze 32 výstav 
2. Malrich Diamondback
chovatelka Debbie Elrich, majitelka Věra Křížová
Celkem bodů   132 z 33 výstav 
3. Bassbarr Kalypso Kid
chovatel William O´Loughlin, majitel Aleš Chamrád
Celkem bodů   62 z 13 výstav 
4. Cerruti Queen's Hermelín
chovatelka Věra Křížová, majitelka Soňa Viková
Celkem bodů   52 z 11 výstav 
5. Eminescu z Valachitu
chovatelka Pavlína Hrabovská, majitel Aleš Chamrád
Celkem bodů   43 z 11 výstav 
6. Yannick Queen’s Hermelín
chovatelka Věra Křížová, majitelka Soňa Viková
Celkem bodů   26 z 6 výstav 

Basset hound – feny 
1. Ynes Bohemia Horrido
chovatel Iva Černohubová , majitelka Iva Černohubová
Celkem bodů   80 z 17 výstav

Grand Basset Griffon Vendeen – psi 
1. Droupy du Levant de la Vielle Marne
chovatel Frederic Mayeur , majitelka Alena Veselá
Celkem bodů   82 z 16 výstav

Grand Basset Griffon Vendeen – feny
1. Lucrezia Danda Bohemia
chovatel Dana Maršíková , majitelka Alena Veselá
Celkem bodů   106 z 23 výstav

Upozornění: V BT jsou zveřejněny výsledky těch účastníků, kteří do 
termínu uzávěrky zaslali výsledky z alespoň pěti výstav na adresu 
Soňa Viková, Pod vrchem 50, 312 00 Plzeň, e-mail: sona.vikova@seznam.cz.
.
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Vyhodnocení pracovního poháru Basset klubu ČR za rok 2012

Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a nově pro 
zahraniční členy. Výsledky budou započítány podle následujících pravidel:

1. Pracovního poháru BK ČR se může zúčastnit jedinec v majetku člena BK ČR
2. Do  výsledků  pracovního  poháru  se  započítávají  bodové  výsledky  ze  zkoušek  dle  platného 

zkušebního řádu ČMMJ a ze soutěží  se zadáváním titulu CACT a CACIT na území ČR. Pokud se 
jedinec zúčastní stejných zkoušek v zahraničí, výsledky se započítávají stejným způsobem.

3. Výpočet  bodové  hodnoty  z absolvování  zkoušky  (soutěže)  se  provede  prostým  vynásobením 
dosaženého  bodového  hodnocení  příslušným  koeficientem  a  k tomuto  výsledku  se  připočtou 
prémiové body (např. CACT, res. CACT, Divičiar, I. cena, apod.)

4. Pro jednotlivé zkoušky a soutěže jsou přiřazeny následující koeficienty:
ZV – 0,7 BZ – 1,6 PZ – 1,0 BZH – 0,8
LZ – 1,0 ZH – 1,4 VZ – 1,0 PZB – 1,4

Prémiové body se počítají dle následujícího klíče:

CACIT – 50 bodů Divičiar – 50 bodů CACT – 50 bodů ResCACIT – 30 bodů
I. cena – 30 bodů II. cena – 15 bodů ResCACT – 25 bodů

Zúčastní-li se jedinec zkoušek, kde se prokazuje hlasitost, tzn. zkoušky ZV, LZ, PZ, VZ, ZH, BZH 
jako hlásič a tyto s úspěchem absolvuje, připočte se k celkovému výsledku 200 bodů.

5. Celkový bodový  výsledek  se stanoví  součtem vypočítaných bodových hodnot  všech  zkoušek  a 
soutěží absolvovaných v daném kalendářním roce s ohledem na bod 3 těchto pravidel.

 6. Pořadí v pracovním poháru se stanovuje pro každé plemeno a pohlaví zvlášť. Každý vítěz obdrží titul 
„Vítěz pracovního poháru – příslušný rok“.

7. Pořadí stanoví výcvikář klubu dle výsledků zaslaných pořadatelem zkoušek a soutěží.
8. Termín uzávěrky je stanoven na 31.12.2012 (datum poštovního razítka)
9. Pes či fena mohou být hodnoceni pouze tehdy, absolvují-li alespoň jednu zkoušku pořádanou BK ČR 

nebo SK
Basset hound - psi

1. Bassbarr Kalypso Kid
O: Bassbarr California Dreaming
m. Bassbarr Martha
chovatel: William O´Loughlin, maj. Aleš Chamrád

BZH: 226 b koef. 0,8 181  bodů
1.cena   30
CACT   50
ResCACIT                      30  
Celkem 291 bodů

Basset hound - feny
1. Afrodita od Bouňovské studánky
O: Estefano z Valachitu
m. Bety z Hlubocké hájovny
chovatel: Jaroslav Rataj, maj. L. a J. Ratajovi

BZH: 216 b koef. 0,8 173  bodů
1.cena   30
CACT                               50  
Celkem 253 bodů

2. Cristine Queen's Hermelín
O: Longbodys' Dirty Harry
m. Night Qeuuen Queen's Hermelín
chovatel: Věra Křížová, maj. Jiří Mašek

BZH: 216 b koef. 0,8 173  bodů
1.cena   30
ResCACT                         25  
Celkem 228 bodů
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Malý hrubosrstý vendénský basset - psi
1. Cris z Falenky
O: Neptun Icking
m. Chanel Elve
chovatel: Alena Jílková, maj. Jiří Veselý

BZH: 236 b koef. 0,8 189  bodů
1.cena                             30  

219 
BZ: 86 b koef. 1, 6 138  

2.cena                             15  
153 

Celkem 372 bodů
Velký hrubosrstý vendénský basset - feny

1. Lucrezia Danda Bohemia
O: Black Majesty l'air du Majesty
m. Barbouche Danda Bohemia
chovatel: Dana Maršíková,  maj. Alena Veselá

BZH: 188 b koef. 0,8 150  bodů
2.cena                             15  
Celkem 165 bodů

Plavý bretaňský basset - feny
1. Galaxie du Ralley des Granges
O: Exploit
m. Barrete du Rallye des Granges
chovatel:  maj. Josef Hylebrant

BZH: 236 b koef. 0,8 189  bodů
1.cena                             30  
Celkem 219 bodů

Všem vítězům upřímně gratuluji.
Ing. Václav Jedlička 

Výcvikář  Basset klubu ČR

Chtěli jste vyměnit tapety, ne?
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Vyhlášení pohárů na rok 2013
Basset klub ČR vyhlašuje soutěž o

Vítěze výstavního poháru pro rok 2013

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 2013 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 – 4 3 body
- 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 31.12.2013 (datum poštovního razítka)
Výsledky budou uveřejňovány průběžně a úplné výsledky budou uveřejněny v BT 1/2014
Upozornění: V BT budou zveřejněny výsledky těch účastníků, kteří do termínu uzávěrky 
zaslali výsledky z alespoň pěti výstav na adresu Soňa Viková, Pod vrchem 50, 312 00 
Plzeň, e-mail: sona.vikova@seznam.cz.
.

Vítěze pracovního poháru Basset klubu ČR pro rok 2013

Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a nově pro 
zahraniční členy. Výsledky budou započítány podle následujících pravidel:
1. Pracovního poháru BK ČR se může zúčastnit jedinec v majetku člena BK ČR
2. Do  výsledků  pracovního  poháru  se  započítávají  bodové  výsledky  ze  zkoušek  dle  platného 

zkušebního řádu ČMMJ a ze soutěží  se zadáváním titulu CACT a CACIT na území ČR. Pokud se 
jedinec zúčastní stejných zkoušek v zahraničí, výsledky se započítávají stejným způsobem.

3. Výpočet  bodové  hodnoty  z absolvování  zkoušky  (soutěže)  se  provede  prostým  vynásobením 
dosaženého  bodového  hodnocení  příslušným  koeficientem  a  k tomuto  výsledku  se  připočtou 
prémiové body (např. CACT, res. CACT, Divičiar, I. cena, apod.)

4. Pro jednotlivé zkoušky a soutěže jsou přiřazeny následující koeficienty:
ZV – 0,7 BZ – 1,6 PZ – 1,0 BZH – 0,8
LZ – 1,0 ZH – 1,4 VZ – 1,0 PZB – 1,4

Prémiové body se počítají dle následujícího klíče:

CACIT – 50 bodů Divičiar – 50 bodů CACT – 50 bodů
I. cena – 30 bodů II. cena – 15 bodů Res. CACT – 25 bodů

Zúčastní-li se jedinec zkoušek, kde se prokazuje hlasitost, tzn. zkoušky ZV, LZ, PZ, VZ, ZH, BZH 
jako hlásič a tyto s úspěchem absolvuje, připočte se k celkovému výsledku 200 bodů.

5. Celkový bodový  výsledek  se stanoví  součtem vypočítaných bodových hodnot  všech  zkoušek  a 
soutěží absolvovaných v daném kalendářním roce s ohledem na bod 3 těchto pravidel.

6. Pořadí v pracovním poháru se stanovuje pro každé plemeno a pohlaví zvlášť. Každý vítěz obdrží 
titul „Vítěz pracovního poháru – příslušný rok“.

7. Pořadí stanoví výcvikář klubu dle výsledků zaslaných pořadatelem zkoušek a soutěží.
8. Termín uzávěrky je stanoven na 31.12.2013 (datum poštovního razítka)
9. Pes či fena mohou být hodnoceni pouze tehdy, absolvují-li alespoň jednu zkoušku pořádanou BK ČR 

nebo SK

Majitelé  jedinců  mají  možnost  kontroly  správnosti  zpracovaných  výsledků,  případně  mohou zaslat 
výsledky (kopii), které nebyly započítány z důvodu pochybení pořadatelů, kteří tabulky výcvikáři klubu 
neposlali.
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Informace z ČMKU

Se psy pozor v lese na kontakty s divokými prasaty
Státní veterinární správa již několikrát upozorňovala myslivce, aby počítali s rizikem, že 
se jejich pes může od černé zvěře nakazit Aujezskyho chorobou.

A právě tento týden diagnostikoval Státní veterinární ústav Olomouc případ Aujezskyho 
choroby u psa ze Severní Moravy. Jednalo se o sedmiletého amerického stafordšírského 
teriéra, který počátkem prosince na naháňce divokých prasat přišel do styku s divočáky. 
Po provedené pitvě zvířete byl virus následně potvrzen molekulárně genetickými 
metodami.

Aujeszkyho choroba je celosvětově rozšířené virové onemocnění prasat, ale i dalších 
zvířat. V Evropě i přes výraznou snahu dosud nedošlo v celé řadě států k eliminaci této 
nákazy. V ČR byl ozdravovací program na Aujeszkyho chorobu ukončen v roce 1987 a od 
roku 2004 má ČR statut země prosté Auzjeszkyho choroby u domácích prasat. Prase 
divoké je však i v ČR dále hostitelem a zároveň rezervoár viru. Tato virová infekce 
postihuje nervový aparát a respirační trakt, má vysokou mortalitu, zejména u selat. 
Aujeszkyho chorobou se mohou od prasat nakazit i další druhy zvířat, u kterých 
onemocnění končí vždy úhynem, léčba není možná. U psů onemocnění imituje infekci 
vzteklinou. Vakcinace v současné době neexistuje. Člověk není k infekci vnímavý.

V červenci 2011 vydala Státní veterinární správa pokyn k zahájení sledování Aujeszkyho 
choroby u prasete divokého v ČR. Do pololetí letošního roku bylo sérologicky na průkaz 
protilátek vyšetřeno zhruba 4,5 tisíce vzorků divočáků a z toho bylo 34 % pozitivních. 
Referenční laboratoří pro Aujezskyho chorobu je pro Českou republiku Státní veterinární 
ústav Olomouc.

V současné době představují pozitivní divočáci riziko především pro lovecké psy, kteří při 
lovu přicházejí s černou zvěří do přímého kontaktu. Velmi ostražití musejí být také 
zemědělci chovající prasata, aby nedošlo k zavlečení nákazy do chovu domácích prasat. 
Státní veterinární správa i soukromí veterinární lékaři nákazovou situaci sledují a jsou v 
kontaktu s myslivci, kynology a zemědělci, které o rizicích informují.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách 
SVS: www.svscr.cz.

20.let Českomoravské kynologické unie
Před dvaceti lety, přesně 5.prosince 1993 byla založena Českomoravská kynologická 
unie. Jak to tenkrát bylo je možné si přečíst v Historii ČMKU zařazené v rubrice odborné. 
Výročí naší organizace oslavili zástupci chovatelských klubů ČMKU a členských subjektů 
ČMKU v sobotu 8.prosince 2012 v TOP HOTELU PPRAHA. V průběhu odpoledne došlo i na 
ocenění lidí, kteří toho pro naši kynologii hodně udělali (jejich seznam je přílohou tohoto 
povídání).Obdrželi pamětní medaili a dlužno říci, že medaili opravdu krásnou.  Nálada 
byla slavnostní a leckdo byl velmi dojatý. Celá akce měla příjemnou vánoční atmosféru. 
Dokazují to i fotografie, které jsou zařazeny v galerii.

                                 Vladimíra Tichá

Výstavní a zápisní řád
Od 1. 1. 2013 jsou platné nové řády ČMKU, jde o výstavní řád a zápisní řád ČMKU, oba 
tyto dokumenty si můžete přečíst na stránkách unie v řádech a předpisech.

Basset telegraf 1/2013                                                                                                           14



Basset telegraf 1/2013                                                                                                           15



Chcete zachránit? Žijte s vendénem.

Naše rodina žije na vesnici nedaleko Českých Budějovic. Právoplatnými členy naší rodiny 
jsou dva velcí  vendéští  basseti – Droupy a Lucrezia. Asi v polovině ledna se přihodilo 
něco, co ukázalo pro nás nový rys povahy našich vendénů a co na mne udělalo velký 
dojem. 
Stalo se to jedno dopoledne všedního dne, venku byl čerstvě napadaný sníh a na 
teploměru asi –6°C. Pracovala jsem doma u počítače a Droupy s Lucrezií lenošili na svých 
polštářcích. Najednou zbystřili pozornost, začali pobíhat od dveří k balkonu, kňučet a 
poštěkávat. Zdálo se mi, že slyším z venku nějaký křik. Myslela jsem, že asi děti dovádí 
na sněhu. Psiska nebyla k zastavení. Doráželi na mne a zase k balkonu… Vyšla jsem tedy 
na balkon, ale nikde nikdo. A najednou jsem to uslyšela :  Pomoc, pomóóóc!  Někomu se 
něco stalo! Hodila jsem na sebe bundu a běžela ven. Psi zůstali na zahradě a já jsem 
spěchala tam, odkud jsem se domnívala, že volání o pomoc přichází. Byl to ale omyl. Šla 
jsem  na jinou stranu. To už bylo na obě psiska moc. Opřeli se o plot a svorně vyli na 
poplach. Húúú, húúúúúú! Nechoď pryč!  Tady tě někdo potřebuje! A opravdu. O pomoc 
volala naše sousedka z protějšího domu. Je jí 72 let ! Vyjela na běžkách do zahrady pod 
domem, upadla a zůstala ležet na sněhu s nohou zkroucenou pod sebou. Jak jsme se 
později dozvěděli, noha byla zlomená v krčku stehenní kosti. Nemohla se zvednout, jen 
zoufale volala o pomoc. Poskytnout jí nezbytnou pomoc a zavolat záchranku už bylo 
snadné. Hlavně, že jsem ji našla! Nebýt toho, že mne psi upozornili, mohla tu i  umrznout. 
Ti psi poznali, že to není jen nějaký křik, ale volání o pomoc! Vždycky jsem věděla, že 
vendéni mají velkou schopnost empatie, ale tohle bylo jako scéna z filmu. Vtipné bylo, jak 
se přes plot kamarádili se záchranáři,  jako by věděli, že přijeli na pomoc. I Droupy, který 
je většinou k cizím mužům nedůvěřivý, se nechal hladit a drbat za ušima. Vůbec se oba s 
Lucrezií tvářili hodně  důležitě. Jsem na ně moc pyšná.

Alena Veselá
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Kdo si počká, ten se dočká
   
Asi každý chovatel loveckých psů během své chovatelské éry získá spoustu zkušeností a 
dozví se mnoho informací, které se týkají jak exteriéru, ale především práce a povahy 
svého  vyvoleného  plemene.  Bývá  také  celkem  přirozené,  že  tomu  svému  favoritovi 
bytostně propadne zcela beze zbytku tak jako já, elévka v chovu anglického aristokrata, 
basset  hounda.  Má první  fena se mi  po stránce exteriérové,  ale  především pracovní, 
vskutku povedla. Na zkouškách, kterých jsem se s ní zúčastnila, ať už to byly barvářské 
zkoušky, barvářské zkoušky honičů či zkoušky honičů, vždy uspěla v první ceně, odnesla 
si  i  nějakého  toho  CACTa,  ba  dokonce  i  „diviačara“,  což  je  u  bassetů  titul  ne  zcela 
obvyklý. Vždy prokázala opravdu velmi dobré lovecké nadání, které se pak nezapřelo ani 
při praktickém lovu a naháňkách. Je to skvělá pomocnice, a tak jsem samozřejmě toužila 
po fenečce,  kterou jsem si  nechala z prvního podařeného vrhu.  Dvakrát totiž  po krytí 
nezabřezla, povedlo se až na třetí pokus. Byla jen dvě štěňátka, pejsek a fenečka. Jelikož 
psí holčička byla tak říkajíc vymodlená, pojmenovala jsem jí Afrodita. Ale jinak to byl od 
mala lump se vším všudy. Tak temperamentního basítka jsem ještě neviděla. Vkládala 
jsem  do  ní  veliké  naděje,  vypadala  moc  hezky  a  živel  to  byl  v každém  případě.  Po 
zkušenosti s výcvikem její matky jsem ale na práci moc nechvátala. Čas pomalu ubíhal, 
s Afrinkou  jsme  chodily  po  loukách,  polích,  cvičily  v lese.  Zvěře  bohužel  málo,  takže 
pokud jsme na  něco narazily,  byl  to  spíše  zázrak.  V devíti  měsících  začala  kulhat  na 
přední  nohu,  měla  panostitidu  (zánět  dlouhé  kosti),  jako  ostatně  nejeden  z  bassetů 
v době růstu. Takže nám byl naordinován klidový režim, jen na chvilku vyvenčit a zase do 
klidu,  aby se nožičky spravily.  Kulhání  postupně ustalo  a za čas  jsme zase mohly na 
"čuchací"  procházky.  Kdykoli  Afra  pochopila,  že  se  jde  ven,  měla  nezkrotnou  radost, 
kterou dávala velmi vehementně najevo.
 Afroditka byla plná života a elánu, ale bohužel jen na dvoře. Venku se ode mne moc 
nepouštěla, jen tak na pár metrů něco zajímavého očuchat, rozkousat šišku nebo klacík. 
Pomalu mne to přestávalo těšit, ale říkala jsem si, že její máma v tomto věku také nebyla 
zrovna urputný lovec. Afra zájem o zvěř měla, stopa zajíce jí zajímala, ale nebyla schopna 
si ji sama vyhledat. Na jedné lesní procházce mi sama z ničeho nic vklouzla do smrkové 
pasíčky a byla tam nezvykle dlouho. Slyšela jsem, jak tam náruživě šmejdí a najednou 
proti mně pomaloučku vyhupkal zajíc. Chvilku na mne hleděl, pak se otočil a zlehka se 
vrátil do paseky. V ten moment jsem zaslechla jakési Afřino zakviknutí, takový nesmělý 
pokus o hlášení. Svitla mi naděje, že má snaha snad opravdu nebude zcela marná. Při 
další procházce mi zase sama od sebe zmizela v pasece kopce Maňáku, na jehož hřebeni 
jsem zůstala stát a čekala, co se bude dít. Afra náruživě slídila ve smrčí, přebíhala z  jedné 
stráně na druhou, bylo evidentní, že má nějakou zajímavou stopu. Pak na chvilku praskot 
větviček utichl a já slyšela jen slabounké šustění. Nevěřila jsem svému pohledu, když se 
z houštinky pomalým krokem vykolébala mladá liška, po cestičce mne oběhla a zmizela 
 beze spěchu v hustém porostu, který byl pár metrů za mnou. Flintu jsem měla tehdy 
zlomenou  na  rameni,  ale  nevím,  jestli  bych  byla  schopná  střelit,  jelikož  mne  to  tak 
překvapilo, že jsem stála jako opařená a jen si pro sebe říkala: „Hele, liška.“ Nicméně náš 
společný lov jako s její matkou to nebyl a neměla jsem z toho ty správné pocity. Dcera 
mne nabádala, ať ji prodám někomu na gauč a nechám si z dalšího vrhu. Tahle myšlenka 
byla pro mne naprosto zcestná. Sice jsem z Afry byla zklamaná, ale měla  a mám ji moc 
ráda, punc vymodleného štěněte jí  zůstal a představa, že bych ji  dala někomu cizímu, 
byla  pro  mne  naprosto  nepřijatelná.  Navíc  Afra  byla  absolutně  dokonalá  jak  na 
pobarvené,  tak  nepobarvené stopě,  a tak jsem stále doufala,  že se v ní  zájem o lov 
probudí.
Blížil  se podzim,  čas  lovů  a naháněk,  Afroditka  už byla  konečně v pořádku,  tak  jsme 
mohly vyrazit se členy našeho mysliveckého sdružení a jejich psíky na lov. Mámu jsem 
s sebou bohužel vzít nemohla, protože měla v té době mateřské povinnosti, tak šla Afra 
na naháňku poprvé sama. Při první leči téměř netušila, co se to vlastně děje a co se po ní 
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chce. V druhé leči to bylo o malinko lepší, po třetí leči už jsem ji musela přivolat povelkou. 
Další naháňky už se mohla zúčastnit i její máma Bety, která jí asi po psím vysvětlila, co se 
od ní čeká a co má tady za povinnosti. Betynka svou dceru krásně rozchodila, společná 
práce v minismečce, která je jim přirozená, se jim opravdu dařila. Afra pochopila poslání 
loveckého psa, lov ji zachutnal a od té doby, kdykoli jsem s ní šla do lesa, jsem manželovi 
tvrdila, že mi v zimě na těch honech vyměnili Afru.
Afroditka dozrála, dospěla a s tím se dostavilo i to tolik očekávané a vytoužené kouzlo 
společného lovu vůdce a jeho psa. Pořekadlo, že trpělivost přináší růže, se naplnilo a dnes 
je z Afrodity skvělá fena vynikajících loveckých vlastností, což jí napsali do tabulky i páni 
rozhodčí  na  klubových  barvářských  zkouškách  honičů,  které  letos  v  květnu  úspěšně 
dokončila v první ceně jako vítěz zkoušek a získala titul CACT. 
Lov  si  užívá  plnými  doušky,  dnes  je  na  její  práci  vidět  snaha nějakou  tu  zvěř  najít,  
prošmejdí všechny houštiny, ohlásí každou zaječí i  srnčí stopu, přinesla mi již tři srnčí 
schozy.  Manželovi  začala  krást  při  výcviku  fousků kachny,  bažanty  i  králíky.  Lovec  a 
máma se v ní nezapřou, jen to trvalo o chvilinku déle.
Dnes jsem moc ráda, že jsem to nevzdala a vydržela, a když se tak zamyslím nad tím, co 
by se stalo, kdybych poslechla dceru, prodala ji, a pak se náhodou dozvěděla, jaký lovec 
se v Afrince posléze probudil, nedovedu domyslet, jak strašně by mne to mrzelo. V duchu 
jsem  si  stále  říkala,  že  to  snad  není  možné,  vždyť  má  takovou  vitalitu,  tolik 
temperamentu,  tak  aby  se  v ní  neprobudila  lovecká  vášeň  a  tu  živelnou  aktivitu  se 
nepodařilo nasměrovat správnou cestou. A podařilo se.
Závěrem snad jen opráším starou známou věc, kterou ví každý dobrý chovatel a cvičitel, 
že neexistuje na každého jedince jednoho plemene jeden metr, stejná metoda výcviku, 
stejný čas pro rozvinutí všech loveckých vloh, i když jde o jednu krev, matku a dceru. 
Nyní mám sedmiměsíční štěně z druhého vrhu a už teď si troufám tvrdit, že tahle fenka 
bude zase jiná, jiný originál.
 Zatratit a odepsat loveckého psa po prvních neúspěších je snadné, ale na to je vždy času 
dost. Je třeba dát mu šanci a vyčerpat všechny možné i nemožné metody a způsoby, jak 
ho vycvičit k obrazu svému a získat tak tolik potřebného parťáka pro mysliveckou praxi.

Lenka Ratajová

Byl to boj, ale dostal jsem ho.
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Práce se zvířaty pomocí kineziologie One Brain
Velice ráda představuji metodu, se kterou pracuji několik let při nápravě psychických a 
fyzických potíží u lidí a zvířat. Je pravdou, že úspěšnost této metody je závislá na důvěře 
klienta k metodě a k facilitátorovi. To především proto, že se zde uplatňuje zcela jiné 
pojetí nemoci, její příčiny a  nápravy. Vyžaduje tedy aktivní spolupráci klienta. Nemoc je 
zde chápána jako důsledek dlouhodobě neřešeného psychického napětí, které přechází 
na tělesnou úroveň, takzvaně somatizuje.

Platí zde, že co do terapie vložíte, to dostanete. Rozhodně nefunguje přístup, na který je 
většina z nás zvyklá a který preferujeme z vlastní pohodlnosti. To je: „Dejte mi na to 
něco, ať je mi líp“ nebo „Udělejte se mnou něco, ať to přestane.“
Vím, že ne každý je otevřený a mnohdy ani tolerantní k alternativním přístupům, které 
nejsou v souladu s klasicky vědeckým pojetím světa. Také ale vím, že přibývá těch, kteří 
se těmto přístupům otevírají a jsou ochotni přijmout skutečnou zodpovědnost za své 
zdraví a kvalitu svého života. A stejně tak jsou ochotní pomoci se stejně zodpovědným 
přístupem i tvorům, kteří jsou na nich závislí. 
V každém případě je třeba respektovat svobodné rozhodnutí každého z nás. Tak tedy – 
nabídka pro ty, kteří se nebojí vidět a řešit věci jinak.

Kineziologie One Brain je velkou šancí pro každého, kdo chce problémy skutečně 
zodpovědně řešit. Zvlášť při práci se zvířaty je One Brain stále téměř neznámý a při tom 
velmi účinný terapeutický přístup. Velmi zjednodušeně se dá přirovnat práce se zvířecím 
klientem pomocí One Brain, sezení u humánního psychologa, který pracuje s 
emocionálními prožitky a zároveň provádí cílenou práci s tělem klienta.
Dříve než se s vámi podělím o možnostech využití kineziologie One Brain u zvířat, 
považuji za nutné vás obeznámit, jak tato metoda vznikla a jak slouží nám lidem. 
Kineziologickou metodu vyvinul Američan Dr. Gooheart v 60. letech minulého století. Od 
té doby se vyvinuly další směry a jedním z nich je směr One Brain, který se zaměřuje na 
rovnovážnou funkci a využívání možností našich obou mozkových hemisfér. Uvedený 
systém vyvinul v 80. letech kineziolog Gordon Stokes, odborník na behaviorální genetiku 
Daniel Whiteside a Candace Callaway specialistka na mezilidské vztahy, matafyziku, 
parapsychologii.

V metodě One Brain se spojují jedinečným způsobem prvky moderní psychologie, práce s 
fyzickým tělem a východní nauky. Odhalují se zde modely chování a životní scénáře, 
kterými se nevědomky udržujeme v psychické a fyzické bolesti. Tím si nechtěně 
způsobujeme další utrpení v životě, které mnohdy končí chronickým onemocněním. 
Můžeme to říci i jinak. Pokud člověk na citové úrovni dlouhodobě strádá, potlačuje 
nepříjemné emoce a chce „zapomenout“ na bolestné zkušenosti, je velmi 
pravděpodobné, že postupem času tato traumata přejdou na fyzickou úroveň v podobě 
zdravotních problémů nebo psychických potíží, které se minimálně projevují tím, že je 
člověk nespokojený s vlastním životem.
Pracuje se zde se vzpomínkami, emocemi a vizualizacemi. Je nutné vynést nedořešené 
zážitky z minulosti na vědomou úroveň, dodatečně je mentálně a především emočně 
zpracovat a doplnit korekcí fyzického těla.

Tolik o lidech. Stejné platí i o zvířatech. 

Zvířata mají svůj emocionální život, který nelze popřít. Jsou více, než jen vyšší živočichové 
jednající pouze na úrovni základních reflexů, pudů a instinktů. Naštěstí už existují 
vědecké studie, které jasně potvrzují, že zvířata emočně prožívají. Jasně cítí a umějí 
vyjádřit strach, hněv, žal, radost, smutek, úzkost. Emoce se mohou přenášet z jednoho 
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zvířete na druhé, případně na celou skupinu zvířat. Zvířata jsou schopná mezi sebou 
sdílet emoce.

Mají mezi sebou vztahy stejně jako my lidé a jako my lidé mají své životní zkušenosti. 
Vztahy a zkušenosti jsou vždy spojeny s pocity a emocemi. S dobrými nebo špatnými. Do 
života jim také vstupuje člověk, ke kterému si vytvářejí vztah na základě zkušeností s 
ním. 
Z toho také plyne, že i zvířata mají traumatizující zkušenosti, které v nich zanechávají 
následky.  Ne vše u zvířat stejně jako u lidí vyřeší čas a  násilná převýchova. Nejprve 
musíme uvolnit  v podvědomí ukrytou a nezpracovanou emocionální bolest a pak je 
možná změna postoje k prožitému. Teprve poté jsou zvířata, stejně jako my lidé, schopna 
starou zkušenost nahradit novou. To znamená, že je výrazně ulehčena převýchova a děje 
se nenásilně.

Tím, že nám zvířata dělají společnost, s námi sdílejí mnohé citové záležitosti. Vzájemně se 
emocionálně ovlivňujeme. Čím je vztah mezi člověkem a jeho zvířecím přítelem hlubší, 
tím hlubší je vzájemné sdílení a přenos emocí. Na základě této skutečnosti, funguje 
fenomén přenosu pocitů a emocí, se kterým pracuje One Brain při práci se zvířaty. 
Nepracuje se přímo se zvířetem, ale s jeho páníčkem, nebo přesněji řečeno, s člověkem, 
který je ochotný být prostředníkem pro emoce zvířete a projít s důvěrou tímto procesem 
za ně. Emoce a pocity jsou zde tím mezidruhovým dorozumívacím „jazykem“.
Tento fenomén je možný díky funkci a téměř neuvěřitelné schopnosti naší pravé části 
mozku, naší pravé hemisféry. Díky ní vnímáme přítomný okamžik a každou prožitou 
událost podle toho jak voněla, jak byla teplá, jakou měla barvu, jaká byla na omak, jak 
jsme ji vnímali sluchově, jaký jsme měli z daného okamžiku pocit. Pravá hemisféra vnímá 
vše bez hranic, jako jeden celek. To znamená, že pravá hemisféra nerozděluje na „moje“ 
a  „tvoje“  emoce, ale vnímá emoci jako jednu, bez určení komu „patří“. Pravá hemisféra 
dokonce nevnímá fyzické ohraničení těla. V této části mozku  jsme schopni přejímat 
pocity, emoce, myšlenky kohokoli. Děláme to běžně, aniž jsme si toho vědomi a právě 
tohoto fenoménu se využívá při práci se zvířaty, malými dětmi či lidmi ležícími v 
nemocnicích po těžkých úrazech nebo v bezvědomí (pro hloubavé čtenáře těchto řádek 
vřele doporučuji knihu uznávané neurovědkyně Dr. Jill Bolte Taylorové Můj okamžik 
probuzení, kterou napsala velice laskavým způsobem jako jakéhosi „průvodce“ naším 
mozkem na základě vědeckých faktů a osobní zkušenosti s vlastní mozkovou příhodou).
Jsme schopni se natolik vcítit do svého zvířecího přítele, že dokážeme pociťovat, kdy je 
našemu kamarádovi těžko, kdy je smutný, kdy ho něco bolí, kdy je nervózní, zlostný. 
Stejně tak i on cítí naši emocionální nebo fyzickou nepohodu a reaguje na ni. Dokáže 
vyjádřit soucit. Dochází k neuvěřitelné vzájemnosti. Děje se tak neustále, ať už si to 
uvědomujeme nebo ne. Protože zvířata neumějí mluvit, nezbývá jim vlastně nic jiného, 
než se neustále vciťovat do člověka a neverbálně s ním komunikovat. Je to opravdový 
vztah a mnohdy velmi silný.

Pokusila jsem se vysvětlit fenomén přenosu, pomocí kterého One Brain pracuje se 
zvířecím klientem a postoj, který je důležitý zaujmout ke zvířeti, pokud mu chceme touto 
metodou pomoci. 

Při této práci často dochází ještě k většímu prohloubení vzájemného vztahu mezi 
člověkem a jeho zvířetem a to mě stále dojímá. Někdy prostředník sám neví , kde končí 
přenesené pocity zvířete a kde začínají jeho vlastní. Hloubka té vzájemnosti je téměř 
neuvěřitelná. V té chvíli se dva druhově rozdílní tvorové stávají jedním.
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Řešit pomocí One Brain lze každý problém, který umíme pojmenovat. 
Například:
- následky špatného zacházení se zvířetem 
- psychické následky po úrazech a nehodách
- strachy ze střelby a petard
- strach ze stísněných prostorů
- strach z odloučení
- strach z cestování
- úzkosti, deprese
- poruchy chování při péči o mláďata
- psychické následky po konfliktech mezi zvířaty   
- odstranění stresu zvířat po dlouhé a náročné přepravě např. letadlem, lodí, v 
přepravních    boxech a jejich případných následcích
- odstranění stresu po náročných soutěžích jako jsou dostihy psů a koní, skokové soutěže, 
výstavy, pracovní soutěže psů a koní
- u fyzických onemocnění jako podpora léčby, která vede k urychlení hojení a celkové 
regenerace
- a jiné

  Jaroslava Vaňková
  www.terapievankova.cz

Příklady z praxe

Přecitlivělost na potravu u mladého psa  basenjiho Skotyho, která se projevovala 
opakovanými záněty zažívacího traktu a úpornými průjmy.
Verdikt veterinárního lékaře zněl: „Smiřte se s tím, že ten pejsek bude muset doživotně 
držet dietu a baštit jen speciální veterinární krmivo. Žádné pamlsky a venku nesmí nic 
sníst.” Pan doktor skutečně dělal, co mohl a vyčerpal všechny možnosti, které nabízí 
medicína. 
Po třech sezení, které Skoty absolvoval v průběhu půl roku, potíže zcela ustaly.
Základem byla nezpracovaná traumata ve štěněcím věku v původní smečce, následky 
letecké přepravy a počáteční nepřijetí Skotyho novou smečkou psů.

Neochota klisny haflinga Zuzany nastoupit do přepravního boxu.
Klisnička byla ustájena v pronajaté stáji a majitel za ní docházel dvakrát týdně. Pokud 
měla být Zuzana přepravována, bylo zapotřebí několika lidí a přibližně dvouhodinového 
snažení, než se klisna natlačila do přepravního vozíku. 
Tento případ byl učebnicový, protože se pracovalo přes prostředníka, který sám s One 
Brain pracuje a tak má absolutní důvěru v metodu a byl ochotný prožít za klisnu naplno 
její emoce. Po této práci byl efekt okamžitý a klisna hned druhý den byla převážena do 
jiné stáje a k údivu všech, kteří pochybovali o účinku, klisna klidně nastoupila do 
přepravního boxu a cestovala v něm přes 500 km.
Původ potíže byl, že Zuzana několikrát v životě byla přepravována na velmi dlouhé 
vzdálenosti a to: z Rakouska po silnici a lodí do Anglie, z Anglie do Německa a z Německa 
do Česka. Navíc pokaždé se musela začleňovat do nové skupiny zvířat, která ji 
nepřijímala Byla často ve skupině outsiderem. Dokonce i pečovatelé ji přehlíželi. Majitel 
po této práci přehodnotil svůj vztah k ní a našel ji skutečně dobré ustájení s kvalitní péčí a 
dobrou skupinou zvířat.

Autonehoda mého psa Skotyho, která se naštěstí obešla bez fyzického zranění.
Ve tmě psa přejelo auto a řidič si byl jistý, že cítil, jak zvíře bylo pod autem. Pes z místa 
nehody utekl. Skotyho jsem po chvíli pracně odchytla v poli, byl v silném šoku. Bál se i 
mě. Domů jsem ho musela nést a když jsme došli k sídlišti a Skoty uviděl zaparkovaná 
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auta, propadl ještě větší panice. Mimo nebezpečí vnitřního zranění, bylo jasné, že se začal 
panicky bát aut. Po příchodu domů neklidně chodil po bytě, silně dýchal, slinil, lehal a 
opakovaně vstával. 
Během okamžité práce se Skoty naprosto uklidnil a do hodiny naprosto zmizely příznaky 
šoku. Druhý den při ranním venčení se projevovala jen nedůvěřivost a potřeba psa se 
zastavit a auta chvíli pozorovat a povelem ho uklidnit. Provedli jsme další práci, po které 
se Skoty vrátil do stavu jako před nehodou.  Zdůrazňuji, že pro okamžitý efekt, je nutné 
pracovat na traumatu co nejdříve a je důležitá důvěra v proces. Dnes Skoty opět ignoruje 
auta a má pocit, že ta plechová věc je neškodná.

Nesoustředěná Janička
Příběh nesoustředěné školačky Janičky, se kterou nebylo možné provést vlastní práci a 
tak se pracovalo s její maminkou, jako prostředníkem. Během práce s matkou jsme se 
dostali k tématu, které se týkalo přímo matky. Byl to nedořešený vztah s bývalým 
mužem, zejména průběh rozvodu. Maminka po pěti dnech volala, že jí zmizel ekzém na 
rukou, který neúspěšně léčila několik let. Byl to takový malý bonus, který získala naprosto 
neočekávaně. Malá Janička se zlepšila ve škole, ale práce na její soustředěnosti ještě 
vyžaduje další práci. 

Bolavý žlučník paní Nikoly
Nikolu trápil žlučník a pocity na zvracení, které trvaly už několik měsíců a stupňovaly se. 
Během sezení vyšlo najevo, že za tím nešťastným žlučníkem stojí vztah s matkou. Nikola 
trpěla nedostatkem mateřské lásky v dětství a tvrdou výchovou. V dospělosti byla matka 
na Nikole emočně závislá a neustále ji zatěžovala svými starostmi a Nikola tak přebírala 
úlohu, která jí vůbec nepříslušela a to, dělat vlastní matce matku. Bezprostředně po 
sezení šla paní Nikola na vyšetření k odborné lékařce, která jí provedla kompletní 
vyšetření a nezjistila žádnou fyzickou příčinu, kvůli které by měl žlučník a trávení celkově, 
dělat problémy. Týden po sezení paní Nikola cítila jasnou úlevu od potíží. Práce však 
pokračuje.

Už letím...
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2. výcvikový den BK ČR
Po přečtení příspěvků v Basset telegrafu napsaných našimi dvěma členy výboru, kteří se 
zúčastnili prvního výcvikového dne a po mnoha dotazech majitelů ušounů, zda bude zase 
výcvikový den, jsme se s manželem rozhodli uspořádat druhý výcvikový den  pro členy 
našeho klubu. Velký zájem a nadšení účastníků, kterým se prý u nás velice líbilo, nás 
opravdu velice potěšil a tak trochu „nakopl“ k tomu, abychom tuto akci uspořádali i 
v roce 2013.
Je totiž velice příjemné, když něco děláte s vědomím, že to není zbytečné.
Tak tedy: Výcvikový den v roce 2013 se bude konat 27. dubna 2013 opět v honitbách MS 
Kozina Neustupov a MS Roháč Jankov. Program bude podobný jako při minulém 
výcvikovém dni, ale tentokrát bude výcvikový den pouze jednodenní se zaměřením na 
nácvik disciplín BZH. Samozřejmě konzultace, rady a diskuze k nácviku dalších disciplín 
např. barvářských nebo honičských zkoušek budou dle zájmu účastníků do programu 
operativně zařazeny a u pejsků, kteří se doposud vůbec neseznámili se stopovou prací, 
přednostně zařadíme krátkou (a to jak co se týče doby nakapání, tak její skutečné délky) 
pobarvenou stopu. Opakovaně jsme si v praxi ověřili, že pro nácvik stopových prací je 
lepší nejprve zapracovat pejska na pobarvené a pak teprve na šlapané stopě.
Dovolujeme si vás tedy tímto pozvat na 2. výcvikový den Basset klubu ČR k nám do 
středních Čech, do oblasti české Sibiře na samotu vzdálenou 5 km od města Votice, okres 
Benešov, aby ti vaši ušouni zase okusili, jak voní stopa prasátka, jak vypadá vlastně živý 
divočák a jak je v tom lese nejen práce, ale i prima zábava a sranda. Jo a ty dobré 
klobásky také prý budou.
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese jarda.rataj@seznam.cz nebo 
ratajova.len@seznam.cz do 14. 4. 2013.  Postačí jen sdělit jméno majitele či majitelů a 
kolik pejsků s nimi přijede. Jedinou podmínkou je mít s sebou očkovací průkaz psa 
s vyznačeným platným očkováním proti vzteklině, což však ostatně plyne jako povinnost 
z veterinárního zákona.
Případné dotazy nebo informace zodpovíme telefonicky na telefonních číslech 606 767 
639 Mgr. Jaroslav Rataj nebo 723 205 831 Lenka Ratajová. 
Zanechte všech rozpaků, ostychu, že váš svěřenec nic neumí a že si přeci nemůžete 
udělat ostudu. Nebudeme bádat nad tím, kdo co umí, ale budeme se snažit pomoci naučit 
pár dovedností, abyste našli odvahu vyrazit třeba i na ty pro někoho „obávané zkoušky“. 
Nejde o nic víc, než si vyzkoušet šlapanou stopu, vodění na řemeni, odložení a vyhledání 
a chování u kusu spárkaté zvěře naživo v lese, asi tak, jak se zkouší na zkouškách a prožít 
pěkný, příjemný den se stejně „postiženými“ milovníky bassetů, kteří jsou prostě bez těch 
svých ušatců jak tělo bez duše. Myslím, že těch, kteří mají tu možnost jít cvičit bez 
problémů do lesa je mezi členy našeho klubu mizivé procento.
Těšíme se na vás 27. dubna 2013  v 08.30 h na samotě u lesa! Pro moderní cestovatele 
ještě souřadnice 49̊ 37′ 37″ N, 14̊ 40′ 33″ E.

Bassetům zdar
Jaroslav a Lenka Ratajovi
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Výchova a výcvik basseta, díl 1.
Ing. Václav Jedlička, výcvikář Basset klubu ČR
1. Výchova štěněte
Pod výchovou štěněte rozumíme komplexní zabezpečení jeho fyzického a biologického 
rozvoje a přitom systematické utváření potřebných návyků sloužících k jeho chovu a 
výcviku. Po dobu výchovy je nutno dosáhnout toho, aby si štěně:
a) osvojilo svého pána
b) osvojilo si své jméno
c) zvyklo si (zvláště u městských chovatelů) na vykázané místo pro odpočinek
d) zvyklo si (zvláště u městských chovatelů) udržovat v bytě čistotu
e) zvyklo si na obojek a pohyb na vodítku
f) zvyklo si reagovat na přivolávací signál
g) zvyklo si nedotýkat se potravy bez rozkazu – respektování zákazu
Osvojení si pána
S tím, aby si štěně zvyklo na svého pána je třeba začít hned, když jsme si štěně přivezli 
domů.
Celá výuka spočívá v tom, že majitel projevuje patřičnou péči o štěně počínaje krmením,
 venčením, sám si s ním hraje při procházkách, ostatním lidem to dovolí jen v 
nevyhnutelných případech. Štěně musí vědět, že má pouze jednoho pána. Za krátkou 
dobu si štěně zvykne na nového pána a váže se na něho. Když štěně zvykáme na nové 
prostředí, nekřičíme na něho, ani jinak hrubě s ním nezacházíme. Jinak by začalo vyrůstat 
jako bázlivé a tím méně vhodné na výcvik a pro práci.
Návyk na jméno
Aby si štěně zvyklo na své jméno, je třeba ho tímto jménem volat co nejčastěji. Postupně 
si štěně na toto jméno navykne a jak ho zaslechne, přiběhne. Při pojmenování je dobře 
vybírat krátké, zvučné jméno, s výrazným zakončením i když nesouhlasí se jménem v 
rodokmenu. Štěně si má zvykat na jméno hned, když jsme ho přivezli od matky. Jméno je 
třeba vyslovovat vždy stejně, bez  obměn a různých zdrobnělin. Když se rozhodnete, při 
delším jméně, pro jeho zvučnou zkratku, tak už ji neměňte. Učení se na jméno je dobře 
vždy spojovat s odměněním štěněte nějakým pamlskem, aby se u štěněte vyvinul signál 
"Pozor", projevený otočením hlavy k osobě, která jméno vyslovuje a pokrmový reflex 
nabádajícího přiběhnout k pánovi.
Návyk na vykázané místo na odpočinek
Aby si štěně v bytě nelehalo, kde ho napadne, určíme někde v koutě místo, na kterém mu
 upravíme měkké teplé lože. Aby si štěně na spánek lehalo na toto místo, dáme mu 
rozkaz "Místo" a odneseme ho tam. Když toto se štěnětem často opakujeme, utvoří se u 
něj patřičný návyk a bude se ukládat ke spánku jen na toto místo. Tam se bude cítit v 
bezpečí a bude mít vytvořený základ pro pozdější nácvik discipliny odložení.
Návyk na udržování čistoty v bytě
Když si štěně nenaučíme v bytě udržovat čistotu, je jeho držení vždy spojeno s 
nepříjemnostmi. Na štěstí celá procedura výchovy v tomto směru netrvá dlouho. Zásada 
je v tom, abychom štěněti zavedli pravidelný režim, zejména co se týče jeho krmení a 
venčení, při kterém by si vykonalo i denní potřebu. Nejčastěji tuto dělá po nakrmení, 
proto je třeba, abychom jej vyvedli ven hned, jak ho nakrmíme. Podobně jej vyvádíme 
ven hned, jen co zjistíme, že se štěně chystá vyprázdnit nebo vymočit. Po několika dnech, 
když štěně pociťuje nutkání na vyprázdnění nebo močení, chce jít ven již samo. Když na 
vyvenčování štěněte nemáme dost času, musíme mu na vhodném místě v bytě umístit 
plytkou bedničku s pískem, na kterou ho svou potřebu naučíme vykonávat. Po několika
 dnech bude štěně svou potřebu vykonávat jen na vyhrazeném místě.
Zvyk na obojek a vodítko
Je nepříjemné, když máme štěně vyvést ven a neumí nám chodit na vodítku. Abychom 
případným nepříjemnostem předešli, zvykáme štěně hned na obojek, který mu musíme 
upravit tak, aby ho neškrtil. Na obojek si štěně zvykne celkem rychle a po té máme 
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možnost, abychom ho zvykali i na vodítko. Děláme to tak, že vodítko připneme k obojku a 
štěně ho necháme volně tahat s sebou. Když se štěně naučí takto vodítko tahat za sebou, 
vezmeme konec vodítka do ruky, oslovíme štěně jménem, přitáhneme ho k sobě a 
odměníme. Se štěnětem není dobře dělat nějakou násilnou drezuru, stačí když štěně 
bude chodit s námi. Při chůzi mu poskytujeme dostatek volnosti a dbáme na to, abychom 
ho nějakým velkým znásilňováním nezastrašili a nevyvolali u něho nechuť přibíhat na 
zavolání. Jde o to, že čeho u štěněte dosáhneme rozumným způsobem, bude základem, 
na kterém budeme stavět při dalším výcviku.
Reakce na přivolávací signál
Již při výchově štěněte je třeba se rozhodnout, jakým signálem ho budeme k sobě 
přivolávat. Musíme dodržovat zásadu, že na dosažení určitého výkonu používáme jen 
určitý rozkaz nebo signál, který používáme vždy stejně bez doplňků a změn. Stejně tak i 
množství slovních rozkazů si omezíme jen na nejnutnější počet, se kterým musíme 
vystačit přes celý výcvik psa. Je dobré, že některé slovní rozkazy doplňujeme i vhodnými 
posuňky, na které je pes velmi vnímavý. Štěně naučíme přibíhat na rozkaz tak, že nejprve 
zavoláme jeho jméno, abychom na sebe upozornili, potom mu ukážeme pamlsek a 
voláme povel "Sem!". Při cvičení je třeba, abychom měli psa v blízkosti nebo na delším 
vodícím řemeni. Hodně pomáhá i to, že štěně na rozkaz "Sem!" k sobě přitáhneme. V 
každém případě je třeba štěně po příchodu odměnit. Odměna je vůbec jednou z hlavních 
výchovných a výcvikových pomůcek, nesmíme na ni proto zapomínat. Když si štěně 
zvykne přibíhat na slovní rozkaz "Sem!" a posuněk rukou, můžeme slovní rozkaz 
postupně doplnit a později nahradit zapískáním nebo zatroubením přivolávacího signálu. 
Vlastní nácvik přivolávání loveckým rohem, signální trubkou (povelkou) nebo na kratší 
vzdálenost i píšťalkou, učíme později, když už basseta zacvičujeme na práci v terénu.
Respektování zákazu
Možná, že nadpis této části vyvolá u někoho zdání, že jde o disciplinu pro vnější efekt, 
která nemá s používáním loveckého psa mnoho společného. Jde však jen o zdání. Není to 
vůbec samoúčelná disciplina, ale má nám pomoci při ovládání psa a při výcviku dalších 
disciplin. Tak jako jsme výcvik plnění mnohých rozkazů vykonávali s návazností podávání 
potravy, tak i návyk podvolení se zákazu určité činnosti nacvičujeme ve spojitosti s 
podáváním potravy. Jde tu vlastně o osvojení si významu rozkazu "Nesmíš!" nebo "Fuj!", 
které budeme v budoucnu při různých situacích používat. Se zřetelem na možnosti 
mnohostranného využití tohoto návyku, je třeba význam rozkazu "Nesmíš!" nebo "Fuj!" 
vštípit psovi již v mládí. Rázné vyslovení některého s těchto rozkazů (je třeba se 
rozhodnout pro jeden), umožňuje vůdci v libovolné chvíli zamezit psovi nežádoucí činnost.
 Sem patří honění domácího zvířectva, požívání nevhodných věcí a potravy, válení se ve 
výkalech a mršinách malých zvířat, obtěžování a štěkání na lidi po dobu vycházky, 
vykonávání potřeby na nevhodném místě, braní pokrmu ze stolu a mnohé jiné. Pes se 
nebude dotýkat potravy bez povolení tehdy, když mu důkladně vštípíme význam rozkazu 
"Nesmíš!" nebo "Fuj!". S výcvikem tohoto povelu je vhodné začít zhruba ve třech 
měsících stáří, kdy si štěně zvyklo již na obojek a chůzi na vodítku. Štěně je třeba přivést 
na vodítku k připravené potravě a když chce začít žrát, je třeba rázně zavelet "Nesmíš!" a 
přidržet ho na vodítku. Když dosáhneme toho, že štěně se přestane dobývat k potravě, 
vodítko povolíme a po malé přestávce dáme nový povel "Vem si!" přičemž současně 
vykročíme a nabádáme štěně, aby si potravu vzalo. Když štěně přišlo k potravě
 a bere si ji, povzbuzujeme ho slovem "Dobře" a současně ho pohladíme. Při opakování 
tohoto cvičení se u štěněte vytvoří návyk, že po rozkaze "Nesmíš!" se potravy nedotkne a 
po rozkaze "Vem si" začne žrát. Když si štěně tento návyk osvojilo opakujeme cvičení s 
vodítkem spuštěným na zemi, abychom v případě potřeby mohli jeho přístupu k potravě 
zamezit, kdyby se štěně pokusilo zmocnit se potravy bez dovolení. Později příkaz 
"Nesmíš!" upevňujeme při každé příležitosti, když chceme psovi zakázat jakoukoliv 
nežádoucí činnost a vyslovený rozkaz doplníme lehkým trhnutím vodítka.

… pokračování příště
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BASSETIÁDA
27.7.2013_, hostinec „U posledního mohykána“, Vojtěchov 

Vojtěchov, okres Prostějov, kraj Olomoucký, GPS (WGS-84): s.š.49° 39´ 7.40˝ v.d.16° 54´ 27.53˝

Jedinečná příležitost pro všechny milovníky bassetů, 
ušatých, chlupatých, malých, velkých i nezařazených. 
Ať jste myslivci, vystavovatelé, chovatelé nebo jen 
milovníci psů, přijďte se podívat, nebo si zasoutěžit na 
tradiční akci BassetKlubu ČR.
Program:
 do 12:00 Sraz bassetářů, veterinární dozor
 13:00 Začátek bassetiády
 Od 13:05 Soutěže
Disciplíny:

Ceny
Každý přinese s sebou cenu do společné tomboly! 
Vítězové jednotlivých disciplín si vždy vylosují svou výhru. 
Vymyslete a přivezte ceny klasické i originální! 
Ať je veselo i při rozdávání cen.

Vezměte s sebou
Svého basseta nebo bassety, svoji rodinu, dobrou náladu, ceny do tomboly a také očkovací průkaz 
Vašeho basseta. 
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O nejdelší uši O nejdelšího basseta
O nejmohutnější hruď O nejštíhlejší pas
O nejmohutnější krk O nejsmutnější pohled
O nejdelší ocas O nejkrásnější tlapku
O nejveselejší pohled O zlatý francouzský postoj
O nejkrásnější tlapku Jun. Dolly Buster
Buřtojed hlásič „Hanácké tvarůžkář“
Přivolání basseta … další, které vymyslíte

 



Psí hvězda
Psí hvězda (anglicky „Dog Star“ nebo „Moondog“) je krátká vědeckofantastická povídka 
britského spisovatele Arthura C. Clarka.
Námět:
Příběh o silném poutu mezi člověkem (pracovně vytíženým astrofyzikem) a nalezeným 
psem, kterého musí jeho nový pán opustit kvůli práci na měsíční observatoři. Vzpomínka 
na milovaného psa jednoho dne zachrání život jemu i dalším lidem.
Příběh:
Varování: Následující část článku vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla.
Astrofyzik nalezne během cesty do observatoře Palomar u cesty opuštěného psa. Ačkoli 
zvířata nemá příliš v lásce, rozhodne se jej vzít sebou. Pojmenuje ho Lajka a nechá si ho. 
Pes roste a upne se ke svému pánovi, jenž si ho často bere i do svého zaměstnání, kde si 
ho oblíbí i ostatní astronomové.
Jednoho dne se astrofyzik vydá i s Lajkou na seminář do Berkeley, kde má přespat u svých 
známých. V noci pes štěká a divoce škrábe na dveře. Jeho majitel ho pustí ven, krátce 
nato uhodí v oblasti silné zemětřesení, které on díky varování Lajky přežije. Dům se však 
zhroutil a pohřbil jeho přátele. Tato událost velmi posílí vazbu mezi astrofyzikem a jeho 
psem.
Muž ví, že bude muset svého psa opustit. Dostal nabídku na místo zástupce ředitele 
Observatoře na odvrácené straně Měsíce. Rve mu srdce, že bude muset svého psa nechat 
na Zemi a trápí jej výčitky. Cítí, že není o mnoho lepší než ti, kteří štěně pohodili u silnice. 
Ponechá zvíře rodině starého fyzika Andersona a odlétá za svou kariérou.
Pes zakrátko umírá žalem. Zpráva k zástupci ředitele observatoře dorazí během několika 
týdnů. Je z ní velmi rozrušen, ale bolest mu pomáhá utišit usilovná práce. Jednoho dne 
zaslechne ve snu štěkot Lajky. Mrzí ho, že živý sen netrval déle, aby mohl opět 
pohlédnout do očí tvorovi, který ho miloval. Vtom se budova začne otřásat, vědec stihne 
včas spustit alarm a obléci se do skafandru. Otřesy zničily tři tlakové kupole observatoře, 
ale škody na životech mohly být větší, nebýt včasného varování.

„
Byl  jsem sám se  svými  vzpomínkami,  přemožený transcendentálním smutkem,  
který tak často přicházel, když se nějaký krásný sen měnil v šedivou realitu. “

— Arthur C. Clarke - Psí hvězda
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World Dog Show 2013

Světová výstava psů se v letošním roce koná v Maďarsku, v hlavním městě Budapešť, ve 
dnech od 16. 5. do 19. 5. 2013.
Přijměte pozvání výboru Basset Klubu ČR na tuto akci. 

Přehled výstav v roce 2013

Mezinárodní výstava psů Praha  4.5.2013 - 5.5.2013
Mezinárodní výstava psů Litoměřice 25.5.2013 - 26.5.2013
Intercanis Brno 29.6.2013 - 30.6.2013

Národní výstava psů Klatovy 15.6.2013 - 16.6.2013

Národní výstava psů - CAC, CAJC, Senec 31.05.2013
Mezinárodní výstava psů – CACIB, Nitra  1.06.2013 - 2.06.2013
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Toto číslo bylo dáno do tisku dne 2.4.2013 a mělo by vyjít v týdnu od 10.4.2013.

Cena inzerce

celá strana 200 Kč Za každou fotografii nebo grafiku 50 Kč
½ strany 100 Kč Pro nečleny klubu jedna celá strana 400Kč
¼ strany 50 Kč Pro sponzory klubu zdarma

Obálka

Přední strana obálky:  Člověk a pes

Zadní strana obálky:  Výbor BK
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Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR

Dozorčí rada
předseda:
Ivana Wayhelová

Hovorany 575, 696 12 Hovorany
tel.: +420 723 009 932

e-mail: iway@seznam.cz

Kárná komise
předseda:
Lenka Ratajová

Hory-Kloboučníkov čp. 4, 259 01 Votice
tel.: +420 723 205 831

e-mail: ratajova.len@seznam.cz
Eva Kubová

Luka 82, 783 24 Slavětín u Litovle

tel.: +420 737 269 031
e-mail: e.kubova@volny.cz

Mária Chamrádová

Rezkova 2, 700 30 Ostrava

tel.: +420 725 586 417
e-mail: chamradova@seznam.cz

Pavlína Hrabovská

Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 613 200

e-mail: pavlina.hrabovska@atlas.cz

Jitka Šlechtová

285 76 Chotusice
tel.: +420 728 546 765, +420 327 399 238

e-mail: grean@seznam.cz

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, Borač 48, 592 61 Doubravník

tel.: +402 604 998 266, e-mail : jpolakovicova@seznam.cz

Průkaz člena BK ČR obdrží pouze noví členové.

Variabilní symboly na složenky

100 členské příspěvky 300 inzerce
200 krycí list – fena 500 klubová výstava
220 krycí list – pes 600 speciální výstava
250 štěňata 800 ostatní platby (almanach apod.)

Důležité adresy a telefony

Českomoravská kynologická unie
Jankovcova 53, 170 00 Praha 7, tel.: 234 602 275

- 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)
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Schůze výboru BK ČR, únor 2013, motorest Melikana

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: Aleš Chamrád
redakční rada: výbor Basset klubu ČR

sazba a grafická úprava: Aleš Chamrád
tisk: Tiskárna NEOSET , Ke Březině 86, 142 00 Praha – Písnice

distribuce: ADISERVIS s.r.o, Na Nivách 18, 140 00 Praha 4
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