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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

Pod vrchem 50
312 00 Plzeň
tel.: +420 603 820 844, +420 371 523 380
e-mail: sona.vikova@seznam.cz

9. května 533
664 56 Blučina
tel.: +420 737 703 959
e-mail:

jednatel:

ekonom:

Vendula Vrabcová

Věra Křížová

Prácheň 168
471 14 Kamenický Šenov
tel.: +420 487 727 740, +420 732 571 122
e-mail: vendula.vrabcova@seznam.cz

Popelova 22
620 00 Brno
tel.: +420 545 219 777, +420 723 548 643
e-mail: hermelins@gmail.com

tiskový referent:

matrikář:

Libor Fořt

Jana Polakovičová

Trojovice 32
538 33 Trojovice
tel.: +420 603 899 819
e-mail: lfort@tiscali.cz

Borač 48
592 61 Doubravník
tel.: +402 604 998 266
e-mail : jpolakovicova@seznam.cz

poradce chovu (PBGV, GBGV, BFB):

čestný člen výboru

Mgr. Jaroslav Rataj
Hory-Kloboučníkov čp. 4
259 01 Votice
tel.: +420 606 767 639
e-mail: jarda.rataj@seznam.cz

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
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Slovo předsedkyně
Letos, začátkem února opustil na vlastní žádost výbor Basset klubu a rezignoval na svoji funkci
tiskového mluvčího, náš člen pan Aleš Chamrád. Chtěla bych tedy za nás za všechny touto cestou
ještě poděkovat Alešovi za jeho obětavou a nezištnou práci pro klub, která, přiznejme si nebyla vždy
bez obtíží, ale za to určitě bez patřičného ocenění. Jenom opravdu lidé oddaní klubu a ušounům
mohou bez odměny věnovat hodiny a hodiny práce na zpravodaji, nebo výstavních přípravách. Takže
Aleši, děkujeme Ti za tvou práci věnovanou klubu, těší nás, že i nadále zůstáváš členem našeho klubu
a přejeme Ti hodně štěstí a radostí s Tvými basítky a aby důvod tvého odstoupení, ať už byl jakýkoliv
co nejrychleji pominul.
Oznamuji také tímto, že novým tiskovým mluvčím za Aleše byl na minulé schůzi výboru kooptován (do
nejbližších voleb) pan Libor Fořt, kterému přeji hodně úspěchů a trpělivosti s přispěvateli do
zpravodaje.
Vaše předsedkyně 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:
lfort@tiscali.cz
Děkuje výbor BK

Vítáme nové členy BK
Vizinger Petr

Členské příspěvky
Roční poplatky

zápisné (pouze nový člen)
nový člen, člen
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, Borač 48, 592 61 Doubravník
tel.: +402 604 998 266, e-mail : jpolakovicova@seznam.cz
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Kalendář výstav BK ČR 2014
Datum
8.6.2014

Typ
Klubová

Místo
Konopiště

Rozhodčí
Henrietta Surján (H)

14.9.2014

Speciální

Hálův mlýn

Jaroslav Matyáš (SK)

Uzávěrka
30.4.2014,
16.5.2014
10.8.2014,
25.8.2014

Kalendář zkoušek BK ČR lovecké upotřebitelnosti
4.10.2014
30.11.2014

BZH
ZH

Černá Hora
ŠLP Křtiny

pohár- Kateřiny Schwippelové
Memoriál Miloše Doubka

30. Klubová výstava
BASSET KLUBU ČR
Konopiště
Neděle 8. 6. 2014
Zveme Vás na výstavu Basset klubu ČR se zadáváním titulu „Klubový vítěz“

ROZHODČÍ
paní Henrietta Surján (H)
Basset Hound
Petit Basset Griffon Vendéen
Grand Basset Griffon Vendéen
Basset Artesian Normand
Basset Bleu de Gascogne

* Změna rozhodčího vyhrazena

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.

30.4.2014

termín*

2. termín*

16.5.2014

*Datum poštovního razítka

TŘÍDY
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní

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
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vítězů
veteránů

psi a feny s přiznaným titulem mezinárodním, národním, národní vítěz nebo klubový vítěz a
doklad (kopie) o titulu připojit k přihlášce
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

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
Zadává se psovi a feně, kteří byli na Klubové výstavě ve třídě mladých
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
Nejlepší pes nebo fena, který byl vybrán z Klubových vítězů mladých,
(BOB)
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
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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
4

Nejkrásnější pár psů
Chovatelská skupina

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. 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.

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
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)
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600
500
800
700

Kč
Kč
Kč
Kč

16.5.2014

700
600
950
800

Kč
Kč
Kč
Kč
5

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.

250 Kč

100
100
200
200

350 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

UPOZORNĚNÍ

Ke dni 30.4. 2014 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 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

300 Kč
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. 16.05.2014. 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
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.
1.

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

2.

2 km od Benešova, města starého 900 let
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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

BASSETIÁDA
2.8.2014 - 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
13:00
Od 13:05

Sraz bassetářů, veterinární dozor
Začátek bassetiády
Soutěže

Disciplíny:
O nejdelší uši
O nejmohutnější hruď
O nejmohutnější krk
O nejdelší ocas
O nejveselejší pohled
O nejkrásnější tlapku Jun.
Buřtojed hlásič
Přivolání basseta

O nejdelšího basseta
O nejštíhlejší pas
O nejsmutnější pohled
O nejkrásnější tlapku
O zlatý francouzský postoj
Dolly Buster
„Hanácké tvarůžkář“
… další, které vymyslíte

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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Výsledky výstavního poháru 2013
BH psi
1
2
3
4
5

Navaro Lady Barnett´s
Bassbarr Kalypso Kid
Malrich Diamondback
Yannick Queen´s Hermelín
Cerruti Queen´s Hermelín

maj. M. Šrámková
maj. A. Chamrád
maj. V. Křížová
maj. S. Viková
maj. S. Viková

117
73
49
28
20

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

24
15
10
6
4

výstav
výstav
výstav
výstav
výstav

BH feny
1 Hopeles Uni From Taija

maj. V. Křížová

61 bodů

15 výstav

maj. A. Veselá

52 bodů

10 výstav

maj. A. Veselá

114 bodů

21 výstav

GBGV psi
1

Droupy du Levant de la Vieile
Marne

GBGV feny
1 Lucrezia Danda Bohemia

Vyhodnocení pracovního poháru BK ČR za rok 2013 a
pravidla pro rok 2014
Podmínky pro rok 2014:
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.
3. 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.)
4. 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
Prémiové body se počítají dle následujícího klíče:
CACIT – 80 bodů
resCACIT – 40 bodů
Basset telegraf 1/2014
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CACT – 50 bodů
resCACT - 25 bodů
Diviačar – 50 bodů
I. cena – 30 bodů
II. cena – 15 bodů

5.
6.
7.
8.
9.

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 je stanoven na 31.12. příslušného roku (datum poštovního razítka)
Pes či fena mohou být hodnoceni, co se týče BZH a ZH, za účast v Velký Šenov, Černá hora,
ŠLP Leštiny, mezinárodní BZH Halier – Lučenec.

Výsledky pracovního poháru za rok 2013
BH psi
1 Aramis od Bouňovské studánky

maj. mgr. Jaroslav Rataj

ZH, BZH

431 bodů

Celkem bodů
2 Bassbarr Kalypso Kid

maj. Aleš Chamrád

BZH, CACIT, CACT

317 bodů

Celkem bodů

BH feny
1 Allison Turguesa Playa

maj. Vendula Vrabcová

BZH

186 bodů

Celkem bodů
2 Hopeles Uni Form Taija

maj. Věra Křížová

BZH
Celkem bodů
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Noví šampióni
Titul „Český šampion“ byl udělen
BH - Hopeless Uni From Taija, maj. Věra Křížová
Titul „Český junior šampion“ byl udělen
BH - Hopeless Underground Lover, maj. Libor Fořt
Titul „Slovenský šampion“ byl udělen
BH - Malrich Diamondback, maj. Věra Křížová
Titul „Slovenský junior šampion“ byl udělen
BH - Hopeless Underground Lover, maj. Libor Fořt
BH - Hopeless Uni From Taija, maj. Věra Křížová
Titul „Slovenský Grand šampion“ byl udělen
BH - Navaro Lady Barnett´s, maj. Miloslava Šrámková
Titul „Rakouský šampion“ byl udělen
BH - Navaro Lady Barnett´s, maj. Miloslava Šrámková
GBGV - Lucrezia Danda Bohemia, maj. Alena Veselá
Titul „Chorvatský šampion“ byl udělen
BH - Navaro Lady Barnett´s, maj. Miloslava Šrámková

Blahopřejeme !
Výstavy 2014 – ČR a SR
Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
Mezinárodní výstava psů Praha
Mezinárodní výstava psů Litoměřice
Intercanis Brno
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
Mezinárodní výstava psů Praha

22. - 23.2.2014
26. - 27.4.2014
3. - 4.5.2014
24. - 25.5.2014
21. - 22.6.2014
30. - 31.8.2014
20. - 21.9.2014
1. - 2.11.2014

Hanácká národní výstava psů v Brně
Národní výstava psů Ostrava
Národní výstava psů Klatovy
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi
Moravskoslezská národní výstava psů Brno

4. - 5.1.2014
12. - 13.4.2014
28. - 29.6.2014
19. - 20.7.2014
27. - 28.9.2014

Mezinárodní výstava psů Trenčín
Mezinárodní výstava psů Nitra
Mezinárodní výstava psů Nitra

18. - 19.1.2014
29. – 30.2.2014
31. – 1.6.2014
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Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní

výstava
výstava
výstava
výstava
výstava

psů Velká Ida
psů Bratislava
psů Lučenec
psů Bratislava
psů Nitra

5. - 6.7.2014
16. - 17.8.2014
14.9.2014
4. - 5.10.2014
29. - 30.11.2014

Národní výstava psů Senec
Národní výstava psů Lučenec

30.5.2014
13.9.2014

World Dog Show Helsinky (Finsko)
European Dog Show Brno

8. - 10.8.2014
23.-26.10.2014

Informace z ČMKU
Vážené kolegyně a kolegové,
KKČMMJ dostala před třemi roky za úkol novelizovat současný Zř pro lov. psy.V komisi jsem byl
pověřen přípravou návrhu pro jezevčíky,teriéry,honiče a barváře.Po prvotním shromáždění všech
připomínek od jednotlivců,klubů i Omsů (a bylo jich požehnaně), proběhla řada jednání,kde jsme tyto
připomínky probírali a pokusili se použít v návrhu.Většina připomínek byla akceptovatelná,některé se
upravily,byly i takové,které ale byly nepoužitelné,protože byly v praxi neproveditelné.Na schůzce
zástupců většiny klubů výše uvedených plemen 12.2.2012 jsme základní věci ujednotili a já jsem její
závěry projednal v KKČMMJ. Další jednání potom probíhala s tvůrci Zř pro slídiče a retrievery,protože
jsme mimo jiné dostali za úkol tyto řády co nejvíce sjednotit.Muselo tedy dojít ke kompromisům a
některým oboustranným ústupkům.Následně jsme museli návrh upravit tak,aby navazoval na novou
vyhlášku Mze,která vyšla v říjnu 2013.Poslední připomínky k Zř byly veřejně prezentovány na
stránkách Čmmj a skončily 20.1.14.Kompletní návrh Zř pro lov.upotřebitelnost je na těchto stránkách
po posledních úpravách.
Při tvorbě návrhu Zř jsme se snažili,aby se k nim mohl kdokoliv vyjádřit,všechny připomínky byly
projednávány v kolektivu zkušených kynologů a při tvorbě návrhu byla snaha dodržet tyto základní
parametry:
1. Návaznost na vyhlášku Mze
2. Co největší sjednocení popisu a hodnocení disciplin u Zř pro Jez., ter., honičů, slídičů, potažmo
retrieverů, čímž se vše zjednoduší nejen pro rozhodčí, ale i pro samotné vůdce a hlavně pro Omsy
3. Nové Zř co nejvíce přiblížit mysl. praxi a zjednodušit pro řadové myslivce
Nikdy asi nevytvoříme takovouto normu, která bude vyhovovat všem a bude úplně dokonalá.Všechny
situace,které v praxi nastanou tam nikdy nepopíšeme a vždy bude něco na řešení na místě.Snažili
jsme se ale tyto případy co nejvíce eliminovat.
Touto cestou děkuji všem,kteří se na tvorbě návrhu Zř jakkoliv podíleli,omlouvám se všem jejichž
nápad nebo připomínka nebyla akceptována, věřte, že k tomu byl určitě vážný důvod.
Tento návrh bude projednáván na sboru zástupců v polovině března,věřme,že tam budou rozumní
delegáti,kteří ho schválí.Pokud ano,půjde do tisku a začne okamžitě platit.
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Protože už vidím světélko na konci tunelu, považoval jsem za vhodné, jako "zástupce" vašich klubů v
KKČMMJ vás všechny o tomto finále informovat.
S pozdravem J.Kesner

Informace ke zkouškám loveckých psů se zadáváním
lovecké upotřebitelnosti po 1. dubnu 2014
-

Sbor zástupců ČMMJ schválil 14. března 2014 novelizaci Zkušebních řádů ČMMJ s účinností
od 1. dubna 2014. Podle tohoto ZŘ je možno zadávat loveckou upotřebitelnost.

-

Platné znění nových ZŘ bude do konce března 2014 zveřejněno na webu ČMMJ.

-

Tištěná verze je nyní již v tisku a na přelomu března/dubna bude k dispozici. Chovatelské
kluby si ji mohou objednat prostřednictvím společnosti Myslivost s.r.o. nebo sekretariátu
ČMMJ. Jednotlivcům budou distribuci zajišťovat OMS ČMMJ.

-

Klubové zkoušky (soutěže), kde se zadává čekatelství CACT (CACIT) mohou kluby v roce
2014 posuzovat podle staršího řádu - "PES A LOV", platného od 1. 1. 2008. Nemohou ale v
tomto případě zadávat loveckou upotřebitelnost.

-

Chovatelské kluby mohou po 1. dubnu 2014 posuzovat klubové zkoušky a zkoušky ve
spolupráci s OMS ČMMJ podle nového Zkušebního řádu v platném znění včetně zadávání
lovecké upotřebitelnosti. Při dodržení Směrnice pro zadávání čekatelství CACT (CACIT),
mohou i na zkouškách posuzovaných podle nových ZŘ čekatelství zadávat.

-

V propozicích zkoušek kromě jiného MUSÍ být uveden Zkušební řád, podle
kterého se bude posuzovat. Na jedněch zkouškách (soutěži), i když se třeba
bude skládat z více jednotlivých zkoušek nebo disciplín je možno posuzovat
POUZE podle jednoho z řádů, kombinovat oba není přípustné.

"Kynologii Zdar!"
Věra Dvořáková, jednatelka ČMKJ

Pavel Štangl, předseda ČMKJ

V Praze dne 21. března 2014
Všem chovatelských klubům psů loveckých plemen, členům ČMKJ
Na vědomí:
Sekretariát ČMMJ
OMS ČMMJ pořádající v roce 2014 kynologické akce se zadáváním čekatelství CACT (CACIT)
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Zápisní řád Basset Klubu České republiky
Preambule

Zápisní řád Basset Klubu ČR doplňuje Zápisní řád Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU)
schválený Předsednictvem ČMKU dne 19. 01. 2006, ve znění pozdějších změn a doplnění, není s ním
v rozporu.
Cílem Basset Klubu ČR je chov všech plemen bassetů s průkazem původu, při zachování biologického
zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak
jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI.
Zápisní řád Basset Klubu ČR je základní normou pro chov bassetů zastřešovaných klubem a plně
respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI a Zápisní řád ČMKU.
S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy
a podpora tohoto konání.
Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI a
Zápisní řád ČMKU jakožto vyšší závazné normy
Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu jsou chovné podmínky pro psy a feny jednotlivých plemen
bassetů zastřešovaných Basset Klubem ČR.

I. Chov a jeho řízení

Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví
jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže
zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné
vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i
chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly
následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.
Basset Klub ČR umožňuje výhradně čistokrevnou plemenitbu.
Výbor Basset Klubu ČR stanoví podmínky chovnosti pro psy a feny jednotlivých plemen bassetů, která
chovatelsky zastřešuje, za něž je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU.
Basset Klub ČR poskytuje chovatelský servis pro chovatele své členy, ale umožňuje chov i nečlenům
klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene bassetů. Výbor Basset Klubu ČR stanoví
písemně smluvní podmínky s chovateli – nečleny.
Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu
vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene
uvádí jako vady vylučující. Jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické
nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu
vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní. Specifikace
vylučujících vad jednotlivých plemen bassetů bude uvedena v příloze.

II. Chovní jedinci

Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený plemennou
knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených Basset Klubem ČR.
Minimální a maximální věk chovného jedince je stanoven v chovných podmínkách pro jednotlivá
plemena bassetů.
Basset Klub ČR respektuje chovné jedince zařazené do chovu jiným klubem za předpokladu, že tito
jedinci odpovídají platnému standardu FCI.
Při výběru do chovu - bonitaci (popisná přehlídka), musí být součástí bonitační komise rozhodčí
s aprobací pro příslušné plemeno a nejméně dva členové výboru Basset Klubu ČR. Člen bonitační
komise nesmí posuzovat vlastního jedince.
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Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do průkazu původu, po té
předá poradce chovu průkaz původu, kopii bonitační karty i s přílohou průkazu původu, je-li vydána,
plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců. Evidování chovného jedince je
zpoplatněno Plemennou knihou ČMKJ dle sazebníku platbu hradí majitel evidovaného chovného
jedince. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a bonitační kartě je rozhodujícím
dokumentem bonitační karta.
Neúspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do bonitační tabulky a
průkazu původu. Nesouhlasí-li majitel s rozhodnutím bonitační komise, kterým bylo rozhodnuto o
nevybrání jedince do chovu, může se do tří dnů od oznámení rozhodnutí odvolat z výboru Basset
Klubu ČR.
Výbor do pěti dnů určí novou bonitační komisi, v níž nesmí být členem nikdo, kdo rozhodoval o
nevybrání jedince do chovu. Majitel, který se odvolal k výboru Basset Klubu ČR, je povinen na výzvu a
na své náklady předvést psa nové bonitační komisi, která se musí sejít nejpozději do deseti dnů ode
dne, kde bylo rozhodnuto o nevybrání jedince do chovu. Rozhodne-li i nová bonitační komise o
nevybrání jedince do chovu, je majitel povinen uhradit nutné výdaje členů nové bonitační komise.
Další poplatek za výběr do chovu (bonitaci) se nehradí.
Každý jedinec má právo účastnit se výběru do chovu – bonitace pouze jednou.
Jedinci ve výhradním majetku občanů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKU evidováni jako chovní,
nesmí být použiti k chovu a krytí.

III. Chovatel, majitel chovného jedince

Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU
rovněž právnická osoba), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně a je jako majitel
uvedena v průkazu původu. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo
feny.
Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k
chovu.
Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
Majitel (držitel) chovného psa musí vést písemné záznamy o krytí fen: jméno feny a číslo zápisu,
adresu majitele chovné feny, datum krytí. Na požádání kontrolních orgánů klubu musí majitel
chovného psa tyto záznamy předložit.
Chovatel, který se rozhodne pro použití úzké příbuzenské plemenitby (Fx=12,5% a více – tzn. krytí
dvou polosourozenců, sourozenců, otce s dcerou, matky se synem apod.) musí předem žádat výbor
Basset Klubu ČR prostřednictvím příslušného poradce chovu o povolení a v žádosti zdůvodnit své
rozhodnutí. Nebude-li jeho žádosti výslovně vyhověno, nemůže navrhované spojení uskutečnit.
V zájmu chovu má hlavní poradce chovu právo provést u chovatele kontrolu vrhu, odchovu a ustájení
psů a fen a to i opakovaně. Je oprávněn provedením kontroly pověřit i jiného člena výboru nebo
dozorčí rady.
V případě zjištění závad a nedostatků informuje kontrolující osoba prostřednictvím příslušného poradce
výbor Basset Klubu ČR, který vyrozumí místně příslušné veterinární orgány.

IV. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)

Pro plánované krytí chovné feny použije majitel feny formulář vydaný Basset Klubem ČR. Řádně
vyplněný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné
knihy a vydání průkazů původu.
Kopii (fotokopii) krycího listu odešle majitel chovné feny nejpozději do 7 (sedmi) dnů po krytí poradci
chovu, spolu s kopií složenky o zaplacení poplatku za krycího psa a chovnou fenu.
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Poradce chovu pro příslušné plemeno eviduje a případně vyhodnocuje z hlediska příbuzenské
plemenitby doručené kopie krycích listů. Zároveň vyhodnocuje výsledky krytí z hlediska nezabřezávání
chovných fen po chovných psech.
Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
- jméno psa použitého ke krytí a číslo jeho zápisu,
- jméno feny a číslo jejího zápisu,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
- podpisy obou majitelů (držitelů),
- místo a datum krytí.
Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné
k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.
Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub (viz.
Krycí list).

V. Krytí

Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním chovným psem, který je uveden v krycím listě.
Opakované krytí týmž psem je dovoleno.
Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou
povinni doprovázet fenu ke krytí.
Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i
dopravu zpět, majitel chovné feny.
Majitel nebo držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem
krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.
Při neplánovaném krytí jiným než smluveným a v krycím listu uvedeným psem, je jeho držitel povinen
toto krytí majiteli chovné feny ohlásit a hradit mu veškeré náklady jakož i vzniklou škodu. Majitel
krycího psa není oprávněn po takovém krytí žádat od majitele chovné feny žádné vyrovnání.
Pokud by fena uhynula v době, kdy byla v péči majitele nebo držitele psa, nechá tento na své náklady
zjistit příčinu úhynu feny a podá o tom zprávu majiteli chovné feny. Pokud smrt nastala z viny držitele
psa, je povinen majiteli uhynulé feny ztrátu nahradit.
Nezavinil-li úhyn feny majitel nebo držitel psa, je majitel feny povinen uhradit veškeré náklady, které
držiteli psa smrtí feny vznikly.
Krytí chovné feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně
způsobilá a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito dohodnutého psa nebo semene s veškerou
předepsanou dokumentací. Za odporně způsobilou osobu se považuje osoba odborně způsobilá podle
zákona č. 166/1999 Sb. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace může být použita
výhradně mezi jedinci, kteří se již před tím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.
Způsob a výše úhrady za krytí chovné feny chovným psem je věcí dohody mezi majitelem chovné feny
a chovného psa. Doporučuje se písemně uzavřít dohodu, která by měla obsahovat tyto náležitosti:
a/ právo druhého výběru (právo prvního výběru náleží majiteli chovné feny)
b/ doba výběru štěněte majitelem psa
c/ doba odběru štěněte majitelem psa
d/ doba, po které právo zaniká
e/ zvláštní ustanovení, pokud fena vrhne jen jedno štěně nebo mrtvá štěňata, případně upravit postup
pokud vybrané štěně do data odběru uhyne.
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Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě za krytí ihned po krytí, má majitel (držitel) chovné feny nárok
na jedno bezplatné krytí chovné feny stejným chovným psem. Právo na opakované krytí zdarma
zaniká úhynem psa nebo feny. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny
nárok na vrácení poplatku za krytí.
Při zahraničním krytí vystavuje krycí list poradce chovu pro příslušné plemeno bassetů. Majitel chovné
feny musí k žádosti o vystavení krycího listu předložit kopii průkazu původu zamýšleného krycího psa a
doklad o splnění podmínek chovnosti země, kde se nachází. Pokud tak nemůže učinit při předložení
žádosti, musí požadované doklady předložit nejpozději společně s kopií krycího listu, kterou oznamuje
uskutečněné krytí. Zahraniční krytí se může uskutečnit pouze s chovným psem, který má průkaz
původu uznaný FCI.
Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské
stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí
chovným psem.
Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na
chovatelskou stanici zesnulého.
V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým
právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení
do chovu všech zemí spolumajitelů - nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

VI. Vrh

Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této
skutečnosti uvědomen příslušný poradce chovu.
Za jeden kalendářní rok může mít fena pouze jeden vrh. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno
životaschopné štěně je započítáván jako regulérní vrh.
Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje bolest
anebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc
veterinárním lékařem.
O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu, která
obsahuje:
- základní identifikační údaje
- datum krytí a vrhu
- počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat
- pohlaví
- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom
případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
O narození štěňat informuje majitel feny majitele psa.
Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu nejpozději
do 75 dnů po krytí.

VII. Průkaz původu

Průkaz původu (dále v jen „PP“) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném
znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.
Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto jedince.
Chovatel je povinen PP podepsat a předat nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co
jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKJ, kterým byl PP vystaven. Cena jedince
zahrnuje i cenu PP.
Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za
zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.
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Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKJ.
Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha,
rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKJ).
Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

VIII. Zápisy štěňat do plemenné knihy

PP vystavuje plemenná kniha ČMKJ.
Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu.
Přihláška vrhu je zaslána poradci chovu pro příslušné plemeno bassetů nejpozději do 10 (deseti) dnů
po vrhu. Příslušný poradce přihlášku vrhu potvrdí a zašle plemenné knize.
Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně
dokladu o chovnosti.
Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do
okamžiku žádosti o zápis odchována. Dodatečné hlášení dalších štěňat je nepřípustné. Přihláška vrhu
označených štěňat musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Štěňata
mohou být označena tetováním v levém slechu nebo čipováním, přičemž celý vrh musí výt označen
jednotným způsobem. Při prodeji musí být štěňata tetovaná nebo čipovaná, stará nejméně 50 dnů,
v dobré zdravotní a výživné kondici, odčervená a očkovaná.
Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně)
za sebou. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí
žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být
maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka
česká ani cizojazyčná (von, of,…).
Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka
plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími
údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu
apod.).
V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do
jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou
smlouvou.

IX. Závěrečná ustanovení

Porušení výše uvedených ustanovení tohoto Zápisního řádu Basset Klubu ČR chovatelem nebo
majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.
Skutečnosti neupravené tímto zápisním řádem se posuzují podle Zápisního řádu ČMKU.
Na základě zmocnění Klubového shromáždění Basset Klubu ČR ze dne 9. června 2013 schváleno na
výborové schůzi Výboru Basset Klubu ČR dne 1. února 2014 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Příloha č. 1

Kriteria Basset Klubu ČR pro zařazení do chovu.
Dosažení věku 15 měsíců (pes i fena)
Výstava s oceněním nejméně VD minimálně ve věku 12 měsíců (pes i fena)
Absolvování chovného svodu ve stáří minimálně 12 měsíců pořádaného Basset Klubem ČR
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Slovo výcvikáře
Vážení přátelé!
V letošním roce proběhnou dvoje zkoušky.
4. 10. 2014
Černá Hora - BZH -pohár- Kateřiny Schwippelové
30. 11. 2014
ŠLP Křtiny - ZH -Memoriál Miloše Doubka
Na tyto zkoušky nutno zasílat přihlášky na adresu:
OMS BLANSKO
NÁM. SVOBODY 3
678 01 BLANSKO
tel.: +420 516 412 617
mob.: +420 608 242 589
e-mail: omsblansko@centrum.cz
Do všech zkoušek, kterých se v tomto roce zúčastníte Vám přeji vždy úspěch
Ing. Jedlička
výcvikář BKČR

Ilustrační foto (Blučina 2012)
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Výchova a výcvik Basseta, díl 4.
Hledání
S honiči, tedy i s bassetem se většinou loví v místech, které nebývají mimořádně zazvěřené, proto
pes musí vynikat při hledání a to zejména co se týká důslednosti, ochoty a cílevědomosti. Někteří psi
po vypuštění hledají jen v blízkosti vůdce, každou chvíli se zastavují a poslouchají, zda některý jiný pes
zvěř nežene či zaštěkává, nebo postávají a dívají se na pána a najdou se i tací, co chodí s oblibou jen
po cestách a vyhýbají se jít do hustějšího porostu. Dobrý pes musí hledat v širším okruhu, dostatečně
daleko od pána, ale přitom musí sledovat směr, kterým se ubírá. Zkušení psi se průběžně vracejí,
prověřují si stopu pána a podle ní se orientují. Psi, kteří se po vypuštění vzdalují daleko, nedbající na
to, kde se jejich vůdce nachází, nestojí za mnoho. Loví obyčejně pro sebe a zvěř zvednou tak daleko,
že je pán ani neslyší. Způsob hledání závisí i od druhu zvěře, kterou lovíme. Při honu na zajíce se
nevyžaduje široký a hluboký záběr hledání, ale naopak při honu na lišky a nebo natláčce na divočáky
je hluboké a široké hledání nezbytné. Jak má pes tuto zvěř najít, musí procházet jak okrajem lesa
polem i lesními cestami, po kterých liška s oblibou prochází.

Cesta černé zvěře z pastvy je obyčejně přímočará a někdy je potřeba projít velkou vzdálenost než se
podaří podchytit stopa. Důležitý je přitom dobrý vítr, neboť při něm dobrý basset zachytí pach
divočáků na velkou vzdálenost a potom se už k nim ubírá přímo. Nejkratší hledání ukáže pes při
zajících, ale i tento výkon, který musí prokázat si zasluhuje uznání. Tolik komplikovaných cestiček,
protistop, křižování a odskoků, jak dokáže udělat zajíc, než se dostane na lože, neudělá žádná jiná
zvěř. Proto je samozřejmé, že pes, který se naučí hledat zajíce a prokáže na jejich stopách kvalitu
svého nosu a přitom je průměrně ostrý a nebojácný, uplatní se obyčejně velmi dobře i při natláčkách
na lišky nebo divočáky. Zakončení každého hledání bývá zvednutí zvěře. Lovec musí být přesvědčen,
že kudy prošel pes, nezůstalo neprohlédnuté ani místo, kde by se mohla zvěř zdržovat.
Cílevědomost v hledání musí být patrná z každého pohybu psa, ze snahy rozlišovat mezi jednotlivými
stopami různých druhů zvěře a konečně i z použití tzv. 6. smyslu, který psovi našeptává, že hledaná
zvěř bude tam a nikde jinde. Zajíce hledá pes vždy s nízkým nosem, čímž si ověřuje a hledá tu
nejčerstvější stopu, která by ho dovedla k cíli. Vniká ochotně do křovin, z kterých vychází jen po
prověření si všech pozoruhodných míst. Je to velmi náročná práce, při které se kromě ostrosti dají
prověřit ty nejcennější lovecké vlastnosti. Liška se mu hledá mnohem pohodlněji, liščí stopa není
komplikovaná, vydává vcelku intenzivní pach, proto ji pes, který se na toto naučí sleduje ve volném
poklusu s relativně vyšším nosem. Toto platí i na stopě černé zvěře. Mladého psa začínáme učit v
hledání na zaječí stopě. Nejlépe, když psa přivedeme na čerstvě opuštěné zaječí lože, víme kterým
směrem zajíc odběhl a na tuto stopu psa navedeme. Se zajícem začínáme proto, aby si mladý pes
navykl na důslednost v práci a aby se naučil dobře využívat nos. Nejlépe je toto nacvičovat brzy z
rána, kdy jsou zaječí stopy ještě nevyvětrané, nebo při večerním soumraku, kdy zajíci vychází na paši
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a zanechávají úplně čerstvé stopy. Když mladý pes najde svého prvního zajíce, zaručeně ho hlasitě
prožene. Cvičiteli je třeba jen trpělivě vyčkat na místě než se pes vrátí, pochválit ho a odměnit. Pes se
takto současně učí orientaci a vracet se po vlastní stopě.
Tyto vycházky je třeba často opakovat, protože jen tak se pes zdokonalí v hledání a hlasitém honění,
ale zároveň si vytvoří k pánovi nový vztah, vztah k oddanosti k loveckému příteli. Po čase zjistíte,
jakou radost projevuje pes, když si berete na hlavu lovecký kloubouk nebo pušku a kolik radosti
projeví, když doběhne hlasitě k prvnímu zajíci, kterého na honě ulovil jeho pán. Je pochopitelné, že s
výcvikem mladého psa nemůžeme čekat až do podzimních honů nebo natláček. Třeba je začít podle
stáří psa, i když se ještě na zvěř střílet nebude. Je potřeba využít každou příležitost, abychom cvičili
psa v hledání, hlasitém honění a při tom procvičovali přivolávání psa zpět signálem rohu, povelky,
nebo píšťalky. Přitom je potřeba si uvědomit, abychom toto mohli provozovat mít souhlas majitele
revíru k této činnosti, pokud nejsme vlastníky revíru.
Zájem o zvěř vyvoláváme u psa nejlépe tehdy, když ji s ním ulovíme. Proto je výhodné dopřát psovi
podílet se na radosti s dosáhnutého loveckého úspěchu, dovolíme mu zvěř chytit, poškubávat,
případně ránu olízat. Postupně učíme psa, aby se choval různě při určitém druhu zvěře. Na zaučení se
mladých psů hledat divočáky není žádný jednotný recept. V prvé řadě je třeba psovi umožnit, aby
přišel s černou zvěří do styku. Velmi výhodné je cvičit se zkušeným psem. Při natláčkách je třeba dbát
na to, aby honci nebo i lovci, kteří věci nerozumí, psy od divočáka neodháněli a místo toho, aby
loveckou zálibu psů podněcovali, takto ji tlumili. Po čase takto vyvoláme nebo vychováme u psa
přednostní zájem o černou zvěř a potom hledání této zvěře nepůsobí psovi velké těžkosti, za
předpokladu, že je patřičně ostrý a odvážný.
Při výcviku se nám stává, že pes seběhne se stopy, zde se musí sám postarat o to, aby ji sám co
nejrychleji našel. Zde se projeví zkušenosti, které pes nabyl častým řešením zaječích stop, uměním
hledat ztracenou stopu opisováním kruhu, které se postupně zmenšují. Od tohoto umění psa závisí i
plynulost hlasitého honění a tím i pro nás kouzlo zážitku s tím spojené. Drobné odmlčení v hlášení
nijak nesnižují jeho kvalitu, avšak jestliže tyto pauzy trvají déle jak 5 - 10 minut, bývá už harmonie
plynulé práce psa narušena. Pes s kvalitním nosem, který ho dobře používá a má už praxi v
důsledném a rychlém hledání, pracuje samostatně, nespoléhá se na jiné psy, nejčastěji nachází zvěř.
Na něho potom jako na vůdčího psa smečky se váží ostatní psi tzv. druhého sledu. Méně kvalitní pes,
se slabším nosem, se na sebe moc nespoléhá, nehledá systematicky, častěji postává, rozhlíží se a
naslouchá či některý ze psů už zvěř nenašel, aby se potom rychlým během k němu přidal a vůdčího
psa doprovázel. Pes u kterého se vypěstují tyto slabosti se jen málokdy vypracuje v prvotřídního
honiče.
Honění
Nelze uvést zvláštní návod na nácvik honění a hlášení. Tak jako ohař dědí náklonost k vystavování po
předcích, tak i hlasité honění je pro basseta vrozenou vlastností a samozřejmostí. Na rozdíl od jiných
plemen se zde vyžaduje, aby na stopě hlasitě hnané zvěře delší dobu vydržel. Nemůže nás uspokojit
zvednutí zvěře a její krátké přitom hlasitě sledování, jako je typické pro slíčiče a některá malá
plemena. Dobrý basset musí dokázat, že je schopný zajíce obrátit a hnát ho tak dlouho, dokud se
oklikou znovu nevrátí do míst odkud vyběhl. Mladý pes není z počátku schopný podávat takové
výkony, protože nemá ještě dostatek takové praxe na to, aby uměl stopu zajíce delší dobu sledovat a
při delším honění se ho zmocňuje i obava, zda bude moci bez těžkostí svého pána najít. Doba
hlasitého honění roste tedy s praxí a s postupným rozvíjením se lovecké vášně psa.
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Dosled
Pro někoho se zdá nezvyklé dávat dohromady honiče v souvislosti s dohledáváním. Vycházíme však z
faktu, že honič a tím i basset je nejbližší příbuzný barvářů a že barváři byli vyšlechtěni z honičů.
Nejvhodnější je psa zaučovat na stopách černé zvěře. Když ho budeme utvrzovat v tom, že máme
největší zájem o černou zvěř, bez těžkostí to pochopí. Při každé příležitosti ho však musíme strhávat
ze srnčích stop, do té doby, dokud si jich nepřestane všímat. Pokud cvičíme na přirozené stopě, je
nejlépe začínat ráno, kdy jsou stopy staré 3 - 4 hodiny. Najdeme je na obyčejných přechodech zvěře,
za rosy, nebo na vlhkých lesních cestách. Psa přivedeme na stopu a teprve tam mu dáme barvářský
obojek a připojíme barvářské vodítko o potřebné délce 5 - 6 metrů. Dobře zacvičený pes už při
připnutí barvářského obojku začne sklánět hlavu k zemi a tehdy mu s povelem "Stopa!" ukážeme
stopu. Když pes stopu převzal, postupně mu popouštíme řemen na celou délku. Po 300 - 400 metrech
psa ze stopy odneseme a odměníme. Práci na stopě cvičíme při každé příležitosti. Je dobré využít
zejména ty případy, kdy je divočák zastřelen solo, bez psů. Jde o to, abychom umožnili psovi dosled,
který skončí u zhaslé zvěře. Dobrou pomůckou a pro mnohé i jedinou pro výcvik v dosledu, jsou
spárky z divočáka, a to zejména oba zadní (protože obsahují pachové žlázy), kterými je možno
shotovit umělou stopu černé zvěře. Spárky se dle krajových zvyků upevňují buď do kolečka, fúriku,
ťapáků a nebo pantoflí. Stopu uděláme vždy tak, aby pokud možno končila u divočáka a nebo jeho
vycpanině. Pes na takových stopách celkem rád pracuje. Cvičitel má možnost těchto stop vyrábět
libovolné množství a výhoda je, že si zde můžeme výhodně kontrolovat, zda pes stopu drží a neschází
z ní. Zde je zase třeba zdůraznit, že po každém dohledání je třeba psa pochválit a odměnit. V zimním
období se spárky z divočáka udrží v celku dlouho čerstvé, s podzimu je možnost jejich čerstvost
prodloužit skladováním v mrazničce. Někteří psi mají vlohy hlásiče. Avšak i s hlásičem je třeba nacvičit
dohledávku na řemeni, kterou by měl i dobrý hlásič ovládat, proto, aby se mohl pokládat za lovecky
upotřebitelného. Se psem, který dohledává volně a nalezenou zvěř hlásí, je pochopitelně dosled
efektivnější.
Chování u střelené zvěře a na stanovišti
Jde opět o discipliny, které se zkouší jak na barvářských tak honičských zkouškách a nejsou tedy
zanedbatelné. Jejich zvládnutí vyplývá z výcviku předcházejících disciplin. V souvislosti s chováním se
psa u střelené zvěře jde v podstatě o to, aby nám pes volně dohledanou a nebo poraněnou zvěř
nenačínal. Jsou psi, kteří po najití střelené nebo dohledané zvěře ji jen očichají a bez jakéhokoliv
příkazu nebo rozkazu si k ní lehnou a nebo jdou pro pána. Jiní psi však po dohledání zvěře se na ni
vrhnou, šklubou ji a nespokojí se jen oblízáváním ran, ale zvěř načínají.
Jakmile se na zkouškách očividně prokáže, že pes je načínač, neobstojí, i kdyby měl z ostatních
disciplin sebevyšší ohodnocení. Při zácviku psa je proto třeba dbát na to, abychom případnou
náklonost k načínání v zárodku odstraňovali. Při úspěšném dohledání zvěře musí stačit psovi pochvala
a odměnění pamlskem, který stále nosíme s sebou. Při natláčkách a honech v žádném případě
nemůžeme připustit, aby byl pes "odměňován" zbytky vývrhu, protože tak bychom se velmi snadno
dopracovali k tomu, že ze psa se nám stane načínač. Jakmile by pes projevoval v naší přítomnosti
sklony k načínání a nespokojil se jen s olíznutím rány, třeba ho přísně okřiknout známým mu rozkazem
"Nesmíš!" nebo "Fuj!" a odložit ho od zvěře.
Na stanovišti se musí pes chovat klidně. Nesmí pískat, skučet, štěkat a nebo se pokoušet o uvolnění z
vodícího řemene. Jestliže jsme postupovali při celém výcviku systematicky, neměli bychom mít s touto
disciplinou žádné velké starosti. Klidné chování po výstřelu si pes osvojil při nácviku odložení, a klidné
chování se před zvěří utvrzovali jsme ve psovi při různých příležitech např. tehdy, když jsme
odnaučovali pronásledovat srnčí zvěř. Když pes projeví určité vzrušení při spatření zveře, kterou
nelovíme, obyčejně postačí, když ho pohladíme, utišíme, případně trochu trhneme nakrátko drženým
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vodícím řemenem. Podstatné je, abychom tak jako u všech disciplin zachovali v kritické chvíli absolutní
klid a rozvahu, protože rozrušení vůdce se v každém případě velmi silně přenáší i na psa. U některých
psů se stává, že má už od narození velmi labilní nervovou soustavu, což se výrazně projevuje jeho
celkovou nervozitou na stanovišti, třasem celého těla a štěkotem při sebemenším vzrušení. V těchto
případech ani zkušený vůdce mnoho nedosáhne a obyčejně je škoda vynakládat na takového psa
námahu.
Vytrvalost
Od málo které skupiny loveckých psů se vyžaduje tolik vytrvalosti jako od honičů. Celodenní práce v
těžkých členitých revírech, často i ve sněhu, vyplněná nejen širokým a rychlým hledáním, ale i
vytrvalým hlasitým honěním, klade na vytrvalost psa velké nároky. Tuto cennou vlastnost podmiňuje
zejména celkový dobrý zdravotní a kondiční stav psa, správné skloubení a vazba celé kostry, objemné
a silné sdrce, kapacita plic a stupeň trénovanosti. Majitel psa může splnit zejména požadavky týkající
se dobré kondice a trénovanosti psa. Tyto požadavky se často nesplňují při nedostatku správné výživy
a také tím, že pes má omezený pohyb tím, že je stále zavřen v kotci. Takový to pes obyčejně nemá
potřebnou fyzickou kondici a na honech či při honičských zkouškách, po jedné až dvou naháňkách, už
jen postává okolo vůdce a nebo začne chodit po snadných cestách a chodnících a ztrácí zájem o
hledání a honění zvěře. Proto je potřeba, aby vůdce nebo majitel zabezpečil psovi dostatek vhodné
potravy, ale i dostatek intenzivního pohybu po celý rok. Pokud toto dodržíme, dosáhneme toho, že ať
už zkoušky nebo loveckou sezónu zvládne pes fyzicky dobře připravený.
Zkoušky
Na zkoušky je třeba psa přihlásit v určeném termínu. Ulehčí se tím pořadatelům dobrá organizace a
úspěšný průběh zkoušek. Barvářské zkoušky honičů a honičské zkoušky se konají podle schválených
zkušebních řádů, které musí každý vůdce znát. Protože zkušební řády není možno brát jako neměnnou
konstantu (některé části, nebo i celé řády se mohou z času na čas měnit nebo vylepšovat), zmiňuji se
o zkouškách jen v souvislosti s jejich principem. Princip a účel zkoušek je prakticky jeden - uvést psa
do lovecké upotřebitelnosti a zároveň udělat si ze psa loveckého pomocníka.
V současné době platí v českých zemích od 1.1.1996 nový zkušební řád s názvem "Lovecky
upotřebitelní psi", který si mohou zájemci zakoupit na příslušných okresních mysliveckých spolcích dle
místa bydliště. Na Slovensku je stále v platnosti zkušební řád pro honiče obsahující jak barvářské tak
honičské zkoušky.
Vážení přátelé, milovníci a chovatelé bassetů,
v této krátké "kuchařce", jsem se snažil seznámit všechny zájemce v lovecky vedené bassety s
principem výchovy a výcviku psa, tak jak jsem je získal za dlouholeté chování tohoto plemene a to
buď z vlastních zkušeností a nebo z velmi cenných rad kamarádů myslivců na Moravě, v Čechách a
hlavně na Slovensku, za což bych jim chtěl co nejvíce poděkovat.
S pozdravem bassetům zdar !
Ing. Václav Jedlička
V Blučině květen 1996
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TOP DOG
TOP DOG - soutěž PES ROKU 2013 - je soutěž o nejúspěšnějšího psa výstavní sezóny 2013. Je
otevírána pro psy zapsané v plemenné knize ČMKU, jejichž majitelé mají trvalé bydliště na území ČR.
Do soutěže se započítávají výsledky z NV a MVP pořádaných v České republice v roce 2013. Ve
skupině VI. se umístila na 5. místě fena Velkého hrubosrstého vendeéského basseta - LUCREZIA
Danda Bohemia, majitelky Aleny Veselé. Krásné skleněné ceny byly vítězům předány 25. ledna 2014 v
rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ v TOP Hotelu Praha. Protože Lucrezia se v té době musela doma
starat o svá štěňátka, zůčastnila se předání ceny jen na fotografii. Sklidila za to obrovský potlesk.
Vendéskou basetí rodinu Od Veselý Anežky reprezentoval v TOP Hotelu pes GBGV DROUPY Du Levant
de la Vieille Marne, který se zůčastnil soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2013. Droupy postoupil do II. kola
mezi 8 zástupci plemen skupiny VI., zde v novém K.O. systému soutěže vypadl v souboji s
porcelánem.

Vzorkový výlet do Moldávie
Asi před 10 lety jsem jela se psím zájezdem autobusem do Moldávie, v únoru a byl to pro mě takový
zážitek, že jsem řekla, že tuto zemi nechci nikdy více vidět a zažít. Tehdy nás drželi celníci na hranicích
4 hodiny, chodili okolo autobusu se samopaly a pak se teprve vymáčkli, že projedeme jen když dáme
každý 10 dolarů. Ty jsme urychleně vybrali a mohlo se jet. Výstavní hala byl hnusný plechový hangár,
venku minus 12, uvnitř tak plus dva, prostě výborné podmínky, co víc si přát. Přežili jsme to sice ne ve
zdraví, celou zpáteční cestu jsem se léčila z nachlazení, ale cesta je dlouhá a domů jsem přijela už
skoro v pořádku. Takže můj závěr byl, že mně tam v životě nikdo nedostane.
Když letos koncem ledna poslal Ivo nabídku na jednu z posledních výstav, kde je možné naráz získat
více šampionů v jedné zemi (od 1. 4. 2014 FCI tuto možnost zrušilo), posedla mně chtivost, spíš bych
řekla přímo nenažranost a hned jsem se přihlásila s tím, že zemi - Moldávii - budu vydýchávat až
později a průběžně. Takže jsem jela.
Tuto 4 denní cestu provázely od začátku samé průsery na hranicích, co však následovalo na výstavě to
zrušilo zážitky z cest a vynulovalo negativní začátek na velmi pozitivní průběh. Takže ve finále to byl
jeden z velmi úspěšných zájezdů, na který budu vzpomínat ještě hodně dlouho a za sebe i ráda.
Takže spirála tohoto zájezdu byla: průsery, super akce a závěrečný průser jako třešnička na dortu.
Již na maďarsko- rumunských hranicích celníci vysadili z autobusu paní, která místo svého pasu měla
pas cizí osoby. Paní s sebou měla 4 malé pejsky, ty si rozebrali účastníci zájezdu a vzali je s sebou na
výstavu a tam se jim i podařilo s nimi získat šampionáty. Paní měla velkou kliku, protože maďaři se jí
ujali, zajistili jí ubytování na 4 dny a výborně se o ni starali. Měla opravdu kliku, že na těchto hranicích
se kontroluje, stát se jí to na hranicích Moldávie, mohla strávit ty 4 dni v mrazu v kozím chlívku,
v okolí nic jiného nebylo a celníci moldavani – to je sorta, tam by ochotu nesehnala. Však také na
těchto hranicích jsme si užili všichni. To byl zážitek. Přišel celník, vybral pasy a půl hodiny si je
v kanceláři razítkoval. Pak je vrátil, my jsme si je posílali po autobusu, když se došlo na konec, dva
pasy chyběly. Prohledali jsme celý autobus, pasy nikde, tak řidič šel za celníkem, že dva chybí. Ten ho
vyhodil, že všechno odevzdal a už byl namíchnutý. Znovu se prohledal autobus – nic. Tak šli znovu za
celníkem, ten už vysoce podrážděný je vyhnal. Co teď. Tak znovu prohlídka, paní která měla bearded
kolii ji kousek odsunula ze sedadla, čokl na těch dvou pasech celou dobu seděl. (Tato pašerácká
potvůrka pak v sobotu stála na bedně jako BIS). Tak šel řidič za celníkem, že pasy se našly v autobuse
a ten nám to za odměnu osladil, vybrat psí pasy a za veterinářem. Takže další hodina v háji, pak dal
veterinář pokyn, že prý můžeme jet. Aspoň řidič to tak pochopil, vlezl do autobusu, nastartoval a rozjel
se. No to bylo tóčo. Za autobusem se v tu ránu s řevem hnali 4 celníci, mávali pistolemi a řvali jak
pominutí. Tak řidič zastavil a za půl hodiny, aniž by ho na fleku odstřelili, i když to tak napřed
vypadalo, tak si vyjasnili, že pokyn k odjezdu nemá co dávat veterinář, nýbrž celník. Abychom si to pro
příště pamatovali, tak za odměnu probrali zavazadlový prostor autobusu, kopali do autobusu a mlátili
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s kovovými klecemi na psy, protože zuřili, že tam skoro nic jiného není. Pak z nich vylezlo, že chtějí za
každého psa 1 Euro, po předání peněž nás milostivě pustili do země zaslíbené – Moldávie. Uf.

Hala na výstavu nás příjemně překvapila, byla moc hezká, sice malá ale fakt dobrá, úroveň jak u nás.
Záchody čisté a uklízečky je pořád uklízely, všude bylo teplo a všude koberce. Dostali jsme ke
vstupnímu listu každý lísteček na jeden vzorek ochutnávky vína. A tady to začalo, nejpříjemnější část
celé výstavy. Proto vzorkový zájezd, jeden vzorek – to znamenalo v jejich pojetí nepřetržitý přísun
bílého, červeného a šumivého moldavského vína vynikající kvality, jakýsi tvrdý alkohol a k tomu
pirožky, také výborné. Takže když nám pohostinně sdělili, že můžeme ochutnávat, dokud budeme
moct, no tak jsme ochutnávali. Proč ne, kde se to tak stane?
Takže při první mezinárodní výstavě, kdy rozhodčí probíral psy podle pohmatu od čenichu až po špičku
ocasu, což u nás není vůbec vidět, tak jsem byla velmi rozčilená a bála se, jak dopadneme, tak
odpoledne, kdy jsem již byla v „mírném rauši“ a filipínský rozhodčí popadl baseta za kůži na zádech
a natáhl ji nahoru 15 cm, tak už mně to bylo naprosto jedno, co to dělá a připadlo mně to docela
zábavné. Rozhodčí byli nečekaně docela dost přísní, někteří naši pejskaři dopadli docela špatně,
přestože byli sami ve třídě, dostávali VD jen to fičelo, mých basítků se to naštěstí nedotklo a splnili
jsme na 100 %, takže se to vyplatilo. Plná náruč šampionátů. Super akce.
V neděli na závěr ještě organizátoři rozdávali láhve přebytečného vína vystavovatelům, někteří si toho
nosili plné náruče. Já jsem dostala jednu láhev červeného vína, moc jsem se těšila, jak doma oslavíme
společně výlet, v autobuse nějaký magor hodil na můj kufr něco těžkého a víno i když bylo zabalené
v ručníku, tak se rozbilo a z oslavy nic nebylo. Víno vypily moje svetry.
Na tuto výstavu přijelo několik autobusů rusáků a ti si to panečku užili - ty vzorky. Nedá se to jinak
říct, ožrali se jako carští důstojníci, za kruhem se porvali jako psi a nadávali rozhodčím, co se do nich
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vešlo. Jedna jejich drobounká a hezounká holčinka – handlerka v sobotu odpoledne už plápolala po
halách jak kus hadru, opilá jak zákon káže a myslím, že toho už moc nevystavila a v neděli jsme ji už
ani neviděli, zřejmě nemá ještě dostatečný trénink svých kolegů.
Ovšem u nás tomu v neděli
nasadila korunu jedna velmi
decentní paní, učitelka
v důchodě, která normálně asi
vůbec nepije, aspoň jsem ji
nikdy neviděla loknout ani
trošku piva. Ta v neděli
zjistila, že se podává bílé
šumivé a chodila tak dlouho,
až totálně vyšuměla. Já jsem
ji viděla až v kruhu, netušila
jsem, že usilovně popíjí.
V kruhu se motala jak můra
okolo žárovky, já jsem
myslela, že se jí udělalo nějak
mdlo. Když vyšla z kruhu, tak
upadla a to jsme již viděli, že
je totálně na mol. To šumivé
pila jak štamprlata, obracela prý to do sebe jednu za druhou. Ovšem hned jak skončila výstava, tak se
odjíždělo směrem k domovu a na hranice to bylo kousek. Paní ostatní dovlekli do autobusu, kde se
hned zhroutila na sedadlo a upadla do mrákotného spánku. A na hranicích vypukl samozřejmě
poslední průser. Celník vstoupil do autobusu a chtěl pasy. Paní napřed nebylo možné vzbudit, až se
probrala, tak napřed nechápala, co se po ní chce, pak začala hledat pas a nenašla. Celník stál a stál,
pak ho to přestalo bavit, prošel si zatím celý autobus a pak se zase vrátil a pořád trval na tom, že ten
pas chce vidět. Na to paní vedle povídá naší ožralce, prosím tě, chce po tobě ten pas. A ožralka
pronesla velmi hlasitě a velmi zřetelně: aby se neposral. A ztuhl celý autobus i s celníkem. Ten chvíli
stál, myslíme si, že tomu určitě rozuměl, ale zachoval dekorum, řekl, že jde ven a ať ten pas najdeme.
Tak jsme hledali a pas byl zastrčený za opěradlem. A kupodivu bez následků jsme mohli hned odjet.
V Maďarsku jsme vyzvedli paní s cizím pasem, předali jí ošampionované pejsky a jelo se domů. Šlo to
hladce až do Brna, jen jsem na závěr cesty až doma zjistila, že jsem nechala v autobuse klec pro psy,
tak tu mně dovezla na výstavu do Brna kamarádka.
Takže takto vesele proběhl náš poslední výlet za kupou šampionátů jedním vrzem v jedné zemi. Ale
určitě pojedu v létě někam dolů na Balkán, tam to také vždycky stojí za to a zážitky bývají také
plnohodnotné. Těch zážitků už bylo, že by to vyšlo na jednu veselou knihu.
Věra Křížová – kennel Queen´s Hermelín

GBGV štěňata Od Veselý Anežky
Dne 16. 12. 2013 se v chovatelské stanici OD VESELÝ ANEŽKY (maj. Alena Veselá) narodilo 8 štěňátek
Velkého Vendeéského Hrubosrstého Basseta.
Rodiči jsou Multi Ch., C.I.B., C.I.E. Droupy du Levant de la Vieille Marne (FR) & Multi Ch., JWW,
Lucrezia Danda Bohemia (CZ) – oba v majetku Aleny Veselé.
Je to čtvrtý vrh v této chovatelské stanici a tak mají štěňátka jména začínající na „D“ - kluci Darek,
Dante, Damien, Daimon, holky Dascha, Decibelle, Délices a Donatella.
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Zdá se, že z tohoto spojení se štěňata vydařila, vypadají moc pěkně, zdravě, po rodičích mají
předpoklady dobrého zdraví a výborné povahy.
Lucrezia je
maminkou poprvé a
tak jsme nevěděli,
jak bude vše
probíhat. Ukázalo se,
že má k mateřství
dostatek vrozených
instinktů. V době
přípravy k porodu se
chovala velmi klidně,
takže jsem byla
překvapená, když se
začalo první štěně (
Dášenka) klubat na
svět. Ošetření
prvních dvou štěnat nechala na mně, jen pečlivě sledovala, jestli to dělám dobře, další už jsme zvládly
v dokonalé spolupráci. Přijímala mou pomoc s klidem a důvěrou, což bylo opravdu moc příjemné.
O štěňata se vzorně starala, měla hodně mléka a v podstatě je dokázala plně kojit téměř do 5 týdnů.
Štěňata neustále odmítala mnou nabízené příkrmy.
Ještě jedna věc mne okouzlila. Když mněla pocit, že už jí mléko nestačí, začala jim do pelíšku nosit
maso a zeleninu ze své misky.
Dnes jsou štěňata již naočkovaná, mají čip a pas pro pejsky, brzy začnou odcházet do světa.
Užili jsme si s nimi starosti ( člověk si nikdy není jistý, jestli je vše dobré ), ale hlavně velkou spoustu
radosti, štěstí a lásky.
Děkuji Basset Klubu, že se ujal odchovu našich štěňat, díky tomu jsme se vyhnuli stresu a obavám
z problémů.
Alena Veselá
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Uchovnění jedinci 2013
Nora Lady Barnett's

tricolor

Libor Fořt
Gama Trzcianecka Zlaja

bicolor

bicolor

tricolor

bicolor

bicolor

bicolor

tricolor

bicolor

tricolor

Žaneta Holíková
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ČLP/BH/5931

nar. 23.3.2012

ČLP/BH/5693

nar. 24.9.2010

ČLP/BH/5786

nar. 25.9.2011

ČLP/BH/5823

nar. 25.6.2012

ČLP/BH/5591

nar. 29.11.2009

Hory Kloboučníkov 4, Votice, 259 01
tricolor

Ing. Fr. Kříž CSc.
Bea Basset's Klondajk

nar. 23.3.2012

Hory Kloboučníkov 4, Votice, 259 01

Jaroslav a Lenka Ratajovi
Bad od Bouňovské studánky

ČLP/BH/5930

Hroška 113, Bílý Újezd, Dobruška, 518 01

Jaroslav a Lenka Ratajovi
Aramis od Bouňovské studánky

nar. 10.9.2010

Česká 207, Lelekovice, 664 31

Tereza Pohlová
Chantal z Valachitu

ČLP/BH/5687

Trojovice 32, Trojovice, 538 33

Dana Janečková
Carol od Bílých jelenů

nar. 23.2.2001

Popelova 22, Brno, 620 00

Libor Fořt
Gregory Queen's Hermelín

ČLP/BH/2001

U hřiště 302, Trutnov 4, 541 01

Věra Křížová
Underground Lover Hopeless

nar. 21.4.2009

U hřiště 302, Trutnov 4, 541 01

Josef Piňos
Uni From Taija Hopeless

ČLP/BH/5736

Poštovní 79, Dolní Benešov, 747 22

Josef Piňos
Geinuii z Valachitu

nar. 17.1.2011

Trojovice 32, Trojovice, 538 33

Eliška Kosková
Magic Bic Úvalský Bobr

ČLP/BH/5732

ČLP/BH/5795

nar. 5.10.2011

Hitleho 2, Brno, 602 00
bicolor

ČLP/BH/5635

nar. 27.2.2010

Mysločovice 14, Mysločovice, 763 01
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Sleva pro členy BK
Provozuji ubytování u Plzně. Členové Basset klubu mají u nás 20% slevu.
Koukněte se na naše web stránky www.christoforus.estranky.cz : Pejsci jsou u nás vítáni a jsou zde
spokojeni.
Kontakt:
Peter Šunk
Tel.: 377 916 235
Mobil: 602 260 096
email: hschunk@volny.cz
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Obsah BT 1/2014
Adresář výboru Basset klubu ČR
Slovo předsedkyně
Klubová výstava
Noví šampioni
Zápisní řád
Slovo výcvikáře
Výchova a výcvik basseta 4. díl
Výlet do Moldávie
GBGV štěňata od Veselý Anežky
Uchovnění jedinci 2013
Obsah
Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR

1
2
3
10
13
18
19
23
25
27
29
30

Uzávěrky BT v roce 2014
BT 2/2014 – 30. 6. 2014 (uzávěrka 15. 6. 2014)
Cena inzerce
celá strana
½ strany
¼ strany
Obálka

200 Kč
100 Kč
50 Kč

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

50 Kč
400Kč
zdarma

Přední strana obálky: GBGV štěňata Od Veselý Anežky
Zadní strana obálky: Výcvikový den
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Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR
Dozorčí rada

Kárná komise

předseda:

předseda:

Ivana Wayhelová

Lenka Ratajová

Hovorany 575, 69612 Hovorany

Hory-Kloboučníkov čp. 4, 259 01 Votice

tel.: +420 723 00 99 32
e-mail: iway@seznam.cz
Eva Kubová

tel.: +420 723 205 831
e-mail: ratajova.len@seznam.cz
Mária Chamrádová

Luka 82, 783 24 Slavětín u Litovle

Rezkova 2, 700 30 Ostrava

tel.: +420 737 269 031

tel.: +420 725 586 417

e-mail: e.kubova@volny.cz

e-mail: chamradova@seznam.cz

Pavlína Hrabovská

Markéta Chroboková

Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí

Radotínská 44, 252 28 Černošice

tel.: +420 571 624 317
e-mail: pavlina.hrabovska@atlas.cz

tel.: +420 777 324 400
e-mail: adria@iol.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
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 1/2014

30

Nácvik odložení

BASSET TELEGRAF – klubový zpravodaj Basset klubu ČR
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