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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

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
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Vítáme nové členy
Šilhanová Lenka, Lajšner Pavel, Holíková Žaneta

Kalendář Basset klubu ČR 2013
Datum Typ Místo Rozhodčí Uzávěrka

27.7.2013 Bassetiáda Vojtěchov Bude vybrán z účastníků Na místě

14.9.2013 Klubová Podmitrov Hana Ahrens (A) 10. 8.2013, 24. 8. 2013

Noví šampióni
Šampion ČMKU                                                                                        
GBGV Lucrezia Danda Bohemia, ČLP/GBG/157, maj. Alena Veselá

Český šampion                                                                                        
BH Navaro Lady Barnett's, ČLP/BH/5723, maj. Miloslava Šrámková

Český grand šampion                                                                             
BH Bassbarr Kalypso Kid ČLP/BH/5670, maj. Aleš Chamrád

Polský šampion                                                                                       
BH Navaro Lady Barnett's, ČLP/BH/5723, maj. Miloslava Šrámková
BH Bassbarr Kalypso Kid ČLP/BH/5670, maj. Aleš Chamrád

Slovenský šampion                                                                                
GBGV Lucrezia Danda Bohemia, ČLP/GBG/157, maj. Alena Veselá
BH Navaro Lady Barnett's, ČLP/BH/5723, maj. Miloslava Šrámková

Chorvatský šampion                                                                              
BH Bassbarr Kalypso Kid ČLP/BH/5670, maj. Aleš Chamrád

Šampion Azerbajdžánu                                                                          
BH Daffi Queen's Hermelín, ČLP/BH/5557, maj. Kateřina Schwippelová

Šampion San Marina                                                                              
BH Daffi Queen's Hermelín, ČLP/BH/5557, maj. Kateřina Schwippelová

Balkánský šampion                                                                                
BH Daffi Queen's Hermelín, ČLP/BH/5557, maj. Kateřina Schwippelová

Blahopřejeme !

NEZAPOMENOUT:
Šampionáty je třeba hlásit písemně spolu s kopií certifikátu paní Vikové!

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 

Děkuje výbor BK
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28. Klubová výstava

BASSET KLUBU ČR
Konopiště

neděle 9. 6. 2013
Výstava 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 (Francie)

Výsledková listina
Basset Artesian Normand
Feny - třída otevřená

1 Guili-Belle de Lou Chicoye – V1, CAC, KV, BOB
1.2.2011 ČLP/AN/3

otec:  Cyrus matka: Celtica de Lou Chicoye
chovatel: Ahache + Laguian Didier-Angelique

majitel: Michal Víšek, Dubenecká 827, 190 12 Dolní Počernice

Basset Bleu de Gascogne
Feny - třída mladých

2 Zasha Aledos – VD1
26. 5. 2012 ČLP/BBG/62

otec:  Laurin vom Kurathloch matka: Tara Aledos
chovatel: Ing. Aleš Dostál

majitel: Lajšner Pavel, Knínice 30, 679 34 Knínice u Boskovic

Basset Hound
Psi - třída mladých

3 Hopeless Underground Lover - V2
23. 3. 2012 ČLP/BH/5931

otec:  Longbody´s Moonboots matka: Hopeless Jean Blue
chovatel: Turkia Taija

majitel: Fořt Libor, Trojovice 32, 538 33 Trojovice

4 Champagne z Valachitu – V1, CAJC, NMJ
25. 6. 2012 ČLP/BH/5879

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Fidorka z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Pavlína Hrabovská, Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí

5 Charles z Valachitu - VD5
25. 6. 2012 ČLP/BH/5877

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Fidorka z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Vycpálková Hana, Horní Přím 11, 503 15 Nechanice

6 Igor z Valachitu - VD4
9. 7. 2012 ČLP/BH/5895

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Eleonora z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Pavlína Hrabovská, Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí
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7 Indii z Valachitu - ---
9. 7. 2012 ČLP/BH/5893

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Eleonora z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Pavlína Hrabovská, Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí

8 Iron Man z Valachitu - VD3
9. 7. 2012 ČLP/BH/5894

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Eleonora z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Pavlína Hrabovská, Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí

Psi - třída mezitřída
9 Armáni Perla Záboj - VD3

20.11.2011 ČLP/BH/5818
otec:  Cerruti Queen´s Hermelín matka: Gerda z Hlubocké hájovny

chovatel: Irena Zábojová
majitel: Tomáš Lauryn, Chotkova 270, 530 06 Pardubice

10 Jimmy Fox od Berounky – V2, ResCAC
13.7.2011 ČLP/BH/5776

otec:  Fatys Feya od Berounky matka: Yman Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Lada a Jiří Pazderníkovi, Orlov 34, 261 01 Příbram 1

11 Krištof Kolumbus od Berounky – V1, CAC
1.10.2011 ČLP/BH/5816

otec:  Fatys Feya od Berounky matka: Emma od Berounky
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Věra Otevřelová, Nerudova 1322, 266 01 Beroun

Psi - třída otevřená
12 Aramis od Bouňovské studánky - VD5

29.11.2009 ČLP/BH/5591
otec:  Estefano z Valachitu matka: Bety z Hlubocké hájovny

chovatel: Mgr. Jaroslav Rataj
majitel: Mgr. Jaroslav a Lenka Ratajovi, Hory – Kloboučníkov 4, 259 01 Votice

13 Art Čečelka z Čečelic - V3
25.9.2010 ČLP/BH/5698

otec:  Cyril Bohemia Gorgony matka: Cloe Gloomy Clown
chovatel: Josef Zeman

majitel: Jaroslav Fořt, J.Seiferta 436, 506 01 Jičín

14 Gregor z Valachitu - VD4
10.9.2010 ČLP/BH/5684

otec:  Cartier Queen´s Hermelín matka: Eleonora z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Jiří Staněk, Poličná 478, 757 01 Valašské Meziříčí

15 Hopsis Kenny Picollo Bombíto – V1, CAC
27.10.2005 ČLP/BH/5108

otec:  Quo Vadis Moravia Bray matka: Saga Iseb
chovatel: Iva Ondrušová

majitel: Milan Novák, Lánská 264, 250 65 Líbeznice

16 Malrich Diamondback – V2, ResCAC
6.5.2011 ČLP/BH/5765

otec:  Malrich Sir Ruff Diamond matka: Malrich Bubbles
chovatel: Debbie Ellrich

majitel: Věra Křížová, Popelova 22, 620 00 Brno

Psi - třída pracovní
17 Cerruti Queen´s Hermelín – V2, ResCAC

8.5.2008 ČLP/BH/5456
otec:  Longbody´s Dirty Harry matka: Night Queen Queen´s Hermelín

chovatel: Věra Křížová
majitel: Soňa Viková, Pod Vrchem 1087/50, 312 00 Plzeň

18 Eminescu z Valachitu – V1, CAC
23.5.2007 ČLP/BH/5321

otec:  Leicester v. Hollandheim matka: Betsy od Hrbáčků
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Aleš Chamrád, Rezkova 2, 700 30 Ostrava
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Psi - třída vítězů

19 Bassbarr Kalypso Kid – V2, ResCAC
10.1.2010 ČLP/BH/5670

otec:  Bassbarr California Dreaming matka: Bassbarr Martha
chovatel: William O´Loughlin

majitel: Aleš Chamrád, Rezkova 2, 700 30 Ostrava

20 Yannick Queen´s Hermelín – V1, CAC, KV, BOB, BIS
15.03.2007 ČLP/BH/5285

otec:  Leicester v. Hollandheim matka: Night Queen Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Soňa Viková, Pod Vrchem 1087/50, 312 00 Plzeň

Feny - třída dorostu

21 Destiny Dina´s Way - VN1
1. 12. 2012 ČLP/BH/5947

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Yasmine Moravia Bray
chovatel: Ivana Wayhelová

majitel: Ivana Wayhelová, Hovorany 575, 696 12 Hovorany

Feny - třída mladých
22 Casandra od Bouňovské studánky - VD4

18. 6. 2012 ČLP/BH/5875
otec:  Eminescu z Valachitu matka: Bety z Hlubocké hájovny

chovatel: Mgr. Jaroslav Rataj
majitel: Mgr. Jaroslav a Lenka Ratajovi, Hory – Kloboučníkov 4, 259 01 Votice

23 Celeste Dina´s Way – VD5
4. 8. 2012 ČLP/BH/5899

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Grace od Berounky
chovatel: Ivana Wayhelová

majitel: Ivana Wayhelová, Hovorany 575, 696 12 Hovorany

24 Hopeless Uni From Taija - V1
23.3.2012 ČLP/BH/

otec:  Longbody´s Moonboots matka: Hopeless Jean Blue
chovatel: Taija Turkia

majitel: Věra Křížová, Popelova 22, 620 00 Brno

25 Chantal z Valachitu - V3
25. 6. 2012 ČLP/BH/5883

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Fidorka z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Mgr. Jaroslav a Lenka Ratajovi, Hory – Kloboučníkov 4, 259 01 Votice

26 Charlotte z Valachitu - V2
25. 6. 2012 ČLP/BH/5881

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Fidorka z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Jiří Staněk, Poličná 478, 757 01 Valašské Meziříčí

27 Ice Cream z Valachitu - ---
9. 7. 2012 ČLP/BH/5897

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Eleonora z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Pavlína Hrabovská, Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí

Feny - třída mezitřída
28 Allison Turguesa Playa - V1

17.8.2011 ČLP/BH/5815
otec:  Tobias Turguesa Playa matka: Sabrina Turguesa Playa

chovatel: Milena Samuelisová
majitel: Vendula Vrabcová, Prácheň 168, 471 14 Kamenický Šenov

Feny - třída otevřená
29 Carol od Bílých jelenů - VD4

25.9.2011 ČLP/BH/5786
otec:  Cyril Bohemia Gorgony matka: Desdemona z Valachitu

chovatel: Roman Šlechta
majitel: Tereza Pohlová, Hroška 113, 518 01 Dobruška
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30 Eliška Queen´s Hermelín – V1, CAC
8.9.2009 ČLP/BH/5574

otec:  With Love of Riverside matka: Night Queen Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Jiří Stupka, Hotel Bohemia 243, 384 72 Zdíkov

31 Hascellia od Berounky - VD3
19.10.2009 ČLP/BH/5588

otec:  Cerruti Queen´s Hermelín matka: Bon-Soir od Berounky
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Milan Novák, Lánská 264, 250 65 Líbeznice

32 Josefina od Berounky - VD2
13.7.2011 ČLP/BH/5778

otec:  Fatys Feya od Berounky matka: Yman Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Jiří Stupka, Hotel Bohemia 243, 384 72 Zdíkov

33 Nora Lady Barnett's - ----
17. 1. 2011 ČLP/BH/5732

otec:  Woferlow Single Malt matka: Gina Lady Barnett´s
chovatel: Zitová Lenka

majitel: Fořt Libor, Trojovice 32, 538 33 Trojovice

Feny - třída pracovní
34 Afrodita od Bouňovské studánky – V1, CAC

29.11.2009 ČLP/BH/5592
otec:  Estefano z Valachitu matka: Bety z Hlubocké hájovny

chovatel: Mgr. Jaroslav Rataj
majitel: Mgr. Jaroslav a Lenka Ratajovi, Hory – Kloboučníkov 4, 259 01 Votice

Feny - třída vítězů
35 Cristine Queen´s Hermelín – V2, ResCAC

8.5.2008 ČLP/BH/5458
otec:  Longbody´s Dirty Harry matka: Night Queen Queen´s Hermelín

chovatel: Věra Křížová
majitel: Jiří Mašek, Městec 2, 538 63 Chroustovice

36 Daffi Queen´s Hermelín – V1, CAC, KV
15.3.2009 ČLP/BH/5557

otec:  Woferlow Storm Patrol matka: Yulia Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Kateřina Schwippelová, U mlýna 8, 267 29 Zadní Třebaň

Feny - třída veteránů

37 Bety z Hlubocké hájovny – V1, NV
21.04.2005 ČLP/BH/5081

otec:  Velvet Bohemia Horrido matka: Bety z Kdyňského údolí
chovatel: Kesner Jan

majitel: Ratajovi Jaroslav a Lenka, Hory-Kloboučníkov 4, 259 01 Votice

Grand Basset Grifon Vendéen
Psi - třída vítězů
38 Droupy du Levant de la Vieille Marne – V1, CAC, KV

15.5.2008 ČLP/GBG/106
otec:  Voyou du Levant de la Vieille Marne matka: Auvergne des Rocs du Plessis

chovatel: Frederic Mayeur
majitel: Alena Veselá, Nová Ves – Hůrka 93, 373 15 České Budějovice

Feny - třída vítězů

39 Lucrezia Danda Bohemia – V1, CAC, KV, BOB
12.3.2011 ČLP/GBG/157

otec:  Black Majesty L´Air du Temps matka: Barbouche Danda Bohemia
chovatel: Dana Maršíková

majitel: Alena Veselá, Nová Ves – Hůrka 93, 373 15 České Budějovice
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Petit Basset Grifon Vendéen
Feny - třída dorostu

40 Bertina Duo Fído - N1
27.10.2012 ČLP/PBG/428

otec:  Heartland Ethan Czech Silver matka: Aghate Duo Fído
chovatel: Markéta Chroboková

majitel: Tomáš Hůlka, Golfová 903, 102 00 Praha 10

Feny - třída mladých

43 Fleur z Falenky – ---
3.6.2012 ČLP/PBG/426

otec:  Veron des Rousailleurs de la Combe matka: Chanel Elve Bohemica
chovatel: Alena Jílková

majitel: Jiří Knotek, Radiměř 393, 569 07 Radiměř

41 Flora z Falenky – V1, CAJC, BOB
3. 6. 2012 ČLP/PBG/427

otec:  Veron des Ronsailleurs de la Combe matka: Chanel Elve Bohemica
chovatel: Alena Jílková

majitel: Przywara Jan, Dezortova 798, 667 01 Židlochovice

Feny - třída otevřená

42 Dora Haliba - VD1
26.8.2010 ČLP/PBG/407

otec:  Logan Marcus Rudis matka: Dixie Avora
chovatel: Hana Babová

majitel: Knopp Jiří, Chodov 62, 345 33 Trhanov

Soutěž mladý vystavovatel
I. kategorie

1. Jaroslav Fořt – 2006, BH/ Art Čečelka z Čečelic
2. Justýna Mašková – 2005, BH/ Cristine Queen's Hermelín
3. Dorotka Vycpálková – 2007 BH/ Charles z Valachitu

II. kategorie
1. Kamil Ličík – 2002, BH/ Fabien od Berounky
2. Vojta Mašek – 2002, BH/ Cristine Queen's Hermelín
3. Jitka Laurynová – 2004, BH/ Armáni Perla Záboj
4. Anička Vycpálková – 2004, BH/ Colombo z Valachitu
5. Maruška Vycpálková – 2000 BH/ Casanova z Valachitu
6. Vojta Hůlka – 2002, PBGV/ Bertina Duo Fído

Děkujeme za účast a těšíme se na shledanou 
14. 9. 2013
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Klubová výstava BK ČR

28. klubová výstava Basset klubu ČR se konala v neděli 9.6.2013 v areálu hotelu Nová Myslivna na 
Konopišti. Je to v posledních několika letech naše oblíbené místo pro jarní klubové výstavy. 
Letošní deštivé počasí nás ale velmi znepokojovalo, protože klubovka se konala v povodňovém čase a 
tak jsme do posledního dne doufali, že budeme mít štěstí. A MĚLI JSME!
Od pátku již vysvítalo slunce a víkend byl bez kapky vody. Též šrámy na trávnících po velkých deštích 
byly zaceleny a nic tedy nebránilo tomu, abychom měli kvalitní výstavní podmínky. 
Před výstavou se konalo klubové shromáždění, na kterém členové zvolili nový výbor a komise Basset 
klubu. Předsedkyní se opět stala paní Kateřina Schwippelová a i ostatní členové pokračují ve svých 
funkcích pro další volební období. Byly též rozdány poháry za klubové soutěže a za významné 
šampiony a mohlo se začít vystavovat.
Tentokrát přijela posuzovat mezinárodní rozhodčí z Holandska, paní Carla Gerber, která je se svým 
chovem bassetů (chs v. Hollandheim), na světové špičce. 
Výstavy se zúčastnilo 42 bassetů - 1 Basset Artesian Normand, 1 Basset Bleu de Gascogne, 2 Grand 
Basset Griffon Vendéen, 3 Petit Basset Griffon Vendéen a 35 Basset houndů.
Celá výstava probíhala ve velmi přátelském a kamarádském duchu a zvláště při soutěžích mladých 
vystavovatelů bylo velmi veselo. Děti se moc snažily a bylo vidět, že je to baví a soutěží s radostí. 
Vítězem výstavy (BIS) se stal pes, basset hound Yannick Queen´s Hermelín (maj. Soňa Viková). Vítěze 
dalších kategorií můžete najít na webu BK ČR www.bassetklub.cz.
Další klubová výstava se bude konat 14.9.2013 v Podmitrově u Tišnova. I tuto výstavu bude 
sponzorovat firma Samohýl, a.s. z Lomnice nad Popelkou, která je výhradním zástupcem značky 
Proplan a která náš klub již několik let sponzoruje hodnotnými a krásnými cenami. 

S přáním krásných letních dnů a ještě krásnějších zážitků se svými psími přáteli 
Soňa Viková

místopředsedkyně BK ČR
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29. Klubová výstava
BASSET KLUBU ČR

Podmitrov

sobota 14. 9. 2013
Zveme Vás na výstavu Basset klubu ČR bez zadávání 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 Hana Ahrens (A)

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

* Změna rozhodčího vyhrazena
PROGRAM

08:00 - 08:45 přejímka psů
09:00 - 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

termín*       10.08.2013 2. termín*       24.08.2013

*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  
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, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4).

Pro zařazení do třídy pracovní nestačí kopie soudcovských tabulek nebo diplomu ze zkoušek. 
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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.V

Nejkrásnější pes 
výstavy mladých

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

Nejkrásnější pes 
výstavy

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 vítězů mladých, 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.

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. 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 
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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 10.8.2013 24.8.2013
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 10.8. 2013 se uzavírá členský seznam, noví členové budou přijímáni až po speciální 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.

CHOVNÝ SVOD

V sobotu  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
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DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ

1. Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že průkaz bude vydán
2. Platný očkovací průkaz
3.

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.  31.08.2013. 
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 Mgr. Jaroslav Rataj poradce chovu 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

Lesní penzion Podmitrov
Mitrov 10,
592 53 Strážek
Mobil: +420 732 575 100
E-mail: lesnipenzion@cbox.cz, web: www.podmitrov.cz/
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Okénko zpráv z chovu PBGV
Možná jste v minulém Basset Telegrafu (1/2013) postrádali pravidelné okénko zpráv z chovu 

PBGV. Bohužel nebylo to však tím, že bych zapomněl nebo nestihl okénko připravit, nýbrž tím, že 
nebylo o čem psát. V uplynulém období (do uzávěrky BT 1/2013) nebyla nahlášena žádná krytí, nebyly 
žádné vrhy a ani žádného PBGV jsem neuchovňoval, což bylo, přiznávám poměrně deprimující. Další 
velice nepříjemná zpráva, která všechny chovatele a majitele PBGV, zejména však manžele Vlkovi 
zasáhla, bylo úmrtí „velkého“ Cerika Fanfan. Přiznejme si, že to byl právě on, a jeho dominantní 
postavení ve výstavních kruzích a při závěrečných výstavních soutěžích, kdo řadu chovatelů k PBGV 
přivedl. Nestydím se to přiznat, byl to před 11 lety i náš případ. A aby těch špatných zpráv nebylo 
málo, byl jsem trochu (no trochu hodně) zklamán úrovní PBGV předváděných na naší klubové výstavě 
9. června na Konopišti. Abych řekl pravdu, žádného nástupce velkého Cerika jsem tam neviděl. 
Předváděným psům chyběla kompaktnost. To, že má PBGV v názvu „malý“ ještě neznamená, že to 
musí být „trpasličí nedochůdče“. Oproti Cerikovi, Gandalfovi nebo Hubertovi byli vzrůstem poloviční. 
Malost není plemenným znakem PBGV. Proto je třeba velmi uvážlivě sestavovat chovné páry, 
abychom se vrátili na dřívější úroveň. 

Abych měl však i nějaké pozitivní zprávy, tak v současné době jsou již dva nově narozené 
vrhy PBGV a jeden je velmi brzo očekáván. Další pozitivní zprávou je, že naše předsedkyně Kateřina 
Schwippelové dovezla ze Slovenska velmi nadějnou fenečku PBGV.
Narozené vrhy:
poř.č. datum vrhu chovná stanice Otec/Matka počet 
psů/fen
1. 25. 5. 2013 Duo Fído Adelaide Duo Fído/Ethan H. Cz. Sil. 5/0
2. 16. 6. 2013 Z Kolonky Karren Avora/Argo Idns Slovakia 4/3
Nahlášená krytí:
poř.č. datum krytí majitel feny krytá fena/krycí pes plán vrhu
1. 28. 3. 2013 p. Chroboková Adelaide Duo Fído/Ethan H. Cz. Sil. narozen
2. 19.4. 2013 p. Nováková Karren Avora/Argo Idns Slovakia narozen
3. 4. 5. 2013 p. Jílková Chanell Elve Bohem./VERON DES RONSA 5.7.
Nově uchovnění jedinci:
Psi: 0
Feny: 0
Dovoluji si požádat majitele, kteří se svými pejsky nebo fenami absolvovali v loňském roce, případně v 
předchozích letech, chovné svody, aby zaslali potřebné doklady k uchovnění. Bez uchovnění nemohou 
krýt.

Poradce chovu PBGV
Mgr. Jaroslav Rataj
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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

 



Informace z ČMKU

21.6. 2013 STĚHOVÁNÍ ČMKU
24.6. – 4.7.2013 proběhne stěhování ČMKU do nových prostor – budova ČSCH, Maškova 3, 182 53 
Praha 8-Kobylisy. 
V TOMTO TERMÍNU SEKRETARIÁT ČMKU A PLEMENNÁ KNIHA Č. 1 NEÚŘADUJE, ODLOŽTE TEDY 
PLÁNOVANÉ OSOBNÍ NÁVŠTĚVY! BĚŽNÝ PROVOZ BUDE OBNOVEN 8.7.2013.
Stávající telefonní linky pozbydou platnosti, o nových vás budeme informovat. E-mailové adresy 
zůstávají beze změny.

I. Jarošová

Klubové shromáždění 9. 6. 2013 - Konopiště
Zpráva z Klubového shromáždění Basset klubu ČR konaného dne 9. 6. 2013

Nová Myslivna Konopiště
Přítomno: 27 členů Basset klubu dle presenční listiny

Program: 1/ Zahájení
                2/ Zprávy komisí
                3/ Zprávy poradců chovu
                4/ Zpráva ekonoma
                5/ Zpráva výcvikáře
                6/ Zpráva tiskového referenta
                7/ Zápisní řád ČMKU
                8/ Volby
                9/ Předání pohárů

Ad 1/ Klubové shromáždění zahájila předsedkyně K. Schwippelová a vyzvala zájemce 
         o kandidaturu do Výboru BK z řad členů Basset klubu, aby se přihlásili.
Ad 2/ Dozorčí rada: Při kontrole účetnictví za rok 2012, ani v předchozích letech volebního
         období nebyly shledány žádné nedostatky. Předsedkyně DR Ivana Wayhelová
         Kárná komise: V uplynulém volebním období neměla Kárná komise žádný případ
         k projednání a řešení. Pouze jeden případ samovolného předčasného nakrytí řešil
         kárně Výbor BK, jelikož se jednalo o případ členky Dozorčí rady, což spadá v řešení
         do kompetence Výboru BK. Tato událost byla vyřešena pokutou.
         Předsedkyně KK Lenka Ratajová
Ad 3/ BH: Stav 2012 … 3 vrhy … 20 štěňat … 9 krytí
         (do května 2013 … 5 vrhů … 30 štěňat … 6 krytí)
          Poradce chovu Jiří Mašek
        PBGV: Poradce chovu pro PBGV Mgr. J. Rataj navázal na zprávu poradce BH, s tím, 
        že pokles zapsaných štěňat PBGV je ještě masivnější. Příčinu je třeba spatřovat mimo
        jiné i v tom, že tragicky zahynula paní Šárka Temrová a také JUDr. Votánek. Někteří 
        chovatelé z důvodů dočasných problémů s odbytem štěňat v určité době na chov PBGV
        zcela rezignovali. V současné době jsou nahlášena tři krytí, z nichž je již jeden vrh 
        narozen, a další jsou v očekávání.
        Dále zdůraznil, že při výběru vhodných krycích psů je třeba pečlivě vybírat vhodné páry 
        za pomoci bonitační tabulky tak, aby nebyly zesilovány nedostatky tím, že je budou mít 
       oba potenciální rodiče. Platí zásada, že žádná nežádoucí drobná vada by se neměla 
       vyskytovat jak na straně matky, tak na straně otce. Tyto vady však lze zjistit pouze 
       při svodování jedinců v rámci Basset klubu ČR, neboť vyplňujeme podrobnou bonitační 
       tabulku.
       Popřál všem mnoho úspěchů v chovu, na výstavách i při výcviku.
Ad 4/ Zprávu o hospodaření přednesla ekonomka BK Věra Křížová. Finanční situace klubu
         je stabilizovaná, ale je třeba stále šetřit, protože náklady se stále zvyšují a členská 
         základna BK se nerozrůstá.
         Plán hospodaření na rok 2013 byl Kl. shromážděním jednohlasně schválen.
         Zpráva ekonomky a rozpočet je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Ad 5/ Výcvikář V. Jedlička pozval všechny na BZH 5. 10. 2013 Černá hora OMS Blansko,
         které proběhnou jako Pohár Kateřiny Schwippelové. A na Mezinárod. BZH 28. 9. 2013 
         do Lučence na Slovensku.
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Ad 6/ Tiskový referent A. Chamrád všechny pozval na Bassetiádu, která se koná 27. 7. 2013
          ve Vojtěchově. Dále vyzval členy BK, ať posílají všechny informace, které chtějí mít 
          na webových stránkách Basset klubu, na adresu: chamrad@volny.cz nebo 
          bassetklub@seznam.cz
          Pokud má někdo hezké fotky svých bassetů, může je také poslat, budou použity např.
          při tvorbě katalogů na výstavy. 

Ad 7/ Mgr. J. Rataj informoval Kl. shromáždění o novém Zápisním řádu ČMKU a povinnosti
         všech klubů se do 31. 12. 2013 tomuto řádu přizpůsobit.
         Dále seznámil se změnami, které jsou navrhovány v Zápisním řádu Basset klubu ČR, 
         které je třeba nejpozději do 31. 12. 2013 zapracovat. 
         Na návrh Mgr. J. Rataje schválilo Klubové shromáždění Basset klubu ČR toto usnesení:
        Klubové shromáždění pověřuje výbor Basset klubu ČR zpracováním a schválením 
        Zápisního řádu Basset klubu ČR ve smyslu změn požadovaných Zápisním řádem ČMKU 
        a k jeho následnému zveřejnění v Basset telegrafu BK ČR a na webových stránkách
        Basset klubu. 

Ad 8/ Volby 2013:
         Dle organizačního řádu, v článku IX, byly provedeny volby členů Výboru BK ČR
         na další období.
         Přítomno bylo 27 členů BK ČR z počtu 112, po 45 minutách mohlo Klubové 
         shromáždění přijmout usnesení.
         Průběh voleb řídil A. Chamrád. Nejprve navrhl, aby byly sloučeny komise volební, 
         návrhová a mandátová v jednu, což bylo odsouhlaseno (27, 0, 0), následně navrhl, 
         aby se hlasovalo aklamací, což bylo také přijato (27, 0, 0). 
         Shromáždění si zvolilo volební komisi ve složení:
         Aleš Chamrád – předseda komise (27, 0, 0)
         Jana Polakovičová – člen (27, 0, 0)
         Jaroslav Rataj – člen (27, 0, 0)
         Klubové shromáždění zvolilo:
         Výbor BK ve složení:
         K.Schwippelová, S.Viková, V. Vrabcová, J. Polakovičová, V. Křížová, A. Chamrád, 
         Mgr. J. Rataj, J. Mašek, Ing. V. Jedlička (27, 0, 0)
        Dozorčí radu ve složení:
        I. Wayhelová, E. Kubová, P. Hrabovská (27, 0, 0)
        Kárnou komisi ve složení:
        L. Ratajová, M. Chamrádová, M.Chroboková
        Volby byly provedeny řádně dle Organizačního řádu a proběhly v pořádku.

Ad 9/ Místopředsedkyně Soňa Viková předala tyto poháry:
         Šampion ČMKU: Lucrezia Danda Bohemia, maj. Alena Veselá
         C. I. B.: Eminescu z Valachitu, maj. Aleš Chamrád
         Klubový šampion: Droupy du Levant de la Vieille Marne, maj. Alena Veselá
         Český šampion: Lucrezia Danda Bohemia, maj. Alena Veselá
                                    Malrich Diamondback, maj. Věra Křížová
                                    Bassbarr Kalypso Kid, maj. Aleš Chamrád
                                    Afrodita od Bouňovské studánky, maj. L. + J. Ratajovi
         Vítěz Pracovního poháru 2012: Bassbarr Kalypso Kid, maj. Aleš Chamrád
                                                            Afrodita od Bouňovské studánky, maj. L. + J. Ratajovi
                                                            Lucrezia Danda Bohemia, maj. Alena Veselá
                                                            Cris z Falenky, maj. Jiří Veselý
                                                           Galaxie du Rallye des Granges, maj. Josef Hylebrant
         Vítěz Výstavního poháru 2012: Navaro Lady Barnett´s, maj. Miloslava Šrámková
                                                            Ynes Bohemia Horrido, maj. Iva Černohubová
                                                           Droupy du Levant de la Vieille Marne, maj. Alena Veselá
                                                           Lucrezia Danda Bohemia, maj. Alena Veselá

Zapsala Vendula Vrabcová, Konopiště 9. 6. 2013 
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Slovo výcvikáře BK

Na Barvářské zkoušky (O pohár Kateřiny Schwippelové a Memoriál Miloše Doubka) je třeba zaslat 
přihlášku na OMS Blansko, nám. Svobody 3, 67801 Blansko, k rukám jednatele p. Jaroslava Zeleného, 
tel. 516 412 617 nebo mobil 608 242 589, email: omsblansko@centrum.cz 
Termín zkoušek je 5. 10. 2013
Na Mezinárodní Barvářské zkoušky honičů na Slovensku, které se konají v Lučenci u motorestu Halier 
je třeba zaslat přihlášku na adresu:
Doc. MuDr. Luděk Vrtík CSC, Znievská 20, 85105 Bratislava, SK. Mobil 00421903396613, 
vrtik.ludek@zoznam.sk nebo ludek.vrtik@email.cz 

Výcvikář BK
Ing. Václav Jedlička

Zpráva ekonomky klubu za rok 2012
dovolte,  abych Vás seznámila  s hospodařením Basset  klubu za rok 2012. V roce 2012 byl  ke dni 
1.1.2012 zůstatek na účtě  89 411,98 Kč a v pokladně  3 400,70 Kč,  celkem  činil počáteční zůstatek 
92 812,68 Kč.

Hlavním zdrojem příjmů klubu byly členské příspěvky, klubová a speciální výstava, poplatky za 
krycí listy, za štěňata,  zkoušky  a další níže uvedené příjmy.

Hlavními  položkami  výdajů  bylo  vydávání  Basset  telegrafu,  klubová  a  speciální  výstava, 
cestovné, poštovné, zkoušky a další níže uvedené výdaje:
příjmy výdaje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
členské příspěvky   45 950,- Basset telegraf 17 119,-
KV Konopiště   28 500,- KV Konopiště 36 112,-
SV Rokytno   15 400,- SV Rokytno 14 904,- 
krycí listy,kr.psi     2 200,- poštovné      807,-
ČMKJ+přísp.za štěňata     4 370,- cestovné   9 996,-
BZH     6 000,- BZH 10 544,-
inzerce v BT        500,- členství v ČMMJ   1 270,-
svod     1 600,- ČP – zpr.složenek     162,50
úroky KB        2,91 Poplatky za ved.účtu  2 630,-
prodej dárk.předmětů     1 100,- Doména BK   1 200,-
Sponzorský dar                            5     000,-                   Bassetiáda                           1 391,-  
celkem 110 622,91 celkem 96 135,50
PZ                            92 812,68 
příjmy                 +110 622,91
výdaje                  - 96     135,50  
KZ                        107     300,09  Kč.  
Stav k 31.12.2012  na účtě byl  99 604,39 Kč a  v pokladně  7 695,70 Kč, celkem stav   k 31.12.2012 
107 300,09 Kč.  Finanční situace klubu je příznivá. Protože však každým rokem klesá počet členů a tím  
pádem se snižují hlavní příjmy klubu, je třeba se chovat  hospodárně a pečlivě zvažovat každý výdaj.
Plán hospodaření Basset  klubu na rok 2013
příjmy výdaje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
členské příspěvky 42 000,- tisk Basset telegrafu 30 000,-
KV + SV 50 000,- KV + SV 50 000,-
zkoušky 10 000,- zkoušky 10 000,-
svod   2 000,- poštovné   1 000,-
krycí listy   3 000,- cestovné 12 000,-
popl.za štěňata   4 000,- Bassetiáda   2 000,-
inzerce v BT   1 000,- popl. za vedení účtu   3 000,-
ostatní   1 000 Internet   1 500,-

členství v ČMKJ   1 500,-
                                                                                ostatní                                  2 000,  
celkem 113 000,- Kč celkem 113 000,- Kč

Zpracovala: Křížová Věra
V  Brně dne 10.5.2013
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Druhý výcvikový den Basset Klubu

Již podruhé se poslední dubnovou sobotu konal v honitbě mysliveckého sdružení Kozina Neustupov a 
Roháč Jankov výcvikový den Basset klubu, tentokrát však pouze jednodenní, zaměřený na přípravu 
pejsků na BZH. Počasí nám přálo jako vloni, i když meteorologové nás strašili něčím úplně jiným. 
Naštěstí se jejich předpověď krupobití naplnila až v neděli. Potěšila nás i účast vycvikáře našeho klubu 
pana Ing. Václava Jedličky, který sledoval práci těch zkušenějších, kteří odjeli na stopové práce do 
Jankova.
Přijelo k nám celkem 9 pejsků, 1 malý vendéeský hrubosrstý basset a 8 klasických basetíků. Téměř 
všichni, až na 2 pejsky, kteří již měli BZH splněny, byli šlapanou, nepobarvenou stopou prakticky 
nepolíbeni. Většina zvládala základní poslušnost, celkem i odložení a vodění na řemeni, ale šlapaná 
stopa prasečími spárky byla pro ně nová. Nic méně musím s radostí konstatovat, že všichni nováčci se 
k této disciplíně postavili čelem a stopu zvládli na poprvé na jedničku, někteří dokonce i s hvězdičkou. 
Jako největší zádrhel výcviku mi připadala povelová technika vůdců, což je naprosto pochopitelné, 
neboť valná většina neměla s výcvikem žádné zkušenosti. Stále stejná písnička, povely málo důrazné 
a konkrétní a po úspěchu málo výrazná pochvala, aby psík pochopil, že něco udělal dobře a paníček 
mu za to děkuje. Většina vůdců měla také trochu problém svému svěřenci při práci na stopě 
porozumět, jak říkám, „neuměla ho číst“. Je jasné, že to vše přijde časem s praxí a získanými 
zkušenostmi. Každý cvičitel, který začínal, byl při výcviku svého prvního psa „kynolog teoretik“.
Jedna fenečka na počátku stopy nevěděla, co se vlastně po ní chce, nástřel si se zájmem očuchala, ale 
pak nevěděla, co dál. Půjčila jsem si ji na chvilku na stopní dráze, dala rázný povel, ukázala, jak stopa 
pokračuje a psí slečna šla jako panenka neomylně až ke kusu. Velmi rychle pochopila, co se po ní žádá 
a na konci projevila opravdovou radost, že se jí to povedlo.
Ze sobotního dne jsem nabyla pocitu, že se povedl a při loučení na mne všichni působili spokojeným 
dojmem z hezky a účelně prožitého dne, který vůbec nebyl marný a zbytečný, neboť jsem se zase 
ujistila, že v těch našich ušatých miláčcích opravdu dřímá srdce lovce, i když se někdy s paníčkama 
večer dívají z pohovky na televizi a užívají si při tom mazlení a drbání na plný úvazek.

Lenka Ratajová

Výchova a výcvik basseta, díl 2.
Ing. Václav Jedlička, výcvikář Basset Klubu ČR
II. Výcvik basseta
Princip výcviku

Výcvikem psa rozumíme vypěstování  návyků plnění požadovaných úkonů na povel cvičitele.  Další  
definice  praví,  že  výcvik  je  druhotné  potlačení  nežádoucích  vrozených  přirozených  instinktů  a 
vyzdvižení těch instinktů, které potřebujeme. Když k tomu přidáme poznatky o využívání podmíněných 
a nepodmíněných reflexů a smícháme s trochou důvtipu, logiky, trpělivosti a vytrvalosti, máme recept 
na výcvik basseta, nebo i jakéhokoliv jiného plemene, hotov. Vědeckým základem metodiky výchovy a 
výcviku psa je učení pana akademika I.P. Pavlova o vyšší nervové činnosti zvířat. Podle tohoto učení  
výchova a výcvik představují proces využívání podmíněných a nepodmíněných reflexů, neboť veškerá 
činnost  psa  se  na  nich  zakládá.  Nepodmíněné  reflexy  (instinkty)  jsou  vrozené.  U psa  k  nim patří 
instinkty  orientační,  obranný,  rodičovský,  pohlavní  a  jiné.  I  podmíněné  reflexy  vyvolávají  složitou 
činnost, ale na rozdíl od nepodmíněných nejsou vrozené a psovi se vytváří postupně po celý jeho život.  
Činnosti psa, které jsou vyvolané a upevněné několikanásobným opakování, nazýváme návykem. Když 
máme na mysli výcvik psa, jde tu prakticky o využití vyvolaných návyků. U psa se reflexy projevují při 
spoluúčasti  odpovídajících  dráždivých  podnětů,  které  je  též  možno  rozdělit na  podmíněné  a 
nepodmíněné.  Podmíněné  podněty  vyvolávají  u  psa  nepodmíněné  reflexy  -  instinkty.  Např.  nový 
neznámý předmět, jeho zápach, zvuk nebo vzhled vyvolají  u psa orientační reflex jako je očichání, 
naslouchání  nebo prohlížení  si  ho. Podnět,  který působí  na psa bolestivě, vyvolává při něm projev  
obranného reflexu,  t.j.  reakci  směřující  k sebeobraně v aktivní  formě (útok)  nebo v pasívní  formě 
(zachránit se útěkem). Podnět vnitřní sféry organismu, např. nedostatek výživných látek, působí na 
organismus  psa  tak,  že  u  něj  vyvolá  projev  reflexu  žraní.  Podmíněné  podněty  svou  přítomností 
vyvolávají u psa projev podmíněných reflexů - návyků, které postupně vznikají po dobu jeho života. 
Podmíněnými podněty při výcviku budou i různé signály cvičitele, na které se u psa vytvořily návyky. 
Abychom vyvolali i u psa jakýkoliv návyk, je třeba mu nejprve dát signál (podmíněný podnět) a teprve 
potom následuje nepodmíněný podnět, který nutí psa k určité činnosti. V mládí psa, od 6 měsíců stáří 
do zhruba 2 let si na návyky zvyká nejrychleji.
Způsoby výcviku

Basset telegraf 2/2013                                                                                                          18



Při výcviku psa lze použít čtyři rozličné způsoby na vyvolání návyků:
- podněcovací - povzbudivý

- mechanický - donucovací tzv. parfózní
- kontrastní

- napodobovací

Každý z těchto způsobů má své klady a zápory. Volba kteréhokoliv z nich závisí od celé řady okolností 
jako je např. povaha psa nebo druh požadovaného výkonu atd.

Povzbudivý způsob návyku spočívá v tom, že cvičitel používá jako podnět potravu. Příklad - učíme 
psa povzbudivým způsobem získání návyku na přiběhnutí na povel. Při tomto nácviku postupujeme 
následovně. Nejprve dáme psovi signál - povel "Sem!" (podmíněný podnět),  potom ukážeme psovi 
pamlsek (pokrmový podnět), který povzbudí psa, aby se přiblížil, a po jeho příchodu mu ho podáme 
(braní  potravy  -  nepodmíněný  podnět).  Po  několikanásobném  opakování  vzniká  u  psa  návyk  na 
přiběhnutí k vůdci na signál. Tento způsob je možno aplikovat při nácviku mnoha jiných povelů.

Mechanický způsob nazývaný též donucovací - parfózní, se zakládá na tom, že cvičitel při některém 
rozkaze doplňuje podmíněný podnět nepodmíněným mechanickým podnětem. Např. cvičitel chce, aby 
si pes sedl na rozkaz. Nejprve se dá psovi rozkaz "Sedni!" (podmíněný podnět) a hned potom vykoná  
tlak rukou na bedra psa (nepodmíněný podnět), čímž ho donutíme, aby si sedl. Tlak na bedra přestává  
jakmile si pes sedne. Opakováním tohoto cviku se vytvoří návyk, že pes si sedá jen  na rozkaz, aniž 
bychom ho museli přitlačit rukou. Mechanický způsob výcviku má své ohraničené možnosti použití a u 
všech loveckých psů se pomocí něho nacvičuje nejčastěji plnění rozkazu "Nesmíš!".

Kontrastní způsob spočívá v tom, že při  cvičení  doplňujeme podmíněný podnět nepodmíněným 
mechanickým podnětem pobízejícím psa splnit požadovaný úkon. Poté následuje nepodmíněný podnět 
braní předložené potravy. Např. cvičitel chce kontrastním způsobem nacvičit přibíhání psa na zavolání. 
K  dosažení  tohoto  návyku  dá  psovi  rozkaz  "Sem!"  (podmíněný  podnět)  současně  přitahuje  psa 
vodítkem (nepodmíněný mechanický podnět) a tím ho přinutí aby pes přišel k němu. Po příchodu psa 
odměníme pamlskem (nepodmíněný podnět). Tento kontrastní způsob výcviku je nejvýhodnější i př i 
nácviku dalších úkonů, proto se i nejvíce používá při výcviku psů loveckých plemen.

Napodobovací způsob výcviku navazuje na skutečnost, že všichni psi mají napodobovací instinkt, 
který se projevuje napodobováním k určité činnosti psa jiným psem. Velmi markantní u tzv. přiznávání 
u anglických ohařů nebo např. libovolný pes štěká na člověka, kterého vidí, k němu se přidá pes za zdí 
a po chvíli se přidávají psi v širokém okolí. Sem patří i zaučování se mladého psa v hledání a nahánění  
zvěře při jeho matce nebo při jiném starším zapracovaném psovi.

Rozkazy možno psovi přidělovat rozličným způsobem. Slovem, píšťalkou, signální trubkou (povelkou)  
nebo pohybem ruky. Používané signály nelze v žádném případě měnit, protože změněný signál pes 
vnímá jako nový a neznámý, který nevyvolává u něho pražádný účinek. Slovní rozkaz se skládá  z 
vysloveného  počtu  zvuků,  které  vyslovujeme  vždy  zřetelně  s  příslušnou  intonací.  Při  výcviku  se 
používá intonace přívětivosti, rozkazu nebo hrozby. Intonace přívětivosti je při pochvale psa po splnění  
rozkazu. Vyslovuje se srozumitelně, např. "Dobře", "Tak je hodný". Intonace rozkazu se používá při 
povelech, kterými požadujeme od psa jakýkoliv úkon. Sem patří rozkazy "Sem!", "Sedni!", "Zůstaň!", 
"Místo!", "Hledej!", které je třeba vyslovit rázně, nepříliš hlasitě, aby nám zůstala hlasová rezerva pro 
případ, že je nutno příkaz opakovat. Výstražná intonace se používá při zákazovém povelu "Nesmíš!",  
"Fuj!" a při opakovaném povelu.
Nepodmíněné podněty používáme na počátku výcviku. 

Jsou dva:
- mechanický

- pokrmový
K mechanickým podnětům patří: tlak ruky, uhození proutkem, trhnutí vodítkem, použití ostnatého 

obojku apod. Síla mechanického podnětu musí odpovídat velikosti a charakteru psa. U štěněte nebo 
mladého psa používáme fyzický podnět slabší síly,  u staršího ostrého nebo tvrdého psa používáme 
silnější donucovací prostředky. U každého psa však mohou nepřiměřeně silné donucovací prostředky 
vyvolat projev obranného instinktu, což silně zbrzdí vyvolání potřebného návyku.

Jako  pokrmový podnět používáme potravu,  kterou má pes  rád.  Jsou to  kousky  masa,  škvarky, 
piškoty, tvarůžky, atd. Aby pokrmový podnět působil co nejintenzivněji, je třeba výcvik psa vykonávat 
vždy před krmením psa.
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Nejčastější chyby při výchově a výcviku psa

K chybám cvičitele patří nesprávné postupy při výchově a výcviku psa, kterými se nevytváří potřebné 
návyky, ale naopak nežádoucí nebo naprosto špatné. K nejčastějším chybám cvičitele patří:

a)  nesprávný názor na to, že pes je schopen rozumět lidské řeči.  Při výcviku se často mění 
povely na které se u psa vytváří nové návyky. Tak např. chceme, aby si pes lehl, dává se mu jednou  
rozkaz "Lehni!", jindy "Lež!" nebo "Daun!". Popř. tyto povely doplňujeme dalším slovním komentářem !
No tak si přece lehni".  Pro psa je každý změněný povel novým zvukovým podnětem, který ztěžuje 
dosažení požadovaného návyku.

b)  porušení základního pravidla o vyvolání podmíněných reflexů.  Chyba spočívá v tom, že 
podmíněný  podnět  nepředchází  nepodmíněnému podnětu,  ale  následuje  až  za  ním.  Např.  cvičitel  
nejprve  trhne  vodítkem  a  pak  teprve  potom  zavelí  "Nesmíš!",  čímž  u  psa  nevyvolává  návyk  na 
přerušení činnosti na rozkaz.

c)  opoždění  se s  použitím nepodmíněného podnětu. Tato  chyba  spočívá  v  tom,  že  cvičitel 
uplatňuje nepodmíněný podnět za čas po rozkaze, čímž se u psa vytváří opožděný podmíněný reflex.  
Např. cvičíme povel "Sedni!" vydáme slovní povel, ale otálíme s upevněním povelu nepodmíněným 
podnětem a to je tlak rukou na bedra psa. Důsledek toho je,  že se potřebný návyk vytváří  u psa 
pomalu, nebo jsme nuceni povel několikrát opakovat.

d) hrubé zacházení se psem oddaluje vytvoření potřebných návyků a často vyvolá u psa nedůvěru 
k cvičiteli a nebo i strach z něho.

e) přehnané laskání a mazlení se se psem, výrazně snižuje poslušnost psa.

Veškerá efektivita  práce psa však nespočívá ve slepém plnění  výcvikových disciplin,  ale spíše ve 
správném  rozvití  jeho  vrozených  vloh  pro  hledání,  nahánění  a  dohledávku  zvěře.  Z  výcvikových 
disciplin je pro praxi nejcennější poslušnost, jejíž úroveň se projevuje nejvíce spolehlivým přibíháním 
psa na nacvičený signál píšťalkou na kratší vzdálenost, signální trubkou nebo kdo má i možnost sehnat 
lovecký roh. Ale nemůžeme zapomínat i na ostatní discipliny, jako je chůze u nohy, odložení, chování 
se na stanovišti, protože po dokonalém zvládnutí těchto disciplin se ze psa stává pomocník, který v 
lese a na lovu není na obtíž, můžeme ho brát kdekoliv s sebou a můžeme plně využívat jeho cenné 
služby při dohledávce nebo i naháňce. Každý cvičitel a myslivec by si měl uvědomit, že jen nesmírnou 
trpělivostí,  rázností  a  vlídností  při  výchově  a  výcviku  si  ze  psa  vychovává  dobrého  loveckého 
pomocníka.

Výcvikové pomůcky
Pro výcvik a zapracování psa potřebuje cvičitel následující pomůcky:

- píšťalka, plechová signální trubka, popř. lovecký roh

- vodící řemen pro psa popř. zdvojený pro vodění páru
- barvářský obojek a barvářský řemen pro výcvik dohledávky zvěře

- pytlík nebo koženou brašničku na nošení potravy pro psa (pamlsky za odměnu při výcviku)
- u tvrdších psů ostnatý obojek pro lehčí nácvik chůze u nohy

- cvičnou pistoli (poplašňák) na nácvik discipliny odložení psa.
… pokračování příště
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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:
BIS Klubové výstavy ze dne 9.6.2013, Yannick Queen's Hermelín, majitelka S. Viková

Zadní strana obálky:
Dítě a pes, Klubová výstava 2013
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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.: +420 607 900 541

e-mail: pavlina.hrabovska@atlas.cz

Markéta Chroboková

Radotínská 44, 252 28 Černošice
tel.: + 420 777 324 400

e-mail: duofido@volny.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
Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy, CZ-182 53, tel.: 234 602 275

- vydávání osvědčení šampionátu
- registruje chráněný název chovatelské stanice

Českomoravská kynologická jednota – pí. Jandečková (basseti)
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4, tel.: 224 948 479, email: jandeckova@cmkj.info

- 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 JANDEČKOVÁ)

POZOR NA ZMĚNU KONTAKTNÍ OSOBY U ČMKJ !

Basset telegraf 2/2013                                                                                                          22



Dítě a pes
Klubová výstava Basset Klubu ČR 

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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