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Adresář členů výboru Basset klubu ČR
předseda:

hlavní poradce chovu:

Kateřina Schwippelová

Jiří Mašek

U Mlýna 8

Městec 2

267 29 Zadní Třebáň

538 63 Chroustovice

tel.: +420 603 261 210

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

e-mail: schwippelova@seznam.cz

e-mail: masek.jirka@worldonline.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.: +420 547 235 381, +420 737 703 959
e-mail:

jednatel:

ekonom:

Vendula Vrabcová

Věra Křížová

Prácheň 168
471 14 Kamenický Šenov
tel.: +420 487 767 694, +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:

Aleš Chamrád

Jana Polakovičová

Rezkova 2
700 30 Ostrava
tel.: +420 724 118 584
e-mail: chamrad@volny.cz

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

zástupce VBK pro PBGV – poradce chovu PBGV:

Sponzor

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

Slovo předsedkyně
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Milujme svá védéčka
Milí členové a přátelé ušounů,
velikonoce se nezadržitelně blíží a s nimi i nová výstavní sezóna a nové vášně pro člověka
zvláštního druhu zvaného člověk-vystavovatel. Takový člověk (a přiznejme si, je ho kousek
v každém z nás) už od útlého věku svého čtyřnožce zkoumá ostřížím zrakem, jak široké má to psí
miminko hlavu, jak dlouhá ouška, zdali oko je předpisové, jak rovné jsou nožičky a hřbetní linie.
Tím věčným zkoumáním se stále utvrzuje v přesvědčení, že tentokrát jde o zvíře mimořádně
kvalitní, ba bezkonkurenční. I oko se trochu přizpůsobuje danému miminku a utvrzuje v tomto
názoru.
Na první výstavě, obdržíme-li nedej bože védéčko, jsme přesvědčeni, že rozhodčí je nekvalifikovaný
slepý blb. Ale potom s plynoucím časem od toho šoku kousíček toho láskyplného obdivu k tomu
„dokonalému“ zvířeti nepozorovatelně začíná mizet.
A k tomu vlastně směřují tato má slova. Je to přímluva za všechna védéčka či déčka, aby pro své
exteriérové chybky nepřišli o přízeň svého pánečka. Vždyť duši má stejně plnou lásky ke svému
člověku i to védéčko. Přiznejme si, že ani my osobně nejsme v tom exteriéru úplně dokonalí. Tu
nám chybí zub, ani nohy či záda nemáme vždy předpisová a o zkrmené (nevýstavní) kondici ani
nemluvě. A to doufáme, že se nám dostane přinejmenším stejně lásky jako Miss 2011.
Často je to védéčko inteligencí i povahově na tom mnohem lépe než kdekterý CACIBák. Držme se
prosím teorie, že i výstavnictví je sport, chovejme se proto „sportovně“ nejen ke svému psovi, ale
také ke konkurenci nebo k rozhodčímu. Milujme své védéčkové zvíře alespoň částečně tak, jako ono
miluje nás.
I přes právě řečené vám všem přeji v nadcházející výstavní sezóně mnoho úspěchů, CACů, CACIBů,
BOBů a jiných významných a důležitých titulů.
Kateřina Schwippelová

Vítáme nové členy
Hejduková Marie
Krátký Pavel

Pazderník Jiří
MuDr. Kratochvíl Dušan

Veselý Jiří
Zradičková Alena

Výbor Basset klubu děkuje

paní Zábojové Ireně

za velkorysý sponzorský finanční dar.
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Kalendář Basset klubu ČR 2011
Datum
30.7.2011

Typ
Bassetiáda

11.9.2011

Speciální

Místo
Hostinec u posledního
Mohykána
Konopiště

Rozhodčí
Bude vybrán z účastníků

Uzávěrka

Nastezki (Makedonie)

29.07.2011,16.08.2011

Kalendář zkoušek 2011
Datum
7.5.2011
1.10.2011

Typ
BZH
BZH

22.10.2011
23.10.2011

BZ a BZH

Místo
Blučina
Černá hora, Blansko
Memoriál M.Doubka
Velký Šenov

Příjem přihlášek
Telefon
Ing. Václav Jedlička
+420 737 703 959
OMS Blansko, nám. Svobody 3, +420 516 421 617
67801 Blansko
+420 608 242 589
p.Kadlec, V lukách 1009,
+420 412 394 352
40779 Mikulášovice
+420 602 813 706

Noví šampióni
C.I.B. (mezinárodní šampion krásy)
BH Clara Queen´s Hermelín, maj. Věra Křížová
Klubový šampion BK ČR
BH Cartier Queen´s Hermelín, maj. Jana Polakovičová
BH Cyril Bohemia Gorgony, maj. Miloslava Šrámková
PBGV Heartland Ethan Czech Silver, maj. Petra Urbánková
Český šampion

BH Dragon´s Star Queen´s Hermelín, maj. Věra Křížová
BH Cartier Queen´s Hermelín, maj. Jana Polakovičová
BH Fatys Feya Od Berounky, maj. Kamil Běhoun
BH Archie Jesenický Horal, maj. Miroslav Rudolf
Český junior šampion
BH Gary Berny Od Berounky, maj. Jindra Prchalová
Lucemburský šampion
BH Yannick Queen´s Hermelín, maj. Soňa Viková
Polský junior šampion
BH Dixie Queen´s Hermelín, maj. Miroslav Rudolf
Polský šampion
BH Archie Jesenický Horal, maj. Miroslav Rudolf

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

Adina z Blovické kovárny

Dne 24.1.2011 odešla do psího nebe naše kamarádka Adina z Blovické
kovárny(*8.3.1997). Vikovi
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25. Klubová výstava

BASSET KLUBU ČR
Račín, okr. Žďár nad Sázavou
Sobota 28. 5. 2011
Zveme Vás na výstavu Basset klubu ČR se zadáváním titulu „Klubový vítěz“

SPONZOR VÝSTAVY
Výhradní distributor krmiv

Purina PRO PLAN
pro ČR a SK

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

ROZHODČÍ
paní Kateřina Schwippelová
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.

termín*

19.04.2011

2. termín*

03.05.2011

*Datum poštovního razítka

TŘÍDY
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů

4 až 6 měsíců věku
6 až 9 měsíců věku
9 až 18 měsíců věku
15 až 24 měsíců věku
od 15 měsíců
od 15 měsíců s dokladem (kopie) o složené zkoušce
psi a feny s přiznaným titulem mezinárodním, národním, národní vítěz nebo klubový vítěz a
doklad (kopie) o titulu připojit k přihlášce
veteránů
od 8 let věku
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den
podání přihlášky. Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovaní jednici mohou být
přihlášeni pouze do jedné ze tříd uvedených na přihlášce. Ve třídě dorostu se zadává pořadí prvních čtyř jedinců a
Basset telegraf 1/2011
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nezadává se Vítěz třídy. Do třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňující k zařazení do
této třídy (certifikát pro psy loveckých plemen vydává ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1).
Pro zařazení do třídy pracovní nestačí kopie soudcovských tabulek nebo diplomu ze zkoušek.
Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy
(mezinárodní a národní šampión, národní vítěz, klubový vítěz). Tituly musejí být získány v konkurenci
dospělých. V případě, že získané tituly opravňující zařazení do třídy vítězů nebo certifikát po
absolvování předepsaných zkoušek pro třídu pracovní, nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen
zařadit psa do třídy otevřené.
Ke každé přihlášce přiložte fotokopii celého průkazu původu – platí pro všechny jedince přihlášené na
výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata.

TITULY
CAJC

CAC

res.CAC

Klubový vítěz
mladých*
Klubový vítěz*
Vítěz plemene (BOB)
Vítěz výstavy (BIS)

Čekatelství šampionátu krásy mladých ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě ve
třídě mladých. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou „Výborný 1“. Titul
CAJC není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách
jedince.
Čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám ve třídě mezitřída,
otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou
„Výborný 1“. Titul CAC není nárokový a uděluje se jen při mimořádných
exteriérových kvalitách jedince
Rezervní čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě ve
třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně
oceněným známkou „výborný 2“. Res. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při
mimořádných exteriérových kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC,
kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou „Výborný 1“. Pokud na
výstavě získá CAC ČR jedinec, který má již potvrzený titul „Český šampión“, je
přiznán CAC jedinci, který ve stejné třídě obdržel res. CAC. Potvrzení titulu si ověří
majitel jedince oceněného psa res.CAC na sekretariátu ČMKU.
Zadává se psovi a feně, kteří byli na Klubové výstavě ve třídě mladých oceněni
známkou V1, CAJC.
Do soutěže postupují psi a feny, kteří byli na Klubové výstavě ve třídách mezitřída,
otevřená, pracovní nebo vítězů oceněni známkou V1, CAC. Psi a feny se hodnotí
zvlášť.
Nejlepší pes nebo fena, který byl vybrán z Klubových vítězů mladých, Klubových
vítězů a nejlepší pes a fena ve třídě veteránů ocenění známkou V1.
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
Nejkrásnější pár psů
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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
pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku
jednoho majitele.
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Chovatelská skupina

do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců
jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení
(min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci
nemusí být v majetku chovatele.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině (pes byl v době od 30ti dnů do jednoho roku před termínem konání
výstavy vakcinován proti vzteklině).
3. Psi pocházející z ČR musí předložit platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas pro
malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského
parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
4. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
5. Výše uvedené veterinární podmínky musí splňovat i psi návštěvníků.

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
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za prvního psa člena BK (včetně katalogu)
za každého dalšího psa člena BK (bez katalogu)
za prvního psa nečlena BK (včetně katalogu)
za každého dalšího psa nečlena BK (bez
katalogu)
za přihlášku do třídy dorostu a veteránů
za přihlášku do třídy štěňat
za přihlášku do soutěže Dítě a pes
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější pár
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější chov.
Skup.

500 Kč
400 Kč
700 Kč
600 Kč
200 Kč

650 Kč
500 Kč
850 Kč
700 Kč
300 Kč

100 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč

Do soutěží se lze přihlásit a zaplatit i v den výstavy.

UPOZORNĚNÍ
Ke dni 19.4. 2011 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 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
Při podání přihlášky přímo v místě svodu / člen BK

Pro nečleny BK je jednotná cena

1000 Kč

300 Kč
500 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. 03.05.2011. Požadavek na
inzerci lze zaslat přímo na adresu definovanou pro příjem přihlášek na výstavu.
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VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitel výstavy
Hlavní organizátor
Vedoucí výst. kruhu
Zapisovatel
Pokladník
Přejímka psů
Příjem protestů

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

místopředseda BK
výcvikář BK
poradce chovu PBGV
jednatel BK
ekonom BK
matrikářka BK
jednatel BK
předseda Kárné komise BK

MÍSTO A KONTAKT
GPS – VD 15° 52' 2.3" E; SŠ 49° 37' 1.94" N

od Prahy a Brna
Dálnicí D1 na exit – Velký Beranov silnici 353 směr Žďár nad Sázavou, zde průjezd na výpadovku
směr Hradec Králové - Pardubice na konci Žďáru před
čerpací stanicí UNICORN - OIL vlevo dle
ukazatele Hotel Račín 8 km, podél Pilské nádrže do Polničky na stopce, před penzionem Červeňák,
vlevo 4 km Račín.
od Havlíčkova Brodu
směr Přibyslav zde na náměstí před ČS spořitelnou vlevo přes Malou Losenici –
Račín.

Vepřovou –

od Pardubic
Ždírec nad Doubravou směr Žďár nad Sázavou, 8 km před Žďárem směrovka Přibyslav vpravo 5km
Račín přes Polničku
Hotel Račín
telefon: +420 561 116 727
mobil: +420 602 495 469 / +420 739 095 724
e-mail: racin@racin.cz
http://www.racin.cz/kontakt.htm
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14. Bassetiáda Basset klubu ČR
30.7.2011, hostinec „U posledního mohykána“, Vojtěchov
GPS (WGS-84): s.š.49° 39´ 7.40˝ v.d.16° 54´ 27.53˝

Program
do 12:00
13:00
13:00 -

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

Ceny

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

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.

Další informace
počítejte s tím, že sbor rozhodčích bude vylosovánz účastníků.
v případě zájmu bude zorganizován vstup do Javoříčských jeskyní
občerstvení je možné přímo v hostinci
na chatě Jeskyňka možnost ubytování, cena za noc/lůžko 220Kč
80Kč za pejska. Rezervace na tel. 585 345 241, 605 874 557
Eva Kubová
tel.: 737 269 031, e-mail: e.kubova@volny.cz). Ubytovací
kapacita je 36 lůžek.
Doporučujeme Vám:

+
(nebo

návštěvu plánujte, prosím, na dopoledne
návštěvu Javoříčských jeskyní
procházky po okolí – Zkamenělý zámek - viz.
www.javoricko.wz.cz
chata Jeskyňka – sauna, biliard, využití společenské
místnosti
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Vyhlášení výsledků pohárů BK za rok 2010
Vyhodnocení výstavního poháru Basset klubu ČR za rok 2010
Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a nově pro zahraniční členy.
Z každé výstavy v roce 2010 se započítá pouze nejvyšší dosažené ocenění podle následujícího klíče:
- CACIB, Klubový vítěz
6 bodů
- res. CACIB, Klubový vítěz mladých
5 bodů
- CAC, vítěz třídy, res. CAC, CAJC nebo jiné čekatelství šampionátu
4 body
- výborný 1 – 4
3 body
- výborný bez pořadí, velmi nadějný
2 body
- nadějný
1 bod
Basset hound – psi
1. Cyril Bohemia Gorgony
03.04.2008, ČLP/BH/5427, o. Bay Biscutt It´s So Floppy, m. V´Trompette
chovatelka Jana Čápová, majitelka Miloslava Šrámková
Celkem bodů 179 ze 40 výstav
2. Dragon´s Star Queen’s Hermelín
15.03.2009, ČLP/BH/5555, o. Woferlow Storm Patrol, m. Yulia Queen Queen’s Hermelín
chovatelka Věra Křížová, majitelka Věra Křížová
Celkem bodů 108 z 23 výstav
3. Eminescu z Valachitu
23.05.2007, ČLP/BH/5321, o. Leicester v. Hollandheim, m. Betsy od Hrbáčků
chovatelka Pavlína Hrabovská, majitel Aleš Chamrád
Celkem bodů 66 z 17 výstav
4. Yannick Queen’s Hermelín
15.03.2007, ČLP/BH/5285, o. Leicester van Hollandheim, m. Night Queen Queen’s Hermelín
chovatelka Věra Křížová, majitelka Soňa Viková
Celkem bodů 65 z 13 výstav
5. Fatys Feya od Berounky
15.08.2008, ČLP/BH/5495, o. Vera's Valentine v. Grunsven, m. Bon-Soir od Berounky
chovatelka Věra Otevřelová, majitel Kamil Běhoun
Celkem bodů 61 z 15 výstav
6. Cerruti Queen’s Hermelín
08.05.2008, ČLP/BH/5456, o. Longbody´s Dirty Harry, m. Night Queen Queen’s Hermelín
chovatelka Věra Křížová, majitelka Soňa Viková
Celkem bodů 44 z 11 výstav
Basset hound – feny
1. Ynes Bohemia Horrido
13.3.2009, ČLP/BH/, o. Velvet Bohemia Horrido, m. Zofia Queen´s Hermelín
chovatel Iva Černohubová , majitelka Iva Černohubová
Celkem bodů 81 z 18 výstav
2. Betty Zarzarroza
11.08.2008, ČLP/BH/5489, o. Vera´s Valentine van Grunsven, m. Sympathy Queen´s Hermelín
chovatel Hana Lázníčková, majitelka Lucie Sasynová
Celkem bodů 69 ze 17 výstav

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

Vyhodnocení pracovního poháru Basset klubu ČR za rok 2010
Basset telegraf 1/2011
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Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a nově pro zahraniční členy.
Výsledky budou započítány podle následujících pravidel:
1. Pracovního poháru BK ČR se může zúčastnit jedinec v majetku člena BK ČR
2. Do výsledků pracovního poháru se započítávají bodové výsledky ze zkoušek dle platného zkušebního řádu
ČMMJ a ze soutěží se zadáváním titulu CACT a CACIT na území ČR. Pokud se jedinec zúčastní stejných zkoušek
v zahraničí, výsledky se započítávají stejným způsobem.
3. Výpočet bodové hodnoty z absolvování zkoušky (soutěže) se provede prostým vynásobením dosaženého
bodového hodnocení příslušným koeficientem a k tomuto výsledku se připočtou prémiové body (např. CACT,
res. CACT, Divičiar, I. cena, apod.)
4. Pro jednotlivé zkoušky a soutěže jsou přiřazeny následující koeficienty:
ZV – 0,7
BZ – 1,6
PZ – 1,0
BZH – 0,8
LZ – 1,0
ZH – 1,4
VZ – 1,0
PZB – 1,4
Prémiové body se počítají dle následujícího klíče:
CACIT – 50 bodů
Divičiar – 50 bodů
CACT – 50 bodů
I. cena – 30 bodů
II. cena – 15 bodů
Res. CACT – 25 bodů
Zúčastní-li se jedinec zkoušek, kde se prokazuje hlasitost, tzn. zkoušky ZV, LZ, PZ, VZ, ZH, BZH jako hlásič a
tyto s úspěchem absolvuje, připočte se k celkovému výsledku 200 bodů.
5. Celkový bodový výsledek se stanoví součtem vypočítaných bodových hodnot všech zkoušek a soutěží
absolvovaných v daném kalendářním roce s ohledem na bod 3 těchto pravidel.
6. Pořadí v pracovním poháru se stanovuje pro každé plemeno a pohlaví zvlášť. Každý vítěz obdrží titul „Vítěz
pracovního poháru – příslušný rok“.
7. Pořadí stanoví výcvikář klubu dle výsledků zaslaných pořadatelem zkoušek a soutěží.
8. Termín uzávěrky je stanoven na 31.12.2010 (datum poštovního razítka)
9. Pes či fena mohou být hodnoceni pouze tehdy, absolvují-li alespoň jednu zkoušku pořádanou BK ČR nebo SK
Basset hound psi
1. Dragon´s Star Queen´s Hermelín, nar. 15.3.2009
O: Woferlow Storm Patrol
m. Yulia Queen´s Hermelín
chovatel a majitel : Věra Křížová
BZH: 216 b

koef. 0,8

172,8 bodů 1.cena
30,0
CACT
50,0
Celkem 252,8 bodů

Basset hound feny:
1.Bety z Hlubocké hájovny, nar. 21.4.2005
O: Velvet Bohemia Horrido
m. Bety z Kdyňského údolí
chovatel : Jan Kesner
Majitel: manželé Ratajovi
ZH : 188 b

koef. 1,4

263,2 bodů
1.cena
30,0
Diviačar
50,0
Celkem 343,2 bodů.

Za PBGV nebyly doručeny žádné výsledky.
Co k tomu dodat. Zkoušek se zúčastňuje málo jedinců a když tak nedostatečně připravených.
K feně, kterou vedla paní Lenka Ratajová musím konstatovat, klobouk dolů, je to první basset
v historii našeho chovu, který získal titul „Diviačar“, toto je zároveň dědičný titul, který se bude
objevovat u všech jejích potomků.
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Vyhlášení pohárů na rok 2011
Basset klub ČR vyhlašuje soutěž o

Vítěze výstavního poháru pro rok 2011
Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a nově pro zahraniční členy.
Z každé výstavy v roce 2011 se započítá pouze nejvyšší dosažené ocenění podle následujícího klíče:
- CACIB, Klubový vítěz
6 bodů
- res. CACIB, Klubový vítěz mladých
5 bodů
- CAC, vítěz třídy, res. CAC, CAJC nebo jiné čekatelství šampionátu
4 body
- výborný 1 – 4
3 body
- výborný bez pořadí, velmi nadějný
2 body
- nadějný
1 bod
Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi a feny v majetku členů Basset klubu ČR
Termín uzávěrky je stanoven na 31.12.2011 (datum poštovního razítka)
Výsledky budou uveřejňovány průběžně a úplné výsledky budou uveřejněny v BT 1/2012

Upozornění: V BT budou zveřejněny výsledky těch účastníků, kteří do termínu
uzávěrky zaslali výsledky z alespoň pěti výstav na adresu Soňa Viková, Pod
vrchem 50, 312 00 Plzeň, e-mail: sona.vikova@seznam.cz.
.

Vítěze pracovního poháru Basset klubu ČR pro rok 2011
Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a nově pro zahraniční členy.
Výsledky budou započítány podle následujících pravidel:
1. Pracovního poháru BK ČR se může zúčastnit jedinec v majetku člena BK ČR
2. Do výsledků pracovního poháru se započítávají bodové výsledky ze zkoušek dle platného zkušebního řádu
ČMMJ a ze soutěží se zadáváním titulu CACT a CACIT na území ČR. Pokud se jedinec zúčastní stejných zkoušek
v zahraničí, výsledky se započítávají stejným způsobem.
3. Výpočet bodové hodnoty z absolvování zkoušky (soutěže) se provede prostým vynásobením dosaženého
bodového hodnocení příslušným koeficientem a k tomuto výsledku se připočtou prémiové body (např. CACT,
res. CACT, Divičiar, I. cena, apod.)
4. Pro jednotlivé zkoušky a soutěže jsou přiřazeny následující koeficienty:
ZV – 0,7
BZ – 1,6
PZ – 1,0
BZH – 0,8
LZ – 1,0
ZH – 1,4
VZ – 1,0
PZB – 1,4
Prémiové body se počítají dle následujícího klíče:
CACIT – 50 bodů
Divičiar – 50 bodů
CACT – 50 bodů
I. cena – 30 bodů
II. cena – 15 bodů
Res. CACT – 25 bodů
Zúčastní-li se jedinec zkoušek, kde se prokazuje hlasitost, tzn. zkoušky ZV, LZ, PZ, VZ, ZH, BZH jako hlásič a
tyto s úspěchem absolvuje, připočte se k celkovému výsledku 200 bodů.
5. Celkový bodový výsledek se stanoví součtem vypočítaných bodových hodnot všech zkoušek a soutěží
absolvovaných v daném kalendářním roce s ohledem na bod 3 těchto pravidel.
6. Pořadí v pracovním poháru se stanovuje pro každé plemeno a pohlaví zvlášť. Každý vítěz obdrží titul „Vítěz
pracovního poháru – příslušný rok“.
7. Pořadí stanoví výcvikář klubu dle výsledků zaslaných pořadatelem zkoušek a soutěží.
8. Termín uzávěrky je stanoven na 31.12.2011 (datum poštovního razítka)
9. Pes či fena mohou být hodnoceni pouze tehdy, absolvují-li alespoň jednu zkoušku pořádanou BK ČR nebo SK
Majitelé jedinců mají možnost kontroly správnosti zpracovaných výsledků, případně mohou zaslat výsledky (kopii),
které nebyly započítány z důvodu pochybení pořadatelů, kteří tabulky výcvikáři klubu neposlali.

Basset telegraf 1/2011

13

Barvářské zkoušky honičů
Letos jsem se zúčastnila ( Betty Zarzarroza ) se svým kamarádem Fatysem Feya od Berounky barvářských
zkoušek honičů ve slovenském Lučenci. V brzkých ranních hodinách jsme se sešli u motorestu Halier i s ostatním
účastníky, kde si naši páníčci po slavnostním zahájení a krátké úvodní řeči pořadatelů vylosovali startovací čísla.
Poté jsme se přesunuli do nedalekého lesa, kde byly připraveny voňavé stopy, kterými zkoušky začaly. Stopy byly
náročné, ale pro nás bassety to byla hračka. Následovala poslušnost a chůze u nohy, což pro šampióny, jako jsme
my a máme to nacvičeno z výstav nebyl problém. Poslední zkouškou bylo odložení. Toho se pánečci nejvíce
obávali, ale my jsme opět nezklamali a konečně se mohlo jít na zasloužený oběd. Potom co rozhodčí vyhodnotili
naše celodenní úsilí a vyhlásili výsledky jsme spokojeně jeli domů. Já i Fatys jsme zkoušky úspěšně zvládli a
alespoň jsme si vyzkoušeli, že nejsme jen basseti na gauč, ale jde nám i práce v lese !!!
Jen k přemístění a prostředí máme velkou výtku.Tolik odpadků a rozbitého skla,v kterém jsme se museli
pohybovat určitě nebylo příjemné a proto bychom volili příště lepší terén.
Kamil Běhoun
Lucie Sasynová
Tímto bychom také poděkovali panu Ing. Jedličkovi a Basset klubu SK.

Informace z ČMKU
Cestování 2011
Asi je to dlouhou a studenou zimou, že se již lidé těší na dovolenou a dotazují se, zda je něco nového v předpisech
pro cestování se zvířecími miláčky.
Asi nic zásadního, stále je základním požadavkem vakcinovat cestujícího psa, kočku, ale i fretku proti vzteklině.
Ale nové je přece jen něco, to, o čem jsme již několikrát informovali, že pro cestování po EU je nutné označit zvíře
nikoli tetováním, jako tomu bylo dosud, ale od července pouze čipem. Od července tedy lze cestovat jen s
očipovaným zvířetem!
Takže i letos platí, že pes či kočka anebo fretka musejí mít pas, kde je absolutně nutné potvrzení o platném
očkování proti vzteklině (vydá a potvrdí schválený soukromý veterinární lékař). První očkování proti vzteklině
musí zvíře mít jakmile dosáhne stáří tří měsíců.
Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko požadují potvrzení z EU schválené laboratoře (v Praze) o účinnosti
vakcinace proti vzteklině. Do Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem (měsíc po
očkování a 6 měsíců před vstupem na území jmenovaných států). Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek
proti vzteklině provedené minimálně 120 dní po očkování proti vzteklině.
Británie, Irsko, Malta, a Kypr navíc požadují, aby byli pes, kočka nebo fretka 24 až 48 hodin před vstupem ošetřeni
prostředkem proti echinokokóze a proti klíšťatům. Švédsko požaduje ošetření proti echinokóze maximálně 10 dní
před vstupem, Finsko maximálně 30 dní před vstupem. Vše aplikuje na požádání soukromý veterinární lékař.
Podrobnosti na www.svscr.cz.
Při cestě do nečlenských zemí je třeba mít pas pro malá zvířata při návratu na území EU. Navíc pak je třeba splnit
veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země, proto je vždy je dobré se dotázat zastupitelského úřadu
na podmínky.
Určitě není na škodu nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze, popřípadě proti lymeské borrelióze, a
to bez ohledu, zda majitel se psem hodlá vycestovat, či nikoli. Zde je vhodné se poradit se soukromým
veterinárním lékařem.
A opět lze zopakovat, že na cesty se zvířaty je dobré se vypravit, jsou-li horké letní dny, za chladu ráno,
popřípadě navečer. Vždy je nutné mít s sebou vodu, oblíbenou hračku a deku a v případě veder chladit hřbet či
tlapky zvířete mokrým hadrem. Pes by neměl za jízdy vykukovat z oken, mimo jiná nebezpečí mu hrozí zánět
spojivek. Cestu je vhodné přerušovat a nechat psa proběhnout, napít se a vyvenčit.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Úprava srsti psů na výstavách
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Výstavní řád FCI obsahuje ustanovení týkající se úpravy psů na výstavách. Říká se v něm že: „je zakázáno
upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat
psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také
zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto
ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.“ Stejný požadavek byl na základě
požadavku FCI zařazen i do Výstavního řádu ČMKU, konkrétně jako bod k) v čl.14 – Práva a povinnosti
vystavovatele. Majitelé, chovatelé a vystavovatelé celé řady plemen se dotazují, jak se bude k plnění uvedeného
bodu Výstavního řádu přistupovat. Odpověď je jednoduchá- individuálně. Něco jiného je ošetření psa, který se
znečistil při venčení a něco jiného úprava , která např. mění strukturu či barvu srsti nebo požadovaný tvar střihu.
Vystavovatelé by měli své psy a jejich srst před výstavou připravit tak, aby v areálu výstavy a před nástupem do
výstavního kruhu stačilo jen nezbytně nutné ošetření.
Záruční doba na psa.
V posledním týdnu se v médiích objevila informace o novele Občanského zákoníku, konkrétně § 620, bod (1) v
kterém je uvedeno že „ Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.“ Tato změna vyvolala u chovatelů
psů obavu z toho, že bude uplatňována i v případě prodeje psů obecně a štěňat zvláště. Podle názoru právníků ale
není situace tak závažná, jak se na první pohled zdá. Zárukou v případě prodeje zvířat se zabývá mimo
uvedeného §620 i § 599 (1) který říká že „Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti
měsíců, jde-li o vady krmiv, do tří týdnů a jde-li o vady zvířat, do šesti týdnů od převzetí věci.“ Ve hře je i otázka
toho, zda se pes dá pojmově zařadit mezi spotřební zboží a také to, že pokud mají chovatelé psů na svoji činnost
živnost, nespadá do kategorie prodeje zvířat, ale do kategorie chov zvířat. Tolik krátké vysvětlení. Počítat je ale
třeba s tím, že právo vykládat zákon má pouze soud a že pokud by v případě psů někdo dvouletou záruku
uplatňoval, konečně rozhodnutí bude příslušet soudu.
Vladimíra Tichá

Okénko zpráv z chovu PBGV
Narozené vrhy:
poř.č.
datum vrhu
4.
15. 11.

chovná stanice
Otec/Matka
Kulda
Ethan Heartland /Arabeska Haliba

počet psů/fen
0/3

Nahlášená krytí:
Nebyla nahlášena žádná krytí, ač v současné době registruji zvýšenou poptávku po štěňatech PBGV.
Nově uchovnění jedinci:
Psi: 0
Feny: 0
Mgr. Jaroslav Rataj
Poradce pro PBGV

Basset telegraf 1/2011

15

Moje Betynka a zkoušky honičů
Po zralé úvaze jsem se rozhodla, že se pokusím s mou basetkou Bety z Hlubocké hájovny ještě absolvovat
zkoušky honičů. Betynka má sice průkaz původu plný vykonaných zkoušek, ale na zkoušky honičů jsme si spolu
zatím netroufaly. Po několika loveckých sezónách a účastech na mnoha naháňkách je však již dostatečně
vychozená. Zkušenosti s divočáky při naháňkách také získala, takže jsem se rozhodla a na zkoušky ji zkrátka
přihlásila.
Jelikož Betynka byla v tu dobu již pětiletá, zkušená a vychozená fena, byla na zkoušky prakticky
připravená. Jen jsme párkrát zopakovaly stopu, která je na těchto zkouškách šlapaná i pobarvená, zopakovaly
jsme odložení s výstřelem, vodění na řemeni a chování u kusu.
Jediné, co jsme musely natrénovat, byla disciplína „ ochota na černou.“ Začaly jsme tedy s nácvikem
na obůrce v Lažanech, což máme z domova asi 10 minut jízdy autem. První Betynčino setkání s bachyňkou Lízou
zrovna nenasvědčovalo tomu, že Betynka bude ten neostřejší a nejhlasitější baset na černou, i když na naháňkách
v leči prasata staví a hlásí. Lízu si nejprve prohlédla, pak chvíli vrtěla ocasem, jako že se budou holky kamarádit.
Nutno podotknout, že Líza byla tak sedmdesáti kilogramový, velice přátelský lončák. Pak se ale Betynka najednou
zase chtěla milovat se mnou, neustále na mne hrabala packou a chtěla hladit. Neměla jsem z toho zrovna pocit
vítězství, protože Betynka ani nehlesla a o Lízu přestala úplně jevit zájem. Jak se Betka stále motala okolo mne,
různě se vrtěla u mých nohou, natočila se blízko bachyňky zadkem a ta nelenila a milou basetku elegantně kousla
do zadku. To ovšem byla pro naši Betku ukrutná potupa, řádně se rozčílila, naježila a Líze začala s patřičným
basetím dialektem „nadávat“. V tom okamžiku jsem pochopila, že Betčina reakce na černou je na dobré cestě. Při
druhé návštěvě se pak ihned rozpomněla na Lízino kousnutí a po chviličce v obůrce začala hlásit o sto šest. Při
každém dalším nácviku to bylo stále o kousek lepší, tak jsem i z této disciplíny přestala mít obavy. Bylo tedy
nacvičeno. V duchu jsem si říkala: „Stopařka je výborná, na naháňkách chodí s chutí a elánem, po ráně je
naprosto klidná, tak by se snad mohlo podařit při troše toho štěstíčka zvládnout i tyto poměrně náročné
dvoudenní zkoušky.“
Zkoušky se konaly za krásného, slunného, na půlku listopadu téměř raritního počasí 13. a 14 listopadu
2010 v honitbě MS Konojedy na okrese Praha – východ. Jak jsem již zmínila, počasí, ale i atmosféra a nálada
vůdců i rozhodčích byla pozitivní, vládla pohoda, i když nervozita při určitých disciplínách se nedala tak úplně
skrýt.
Štěstí nám přálo, i když ne to lovecké, protože divočáci nám z leče utekli, a Betynka ukončila tyto zkoušky v první
ceně, získala titul „diviačar“ a mně udělala ukrutnou radost. Díky ní jsem splnila podmínky pro zapsání do
seznamu čekatelů na rozhodčího s aprobací na posuzování zkoušek honičů a barvářských zkoušek honičů, které
budu moci po absolvování hospitací a následných zkoušek na rozhodčího také posuzovat. Tato aprobace mi totiž
jako poslední chyběla. Radost měl pochopitelně i náš výcvikář Ing. Václav Jedlička, který mi hrdě oznamoval, že
Betynka je vůbec první „diviačar“ našeho klubu.
Lenka Ratajová

Syndrom posedlosti závislosti psy
Byla identifikována nová choroba, pravděpodobně způsobená virem,šířícím se mezi majiteli psů. Podle všeho již
existuje delší dobu, ale teprve nedávno ji kdosi popsal a začal studovat. Nazývá se syndrom získané posedlosti
psy (SZPP).
Nejprve se vědci domnívali, že je psychické povahy ale poté, co se dva mladí výzkumníci našeho ústavu náhle
rozhodli stát se chovateli a vystavovateli, uvědomili jsme si,že se jedná o infekčního činitele. Naši epidemiologové
určili stádia této choroby a pro ně typické symptomy.
Počáteční stadium:
1. myslíte si, že jakákoli výstava do vzdálenosti 500 km je hned za rohem
2. začalo vás těšit vstávání v pět hodin ráno kvůli venčení psů
3. baví vás trávit několik hodin denně kartáčováním psů
4. myslíte si, že se z vás stane skrblík, pokud neutratíte ročně několik tisíc na výstavách
5. nemůžete si vzpomenout, jaké to bylo, když jste doma měli jenom jednoho psa
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Druhé stádium:
1. nejdůležitějším faktorem při koupi auta, je pro vás - kolik se do něj vejde psů
2. když chcete koupit dům, první věc, na kterou myslíte je - kolik psů můžete chovat na pozemku
3. účet za krmení pro psy je vyšší než účet za jídlo pro vaší rodinu
4. utrácíte více peněz za veterináře než za vlastního doktora
5. nemáte žádné peníze, protože vystavujete psy
6. musíte koupit více jak jedno auto ročně kvůli ježdění na výstavy, protože je v záruce buď na sedm let provozu
nebo na ujetí 120 000 km
7. máte více fotografií psů než vlastní rodiny
8. vaše představa o příjemně strávené dovolené, je dovolená ve výstavním kruhu
Třetí stádium:
1. ráno vstáváte a zjišťujete, že jste dali včera večer děti do kotců a psy do postelí
2. znáte jméno a rodokmen každého psa, ale neznáte toho cizího člověka ve vašem domě (ukáže se, že je to váš
manžel či manželka)
3. sousedé trvají na tom, že děcka otravující psy a běhající kolem vašeho domu, jsou vaše
4. říkáte dětem, aby "vypadly", ale nemůžete pochopit, proč nejdou a proč jsou připoutány na stahovací obojek
5. jste již tak dlouho na cestách po výstavách, že si nemůžete vzpomenout, kde bydlíte
6. vaše rodina vám řekne ".buď my a nebo psi!" a vy si vyberete psy .
Máte tuto obávanou chorobu?
Dobře, ale existuje naděje. Během našeho výzkumu jsme zjistili, že většina se zastaví na druhém stádiu a stává se
chronickým. Podařilo se nám s velkými obtížemi získat několik pacientů ve třetím stádiu SZPP. Jsou nyní v naší
izolaci, kde je studujeme, abychom lépe porozuměli této chorobě. Je velmi smutné pozorovat lidi dříve kypící
zdravím, jak se neustále šourají po místnosti a chodí do trojúhelníku či elka, přičemž podivně pohybují rukama
(jako by drželi vodítko a pobízeli psa) a pomlaskávají. Pouhé vyslovení slova "Světová výstava" je přivádí k
nekontrolovatelnému šílenství. Bohužel pro tyto případy není moc velká naděje, ale časem a delším výzkumem
této choroby doufáme, že jednou přijdeme na možnost léčby. Zajímavý moment této choroby se zdá fakt, že
expozice v raném věku má imunitní efekt. Několik lidí postižených druhým a třetím stádiem SZPP má blízké
příbuzné (děti, manželé, manželky), jež jsou absolutně zdrávi. Někteří z našich vědců se domnívají, že to může být
způsobeno vlivy prostředí na funkci imunitního systému v závislosti na věku nebo skutečnosti, že lidé s těmito
stadii choroby mají tendence se nestýkat s blízkými členy rodiny, a to zřejmě z důvodů, že mají výpadky paměti
způsobené touto chorobou - jednoduše si nepamatují, že mají blízké příbuzné.
Co můžeme dělat, abyste předešli této chorobě?
Dokud nebude nalezena léčba, prevencí jsou tato opatření:
a) vyhněte se chovatelské inzerci typu " s výstavními předpoklady", protože psi mohou být přenašeči této
choroby. Odjeďte z domu v těch dnech, kdy místní noviny informují o výstavách psů ve vašem okolí.
b) jestliže nečekaně přijdete do kontaktu s osobou nakaženou SZPP odejděte co nejdříve (těžko se ji ovšem
zbavíte) a důkladně se osprchujte.
c) pokud bydlíte s osobou nakaženou SZPP, buďte klidní - pokud jste dosud nepodlehli, jste pravděpodobně imunní
a v pořádku.

Cestování a dovolená se psy
Blíží se doba dovolených a řada majitelů psů stojí před otázkou, zda stráví tento čas společně nebo bez svých
čtyřnohých kamarádů. Důležité pro rozhodování jsou vždy spokojenost a pohodlí, jak psa, tak jeho pána.
CESTA PO SVÝCH…
je relativně nejjednodušší, ale je důležité brát ohled na fyzickou kondici psa a nepřetěžovat ho. Také je dobré
vědět, kde můžeme psa pustit volně. V mnoha městech a obcích je přesně určeno místní vyhláškou, kde je volný
pohyb možný a kde musí být pes na vodítku.
Taktéž ve volné přírodě je pohyb psů omezen. V Přírodních rezervacích a Chráněných krajinných oblastech se pes
může pohybovat pouze na vodítku. A v lese, ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližší obydlené nemovitosti,
se pohybujeme v myslivecké honitbě, kde platí Zákon o myslivosti, který říká, že pes nesmí volně pobíhat mimo
vliv svého vůdce.
AUTEM…
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zde je výhoda, že můžeme cestu přizpůsobit potřebám psa. Tzn. alespoň každé 2 hodiny zastavit na krátké
proběhnutí a napití. Pokud Váš pes miluje cestu autem, nebudete mít nejspíš problémy. Pro psy, kteří trpí cestovní
nevolností, existují tabletky proti nevolnosti při jízdě. (Není nutné používat tablety se sedativním účinkem, existují
už i druhy bez těchto účinků.)
V autě je taktéž nutné dodržovat Zákon o provozu na pozemních komunikacích, který říká: řidič musí zajistit
bezpečnost přepravovaného zvířete a zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče ani přepravované
osoby. Což v praxi znamená, že musíme zamezit volnému pohybu psa po autě. V přední části vozu, před nebo na
sedačce spolujezdce nebo na klíně spolujezdce nemá pes co dělat. Pokud je pes na zadní sedačce, prostor by měl
být oddělen pevnou mřížkou nebo sítí a nesmí v něm být převáženy volně ložené předměty, které by mohly psa
zranit. Ideální je mít pro psa vzadu na sedačce speciální bezpečnostní pásy.
Pokud je pes převážen v zavazadlovém prostoru, musí být taktéž tento prostor od zbytku vozu oddělen mříží nebo
sítí, bez volně ložených předmětů a zavazadel. Nejlepší je umístění psa do přepravního boxu, kde má dostatek
místa a tento box je pevně zajištěn proti pohybu.
AUTOBUSEM, VLAKEM…
pes může být přepravován v uzavřené schráně s nepropustným dnem jako zavazadlo, což se týká především
malých plemen. S bassetem budeme spíš cestovat na krátkém vodítku a s náhubkem. Pes nesmí být přepravován
na sedadle, nesmí v žádném ohledu (zápach, hluk..) obtěžovat ostatní cestující a osoba, která ho vede, je povinna
zlikvidovat nebo uhradit případné znečištění a škody, které pes způsobil.
JSME NA MÍSTĚ…
Pokud zamíříme na hrady a zámky, do muzeí a dalších kulturních a technických památek, nastává problém, co se
psem, protože v naprosté většině je vstup se psy zakázán. Myslete proto předem na to, kdo se psem počká venku,
protože zavřít ho v létě do auta, aby tam sám počkal, není nejlepší volba. K přehřátí psa dojde velice rychle.
Ale například do některých Zoologických zahrad je vstup se psem na vodítku povolen (např. Praha, Brno, Dvůr
Králové nad Labem..)
Co se týče restaurací, už nás v dnešní době do většiny z nich se psem pustí, nejprve se ale zeptáme. Pes je
samozřejmě na vodítku, neobtěžuje ostatní hosty a udržujeme pořádek (nezůstane po nás uslintaný ubrus, obtisky
tlapek na židlích, o úklidu případných hromádek netřeba snad ani hovořit).
VETERINÁRNÍ HLEDISKA…
Cestujeme-li pouze po České republice, je povinné očkování proti vzteklině, od cca 4-6 měsíců věku psa a poté
každoroční přeočkování, proto s sebou vezmeme očkovací průkaz nebo pas psa, kde je vše zapsáno. Není to sice
povinné, ale určitě doporučujeme i ostatní očkování a ošetření proti vnějším i vnitřním parazitům.
Dále by měl pes být opatřen evidenční známkou, kterou mu vydá příslušný úřad v místě Vašeho bydliště, u
čistokrevných psů je samozřejmě tetování nebo čipování. A není špatné, pokud se pohybujeme daleko od
domova, označit psa i adresou majitele a kontaktním telefonem. Pokud se nám pes ztratí, určitě to vše urychlí
jeho návrat k nám.
Pokud cestujeme mimo ČR je podmínkou vycestování pas psa, platné očkování proti vzteklině, a označení psa
tetováním (stačí ještě do konce června 2011), od července musí být psi označeni elektronickým čipem. Do
některých zemí (např.Švédsko, Velká Británie) je potřeba i další vyšetření, které provede Váš veterinář. V každém
případě je vhodné si včas před cestou vše potřebné zjistit u Vašeho veterináře a na stránkách Státní veterinární
správy www.svscr.cz . Veterinář psa prohlédne a můžete s ním probrat celou cestu ze zdravotního hlediska. Zda
krátkonohé plemeno zvládne pobyt u moře na rozpáleném jihu nebo starší pes s artrózou či kardiak zvládne výlet
do hor. Vše záleží na fyzické kondici a zdravotním stavu každého jednotlivého psa.
Nezapomeňte vzít kromě očkovacího průkazu či pasu s sebou pro psa dostatek pitné vody a misku, krmení,
pokud bere dlouhodobě léky, tak dostatečné balení a jeho deku nebo pelíšek.
Přeji Vám i Vašim psům krásnou dovolenou a šťastnou cestu!
Vendula Vrabcová
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Bassetí kvíz
1/ Které plemeno bassetů neexistuje?
A/ plavý bretaňský basset
B/ šedomodrý štýrský basset
C/ modrý gaskoňský basset
2/ Do které skupiny FCI basseti patří?
A/ skupina č. VIII (slídiči…)
B/ skupina č. III (teriéři)
C/ skupina č. VI (honiči, barváři …)
3/ Genová mutace, porucha růstu kostí vznikajících z chrupavky, jejímž výsledkem jsou zakrslé a silné
kosti končetin, typické pro bassety, se nazývá:
A/ achillotomie
B/ achondroplazie
C/ achalázie
4/ Která země je kolébkou plemen nízkonohých honičů, z nichž byli vyšlechtěni basseti?
A/ Francie
B/ Velká Británie
C/ Belgie
5/ Se kterým plemenem byl původní basset v 90. letech 19. století v Anglii zkřížen, aby se zabránilo
degeneračním projevům a zlepšily se vlastnosti plemene?
A/ bloodhound
B/ beagle
C/ basenji
6/ Která známá firma používá basseta jako svou obchodní značku?
A/ americká obuvnická firma Kangaroos
B/ americká obuvnická firma Hush Puppies
C/ anglická obuvnická firma Church´s
7/ V kterém roce přivezla do Československa paní Kateřina Schwippelová první fenu basseta jménem
Abigail of Hamhill Forest?
A/ 1970
B/ 1972
C/ 1973
8/ Kdy vyšel první klubový zpravodaj pod názvem „Basset – telegraf“?
A/ v prosinci 1990
B/ v září 1990
C/ v lednu 1991
9/ Které zkoušky z výkonu jsou potřebné pro uchovnění psa i feny bassetů?
A/ žádné, zkoušky z výkonu jsou dobrovolné
B/ Barvářské zkoušky honičů
C/ Předběžné zkoušky barvářů
10/ Jakou kohoutkovou výšku má Velký hrubosrstý vendéeský basset?
A/ 33 – 37 cm
B/ 38 – 42 cm
C/ 43 – 47 cm

11/ Jaké jsou podmínky pro získání „Klubového šampiona“, nejprestižnějšího titulu v rámci Basset
klubu ČR?
A/ 1x CAC ČR z KV nebo SV pořádané Basset klubem ČR a 2x CACIB, z toho alespoň jednou v ČR
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B/ 2x CAC ČR, z toho alespoň jednou na KV nebo SV pořádané Basset klubem ČR, a 1x CACIB
C/ 3x CAC ČR, z toho alespoň jednou na KV nebo SV pořádané Basset klubem ČR
12/ Při Barvářských zkouškách honičů může basset pracovat při dosledu černé zvěře na uměle
založené nepobarvené stopě jako:
A/ vodič, oznamovač nebo hlásič
B/ pouze jako vodič
C/ vodič nebo nevodič
13/ Pokud nemá basset rovnou hřbetní linii a zadek má vyšší než předek, říkáme, že je:
A/ převýšený
B/ přestavěný
C/ přeskočený
14/ Lovecky upotřebitelný pes je:
A/ jakýkoliv pes, se kterým myslivci pracují v lese, i když nemá zkoušky z výkonu
B/ čistokrevný pes, který složil předepsanou zkoušku z výkonu
C/ pes s průkazem původu loveckého plemene
15/ Kde byste hledali u basseta „stop“?
A/ na zadní části hřbetu, před místem kde je nasazen prut
B/ na hřbetě nad lopatkami
C/ na hlavě mezi nosním hřbetem a horní linií lebky
Odpovědi: 1 B, 2 C, 3 B, 4 A, 5 A, 6 B, 7 A, 8 B, 9 A, 10 B, 11 A, 12 A, 13 B, 14 B, 15 C

Přehled výstav v roce 2011
Výstavy mezinárodní ČR
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
Mezinárodní výstava psů Praha
Nord Bohemia Canis Litoměřice
Intercanis Brno
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
Mezinárodní výstava psů Praha

23.4.2011 - 24.4.2011
14.5.2011 - 15.5.2011
22.5.2011
25.6.2011 - 26.6.2011
27.8.2011 - 28.8.2011
8.10.2011 - 9.10.2011
5.11.2011 - 6.11.2011

Výstavy národní ČR
Národní výstava psů Ostrava
Nord Bohemia Canis Litoměřice
Národní výstava psů Klatovy
Národní výstava psů Mladá Boleslav
Moravskoslezská národní výstava psů Brno

9.4.2011 - 10.4.2011
21.5.2011
4.6.2011 - 5.6.2011
16.7.2011 - 17.7.2011
17.9.2011 – 18.9.2011
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Obsah BT 1/2011
Adresář výboru Basset klubu ČR
Slovo předsedkyně
Poděkování
Kalendář a noví šampióni
Adina z Blovické kovárny
25. klubová výstava BK ČR
Bassetiáda 2011
Vyhlášení výsledků pohárů BK ČR
Vyhlášení pohárů na rok 2011
Barvářské zkoušky honičů
Informace z ČMKU
Okénko PBGV
Moje Betynka a zkoušky honičů
Syndrom posedlosti závislosti psy
Cestování a dovolená se psy
Bassetí kvíz
Přehled výstav v roce 2011 - ČR
Obsah
Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR

1
2
2
3
4
5
10
11
13
14
14
15
16
16
17
19
20
21
22

Toto číslo bylo dáno do tisku dne 2.4.2011 a mělo by vyjít v týdnu od 10.4.2011.

Cena inzerce
celá strana200 Kč
½ strany
¼ strany

100 Kč
50 Kč

Za každou fotografii nebo grafiku 50 Kč
Pro nečleny klubu jedna celá strana
Pro sponzory klubu

Obálka
Přední strana obálky: Lenka Ratajová a fena BH Bety z Hlubocké hájovny
Zadní strana obálky: Klubová výstava Bassetklubu, Konopiště 2010
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400Kč
zdarma

Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR
Dozorčí rada

Kárná komise

předseda:
Ivana Wayhelová

předseda:
Lenka Ratajová

Hovorany 575, 696 12 Hovorany
tel.: +420 723 009 932
e-mail: iway@seznam.cz
Eva Kubová

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

Luka 82, 783 24 Slavětín u Litovle
tel.: +420 737 269 031
e-mail: e.kubova@volny.cz

Rezkova 2, 700 30 Ostrava
tel.: +420 725 586 417
e-mail: chamradova@seznam.cz

Pavlína Hrabovská

Jitka Šlechtová

Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 624 317
e-mail: pavlina.hrabovska@atlas.cz

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

Důležité adresy a telefony

300
500
600
800

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

Českomoravská kynologická unie
Jankovcova 53, 170 00 Praha 7, tel.: 234 602 275
vydávání osvědčení šampionátu
registruje chráněný název chovatelské stanice
Českomoravská kynologická jednota
Jungmanova 25, 115 25 Praha 1, tel.: 224 948 472, 224 949 511
vydává průkazy původu pro lovecká plemena
vede plemennou knihu pro lovecká plemena
vydává osvědčení o pracovní zkoušce jako doklad k přihlášce do třídy pracovní
vydává exportní průkazy původu (paní Doubková)
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Jak se již stalo tradicí, na zadní straně uveřejňujeme fotografie členů výboru BK. Nyní
místopřesedkyně Soňa Viková (na fotu zcela vpravo zády), KV Konopiště 2010
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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