BASSET
TELEGRAF
1 • 2012

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.: +420 737 703 959
e-mail:

jednatel:

ekonom:

Vendula Vrabcová

Věra Křížová

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

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

tiskový referent:

matrikář:

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
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
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http://www.bassetklub.cz
e-mail: bassetklub@seznam.cz

1

Slovo předsedkyně
Moji milí chovatelé, majitelé, přátelé bassetů, nebo i jen jejich přívrženci,
Jarní sluníčko nám už zase začíná optimisticky hřát a my pomalu procitáme ze zimní
lethargie a opouštějí nás nahromaděné chmury. A spolu s přílivem nových sil do našich žil
začínáme uvažovat, co natřít, vylepšit, přestavět v naší koupelně, obýváku, či na fasádě,
nebo ve stáji, psinci nebo kurníku. A kolik kilo například musím zase shodit, abych se
alespoň nasoukala do jarního kostýmu.
A zároveň začínáme uvažovat, kam vyrazit po výstavách s našimi ušouny, který že to
šampionát nám ještě chybí, když už nová výstavní sezona otvírá své dveře! Také naši
ušouni jsou s příchodem jara jako vyměnění, pryč je otrávené ploužení loužemi na
procházkách, jsou náhle čiperní a plní elánu.
Tak tedy spolu s tím veselým jarním sluníčkem přeji hodně radosti i zdraví vašim
čtyřnohým členům rodiny a vám všem aby se vaší nové vůli po vylepšení podařilo, ať už
se týká čehokoliv, zvítězit nad tím zimním zlenivěním a dojít naplnění.
Vaše
Kateřina Schwippelová

Vítáme nové členy
Šťavík Jiří

Benedikt Jiří

Fujerová Martina

Černohubová Eva

Výbor Basset klubu děkuje

paní Zábojové Ireně

za velkorysý sponzorský finanční dar.

Kalendář Basset klubu ČR 2012
Datum
9.6.2012
28.7.2012
9.9.2012

Typ
Klubová
Bassetiáda
Speciální

Místo
Konopiště
Vojtěchov
Rokytno

Rozhodčí
Radziuk Svetlana
Bude vybrán z účastníků
Partlová Helena

Uzávěrka
30. 4.2012, 16. 5 2012
19. 7.2012, 16. 8. 2012

Kalendář zkoušek 2012
Datum
12.5.2012
13-14.10.2012
8.9.2012

Typ
Místo
BZH
Blučina
BZH, ZH Křtiny,Memoriál M.Doubka
BZH
Lučenec, Slovensko
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Příjem přihlášek
Ing. Václav Jedlička
Ing. Václav Jedlička
Ing. Václav Jedlička

Telefon
+420 737 703 959
420737703959
420737703959
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Noví šampióni
C.I.B. (mezinárodní šampion krásy)
BH Clara Queen´s Hermelín, maj. Věra Křížová
Klubový šampion BK ČR
BH Ynes Bohemia Horrido, maj. Ing. Iva Černohubová
Český Grand šampion
PBGV Demmi Avora, maj. Markéta Chroboková
BH Eminescu z Valachitu, maj. Aleš Chamrád
Polský šampion
BH Fatys Feya od Berounky, maj. Kamil Běhoun
Šampion Černé hory
BH Bassbarr Charllotte, maj. Kateřina Schwippelová
Šampion Makedonie
BH Bassbarr Charllote, maj. Kateřina Schwippelová
Šampion Moldavie
BH Bassbarr Charllote, maj. Kateřina Schwippelová
Šampion Kypru
BH Bassbarr Charllote, maj. Kateřina Schwippelová
BH Danni Queen´s Hermelín, maj. Kateřina Schwippelová
Šampion Balkánu
BH Danni Queen´s Hermelín, maj. Kateřina Schwippelová
BH Daffi Queen´s Hermelín, maj. Kateřina Schwippelová
Šampion Bulharska
BH Danni Queen´s Hermelín, maj. Kateřina Schwippelová
BH Daffi Queen´s Hermelín, maj. Kateřina Schwippelová
Grand šampion Bulharska
BH Danni Queen´s Hermelín, 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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27. Klubová výstava

BASSET KLUBU ČR
Konopiště
Sobota 9. 6. 2012
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 Svetlana Radziuk (Bělorusko)
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*
30.04.2012
*Datum poštovního razítka

2. termín*

16.05.2012

TŘÍDY
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů

4 až 6 měsíců věku
6 až 9 měsíců věku
9 až 18 měsíců věku
15 až 24 měsíců věku
od 15 měsíců
od 15 měsíců s dokladem (kopie) o složené zkoušce
psi a feny s přiznaným titulem mezinárodním, národním, národní vítěz nebo
klubový vítěz a doklad (kopie) o titulu připojit k přihlášce
veteránů
od 8 let věku
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být
splněny v den podání přihlášky. Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovaní
jednici mohou být přihlášeni pouze do jedné ze tříd uvedených na přihlášce. Ve třídě dorostu se
zadává pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se Vítěz třídy. Do třídy pracovní je nutno k přihlášce
připojit fotokopii dokladu opravňující k zařazení do této třídy (certifikát pro psy loveckých plemen
vydává ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1).
Basset telegraf 1/2012
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Pro zařazení do třídy pracovní nestačí kopie soudcovských tabulek nebo diplomu ze zkoušek.
Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do
této třídy (mezinárodní a národní šampión, národní vítěz, klubový vítěz). Tituly musejí být získány v
konkurenci dospělých. V případě, že získané tituly opravňující zařazení do třídy vítězů
nebo certifikát po absolvování předepsaných zkoušek pro třídu pracovní, nejsou řádně
doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.
Ke každé přihlášce přiložte fotokopii celého průkazu původu – platí pro všechny jedince
přihlášené na výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata.

TITULY
CAJC

Čekatelství šampionátu krásy mladých ČR se uděluje psům a fenám
jednotlivě ve třídě mladých. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou
„Výborný 1“. Titul CAJC není nárokový a uděluje se jen při mimořádných
exteriérových kvalitách jedince.
CAC
Čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám ve třídě mezitřída,
otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou
„Výborný 1“. Titul CAC není nárokový a uděluje se jen při mimořádných
exteriérových kvalitách jedince
res.CAC
Rezervní čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám
jednotlivě ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán
psovi a feně oceněným známkou „výborný 2“. Res. CAC není nárokový titul a
uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince, kterému by
rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný
známkou „Výborný 1“. Pokud na výstavě získá CAC ČR jedinec, který má již
potvrzený titul „Český šampión“, je přiznán CAC jedinci, který ve stejné třídě
obdržel res. CAC. Potvrzení titulu si ověří majitel jedince oceněného psa
res.CAC na sekretariátu ČMKU.
Klubový vítěz
Zadává se psovi a feně, kteří byli na Klubové výstavě ve třídě mladých
mladých*
oceněni známkou V1, CAJC.
Klubový vítěz*
Do soutěže postupují psi a feny, kteří byli na Klubové výstavě ve třídách
mezitřída, otevřená, pracovní nebo vítězů oceněni známkou V1, CAC. Psi a
feny se hodnotí zvlášť.
Vítěz plemene
Nejlepší pes nebo fena, který byl vybrán z Klubových vítězů mladých,
(BOB)
Klubových vítězů a nejlepší pes a fena ve třídě veteránů ocenění známkou
V1.
Vítěz výstavy (BIS) Pes nebo fena Klubové výstavy, kteří byli oceněni titulem BOB v jednotlivých
plemenech zúčastněných na Klubové výstavě.
*Tituly Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz jsou vázány na členství majitele* psa v BK ČR. Členství
v klubu je dáno - den 1.termínu uzávěrky přihlášek a je podmíněno zaplacením členských příspěvků
pro aktuální kalendářní rok.

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

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

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

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DOPORUČENĚ NA ADRESU
Vendula Vrabcová, Prácheň 168, 471 14 Kamenický Šenov, Czech Republic
on-line ke stažení jsou přihlášky na: http://www.bassetklub.cz
K přihlášce přikládejte kopii průkazu původu psa (obě strany) a kopii dokladu o zaplacení výstavního
poplatku. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno cca týden před výstavou. Výstavní výbor může
odmítnout přijetí přihlášky, pokud tato neodpovídá výstavním předpisům a podmínkám. Pokud
přihláška nebude obsahovat všechny požadované údaje (kopie dokumentů opravňujících k zařazení do
třídy pracovní či vítězů), nebo údaje nebudou odpovídat zařazení do příslušné třídy, bude pes (fena)
zařazen(a) do odpovídající třídy.

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Výstavní poplatek musí být zaplacen před podáním přihlášky přiloženou složenkou nebo bankovním
převodem. Vždy uvádějte také var. symbol – VS=500. Ústřižek složenky, případně kopii příkazu
k úhradě připojte k přihlášce, jinak nebude přihláška přijata.
Zahraniční účastníci zaplatí poplatek na místě v Kč ve výši poplatku 2. uzávěrky.
Poplatek do uzávěrky
za prvního psa člena BK (včetně katalogu)
za každého dalšího psa člena BK (bez katalogu)
za prvního psa nečlena BK (včetně katalogu)
za každého dalšího psa nečlena BK (bez katalogu)
za přihlášku do třídy dorostu a veteránů
za přihlášku do třídy štěňat
za přihlášku do soutěže Dítě a pes
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější pár
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější chov. Skup.
Do soutěží se lze přihlásit a zaplatit i v den výstavy.
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30.4.2012

600
500
800
700
250

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

16.5.2012

100
100
200
200

Kč
Kč
Kč
Kč

700
600
950
800
350

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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UPOZORNĚNÍ
Ke dni 19.4. 2012 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

300 Kč
500 Kč

Pro nečleny BK je jednotná cena

1000 Kč

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

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ
Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že průkaz bude vydán
Platný očkovací průkaz

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

strana A5
200
400
0

½ strany A5
100
200
0

¼ strany A5
50
100
0

Rozsah inzerátu musí odpovídat požadované velikosti formátu. Výstavní výbor si vyhrazuje
právo grafické úpravy. Pro inzerenty platí nejpozději 2. termín uzávěrky tj. 16.05.2012.
Požadavek na inzerci lze zaslat přímo na adresu definovanou pro příjem přihlášek na
výstavu.

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

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

výcvikář BK
výcvikář BK
ekonom BK
matrikářka BK
jednatel BK
předseda Kárné komise BK

MÍSTO A KONTAKT
Zveme vás do hotelu Nová Myslivna, ležícího v překrásném klidném parku pod zámkem
Konopiště
Hotel Nová Myslivna leží v hezkém a klidném prostředí přírodního parku v bezprostřední
blízkosti centrálního parkoviště pod zámkem Konopiště.
•45 km autem od Prahy – z Prahy po dálnici na Brno, výjezd u Mirošovic
•2 km od Benešova, města starého 900 let
•V okolí se nachází řada památek, z nichž nejvýznamnější je zámek Konopiště
•Budova je nevšední kombinací dřeva a skla s výhledem na krásnou přírodu ze všech
míst v restauraci.
http://www.e-stranka.cz/novamyslivna/misto.htm
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Členská schůze BK ČR
Výbor Basset Klubu upozorňuje, že dne 9. 6. 2012 před Klubovou výstavou se uskuteční členská
schůze BK ČR.
Všichni členové jsou zváni, máte možnost říci svůj názor, připomínky či výtky na adresu výboru BK.
Dále chce Výbor BK poprosit všechny majitele psů a fen, zda mohou poslat informace o svých
chovných jedincích na emailovou adresu tiskového referenta BK p. Chamráda. Jde o aktualizaci
chovných jedinců na stránkách Basset Klubu.
Informace zasílejte na e-mail: chamrad@volny.cz

Vyhlášení výsledků pohárů BK za rok 2011
Vyhodnocení výstavního poháru Basset klubu ČR za 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
Basset hound – psi
1. Eminescu z Valachitu
23.05.2007, ČLP/BH/5321, o. Leicester v. Hollandhein, m. Betsy od Hrbáčků
chovatelka Pavlína Hrabovská, majitel Aleš Chamrád
Celkem bodů 70 ze 16 výstav
2. 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 52 z 10 výstav
3. Bassbarr Kalypso Kid
10.01.2010, ČLP/BH/5670, o. Bassbarr California Dreaming, m. Bassbarr Martha
chovatel William O´Loughlin, majitel Aleš Chamrád
Celkem bodů 52 z 13 výstav
4. 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 49 z 11 výstav
5. 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 29 z 6 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 78 z 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 .
.
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Vyhodnocení pracovního poháru Basset klubu ČR za 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
Basset hound psi
1. Bassbarr Kalypso Kid, nar. 10.1.2010
O: Bassbarr California Dreaming
m. Bassbarr Martha
chovatel: William O´Loughlin, maj. Aleš Chamrád
BZH: 210 b

koef. 0,8
1.cena
CACT
Celkem

Basset hound feny:
1.Danni Queen´s Hermelín, nar. 15.3.2009
O: Woferlow Storm Patrol
m. Yulia Queen´s Hermelín
chovatel : Věra Křížová
Majitel: Kateřina Schwippelová
BZH : 216 b

koef. 0,8
1.cena
Celkem
Za PBGV nebyly doručeny žádné výsledky.

168 bodů
30
50
248 bodů

172,8 bodů
30
202,8 bodů.

Musím znovu konstatovat, že zkoušek se zúčastňuje málo jedinců.
Upozorňuji na nejbližší zkoušky BZH 12.5.2012 v Blučině. Uzávěrka přihlášek je 13.4.2012. Doposud,
tj. k 15.3. jsou přihlášeni pouze 2 psi.
Ing. Václav Jedlička
Výcvikář Basset klubu ČR
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Vyhlášení pohárů na rok 2012
Basset klub ČR vyhlašuje soutěž o

Vítěze výstavního poháru pro rok 2012
Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a nově pro
zahraniční členy. Z každé výstavy v roce 2012 se započítá pouze nejvyšší dosažené ocenění podle
následujícího klíče:
- CACIB, Klubový vítěz
6 bodů
- res. CACIB, Klubový vítěz mladých
5 bodů
- CAC, vítěz třídy, res. CAC, CAJC nebo jiné čekatelství šampionátu
4 body
- výborný 1 – 4
3 body
- výborný bez pořadí, velmi nadějný
2 body
- nadějný
1 bod
Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi a feny v majetku členů Basset klubu ČR
Termín uzávěrky je stanoven na 31.12.2012 (datum poštovního razítka)
Výsledky budou uveřejňovány průběžně a úplné výsledky budou uveřejněny v BT 1/2013

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 2012
Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a nově pro
zahraniční členy. Výsledky budou započítány podle následujících pravidel:
1. Pracovního poháru BK ČR se může zúčastnit jedinec v majetku člena BK ČR
2. Do výsledků pracovního poháru se započítávají bodové výsledky ze zkoušek dle platného
zkušebního řádu ČMMJ a ze soutěží se zadáváním titulu CACT a CACIT na území ČR. Pokud se
jedinec zúčastní stejných zkoušek v zahraničí, výsledky se započítávají stejným způsobem.
3. Výpočet bodové hodnoty z absolvování zkoušky (soutěže) se provede prostým vynásobením
dosaženého bodového hodnocení příslušným koeficientem a k tomuto výsledku se připočtou
prémiové body (např. CACT, res. CACT, Divičiar, I. cena, apod.)
4. Pro jednotlivé zkoušky a soutěže jsou přiřazeny následující koeficienty:
ZV – 0,7
BZ – 1,6
PZ – 1,0
BZH – 0,8
LZ – 1,0
ZH – 1,4
VZ – 1,0
PZB – 1,4
Prémiové body se počítají dle následujícího klíče:
CACIT – 50 bodů
Divičiar – 50 bodů
CACT – 50 bodů
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 31.12.2012 (datum poštovního razítka)
9. Pes či fena mohou být hodnoceni pouze tehdy, absolvují-li alespoň jednu zkoušku pořádanou BK ČR
nebo SK
Majitelé jedinců mají možnost kontroly správnosti zpracovaných výsledků, případně mohou zaslat
výsledky (kopii), které nebyly započítány z důvodu pochybení pořadatelů, kteří tabulky výcvikáři klubu
neposlali.
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Informace z ČMKU
Jak za hranice se zvířaty v roce 2012
Bude to letos jiné? Mění se nějaké povinnosti pro ty, kdo v letošním roce hodlají vyrazit na cesty se
svými zvířecími miláčky? Bude to jednodušší.
Základním požadavkem je vakcinovat cestujícího psa, kočku, ale i fretku proti vzteklině. Již v loňském
roce platilo, že od poloviny roku 2011 bylo pro cestování po EU nutné označit zvíře nikoli tetováním,
jako tomu bylo do té doby, ale pouze čipem. Pro cestovně starší zvířata platí, že pokud byla tetovaná
před 3. červnem 2011 a tetovací číslo je stále jasně čitelné, mohou se zvířata pohybovat ještě bez
čipu. Avšak pozor, některé evropské země (Velká Británie, Irsko, Malta, Chorvatsko) uznávají jen
identifikaci čipem.
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.
Velkou novinkou je, že Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko již nepožadují potvrzení z EU schválené
laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině vyšetřením hladiny protilátek.
Navíc pro pohyb v EU není od 1. ledna nutné již zvířata před cestou ošetřit proti klíšťatům. Ošetření
před vstupem na své území prostředkem proti echinokokóze s účinnou látkou praziquantel požaduje
pouze u psů Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko. Toto ošetření musí mít provedeno nově v rozmezí
120 až 24 hodin před vstupem. Švédsko od požadavku na toto ošetření úplně upustilo.
Při cestě do třetích zemí je třeba mít pas pro malá zvířata (s potvrzením o vakcinaci proti vzteklině),
který může být zkontrolován při návratu na území EU. A vždy, a na to pozor, je třeba splnit veterinární
podmínky pro vstup do dané nečlenské země, proto je vždy dobré se dotázat zastupitelského úřadu
dotyčné země 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.
V letošním roce je cestování po EU se zvířecími miláčky zase o něco jednodušší.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS:
www.svscr.cz.

Okénko zpráv z chovu PBGV
Narozené vrhy:
Od 13.7. 2011 nebyl nahlášen vrh
poznámka: z nahlášeného krytí se narodila pouze dvě mrtvá štěňata a nelze to tedy podle
předpisů považovat za řádný vrh.
Nahlášená krytí:
poř.č.
datum krytí
majitel feny
krytá fena
krycí pes
očekávání vrhu
2.
15.12. 2011 Markéta Chroboková Demi Avora
Ethan Czech Silver
16.2.2012
Nově uchovnění jedinci:
Psi: 0
Feny:
1. Adelaide Duo Fído
Vržena 18.12. 2008, zbarvení tricolor, (registrační číslo chovného - psa 1/12)
O: Hubert Elve Bohemica, M: Demmi Avora,
Majitel: Markéta CHROBOKOVÁ, bytem Černošice, ul. Radotínská čp. 44, 252 28 Černošice.
Výstavní ocenění: 6x výborný, 4x CAC, 1x Res. CAC, 1x BOB, 1x nejkrásnější pes výstavy.
Zkoušky: 0
Bonitační kód: A-O zn. 5
2. Aghate Duo Fído
Vržena 18.12. 2008, zbarvení tricolor, (registrační číslo chovného - psa 2/12)
O: Hubert Elve Bohemica, M: Demmi Avora,
Majitel: Markéta CHROBOKOVÁ, bytem Černošice, ul. Radotínská čp. 44, 252 28 Černošice.
Výstavní ocenění: 10x výborný, 1x CAJC, 4x CAC, 3x Res. CAC, 2x Res. CACIB.
Zkoušky: 0
Bonitační kód: A-O zn. 5
Mgr. Jaroslav Rataj
Poradce pro PBGV
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Cesta za tituly
Výstavní maraton, aneb jak s vystavovatelem zacloumá titulový chtíč
Toto vyprávění je určeno všem, kteří nelitují času ani peněz a chtějí ověnčit svého
čtyřnohého a ušatého miláčka neobvyklými tituly!
V prvním týdnu února letošního roku přišly silné mrazy spolu s hustým sněžením. Tedy
vskutku počasí na výstavy jako stvořené. V Moldavském Kišiněvu bylo uspořádáno po
mezinárodní dohodě s Kyprem, který má dodnes na svém území zákon o půlroční
karanténě pro veškerá dovážená zvířata svého času od angličanů ( v Anglii je to již dávno
zrušeno) 5 výstav ve dvou dnech, tedy 11. a 12. února. První 3 výstavy byly Moldavské a
to 2 mezinárodní CACIBové a jedna národní CACová. Další dvě byly Kyperské a to „pouze“
národky tj. CACovky. Ten kdo získal alespoň na dvou výstavách Moldavských CAC, mohl
získat titul Moldavský šampion, ale jen v případě že již dříve měl titul národní šampion z
jiné země. A komu se to povedlo a dostal navíc ještě CACe na výstavě Kyperské, mohl
obdržet také šampiona Kypru. A kdo už předtím byl šampion Moldávie mohl získat ještě
také grand šampiona Moldávie. Tedy možnost získat tři šampionáty zatemnila naše
mysle, počasí nepočasí. Ne nadarmo se o českých občanech říká, že je nevůle počasí
nemůže odradit, když mají i za premiéra Nečase.
Naše obvyklá parta (24 osob a 32 psů) tedy vyjela speciálním autobusem již ve čtvrtek
9.2. ráno, abychom měli kvůli nesjízdným silnicím nějakého „fora“! Měli jsme před sebou
nějakých 1200km.Měla jsem přihlášenou jednu bassetku Karla a jednu bloodhoundku
Jordinu. Obě vyjížděly na takovou cestu vlastně prvně. Vždy mě fascinuje, že pejsci
vyloženě psincoví, kteří si mohou celý život vylízt z boudičky kdykoliv, když potřebují a
nemusejí to držet, vědí přesně, že tedy uvnitř autobusu NIKOLIV a spořádaně počkají až
se zastaví na venčení pro všechny. Celou cestu
ovšem hustě sněžilo a mrzlo jako když praští. V pátek v noci, když už to bylo do cíle
nějakých 180 km, kolem třetí hodiny ranní, kdy všichni spali a nebo se o to pokoušeli,
najednou rána jak z děla a zlověstný zvuk páraného plechu. Bouračka!! Zachytili jsme
pravou stranou autobusu o sněžnou radlici a rozpárali bok a vytrhli a totálně zmuchlali
zadní dveře! Vypadl záchod. Nikdo z vás si určitě nedovede představit, co to je ujet ve
25ti stupňovém mrazu 150 km (bez dveří), připadáte si jako pan Tau na křídle letadla! K
výstavišti jsme přijeli jako rampouchy jen tak tak včas. Sportovní hala (tělocvična) ve
které se výstavy konaly, byla narvaná lidmi a psy již loni, kdy bylo přihlášeno 450 psů.
Letos bylo psů přes tři tisíce a v hale nebylo dýchatelno ani hýbatelno. 6 kruhů a šest
rozhodčích, kteří se měli vyměnit po každé výstavě, zůstali sedět ve svém kruhu a honili
vystavovatele s židlemi, klecemi, jídlem a psy aby se stěhovali od kruhu ke kruhu, i když
do poslední chvíle nebylo jasné ke kterému to! A tak se přes tři tisíce vystavovatelů
stěhovalo, nadávalo, ztrácelo své věci, hledalo svůj nový kruh, psi se rvali a ztráceli a
propásli vystavování a to první den 3x a druhý den 2x. Moje bassetka měla podle
katalogu 3 konkurentky z Ruska, ale fakticky jich do kruhu nastoupilo šest a když jsem se
podivovala, bylo mi řečeno, že jsou v (neexistujícím) dodatku. Když jsme po dvou
strastiplných dnech nasedli do provizorně vyspraveného a zavařeného autobusu, plakali
jsme nad výsledkem. Vezli jsme si domů 8 dobrých, 9 védéček a plný počet titulů dostali
asi jen čtyři psi. A sněžilo a sněžilo a sněžilo !Cestou zpět jsme na pár hodin uvízli v
závěji v Rumunské Transylvanii, v pustině, obydlené snad jen upíry a museli počkat až
nás vyhrabe sněžný pluh. Také pár psů ( mezi nimi bohužel i má Jordina( dostali infekční
průjem a tak se muselo stavět každou hodinu pro ty průjmaře a honit je do té sloty aby
udělali hromádku. Po pěti dnech přiměřeně veselé mysli jsme dorazili domů. Neboť chov a
výstavy patří mezi sport a není přece každý den posvícení. Příště vyjíždíme zase až za
měsíc, do té doby pookřejem! Nechcete se připojit?
Kateřina Schwippelová
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O výstavách psů, klasifikaci a titulech
Pravidla, podle kterých se konají výstavy psů, a jsou zadávány tituly, se řídí výstavními
řády: Mezinárodní výstavy psů se řídí Výstavním řádem FCI, ostatní u nás pořádané
výstavy Výstavním řádem ČMKU.
Druhy výstav:
Podle rozsahu a místa pořádání se výstavy dělí na:
A/ Oblastní a krajské výstavy - přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto
výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky.
B/ Oblastní a krajské klubové výstavy - bez zadávání čekatelství českých šampionátů
a s či bez zadávání čekatelství klubového šampionátu.
C/ Klubové výstavy: pro plemeno a klub mohou být pořádány jedním klubem v jednom
kalendářním roce 2 klubové výstavy pro plemena sdružená v příslušném chovatelském
klubu, se zadáváním titulu CAC a CAJC.
To znamená:
1x za rok klubová výstava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC (např.
Basset klub pořádá každý rok na jaře)
1x za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC (např. Basset klub pořádá
každý druhý rok v září)
1x za rok (pro plemeno) speciální výstava s tituly Vítěz SV a CAC a CAJC
(např. Basset klub pořádá každý druhý rok v září)
D/ Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy
přístupné pro všechny jedince příslušného plemene, které spadá do kompetence
pořádající organizace. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána
pouze jedna speciální výstava.
E/ Klubové speciální: je v pravomoci klubu sloučit výstavu klubovou a speciální, v
takovém případě je ale možné zadávat čekatelství českých šampionátů (CAJC, CAC,
r.CAC) v každé třídě pouze 1x. Jeden pes může získat oba tituly - Klubový vítěz a Vítěz
speciální výstavy
F/ Národní výstavy se zadáváním CAC, CAC ČMKU, CAJC - přístupné pro všechna
plemena.
G/ Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAC ČMKU, CAJC a s navržením Čekatelství
mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna
plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní
řád FCI.
Výstavní třídy:
Rozdělení psů do tříd:
Třídy povinné:
- třída mladých - 9 - 18 měsíců
- mezitřída - 15 - 24 měsíců je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané
zkoušky a získaná ocenění
- třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané
zkoušky a získaná ocenění
- třída pracovní - od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro
plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion
krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být
doloženo předepsaným certifikátem. Na ostatních druzích výstav může být na základě
požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní
plemena, kterým se vystavuje národní certifikát. Vystavují jej organizace pověřené ČMKU
nebo přímo ČMKU.
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- třída šampionů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a
přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze
členských zemí FCI.
- třída veteránů - od 8 let.
- třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy
šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona,
titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy.
Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
Dále mohou být otevřeny:
- třída štěňat - 4 – 6 měsíců
- třída dorostu - 6 - 9 měsíců
- třída čestná – od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních
výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampiona či
titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC.
Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.
- třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku
na klasifikaci a pořadí.
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu
původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy
šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní
nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Klasifikace:
Ocenění psa se provádí ve výstavním kruhu zadáním známky, popř. může rozhodčí psa
vyloučit z posuzování (tzn. diskvalifikován) a pokud není možné využít tyto možnosti, má
nově od 1.1.2012 rozhodčí právo vyřknout verdikt neposouzen.
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Známky ve třída štěňat a dorostu:
- velmi nadějná
- nadějná
Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz
třídy.
Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (ev. vítězů), veteránů, čestná:
- výborná
- velmi dobrá
- dobrá
- dostatečná
Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampionů (eventuelně vítězů), veteránů
a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.
Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:
- výborná: Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje
ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být
harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní
postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat
typické vlastnosti svého plemene.
- velmi dobrá: Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti
svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady,
nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
- dobrá: Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale
má viditelné hrubší vady.
- dostatečná: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene,
ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané
charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
- vyloučen z posuzování: Musí být pes, který neodpovídá typu požadovanému
standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který
je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální
čelist; který vykazuje nedostatky barvy nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky
albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému
plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří
vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.
Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s
hodnocením:
- neposouzen: Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na
svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb
nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie
a stavby těla, ocasu nebo varlat. Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými
následky po úrazu. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací
nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.
Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena
operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho
nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení neposouzen, musí být uveden v
posudku.
V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů,
kteří v dané třídě soutěžili.
Tituly:
Tituly, které mohou naši psi získat, mohou být udělovány za výkon na zkouškách psů
nebo za hodnocení exteriéru psa na výstavách.
Začneme tituly z výstav, které můžeme pro přehlednost rozdělit do tří kategorií:
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1/ tituly, které může pes získat ve výstavním kruhu, přímo při hodnocení plemene
2/ tituly, zadávané na národních a mezinárodních výstavách, v rámci závěrečných
soutěží, kde soutěží více plemen
3/ tituly, zadávané na základě tzv. čekatelství. Pes musí čekatelstvích obdržet více a
splnit i další podmínky, aby mohl titul získat
ad 1) Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci plemene:
- Vítěz třídy
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě
mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.
- Oblastní a krajský vítěz
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy
otevřené, pracovní, vítězů.
- Klubový vítěz
Podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je
stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod).
Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.
(Např. Basset klub ČR: do soutěže postupují psi a feny, kteří byli na Klubové výstavě ve tř.
mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů oceněni známkou V1, CAC. Psi a feny se hodnotí
zvlášť. Titul je vázán na členství majitele psa v Basset klubu ČR.)
- Vítěz speciální výstavy
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené,
pracovní, vítězů.
- Národní vítěz
Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
- Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ)
Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců
plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
- Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV)
Titul získá nejlepší pes nebo fena plemene, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění
výborný 1. Titul může být zadáván jen na výstavách se zadáváním CAC.
- Vítěz plemene FCI (BOB)
Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci
(NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV).
Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
ad 2)Tituly zadávané na národních a mezinárodních výstavách v rámci
závěrečných soutěží :
- Vítěz velké národní ceny (BONB – Best of National Breeds)
Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český
fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene
československý vlčák. Soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.
- Vítěz skupiny FCI (BIG)
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.
- Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG)
Do soutěže nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny
FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do
soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěže
(JBOD,JBIS) postupuje pouze jeden pes ze skupiny (JBIG)
- Vítěz dne (BOD)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav.
- Juniorský vítěz dne (JBOD)
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Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav.
- Vítěz výstavy (BIS)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo Vítězové
jednotlivých dnů (BOD).
- Juniorský vítěz výstavy (JBIS)
Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo
Nejlepší mladí dne (J BOD).
Zadávané tituly je nutné uvést v propozicích výstavy. Všechny tituly je možno zadat bez
ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá
požadavkům na jeho zadání. Výše uvedené tituly mohou být na vyžádání zapsány do
průkazu původu.
ad 3/ Tituly zadávané na základě čekatelství:
Čekatelství:
- Čekatelství šampionátu mladých (CAJC)
CAJC se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídě mladých na výstavách mezinárodních,
národních, speciálních a klubových. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným
známkou výborný 1. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český
junior šampion přiznán. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných
exteriérových kvalitách psa nebo feny.
- Čekatelství šampionátu ČR (CAC)
Uděluje se psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a
šampionů na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových, pořádaných
v České republice. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1, a
může se zadat i psovi nebo feně, kteří už titul Český šampion mají. CAC není nárokový
titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
- Čekatelství šampionátu ČMKU (CAC ČMKU)
Uděluje se psům a fenám na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou
ČMKU. CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz
(na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). CAC ČMKU se může zadat i psovi
nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.
- Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB)
O tento titul soutěží na mezinárodních výstavách zvlášť psi a feny, kteří ve třídách
mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů obdrželi známku výborná 1. CACIB může být
navržen jen tehdy, když je pes posouzen jako mající nejvyšší kvality. Návrhy na CACIB
jsou zadávány rozhodčími, a konečné potvrzení je prováděno FCI.
Čekatelství uděluje (CAC,CAJC) nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě
posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí
být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel
obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové
číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním
formuláři ČMKU. Čekatelství CAJC, CAC a Res. CAC mohou být zadána pouze na výstavách
konaných na území České republiky.
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Tituly:
- Klubový šampion
V pravomoci chovatelských klubů je vypracování vlastních řádů pro přiznání titulu
Klubový šampion. Titul nemůže být podkladem pro vstup do třídy pracovní nebo vítězů.
(Např. Klubový šampion Basset klubu ČR: jde o nejprestižnější titul v rámci BK ČR.
Podmínky jsou: 1x CAC ČR z klubové nebo speciální výstavy, pořádané BK ČR, 2x CACIB,
z toho alespoň jednou v ČR
Mezi prvním a posledním certifikátem musí být časový odstup minimálně jeden rok a
jeden den. Titul může obdržet pouze pes nebo fena v majetku člena Basset klubu ČR.)
- C.I.B. (Championat International de Beauté) Mezinárodní šampion krásy
Psi musí získat dvakrát CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států, musí mezi nimi být
rozmezí minimálně jeden rok a jeden den. Pes musí úspěšně složit zkoušku z výkonu, na
které se zadává minimálně čekatelství národního šampiona práce.
- C.I.E. (Championat International de Exhibition) Mezinárodní výstavní šampion
Pro přiznání titulu musí psi získat 4 čekatelství CACIB ve třech rozdílných státech,
minimálně od tří různých rozhodčích. Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout
minimálně jeden rok a jeden den.
- Český Grand šampion
Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy. Po potvrzení titulu musí pes/fena
3x získat ve třídě šampionů/ vítězů čekatelství CAC na mezinárodních (alespoň 1x),
národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými
organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně
dvěma různými rozhodčími.
- Český junior šampion
Získání titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9 – 24 měsíců. Nejméně
dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno čekatelství
(CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů. Čekatelství
musí být získána nejméně od dvou rozhodčích. Titul Český junior šampion neopravňuje
k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.
- Český veterán šampion
Podmínkou udělení je zisk tří ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x
na Mezinárodní výstavě psů. Ocenění musí být minimálně od dvou rozhodčích a pouze
z výstav konaných v České republice.
- Šampion ČMKU
Udělení titulu je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních
sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho minimálně ze dvou mezinárodních výstav.
Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.
- Český šampion
Udělení titulu je podmíněno u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno
zkouškou z výkonu (např. basset hound), úspěšným absolvováním takové zkoušky
z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství
CAC ČR, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být
získáno na některé z těchto výstav: národní, speciální nebo klubové. Předepsaný počet
čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách a minimálně od dvou
rozhodčích.
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Tituly ze zkoušek výkonu
- C.I.T. (Championat International de Travel) Mezinárodní šampion práce
Tento titul může být udělen pouze plemenům, pro něž jsou zkoušky z výkonu
organizovány pod patronátem FCI (např. basset hound). Pes musí obdržet v jakémkoliv
věku dvě osvědčení CACIT udělené dvěma různými rozhodčími ve dvou různých zemích
nebo na akcích dvou klubů různých národností. Tyto CACITy musí být doprovázeny dvěma
prvními cenami z mezinárodních zkoušek z výkonu pod patronátem FCI. Dále musí pes
získat ve stáří minimálně 15 měsíců známku alespoň „velmi dobrý“ na mezinárodní
výstavě pořádané pod patronátem FCI. Na každé CACITové akci (pořadatel obdržel
prostřednictvím ČMKU oprávnění z FCI) může být zadáno bez ohledu na plemeno ocenění
CACIT pouze v pořadí prvnímu psu.
- Český šampion práce
CACT – čekatelství šampionátu práce se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na
mezinárodních, republikových, národních nebo klubových soutěžích a zkouškách
z výkonu, konaných v České republice, na kterých jsou disciplíny schválené pro udělování
tohoto titulu a zařazených do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok. CACT
se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži umístili na 1. místě v I.ceně
(v každém plemeni) nebo splnili předepsaný bodový limit. CACT se může udělit i psovi
nebo feně, kteří již titul Šampion práce mají. CACT není nárokový titul a uděluje se jen za
mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.
Udělení titulu Šampion práce ČR je podmíněno trojím získáním titulu CACT ČR, nejméně
ve dvou výcvikových sezonách (výcviková sezona = kalendářní rok), z toho minimálně
jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži.
- Klubový šampion práce Basset klubu ČR
Podmínkou pro získání je: 1x CACT ČR získaný na zkouškách z výkonu pořádaných Basset
klubem ČR, 1x složení zkoušek z výkonu pořádaných Basset klubem ČR v I.ceně a 1x
složení jakýchkoliv zkoušek z výkonu v I.ceně. Mezi první a poslední zkouškou musí být
časový odstup minimálně jeden rok a jeden den.

Zpracovala
Vendula Vrabcová
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BASSETIÁDA
28.7.2012, 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:
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

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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World Dog Show 2012
Světová výstava psů se v letošním roce koná v Rakousku, ve městě Salzburg, ve dnech od
18. 5. do 20. 5. 2012.
Přijměte pozvání výboru Basset Klubu ČR na tuto akci.

Přehled výstav v roce 2012
Výstavy mezinárodní ČR
Mezinárodní výstava psů Praha
Nord Bohemia Canis
Intercanis Brno
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
Mezinárodní výstava psů v ČeskýchBudějovicích
Mezinárodní výstava psů Praha
Mezinárodní výstava psů Praha

Praha
Litoměřice
Brno
Mladá Boleslav
České Budějovice
Praha
Praha

5.5.2012 - 6.5.2012
26.5.2012 - 27.5.2012
23.6.2012 - 24.6.2012
25.8.2012 - 26.8.2012
13.10.2012 - 14.10.2012
3.11.2012
4.11.2012

Výstavy národní ČR
Národní výstava psů Ostrava
Národní výstava psů Klatovy
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi
Moravskoslezská národní výstava psů Brno

Ostrava
Klatovy
Mladá Boleslav
Brno

14.4.2012
30.6.2012
14.7.2012
29.9.2012
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Test – jak dobře se staráš o svého psa
1. Je sobota a tvůj miláček kňučí už v 6 u dveří.
A) Nechce se mi, ale přesto vylezu z postele a jdu venčit. (2b)
B) Dám si polštář přes hlavu a spím dál. Je přeci brzy a on to musí vydržet. (1b)
C) Žádný problém. S mým pejskem jdu přeci rád(a) kdykoli. (3b)
2. Na velkém nákupu…
A) Nikdy nezapomenu koupit i něco pro svého miláčka (3b)
B) Krmivo kupuji samostatně, když není, rodinný nákup se psa netýká (1b)
C) Jednou za čas svému pejskovi pořídím i nějakou tu „mňamku“ (2b)
3. Při venčení zjistíš, že tvůj pejsek má velký průjem
A) Okamžitě ho naberu a jedeme k veterináři (3b)
B) Budu ho sledovat, zaměřím se na jeho jídelníček. Pokud se to další dny nezlepší, vezmu ho
k veterináři (2b)
C) Vůbec to neřeším. On se z toho nějak vylíže. Je to přeci pes. (1b)
4. Rozhodli jste se pro týdenní výlet i se psem
A) Od začátku přemýšlíš nad tím, kde bude spát a co všechno mu sbalíš (3b)
B) Na zařizování toho máš dost, přeci nebudeš myslet ještě na psa, to je to poslední (1b)
C) Bereš to postupně, potřeby psa jsou na seznamu, určitě na to myslíš, ale nejdřív věnuješ pozornost
nezbytnostem (2b)
5. Výcviku svého psa věnuješ:
A) Přiměřenou dobu na to, aby zvládal povely, které od něj očekávám a ty s ním i opakuji (2b)
B) Všechen volný čas, chci dát svému pejskovi naprosté maximum (3b)
C) Nač ho cvičit? Ztráta času. Když chápe, kdo je tu pán, stačí to (1b)
6. Tvůj pejsek má narozeniny
A) Upeču psí dort, koupím mu dárek a celý večer ho rozmazluji víc, než obvykle (3b)
B) Slavit narozeniny u psa? Co je to za blbost? (1b)
C) Odměním ho oblíbenou mňamkou (2b)
7. V zimě po procházkách po rozsolených ulicích
A) Svému pejskovi tlapy vždy umyješ a namažeš krémem, aby ho nepálily (3b)
B) Vždyť si přeci nohy olíže sám. Je to přeci pes a nějaké pálení jen simuluje. (1b)
C) V případě potřeby tlapy ošetřuješ omýváním i krémem (2b)
8. Na procházky se psem chodíš
A) Pravidelně si udělám čas, aby se můj pes proběhl. Samozřejmě s ohledem na počasí (2b)
B) Když potřebuji pro něco dojít, kam se mnou může i pes (1b)
C) Několikrát denně s tím, že přesně hlídám čas podle tabulky doporučeného pohybu pro mé plemeno
(3b)
Vyhodnocení testu "Jak dobře se staráš o svého psa?":
8 - 13 bodů
Tady by bylo dobré odpovědět na otázku, proč máš vůbec psa. Doby, kdy pojem pes znamenal
vesnický ratlík na řetězu, který nikdy nepoznal ani náznak lásky, jsou minulostí.
I zvíře je cítící stvoření a kromě žrádla potřebuje pozornost. Pokud dáš svému čtyřnohému příteli
najevo, že pro tebe něco znamená, určitě tím neztratíš autoritu. Každá investice do psa se
mnohonásobně vrátí. Stejně tak se projeví tvá ignorace vůči jeho potřebám.
14 - 18 bodů
O svého psa se staráš velmi dobře a snažíš se vyhovět všem jeho potřebám. Máte ale natolik
harmonický vztah, že vám ho pravidla pro soužití jenom ucelují. On má v tobě ideálního pána, který
mu poskytne lásku, zázemí i prostředky pro rozvoj, ty v něm máš perfektního společníka, který chápe,
co pro něj děláš a „toleruje“ i ty chvíle, kdy není centrem dění.
19 - 24 bodů
Na svého pejska opravdu myslíš a zkoušíš mu dát maximum péče i svého času. Možná by bylo dobré
se zamyslet nad tím, zda to trochu nepřeháníš. Vždyť i to bezmezně milující stvoření potřebuje občas
odpočinek od tebe. Také by bylo dobré objektivně posoudit, kdo je ve vaší dvojici opravdu pánem. I
když máš svého psa seberaději, není dobré se mu ve všem podřizovat. Všeho moc škodí.
Autorka: Martina Kotková

Basset telegraf 1/2012

24

Obsah BT 1/2012
Adresář výboru Basset klubu ČR
Slovo předsedkyně
Kalendář
Noví šampióni
27. klubová výstava BK ČR
Výsledky výstavního a pracovního poháru 2011
Vyhlášení pohárů na rok 2012
Okénko PBGV
Informace z ČMKU
Cesta za tituly
O výstavách psů, klasifikacích a titulech
Bassetiáda
Přehled výstav v roce 2012 - ČR
Test – jak dobře se staráš o svého psa
Obsah
Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR

1
2
2
3
5
9
11
12
12
14
15
22
23
24
25
26

Toto číslo bylo dáno do tisku dne 2.4.2012 a mělo by vyjít v týdnu od 10.4.2012.

Cena inzerce
celá strana
½ strany
¼ strany

200 Kč
100 Kč
50 Kč

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

50 Kč
400Kč
zdarma

Obálka
Přední strana obálky: Vítězové pohárů BK ČR – Eminescu z Valachitu, Demmi Avora, Ynes Bohemia
Horrido
Zadní strana obálky: Vítěz pracovního poháru BK ČR – Bassbarr Kalypso Kid
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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.: +420 571 613 200
e-mail: pavlina.hrabovska@atlas.cz

285 76 Chotusice
tel.: +420 728 546 765, +420 327 399 238
e-mail: grean@seznam.cz

Členské příspěvky
Roční poplatky

zápisné (pouze nový člen)

150 Kč

nový člen, člen

400 Kč

rodinný člen, děti, důchodci

200 Kč

invalidé

200 Kč

Ústřižek složenky nebo jiné potvrzení platby posílejte na adresu matrikářky klubu:
Jana Polakovičová, Borač 48, 592 61 Doubravník
tel.: +402 604 998 266, e-mail : jpolakovicova@seznam.cz
Průkaz člena BK ČR obdrží pouze noví členové.

Variabilní symboly na složenky
100
200
220
250

členské příspěvky
krycí list – fena
krycí list – pes
štěňata

300
500
600
800

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

Důležité adresy a telefony
Českomoravská kynologická unie
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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Vítěz pracovního poháru Basset Klubu ČR za rok 2011
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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