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Adresář členů výboru Basset klubu ČR
předseda:

hlavní porporadce 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
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Slovo předsedkyně
Vážení a milí členové klubu a přátelé bassetů,
Rok už nám zase pokročil a léto je v rozpuku, je nejvyšší čas myslet na dovolenou. A to Dovolenou s
velkým D, t. j. takovou, kterou byste si přáli ať už bez náruče svých nejbližších v osamělém
rozjímání, či v kruhu rodinném tedy pokud možno i s rodinou chlupatou a ušatou. Pokud ji budete
trávit ve vlasti, není třeba žádných zvláštních opatření snad jen platný bassetí očkovací průkaz v
němž máte zapsáno očkování proti psince a vzteklině ne starší než jeden rok. Avšak jedeme-li za
hranice republiky a to lhostejno zda budeme pobývat v Unii či nikoliv, musíme mít nejen platný
očkovák, ale letos je prvním rokem ( a to přesněji už od června 2011) povinné čipování psů, i těch,
kteří jsou tetováni a už jsem zaznamenala několik případů, že byli majitelé zvířat bez čipů
nemilosrdně vráceni od hranic domů. Dokonce se i stalo, že na hranicích vyžadovali, aby majitel
čipovaných zvířat měl sebou i vlastní kapesní čtečku, protože jejich byla nefunkční, či veterinář měl
dovolenou. Proto mi prosím dovolte, spolu s popřáním té nejkrásnější dovolené pro vás, celou vaší
rodinu i čtyřnohou, připomenout vám - nezapomeňte si nechat svá zvířata včas očipovat (a to se
prosím dokonce týká i koček, všech kožešinových zvířat a taky třebas velkého leguana)
Zdravím vás všechny dvou i čtyřnohé Kateřina Schwippelová

Dandy od Hrabáků
Velká bolest jenž nás postihla dne 1. 5. 2011,
zemřel náš předrahý Dandíček - náš první basset.
Dandy od Hrabáků, nar. 2. 2. 2003 , majitelé Rapantovi

Bolest je slovy nevyjadřitelná. Snad to všechno vůbec přežijeme.
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Zpráva ekonoma Basset klubu o hospodaření klubu za rok 2010
V roce 2010 byl ke dni 1.1.2011 zůstatek na účtě 109 025,64 Kč a v pokladně 366,70 Kč, celkem činil počáteční
zůstatek 109 392,34 Kč.
Hlavním zdrojem příjmů klubu byly členské příspěvky, klubová a speciální výstava, poplatky za krycí listy, za
štěňata, zkoušky a další níže uvedené příjmy.
Hlavními položkami výdajů bylo vydávání Basset telegrafu, klubová a speciální výstava, cestovné,
poštovné, zkoušky a další níže uvedené výdaje:
příjmy
členské příspěvky
KV Zadní Třebaň
KV a SV Konopiště
krycí listy,krycí psi
ČMKJ+přísp.za štěňata
BZH
inzerce v BT
svod
Úroky KB
Prodej dárkových předmětů
Sponzorský dar
celkem

55
28
41
3
6
10

950,00
690,00
800,00
400,00
090,00
764,00
950,00
1 700,00
18,46
10 100,00
5 000,00

výdaje
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KV Zadní Třebáň
KV a SV Konopiště
poštovné
cestovné
poplatky za vedení účtu KB
členství v ČMMJ
Česká pošta – zpracování složenek
BZH
Dr. Fesyk – brožury, porady
doména BK
ostatní výdaje
Složenky BK

60
36
57
1
19
4
1

164 462,46

počáteční zůstatek
příjmy
výdaje
konečný zůstatek

10
1
1
2
1
198

862,00
020,00
991,00
873,00
765,00
026,00
620,00
218,80
003,00
300,00
200,00
057,00
512,00
456,80

109
164
-198
75

392,34
462,46
456,80
398,00

Stav k 31.12.2010 na účtě byl 68 485,30 Kč a v pokladně 6 912,70 Kč, celkem stav k 31.12.2010 75 398,00
Kč. Příjmy klubu byly nižší hlavně z toho důvodu, že platba posledního Basset telegrafu z roku 2009 byla
provedena až v roce 2010. Protože však každým rokem ubývá členů a tím pádem se snižuje částka za členské
příspěvky, výbor klubu se bude snažit šetřit, jak to jen půjde, na výborové schůzi výbor klubu rozhodl, že pro
začátek omezíme barevnou přílohu Basset telegrafu, toto se výrazně promítlo v nižší částce faktury za BT
1/2011.
Zpracoval: Věra Křížová
V Brně dne 26.4.2011
Plán hospodaření Basset klubu na rok 2011
příjmy
členské příspěvky
KV + SV
zkoušky
svod
krycí listy
poplatky za štěňata
inzerce v BT
ostatní
prodej dárků
celkem

50
50
10
3
3
6
1
2
5

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

130 000,00

výdaje
tisk Basset telegrafu
KV + SV
zkoušky
poštovné
cestovné
Bassetiáda
poplatky za vedení účtu
internet
členství v ČMKJ
ostatní
celkem

40
50
10
1
18
2
4
1
1
2
130

Zpracoval: Věra Křížová
v Brně dne 26.4.2011
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000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
500,00
000,00
000,00

Kalendář Basset klubu ČR 2011
Datum
30.07.2011

Typ
Bassetiáda

11.09.2011

Speciální

Místo
Hostinec u posledního
Mohykána (Vojtěchov)
Konopiště

Rozhodčí
Budou vybráni z účastníků

Uzávěrka

Slobodan Nasteski
(Makedonie)

29.7.2011, 16.08.2011

Rozhodčí
Grzegorz Weron (PL)
Ladislav Petržela (SK)

Uzávěrka
12.8.2011, 19.8.2011
12.08.2011, 19.08.2011

Kalendář Basset klubu SR 2011
Datum
3.09.2011
4.09.2011

Typ
Klubová
Speciální

Místo
Gaderská dolina
Gaderská dolina

Kalendář zkoušek 2011
Datum
24.09.2011
1.10.2011

Typ
BZH BK SK
BZH

22.10.2011
23.10.2011

BZH
BZ

Místo
PZ Velká Ves, Lučenec
Memoriál Miloše Doubka
Černá hora, Blansko
Velký Šenov

Příjem přihlášek
Telefon
Ing. Václav Jedlička
+420 737 703 959
OMS Blansko, nam. Svobody 3, +420 516 421 617
678 01 Brno
+420 608 242 589
p. Kadlec, pí Kadlecová
+420 412 394 352
+420 602 813 706

Noví šampióni
Titul „Klubový šampión“ byl udělen
BH
Cerruti Queen´s Hermelín, majitelka Soňa Viková
Titul „Český grandšampión“ byl udělen
BH
Cerruti Queen’s Hermelín, majitelka Soňa Viková
Titul „Český šampión“ byl udělen
BH
Yasmine Moravia Bray, majitelka Ivana Wayhelová
BH
Ynes Bohemia Horrido, majitelka Iva Černohubová
Titul „Český veterán šampión“ byl udělen
BH
Akim od Modrého potoka, majitelka Jana Pořízková
BH
Night Queen Queen´s Hermelín, majitelka Věra Křížová
Titul „Rakouský šampión“ byl udělen
BH
Yannick Queen´s Hermelín, majitelka Soňa Viková
BH
Cerruti Queen´s Hermelín, majitelka Soňa Viková
Titul „Polský šampión“ byl udělen
BH
Cerruti Queen´s Hermelín, majitelka Soňa Viková
Titul „Chorvatský šampión“ byl udělen
BH
Fatys Feya od Berounky, majitel Kamil Běhoun

Blahopřejeme !

Vítáme nové členy BK
Nováková Petra
Piňos Josef
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Staňek Jiří
Hromádková Ludmila

Sakmarová Pavla
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FCI Standard 163 – Basset Hound
Překlad do češtiny: ing. Iva Černohubová
PŮVOD: Velká Británie
Datum publikování oficiálního platného standardu: 13.10.2010
POUŽITÍ: Honič
Klasifikace FCI:
Skupina
Honiči a příbuzná plemena
Sekce 1.3 Malí honiči
S pracovní zkouškou
KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Baset se považuje za plemeno vyšlechtěné ve středověku
mnichy ve Francii k lovu v hustém porostu se schopností hlavu sklonit nízko k zemi. I když jde o
blízkého příbuzného francouzských basetů, toto plemeno bylo vyvinuto k dokonalosti v Británii. Je to
pes schopný lovit svou přirozenou kořist, zajíce, vytrvale v relativně pomalém tempu na značné
vzdálenosti.
CELKOVÝ VZHLED: Krátkonohý pes značné substance, vyvážený a vysoce ušlechtilý. Je důležité
mít na mysli, že jde o loveckého psa, který musí odpovídat svému poslání, proto by měl
být silný, aktivní a schopný velké vytrvalosti v terénu.
VLASTNOSTI A POVAHA: Je to houževnatý pes s vysokým loveckým nasazením, lovící pomocí
nosu, obdařený smečkovým instinktem, mající hluboký a melodický hlas. Jeho povaha je mírná,
nikdy nesmí být bázlivý nebo agresivní.
HLAVA:
Na čele a u očí se může vyskytovat malé množství vrásek. V každém případě je kůže na hlavě
natolik pružná, aby vytvořila lehké vrásky, když je přetažena dopředu anebo když se hlava skloní.
ČÁST LEBEČNÍ: Nosní hřbet je téměř rovnoběžný s linií mozkovny a není o moc delší, než mozkovna.
Mozkovna: Klenutá, týlní hrbolek výrazný. Je středně široká v oblasti čela a mírně se zužující
k čenichu.
Stop: mírný.
ČÁST OBLIČEJOVÁ:
Nosní houba: Je zcela černá, s výjimkou světle zbarvených psů, kdy může být hnědá nebo játrová.
Velké a otevřené nozdry. Nos může mírně přečnívat před úroveň pysků.
Čenichová partie: Celkově se jeví jako suchá, avšak nikoli špičatá.
Pysky: Horní pysky značně překrývají pysky spodní.
Čelisti/ zuby: Silné čelisti s perfektním, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, což znamená,
že horní řezáky těsně překrývají spodní a zuby jsou postaveny kolmo v čelisti.
Oči: Kosočtvercového tvaru, ani vystouplé, ani zapadlé. Tmavé, u světlých psů mohou být až po
středně hnědé. Výraz klidný a vážný. Světlé nebo žluté oko je vysoce nežádoucí.
Uši: Nízko zavěšené, těsně pod linií očí. Dlouhé, dosahující nepatrně přes konec čenichu korektní
délky, avšak ne přehnaně dlouhé. Po celé délce úzké a dobře stočené dovnitř, velmi pružné, jemné
a hebké.
KRK: Svalnatý, dobře klenutý a dosti dlouhý, s výrazným, avšak ne přehnaným lalokem.
TĚLO: Dlouhé a hluboké po celé svojí délce, kohoutek a kříž jsou přibližně ve stejné výšce.
Hřbet: Dosti široký a rovný. Od kohoutku k nasazení kyčlí není nadbytečně dlouhý.
Bedra: Mohou být mírně klenutá.
Hrudník: Při pohledu zepředu předhrudí přesně vyplňuje prostor mezi zakřiveným předloktím.
Hrudní kost je výrazná, ale hrudník není ani úzký ani přehnaně hluboký. Žebra jsou dobře klenutá,
bez deformací, dosahující dobře dozadu.
Dolní linie a břicho: Mezi zemí a nejnižším bodem hrudníku by měl být dostatečný prostor,
aby se mohl pes volně pohybovat ve všech možných terénech.
OCAS: Dobře nasazený, dosti dlouhý, silný u kořene, zužující se ke špičce. Na spodní straně ocasu
je trochu drsné srsti. V pohybu je ocas nesen vzpřímeně a zahnut v mírném šavlovitém oblouku,
nikdy však není zatočený nebo překlopený.
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KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Předloktí ve své horní části směřuje mírně dovnitř, avšak ne tolik, aby bránilo
volnému pohybu anebo aby způsobilo vzájemný dotyk hrudních končetin v postoji anebo v pohybu.
Níže na končetině se mohou vyskytovat kožní vrásky, ale v žádném případě nesmí být
přehnané.
Plece: Lopatka je správně šikmo uložená. Plece nejsou těžké.
Lokty: Nejsou ani vbočené, ani vybočené, jsou postaveny perfektně po stranách hrudníku.
Předloktí: Končetiny jsou krátké, mohutné a mají silné kosti.
Zápěstí: Překloubení je velmi nežádoucí.
Tlapky: Velké, se silnými klouby a polštářky. Jsou namířeny rovně dopředu nebo mohou být lehce
vytočené. V každém případě stojí pes korektně, s vahou rozloženou rovnoměrně na každém prstu a
polštářku, takže tlapka zanechává stopu velkého psa a žádná část nekrytá polštářky nesmí být
v kontaktu se zemí.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Silně osvalené a výrazné, zezadu pozorovány vyvolávají dojem koule. Na zánártí
mohou být záhyby kůže a na zadní části patního kloubu může být malá kožní řasa, avšak
v žádném případě to nesmí být přehnané.
Koleno: Dobře úhlené.
Metatarsus: Hlezna nízko u země, lehce podstavená, avšak ani vbočená, ani vybočená, ale přesně
pod tělem v přirozeném postoji.
Tlapky pánevních končetin: Velké, se silnými klouby a polštářky. V každém případě stojí pes
korektně, s vahou rozloženou rovnoměrně na každém prstu a polštářku, takže tlapka zanechává
stopu velkého psa a žádná část nekrytá polštářky nesmí být v kontaktu se zemí.
KROK/POHYB: Je nejdůležitější pro zachování schopnosti honiče plnit jeho poslání. Akce je
hladká, mocná a bez úsilí s dobrým dosahem předních končetin, zadní končetiny vykazují silný
odraz, pes se pohybuje korektně hrudními i pánevními končetinami. Klouby kolenní a patní nesmí
být v pohybu nikdy strnulé, prsty nesmí škrtat o zem.
KŮŽE: Pružná a elastická bez jakýchkoliv přehnaných znaků.
OSRSTĚNÍ
Srst: Hladká, krátká a přiléhavá, nikoli příliš jemná. Všechny linie mají jasné obrysy, bez praporců.
Dlouhá srst, jemná srst anebo srst vytvářející praporce je vysoce nežádoucí.
Zbarvení: Zpravidla černo-bílo-hnědá (tříbarevné) nebo citrónovo-bílá (dvoubarevné), avšak jakékoli
jiné zbarvení, běžné u honičů, je přípustné.
VELIKOST:
Kohoutková výška: 33 až 38 cm.
VADY: Jakákoliv odchylka od jmenovaných bodů by měla být považována za vadu a musí být
penalizována podle stupně její závažnosti a podle jejího vlivu na zdraví a blahobyt psa a na jeho
schopnost vykonávat jeho tradiční práci.
VYLUČUJÍCÍ VADY:
Agresivita nebo přílišná bojácnost
Jakýkoliv pes, vykazující fyzickou abnormalitu anebo poruchu chování, bude
diskvalifikován.
POZN.: Psi by měli mít dvě zřetelná varlata sestouplá v šourku.
Poslední změny jsou označeny tučným písmem.
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Názor na nový standard BassetHounda, P.Sunebring(ch.s.Swede Sun's)
K výše uveřejněnému standardu Vám zde předkládáme výklad k důležitým změnám ve standardu
od paní Pauly Sunebring, dlouholeté vynikající chovatelky plemene basset hound - chovatelská
stanice Swede Sun´s (její odchovy výrazně ovlivňují chov v celé Evropě i v zámoří) a také rozhodčí
pro toto plemeno, která je zvána na posuzování výstav do celého světa. Názor paní Sunebring je
daný dlouholetou zkušeností s tímto plemenem a proto ho uveřejňujeme zde na tomto místě jako
takové vodítko, jak se ke změnám standardu postavit a jak je chápat a proč vlastně ke změně
vůbec došlo.
K celkovému vzhledu basseta říká paní Paula Sunebring, (dále PS) že se ve Švédsku velmi
diskutovalo, jak tedy brát poměr u dolní linie a břicha – že mezi zemí a nejnižším bodem
hrudníku by měl být dostatečný prostor, aby se pes volně pohyboval ve všech možných
terénech – PS se pozastavuje nad tím, že není stanovený nějaký přesný poměr, kterým by se dalo
řídit, protože např. u jezevčíků a mnoha dalších plemen je poměr přesně procentuelně stanovený,
tady to pevně stanovené není, shodli se na tom, že vzhledem k mohutnosti stavby těla basset
hounda by odpovídal poměr 25% od hrudní kosti k zemi, což by mohlo odpovídat popisu
standardu.PS říká, ale my všichni chovatelé přece chceme pohyblivé psy, nikdo nechce psa, který
není schopný chodit. A laikové jsou často dost překvapení, když vidí basseta v pohybu, v akci,
očekávají od něj většinou, že to bude pomalý a líný pes a pak jsou překvapení jeho vitalitou.PS se
také pozastavuje nad tím, že pohyb je u standardu tak zdůrazňován, když u ryze lovecky
používaných psů není o tomto ve standardu zmínka, domnívá se , že je to asi právě kvůli vzhledu
basseta.
Hlava a lebka – ve standardu se změnilo místo určité množství kůže na malé množství kůže, PS
říká, že kůže by měla být jemná a ne přehnaně vrásčitá. Příliš mnoho vrásek už by mělo být
penalizováno.
Oči – mají mít kosočtvercový tvar, ani vystouplé ani zapadlé. Ze standardu .vypadla zmínka o
viditelné spojivce, že spojivka má být viditelná, ale ne přehnaně.
PS říká, ale nikde není uvedeno, že nesmí být vidět spojivka, není to zakázáno. Při kosočtvercovém
tvaru oka je vždy spojivka trošku vidět, jinak to při tomto tvaru ani není možné. . Nesmí to však být
přehnané. Chceme přece zdravé oči bez zánětů a bez problémů. Není možné při uvedeném tvaru
oka, aby oko bylo uzavřené. To by pak byl tvar mandlový, nebo jiný, nikoli však kosočtvercový.
Uši – dosahující nepatrně přes konec čenichu. Opět je tu otázka, co bylo míněno tím mírně
přesahující , jsou to 2 cm, nebo 5 cm?, nechceme však uši po lokte psa, důležité je dobře nasazené
a dobře svinuté ucho, pak není důležité, zda přesahuje 2 cm nebo 5 cm, PS poměřila své psy
doma a zjistila, že jejich uši mají cca výše uvedenou délku od špičky čenichu.
Hrudní končetiny
Vrásky na předních končetinách - mohou se vyskytovat kožní vrásky, ale v žádném případě nesmí
být přehnané
PS říká, když má basset volnou kůži na těle, není možné, aby neměl vrásky na kůži na hrudních
končetinách. Nezná takového basseta. Říká, že i někteří normadští basseti mají trošku vrásek na
předních končetinách Basset by neměl mít tolik vrásek, aby to působilo dojmem překloubení.
Pánevní končetiny – na zánartí mohou být záhyby, nesmí to být přehnané….
PS hodnotí stejně jako vrásky na hrudních končetinách se stejným názorem.
Tlapka záměna masivní , nyní velká – PS nerozumí této změně, domnívá se, že to znamená totéž.
Přehnanost v jakémkoliv znaku je špatná. Nejdůležitější je, aby pes byl ve všech znacích vyvážený.
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Názor na nový standard Basset Hounda, W. O'Loughlin (ch.s.Bassbarr)
Změny ve standardu provedené Kennel Clubem v Anglii, které nyní uplatňují rozhodčí v celé Evropě
a dalších zemích FCI způsobila publicita, kterou standard získal díky poněkud senzačnímu
televiznímu programu.
V době vysílání tohoto programu jsem nebyl ve Velké Británii, ale měl jsem možnost se dívat jak se
vybírají psi do chovu v některých evropských chovatelských stanicích. Čím větší kosti, více kůže a
těžší pes tím lepší TYP. To je poměrně časté pochybení některých nadšenců, ale musíme si
uvědomit, že tyto extrémy mohou v dalších generacích způsobit spíše karikatury Basseta. Vždy je
třeba si pamatovat, že Basset Hound vznikl jako lovecký pes, samozřejmě nemůžeme očekávat, že
by lovil velkou rychlostí, ale měl by být schopen snadného pohybu, což nemůže splnit pokud je pes
nadměrné hmotnosti a krátkých nohou, kde již hrudní kost téměř drhne o zem.
Dalším znepokojujícím rysem, který jak se zdá doprovází tyto přehnané typy je náchylnost jedinců k
torzi žaludku. Podle mého názoru jde o zděděné predispozice a i zde bychom se měli zamyslet nad
možnými kombinacemi při plánování krytí.
Zdraví očí a očních víček je další velmi důležitou stránkou chovu. Náchylnost k výhřezu třetího víčka
(mžurky), entropium a ektropium to vše jsou věci které stojí za úvahu při rozhodování kam má
směřovat náš chov.
Další věcí jsou problémy s kůží, které zdá se převládají u jedinců s většími záhyby kůže a hlubšími
vráskami.
Je to ještě moc brzo na posouzení, jestli tento nový standard bude mít vliv na rozhodování
rozhodčích v Británii. Ale je pravdou, že někteří jedinci s méně výraznými znaky vítězí více než
tomu bylo před dvěma roky a těžší, nižší typy již nejsou považováni za vrchol elegance. Velkou
pozornost také dnes rozhodčí věnují vzhledu očí.
Samozřejmě není možné měnit vlastnosti plemene přes noc, ale pomocí vědomého a postupného
procesu. Bedlivě sledovat zdravotní stav a pohyblivost psů a tím postupně snižovat stavy
„karikatur“ v chovu. Nevybírat a nenechávat si vždy z vrhu nejtěžší a nejkůžatější štěně,
neukazovat se s ním a nechovat na něm.
Pokud budeme u basseta preferovat celkovou rovnováhu, korektní exteriér, výborný
temperament a dobrý celkový zdravotní stav při výběru dalších generací, můžeme vrátit
plemenu právoplatné postavení loveckého psa, který je vhodný pro daný účel ať již lovu,
výstavy nebo pouze jako společník k našemu krbu.
Bude možná zajímavé sledovat co se děje s chovem v dalších letech a jakou bude mít budoucnost.
Hodně štěstí Vám všem a pamatujte si - „Umírněnost ve všech věcech života“.
Bill O'Loughlin, Bassbarr Bassets
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Informace z ČMKU
Udělování titulu "ŠAMPION ČMKU"
CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje 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). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě
získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.
CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.
Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních
sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav.
Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.
Schváleno P ČMKU 18.2.2011
Řád nabývá platnosti od 1.7.2011

Čipovat – upřesnění
Přestože již doběhlo osmileté přechodné období, kdy se chovatelé psů (koček a fretek) mohli
připravit na to, že od letošního července bude možné označovat zvířata pouze čipem, Komise
stanovila, že bude nadále akceptováno označení zvířat, které bylo provedeno před 3. 7. 2011.
Formulace nařízení o čipování je sice jednoznačná, přesto Komise na svých stránkách uvádí výklad,
že zvířata tetovaná do 3. 7. 2011 nemusejí být navíc očipovaná, a to za podmínky, že tetování je
dobře čitelné.
Jelikož v řadě členských zemí nebyla interpretace platnosti a podmínek nařízení jednoznačná,
vznesl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, na toto téma dotaz na zasedání
SCOFCAH v Bruselu (jednání šéfů veterinárních správ členských zemí). Odpověď by měla být
závazná pro všechny členské země: Po 3. 7. 2011 se musí psi označovat pouze čipem, ale u těch,
kteří byli tetováni do tohoto data, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že je tetování
dostatečně čitelné.
Přesto lze cestujícím po EU i do třetích zemí doporučit vyvarovat se nedorozumění, ke kterému by
mohlo dojít při kontrole odpovídajícím orgánem v případě, že by tetování bylo špatně čitelné a
nechat si označit čipem i psa, který již byl před 3. 7. 2011 tetován. Výhody čipu ostatně převažují
nad tetováním. Například je snazší identifikace v případě, že se pes ztratí.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz.
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Uchovnění psa/feny, Basset klub ČR
Podmínky pro uchovnění jedinců plemene
Basset Hound
Malý hrubosrstý basset vendéeský (Petit Basset Griffon Vendéen)
Velký hrubosrstý basset vendéeský (Grand Basset Griffon Vendéen)
Artésko-normandský basset (Basset Artésien Normand)
Modrý gaskoňský basset (Basset Bleu de Gascogne)
Plavý bretaňský basset (Basset Fauve de Bretagne)
Jednotné chovné podmínky pro plemena Basset Hound a Malý hrubosrstý vendénský basset:
Výstava – ocenění nejméně velmi dobrá
Chovný svod
Dobrovolná zkouška z výkonu
Tyto podmínky jsou jednotné pro jedince uchovňované od 1.1.2001.
Po splnění všech podmínek chovnosti žádá majitel psa/feny poradce chovu doporučeným dopisem o
uchovnění a dokládá:
originál a 1 kopii průkazu původu (PP) psa/feny,
kopii výstavního posudku,
kopii svodového posudku,
fotografii psa/feny ve výstavním postoji a zepředu (fronta)
Adresa hlavního poradce chovu:
Jiří Mašek
Městec 2, 538 63 Chroustovice
masek.jirka@worldonline.cz
+420 461 100 075, +420 736 605 105
Poradce chovu PBGV:
Mgr. Jaroslav Rataj
Hory-Kloboučníkov čp. 4
259 01 Votice
jardarataj@seznam.cz
+420 606 767 639, +420 974 817 337 (zam.)
Poradce prověří doklady, psa/fenu zanese do registru a jeho PP odešle na plemennou knihu, odkud
se potvrzený vrací zpět majiteli na dobírku. Za uchovnění se platí plemenné knize poplatek.

Pozvánka na výcvikový den
Bassetí vášní je lov, tak mu ho dopřejme
Pár rozpačitých pohledů při hovorech o zkouškách pro bassety, několik dotazů, jak to
s těmi zkouškami vlastně je a co se na nich po těch ušounech vlastně chce, nás s manželem
přivedlo k myšlence, uspořádat pro členy Basset klubu ČR takový nějaký výcvikový den či víkend.
Ten fakt, že basset je prapůvodem lovecký pes je každému majiteli jistě znám, i když
využití těchto skvělých stopařů v myslivecké praxi je v dnešní době pramalé. Jejich lovecká vášeň
v nich však stále dřímá a tak by možná stálo za to jim trochu toho lovu dopřát, i když jsou to dnes
psi převážně rodinní, leckdy výstavně velice úspěšní, ale hlavně nesmírně oddaní svému páníčkovi.
Možná by si za to zasloužili se trochu proběhnout v lese, začuchat si nějakou tu stopičku zajíčka,
lištičky nebo v nejhorším případě srnečka, podívat se, jak vypadá to živé divoké prase.
Při různých setkáních se členy našeho klubu i po přečtení dotazu v návštěvní knize
ohledně zkoušek jsme dospěli s manželem k závěru, že by takový výcvikový den či víkend možná
nebyl úplně marný nápad a výbor klubu vyslovil jednoznačný závěr ho uspořádat. Mnozí z členů by
možná při pohledu na svého basseta „v akci“ ztratili ostych a obavy přihlásit se na zkoušky, protože
možná zjistí, že to je vlastně úplná hračka, neboť většinou je prostě bassetovi „ z hůry dáno.“
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Připravili bychom pro tento účel s manželem šlapanou stopu (ta je stěžejní na BZH),
pobarvenou stopu (hlavní disciplína barvářských zkoušek), zásady nácviku odložení, vodění na
řemeni, nácvik poslušnosti, nahánění a dalších cviků dle vašeho přání. Závěrem bychom mohli
navštívit (pochopitelně pouze ten, kdo by měl zájem) obůrku v sousedním mysliveckém sdružení a
vyzkoušet chování u jejich bachyňky Lízy, která už těch psíku vyškolila (v tom dobrém slova smyslu)
nesčetně. Výcvik by byl pochopitelně bez přímého kontaktu s černou zvěří.
Takovéto akce třeba i s následným pořádáním zkoušek pořádá hodně klubů loveckých psů a je o ně
vskutku zájem. Tak proč to nezkusit i u nás.
Termín této akce jsme předběžně naplánovali na konec dubna příštího roku, nejlépe
víkend po mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích. Kdo by měl zájem, kontaktujte nás prosím
na telefon 606 767639 Mgr. Jaroslav Rataj nebo 723 205 831 Lenka Ratajová či na e-mailovou
adresu jarda.rataj@seznam.cz nebo ratajova.len@seznam.cz .
Neváhejte, přijeďte k nám do středních Čech do oblasti české Sibiře na samotu vzdálenou
5 km od města Votice, okres Benešov, ať se dozvíte, co v těch Vašich miláčcích vlastně dříme za
lovce.
Bassetům zdar !
Těší se na Vás Jaroslav a Lenka Ratajovi

Poruchy línání a růstu srsti
Poruchy línání a růstu srsti představují velmi častý problém, který trápí spoustu majitelů psů, koček,
fretek a dalších zvířat se srstí.
Vzhledem k tomu, že línání je přirozeným procesem obnovy srsti, je mnohdy těžké vyhodnotit, zda
se jedná o normální záležitost nebo o poruchu. Také je velmi těžké stanovit hranici mezi přirozeným
a nadměrným línáním. I přesto, že se jedná o fyziologické línání, chlupy v bytě jsou majitelům na
obtíž a chtějí tuto situaci nějak řešit nebo alespoň trochu omezit.
FYZIOLOGICKÉ LÍNÁNÍ
Fyziologické línání nastupuje sezónně a je ovlivněno především délkou světelného dne a nepatrně i
teplotou. Dochází k němu 2krát do roka. Na jaře se zvířata zbavují zimní srsti a na podzim se touto
zimní srstí opět vybavují. Línání v mírné formě probíhá celoročně, souvisí to s růstovým cyklem
chlupů jehož fyziologická délka trvá přibližně 1 měsíc. Fyziologické línání je nejvýraznější u
přírodních plemen se střední srsti, která obsahuje sekundární chlupy (podsadu) a terciální chlupy
(chmýří). Do této kategorie patří ovčáci, teriéři a z koček - evropské kočky, britské kočky a ostatní
kočky s podsadou. Zvířata žijící celoročně v bytě mívají sezónní línání méně výrazné, zato línají
průběžně celý rok ve zvýšené míře.
PATOLOGICKÉ LÍNÁNÍ
Za patologické línání se odborně považuje jen takové línání, které vede k tvorbě alopetických
(lysých) ložisek a k tomuto problému je třeba odborný přístup veterináře. To znamená, že pokud
srst vypadává i v nadměrné míře a přitom bez problémů rychle roste nová a netvoří se přitom
lysiny, nejedná se o poruchu ani o kožní onemocnění. Jedinou výjimkou je porucha štítné žlázy,
takže pokud nadměrné línání trvá déle než 1 měsíc, je na místě nechat vyšetřit funkci štítné žlázy .
NADMĚRNÉ LÍNÁNÍ
Nadměrné línání je pojem, který lze těžko odborně definovat ale z laického a chovatelského
hlediska je to problém, který se dá ovlivnit kvalitní výživou, kvalitní péčí o kůži a srst, která spočívá
v používání speciálních šamponů, výživných kondicionerů, biotinu a oligoelementů spot on a v
pravidelném vyčesávání.
CYKLUS RŮSTU CHLUPŮ
Chlupy zvířat rostou ve 3 fázích a celý cyklus u zdravých zvířat trvá přibližně 1 měsíc.
1. fáze: ANAGEN což je tzv. mladý chlup.
Je to fáze, při níž chlup vyrůstá z chlupové cibulky a je zakotvený hluboko v kůži.
2. fáze: KATAGEN - tzv. dospělý chlup.
V této fázi je chlup pevně ukotvený v kůži.
3. fáze: TELOGEN - tzv. starý chlup.
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Jedná se o fázi chlupu před vypadnutím, přičemž chlup je slabě ukotven blíže povrchu kůže.
VLIV HORMONŮ
Růst chlupů nejvíce ovlivňují hormony, proto se hormonální poruchy projevují lysáním a
neobrůstáním nové srsti. Přímý vliv na růst chlupů a na délku růstových fází chlupů má hormon
štítné žlázy - tyroxin. Dále se pak podílejí hormony nadledvinek, pohlavní hormony, řídící hormony
hypofýzy a hypotalamu.
TELOGENNÍ DEFLUKCE
Telogenní defluxe neboli uvolňování chlupů v telogenní fázi lze lidově označit za nadměrné línání,
přičemž chlupy synchronizované různými vlivy do telogenní fáze vypadávají všechny najednou. Co
to znamená? Tři výše popsané růstové fáze chlupů se u zdravých jedinců vyskytují na kůži celého
těla rovnoměrně a mozajkovitě. To znamená, že na určité ploše kůže nebo ve vytrženém chomáčku
chlupů najdeme zastoupené všechny 3 fáze růstu. Proto si nikdy nevšimneme, odkud chlup vypadl,
ponevadž ho nahradí nový chlup v anagenní fázi. U telogenní defluxe najdeme v podstatě jen fázi
jednu - a to je telogenní. Nejčastějšími příčinami této synchronizace růstových fází do jedné bývají
různé nemoci, anestezie, březost a laktace, stres, vliv některých léků, hormonální poruchy a k
projevům dochází s určitým zpožděním, minimálně za 1 měsíc po působení primární příčiny.
DYSPLAZIE CHLUPOVÝCH FOLIKULŮ
Dysplazie chlupových folikulů je geneticky podmíněná a znamená, že chlupové folikuly buď nejsou
vůbec založené, nebo jsou založené velmi řídce, daleko od sebe a nebo, že během života může dojít
k jejich degeneraci. Klinicky se to projevuje prořídnutím srsti, tvorbou lysých ložisek až rozsáhlou
lysivostí.
ALOPECIE BAREVNÝCH MUTANTŮ
Toto je další problém spadající do kategorie poruch růstu srsti, která se vyskytuje u vyšlechtěných
barevných mutací jako je například modrý nebo hnědý dobrman, výmarský ohař atp. Tito barevní
mutanti mají nerovnoměrně rozmístěný pigment a tvoří se jim makromelanozomy zodpovědné za
lomivost chlupů. U některých jedinců se chlupy lámou různě nad úrovní kůže, u některých vůbec
nevyrůstají z chlupových folikulů. Výsledkem je pak prořídlá srst, lysání a tvorba komedonů.
ALOPECIE PO OSTŘÍHÁNÍ
Tento termín se používá pro stavy, kdy srst přestane růst v důsledku ostříhání na krátko (těsně na
kůži) nebo vyholení srsti například k chirurgickému zákroku nebo speciálnímu vyšetření. Nejčastěji
se tento problém vyskytuje u plemene Čau čau, Akita inu na jakémkoliv míste na těle nebo u jiných
zvířat na hřbetě, kteří musí být vyholeni na hřbetě kvůli vyšetření páteře kontrastní látkou. Příčinou
zastavení růstu chlupů je tzv. ischemizace chlupových folikulů chladem. To znamená při ostříhání
srsti na krátko - až na úroveň kůže dojde k teplotním změnám, stáhnou se malé kapiláry, které jsou
zdrojem prokrvení a výživy kůže a chlupových folikulů a v důsledku toho dojde k zastavení růstu
chlupů. Tato zástava růstu chlupů může trvat i několik měsíců.
PROTO POZOR PŘI STŘÍHÁNÍ PSŮ NA KRÁTKO!
V salonech nebo výslovně na žádost majitelů se často stává, že se psi a kočky na léto stříhají příliš
na krátko, ale to není z odborného hlediska správné. Srst slouží k tomu, aby kůži chránila. Chrání ji
nejen v zimě před zimou, ale i v létě před sluncem. Důkazem toho jsou bílá zvířata v jižních zemích,
u kterých se vyskytují karcinomy kůže (u koček často na uších, poněvadž uši jsou málo pokryté srstí
a u WHWT nebo maltézáčků stříhaných na krátko nejvíce na hřbetě). Zdravá, hygienicky dobře
udržovaná srst i když je dlouhá, není příčinou toho, že je zvířeti horko. Naopak slouží k regulaci
teploty. Problémem je jen když je zacuchaná, nevyčesaná, nevzdušná, suchá, mastná. Taková kůže
se snadno zapaří, přitahuje parazity a je zdrojem kožních onemocnění. Je třeba si uvědomit, že kůže
středněsrstých psů je přizpůsobena tomu, že ji chrání srst s podsadou a tenká kůže dlouhosrstých
psů musí být chráněná dlouhou srstí. Pokud narušíme tento fyziologický stav, kůže se začne bránit
buď tím, že začne produkovat více mazu (začne se chovat jako kůže krátkosrstých psů) a
důsledkem je pak mastná srst s lupy, a pes začne být více cítit nebo začne tvořit hodně podsady
(začne se chovat jako kůže středněsrstých psů) a pak se může stát že se úplně změní kvalita
původní srsti (srst jiz není lesklá, je příliš jemná a hustá). K podobným problémům dochází u plemen
s drsnou srstí (teriéři), která se má trimovat a místo trimování se stříhá. Stříhání nakrátko nejhůře
snášejí kočky a to psychicky. Kdo ostříhal perskou kočku ví, že kočka se stydí, cítí se nahá a snaží
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se ukrývat. Dokonce několik dní nevyleze z úkrytu. Proto je pro zvířata lepší naučit se správně
pečovat o jednotlivé typy kůže a srsti, problémy, po šamponech vždy nanášet výživné balzámy a
kondicionery, pak není nutné dělat uměle z dlouhosrstých zvířat krátkosrsté. Pro všechny výše
uvedené problémy existuje řešení v pravidelných koupelích ve 2 až 4 týdenních interva lech v
šamponu Mineral H (Iv San Bernard) + použití výživného kondicionéru (Iv San Bernard). Pro posílení
účinku je vhodná regenerační kůra přípravkem BIOTIN-VITAMIN H (Iv San Bernard), kterou kapeme
na kůži nebo postižená místa dvakrát týdně. V případě hormonálních poruch lze tyto přípravky
použít jen jako doplňkovou léčbu spolu s léčbou řízenou veterinářem.
MVDr. Rostislava Fabiková
veterinární dermatologie

Okénko zpráv z chovu PBGV
Narozené vrhy:
poř.č.
datum vrhu
0.
Nahlášená krytí:
poř.č.
datum krytí
1. 9.5. 2011

chovná stanice

majitel feny
p. Jílková

Otec/Matka

počet psů/fen

krytá fena
krycí pes
očekávání vrhu
Chanel Elve Bohemica Neptun Icking
11.7.2011

Nově uchovnění jedinci:
Psi:
CALIMERO HALIBA
Vržen 24. 1. 2009, zbarvení trikolor. (registrační číslo chovného – psa 5/10)
O: Hubert Elve Bohemica, M: Dixie Avora,
Majitel: Lenka Žlábková, bytem Choceň, ul. Maršála Žukova čp. 1516, PSČ 565 01
Výstavní ocenění: 3x výborný, 1x CAJC – Klubový vítěz mladých 2010, 1x CAC.
Zkoušky: 0
Jch. CRIS Z FALENKY
Vržen 5. 8. 2009, zbarvení trikolor, (registrační číslo chovného – psa 1/11)
O: Neptun Icking, Chanel Elve Bohemica,
Majitel: Jiří Veselý, bytem Vrchlického č. 92, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem,
Výstavní ocenění: 5x výborný, 3x CAJC, 2x CAC, 1x CACIB, 3x BOB,
BATULL Z MUGLINOVSKÉ ZAHRADY
Vržen 28.4. 2009, zbarvení trikolor, (registrační číslo chovného – psa 2/11)
O: Veron des Ronsailleurs e la Combe, M: Greta Garbo Fanfán,
Majitel: Ing. Vladimíra Hajduková, bytem Hálkova 28, 702 00 Ostrava,
Tel: 776 21 21 30, e-mail: hajdukovi@volny.cz,
Výstavní ocenění: 1x výborný,
Feny: 0
Změny v chovných jedincích.
DOYLE OD BOUŇOVSKÉ STUDÁNKY
Vržen 31.3. 2008, zbarvení tricolor, (registrační číslo chovného - psa 3/09)
O: Hubert Elve Bohemica, M: Meggie Icking,
Změna majitele
Nový majitel: Pavel Řiháček, bytem Moravské Budějovice, ul. K Háji 1032, PSČ 676 02,
Mgr. Jaroslav Rataj
Poradce pro PBGV
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26. Klubová výstava
BASSET KLUBU ČR

Konopiště
neděle 11. září 2011
SPONZOR VÝSTAVY
Výhradní distributor krmiv

Purina PRO PLAN
pro ČR a SK

SAMOHÝL , a.s.

Smetanova 1058
512 51 Lomnice nad Popelkou

ROZHODČÍ
neděle pan Slobodan Nasteski (Makedonie)
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
14:00
14:30

-

08:45
14:00
14:30
15:00

přejímka psů
posuzování v kruzích
soutěže
chovný svod *

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

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
1. termín*

29.7.2011

2. termín*

16.8.2011

*Datum poštovního razítka

TŘÍDY
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů
veteránů

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
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).
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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.
Nejkrásnější pes
Zadává se psovi a feně, kteří byli na Speciální výstavě ve třídě mladých oceněni
výstavy mladých**
známkou V1, CAJC.
Nejkrásnější pes
Do soutěže postupují psi a feny, kteří byli na Speciální výstavě ve třídách
výstavy**
mezitřída, otevřená, pracovní nebo vítězů oceněni známkou V1, CAC. Psi a feny se
hodnotí zvlášť.
Vítěz plemene (BOB) Vybírá se z Nejlepšího mladého jedince, Nejkrásnější psa nebo feny na klubové
výstavě a Nejlepšího veterána.
Vítěz výstavy (BIS)
Pes nebo fena na výstavě, kteří byli oceněni titulem BOB v jednotlivých plemenech
zúčastněných na výstavě.
**Tituly jsou vázány členstvím majitele psa v BK ČR.

SOUTĚŽE
Dítě a pes
Nejkrásnější pár psů
Chovatelská skupina

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.

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.

Basset telegraf 2/2011

15

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.

29.7.2011

16.8.2011

600 Kč
500 Kč
800 Kč
700 Kč
250 Kč

700 Kč
600 Kč
900 Kč
800 Kč
350 Kč

100 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč

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

UPOZORNĚNÍ
Ke dni 29.7. 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 Nejkrásnější
pes výstavy mladých nebo Nejkrásnější pes výstavy (viz výše odstavec Tituly).
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CHOVNÝ SVOD
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 jednotná cena

300 Kč
500 Kč
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. 16.08.2011. Požadavek na inzerci lze zaslat přímo na adresu
definovanou pro příjem přihlášek na výstavu.

UBYTOVÁNÍ V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
Nová Myslivna, Konopiště
Amber Hotel a Kemp

tel. 317 722 496, dvou a čtyřlůžkové pokoje
ceník - http://www.e-stranka.cz/novamyslivna/ubyt.htm

tel. 317 722 732
ceník - http://server.czi.cz/amberhotels_cz/hotel-konopiste/kemp.asp

KDE JE KONOPIŠTĚ?

Basset telegraf 2/2011

17

14. Bassetiáda Basset klubu ČR
3.7.2011, 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

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

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

Vezměte s sebou
Svého basseta nebo bassety, svoji rodinu, dobrou náladu,
ceny do tomboly a také očkovací průkaz Vašeho basseta.

Další informace
počítejte s tím, že sbor rozhodčích bude vylosován z 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 nebo 605 874 557 do
25.7.2007 (nebo Eva Kubová
tel.: 737 269 031, e-mail: e.kubova@volny.cz). Ubytovací kapacita je
36 lůžek.
Doporučujeme Vám:
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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Výsledky 25. Klubová výstava
BASSET KLUBU ČR
Račín, 28.5.2011
Rozhodčí výstavy
paní Kateřina Schwippelová

Sponzoři výstavy
Výhradní distributor krmiv
Purina PRO PLAN
pro ČR a SK
SAMOHÝL , a.s.
Smetanova 1058
512 51 Lomnice nad Popelkou

Statistika přihlášených psů a fen
plemeno

pohlaví
psi
feny
psi
feny
psi

BH
PBGV
BBG

štěňat
2
1

dorostu
4

mladých mezitřída otevřená pracovní
4
1
4
2
2
3
2
1
1
3
3

vítězů
3
2

veteránů
2

1

1

4

4

7

5

12

2

6

2

Soutěže
Chovatelská skupina
1.

Queen’s Hermelín, Basset Hound, chovatel Věra Křížová
od Berounky, Basset Hound, chovatel Věra Otevřelová

2.

3.

chov. Stanice Queen's Hermelín
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Celkem

20
12
5
4
1
42

Dítě a pes I. kategorie

1.

Justýna Mašková

BH

Zirco Queen's Hermelín

Dítě a pes – J. Mašková
Dítě a pes II. kategorie
1. Kamil Ličík
2. Marek Polakovič
3. Vojtěch Mašek
4. Adam Staněk

BH
BH
BH
BH

Fabien od Berounky
Cartier Queen's Hermelín
Cristina Queen's Hermelín
Gregor z Valachitu

Dítě a pes – K. Ličík

Basset telegraf 2/2011

20

Modrý gaskoňský basset
Pes - třída štěňat
1

Valmont Aledos - VN1
10.1.2011
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BBG/48
Laurin vom Kurathloch
Ing. Aleš Dostál
Zdeněk Žallmann, Vranov 48, 471 24 Mimoň

matka: Tara Aledos

Basset Hound
Psi - třída štěňat
2

3

Archibald Long Darling - VN1

2.1.2011
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5712
Mario Turguesa Playa
Lucie Sasynová
Pavel Krátký, Jenčice 98, 410 02 Lovosice

matka: Betty Zarzarroza

Navaro Lady Barnett´s - VN2
17.1.2011
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5723
Woferlow Single Malt
matka: Gina Lady Barnett´s
Lenka Zitová
Miloslava Šrámková, Na hrázi 479, 582 91 Světlá nad Sázavou

Psi - třída dorostu
4

5

Art Čečelka z Čečelic - VN2

25.9.2010
otec:
chovatel:
majitel:

7

matka: Cloe Gloomy Clown

Billie Joe Dina´s Way - VN3
17.11.2010
otec:
chovatel:
majitel:

6

ČLP/BH/5698
Cyril Bohemia Gorgony
Josef Zeman
Jaroslav Fořt, J.Seiferta 436, 506 01 Jičín

ČLP/BH/5705
Yannick Queen´s Hermelín
Ivana Wayhelová
Pavel Krátký, Jenčice 98, 410 02 Lovosice

matka: Yasmine Moravia Bray

Gilbert Queen´s Hermelín - VN4

24.9.2010
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5691
Horvári Murphy
Věra Křížová
Anna Přibylová, Štefánikova 45, 150 00 Praha 5

matka: Yulia Queen´s Hermelín

Gregor z Valachitu - VN1
10.9.2010
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5684
Cartier Queen´s Hermelín
Pavlína Hrabovská
Jiří Staněk, Poličná 478, 757 01 Valašské Meziříčí

matka: Eleonora z Valachitu

Psi - třída mladých
8

Aramis od Bouňovské studánky - VD4
29.11.2009
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5591
Estefano z Valachitu
matka: Bety z Hlubocké hájovny
Mgr. Jaroslav Rataj
Radim Janík, Za Školkou 623/21, 717 00 Ostrava Bartovice
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9

Bassbarr Kalypso Kid - V3
10.1.2010
otec:
chovatel:
majitel:

10

matka: Bassbarr Martha

Cheyney od Berounky - V2
10.1.2010
otec:
chovatel:
majitel:

11

ČLP/BH/5670
Bassbarr California Dreaming
William O´Loughlin
Aleš Chamrád, Rezkova 2, 700 30 Ostrava

ČLP/BH/5628
Viking Bohemia Horrido
Věra Otevřelová
Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd

matka: Yman Queen´s Hermelín

I´m Your Man v. Grunsven – V1, CAJC, Klubový vítěz mladých
5.6.2010
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5671
Electrifying Elvis v. Grunsven
matka: Swede Sun´s Kelsey
R.A.J. Smits
Pavlína Hrabovská, Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí

Psi - třída mezitřída
12

Gary Berny od Berounky – V1, CAC
10.9.2009
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5577
Yannick Queen´s Hermelín
matka: Zena v. Grunsven
Věra Otevřelová
Jindra Prchalová, Na Viničních horách 46/774, 160 00 Praha 6

Psi - třída otevřená
13

14

Fabien od Berounky – V1, CAC

15.8.2008
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5521
Estefano z Valachitu
Pavlína Hrabovská
Jiří Staněk, Poličná 478, 757 01 Valašské Meziříčí

matka: Calamity Jean Dominik

Hopsis Kenny Picollo Bombíto - VD4

27.10.2005
otec:
chovatel:
majitel:

16

matka: Bon-Soir od Berounky

Franco z Valachitu - V3
8.2.2009
otec:
chovatel:
majitel:

15

ČLP/BH/5492
Vera´s Valentine v. Grunsven
Věra Otevřelová
Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd

ČLP/BH/5108
Quo Vadis Moravia Bray
Iva Ondrušová
Milan Novák, Lánská 264, 250 65 Líbeznice

matka: Saga Iseb

Zirco Queen´s Hermelín – V2, ResCAC
31.5.2007
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5339
Leicester v. Hollandheim
Věra Křížová
Jana Polakovičová, Borač 48, 592 61 Doubravník

matka: Chipsi Queen´s Hermelín

Psi - třída pracovní
17

Fatys Feya od Berounky – V2, ResCAC

15.8.2008
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5495
Vera´s Valentine v. Grunsven
matka: Bon-Soir od Berounky
Věra Otevřelová
Kamil Běhoun, Cholevova 1473/41, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
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18

Yannick Queen´s Hermelín – V1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS

15.03.2007
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5285
Leicester v. Hollandheim
Věra Křížová
Soňa Viková, Pod Vrchem 1087/50, 312 00 Plzeň

matka: Night Queen Queen´s Hermelín

Psi - třída vítězů
19

20

Cartier Queen´s Hermelín - V3

8.5.2008
otec:
chovatel:
majitel:

matka: Night Queen Queen´s Hermelín

Cerruti Queen´s Hermelín – V1, CAC
8.5.2008
otec:
chovatel:
majitel:

21

ČLP/BH/5457
Longbody´s Dirty Harry
Věra Křížová
Jana Polakovičová, Borač 48, 592 61 Doubravník

ČLP/BH/5456
Longbody´s Dirty Harry
Věra Křížová
Soňa Viková, Pod Vrchem 1087/50, 312 00 Plzeň

matka: Night Queen Queen´s Hermelín

Eminescu z Valachitu – V2, ResCAC
23.5.2007
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5321
Leicester v. Hollandheim
Pavlína Hrabovská
Aleš Chamrád, Rezkova 2, 700 30 Ostrava

matka: Betsy od Hrbáčků

Feny - třída štěňat
22

Aristid Long Darling - VN1

2.1.2011
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5717
Mario Turguesa Playa
Lucie Sasynová
Lucie Sasynová, Malá Amerika 217, 683 52 Šaratice

matka: Betty Zarzarroza

Feny - třída mladých
23

Afrodita od Bouňovské studánky – V1, CAJC, Kl. vítěz ml., Nej. ml. jedinec

29.11.2009
otec:
chovatel:
majitel:

24

ČLP/BH/5592
Estefano z Valachitu
matka: Bety z Hlubocké hájovny
Mgr. Jaroslav Rataj
Mgr. Jaroslav a Lenka Ratajovi, Hory – Kloboučníkov 4, 259 01 Votice

Artemis Bohemia Horrido - VD2
9.2.2010
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5625
Velvet Bohemia Horrido
Ing. Iva Černohubová
Ing. Jiří Trupl, Rynárec 47, 394 01 Rynárec

matka: Zofia Queen´s Hermelín

Feny - třída mezitřída
25 Eliška Queen´s Hermelín – V1, CAC
8.9.2009
otec:
chovatel:
majitel:

26

ČLP/BH/5574
With Love of Riverside
Věra Křížová
Jiří Stupka, Hotel Bohemia 243, 384 73 Zdíkov

matka: Night Queen Queen´s Hermelín

Grace od Berounky - V2

10.9.20009
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5578
Yannick Queen´s Hermelín
Věra Otevřelová
Ivana Wayhelová, Hovorany 575, 696 12 Hovorany
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27

Hascellia od Berounky - --

19.10.2009
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5588
Cerruti Queen´s Hermelín
Věra Otevřelová
Milan Novák, Lánská 264, 250 65 Líbeznice

matka: Bon-Soir od Berounky

Feny - třída otevřená
28

Alma z Babetčiny boudy - VD2
6.2.2006
otec:
chovatel:
majitel:

29

ČLP/BH/5136
Quo Vadis Moravia Bray
Hana Kličková
Jitka Kordíková, Blatnice 139, 330 25 Blatnice

matka: Babetka Picollo Bombíto

Cristine Queen´s Hermelín – V1, CAC, Klubový vítěz

8.5.2008
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5458
Longbody´s Dirty Harry
Věra Křížová
Jiří Mašek, Městec 2, 538 63 Chroustovice

matka: Night Queen Queen´s Hermelín

Feny - třída vítězů
30

Betty Zarzarroza – V2, ResCAC
11.8.2008
otec:
chovatel:
majitel:

31

ČLP/BH/5489
Vera´s Valentine v. Grunsven
Ing. Hana Lázničková
Lucie Sasynová, Malá Amerika 217, 683 52 Šaratice

matka: Sympathy Queen´s Hermelín

Eleonora z Valachitu – V1, CAC

23.5.2007
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/5326
Leicester v. Hollandheim
matka: Betsy od Hrbáčků
Pavlína Hrabovská
Pavlína Hrabovská, Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí

Feny - třída veteránů
32

Ira z Mařenické fořtovny - V2

19.02.2000
otec:
chovatel:
majitel:

33

ČLP/BH/4426
Bassbarr Danilo
Ing. Jan Louda
Jaroslav Fořt, J.Seiferta 436, 506 01 Jičín

matka: Nely z Mařenické fořtovny

Night Queen Queen´s Hermelín – V1, Nejlepší veteránka

14.10.2002
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/BH/4793
Champ Dominik
Věra Křížová
Věra Křížová, Popelova 22, 620 00 Brno

matka: Chipsi Queen´s Hermelín

Petit Basset Griffon Vendéen
Psi - třída mladých
34

Fiddo Dido od Bouňovské studánky – V1

15.5.2010
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/PBG/389
Heartland Ethan Czech Silver
Mgr. Jaroslav Rataj
Alena Zradičková, Oblouková 206, 289 11 Tatce
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Psi - třída mezitřída
35 Cris z Falenky – V1, CAC
6.8.2009
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/PBG/383
Neptun Icking
matka: Chanel Elve Bohemica
Alena Jílková
Jiří Veselý, Vrchlického 92, 533 45 Čeperka Opatovice n. L.

Psi - třída otevřená
36

Archibald Duo Fído – V2, ResCAC

18.12.2008
otec:
chovatel:
majitel:

37

38

ČLP/PBG/350
Hubert Elve Bohemica
Markéta Chroboková
Ing. František Bzonek, Plavy 93, 468 46 Plavy

matka: Demmi Avora

Batull z Muglinovské zahrady - VD3

28.4.2009
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/PBG/366
Veron des Ronsailleurs de la Combe
Ing. Hana Spoustová
Ing. Vladimíra Hajduková, Hálkova 28, 702 00 Ostrava

matka: Greta Garbo Fanfán

Calimero Haliba – V1, CAC, Klubový vítěz

24.1.2009
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/PBG/354
Hubert Elve Bohemica
matka: Dixie Avora
Hana Babová
Lenka Žlábková, Maršála Žukova 1516, 565 01 Choceň

Feny - třída otevřená
39

Adelaide Duo Fído – V1, CAC

40

Aghate Duo Fído - V3

18.12.2008
otec:
chovatel:
majitel:

18.12.2008
otec:
chovatel:
majitel:

41

ČLP/PBG/351
Hubert Elve Bohemica
matka: Demmi Avora
Markéta Chroboková
Markéta Chroboková, Radotínská 44, 252 28 Černošice

ČLP/PBG/352
Hubert Elve Bohemica
matka: Demmi Avora
Markéta Chroboková
Markéta Chroboková, Radotínská 44, 252 28 Černošice

Karren Avora - V2

6.4.2008
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/PBG/327
Hubert Elve Bohemica
Vlasta Klonfarová
Petra Nováková, Středová 94, 100 00 Praha 10

matka: Ester-Hazy Fanfán

Feny - třída vítězů
42

Demmi Avora – V1, CAC, Klubový vítěz, BOB

31.08.2005
otec:
chovatel:
majitel:

ČLP/PBG/249
Cerik Fanfan
Vlasta Klonfarová
Pavel Chrobok, Radotínská 44, 252 28 Černošice
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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“.
6. Pořadí stanoví výcvikář klubu dle výsledků zaslaných pořadatelem zkoušek a soutěží.
7. Termín uzávěrky je stanoven na 31.12.2011 (datum poštovního razítka)
8. 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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Zápis z členské schůze BK ČR ze dne 28.5., Račín
Přítomno: 33 členů Basset klubu dle presenční listiny
Program: 1/ Zahájení
2/ Zpráva ekonoma
3/ Zpráva výcvikáře
4/ Zprávy poradců chovu
5/ Předání pohárů
6/ Diskuse a závěr
Ad 1/ Schůzi zahájila předsedkyně BK paní Kateřina Schwippelová.
Ad 2/ Zprávu o hospodaření klubu přednesla ekonomka BK paní Věra Křížová.
Vzhledem ke snižování členské základny a zvyšování nákladů, je třeba výrazně šetřit,
což se prozatím Výboru BK daří.
Plán hospodaření na rok 2011 byl členskou schůzí jednohlasně schválen.
Zpráva ekonomky a rozpočet je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Ad 3/ Ing. Václav Jedlička informoval o výsledcích na zkouškách v loňském roce, a ještě
jednou pogratuloval paní Lence Ratajové, jejíž fena Bety z Hlubocké hájovny, jako
první basset získala titul Diviačiar.
Dále pozval všechny zájemce na zkoušky, které se budou konat v letošním roce ( BZH
v Blansku říjen, BZH a BZ ve Velkém Šenově říjen, BZH na Slovensku v září)
Ad 4/ Hlavní poradce chovu pan Jiří Mašek informoval, že v loňském roce 2010, ze 12 nahlášených krytí, byly 3 vrhy a narodilo se 18 štěňat.
Uchovněno v roce 2010 bylo 13 jedinců BH.
Poradce chovu pro PBGV pan Mgr. Jaroslav Rataj informoval, že v loňském roce 2010
se u plemene GBGV neuskutečnil žádný vrh štěňat. U plemene PBGV byly ze 4 nahlášených krytí 4 vrhy a narodilo se štěňat.
Uchovněno v roce 2010 bylo 5 jedinců PBGV.
Dále upozornil na problém úzké chovatelské základny a na možné důsledky krytí
stále stejným psem. O štěňata BH i PBGV je stále zájem.
Ad 5/ Na členské schůzi byly předány tyto poháry:
Český šampion: Dragon´s Star Queen´s Hermelín, (V.Křížová)
Cartier Queen´s Hermelín, (J.Polakovičová)
Fatys Feya Od Berounky, (K.Běhoun)
Archie Jesenický Horal, (M.Rudolf)
Ynes Bohemia Horrido, (I.Černohubová)
Klubový šampion: Cartier Queen´s Hermelín, (J.Polakovičová)
Cerrruti Queen´s Hermelín, (S.Viková)
Eleonora z Valachitu, (P.Hrabovská)
Cyril Bohemia Gorgony, (M.Šrámková)
Heartland Ethan Czech Silver, (P.Urbánková)
Vítěz Výstavního poháru 2010: Ynes Bohemia Horrido, (I.Černohubová)
Cyril Bohemia Gorgony, (M.Šrámková)
Vítěz Pracovního poháru 2010: Dragon´s Star Queen´s Hermelín (V.Křížová)
Bety z Hlubocké hájovny, (Ratajovi)
C.I.E.: Cerik Fanfan, (T.Vlk)
Yannick Queen´s Hermelín, (S.Viková)
C.I.B.: Clara Queen´s Hermelín, (V.Křížová)
Ad 6/ Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Schůzi ukončila K.Schwippelová a popřála všem
úspěchy na následující Klubové výstavě.
Zapsala Vendula Vrabcová, Račín 28.5.2011
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Názor na nový standard BH – W. O'Loughlin
Názor na nový standard BH - P. Sunebring
Informace z ČMKU
Pozvánka na výcvikový den
Poruchy línání a růstu srsti
Okénko zpráv z chovu PBGV
26. Klubová výstava BK ČR - Konopiště
14. Bassetiáda Vojtěchov
25. Klubová výstava BK ČR - Račín
Vyhlášení pohárů na rok 2011
Zápis z členské schůze BK ČR
Obsah
Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR

1
2
2
3
4
5
7
8
9
10
11
13
14
18
19
26
27
29
30

Toto číslo bylo dáno do tisku dne 11.7.2011 a mělo by vyjít v týdnu od 18.7.2011.

Uzávěrky BT v roce 2011

BT 3/2010 – 01.12.2011 (uzávěrka 15.11.2011)

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

Obálka
Přední strana obálky: BIS Klubové výstavy BK ČR Račín, Yannick Queen's Heremlín
Zadní strana obálky: Společné foto výboru k narozeninám V. Jedličky, Račín 2011
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50 Kč
400Kč
zdarma

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

Kárná komise

předseda:
Ivana Wayhelová

předseda:
Lenka Ratajová

Hovorany 575, 69612 Hovorany
tel.: +420 723 00 99 32
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
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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Dárek pro výcvikáře Basset klubu Václava Jedličku k jeho 70. narozeninám.
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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