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Adresář členů výboru Basset klubu ČR

předseda:

Kateřina Schwippelová

U Mlýna 8

267 29 Zadní Třebáň

tel.: +420 603 261 210

e-mail: schwippelova@seznam.cz

hlavní porhlavní poradce chovu:

Jiří Mašek

Městec 2

538 63 Chroustovice

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

e-mail: masek.jirka@worldonline.cz 

místopředseda:

Soňa Viková

Pod vrchem 50, 312 00 Plzeň

tel.: +420 603 820 844, +420 371 523 380
e-mail: sona.vikova@seznam.cz

výcvikář:

Ing. Václav Jedlička

9. května 533
664 56 Blučina

tel.: +420 547 235 381, +420 737 703 959
e-mail:

jednatel:

Vendula Vrabcová

Prácheň 168
471 14 Kamenický Šenov

tel.: +420 487 727 740, +420 732 571 122
e-mail: vendula.vrabcova@seznam.cz

ekonom:

Věra Křížová

Popelova 22
620 00 Brno

tel.: +420 545 219 777, +420 723 548 643
e-mail: hermelins@gmail.com 

tiskový referent:

Aleš Chamrád

Rezkova 2

700 30 Ostrava
tel.: +420 724 118 584

e-mail: chamrad@volny.cz

matrikář:

Jana Polakovičová

Borač 48

592 61 Doubravník
tel.: +402 604 998 266

e-mail : jpolakovicova@seznam.cz

zástupce VBK pro PBGV – poradce chovu PBGV:

Mgr. Jaroslav Rataj

Hory-Kloboučníkov čp. 4

259 01 Votice

tel.: +420 606 767 639
e-mail: jarda.rataj@seznam.cz

Sponzor

http://www.proplan.cz

člen výboru

Helena Partlová
Václavice 103
463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: +420 482 723 188, +420 736 765 088
e-mail: dominik@web-dog.net

http://www.bassetklub.cz
e-mail: bassetklub@seznam.cz
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Slovo předsedkyně – v zastoupení

Vážení a milí členové klubu, přátelé a kamarádi,

ač úvodník každého čísla je výsadou předsedkyně našeho klubu, byl jsem požádán, abych se této 
milé povinnosti pro tentokráte ujal. Chýlí se postupně ke konci rok, kdy jsme společně načali třetí  
desetiletí činnosti našeho klubu a upřímně nebyl to rok nijak povzbudivý. Členská základna nám 
stabilně klesá, každoročně zapisujeme méně a méně vrhů, a to jak ušatých, tak chlupatých (ten 
dokonce pouze jeden!!!), a co je horší, že i při tak malém zápisu štěňat nám naše štěňata zůstávají  
mnohdy do pěti až sedmi měsíců u chovatelů, protože není odbyt. To rozhodně nejsou povzbudivá 
zjištění, ale je to krutá realita, a to, s čím se potýkali před dvěma lety chovatelé PBGV, zažívají dnes 
i chovatelé bassetů. 

Jediná cesta je, abychom všichni, celý klub bez ohledu na to, zda je někdo člen výboru, 
komise  nebo  řadový  člen,  dělali  vše  pro  maximální  propagaci  našich  plemen.  Basset,  malý 
vendéen, velký vendéen jsou všechno milá plemena, která si propagaci zaslouží. Pro příští rok jsme 
se rozhodli u nás v naší honitbě uspořádat pro naše ušouny a chlupatce výcvikový den, abychom 
umožnili našim členům připravit své miláčky na zkoušky z výkonu. Věřte tomu, že i když vezmete 
basseta z gauče, rád se vám po tom lese proběhne a rád vám vypracuje nějaký ten dosled. Pak už 
je pouze krok k tomu, abyste se domluvili s nějakým mysliveckým sdružením ve vašem okolí a v 
případě potřeby jim s dosledy poraněné zvěře pomohli. Basset to dokáže. Vím, že to nejsou moc  
povzbudivá slova, ale opravdu se o propagaci a prezentaci basetů musíme zasadit všichni a pouze 
výstavy k tomu nestačí.

Přeji vám všem i vašim čtyřnohým kamarádům příjemné prožití Vánočních svátků, pevně 
věřím, že ani na ně u vás Ježíšek nezapomene. Do nového roku vám přeji hodně štěstí,  zdraví,  
spokojenosti, to co se obvykle přeje a hlavně, aby ten nadcházející rok byl klidnější a úspěšnější než 
ten letošní. 
Takže na Nový rok pevný krok a mnoho štěstí v novém roce.

Všechny zdraví Jaroslav Rataj  

POZOR
Nezapomeňte zaplatit členské příspěvky do konce roku!

POZOR

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
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Kalendář Basset klubu ČR 2012
Datum Typ Místo Rozhodčí Uzávěrka

9.6.2012 Klubová Konopiště Radziuk Svietlana (Bělorusko) 9.4.2012, 16.5.2012

28.7.2012 Bassetiáda Hostinec u posledního Mohykána 
(Vojtěchov)

Budou vybráni z účastníků na místě

8.9.2012 Speciální Rokytno, Penzion u Martina Partlová Helena 9.7.2012, 16.08.2012

Kalendář zkoušek 2012
Datum Typ Místo Druh Informace

květen BZH Blučina Pohár K. Schwippelové Ing. Jedlička

září BZH Lučenec, SK Mezinárodní BZH Ing. Jedlička
říjen BZH Blučina Memoriál M. Doubka Ing. Jedlička

Vítáme nové členy BK
Knopp Jiří Vísková Marcela Ing.Hylebrant Josef 

Noví šampióni

Titul „C.I.E.“ byl udělen  
BH - Cerruti Queen´s Hermelín, maj. Soňa Viková

BH - Cyril Bohemia Gorgony, maj. Miloslava Šrámková

Titul „C.I.B.“ byl udělen  
BH - Cerruti Queen´s Hermelín, maj. Soňa Viková

BH - Cyril Bohemia Gorgony, maj. Miloslava Šrámková

Titul „Český grand šampión“ byl udělen  
BH - Yasmine Moravia Bray, maj. Ivana Wayhelová

Titul „Český junior šampión“ byl udělen  
BH - Grace od Berounky, maj. Ivana Wayhelová

Titul „Slovinský šampión“ byl udělen  
BH - Cyril Bohemia Gorgony, maj. Miloslava Šrámková

Titul „Grand šampión Slovenska“ byl udělen  
BH - Yasmine Moravia Bray, maj. Ivana Wayhelová

BH - Cyril Bohemia Gorgony, maj. Miloslava Šrámková

Titul „Junior šampión Slovenska“ byl udělen  
BH - Grace od Berounky, maj. Ivana Wayhelová

Blahopřejeme !
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nformace z ČMKU
Vzteklina je stále ve světě problémem
Naši chovatelé, kteří cestují se svými psy za hranice, a to zejména mimo EU, dobře vědí o riziku 
vztekliny. Řada států se stále potýká s problémem vztekliny, a proto i v našem veterinárním zákoně 
platí povinnost chovatele zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí ve stáří od 3 – 6 
měsíců očkováni proti vzteklině a poté byli podle doby účinnosti předchozí použité vakcíny 
přeočkováni. Délku trvání imunity po vakcinaci a termín další vakcinace sdělí veterinární lékař. 
Pohybuje se zpravidla v rozmezí 1 – 3 let. 
I turisté by si ale měli uvědomit, že reálné nakažení vzteklinou na ně číhá v Turecku, na Balkáně, v 
severní Africe, v Egyptě, ale i v asijských zemích. Jelikož jde opravdu o smrtelné onemocnění, není 
dobré toto nebezpečí brát na lehkou váhu. Aby se toto riziko minimalizovalo, lze i u lidí provádět v 
současné době očkování, které musí být provedené v dostatečné době před odjezdem do zahraničí 
tak, aby se stihla vytvořit imunita.
Mezinárodní úřad pro zdraví zvířat (OIE) je si toho velmi dobře vědom a vyhlašuje celosvětový 
program na tlumení vztekliny. Ten spočívá především ve snaze důsledně uplatňovat očkování 
vnímavých zvířat. Ve svém aktuálním vyjádření OIE konstatuje, že každých deset minut někdo ve 
světě na vzteklinu zemře. Uvádí se doložitelných 55 000 úmrtí lidí ročně, s tím, že skutečné číslo 
může být o hodně vyšší. Na 99  %  případů je způsobeno pokousáním infikovaným psy, ale třeba i 
opicemi. Vzteklina způsobuje více úmrtí, než jakékoliv jiné infekční onemocnění. Ohrožené jsou 
zejména děti, ale i turisté.
Doporučení je postupovat tak, jako v těch evropských zemích, které se se vzteklinou již vypořádaly 
- vakcinace vnímavých zvířat, tj. psů samozřejmě, ale i zvířat, které jsou rezervoárem nákazy, v 
Evropě jsou to nejčastěji lišky. Velice problematické jsou pak v některých zemích populace 
zdivočelých pouličních psů a koček, které představují velké riziko pro obyvatelstvo i pro případné 
turisty.
V ČR je riziko vztekliny v současné době malé, poslední případ byl zaznamenán právě u lišek v 
dubnu 2002, za zemi prostou nákazy jsme byli OIE uznáni v roce 2004 a od roku 2010 už orálně 
nevakcinuje divoké lišky, a to díky dobré nákazové situaci nejen u nás ale i v okolních státech. 
Pokud dojde k pokousání, je chovatel povinen zajistit, aby bylo zvíře, které poranilo člověka, 
veterinárně vyšetřeno. Zpravidla se toto klinické vyšetření provádí 1. a 5. den po pokousání, a to i v 
případech, že bylo zvíře řádně vakcinováno. 
Proto považujeme za vhodné připomenout všem chovatelům psů zákonnou povinnost vakcinovat 
psy ve stáří 3 – 6 měsíců a pak je pravidelně přeočkovávat. Při cestování do rizikových oblastí pak 
doporučujeme zvážit vakcinaci proti vzteklině a konzultovat možnosti vakcinace s humánním 
lékařem. Po pokousání neznámým zvířetem v zahraničí je nutné ihned po návratu vyhledat 
odbornou lékařskou pomoc.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Změna nařízení (ES) č.998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny 
zvířat v zájmovém chovu
Od 1.ledna 2012 nebude při cestě do Velké Británie, Irska, Švédska  a na Maltu z ostatních států EU 
již nebude nutné serologické vyšetření krve na stanovení hladiny protilátek proti vzteklině. Velká 
Británie, Irsko a Malta budou požadovat  identifikační označení zvířete čipem, pas a  platnou 
vakcinaci  proti vzteklině. Identifikační označení psa musí být provedeno před vakcinací. Otázka 
ošetření proti zevním a vnitřním parazitům (echinokokóza, klíšťata), bude upřesněna. V případě 
Švédska bude požadováno identifikační označení psa čipem. Pokud je čitelné, bude tolerováno i 
tetování, pouze ale v případě, že bylo provedeno před 3.7.2011. Dále bude požadován pas a platná 
vakcinace proti vzteklině. I tady platí, že identifikační označení psa musí být provedeno před 
vakcinací. Ošetření proti echinokokóze nebude při cestě do Švédska požadováno. Bližší informace 
jsou k dispozici na stránkách Státní veterinární správy.

Vladimíra Tichá
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Všichni psi v ČR čip mít nemusejí
Samozřejmě by to byl ideální stav, aby každý pes u nás byl označen čipem, ale žádný zákon to 
nenařizuje. Obce toto označování podporují a poskytují i na takovéto označení příspěvek, nicméně 
zatím to povinné není.
Ovšem povinné je to při vycestování z ČR do jiného členského státu EU.
Jelikož se zdá, že některým chovatelům stále nejsou jasné některé skutečnosti, opakujeme, že ten, 
kdo vycestuje z ČR do jiné země EU se psem po 3. 7., musí mít psa označeného pouze čipem, 
(přičemž Evropská Komise posléze upřesnila, že bude nadále akceptováno tetování, které bylo 
provedeno před 3. 7. 2011).
Na svých webových stránkách Komise totiž 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, vydala Komise toto 
stanovisko:„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“.
I když je možné za zmíněné podmínky psy cestující z ČR do ostatních zemí EU nečipovat, jistě 
neudělá chybu ten, kdo tak učiní. Dost možná předejde nedorozumění, ke kterému by mohlo dojít 
při kontrole odpovídajícím orgánem v případě, že by tetování posoudil jako špatně čitelné. Ostatně 
výhody čipu jsou nesporné, mimo jiné je například snadná identifikace kdyby se pes ztratil. Lze tedy 
doporučit nechat si psa takto označit, i když s nimi za hranice chovatel nezamíří.

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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Výcvikový den Basset Klubu 

Výcvikový den se koná o víkendu 29. a 30 dubna 2012 v honitbě Mysliveckého sdružení Kozina 
Neustupov, okres Benešov. V lesním komplexu „Maňák“.
První den:
8.00 – 8.30 sraz účastníků – na louce u lesa v lokalitě „Na Kloboučku!"
8.30 – 9.15 informace o disciplínách BZH a BZ a způsobu nácviku
9.15   rozdělení do skupin a odchod na pracoviště
9.30 – 13.00 práce na nepobarvené stopě
13.00 – 14.00 oběd
14.00 – 14.30 poslušnost
14.30 – 15.00 odložení a vodění na řemeni
15.00 – 16.00 vyhodnocení prvního dne a příprava a rozdělení na druhý den
16.30 odjezd zájemců na obůrku (asi 12 km)
Druhý den
7.30 - 8.00  sraz účastníků – na louce u lesa v lokalitě „Na Kloboučku!"
8.00 – 8.15 informace o disciplínách BZ 
8.15  rozdělení do skupin a odchod na pracoviště
8.30 – 12.00 následování, práce na pobarvené stopě
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 14.00 odložení
14.00 – 15.00 nahánění
15.00 – 16.00 vyhodnocení druhého dne, odjezd účastníků

Podle  počtu  přihlášených  psů  je  třeba  zajistit  potřebný  počet  stopních  drah  (jeden 
přihlášený  pes  =  jedna stopní  dráha),  proto  žádáme všechny  zájemce,  aby  nejpozději  do  30. 
března  2012 nahlásili  počet  psů,  aby  bylo  možno  odpovídající  počet  drah  připravit.  Závazné 
přihlášky zasílejte e- mailem na adresu: jarda.rataj@seznam.cz 

V případě, že se pak nebudete moci této akce zúčastnit, dejte prosím včas vědět. Po oba 
výcvikové  dny  bude  zajištěno  v lese  občerstvení  členy  mysliveckého sdružení.  Příprava bude 
probíhat podle stávajících zkušebních řádů s poukazem na případné novinky.
K dnešnímu dni evidujeme závazné přihlášky p.  Vendulka Vrabcová (1  pes),  p.  Bzonek (1),  m.  
Pazderníkovi (2x). Ti se pochopitelně již hlásit nemusí.

OČKOVACÍ PRŮKAZY VAŠICH PSŮ S SEBOU!!!

Na výcvikový den se nebudou posílat žádné pozvánky jako na zkouškách, pouze vám e-
mailem potvrdíme, že jsme Vaši přihlášku obdrželi a zaevidovali. Seznam přihlášených 
bude vyvěšen na stránkách Bassetklubu ČR

Ubytování v okolí Votic:
Penzion Blesk (Votice) – tel. 606 773 003, e-mail: ivanakytlerova@seznam.cz,

(noc 250-300,- Kč)
Ubytování Rufus – tel. 604 238 424, e-mail: jitka.marsickova@seznam.cz,

(noc 250,- Kč)
Agrofarma Pičín – tel. 721 857 751 – pan Milan Braný

(noc 260,- Kč/osoba nebo 390,- Kč dvoulůžkový pokoj)
Farma Zahradnice – tel. 602 334 634 nebo 608 270 761, e-mail: farma@zahradnice.cz

(noc 350,- Kč)
Uvedené ceny jsou platné pro letošní rok. 

Další ubytování lze zjistit na webových stránkách Mikroregionu Džbány.
                                                                              Těší se na Vás Jaroslav a Lenka Ratajovi
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Ze zkoušek BZH
Mezinárodní BZH, Lučenec – MS Velká Ves 24.9.2011

Zkoušky proběhly,  jak již  tradičně v revíru PZ Velká Ves.   Zkoušky byly jako vždy velmi dobře 
připravené díky obětavé práci výcvikáře pana Ladislava Petržela, který zároveň vykonával funkci  
hlavního rozhodčího.. Bylo přihlášeno  celkem 9 psů,zúčastnilo se a ukončilo zkoušky všech 9. BK 
ČR reprezentoval pan Aleš Chamrád se psem Bassbarr Kalypso Kid. Skončil v I. ceně a obdržel titul 
CACT. Přepočtem na náš zkušební řád získal 210 bodů.
Tabulka:
Kelila Danda Bohemia Vrtíkovy A. a K. GBGV 72b. I.cena CACT
Geronimo Queens Hermelín Bárta Igor BH 56b. II.cena
Arisa spod Macovho vrchu Lupták Martin Sl. Kopov 66b. II.cena
Horda spod Kokavskej varty Priatka Matěj Sl. Kopov 66b. I.cena ResCACT
Kawi Danda Bohémia Vrtíkova A a K GBGV 61b. II.cena
Bassbarr Kalypso Kid Chamrád Aleš BH 72b. I.cena CACT
Helios spod Kokavskej varty Sojka Pavel Sl. Kopov 92b. I.cena CACT,CACIT
Bred z Třešňové zahrady Pořadrk Petr Štýrský brakýř 66b. I.cena CACT
Jasmína Tanya Stafis Výboch Matúš Patterdale teriér 92b. I.cena CACT

Memoriál Miloše Doubka – BZH – Černá Hora, okr. Blansko  1.10.2011 
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Zkoušky proběhly za jasného a teplého počasí. Z celkového  počtu 16 přihlášených psů se zkoušek 
zúčastnilo  15  psů,  3  psi  neobstáli.  Naše  dvě  reprezentantky  nebyly  na  zkoušky  dostatečně 
připravené a proto dopadly tak, jak dopadly. Dále bez komentáře.  Jinak úroveň předvedených psů 
byla  na dobré úrovni.
Vítězem zkoušek se stal  německý brakýř Agar z Měnínského lesa, vůdce pan ing. Jiří Indra. 
Tabulka:
Eso z Varhoště Rafaj Evžen Sl.kopov 174b. III.cena
Bris od Punkvy Literáková Petra Bernský honič neobstála
Agar od Měnínského lesa Indra Jiří Německý brakíř 244b. I.cena
Daffi Queen's Hermelín Schwippelová K. BH neobstála
Danni Queen's Hermelín Schwippelová K. BH 113b.
Irma Nioradze Roborovski Sladčíková Helena Bloodhaund nenastoupila
Ron ze Stružského dvora Melničáková Petra Border teriér 174b. III.cena
Kan ze Švábenské nory Dokoupil Jiří Border teriér 244b. I.cena CACT
Cedra Kutcher Kučera Josef Parson russel ter. 209b. I.cena CACT
Corantijn Ponny Express Kelblová Zuzana Irský teriér 224b. II.cena
Lesan z Rechte Kouřil Petr Jezevčík st.drsn. 224b. II.cena
Archie Aneklety Ptáček Jiří Irský teriér neobstál
Besi z Bětnického údolí Ptáček Jiří Irský teriér 164b. II.cena
Anny od Nezvalů Nezval Petr Jagdteriér 214b. I.cena
Kit z Nárožnova dvora Boháč Vlastimil Jezevčík st.drsn. 224b. I.cena
Hal z Větrné vsi Chromý Josef Štýrský brakýř 111b. obstál

Klubové BZH – Velký Šenov, 23.10.2011
Dle hodnocení hlavního rozhodčího byla organizace zkoušek výborná, terén byl dobře vybraný. 
Tyto zkoušky nemohu jinak hodnotit, protože jsem se jich nezúčastnil. 
Tabulka:
Danni Queen's Hermelín Schwippelová K. BH 216b. I.cena
Daffi Queen's Hermelín Schwippelová K. BH 186b. II.cena
Cita z Příbramského Sodíšek Martin Jezevčík st.hla. Neobstál
Baron od Sekerky Král Václav Welsh teriér 205b. II.cena
Anabelle Glass Bead Plašek Karol Beagle 206b. I.cena

výcvikář klubu
Václav Jedlička
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BZH Lučenec 2011
Dne  24.9.  jsme  se  s  Kalypsem zúčastnili  Barvářských  zkoušek  honičů,  které  se  konaly  blízko 
motorestu Halier v Lučenci. Sešlo se nás celkem devět psů různých ras. Sluníčko pěkně hřálo a 
optimisticky povzbuzovalo k práci. Po předešlé přípravě jsme měli i obavy, zda vše zvládneme. On 
Bassbarr je takový divočák sám o sobě a lovil by vše co se pohne. Největší strach jsme měli, jak se  
zachová  u  kusu.  To  je  totiž  problém  nás,  panelákových,  kteří  mají  problém  sehnat  někde 
dobrovolníka z řad černé zvěře, který by se nechal očuchávat nějakým ušatým stvořením. 
Na zkoušce jsme se potkali se známými, hlavně ze Slovenska. V případě manželů Bártových jsme 
byli rádi, že někdo obavy sdílí s námi. I na nich bylo vidět, že mají nervy napnuté. 
Po nástupu a zahájení jsme si vylosovali číslo a odebrali se do honitby. 
To co ukázal Kalypso na stopě bylo nádherné, až nám vlály vlasy, v té rychlosti si ani nevšiml 
zálomu a musel se vrátit, ale vše provedl sám, takže bez ztráty. U kusu se projevily naše obavy jako 
opodstatněné, bylo to pro něj překvapení „voní to jako spárka, ale není to spárka“. Škoda, reakce 
byla vlažnější než jsme chtěli.
Odložení nám problém nedělalo, ale přesto jsme zvolili variantu s uvázáním na řemeni. Jediné co 
psa vyrušilo byl štěkající vendén od vedle. Také vodění na řemeni bylo v pořádku.
Terén v těchto lokalitách je velmi dobrý pro potřeby takovýchto zkoušek. Pokud mohu srovnávat s 
Blučinou, jde o přehledný porost bez záludností. 
Po zkouškách jsme se odebrali k pohoštění u rodiny Petrželových, podával se domácí guláš, vpravdě 
bylo znát, že jsme blízko maďarských hranic. Bylo třeba čekat, až rozhodčí připraví výsledky a sepíši 
vše podle řádů. 
Vyhodnocení zkoušek bylo pro nás velmi milým překvapením, Kalypso zvládl vše v I. ceně a získal 
titul CACT, v což jsme vůbec nedoufali a jsme za to rádi. Celkovým počtem bodů 72, po přepočtu na 
český výcvikový řád 210, se umístil na třetím místě ze všech psů na zkouškách a to je velmi dobré. 
Snad jsme tímto reprezentovali Basset Klub ČR jak se patří.
Poděkování patří všem organizátorům zkoušek, za kvalitně připravené BZH, dále za pomoc 
děkujeme Vaškovi Jedličkovi, manželům Kohoutovým a Hrabovským. Tito nám byli rádci největšími.
Tento úspěch nám vnukl myšlenku, zda bychom se s Kalypsem nepokusili získat titul šampiona 
práce. Ale to je o čase a cvičení. Budoucnost ukáže.

Lovu zdar
manželé Chamrádovi 

a 
Bassbarr Kalypso Kid
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Okénko zpráv z chovu PBGV

Narozené vrhy:
poř.č.      datum vrhu             chovná stanice         Otec/Matka             počet psů/fen 
1.           9.7.2011               z Falenky              Neptun Icking/Chanel Elve Bohemica    2/5

Nahlášená krytí:
poř.č.      datum krytí      majitel feny                krytá fena                  krycí pes          očekávání vrhu 
nebylo nahlášeno žádné krytí!!!

Nově uchovnění jedinci:
Psi: 
FIDO DIDO od Bouňovské studánky
Vržen: 15. 5. 2010, zbarvení trikolor, (registrační číslo chovného - psa 3/11)
O: Heartland Ethan Czech Silver, M: Cony od Bouňovské studánky,
Majitel: Alena Zradičková, Oblouková 206, Tatce, PSČ 289 11 Tatce, 
tel. 728 15 241, alene6@seznam.cz,
Výstavní ocenění:  výborný,  
Zkoušky: 0
Chovný svod 28.5. 2011 – A-C zn. 5, D- zn. 4, E zn. 5, F- zn. 4, G-I zn. 5, J zn. 4, K-zn. 5, L zn.- 4, M, N 
zn. 5, O zn. 4. 
Feny: 0

                                                                                                          Mgr. Jaroslav Rataj
                                                                                                 Poradce pro PBGV

Vrhy Basset Hound

25.9.2011 OD BÍLÝCH JELENŮ - ROMAN ŠLECHTA
O. CYRYL BOHEMIA GORGONY, M. DESDEMONA Z VALACHITU pes/fena 3 / 4

29.9.2011 ANNIE VAN HALLEN –  ANNA PODROUŽKOVÁ
O. CERRUTI Q.H., M. FIONA OD BEROUNKY pes/fena 1 / 4

5.10.2011 OD BOUŇOVSKÉ STUDÁNKY –  JAROSLAV RATAJ
O. CERUTTI Q.H., M. BETY Z HLUBOCKÉ HÁJOVNY pes/fena 3 / 4

Jiří Mašek
Poradce chovu
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Výsledková listina 26. Klubové výstavy
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)

Soutěž mladý vystavovatel II. kategorie

1. místo - Kamil Ličík BH - Fabien od Berounky
2. místo – Adam Staněk BH – Gregor z Valachitu
3. místo – Vojta Mašek BH – Cristine Queen's Hermelín

Soutěž nejlepší chovatelská skupina

1. místo - Věra Křížová Queen´s Hermelín
2. místo - Věra Otevřelová Od Berounky

Basset Artesian Normand

Feny - třída dorostu

1 Guili-Belle de Lou Chicoye – nezúčastnil se
1.2.2011 2011000171

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

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

Petit Basset Griffon Vendéen

Psi - třída mladých

2 Fleck od Bouňovské studánky - VD1
15.5.2010 ČLP/PBG/388

otec:  Heartland Ethan Czech Silver matka: Cony od Bouňovské studánky
chovatel: Mgr. Jaroslav Rataj

majitel: Patricie Tůmová, U školky 250, 664 34 Moravské Knínice

Feny - třída mladých

3 Dora Haliba – nezúčastnil se
26.8.2010 ČLP/PBG/407

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

majitel: Jiří Knopp, Chodov 62, 345 33 Chodov
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Feny - třída otevřená

4 Adelaide Duo Fído – V1, CAC, NFV, BOB
18.12.2008 ČLP/PBG/351

otec:  Hubert Elve Bohemica matka: Demmi Avora
chovatel: Markéta Chroboková

majitel: Markéta Chroboková, Radotínská 44, 252 28 Černošice

5 Aghate Duo Fído – V2, ResCAC
18.12.2008 ČLP/PBG/352

otec:  Hubert Elve Bohemica matka: Demmi Avora
chovatel: Markéta Chroboková

majitel: Markéta Chroboková, Radotínská 44, 252 28 Černošice

Basset Hound

Psi - třída štěňat

6 Malrich Diamondback - VN1
6.5.2011 H48184

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

majitel: Věra Křížová, Popelova 22, 620 00 Brno

Psi - třída dorostu

7 Archibald Long Darling – nezúčastnil se
2.1.2011 ČLP/BH/5712

otec:  Mario Turguesa Playa matka: Betty Zarzarroza
chovatel: Lucie Sasynová

majitel: Pavel Krátký, Jenčice 98, 410 02 Lovosice

8 Ian Ian od Berounky - VN1
2.1.2011 ČLP/BH/5738

otec:  Yannick Queen´s Hermelín matka: Fanny od Berounky
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Jiří Šťavík, Komenského 1, 693 01 Hustopeče

Psi - třída mladých

9 Alex Perro de Orejas - VD3
11.9.2010 ČLP/BH/5680

otec:  Viking Bohemia Horrido matka: Carrmen Grand Grades
chovatel: Klára Dolejšová

majitel: Helena Rapantová, Karpatská 14/1164, 100 00 Praha 10

10 Art Čečelka z Čečelic - D4
25.9.2010 ČLP/BH/5698

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

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

11 Billie Joe Dina´s Way - V2
17.11.2010 ČLP/BH/5705

otec:  Yannick Queen´s Hermelín matka: Yasmine Moravia Bray
chovatel: Ivana Wayhelová

majitel: Pavel Krátký, Jenčice 98, 410 02 Lovosice

12 Gilbert Queen´s Hermelín – nezúčastnil se
24.9.2010 ČLP/BH/5691

otec:  Horvári Murphy matka: Yulia Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Anna Přibylová, Štefánikova 45, 150 00 Praha 5
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13 Gregor z Valachitu - diskvalifikace
10.9.2010 ČLP/BH/5684

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

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

14 Gregory Queen´s Hermelín – V1, CAJC, NMJ
24.9.2010 ČLP/BH/5693

otec:  Horvári Murphy matka: Yulia Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Dana Janečková, Česká 207, 664 31 Lelekovice

Psi - třída mezitřída

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

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

majitel: Aleš Chamrád, Rezkova 2, 700 30 Ostrava

16 Cheyney od Berounky - V3
10.1.2010 ČLP/BH/5628

otec:  Viking Bohemia Horrido matka: Yman Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd

17 I´m Your Man v. Grunsven – V1, CAC
5.6.2010 ČLP/BH/5671

otec:  Electrifying Elvis v. Grunsven matka: Swede Sun´s Kelsey
chovatel: R.A.J. Smits

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

Psi - třída otevřená

18 Gary Berny od Berounky – V1, CAC
10.9.2009 ČLP/BH/5577

otec:  Yannick Queen´s Hermelín matka: Zena v. Grunsven
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Jindra Prchalová, Na Viničních horách 46/774, 160 00 Praha 6

19 Kylián Ares Picollo Bombíto - VD2
15.5.2008 ČLP/BH/5477

otec:  Ares Bassbeauty matka: Elizabeth Charlotte Picollo Bombíto
chovatel: Iva Ondrušová

majitel: Ing.Jindřich Kohout, Levského 3222, 143 00 Praha

Psi - třída pracovní

20 Brit od Časnýře - VD3
15.3.2009 ČLP/BH/5552

otec:  Estefano z Valachitu matka: Esara Moravia Bento
chovatel: Zuzana Veselá

majitel: Marie Hejduková, Cimburkova 25, 130 00 Praha 3

21 Cerruti Queen´s Hermelín – V1, CAC, NPV, BOB, BIS
8.5.2008 ČLP/BH/5456

otec:  Longbody´s Dirty Harry matka: Night Queen Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

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

22 Fatys Feya od Berounky - VD2
15.8.2008 ČLP/BH/5495/10

otec:  Vera´s Valentine v. Grunsven matka: Bon-Soir od Berounky
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Kamil Běhoun, Cholevova 1473/41, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
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Psi - třída vítězů

23 Eminescu z Valachitu - V3
23.5.2007 ČLP/BH/5321

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

majitel: Aleš Chamrád, Rezkova 2, 700 30 Ostrava

24 Fabien od Berounky – V2, ResCAC
15.8.2008 ČLP/BH/5492

otec:  Vera´s Valentine v. Grunsven matka: Bon-Soir od Berounky
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd

25 Yannick Queen´s Hermelín – V1, CAC
15.03.2007 ČLP/BH/5285

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

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

Feny - třída dorostu

26 Aristid Long Darling - VN1
2.1.2011 ČLP/BH/5717

otec:  Mario Turguesa Playa matka: Betty Zarzarroza
chovatel: Lucie Sasynová

majitel: Lucie Sasynová, Malá Amerika 217, 683 52 Šaratice

Feny - třída mladých

27 Annabell Annie van Hallen - V1
29.7.2010 ČLP/BH/5665

otec:  Cartier Queen´s Hermelín matka: Chaste Vera Lady Barnett´s 
chovatel: Anna Podroužková

majitel: Jiří Pazderník, Orlov 34, 261 01 Příbram 1

Feny - třída mezitřída

28 Afrodita od Bouňovské studánky – V1, CAC
29.11.2009 ČLP/BH/5592

otec:  Estefano z Valachitu matka: Bety z Hlubocké hájovny
chovatel: Mgr. Jaroslav Rataj

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

29 Babetka Basset´s Klondajk - D3
27.2.2010 ČLP/BH/5637

otec:  Viking Bohemia Horrido matka: Izis Moravia Bento
chovatel: Kamila Svobodová

majitel: Ludmila Hromádková, Hřebečská 2597, 272 01 Kladno

30 Franceska Queen´s Hermelín - VD2
16.11.2009 ČLP/BH/5597

otec:  Zorro Dominik matka: Weronique Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: MUDr. Dušan Kratochvíl, Mánesova 19, 787 01 Šumperk

Feny - třída otevřená

31 Cristine Queen´s Hermelín – V1, CAC, NFV
8.5.2008 ČLP/BH/5458

otec:  Longbody´s Dirty Harry matka: Night Queen Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Jiří Mašek, Městec 2, 538 63 Chroustovice
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32 Daffi Queen´s Hermelín – nezúčastnila se
15.3.2009 ČLP/BH/5557

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

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

33 Eliška Queen´s Hermelín - VD3
8.9.2009 ČLP/BH/5574

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

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

34 Grace od Berounky - VD2
10.9.2009 ČLP/BH/5578

otec:  Yannick Queen´s Hermelín matka: Zena v. Grunsven
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Ivana Wayhelová, Hovorany 575, 696 12 Hovorany

Feny - třída pracovní

35 Bassbarr Charlotte - V1, CAC
18.5.2008 SLRBH 000348

otec:  Woferlow Border Patrol matka: Bassbarr Candidcomment
chovatel: William Loughlin

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

Feny - třída vítězů

36 Betty Zarzarroza – V1, CAC
11.8.2008 ČLP/BH/5489

otec:  Vera´s Valentine v. Grunsven matka: Sympathy Queen´s Hermelín
chovatel: Ing. Hana Lázničková

majitel: Lucie Sasynová, Malá Amerika 217, 683 52 Šaratice

37 Danni Queen´s Hermelín – nezúčastnila se
15.3.2009 ČLP/BH/5556

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

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

Feny - třída veteránů

38 Ira z Mařenické fořtovny – V1, NV
19.02.2000 ČLP/BH/4426

otec:  Bassbarr Danilo matka: Nely z Mařenické fořtovny
chovatel: Ing. Jan Louda

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

Vysvětlivky k titulům:
VN – velmi nadějný, N - nadějný
V – výborný, VD – velmi dobrý, D – dobrý
CAC – čekatelství šampiona krásy, ResCAC – rezervní CAC, BOB – vítěz plemene, BIS – vítěz výstavy
NMJ –nejlepší mladý jedinec, NPV –nejlepší pes výstavy, NFV –nejlepší fena výstavy, NV –nejlepší veterán
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Bassetiáda 2011

Letošní již 14. ročník této zábavné soutěže, pro všechny milovníky ušáků, případně i bezušaté, měl 
velmi zajímavou první cenu. Tu věnovali manželé Stupkovi a šlo o víkendový pobyt v hotelu 
Bohemia Zdíkov pro dvě osoby.  
Další ceny byly také zajímavé, ale přece jen se hovořilo o tom, kdo vyhraje první cenu, nejvíce. Tak 
jako je tomu vždy, nejsou cenám přidělena pořadí, ale každý vítěz dané disciplíny si sám tu svou 
vylosuje z klobouku. A věřte, že to byly opravdu nervy, neboť ať se snažil ten či onen, hlavní cena 
nikde. Už byl podezírán sbor rozhodčích, zda si pobyt nenechali pro sebe, ale nakonec se podařilo. 
Výherci byli velmi překvapeni a nechtěli věřit svému štěstí, následná radost byla vidět i v očích 
jejich basseta.

Výherci poukazu manželé Vančurovi
Je škoda, že na Bassetiádu nepřijede více lidí se svými psy. Jde o velkou zábavu a všichni kdo přijeli 
byli rádi, že se potkali s přáteli, že si ušouni pohráli a potrhali kožichy. Velký dík, jako každý rok 
patří paní Evě Kubové, která se zase ujala organizace celé akce a vše bylo výborné. Samozřejmě i 
guláš a obsluha restaurace U posledního Mohykána ve Vojtěchově. Tato stylové hospůdka ve 
Vojtěchově je velmi krásná. Vše ve stylu divokého západu, jak vidíte na fotografie níže. Díky 
Facebooku, kde jsem umístil fotky z letošní Bassetiády se dostavil ohlas i z USA! Prostředí se líbilo 
známe chovatelce Bassetů paní Sue Shoemaker (chovatelská stanice Shoefly's). V dopisování se 
přiznala, že nic tak pěkného nemají ani v Americe.
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Nyní lze již jen doufat, že další ročník bude také tak zábavný, jako ty minulé a přijede se bavit více 
lidí se svými miláčky. Upozorňuji, že nejde o výstavu a této zábavy se mohou účastnit i jiná 
plemena, případně neplemena.

Zdraví Vás Aleš Chamrád

Děkujeme za hlavní cenu letošní Bassetiády manželům Stupkovým:
Hotel Bohemia***, Zdíkov 243, 384 72 Zdíkov  URL: www.hotelzdikov.cz
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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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Jak chránit chrup psa před zubním kamenem
 Je třeba psovi čistit chrup? Názory chovatelů i veterinářů se liší. Jisté je, že prevence je důležitá  
především u malých plemen a nemusí spočívat jen v poměrně obtížném čištění zubů kartáčkem.
Podle mých zkušeností z ordinace majitel psa většinou přichází k veterináři až tehdy, když zjistí, že 
jeho miláčkovi značně páchne z dutiny ústní. Tento zápach není ze žaludku, jak se mnozí chovatelé 
domnívají, nýbrž ze zanícených dásní. Stačí trochu poodkrýt pysk vašeho psa a zjistíte, že hned na  
krčku špičáku je hnědý nános. Tato usazenina neboli zubní kámen je však až pozdním důsledkem 
součinnosti bakterií, které v dutině ústní normálně žijí, a látek obsažených ve slinách. 

Od plaku k zubnímu kameni a nebezpečnému zánětu dásní

 Nejprve vzniká povlak neboli plak. 
 Pokud není pravidelně odstraňován, postupně narůstá, dráždí a oddaluje dásně od krčků 

zubů. 
 Bakterie vyvolají zánět dásní, posléze se vytvoří zubní váčky, uvolňují se a vypadávají 

zuby. 
Tento proces je provázen nejen pachem z dutiny ústní, ale také bolestivostí, která způsobí, že pes  
hůře přijímá potravu. Pokud chovatel podcení i tento stav, mohou se bakterie uvolnit do krve a 
dostat se tak do srdce a ledvin, a tím přímo ohrozit život zvířete. 
Jestliže majitel psa nechá věci dojít až takhle daleko, pak odpověď na otázku, zda zuby čistit nebo  
nečistit,  je zcela jednoznačná: teď už ne. Je nutné vyhledat veterináře,  který psa uspí,  odstraní 
zubní kámen ultrazvukem, vytrhne zkažené a viklající se zuby a nasadí vhodná antibiotika. 
Prevence je nutná především u malých plemen psů
Jak problémům předejít? Je známo, že u velkých plemen se zubní kámen vyskytuje spíše ojediněle, 
avšak  u  některých  malých  plemen  (jezevčík,  jorkšir,  pudl,  pekinez,  kokr)  je  nadměrná  tvorba 
zubního kamene dědičná. U těchto zvířat je proto nutné věnovat ústní hygieně zvýšenou pozornost.
 

Žvýkání je jednodušší než čištění po lidském způsobu

Pokud se majitel  rozhodne psovi zuby čistit,  je třeba použít  speciální  kartáček (nejlépe gumový 
návlek na prst) a speciální ochucenou pastu pro psy. Na tento zákrok je nutné začít zvykat již štěně, 
a to v pravidelných denních intervalech. Podle mých chovatelských a veterinárních zkušeností se 
však této metody používá naprosto výjimečně. Většině psů je takový zákrok značně nepříjemný a 
většina  majitelů  na  něj  prostě  nemá  čas.  
Nejlepší  je  dvakrát  ročně  zajít  se  psem  na  kontrolu  chrupu  k  veterináři,  který  podle  potřeby 
(zpravidla  1x  ročně),  bezbolestně  odstraní  zubní  kámen  ultrazvukem.  Dále  je  vhodné  psům 
pravidelně dávat předměty, které odstraňují zubní plak a tím prokazatelně snižují tvorbu zubního 
kamene. Jde o speciálně vyráběné kosti z buvolí kůže nebo o ještě účinnější  žvýkací pamlsky či 
enzymatické žvýkací plátky. Psům, kteří o předměty z buvolí kůže nemají zájem, prospějí sušené 
šlachy, prasečí uši a další aromatičtější a tudíž lákavější pochoutky na žvýkání.

Autor Lubomír Palkovič.
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Schéma mléčných a trvalých zubů u psa
Mléčné zuby začínají růst někdy kolem tří týdnů věku štěněte. Skládají se symetricky v horní i dolní 
čelisti ze tří řezáků, jednoho špičáku a tří třenových zubů - premolárů. První třenové zuby a stoličky 
rostou pouze jako zuby trvalé.
Takto vypadá schéma mléčné dentice:
Id1,Id2,Id3,Cd,Pd2,Pd3,Pd4    což je 28 zubů.
Id1,Id2,Id3,Cd,Pd2,Pd3,Pd4
Mléčné zuby jsou u psů za trvalé vyměňovány v období mezi 3 - 7 měsícem věku. Trvalý chrup psa 
pak obsahuje v horní čelisti tři řezáky, jeden špičák, čtyři třenové zuby - premoláry a dvě stoličky - 
moláry. V dolní čelisti jsou stoličky tři.
Takto vypadá schéma trvalé dentice:
I1,I2,I3,C,P1,P2,P3,P4,M1,M2      což je 42 zubů
I1,I2,I3,C,P1,P2,P3,P4,M1,M2,M3

Socializace psa
Pořídili  jste  si  štěně,  nebo se  teprve  chystáte?  Mějte  tedy  na  paměti,  že  prvních  12  týdnů  je  
nejdůležitějším obdobím v jeho (potažmo ve vašem:) životě!  Zkušenosti a dojmy, které nabude v 
tomto období vytvoří základ pro jeho pozdější chování a bude zásadním způsobem formovat jeho 
povahu.
Socializační fáze psa začíná ve věku tří týdnů, končí ve věku přibližně osmi týdnů a nazývá se také 
fáze vštěpovací. Během této doby se musí štěňata důvěrně seznámit s člověkem a měla by být 
vystavena co největšímu množství podnětů, aby si tak zvykla na rozmanitost životních situací.  V 
případě, že se v tomto období štěně nesetká nebo jen minimálně s člověkem, bude se ho později 
bát a bude reagovat nepřiměřeně na kontakt nebo dotyk.
Seriózní chovatelé proto svá štěňata vychovávají doma , nebo jim alespoň po nějakou dobu pobyt v 
domě,  kde bydlí  lidé umožní.  Proto výběru chovatele,  od kterého si  budete  štěně brát  věnujte 
náležitou pozornost i v tomto směru.
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Humor
Stvoření světa
Prvního dne Bůh stvořil baseta.
Druhého dne Bůh stvořil člověka, aby basetu sloužil.
Třetího dne Bůh stvořil všechna možná zvířata na zemi, aby mohla případně sloužit basetu za 
potravu.
Čtvrtého dne Bůh stvořil dřinu, aby člověk mohl pracovat pro dobro svého baseta.
Pátého dne Bůh stvořil tenisák, aby ho pán mohl házet a baset aportovat nebo neaportovat.
Šestého dne Bůh stvořil veterinární vědu, aby udržovala baseta zdravého a jeho pána na mizině.
Sedmého dne chtěl Bůh odpočívat, ale musel jít vyvenčit baseta.
Jak dát psovi tabletku
Postup při vpravování pilulky do psa je následující : 
- nejprve je nutno psa chytit, psa chytá deset osob, zbylé dvě vyčkávají 
- je-li pes chycen, rozdělte se do dvou skupin po pěti osobách 
- zatím co první skupina psa drží, druhá si v co nejkratším čase ošetří poranění 
- poté se obě skupiny vystřídají 
- maximální čas po který si mohou skupiny ošetřovat poranění je asi půl minuty, déle není možno 
psa udržet, překročíte-li časový limit, musíte začít znovu od bodu 1 
- obě skupiny současně drží psa, optimální rozložení sil je dvě osoby na levou zadní nohu, dvě osoby 
na pravou zadní nohu, dvě osoby na levou přední nohu, dvě osoby na pravou přední nohu a dvě 
osoby na trup 
- dvě zbývající osoby si natáhnou svářečské rukavice (nemáte-li je mohou postačit brankářské) a 
opatrně se přiblíží k psí tlamě 
- první osoba bleskurychle otevře tlamu 
- druhá osoba do ní bleskurychle zasune pilulku – čím hlouběji se podaří pilulku zasunout, tím 
pravděpodobněji zůstane uvnitř psa 
- obě osoby poté drží psí tlamu tak dlouho, dokud pes alespoň třikrát nepolkne 
- poté, co pes alespoň třikráte polkl, je nutno stanovit evakuační signál – např. osoba co drží levou 
zadní nohu vykřikne TEĎ 
- jakmile osoba držící levou zadní nohu vykřikne TEĎ!!!! Všech dvanáct osob opustí v co nejkratším 
čase místnost 
- místnost je třeba opouštět disciplinovaně, ale rychle 
Postavení psa
Pes není členem vaší rodiny. Pes je jejím neomezeným vůdcem. 
Na všechny ostatní členy rodiny pohlíží pes jako na pouhé řadové členy smečky, sloužící k tomu, 
aby psovi zabezpečovali pohodlný a bezstarostný život. 
Hledáte-li vhodné a výstižné jméno pro svého psa, zapomeňte na všechny ty mazlivé nesmysly jako 
Míša, Pajda nebo Kulíšek. Každý pes by se rozhodně měl jmenovat Stalin, Polpot nebo Pinochet. 
Pokusíte-li se udělat cokoli, s čím pes nesouhlasí, záhy poznáte, proč by se měl jmenovat Polpot. 
V obývacím pokoji pes obsadí jediné křeslo, z nějž je dobře vidět na televizi. 
Dříve, než si pořídíte psa, je dobré zakoupit si spartakiádní lehátko. 
Pro psa nikdy nebudete víc než správce jeho majetku. 
Pes chce chodit na procházku zásadně tehdy, kdy se to naprosto nehodí vám. 
Jediný pes, který se na vycházce chová zcela disciplinovaně, je pes slepecký. 
Poměrně bezpečné je jít se psem na procházku do míst, kde se nevyskytují žádní jiní psi. 
Všechna ostatní místa pro procházku se psem bezpečná nejsou. 
Pes, kterému odepnete vodítko, okamžitě ohluchne. 
Ztráta sluchu je dočasná - sluch se psovi vrátí, jakmile vyhládne nebo utrpí mnohočetná zranění v 
souboji s jiným psem. 
Na procházku se psem je dobré odcházet s tlumokem naditým převážně masitou stravou. 
Nemůžete-li se dovolat vašeho psa, otevřete tlumok, vyjměte z něj kus potravy a přivoňte k němu. 
Pes se objeví zhruba za 0,0001 vteřiny. 
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Termíny výstav 2012

Mezinárodní výstavy ČR

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno Brno 4.2.2012

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno Brno 5.2.2012

Mezinárodní výstava psů v Českých 
Budějovicích

České Budějovice 31.3.2012 - 1.4.2012

Mezinárodní výstava psů Praha Praha 5.5.2012 - 6.5.2012

Nord Bohemia Canis Litoměřice 26.5.2012 - 27.5.2012

Intercanis Brno Brno 23.6.2012 - 24.6.2012

Interdog Bohemia Mladá Boleslav Mladá Boleslav 25.8.2012 - 26.8.2012

Mezinárodní výstava psů v Českých 
Budějovicích

České Budějovice 13.10.2012 - 14.10.2012

Mezinárodní výstava psů Praha Praha 3.11.2012

Mezinárodní výstava psů Praha Praha 4.11.2012

Národní výstavy ČR

Moravská národní výstava v Brně Brno 7.1.2012 - 8.1.2012

Národní výstava psů Ostrava Ostrava 14.4.2012 - 15.4.2012

Národní výstava psů Klatovy Klatovy 30.6.2012 - 1.7.2012

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi Mladá Boleslav 14.7.2012 - 15.7.2012

Moravskoslezská národní výstava psů Brno 29.9.2012 - 30.9.2012

Výstavy SR

TRENČÍN MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (SKJ) 28.-29.01.2012
BRATISLAVA ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV & VICTORY SHOW (SKJ) 18.02.2012 
NITRA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (ZŠK) 24.03.2012 
NITRA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (ZŠK) 25.03.2012 
BANSKÁ BYSTRICA CELOŠTÁTNA VÝSTAVA PSOV - CAC (SKJ) 06.05.2012 
BRATISLAVA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (SKJ) 12.05.2012 
BRATISLAVA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (SKJ) 13.05.2012 
SENEC CELOŠTÁTNA VÝSTAVA PSOV - CAC (SPZ) 08.06.2012 
NITRA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (SPZ) 09.06.2012 
NITRA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (SPZ) 10.06.2012 
VEĽKÁ IDA NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CAC (ZŠK) 20.07.2012 
VEĽKÁ IDA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (ZŠK) 21.-22.07.2012 
BRATISLAVA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (SPZ) 18.08.2012 
BRATISLAVA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (SPZ) 19.08.2012 
NITRA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (SPZ) 17.11.2012
NITRA MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - CACIB (SPZ) 18.11.2012

Basset telegraf 3/2011                                                                                                          23

http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1553
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1545
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1544
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1544
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1543
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1542
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1551
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1541
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1540
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1540
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1539
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1538
http://www.duodanube.sk/
http://www.duodanube.sk/
http://www.dogfestival.sk/
http://www.dogfestival.sk/
http://www.nitracacib.sk/
http://www.nitracacib.sk/
http://www.vystavapsov-senec.sk/
http://www.springduodanube.sk/
http://www.springduodanube.sk/
http://canisbb.sk/
http://nitradog.sk/
http://nitradog.sk/
http://victoryshow.sk/
http://www.wintershow.sk/
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1550
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1549
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1548
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1547
http://cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy&akce=detail&id=1546


Pozor

Uklízejte po svých psech
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Uzávěrky BT v roce 2012
BT 1/2012 – 01.4.2012 (uzávěrka 15.3.2012)

Cena inzerce

celá strana 200 Kč Za každou fotografii nebo grafiku 50 Kč
½ strany 100 Kč Pro nečleny klubu jedna celá strana 400Kč
¼ strany 50 Kč Pro sponzory klubu zdarma

Obálka

Přední strana obálky: BIS Klubové výstavy BK ČR Konopiště, Cerruti Queen's Heremlín

Zadní strana obálky: Společné foto výboru k narozeninám K. Schwippelové, Konopiště 2011
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Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR

Dozorčí rada
předseda:
Ivana Wayhelová

Hovorany 575, 69612 Hovorany
tel.: +420 723 00 99 32

e-mail: iway@seznam.cz

Kárná komise
předseda:
Lenka Ratajová

Hory-Kloboučníkov čp. 4, 259 01 Votice
tel.: +420 723 205 831

e-mail: ratajova.len@seznam.cz
Eva Kubová

Luka 82, 783 24 Slavětín u Litovle

tel.: +420 737 269 031
e-mail: e.kubova@volny.cz

Mária Chamrádová

Rezkova 2, 700 30 Ostrava

tel.: +420 725 586 417
e-mail: chamradova@seznam.cz

Pavlína Hrabovská

Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 624 317

e-mail: pavlina.hrabovska@atlas.cz

Jitka Šlechtová

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 členské příspěvky 300 inzerce
200 krycí list – fena 500 klubová výstava
220 krycí list – pes 600 speciální výstava
250 štěňata 800 ostatní platby (almanach apod.)

Důležité adresy a telefony

Českomoravská kynologická unie
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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Výbor BK popřál před výstavou na Konopišti předsedkyni k významnému životnímu jubileu.
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