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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 poradce chovu (BH, BBG, BAN): 

Jiří Mašek 

Městec 2 

538 63 Chroustovice 

tel.: +420 736 605 105 

e-mail: masek.jirka@tiscali.cz  

 

místopředseda: 

Soňa Viková 

Hradiště 19 
336 01, Blovice 

tel.: +420 603 820 844, +420 371 523 380 

e-mail: sona.vikova@seznam.cz 

 

výcvikář: 

Ing. Václav Jedlička 

9. května 533 

664 56 Blučina 

tel.: +420 737 703 959 

e-mail: 

 

jednatel: 

Vendula Vrabcová 

Prácheň 168 

471 14 Kamenický Šenov 

tel.: +420 487 727 740, +420 732 571 122 

e-mail: vendula.vrabcova@seznam.cz 

 

ekonom: 

Věra Křížová 

Popelova 22 

620 00 Brno 

tel.: +420 545 219 777, +420 723 548 643 

e-mail: hermelins@gmail.com  

 

tiskový referent: 

Libor Fořt 

Trojovice 32 

538 33 Trojovice 

tel.: +420 603 899 819 

e-mail: lfort@tiscali.cz 

 

matrikář: 

Jana Polakovičová 

Borač 48 

592 61 Doubravník 

tel.: +402 604 998 266 

e-mail : jpolakovicova@seznam.cz 

 

poradce chovu (PBGV, GBGV, BFB): 

Mgr. Jaroslav Rataj 

Hory-Kloboučníkov čp. 4 

259 01 Votice 

tel.: +420 606 767 639 

e-mail: jarda.rataj@seznam.cz 

 

čestný člen výboru 

Helena Partlová 
Václavice 103 
463 34 Hrádek nad Nisou 
tel.: +420 482 723 188, +420 736 765 088 

e-mail: dominik@web-dog.net 

http://www.bassetklub.cz 

e-mail: bassetklub@seznam.cz 

 

 

mailto:bassetklub@seznam.cz
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Milí členové Basset klubu, 
  
v letošním roce dochází ke dvěma větším změnám: 
- v současnosti je ve výstavbě nový web Basset klubu, který je od jara už částečně spuštěn, a stále se 
doplňuje 
- od tohoto roku bude Basset telegraf vycházet pouze dvakrát ročně. To pro Vás znamená, že 
propozice a přihlášku na podzimní výstavu Basset klubu si budete moci od července stáhnout poze z 
webu BK nebo, pokud na Vás máme emailové adresy, pošleme Vám pozvánku i emailem.  
BT č.2 vyjde v listopadu 2015. 
  
Přeji Vám úspěšnou výstavní sezonu, chovatelské úspěchy a hlavně hodně radosti s Vašimi bassety. 
Vendula Vrabcová, jednatel BK 
 
 

Prosba výboru BK 
 

 Žádáme všechny členy Basset Klubu o kontaktní e-mailové adresy. Usnadníte tím zasílání informací a 
zlepšíte komunikaci. Zároveň děkujeme těm, kteří tak učinili po předešlé výzvě. Adresy zasílejte na 
paní Křížovou: 

 
  hermelins@gmail.com 
 

Veškeré příspěvky, fotky a články ke zveřejnění v BT a na webu směřujte k novému členu výboru 
Liborovi Fořtovi: 
 
 lfort@tiscali.cz 
 

Děkuje výbor BK 
 

Vítáme nové členy BK 
Dvořáková Hana 
Fantová Jana 
Meloun Václav 
 

Členské příspěvky 

Roční poplatky zápisné (pouze nový člen) 150 Kč 

 nový člen, člen  400 Kč 

 rodinný člen, děti, důchodci 200 Kč 

 invalidé 200 Kč 

 
 
 
 

  

 
Č.účtu: 15534101/0100, var. symbol: 100 
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 
 

mailto:jpolakovicova@seznam.cz
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Kalendář výstav BK ČR 2015 

Datum Typ Místo Rozhodčí Uzávěrka 

     

30.5. 2015 Klubová Konopiště Paul Sanders (NL) 1- 3.5. 2015 

2- 17.5. 2015 

13.9. 2015 Klubová Halův mlýn Petr Řehánek 1- 10.8. 2015 

2- 25.8. 2015 
   
 
 

Kalendář zkoušek BK ČR lovecké upotřebitelnosti 

9.5. 2015                     MS Jankov                   Výcvikový den BK 
   

3.10. 2015 BZH Černá Hora Memoriál Miloše Doubka + 
pohár K. Schwippelové 

 

 

 

Kalendář výstav a zkoušek BK SK 2015 

Datum Typ Místo   

20.6. 2015 KV Gaderská dolina   

21.6. 2015 SV Gaderská dolina   

19.9. 2015 Mezinárodní BZH Halier u Lučence   
 
 
 
 

Noví šampióni 
 

Titul „Český Šampion“ byl udělen   

BH Cherokee Queen´s Hermelín, maj. Věra Křížová 
PBGV Ian des Vignes Pourpres, maj. Dagmar Vlková 
 
Titul „Rakouský Junior Šampion“ byl udělen   

GBGV Dante od Veselý Anežky, maj. Alena Veselá 
 
Titul „Český Junior Šampion“ byl udělen                                                                                             
PBGV Ian des Vignes Pourpres, maj. Dagmar Vlková 
 
Titul „Slovenský Junior Šampion“ byl udělen   

BH Cora Malá Karolína, maj. Libor Fořt 
 
 
 
 
 
 
 

Blahopřejeme ! 
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Upozornění - Adresa pro zasílání nových šampionů: 

Soňa Viková 

Hradiště 19 
336 01, Blovice 

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

 
Foto – Atilla z Hrošecké Stráně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sona.vikova@seznam.cz
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Výsledky Výstavního poháru 2014 
BH psi 
1. Navaro Lady Barnett´s   maj. M. Šrámková            97 bodů                20 výstav 
 

 
 
BH feny 
1. Cherokee Queen´s Hermelín   maj. V. Křížová 78 bodů                19 výstav 
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GBGV psi 
1. Dante od Veselý Anežky  maj.  A. Veselá                   63 bodů                21 výstav 
 

 
 
 
GBGV feny 
1. Lucrezia Danda Bohemia   maj.  A. Veselá                 83 bodů                16 výstav 
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PBGV psi 
1. Ian des Vignes Pourpres  maj. D. Vlková                          92 bodů                 19 výstav 
 

 
 
BBG feny 
1. Athéne Blue Aledos  maj. Ing.M. Rajská, PhD.                  32 bodů                   9 výstav 
 

 



 

Basset telegraf 1/2015 8 

 
Foto: Ian Des Vignes Pourpres excellent 1, CAC, National Winner, BOB                                     
Národní výstava psů Brno, 3. 1. 2015 
 

Vyhlášení výstavního poháru na rok 2015  

Basset klub ČR vyhlašuje soutěž o  
Vítěze výstavního poháru pro rok 2015  
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 2015 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 – 43 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 31.12.2015 (datum poštovního razítka)  
Výsledky budou uveřejňovány průběžně a úplné výsledky budou uveřejněny v BT 1/2016  
Upozornění: V BT budou zveřejněny výsledky těch účastníků, kteří do termínu uzávěrky 
zaslali výsledky z alespoň pěti výstav na adresu Soňa Viková, Hradiště 19, 336 01 Blovice 
e-mail: sona.vikova@seznam.cz. 
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Vyhodnocení zkoušek za rok 2014 výcvikářem BK 

  
Na všech zkouškách, kterých se naši psi zúčastnili, byli celkem úspěšní. Zvláště lze velmi dobře 
hodnotit práci Modrých gaskoňských bassetů, pocházejících z chovu pana Aleše Dostála. 
Dále pak práci feny Allison Turguesa Playa paní Venduly Vrabcové, která u OMS Česká Lípa 
absolvovala BZH a BZ, dále fenu Noru Lady Barnett´s p. Fořta, která skončila v první ceně a získala 
res. CACT na zkouškách BZH  pořádané KCHH na Orlíku. 
 
Mezinárodní BZH - Halier 27.9.2014 
 27.9.2014 proběhly Mezinárodní BZH. Za účasti 13 přihlášených a 13 předvedených 
psů. Vítězem se stala fena plemene Sealyham Terrier vedena paní Petrou Jakubčovou, 
která skončila v první ceně a získala titul CACT a CACIT.  
 Z našich členů to byla pí. Věra Křížová, která vedla fenu Cherokee Queen´s Hermelín 
a získala CACT v první ceně. Ve druhé ceně skončil pes Hopeless Underground Lover 
veden p Liborem Fořtem. 
 Ve druhé ceně skončila fena Athene Blue Aledos plemene Modrý gaskoňský basset  
vedena pí. Ing. Marianou Rajskou PhD. 
  
BZH - Černá Hora - Pohár Kat. Schwippelové 
 Dne 4.10.2014 se konaly v Černé Hoře výše uvedené zkoušky. Bylo přihlášeno  
18 psů, stejný počet byl i předveden. Zkoušky dokončilo 17 psů, jeden odstoupil. 
9 psů skončilo v první ceně, 8 ve druhé ceně. Vítězem zkoušek byl Modrý Gaskoňský Basset vedený 
panem Robotkou Dušanem s počtem 204 b. Fena Basset Hound Carol od Bílých jelenů pí. Terezy 
Hlaváčkové skončila ve druhé ceně. 
  
ZH - Memoriál Miloše Doubka  
 Ve dnech 29.-30.11.2014 proběhly na ŠLP Křtiny výše zmíněné zkoušky. 
Bylo přihlášeno 12 psů a stejný počet byl i předveden. Zkoušky nedopadly nejlépe. 
4 psi skončili ve druhé ceně, 1 ve třetí ceně, 3 psi odstoupili, 4 neobstáli. Celkem lze konstatovat, že 
všichni psi byli nedostatečně připraveni. 
 

Autor: Ing. Václav Jedlička 

Výsledky Pracovního poháru 2014 
  
Basset Hound - psi: 
  
Hopeless Underground Lover 
           o: Longbody´s Moonboots 
          m: Hopeless Jean Blue 
 chovatel: Taija Turkia 
   majitel: Libor Fořt 
                                  BZH 136b.   koef. 0,8 - 109b. 
                                                   II.cena       15b. 
                                           ------------------------------ 
                                  celkem:                      124b. 
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Basset Hound - feny: 
  
Cherokee Queen´s Hermelín 
  
           o: Malrich Diamondback 
          m: Clara Queen´s Hermelín 
 chovatel: Věra Křížová 
   majitel: Věra Křížová 
                                  BZH 166b.   koef. 0,8 - 133b. 
                                                   I. cena         30b. 
                                                   CACT      -   50b. 
                                           ------------------------------ 
                                  celkem:                      213b. 
  
Modrý gaskoňský basset - feny: 
  
Athene Blue Aledos 
  
           
chovatel: Ing. Aleš Dostál 
  majitel: Ing. Marianna Rajská PhD 
                                   BZH 156b.   koef. 0,8 - 125b. 
                                                   II. cena       15b. 
                                   BZ 120b.    koef.  1,6 - 192b. 
                                                    I. cena         30b. 
                                    ----------------------------------- 
                                 celkem:                        362b. 
 

 
Foto - MBZH Halier 2014 
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Vyhlášení Pracovního poháru na rok 2015 

 
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a zahraniční 
členy. 

1. Pracovního poháru BKČR se může zúčastnit jedinec v majetku člena BK. 

2. Do výsledku pracovního poháru se započítávají bodové výsledky ze zkoušek dle platného 

zkušebního řádu ČMMJ a ze soutěží se zadáváním titulů 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 zkoušek (soutěže) se provede prostým vynásobením 

dosaženého bodového hodnocení příslušným koeficientem a k tomuto výsledku se 

připočítávají prémiové body (např. CACT, resCACT, CACIT, resCACIT, I. cena atd.) 

4. Pro jednotlivé zkoušky a soutěže jsou přiřazeny následující koeficienty: 

 ZV – 1,0 

 BZ – 1,6 

 PZ – 1,0 

 BZH – 0,8 

 LZ – 1,0 

 ZH – 1,7 

 VZ – 1,0 

 PZB – 1,4 

Prémiové body se počítají dle následujícího klíče: 

 CACIT – 80 bodů 

 resCACIT – 40 bodů 

 CACT – 50 bodů 

 resCACT - 25 bodů 

 Diviačar – 50 bodů 

 I. cena – 30 bodů 

 II. cena – 15 bodů 

Zúčastní-li se pes či fena zkoušek, kde se prokazuje hlasitost, tzn. Zkoušky ZV, LZ, PZ, VZ, 
ZH, BZH jako hlásič, PZB jako hlásič a tyto s úspěchem absolvuje, připočte se k celkovému 
výsledku 20 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 tohoto řádu. 

6. Pořadí stanoví výcvikář klubu dle výsledků zaslaných pořadatelem zkoušek a soutěží nebo 

vůdcem. 

7. Pořadí v pracovním poháru se stanovuje pro každé plemeno zvlášť. Každý vítěz obdrží titul 

„Vítěz pracovního poháru – příslušný rok“ 

8. Termín je stanoven na 31.12. příslušného roku (datum poštovního razítka) 

9. Pes či fena mohou být hodnoceni, co se týče BZH a ZH, za účast ve Velký Šenov, Černá 

hora, ŠLP Leštiny, mezinárodní BZH Halier – Lučenec. 
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3.výcvikový den Basset klubu ČR 
 
Všem majitelům „lokomotiv s dlouhýma ušima“ (takto charakterizovala basseta autorka jedné zábavné 
psí knížky, přišlo mi to velmi výstižné) se na vědomost dává, že dne 9.5.2015 se v honitbě 
mysliveckého sdružení Kozina Neustupov uskuteční 3. výcvikový den našeho klubu. Zjistili jsme dle 
ohlasů a dotazů, že to nebylo marně vynaložené úsilí, i druhý den měl pozitivní hodnocení, ba někteří 
zkusili i ty zkoušky na ostro a povedlo se, tak proč si nezopakovat i do třetice, snad se také den vydaří 
jako ty dva předešlé. 
Na tento den si pro vás připravíme opět nácvik šlapané nepobarvené stopy, která je hlavní disciplínou 
barvářských zkoušek honičů (BZH) a také nácvik dalších disciplín těchto zkoušek, jako je vodění na 
řemeni nebo volně (změna v novém zkušebním řádu), odložení s výstřelem a také poslušnost. 
V nových zkušebních řádech, které jsou platné od dubna loňského roku, jsou nové zkoušky z 
vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře, tak bychom zkusili i to vyhánění z houštin, což je 
jedna z disciplín těchto nových zkoušek. Dříve byla tato disciplína na barvářských zkouškách. 
Samozřejmě rádi zodpovíme i různé vaše dotazy a eventuelně poradíme nějaký ten fígl při výcviku, 
když si ten ušoun tak úplně nechce dát říci. 

Srdečně vás tedy tímto zveme na 3. výcvikový den Basset klubu ČR dne 9.5.2015 k nám do 
středních Čech, do oblasti České Sibiře na samotu vzdálenou 5 km od města Votice, okres Benešov, 
abyste si vy i vaši miláčci vyzkoušeli práci na nepobarvené stopě, aby basítek zjistil, jak to prasátko 
vlastně krásně voní a jak je ta práce v lese docela fajn, zvláště když zase budou ty dobré voňavé 
klobásky a na zapití třeba to pivko nebo něco jiného dobrého. 

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese jarda.rataj@seznam.cz nebo ratajova.len@seznam.cz do 
25.4.2015. Postačí jen sdělit jméno majitele či majitelů a kolik pejsků s nimi přijede. Jedinou 
podmínkou je mít s sebou očkovací průkaz psa s vyznačeným platným očkováním proti vzteklině, což 
však ostatně plyne jako povinnost z veterinárního zákona. 

Případné dotazy nebo informace zodpovíme telefonicky na telefonních číslech 606 767 639 Mgr. 
Jaroslav Rataj nebo 723 205 831 Lenka Ratajová.  

Pozor, letos jen malá změna, za každého pejska bude poplatek 200 Kč.                                                                                                          

Zanechte doma ostych, rozpaky a obavy, že jste neznalí a nezkušení, tento den pořádáme právě 
proto, aby si to takoví vůdci mohli bez zábran vyzkoušet, na různé věci se pozeptat a dostali chuť a 
odvahu cvičit a pak úspěšně složit zkoušky z výkonu a umožnit tím svého krasavce třeba zařadit mezi 
šampiony. Basset je stále lovecký pes, i když to leckdy nevypadá, ale stále v něm kus lovce přežívá, 
přesto, že z gauče kouká často na televizi a tváří se děsně líně. 

Těšíme se na vás 9. května 2015  v 09.00 h na samotě u lesa! Přijeďte strávit příjemný den v lese 
s námi a všemi majiteli basítků, Pro moderní cestovatele ještě souřadnice 49  37  37  N, 14  40  33   . 

Program: 

Sraz v 9.00 hod  na návsi u nás na Kloboučku  viz. souřadnice 

9.15 odchod do honitby 

9.30 – 14.30 nácvik disciplín 

14.30 – 15.00 dotazy, diskuze, zhodnocení a ukončení výcvikového dne 

Ubytování: 

Agrofarma Pičín   tel. 725 442 033 

Penzion Blesk Votice  tel. 606 773 003 

Rufus Votice   tel. 604 238 424  

 

mailto:jarda.rataj@seznam.cz
mailto:ratajova.len@seznam.cz
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31. Klubová výstava 

BASSET KLUBU ČR 
Konopiště 

 

Sobota 30.5. 2015 
 

Zveme Vás na výstavu Basset klubu ČR se zadáváním titulu „Klubový vítěz“  
!!! Vstupní list je potvrzení přijetí přihlášky – bez vstupního listu nejste na výstavu přijati !!! 
Před zahájením výstavy se bude konat Členská schůze. 
 

SPONZOR VÝSTAVY  

 
Výhradní distributor krmiv 

Ontario 
http://www.ontario-pet.cz/ 
 
Kontakt na registraci chovatelů: 
email:  martina.klivarova@eukanuba.cz 
tel:  725 803 690 
 
 

 
 
 

ROZHODČÍ 
 

pan Paul Sanders (NL) 
 

Basset Hound  

Petit Basset Griffon Vendéen  

Grand Basset Griffon Vendéen 

Basset Artesian Normand 

Basset Bleu de Gascogne 

 
* Změna rozhodčího vyhrazena 
 
PROGRAM  
 

08:00  - 08:45 přejímka psů 
09:00        -            09:30      členská schůze 
09:30 - 14:00 posuzování v kruzích 
14:00 - 14:30 soutěže 
14:30 - 15:00 chovný svod * 
 

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

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 
 

1. termín*       3.5.2015  2. termín*       17.5.2015 
 
*Datum poštovního razítka  

http://www.ontario-pet.cz/
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TŘÍDY 
 

štěňat 4 až 6 měsíců věku 

dorostu 6 až 9 měsíců věku  

mladých 9 až 18 měsíců věku 

mezitřída 15 až 24 měsíců věku 

otevřená od 15 měsíců  

pracovní od 15 měsíců s dokladem (kopie) o složené zkoušce 

vítězů psi a feny s přiznaným titulem mezinárodním, národním, národní vítěz nebo 

klubový vítěz a doklad (kopie) o titulu připojit k přihlášce 

veteránů od 8 let věku  

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

TITULY 

CAJC 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 ceněným 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 
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jedinci, který ve stejné třídě obdržel res. CAC. Potvrzení titulu si ověří 

majitel jedince oceněného psa res.CAC na sekretariátu ČMKU. 

Klubový vítěz 

mladých* 

Zadává se psovi a feně, kteří byli na Klubové výstavě ve třídě mladých 

oceněni známkou V1, CAJC. 

Klubový vítěz* 

 

 

Nejlepší mladý 

plemene  

(BOJ) 

Nejlepší veterán  

plemene(BOV) 

Do soutěže postupují psi a feny, kteří byli na Klubové výstavě ve třídách 

mezitřída, otevřená, pracovní nebo vítězů oceněni známkou V1, CAC. Psi a 

feny se hodnotí zvlášť 

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech 

mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. 

  

Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. 

Vítěz plemene (BOB) 

 

Nejlepší z opačného 

 pohlaví 

(BOS) 

 

Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ), 

nejlepší dospělí jedinci (Klubový vítěz) a nejlepší veterán plemene (BOV).  

Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena (Klubový vítěz mladých), 

nejlepší veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Klubový 

vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.  

Vítěz výstavy (BIS) Pes nebo fena Klubové výstavy, kteří byli oceněni titulem BOB 

v jednotlivých plemenech zúčastněných na Klubové výstavě. 

 

*Tituly Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz jsou vázány na členství majitele* psa v BK ČR. Členství 
v klubu je dáno -  den 1. termínu uzávěrky přihlášek a je podmíněno zaplacením členských příspěvků 
pro aktuální kalendářní rok. 
 
 

SOUTĚŽE 
 

Dítě a pes pro děti starší 4 let, pes musí být jednoho z posuzovaných plemen, nemusí 

být však na výstavě posouzen  

I. kategorie – 4 až 8 let, II. kategorie – 9 až 17 let 

Nejkrásnější pár psů pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v 

majetku jednoho majitele. 

Chovatelská skupina do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců 

jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých 

spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě 

posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele. 

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 
 

1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. 
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině (pes byl v době od 30ti dnů do jednoho roku před termínem 

konání výstavy vakcinován proti vzteklině). 
3. Psi pocházející z ČR musí předložit platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo 

platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí  U a třetích zemí musí splňovat podmínky dané 
nařízením  vropského 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. 
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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 3.5.2015 17.5.2015 

za prvního psa člena BK (včetně katalogu) 600 Kč 700 Kč 

za každého dalšího psa člena BK (bez katalogu) 500 Kč 600 Kč 

za prvního psa nečlena BK (včetně katalogu) 800 Kč 950 Kč 

za každého dalšího psa nečlena BK (bez katalogu) 700 Kč 800 Kč 

za přihlášku do třídy dorostu a veteránů 250 Kč 350 Kč 

za přihlášku do třídy štěňat 100 Kč 
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za přihlášku do soutěže Dítě a pes 100 Kč 

za přihlášku do soutěže O nejkrásnější pár 200 Kč 

za přihlášku do soutěže O nejkrásnější chov. Skup. 200 Kč 

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

UPOZORNĚNÍ 
 

Ke dni 30.4. 2015 se uzavírá členský seznam, noví členové budou přijímáni až po klubové výstavě. 
Proto je bezpodmínečně nutné, aby měli členové zaplaceny členské příspěvky již před podáním 
přihlášky na výstavu, jinak budou platit zvýšené výstavní poplatky platné pro nečleny a navíc se vyřadí 
z možnosti získat titul Klubový vítěz mladých nebo Klubový vítěz (viz výše odstavec Tituly).  
 

CHOVNÝ SVOD 
 

V sobotu 30.5.2015 po skončení soutěží bude uspořádán chovný svod – bonitace. Svodu se mohou 
účastnit adepti chovu ve věku minimálně 1 rok. Hodnocení psa se provádí pouze jednou za život a je 
definitivní, chovný svod nelze opakovat. Přihlášku najdete jako přílohu tohoto čísla. 
 
Při podání přihlášky ke svodu písemně předem / člen BK 300 Kč 
Při podání přihlášky přímo v místě svodu / člen BK 500 Kč 

Pro nečleny BK je jednotná cena                                                      1000 Kč 

 
Písemné přihlášky na chovný svod posílejte na adresu: 

Vendula Vrabcová, Prácheň 168, 471 14 Kamenický Šenov, Czech Republic 

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ 
 

- Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že průkaz bude vydán 

- Platný očkovací průkaz 

 
 

INZERCE VE VÝSTAVNÍM KATALOGU 
 

 strana A5 ½ strany A5 ¼ strany A5 

pro vystavovatele: krytí, prodej štěňat, … 200 100 50 

pro firmy: prodej kynologických potřeb, úprava psů, … 400 200 100 

sponzor: 0 0 0 

 
Rozsah inzerátu musí odpovídat požadované velikosti formátu. Výstavní výbor si 
vyhrazuje právo grafické úpravy. Pro inzerenty platí nejpozději 2. termín uzávěrky tj. 
17.05.2015. Požadavek na inzerci lze zaslat přímo na adresu definovanou pro příjem 
přihlášek na výstavu. 
 

VÝSTAVNÍ VÝBOR 
 

Ředitel výstavy  Ing. Václav Jedlička  výcvikář BK 
Vedoucí výst. kruhu  Mgr. Jaroslav Rataj  poradce chovu BK 
Pokladník   Věra Křížová  ekonom BK 
Přejímka psů  Jana Polakovičová  matrikářka BK 
   Vendula Vrabcová  jednatel BK 
Příjem protestů  Lenka Ratajová  předseda Kárné komise BK 
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MÍSTO A KONTAKT 
 

Zveme vás do hotelu Nová Myslivna, který leží v hezkém a klidném prostředí přírodního 
parku v bezprostřední blízkosti centrálního parkoviště pod zámkem Konopiště. 

1. 45 km autem od Prahy – z Prahy po dálnici na Brno, výjezd u Mirošovic 

2. 2 km od Benešova, města starého 900 let 

3. V okolí se nachází řada památek, z nichž nejvýznamnější je zámek Konopiště 

4. Budova je nevšední kombinací dřeva a skla s výhledem na krásnou přírodu ze 
všech míst v restauraci. 

 
http://www.e-stranka.cz/novamyslivna/misto.htm 
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32. Klubová výstava 

BASSET KLUBU ČR 
Hálův mlýn Lažánky 

 

Neděle 13.9. 2015 
 

Zveme Vás na výstavu Basset klubu ČR bez zadávání titulu „Klubový vítěz“.  
 

 

SPONZOR VÝSTAVY  

 
Výhradní distributor krmiv 

Ontario 
http://www.ontario-pet.cz/ 
 
Kontakt na registraci chovatelů: 
email:  martina.klivarova@eukanuba.cz 
tel:  725 803 690 
 
 

 
 
 

 
 

 

ROZHODČÍ 
 

Pan  Petr Řehánek  
Basset Hound  

Petit Basset Griffon Vendéen  

Grand Basset Griffon Vendéen 

Basset Artesian Normand 

Basset Bleu de Gascogne 

Basset Feuve de Bretagne 
 

* Změna rozhodčího vyhrazena 
 
 

UPOZORNĚNÍ 

Pro více informací sledujte web Basset klubu.  
Upozorňujeme, že na tuto výstavu budou pozvánky zaslány emailem (pouze těm, na které Výbor BK 
má emailovou adresu) a informace (propozice a přihláška) o výstavě budou uveřejněny na webu BK 
od července 2015. Pro více informací sledujte web… Basset telegraf č.2 bude vydán v listopadu 2015, 
až po této výstavě. 
 
 
 

BASSETIÁDA 

 
Pro nezájem členské základny její pořádání Basset klub ukončil. 

http://www.ontario-pet.cz/
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Článek 
 
Ahoj, kamarádi! 
Dnes vám budu povídat o jednom hodně zvláštním plemeni. Přivedla na něj řeč naše paní. Přišla domů 
z práce a říkala pánovi, že se její kolegyně ptají, co že to bylo za psa včera v televizi. Zajímá je, zda to 
byl kříženec nebo nějaké neznámé plemeno. Prý ten pes byl v pořadu o nějakém politikovi. Ani já, ani 
děti jsme nevěděli, nač se paní ptá. Pořady o politicích nás nezajímají. My máme raději pohádky nebo 
dobrodružné filmy a také se často díváme na filmy o zvířatech. Pán ale věděl, nač se kamarádky naší 
paní ptaly. Řekl jí, že to nebyl kříženec, ale jeden z honičů – modrý gaskoňský baset. Nám pak slíbil, 
že si o tom plemeni večer něco povíme a že si ukážeme obrázky. 
Modrý gaskoňský baset pochází z jihozápadní Francie. Jeho domovinou je půvabný kraj pod 
Pyrenejemi. O plemeni, které se ve své domovině jmenuje Basset Bleu de Gascogne, se toho moc 
neví. První zmínky o něm jsou prý dvě stě let staré, ale dřívější historie plemene známá není. 
Gaskoňský baset patří mezi honiče, tedy do FCI skupiny č. VI. Byl vyšlechtěn pro lov a sledování 
drobné zvěře, hlavně zajíců. Uměl si ale poradit i se stopou zvěře daleko větší a občas se používal i 
jako barvář. Je to velmi inteligentní a přátelský pes. Dobře se cvičí. Myslivci u něj oceňují velmi „znělý“ 
hlas. Do češtiny přeloženo to znamená, že když gaskoňský baset hlásí na stopě zvěře, je to slyšet tak 
daleko, jako jsou slyšet kostelní zvony. Gaskoňští baseti pracovali ve smečkách. Jsou tedy přátelští 
vůči ostatním psům a nemají sklony ke rvačkám. Jsou také nadmíru příjemní společníci lidí. Jsou 
veselí, přátelští, přítulní, ale jako správní honiči se rádi rozhodují samostatně, takže svého pána občas 
velmi překvapí. 
Modrý gaskoňský baset patří mezi nízkonohá plemena. Jeho kohoutková výška se pohybuje v rozmezí 
mezi 34 – 38 cm. Není vysoký, ale je dlouhý. Má ušlechtilou hlavu, s dlouhým a nízko nasazeným 
slechem. Slecho je jako u celé řady honičů stočené a tvoří jakýsi vějíř, který nahání pachy ze země 
pod čenich psa. Plemeno má dlouhý hřbet, který by měl být rovný, ne vždy to tak ale je. On se takový 
dlouhý hřbet snadno prohne nahoru nebo dolů. Prut je středně dlouhý, pes jej nese lehce prohnutý 
jako šavli. Na spodní části prutu je delší srst, která se označuje jako osiny. Je tvrdá a delší a chrání 
citlivou část prutu před poraněním. Modrý gaskoňský baset má krátké končetiny (nohy), ale v pohybu 
mu to vůbec nebrání. Neběhá sice moc rychle ale je vytrvalý a schopný překonávat velké vzdálenosti. 
Plemeno je zajímavě zbarvené. V názvu se říká, že je modrý. Není to ale úplně pravda. My už jsme si 
povídali o modrých psech a o tom, že pokud jsou opravdu modří, mají modré sliznice v mordě a 
modrou nosní houbu. Gaskoňský baset má nosní houbu i pysky černé. V jeho srsti jsou ale promíchány 
černé a bílé chlupy a vytváří tak břidlicovitě modrý odstín. Na hlavě tvoří srst tak zvanou černou 
masku a černé musí být i slechy. Na temeni hlavy je ale černá barva rozdělena pravidelnou bílou 
lysinkou. 
Když nám pán ukázal fotku modrého gaskoňského baseta, řekla Anička, že neví, jestli je ošklivý nebo 
krásný. Filípkovi a mně se ale moc líbil. Pán říkal, že u tohoto plemene není krása tím 
nejpodstatnějším. Daleko důležitější je přátelská povaha a úžasné lovecké vlastnosti. Výhodou také je, 
že to není nijak rychlý pes a že mu tedy stačí i pomalejší lidé. Jeden moudrý pán, jmenoval se 
Bourbon, o plemeni napsal, že se hodí pro starší myslivce, která již bolí nohy. Lov s několika 
gaskoňskými basety jim prý vrátí mládí. 
 

Vladimíra TICHÁ 
 MALÁ MYSLIVOST 2/2015 
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Foto - MBZH Halier 2014 
 

Okénko PBGV 
 

Ač se to zdá k nevíře, ale opět v posledním období nebyl v Basset klubu ČR zaznamenán (nahlášen a 
evidován) žádný vrh PBGV a co více, nebyl uchovněn ani žádný nový pes nebo fena. Výbor Basset 
klubu ČR proto na svém zasedání rozhodl, že jako poradce pro PBGV budu mít na starosti všechna 
„chlupatá“ plemena, tedy vedle PBGV i GBGV (velký vendéenský hrubosrstý baset) a BFB (plavý 
bretaňský baset). Ostatní plemena „krátkosrstých“ basetů bude mít na starosti poradce pro basset 
houndy. V jeho případě se bude jednat o BH (basset hound), BAN (artézsko normandský baset) a BBG 
(modrý gaskoňský baset). 

                                                                                     poradce chovu (PBGV, GBGV, BFB): 

                                                                                                               Mgr. Jaroslav Rataj 
 
 Postupně vám na stránkách našeho Basset telegrafu budeme přinášet plemenné standardy 
námi zastřešovaných plemen a dnes to bude BFB (plavý bretaňský baset), kterého náš klub nově 
zastřešuje. Zatím jsou u nás pouze dva jedinci tohoto plemene. 
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Plavý bretaňský baset 

(Basset fauve de Bretagne) 
 

Standard FCI č. 36/05.05.2003/F 

 
Překlad z francouzského textu: H. Dvořáková 
Původ: Francie 

Datum zveřejnění platného standardu: 25.03.2003 

Použití:  honič, používaný k lovu zajíce, lišky, srnčí a černé zvěře; 

 
Klasifikace F.C.I.: skupina 6   honiči, barváři a plemena příbuzná 
   sekce 1.3 malí honiči s pracovní zkouškou 
 
Krátký výtah z historie: 
Tento malý baset si zachoval kvality plemene, z něhož vzešel, plavého bretaňského griffona. Býval 

velmi populární v oblasti, ze které pochází už v XIX. století a v celostátním měřítku si rozšířil popularitu 

v posledních třiceti letech XX. století. Jeho výjimečné schopnosti mu umožnily zvítězit opakovaně 

v Mistrovství Francie v lovu králíků a tak se stal velmi oblíbeným. 

Celkový vzhled: 
Plavý bretaňský baset je malý kompaktní pes, temperamentní, na svůj vzrůst velmi 
pohyblivý. Je nabit obdivuhodnou energií, spojenou s velkou odolností. 

Použití/Povaha:  
Plaví bretaňští baseti jsou vášniví lovci, ale jsou to také vynikající společenští psi, socializovatelní, 

přátelští a s vyváženou povahou. Snadno se adaptují na všechny terény, i na ty velmi obtížné, a 

také na všechny druhy zvěře. Při lovu pracují s odvahou, inteligencí a vytrvalostí, takže jsou velmi 

výkonní. 

Hlava:  
Část mozková: 
Mozkovna: je spíše protáhlá, týlní hrbol je zřetelný. Při pohledu zepředu má mozkovna tvar nízkého 
oblouku se zmenšující se šířkou až do úrovně nadočnicových oblouků, které nejsou příliš výrazné. 
Stop: je výraznější, než u plavého bretaňského griffona. 
Část obličejová:  
Nos:  je černý nebo tmavě hnědý. Nozdry jsou dobře otevřené. 
Čenichová partie: je spíše štíhlá než hranatá.  
Pysky: dobře zakrývají spodní čelist, ale nejsou příliš spuštěné; Vous je nevýrazný. 
Čelisti/Zuby: čelisti i zuby jsou silné, s perfektním kompletním nůžkovým skusem. Horní řezáky  
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překrývají spodní v těsném kontaktu. Řezáky jsou správně postavené. Absence zubů řady P1 není 
penalizována.  
Oči: nejsou ani vystouplé, ani zapadlé v očních důlcích, tmavě nebo hnědě. Pohled živý. Spojivky 

nejsou viditelné. 
Uši:  jsou zavěšené ve výšce linie očí, dosahují téměř ke konci nosu, jsou zakončené do špičky a 

stáčejí se dovnitř. Jsou pokryté hladkou srstí, která je jemnější, než na zbytku těla. 
Krk: je dost krátký a svalnatý. 
Tělo: 
Hřbet: na baseta poměrně krátký a široký. 
Bedra: silná a svalnatá. 
Hrudník: široký a hluboký. 
Žebra: dosti klenutá. 
Břicho: spodní linie se jen mírně zvedá směrem k zádi. 
 
Ocas:  je nesen mírně srpovitě, je středně dlouhý, silný u kořene, často osinatý a zeštíhluje směrem 

ke špičce. V akci je nesen nad úrovní hřbetu a pohybuje se rovnoměrně ze strany na stranu. 
 
Končetiny: 
Hrudní končetiny: 
Celkový pohled: mají kompaktní kostru. 
Lopatka: šikmo uložená, dobře přiléhající k hrudníku; 
Loket:  je v ose těla. 
Předloktí: rovné nebo lehce vbočené (to je nežádoucí); 
Nadprstí: při pohledu z profilu mírně šikmé; při pohledu zepředu v ose těla, nebo mírně vbočené, což  

je nežádoucí; 
Pánevní končetiny:  
Celkový pohled: svalnaté, korektně úhlené, při pohledu zezadu jsou paralelně postavené, ani 
 vbočené, ani vybočené; 
Stehna: dlouhá a svalnatá; 
Hlezna: rovně postavená, středně úhlená; 
Nadprstí: kolmá; 
Tlapky: kompaktní, prsty sevřené, pevné, se silnými drápy; polštářky jsou tvrdé; 
Pohyb: pružný a pravidelný, nikdy skákavý; 
Kůže: dost silná, pružná. Netvoří lalok. 
Zevnějšek: 
Srst: je velmi tvrdá, suchá, dost krátká, nikdy není jemná nebo kudrnatá. Vous v obličeji nesmí být 
 příliš výrazný; 
Zbarvení: plavé, jdoucí od zlatě pšeničné až k cihlově červené. Několik černých chlupů, rozmístěných 
na hřbetě a na uších je tolerováno. Na hrudi se někdy vyskytuje bílá hvězda, která však není žádoucí. 

 
Výška: od 32 do 38 cm s tolerancí +2 cm pro vynikající jedince. 
 
Chyby: všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí  

být penalizovány podle stupně jejich závažnosti. 
 

Povaha: 
 Nedůvěřivá 

 
Hlava: 
 mozkovna široká nebo plochá 
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 příliš výrazné nadočnicové oblouky 
 čenich špičatý nebo krátký, pysky visící a hrubé 
 světlé oko 
 uši ploché a široké 
Tělo: 
 jedinec se slabou kostrou (chybějící substance) 
 hřbetní linie nedostatečně pevná 
 břicho příliš vtažené 
Ocas: 
 vytočený do strany 
Končetiny: 
 slabá kostra 
 tlapka měkká a otevřená 
Srst: 
 nedostatečné osrstění, hladká, jemná, vylínaná. 
Vylučující vady: 
 jedinec agresivní nebo bázlivý 
 netypický jedinec (tzn. že se nepodobá ostatním představitelům rasy) 
 předkus nebo podkus 
 dravčí oko 
 depigmentace částečná nebo úplná nosní houby, očních víček a pysků 
 křivý ocas 
 vytočené přední nohy 
 přítomnost paspárků na zadních nohou (paspárky se nikdy u tohoto plemene nevyskytují) 
 dlouhá jemná srst 
 každé jiné zbarvení, než jaké je uvedeno ve standardu 
 výška mimo hranice, stanovené standardem 
 viditelné invalidní postižení, anatomické vady 
 
 
Všichni psi, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, musí být vyloučeni. 
 
N.B.: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku. 
 

Naše „diviačarka“ má 10 let 

 
Než se člověk tak nějak otočí, z malého ušatého nemotorného štěňátka se stane veteránka a psí 
babička v pravém slova smyslu. Naší Betynce z Hlubocké hájovny, zakladatelce mého chovu bude 
letos v dubnu 10 let. Je mou první basetkou a stále tvrdím, že doposud jí žádná má fena nemůže 
konkurovat. Vždy se říká, že ten první pes je ten nejlepší, to platí i u nás. Nějak jsem nestihla ani 
postřehnout, že už má deset křížků. Člověk by to do ní vůbec neřekl. Je stále plná energie, žezlo první 
dámy v naší sedmičlenné smečce ještě rozhodně nehodlá předat své dceři nebo nedej bože jedné ze 
dvou fen českého fouska, což jsou miláčci mého muže. Na dvoře si stále umí udělat pořádek, srovná 
je všechny do jednoho svým silným hlasem. Sice už se pár šedin na hlavě najde, ale někteří její 
vrstevníci jich mají o poznání více. I náš pan veterinář pravil, že je na svůj věk ve výborné kondici. 
Letos ještě absolvovala jednu naháňku, fyzicky ji zvládla s přehledem, akorát se objevil menší problém 
s orientací. Při návratu ze stopy srnčího se ne a ne trefit na to místo, odkud jsem ji přivolávala 
povelkou. Vrátila se na silnici a zmateně pobíhala tam a zpátky a nemohla mne najít. Musela jsem 
seběhnout stráň v lese a dojít pro ni. Tak už to příští sezonu k tomu nebude, Betynka už půjde na 
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odpočinek. Vždyť si to také zaslouží. Dala mi 3 vrhy, pravda, počtem štěňat rekord vskutku neudělala, 
dva vrhy byly po dvou štěňatech, jeden po sedmi, ale kdo zase může na druhou stranu říci, že má 
doma po své feně celý první vrh jako já. Fenu z prvního vrhu Afroditu jsem si nechala a pejska 
prodala. Po třech letech se mi vrátil od dalšího majitele v dosti zoufalém stavu. Příšerně hubený, 
začervený, ale nesmírně veselý a plný elánu. Dnes je z něj zcela jiný basset, i když už nikdy nebude 
pořádné psisko, jako jeho kolegové, kteří v mládí měli vše potřebné, aby pořádně vyrostli. 
S mou Betynkou jsem si užila mnoho krásného. Vzpomínám s úsměvem, jak si jako malé štěně šlapala 
na ušiska a kutálela se z malého kopečka na dvoře až ke mně, když jsme cvičily první přivolání. Byla,  
a je vždycky pozitivně naladěna, má stále ještě chuť si hrát se svou spolubydlící Chantal z Valachitu 
nebo svojí vnučkou Daisy. Absolvovaly jsme spolu několik výstav, několikery zkoušky z výkonu, na 
kterých nikdy nezklamala a právě na těch posledních, zkouškách honičů získala jako druhý basset v ČR 
titul „diviačar“. Je to má nejlepší fena a myslím, že to budu tvrdit i poté, co za svým chovem udělám 
tlustou čáru a budu jen vzpomínat.. Doufám, že s Betynkou si toho ještě spoustu  krásného užijeme.  
 
Lenka Ratajová 
 

Gratulace 

Dne 15.3.2015 vstoupili do veteránského věku 8 let sourozenci Jůlinka, Mánička a Jeníček 
Queen´s Hermelínovi. 

Hodně zdravíčka, pohodičky a výstavních úspěchů přejí jejich paničky - Věra Křížová, Věra Otevřelová 
a Soňa Viková.  
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BK pohár za získání titulu C.I.B a C.I.E 
 
Pro získání poháru od BK za titul C.I.B. a C.I. . musíte zaslat kopii certifikátu Soně Vikové ! 
 
 

Podílejte se na tvorbě BT i Vy! 

 
Chcete-li zveřejnit fotky svých pejsků, nebo nějaký zajímavý článek, neváhejte a zasílejte své 
příspěvky na email lfort@tiscali.cz 
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     Protein  Tuk 

 Cena za balení 
Puppy All 20kg     30%  19%   999,- 

Junior Large 20kg     27%   14%   999,- 

Adult Medium 20kg     26%  16%   899,- 
Adult Large 20kg     25%  14%   899,- 

High Energy 20kg     35%  23%   999,- 
Adult Mini 13kg     28%  17%   749,- 

Adult Low Activity 13kg    25%  9%   799,- 

 
 
Složení:  kuře, kuřecí játra, brambory, kukuřice, kuřecí tuk (chráněno tokoferoly, zdroji vitaminu E), 
lososovy olej, přírodní chuť, sušená jablka, pivovarské kvasnice, rajčata,  minerální látky, glukosamin 
hydrochlorid, chondroitin sulfát, DL-methionin, L-lysin, mannanoligosacharidy, fruktooligosacharidy, 
probiotika (Enterococcus faecium), chelatovaná měď, cholinchlorid, oxid zinečnatý, organicky mangan, 
organicky selen, biotin, niacin, pantotenan vápenatý, vitamin A, vitamin B12, přídavek riboflavinu 
(zdroj vitaminu B2), thiamin mononitrát (zdroj vitaminu B1), pyridoxin hydrochlorid (zdroj vitaminu B6), 
kyselina listová, vitamin D3, vitamin E (alfatokoferol). 
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Cena inzerce 
 
celá strana 200 Kč  Za každou fotografii nebo grafiku  50 Kč 
½ strany  100 Kč  Pro nečleny klubu jedna celá strana  400Kč 
¼ strany  50 Kč  Pro sponzory klubu    zdarma 

Obálka 
Přední strana obálky:  Štěňata z Městecké Hospůdky 

Zadní strana obálky:  Adélka a sourozenec z Hrošecké stráně 
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Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR 

Dozorčí rada 

předseda: 
Dagmar Vlková 

Foerstrova 2, 779 00 Olomouc 

tel.: +420 585 411 175 

e-mail: dajato@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 

Markéta Chroboková 

Radotínská 44, 252 28 Černošice 

tel.: +420 777 324 400 

e-mail: adria@iol.cz 

 

Členské příspěvky 
Roční poplatky zápisné (pouze nový člen) 150 Kč 

 nový člen, člen  400 Kč 

 rodinný člen, děti, důchodci 200 Kč 

 invalidé 200 Kč 

Ústřižek složenky nebo jiné potvrzení platby posílejte na adresu matrikářky klubu: 
Jana Polakovičová, Borač 48, 592 61 Doubravník 

tel.: +402 604 998 266, e-mail : jpolakovicova@seznam.cz 
 
Průkaz člena BK ČR obdrží pouze noví členové. 
 

Variabilní symboly na složenky 
100 členské příspěvky 300 inzerce 
200 krycí list – fena 500 klubová výstava 

220 krycí list – pes 600 speciální výstava 
250 štěňata 800 ostatní platby (almanach apod.) 

    

Důležité adresy a telefony 
Českomoravská kynologická unie 

Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy, 182 53, tel.: 602 216 874 

- 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) 

mailto:dajato@seznam.cz
mailto:ratajova.len@seznam.cz
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