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Věstník 7/2013
Obsah : 1/Oznámení - 2/Chov - 3/Koně - 4/Majitelé/jezdci/trenéři
5/Dostihy - 6/Různé
Předchozí Věstníky jsou umístěny v Archivu Věstníku v nabídce Download.
INZERÁTY :
1/ Z důvodu zaslouženého odchodu do důchodu prodám následující :

a) UNKAS, 6letý valach (Appleton-Ulanowa), cena 35.000 Kč
b) CARTOUCHE(NL), 4letý valach (Juliano Star-Sugar Limburgia), cena 25.000 Kč
c) CHIRONE SCOT(NL) 4letý valach, (Chirone Dei-Umber Boko), cena 25.000 Kč
d) AERODYNAMICA(F) 3letá klisna (Joker de Rozoy-Queen of the World), cena 20.000 Kč
e) CHIARA BOKO(NL) 4letá klisna (Eilean Donon-Uscana Boko) s hříbětem CHESTER - hřebeček narozený v
roce 2013 po Wine and Blues(NL), cena 15.000 Kč
f) Sulka Custom FCS, cena 40.000 Kč
Všichni koně jsou naprosto zdraví, možnost množstevní slevy. Kontakt: ing.Jaromír Tihelka, tel. 603 209 062
2/ Pětiletá francouzská klisna UVEA STAR(F) u nás řádně registrovaná je na prodej za 4.500 EUR (cca 115.000 Kč). Je to zcela zdravá
vranka nar.2008 po Gabor Star(F) z Liaison d'Un Soir(F), schválená pro chov francouzského klusáka, pravidelně startuje v dostizích v
Německu, rekord 1:17,3, zisk 149.901,- Kč. Kontakt: Mykola Volf, tel. 602 251 123.
3/ Dvouletá francouzská klisna BARABULKA(F) zatím u nás neregistrovaná je na prodej za 2.500 EUR (cca 63.000 Kč). Je to černá
hnědka nar.29.5.2011 po Mon Bellouet(F) z Quoda de Livaye(F) po Install(F), je v aktivním dostihovém tréninku v Tochovicích, je zdravá
a připravená ke kvalifikaci. Kontakt: Mykola Volf, tel. 602 251 123.
4/ Chovná klisna SAHARA TEČ a její roční syn SANTOS TEČ po Valley Guardian(US) jsou nabízeni k prodeji u chovatele Jaroslava
Chrastiny v Tečovicích. Cena chovné klisny je přibližně 50.000 Kč, cena ročka dohodou. Kontakt: Roman Chrastina, tel. 736 716 408
5/ Prodej klusácké klisny ZARIA(SK) za 1.000 EUR. Řádně registrovaná klisna je tmavá hnědka, narozená 31.3.2010, po otci Mastermind
Jago(NL) z matky Zarja(SK) po V.G.Starsboy(SF). Milá, nekonfliktní klisna, 100% zdravá, bez úrazů, t.č. na pastvinách, zcela bez výcviku
(zvyklá na ohlávku). K vidění je v obci Bludička u Zvolena. http://www.trotdb.info/horse.php?id=13275
Kontakt: Michaela Medvecova, + 421 911 449 117, e-mail: info@mojkon.sk
***************************************************************************

1/ OZNÁMENÍ
*****************************************************************************************

Platební výměr pro rok 2013 - aktualizace :
Změna sazby DPH od 1.1.2013 - základní sazba 21%, snížená sazba 15% !!!

I. CHOVATELSKÁ OBLAST
* selekční poplatek pro první zařazení hřebce fyzicky přítomného na českém území do plemenitby (= první vydání Osvědčení) : 14.400 Kč
* selekční poplatek pro první zařazení hřebce používaného pouze formou spermatu do plemenitby (= první vydání Osvědčení) : 6.000 Kč
* registrační poplatek plemeníka/semene zařazeného do plemenitby v minulých kalendářních letech (= opakované vydání Osvědčení) : 3.600
Kč
II. DOSTIHOVÁ OBLAST
* poplatek za přihlášení/oznámení jako startujícího nekvalifikovaného koně : 500 Kč
* registrace dostihové stáje pro rok 2013 : 1.200 Kč
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* registrace dostihového koně pro rok 2013 do 18.2.2013 za 240 Kč, od 19.2.2013 za 600 Kč
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2013 - první vydání za 1.200,- Kč
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2013 - opakované vydání do 18.2.2013 za 600 Kč, od 19.2.2013 za 1.200,- Kč
* hlášení změny majitele nebo trenéra dostihového koně: před OSK 240 Kč, po OSK 600 Kč
III. VŠEOBECNÁ OBLAST
* poplatek za pozdní hlášení změny: 500 Kč
* vydání exportního certifikátu dočasného ve standartní lhůtě: 600 Kč
* vystavení exportního certifikátu dočasného v expresní lhůtě příplatek - 100 %
* vydání exportního certifikátu trvalého: 2400 Kč
* prodloužení dočasného exportního certifikátu v době jeho platnosti: bezplatně
* vystavení dostihové kariéry koně a posledních 5 startů ve standartní lhůtě : 120 Kč
* vystavení dostihové kariéry koně a posledních 5 startů v expresní lhůtě příplatek - 100%
* potvrzení licence pro zahraničí ve standartní lhůtě: 120 Kč
* potvrzení licence pro zahraničí v expresní lhůtě příplatek - 100%
Všechny poplatky podléhají zákonné sazbě DPH 21%.
Formuláře jsou ke stažení v nabídce Download.

******************************************************
Seznam dlužníků ČKA - nevyrovnané pohledávky ČKA po splatnosti evidované k 31.7.2013
Bankovní spojení ČKA :
GE Money Bank Praha 5-Zbraslav, číslo účtu 151530906/0600
Specifikace pohledávky - dlužník - částka - splatnost pohledávky
faktura č.09188 - Machek Bohuslav - 2.725 Kč - 11.5.2009
faktura č.09168 - Follauf Jaromír - 4.251 Kč - 12.5.2009
faktura č.09225 - Follauf Jaromír - 2.725 Kč - 5.6.2009
faktura č.09216 - Machek Bohuslav - 2.725 Kč - 5.6.2009
faktura č.09254 - Machek Bohuslav - 7.194 Kč - 30.7.2009
faktura č.09349 - Follauf Jaromír - 1.744 Kč - 20.1.2010
faktura č.10115 - Follauf Jaromír - 6.528 Kč - 20.4.2010
faktura č.10433 - Hračková Jana - 2.648 Kč - 31.10.2010
vyčtování dostihů 2010 - Červinka Milan - 7.238 Kč - 20.1.2011
faktura č.10623 - Follaufová Patricie - 960 Kč - 31.1.2011
faktura č.11018 - Vlasák Martin - 736 Kč - 25.2.2011
faktura č.11105 - Jürgen/Stan Martin (Lobo&Arno) - 6.588 Kč - 7.7.2011
faktura č.11097 - Hovorka Josef - 500 Kč - 31.7.2011
faktura č.12030 - Vlasák Martin - 3.744 Kč - 12.3.2012
faktura č.12095 - Vlasák Martin - 6.480 Kč - 15.6.2012
faktura č.12080 - Hovorka Josef - 1.440 Kč - 15.6.2012
faktura č.12118 - Šindar Libor - 1.440 Kč - 29.6.2012
sankce DiK ze 14.7.2012 - Škobis Zdeněk - 100.000 Kč - 29.7.2012
faktura č.12154 - Laška Jan - 1.480 Kč - 31.12.2012
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faktura č.12187 - Laška Jan - 4.560 Kč - 31.12.2012
faktura č.12239 - Laška Jan - 720 Kč - 31.1.2013
faktura č.12248 - Vlasák Martin - 5.184 Kč - 31.1.2013
faktura č.13022 - Vlasák Martin - 3.049,20 Kč - 25.2.2013
faktura č.13046 - Laška Jan - 3.920,40 Kč - 8.3.2013
faktura č.13071 - Balucha Ján - 1.452,- Kč - 5.4.2013
faktura č.13082 - Schulz Dietmar - 3.388,- Kč - 16.4.2013
Pozn.J.Laška má na svou žádost schválený splátkový kalendář.

Koně uvedení v Penalizační listině s označením ** nejsou v souladu se schváleným Klusáckým dostihovým
řádem součástí registru dostihových koní z důvodu zařazení majitele nebo trenéra na Seznamu dlužníků, v
Penalizační listině jsou uvedeni pouze informativně.

******************************************************
Sdělení : Na základě žádosti a po úhradě poplatku 1.000 Kč bez DPH udělil Výkonný výbor ČKA amatérskému

jezdci Jaroslavu Chrastinovi jezdeckou výjimku pro start s dvouletými klusáky a pro start v dostizích statutu CH
a SD. Tato výjimka byla udělena pro start v dostizích s vlastními koňmi a zatím do 31.8.2013 s tím, že
výkonnost jezdce bude sledována. Pokud se v této lhůtě nedopustí závažnějších prohřešků proto Dostihovému
řádu při účasti v dostihu, bude mu platnost jezdecké výjimky prodloužena do 31.12. 2013. Stejná výjimka byla
udělena profesionálnímu jezdci Ondřeji Kozlovi s tím, že se týká koní všech majitelů.

******************************************************
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ POŘADATELE DOSTIHŮ
ČESKÝ KLUSÁCKÝ SPOLEK VELKÁ CHUCHLE 2013
1. Klusácké dostihy pořádané Českým klusáckým spolkem se konají podle Klusáckého dostihového řádu a těchto organizačních opatření.
2. Pořadatel neručí za onemocnění nebo úraz koní, jezdců nebo stájového personálu při dostizích, během pobytu na závodišti nebo při přepravě koní
na dostihy a zpět. Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené koněm či jezdcem.
3. Do dostihů nejsou přijímány přihlášky, ale rovnou oznámení startujících koní (dále jen "OSK"). Minimální počet koní pro zachování dostihu na OSK je
5. Při méně než 5 oznámených koních je dostih zrušen. K rozdělení dostihu na dvě oddělení dochází při autostartu při nejméně 15 oznámených koních,
při startu z met při nejméně 17 oznámených koních.
4. V případě, že počet koní oznámených jako startující je vyšší než maximální počet startujících a dostih není rozdělen, přistoupí se k eliminaci podle §
176 a 177 Klusáckého dostihového řádu.
5. Kůň ohlášený jako startující do zrušeného dostihu nebo eliminovaný může být oznámen jako startující do jiného dostihu téhož dostihového dne,
pokud splňuje propozici tohoto dostihu. V případě nízkého počtu koní oznámených jako startující může pořadatel spojit dva dostihy do jednoho
dostihu nebo vypsat dostihy s novou propozicí.
6. V termínu OSK je možné nahlásit koně do kvalifikačního dostihu podle § 153 až 156 Klusáckého dostihového řádu. Kvalifikační dostih se koná, pokud
je do něj v termínu OSK nahlášen alespoň jeden kůň, a to na vzdálenost 1670 metrů, pokud přihlašovatel neuvede vzdálenost jinou.
7. V termínu OSK je možné také nahlásit koně do zkušebního dostihu (probestartu). Zkušební dostih se koná, pokud je do něj v termínu OSK nahlášen
alespoň jeden kůň, a to na vzdálenost 1670 metrů, pokud přihlašovatel neuvede vzdálenost jinou.
8. Zápisné do dostihu je obecně 4 % z ceny dostihu, při 5 koních na startovní listině 5 % z ceny dostihu. Ceny pro vítěze a umístěné koně jsou obecně
rozděleny podílem I. 45 %, II. 23%, III. 15%, IV. 10%, V. - 7%, v dostihu při 5 koních na OSK podílem I. 45 %, II. 25 %, III. 20 % - IV. 10 %.
9. OSK se podávají elektronicky na adresu osk-ceklus@seznam.cz. Pořadatel doporučuje přihlašovatelům nastavit si v elektronické poště potvrzení o
doručení elektronické zprávy, na žádost bude zaslána stručná odpověď o obdržení OSK. Uzávěrka příjmu OSK je v zásadě vždy v pondělí ve 12:00,
pokud není v propozici dostihu uvedeno jinak.
10. Na OSK přihlašovatel uvede datum a místo konání dostihu, číslo dostihu, jméno koně, celé jméno jezdce včetně titulu amatér nebo žák a dostihové
barvy včetně barvy přilby. Přihlašovatel dále u každého koně při prvním oznámení do dostihu pořádaného Českým klusáckým spolkem uvede jeho věk,
pohlaví, barvu, jméno otce a matky, jméno stáje a trenéra, zisk a rekord.
11. Startovní listina se zveřejňuje na www.ceklus.cz nejpozději do 12:00 dne následujícího po uzávěrce příjmu OSK.
12. Do 12:00 dne předcházejícího konání dostihu je koně možné z veterinárních důvodů nebo bez udání důvodu škrtnout elektronicky na adrese oskceklus@seznam.cz.
13. Úhrada zápisného do dostihů a dostihových poplatků probíhá v hotovosti při dostihovém dnu. Za každého startujícího koně musí být veškeré
finanční závazky vůči Českému klusáckému spolku (související s koněm, majitelem dostihové stáje či trenérem) uhrazeny nejpozději 1,5 h před startem
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prvního dostihu dostihového dne. Pro výběr zápisného a dostihových poplatků je při dostihovém dni vyčleněna doba 2,5 - 1,5 h před startem prvního
dostihu dostihového dne. Kůň, za něhož nebudou v termínu hlášení změn v dostihovém programu vyrovnané veškeré finanční závazky vůči Českému
klusáckému spolku související s koněm, majitelem dostihové stáje nebo trenérem, bude z dostihů škrtnut a škrtnutí bude klasifikováno jako
nezdůvodněné a tím i zpoplatněné.
14. Výplata dostihových výher probíhá v hotovosti při dostihovém dnu.
15. Sankce uložené dostihovou komisí při dostihových dnech pořádaných Českým klusáckým spolkem jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uložení,
lze je uhradit v hotovosti při dostihovém dnu nebo zaslat na účet č. 7292126001 / 5500. Při neuhrazení sankce do doby splatnosti nebude jezdec,
kterému byla sankce uložena, nebo kůň ze startovní listiny trenéra nebo dostihové stáje přihlašovatele, kterému byla sankce uložena, uveden na
startovní listině dostihů pořádaných Českým klusáckým spolkem.
16. Osoba odpovědná za startující koně je povinna nejpozději 1,5 h před startem prvního dostihu dostihového dne nahlásit dostihovému tajemníkovi
přítomnost koní na závodišti, změny v dostihovém programu a případnou změnu formy koní. Pokud nedojde k tomuto ohlášení nebo zpoždění
příjezdu koní na závodiště nebude telefonicky avizováno (dostihovému tajemníkovi nebo členům dostihové komise), budou koně z dostihů škrtnuti a
toto škrtnutí klasifikováno jako nezdůvodněné.
17. Dostihovému tajemníkovi je možné nejpozději 1,5 h před startem prvního dostihu dostihového dne nahlásit koně do zkušebního dostihu
(probestartu), pokud se v daný dostihový den zkušební dostih koná.
18. Kromě předepsané výstroje podle § 227 Klusáckého dostihového řádu musí mít jezdci v dostihu také ochrannou vestu odpovídající normě EN
13158 nebo EC 1621-2. Vybavení touto ochrannou vestou bude kontrolovat pověřený člen dostihové komise.
19. Vnitřní dvě stopy dostihové dráhy jsou vyhrazené pro rychlou práci, je zakázáno se v nich pohybovat při pomalém nahřívání. Koně při najíždění a
vyjíždění z dráhy vždy dávají přednost koním, kteří na dráze pracují. Příprava koní účastnících se dostihového dne je na dráze v průběhu dostihového
dne povolena až do stanoveného zvukového signálu - hudební znělky, která oznamuje 1 minutu do nástupu koní na přehlídku před dostihem, resp. 6
minut do startu dostihu. Po tomto signálu koně neúčastnící se bezprostředně následujícího dostihu ihned opustí sektor dráhy. Koně účastnící se tohoto
dostihu na pokyn dostihového tajemníka vyjedou na přehlídku před dostihem v protisměru dostihu. Každý jezdec může bezprostředně po přehlídce
absolvovat se svým koněm rychlý tréninkový úsek ve směru dostihu nebo pokračovat v nahřívání v protisměru dostihu.
20. Maximální počet startujících je při autostartu 10 (první řada 5 koní, druhá řada 5 koní) a při startu z met 12 koní (na jedné metě max. 6 koní, a to v
první řadě 3 koně a ve druhé řadě také 3 koně), maximální metrážní zatížení je 80 m. Pokud se některý kůň uvedený v dostihovém programu dostihu
nezúčastní, posouvají se startovní pozice v rámci jedné řady, a to tak, aby bylo dodrženo vzestupné pořadí podle startovních čísel od první stopy.
21. Koně startují z následujících pozic:
a) je-li ve druhé řadě pouze 1 kůň, startuje z libovolné pozice,
b) jsou-li ve druhé řadě 2 koně, startuje kůň s nižším startovním číslem za číslem 1 nebo 2, kůň s vyšším startovním číslem za číslem 3 nebo 4,
c) jsou-li ve druhé řadě 3 koně, startuje kůň s nejnižším startovním číslem za číslem 1 nebo 2, kůň s nejvyšším startovním číslem za číslem 4 nebo 5, kůň
s prostředním startovním číslem za číslem 3 (popř. za číslem 2 nebo 4, ale to pouze v případě, že tyto pozice nejsou obsazeny),
d) jsou-li ve druhé řadě 4 koně, startují vzestupně za čísly 1 až 4,
e) je-li ve druhé řadě 5 koní, startují vzestupně za čísly 1 až 5.
22. Jezdec koně diskvalifikovaného v průběhu dostihu je povinen ihned po vyvěšení čísla svého koně opustit s maximální opatrností startovní pole a
poté může dokončit dostih, avšak musí jet s dostatečným odstupem za polem, nesmí nijak omezovat ostatní účastníky dostihu, ani ty koně, kteří bez
kontaktu platně pokračují v dostihu.
23. Po doběhu dostihu jsou všichni jezdci povinni shromáždit se v prostoru cíle, který je jim povoleno opustit až výslovným pokynem dostihového
tajemníka "opusťte dráhu". V této době mohou u dostihového tajemníka podat písemnou formou protest podle § 282 a násl. Klusáckého dostihového
řádu na formuláři, který je u něj k dispozici. Všechny ostatní neoficiální stížnosti a komentáře budou postihovány jako nekázeň a nevhodné chování.
Dostihový tajemník vydává povolení opustit dráhu, vysílá vítězného koně na dekorování a vydává pokyny jezdci koně vybraného ke kontrole medikace.
24. Zápis protestu podle § 282 a násl. Klusáckého dostihového řádu, podávaného po doběhu dostihu, diktuje protestující jezdec dostihovému
tajemníkovi a podání protestu a souhlas s pozdějším složením kauce stvrzuje svým podpisem. Trenér nebo majitel dostihové stáje mohou podat
protest podle § 282 a násl. Klusáckého dostihového řádu po doběhu dostihu členům dostihové komise v místnosti dostihové komise, podání protestu a
souhlas s pozdějším složením kauce stvrzují svým podpisem.
25. Dostihová komise o protestu podaném před dostihovým dnem nebo během dostihového dne rozhodne před schválením výsledku dostihu, kterého
se protest týká. Vyhoví-li dostihová komise protestu, kauce se vrací, nevyhoví-li dostihová komise protestu, rozhodne o propadnutí kauce ve prospěch
Českého klusáckého spolku nebo o vrácení kauce.
26. Kauce za protest k dostihové komisi je splatná nejpozději do 2 pracovních dnů od podání protestu na účet č. 7292126001 / 5500. Při neuhrazení
kauce nebude jezdec, který podal protest, nebo kůň ze startovní listiny trenéra nebo z dostihové stáje majitele, který podal protest, uveden na startovní
listině dostihů pořádaných Českým klusáckým spolkem.
27. Nejpozději do 30 minut po schválení doběhu posledního dostihu odpovědná osoba vyzvedne průkazy totožnosti startujících koní tam, kde byly
odevzdány. Nejpozději do 30 minut po schválení doběhu posledního dostihu odpovědná osoba odevzdává startovní čísla, a to nepoškozená a čistá,
tam, kde byly převzaty.
METODICKÝ POKYN KE STARTŮM
OBECNĚ:
* cválání koně na startu není důvodem k prohlášení startu za neplatný, start je neplatný pouze v případě poškození jiného koně
* zaviní-li jezdec při autostartu nebo letmém startu opakování startu (v okamžiku startu poškodí jiného koně), je sankcionován a startuje při
opakovaném startu ze třetí řady; zaviní-li stejný jezdec dvakrát opakování startu, je sankcionován a vyloučen z účasti v dostihu
* startér je odpovědný za to, že jeho hlasové pokyny a označení jezdce, který zavinil opakování startu, budou slyšitelné pro všechny zúčastněné jezdce
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* neplatnost startu je vyhlášena výraznou signalizací několikerým zatroubením klaksonu startovacího auta, současně ji startér oznamuje výraznou
signalizací praporkem a při autostartu nebo letmém startu ji asistent startéra signalizací svým praporkem potvrzuje. Při startu z met startovacím
zařízením rozhodčí v autě přebírá funkci asistenta startéra, pokud jde o signalizaci neplatného startu praporkem. Startér musí vždy příčinu opakování
startu ihned oznámit dostihové komisi a označit případného viníka, kterého je povinen na tuto skutečnost ihned upozornit. Autostart nebo letmý start
se opakuje pouze výjimečně v případě zásadního poškození účastníka dostihu.
AUTOSTART:
* jezdci mají povinnost se na místo startu dostavit v souvislosti se standardními pokyny vydávanými rozhlasem včas (nájezd na start 2180 m - jezdci
najíždějí na dostihovou dráhu u mety 1670 m ve směru dostihu, na start 1670 m - jezdci najíždějí na dostihovou dráhu v prostoru cíle ve směru dostihu)
* jezdci mají povinnost disciplinovaně a včas přijíždět k autu tak, aby v okamžiku startu byli u auta přibližně zároveň, a to zejména jezdci koní
startujících z první startovní řady (nebude brán ohled na jediného jezdce, který sám přijede za auto a bude si vynucovat rozjetí auta, nebude brán ohled
ani na jezdce, který šel na start pozdě a za auto na rozdíl od ostatních dojet nestihl)
* přihlašovatel koně, který potřebuje na start "jít zezadu", si musí při OSK požádat o druhou startovní řadu, neboť tento kůň zaostáváním při najíždění
své startovní pozice nesmí bránit koni v druhé řadě v zaujetí jeho startovní pozice
* před výchozí pozicí startovacího auta již musí mít jezdci koní v 1. řadě zaujatou svou správnou startovní pozici, po rozjetí startovacího auta si již
nemohou tito jezdci vynucovat možnost zaujmout své místo v první řadě, jsou povinni odstartovat ze třetí řady a budou postiženi sankcí za nezaujetí
startovní pozice
START Z MET:
* při startu z met (1670 m i 2180 m) vstupují koně na pokyn dostihového tajemníka na dráhu za cílem, v protisměru dostihu se odeberou na místo
startu, před 1. metou sjíždějí dovnitř oválu dráhy ke svým metám (při startu z met 2180 m sjíždějí koně z dráhy hned za reklamními panely)
* jezdci zavádějí své koně na povel startéra "krokem na dráhu" na startovní pozici z otočky - kroužku (z prostoru mimo dráhu), za kuželem umístěným v
cca polovině vzdálenosti mezi jednotlivými metami, a to krokem tak, aby zavádějící kůň startoval z místa co nejvíce vně dráhy a ponechal tak dostatek
prostoru koním startujícím z téže mety s nižším startovním číslem,
* na povel startéra otočit jezdci otočí své koně do směru dostihu a na pokyn start odstartují; v případě startu plného počtu koní z jedné mety (6 koní) je
nutné, aby jezdci najížděli na metu ve dvou řadách pomalu a pohromadě, aby se všichni koně vešli na dráhu; startér stojí z technických důvodů na
schůdkách uvnitř dráhy, aby mohl v okamžiku startu vypnout startovací zařízení; startér používá megafon pro navádění jezdců na dráhu a sám určí
okamžik startu
* důvodem opakování startu je špatné najetí na metu zavádějícím koněm, kdy se již na dráhu nevešli ostatní koně, nebo kdy ostatní koně neměli
dostatek prostoru k otočení; (to však neznamená opakování startu tehdy, když zavádějící jezdec najede metu správně a jiný kůň se zbytečně velkým
odstupem je ještě mimo dráhu nebo svou startovní pozici)
* rozhodčí v autě je pověřen sledovat z čelního pohledu správné najíždění koní v první řadě na první metě na startovní pozice a místo (jízdní stopu), ve
které se především zavádějící koně otáčí do směru dostihu
* za zaujetí startovní pozice a správné zavádění na metu je plně odpovědný jezdec a případné nezaujetí startovní pozice či nesprávné zavedení na metu
je postihováno.
POPLATKY, SANKCE, KAUCE
Poplatky ve prospěch pořadatele dostihů hradí majitel dostihové stáje
(podléhají zákonné sazbě DPH 21%)
* škrtnutí koně bez udání důvodu písemně nahlášené nejpozději do 12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu - 200 Kč
* škrtnutí koně z veterinárních důvodů nahlášené později než do 12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu (doložené písemným potvrzením
veterinárního lékaře dodaným pořadateli dostihů nejpozději následující pracovní den po konání dostihu) - 200 Kč
* škrtnutí koně zdůvodněné z jiných závažných důvodů (posoudí dostihová komise) v den konání dostihů - 500 Kč
* nezdůvodněné škrtnutí koně později než do 12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu 1000 Kč
* uvedení koně na startovní listině kvalifikačního dostihu 300 Kč
* uvedení koně na startovní listině zkušebního dostihu (probestartu) 300 Kč
* uvedení "x" místo jezdce při OSK nebo neuvedení žádného jezdce - 300 Kč
* nezdůvodněná nahlášená změna jezdce (za zdůvodněnou se považuje pouze změna ze zdravotních důvodů doložených písemně lékařskou zprávou
nejpozději následující pracovní den po konání dostihu) - 1000 Kč
* nenahlášená změna jezdce 2000 Kč
* nahlášená změna barev dresu nebo čapky 200 Kč
Sankce ve prospěch pořadatele dostihů
(nepodléhají DPH)
1. Sankce jezdci
* nevhodná či nepovolená výstroj či výzbroj jezdce - 200 Kč až nepřipuštění k dostihu
* absence povinné ochranné vesty 500 Kč
* nenahlášená změna barev dresu nebo čapky - 300 Kč
* neúčast na přehlídce - 200 Kč
* nahřívání koně po časovém limitu - 200 Kč
* nahřívání koně v rozporu s platnými pravidly - 500 Kč
* nenahlášená pomoc u startu - 500 Kč
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* první zavinění opakování startu - 300 Kč
* druhé zavinění opakování startu - 500 Kč + vyloučení z účasti v dostihu
* nezaujetí startovní pozice, nekázeň na startu - 300 Kč
* nebezpečná jízda (omezení, ohrožení, braní cválajícího koně zpět s omezením nebo ohrožením jiných koní, vynucování jízdní stopy apod.) - 500-2000
Kč + až odnětí licence
* nekázeň (omezení koní při aktivní účasti v dostihu s diskvalifikovaným koněm, neuposlechnutí pokynů rozhodčích, hlasité projevy v dostihu i po
doběhu, vulgární či ohrožující gestikulace) - 500-1000 Kč
* nezaujetí či nedodržení předepsané jízdní stopy - 200-1000 Kč
* přenechání nedovolené výhody nebo poškození jiného koně - min. 500 Kč + odnětí licence
* nevyjetí/nedostatečná podpora koně - min. 500 Kč + odnětí licence
* nevyčkání pokynu k opuštění dráhy v prostoru cíle po doběhu dostihu - 200 Kč
* pobízení koně bičem drženým v jedné ruce bez oprati - 10 % z ceny dostihu určené vítězi, min. 1000 Kč
* nadměrné použití biče: více než 3 údery s nápřahem po projetí kolem distančního mezníku - 400 Kč, více než 7 úderů s nápřahem v posledních 500 m
dostihu - 600 Kč
* nesprávné použití biče (nedovolené, zbytečné, nevhodné) - min. 1000 Kč
2. Sankce trenérovi
* nahřívání koně bez čísla nebo s chybným číslem - 200 Kč
* nevhodná výstroj či výzbroj koně - 500 Kč až nepřipuštění koně k dostihu
* nepřipravenost koně k dostihu (neovladatelnost aj.) - 500 Kč, event. nařízená opatření (start z druhé řady, kvalifikace apod.)
* nezdůvodněná a nenahlášená změna formy koně - 500 Kč
* pozdě odevzdané startovní číslo - 200 Kč
* neodevzdané startovní číslo - 1000 Kč
3. Sankce přihlašovateli
chybné hlášení koně při OSK - 500 Kč
Kauce za protest k dostihové komisi hradí účastník dostihu, který podává protest
2000 Kč
*****************************************************************************************

Veterinární podmínky určené MěVS Praha pořadateli svodů, Českému klusáckému spolku, pro pořádání svodů koní, které se
budou konat na závodišti ve Velké Chuchli v roce 2013 :
1/ Koně musí být doprovázeni Průkazem koně v souladu s §23 odst.4 Zákona č.154/2000 Sb. a musí splňovat požadavky
na jejich označní podle §13 až §17 Vyhlášky č.136/2004 Sb.
2/ V průkazu koně musí být uvedeno :
a) vakcinace proti chřipce provedená podle vakcinačního schématu udaného výrobcem, kůň je v imunitě proti chřipce koní,
poslední vakcinace provedena nejpozději 7 dní před konáním akce
b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii koní (vyšetření nesmí být
starší 24 měsíců)
c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen
d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat požadavky §19 odst.2 vyhlášky MZE 382/2003 Sb.o veterinárních
požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
e) kůň pocházející ze třetí země, popř. její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno
dovážet zvířata do Evbropské unie a je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný dovozo regsitrovaných koní na
dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky §§ 63 až 65 vyhlášky MZe 382/2003 o veterinárních požadavcích na obchodování
se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
3/ Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků,
které byly použity k přepravě koní na svod.
4/ Veterinární přejímku zajistí MVDr.Zdeněk Krupil. Závodů se nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli
veterinární přejímkou.
5/ Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli změněny nebo zrušeny.
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***************************************************************************
Výňatek z veterinárních podmínek pro účast koní v dostizích v Bratislavě v roce 2013 :
1/ Koně musí být doprovázeni platným Průkazem koně v souladu s předpisy EU.
2/ V průkazu koně musí být uvedena platná vakcinace proti chřipce provedená podle vakcinačního schématu udaného
výrobcem, poslední vakcinace provedena nejpozději 7 dní před konáním akce.
3/ Kůň přijíždějící na dostihy z členské země EU musí být doprovázen předepsaným veterinárním osvědčením pro pohyb
registrovaných koňovitých v rámci EU.

***************************************************************************
2/ CHOV
Dodatek PK XII. - pokračování
PLEMENNÍ HŘEBCI
Platné Osvědčení pro použití plemenného hřebce v klusácké plemenitbě v roce 2013 již bylo vydáno pro 9
hřebců (hřebci 1/- 8/ uvedeni ve Věstníku 2/2013 a 3/2013, hřebec 9/ uveden ve Věstníku 5/2013)
Obdržené bloky plemenných hřebců 2013
1/ SIR GILL(D) - blok obdržen 14.7., hlášená 1 připuštěná klisna Sněženka, maj.JUDr.L.Rokyta - připuštěna 23.27.4.2013 (do chovu zařazena 20.5.2013)
2/ WINE AND BLUES(NL) - blok obdržen 29.7., hlášeno 6 připuštěných klisen :
a) Senty(New York Giant-Saskia With Star), nar.2006, připuštěna 8.3.2013, maj.A.Paškrtová, Lysá nad Labem
b) Yanilidou Meadow(NL)(Keller Lobell-Fallon Worthy), nar.2005, připuštěna 9.2.2013, maj.K.Niklová, Lysá nad Labem
c) Made for Me(S)(Super Arnie-Smokin Lady), nar.2004, připuštěna 1.5.2013, maj.JUDr.K.Jelínková, Praha 5
d) Otherwisemeadow(NL)(Keller Lobell-Virgill Meadow), nar.1997, připuštěna 2.5.2013, maj.M.Vlasák, Křinec
e) Ykora(NL)(Silver Pine-Opal Boko), nar.2005, připuštěna 24.5.2013, maj.A.Paškrtová, Lysá nad Labem
f) Crazy Madonna(S)(Alf Palema-Femita Crazy), nar.2005, připuštěna 23.5.2013, maj.J.Klaubenschalk, Praha 4
PLEMENNÉ KLISNY
Hlášení chovatelského výsledku z připuštění v roce 2013 - jiný výsledek než živě narozené hříbě
1/ YKORA (NL) , Silver Pine(US)-Opal Boko(S), nar.2005, připuštěná 24.5.2012 hřebcem Wine and Blues(NL) - jalová,
maj.A.Paškrtová, Lysá nad Labem, hlášeno 29.7.2013
Hlášení chovatelského výsledku z připuštění v roce 2012 - živě narozené hříbě - pokračování
1/ VESTFALIA OV , nar.9.1.2013, Montpellier(I)-Vataga(UA), ryzka, klisna, chovatel Sochor spol. s.r.o., Tochovice
(hlášeno 10.3.2013 - Identifikační karta obdržena 24.4.2013)
2/ GERMES OV, nar.12.1.2013, Password(F)-Gordost(UA), ryzák, hřebec, chovatel Sochor spol. s.r.o., Tochovice
(hlášeno 10.3.2013 - Identifikační karta neobdržena, Identifikační karta obdržena 3.7.2013)
3/ SCHOWMAN, nar.2.3.2013, Pegasus Boko(S)-Schow Hammering, hnědák, hřebec, chovatel JUDr.Lubomír Rokyta,
Bílovec (hlášeno 19.3.2013 - doručena Identifikační karta, nedoručena růžová kopie připouštěcího lístku)
4/ MAGGIE JDS, nar.8.3.2013, Algiers Hall(US)-Margit Boko(NL), hnědka, klisna, chovatel ing.Jiří Šplíchal, Říčany
(hlášeno 26.3.2013)
5/ SHAMAN MISI, nar.12.3.2013, Steakhouse(US)-Sushine Misi, tmavý hnědák, hřebec, chovatel JUDr.Milan Šíma,
Říčany (hlášeno 19.3.2013 - obdržená Identifikační karta vrácena k doplnění náležitostí dle Vyhlášky 136/2004 Sb. -
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doplněná karta obdržena znovu 26.3.2013)
6/ URUGUAY OV, nar.14.3.2013, Grafik(UA)-Unita Turgot(CZ*), hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s.r.o., Tochovice
(hlášeno 27.3.2013 - Identifikační karta obdržena 24.4.2013)
7/ PORTOFINO OV, nar.21.3.2013, Love You(F)-Pristis Volo(B), hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s r.o.(hlášeno
24.4.2013 - chybí připouštěcí lístek z roku 2012, dodán 9.5.2013)
8/ ZARA MISI, nar.31.3.2013, Steakhouse(US)-Zelissa(D), hnědka, klisna, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany (hlášeno
8.4.2013)
9/ TIPSPORT BOY, nar.1.4.2013, Wine and Blues(NL)-Topinka, hnědák, hřebec, chovatel Alice Paškrtová, Lysá nad
Labem, (hlášeno 19.4.2013), dne 15.4.2013 je uváděný majitel hříběte Zdeněk Škobis, Praha 3 (chybí Hlášení změny
majitele - doručeno 29.4.2013)
10/ DIALOG OV, nar.1.4.2013, Goetmals Wood(F)-Dion OM(I), hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s r.o., Tochovice
(hlášeno 24.4.2013)
11/ DIETRICH J', nar.3.4.2013, Nijinski Rodney(F)-Marlene(F), hnědka, klisna, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
(hlášeno 3.4.2013)
12/ SARNA TEČ, nar.5.4.2013, Valley Guardian(US)-Sahara Teč, hnědka, klisna, chovatel Jaroslav Chrastina, Tečovice
(hlášeno 17.4.2013)
13/ GENY MISI, nar.5.4.2013, Steakhouse(US)-Geny Allmar(I), černá hnědka, klisna, chovatel JUDr.Milan Šíma, Říčany
(hlášeno 17.4.2013)
14/ DE FACTO, nar.9.4.2013, Aristote(F)-Iena de Mosta(F), hnědák, hřebec, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (hlášeno
10.4.2013)
15/ DEXTER, nar.15.4.2013, Pegasus Boko(S)-Dominika(SK), hnědák, hřebec, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
(hlášeno 17.4.2013)
16/ SPRINTHOUSE MISI, nar.16.4.2013, Steakhouse(US)-Suri Misi, tmavý hnědák, hřebec, chovatel JUDr.Milan Šíma,
Říčany (hlášeno 23.4.2013)
17/ SAY AND BLUES, nar.18.4.2013, Wine and Blues(NL)-Saskia with Star, tmavá hnědka, klisna, chovatel Alice
Paškrtová, Lysá nad Labem (hlášeno 29.4.2013)
18/ YOKER TEČ, nar.19.4.2013, Valley Guardian(US)-Yankee Star(NL), hnědák, hřebec, chovatel Jaroslav Chrastina,
Tečovice (hlášeno 23.4.2013)
19/ CARMELLA MISI, nar.19.4.2013, Steakhouse(US)-Celebrity Misi, černá hnědka, klisna, chovatel JUDr.Milan Šíma,
Říčany (hlášeno 2.5.2013 - původně uvedené jméno Carmella Mira a datum narození 19.3.2013 bylo na výzvu dne
3.5.2013 opraveno)
20/ CAVIAR MISI, nar.20.4.2013, C Toj Frokjaer(DK)-Calamity Rex(I), hnědák, hřebec,chovatel JUDr.Milan Šíma,
Říčany (hlášeno 2.5.2013)
21/ CHESTER, nar.25.4.2013, Wine and Blues(NL) - Chiara Boko(NL), hnědák, hřebec, chovatel ing.Jaromír Tihelka,
Pohořelice (hlášeno 13.5.2013)
22/ ............., nar.28.4.2013, Steakhouse(US)-Jiminy(S), hnědka, klisna, chovatel Alamo s.r.o. Praha 10 (hlášeno
20.5.2013) - návrh jména Stormy Night neschválen, zaslána žádost o nový návrh jména odpovídajícího platné legislativě)
23/ GAMBLER OV, nar.5.5.2013, Montpellier(I)-Gugenia(UA), ryzák, hřebec, chovatel Sochor spol. s.r.o., Tochovice
(hlášeno 13.6.2013 - neobdržena příslušná kopie připouštěcího lístku, nenahlášené připuštění chovné klisny v roce 2012)
24/ TOP GILL, nar.5.5.2013, Sir Gill(D)-Top Palema(D), hnědka, klisna, chovatel MVDr.ing.Ladislav Vojáček,
Mysločovice(hlášeno 13.5.2013)
25/ Hřebec nar.8.5.2013, Aristote(F)-Haria des Champs(F), hnědák, hřebec, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava (hlášeno
9.5.2013) - úhyn
26/ HISTORY SPEED, nar.8.5.2013, Baltic Speed(US)-Havana, hnědka, klisna, chovatel Zdeněk Vávra,

file:///D|/Downloads/svestnik72013.htm[9.8.2013 14:25:06]

Download

Chropyně(hlášeno 22.5.2013)
27/ .............., nar.17.5.2013, Aristote(F)-Qwantanamera(SF), hnědka, klisna, chovatel mgr.Jiří Svoboda,
Ostrava(hlášeno 18.5.2013)
28/ GEFEST, nar.19.5.2013, Steakhouse(US)-Gefesta(RU), tmavý hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s r.o.,
Tochovice(hlášeno 31.5.2013 - obdržení dokumenty vráceny k doplnění a přepracování - připouštěcí lístek v části o
hlášení narození hříběte nevyplněn, použita neplatná Identifikační karta pro hlášení hříběte narozeného v roce 2012 bez
náležitosti daných platnou vyhláškou - dokumenty znovu obdrženy 13.6.2013)
29/ RACHOT, nar.21.5.2013, Wine and Blues(NL)-Raissa du Roumois(F), tmavý hnědák, hřebec, chovatel ing.Josef
Semerád, Praha (hlášeno 10.6.2013)
30/ LADY PIT, nar.22.5.2013, Sir Gill(D)-Ladia Pit(D), hnědka, klisna, chovatel MVDr.ing.Ladislav Vojáček,
Mysločovice(hlášeno 27.5.2013)
31/ ANDĚLKA, nar.23.5.2013, Wine and Blues(NL)-Agáta, tmavá hnědka, klisna, chovatel Miloslav Sirůček, Bukovka
(hlášeno 28.5.2013 - Identifikační karta neobdržena, prázdný formulář zaslán podruhé 28.5., Identifikační karta obdržena
7.6.2013)
32/ ZANORA, nar.25.5.2013, Orlík(NL)-Zunny Boko(NL), hnědka, klisna, chovatel Zdeněk Bábíček, Ratíškovice (hlášeno
31.5.2013 - Identifikační karta neobdržena, připouštěcí lístek neobdržen)
33/ ANNE GILL, nar.29.5.2013, Sir Gill(D)-Anne Titan(D), hnědka, klisna, chovatel MVDr.ing.Ladislav Vojáček,
Mysločovice(hlášeno 31.5.2013)
34/ GRAMOFON OV, nar.30.5.2013, Montpellier(I)-Gospodynia(UA), hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s.r.o.,
Tochovice (hlášeno 13.6.2013)
35/ PARIS TURF OV, nar.5.6.2013, Montpellier(I)-Parižanka(UA), hnědák, hřebec, chovatel Sochor spol. s.r.o.,
Tochovice (hlášeno 13.6.2013)
36/ STORMY AND BLUE, nar.18.6.2013, Wine and Blues(NL)-Sunami, hnědák, hřebec, chovatel Edita Dobrovolná,
Chotěboř(hlášeno 21.6.2013 - Identifikační karta neobdržena, prázdný formulář znovu zaslán 21.6.2013, vyplněná
Identifikační karta obdržena 4.7.2013)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Osobami, které byly pro rok 2013 jmenovány pracovníky pověřenými kontrolou totožnosti klusáckých hříbat
před vydáním průkazu koně, implantací přiděleného mikročipu a odběrem biologického materiálu pro stanovení
DNA-profilu, jsou MVDr.ing. Ladislav Vojáček a MVDr.Helena Pokorná.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1(A)/ FREDY J', nar.4.4.2013, Pegasus Boko(S)-Forza Diamond(D), ryzák, hřebec, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
(hlášeno 5.4.2013)
2(A)/ QUICK SILVER, nar.10.4.2013, Pegasus Boko(S)-Queen Mum(D), ryzák, hřebec, chovatel mgr.Jiří Svoboda,
Ostrava (hlášeno 11.4.2013)
3(A)/ RETAIL J', nar.7.5.2013, Pegasus Boko(S)-Ruleta Skal, hnědka, klisna, chovatel mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
(hlášeno 8.5.2013)
-------------------------------------------------------------------------------------------HŘÍBATA NAROZENÁ V ROCE 2012
Dne 24.7.2013 bylo zaregistrováno hříbě MIDSOMMAR (Valley Guardian-Made For Me), klisna narozená 23.3.2012,
chovatel: JUDr.Klára Jelínková, Praha

3/ KONĚ
Změna majitele formou prodeje
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1/ Akce Skal(Ultra Yankee-Anna Stamor), nar.1997, od 14.5.2011 (hlášeno 3.7.2013) - nový majitel: Ivo Švamberg, Zlín
2/ Easter Sabbath(Sabbath-Evropa Osteo), nar.2007, od 2.7.2013(hlášeno 4.7.2013) - nový majitel: Lucie Zalužanská,
Světlá nad Sázavou
3/ Sislaia November(D)(General November-Kristall Santana), nar.2004, od 20.6.2013 (hlášeno 11.7.2013), nový majitel:
Lucie Vlčková, Praha
4/ Frilly Skal(Vanity Lobell-Frances), nar.1999, od 20.7.2013(hlášeno 23.7.2013), nový majitel: Josef Vlach, Jetřichov
5/ Speed Born Dean(NL)(Gift Box-Gwendolyn Dean), nar.2000, od 22.7.2013(hlášeno 23.7.2013), nový majitel: Vanda
Kupčová, Ostrava
6/ Peppery Alet (Killy Lobell-Princezna), nar.1994, od 26.7.2013 (hlášeno 30.7.2013), nový majitel: Václav Kodádek, Písek
7/ Västeras JK(Ride the Bullit-Västerbo Pi), nar.2006, od 28.7.2013(hlášeno 30.7.2013), nový majitel: Lucie Jeřábková,
Mladá Boleslav
1/ Le Grand Cheval(D)(Divinator-Little Larceny), nar.2006, datum změny neuvedeno (Hlášení změny formou daru
doručeno 13.6.2013 - vráceno k doplnění data), nový majitel: J.O.Bianka-útulek pro koně, Žireč, uvedeno již ve Věstníku
6/2013 - doplněné Hlášení změny doručeno 31.7.2013
Ukončení pronájmu
1/ Pushinka(RU)(Shalun-Palba), nar.2007, od 30.7.2013 (hlášeno 30.7.2013), majitel: André Wellé, Lingévres, Francie
Změna majitele formou Čestného prohlášení
1/ Helga Old(New York Giant-Miss Boel), nar.1994, od 1.7.2001 (hlášeno 14.7.2013), nový majitel: Marcel Walaski,
Bystřice nad Olší
2/ Stora Le(Killy Lobell-Simonne du Brienne), nar.1998, od 29.9.2011 (hlášeno 16.7.2013), nový majitel: Aleš Janouch,
Skochovice
Zatím neregistrované změny majitele z důvodu neúplné nebo chybné dokumentace
1/ Jungelprinzl(D)(Titan Way-Jane), nar.2003, datum změny 23.7.2013 (Hlášení změny doručeno 29.7.2013 bez podpisů
obou majitelů, vráceno k doplnění data), nový majitel: Stáj Ajga-azyl pro koně, Chotěvice
2/ Uspride Limburgia(D)(Bosphorus-Hilss SS Pride), nar.2002, datum změny neuvedeno (Hlášení změny doručeno
29.7.2013 bez data a podpisu původního majitele, vráceno k doplnění data), nový majitel: Stáj Ajga-azyl pro koně,
Chotěvice
Trvalý import
1/ Abetka TF(UA)(Idalo-Queen de Nganda), klisna nar.2010, od 12.7.2013, import z Ukrajiny, maj.Sochor spol. s r.o.
2/ Wilma Venus(A)(Tarport Goal-Wild Madness), nar.2007, od 24.11.2008 (hlášeno 17.7.2013), maj.Renea Srncová,
Slupenec
Dočasný export
1/ Orma Holz(I)(Lejacque d'Houlbec-Eleanor Bi), nar.2008, od 8.7.do 30.8.2013, Německo, maj.Trot Centre Alet(účeldostihy)
2/ Ain'tshes Diamond(D)(Yankee Matador-Ain'tshe Nice), nar.2007, od 6.7. do 30.8.2013, Německo, maj.J.J.N. a.s.(účeldostihy), hlášeno 5.7.2013
3/ Cafu Boko(NL)(Flirtin Man-Valentina Boko), nar.2009, od 12.7.do 31.7.2013, Rakousko, maj.Vávra Chropyně 2 (účeldostihy), hlášeno 9.7.2013
4/ Donadonitranss R(NL)(Ken Warkentin-The Best Fanatic), nar.2010, od 12.7. do 31.7.2013, Rakousko, maj.Vávra
Chropyně 2(účel-dostihy), hlášeno 9.7.2013
5/ Zazazoo(NL)(Passing Renka-Inside), nar.2006, od 12.7. do 30.9.2013, Maďarsko, maj.Stáj Jokr (účel-dostihy), hlášeno
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12.7.2013
6/ Charming Oreau(NL)(Eilean Donon-Oreau Hendrika), nar.2009, od 12.7. do 31.8.2013, Nizozemí, maj. Stáj EUROKOBERCE s.r.o., (účel-dostihy), hlášeno 12.7.2013
7/ Abetka TF(UA)(Idalo-Queen de Nganda), nar.2010, od 15.7.do 15.10.2013, Německo, maj.Sochor spol. s r.o. (účeldostihy), hlášeno 10.7.2013
8/ Ann Magic(A)(Castleton Magic-Ann Tribute), nar.2005, od 15.7.do 31.7.2013, Rakousko, maj.Praga Racing(účeldostihy), hlášeno 15.7.2013
9/ Sir Viking(A)(Sir Isaac-Otilda Staro), nar.2005, od 15.7.do 31.7.2013, Rakousko, maj.Stáj Skree(účel-dostihy), hlášeno
15.7.2013
10/ Kaizer Jamacan(S)(Rotation-Royal Champagne), nar.2007, od 15.7. do 31.8.2013, Maďarsko, maj.JS Konsorcium
(účel-dostihy), hlášeno 15.7.2013
11/ Busby Cartouche(NL)(Juliano Star-Sugar Limburgia), nar.2008, od 20.7. do 30.9.2013, Maďarsko, maj.S.Gloria (účeldostihy), hlášeno 17.7.2013
12/ A Speedy Boy(F)(Joker de Rozoy-Pisa), nar.2010, od 23.7. do 31.8.2013, Německo, maj.Stáj EURO-KOBERCE s.r.o.
(účel-dostihy), hlášeno 23.7.2013
13/ I Can Fly Diamant(D)(Prakas-Starlight Vixi), nar.2004, od 29.7. do 31.7.2013, Maďarsko, maj.JS Konsorcium (účeldostihy), hlášeno 29.7.2013
Prodloužení dočasných exportních certifikátů v době jejich platnosti
1/ Poesia Baciata(I)(Yankee Slide-Cher OM), nar.2009, do 15.10.2013, Německo, maj.Sochor spol. s r.o.(účel-dostihy)
2/ Italianec(UA)(In Dix Huit-Ilary Gar), nar.2010, do 15.10.2013, Německo, maj.Sochor spol. s r.o.(účel-dostihy)
3/ Zorro Misi(Edu's Speedy-Zelissa), nar.2008, do 15.10.2013, Německo, maj.JK MISI Hartmanice CZ (účel-dostihy)
4/ B Vijfendertig(NL)(Yzeren Hein-Laetitianora), nar. 2008, do 31.8.2013, Německo, maj.Stáj EURO-KOBERCE s.r.o. (účeldostihy)
5/ Doutje(NL)(Love You-Us Wowie), nar.2010, do 31.8.2013, Nizozemí, maj.Stáj EURO-KOBERCE s.r.o(účel-dostihy)
6/ Damalia(NL)(Victory Joe-Opus Viervil), nar. 2010, do 31.8.2013, Nizozemí, maj.Stáj EURO-KOBERCE s.r.o. (účeldostihy)
Kastrace koní
1/ Botero (Incredible Crafts-Mikado), nar.2008, 8.7.2013 (hlášeno 11.7.2013), maj.Zdeněk Škobis, Praha
2/ Chuck Norris (Love You-C'est La Vie), nar.2011, 8.7.2013 (hlášeno 11.7.2013), maj.Zdeněk Škobis, Praha
Úhyn/utracení koní
1/ Harlekýna(Sundown Yankee-Harena), nar.2005, 12.7.2013 (hlášeno 14.7.2013), maj.ing.Tomáš Klvaňa, Bílovec
Porážka koní
1/ Erval(Hanko-Erri), nar.1986, 27.6.2013 (hlášeno 9.7.2013), maj.Michaela Manová, Metlov

4/ MAJITELÉ/JEZDCI/TRENÉŘI (aktualizace a změny od 1.7.2013, předcházející stav je
publikován naposledy ve Věstníku 6/2013)
Seznam registrovaných dostihových stájí a koní
JS Konsorcium - Box Wine(S), od 6.7.2013
Sochor spol. s r.o. - Abetka TF(UA), od 12.7.2013
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PMB-ZOS s.r.o. - vyřazení koně Harlekýna, od 12.7.2013
Trot Centre Alet - Verrarie(F), od 19.7.2013
Lukas - Coca(A), od 26.7.2013
Sochor spol. s r.o. - vyřazení koně Pushinka(RU), od 30.7.2013
Stall Iceberg - vyřazení koně Västeras JK od 30.7.2013
Trenérská listina
Svoboda Jiří - Box Wine(S), JS Konsorcium, od 6.7.2013
Volf Mykola - Abetka TF(UA), Sochor spol. s r.o, od 12.7.2013
Klvaňa Tomáš - vyřazení koně Harlekýna, od 12.7.2013
Klaubenschalk Jindřich - Verrarrie(F), Trot Centre Alet, od 19.7.2013
Kotásek Jaromír - vyřazení koně Reve de l'Odon(F) od 23.7.2013
Volf Mykola - vyřazení koně Pushinka(RU) od 30.7.2013
Štípa Ladislav - vyřazení koně Västeras JK od 30.7.2013
Vydané licence
Kateřina Bubnová - žákovský jezdec, od 2.7.2013
Pavlo Morozov - profesionální jezdec, od 6.7.2013
Alena Čemusová - amatérský jezdec, žádost dodána 23.7.2013 - vrácena k doplnění chybějících náležitostí, znovu
obdržena 24.7.2013 - licence vydána 24.7.2013
Sahligerová Zuzana - amatérský jezdec, od 25.7.2013
Laška Jan - trenér licence A, jezdec, od 26.7.2013
Bříza Lukáš - amatérský jezdec, od 26.7.2013
Obdržené žádosti o vydání licence
Laurens Rinkes - amatérský jezdec, žádost obdržena 30.7.2013

5/ DOSTIHY
******************************************************************************************************************
Fotografie z dostihů dne 14.7.2013 ve Slušovicích naleznete na
http://spendla.rajce.idnes.cz/Klusacke_dostihy_Slusovice_14.7.2013/
******************************************************************************************************************

Oznámení z rakouského závodiště Baden
Přesun uzávěrky přihlášek a startovní listiny
Pro dostihový den pořádaný ve čtvrtek 29.8.2013, kdy je vypsáno více dostihů pro koně ze všech zemí (konkrétně avizují,
že pro tento den opět platí pravidlo, že rakouští a zahraniční koně jsou si postaveni na roveň), se přesouvá uzávěrka
přihlášek a OSK na pátek 23.8.2013 (07:30-09:30 h), původní termín uzávěrky byl v pondělí 26.8.2023.
Více informací na www.trabenbn.co.at.
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******************************************************************************************************************

Tour Européen Trotteur Francais 2013
Pět dostihů Gr.II pro francouzské klusáky v roce 2013 :
1.9. Grand Prix de Victoria Park - Wolvega, Nizozemí
15.9. Prix du Président - Avanches, Švýcarsko
29.9. Grand Prix des Baléares - Son Pardo, Palma de Mallorca, Španělsko
13.10. Grand Prix du Hambourg - Hamburg, Německo
27.10. Grand Prix de la Toussant - Mons, Belgie
Více informací na www.letrot.com
******************************************************************************************************************

FEGAT Evropský šampionát amatérských jezdců 2013 - Moskva 20.- 23.9.2013
Obdrželi jsme informace pro amatérského jezdce týkající se účasti na ME amatérských jezdců v Moskvě 20.- 23.9.2013.
Účastnický poplatek je 750 EUR pro jezdce a 700 EUR pro hosta. Termín uzávěrky přihlášek je 10.8.2013. Veškeré
obdržené informace byly předány amatérskému šampionovi 2012 panu A.Lomanovi. Dne 12.7.2013 první nominovaný
jezdec účast odmítl, pozvání bylo předáno druhému v loňském šampionátu panu B.Novákovi, ten účast odmítl 14.7.,
pozvání bylo předáno třetímu v pořadí ing.T.Klvaňovi, ten účast dne 22.7.2013 odmítl, pozvání bylo ihned předáno
PhDr.D.Skladanovi, který ihned účast odmítl, byl dále osloven D.Čabla.
Znovu upozorňujeme stejně jako v případě předcházejících dvou letošních evropských amatérských soutěží, že pro účast na ME
amatérských jezdců je nutné zajistit úhradu členského příspěvku FEGATu ve výši 1500 EUR.
******************************************************************************************************************

Podpora českého chovu klusáka 2013
*****************************************************************************************************************
*

V roce 2013 bude u dostihů pořádaných ČKA aplikována následující podpora koní českého chovu:
* úlevy na zápisném jsou dle závěrů ČPI z loňského roku zrušeny.
* majitelské prémie budou přiznány majiteli koně v Klasických a Ročníkových dostizích, a to v celkové výši 10% z ceny
dostihu. Rozdělení se řídí Dostihovým řádem.
* jednorázový chovatelský bonus až do výše 5.000,- Kč bude přiznán chovateli za každého jím odchovaného koně, který
jako dvouletý nebo tříletý dokončil během jednoho kalendářního roku platně 3 dostihy pořádané ČKA
* jednorázový chovatelský bonus až do výše 15.000,- Kč bude přiznán chovateli při dosažení výjimečného času jím
odchovaným dvouletým koněm v dostihu pořádaném ČKA.
* bonusy za kvalifikaci koně nejsou a nebudu dlouhodobě aplikovány.
* seznamy koní přihlášených do Klasických dostihů a dostihů Breeders´Crownu příštích let budou uzavřeny pro koně
přihlášené ve věku ročka.
* chovatelské prémie budou přiznané chovateli koní českého chovu až do výše 10% ze všech získaných peněžitých cen v
dostizích pořádaných ČKA, kromě dostihů typu handicap. Specifikace podmínek, které musí chovatel splnit, aby mu byl
nárok na chovatelské prémie přiznán, bude zpracována do 30.9.2013.
* poplatek uhrazený za importovanou klisnu při její registraci pro dostihový provoz od 16.2.2005 bude vrácen tomu, kdo ho
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uhradil, poté, co bude z této klisny narozené první hříbě řádně registrované jako čistokrevný klusácký kůň českého chovu, a
to za podmínky, že pro tuto klisnu nebude už nikdy vydán trvalý exportní certifikát do jiné země a že všechna hříbata
narozená z této klisny budou řádně registrována jako čistokrevní klusáčtí koně českého chovu.
*****************************************************************************************************************
*

Chovatelské prémie a bonusy vypisovala Česká klusácká asociace vždy v dostizích, které sama pořádala, ČKA se nikdy
nemohla zavázat vyplácet tyto prémie za dostihy, které sama nepořádá a nerozhoduje o výši jejich peněžitých
cen. Vzhledem k tomu, že činnost ČKA byla v únoru 2013 zablokována podáním insolvenčního návrhu společností J.J.N.
a.s. a dalšími účastníky tohoto návrhu ing.M.Zemanovou, JUDr.K.Jelínkovou, J.Klaubenschalkem a A.Tvrzovou, nemohla
zatím ČKA ani přistoupit k pořádání klusáckých dostihů v roce 2013 ani čerpat finanční prostředky ze státních dotací,
proto zatím nemohla ani vyhlásit zásady přiznání a výplaty chovatelských prémií a bonusů. Za předpokladu, že by bylo
Insolvenční řízení ukončeno a podané návrhy staženy, mohla by ČKA obnovit svou pořadatelskou činnost a tím pádem i
zpracovat a zveřejnit závazné zásady pro poskytování chovatelských prémií a bonusů.
ČKA osloví jednotlivé pořadatele klusáckých dostihů s podnětem zařadit do rozpočtu pořádaných dostihů také finanční
podporu českým chovatelům.
*****************************************************************************************************************
*

V souvislosti s probíhajícím insolvenčním řízením byla ČKA také donucena vyřadit z obecných podmínek pro pořadatele
klusáckých dostihů možný příspěvek ve výši 9.500 Kč na dostihový den jako podíl z registračních poplatků, jeho opětovné
zařazení by bylo možné zvážit pouze po stažení insolvenčních návrhů a tím ukončení insolvenčního řízení.
*****************************************************************************************************************
*
Seznam osob schválených pro výkon práce dostihových funkcionářů v roce 2013 (požadavek zaslali pořadatelé
Equi Forum o.s.a ČKA) - 1.část :
Předseda Dostihové komise : mgr.Karel Kadlec, Jiří Kněžourek, ing.Petr Malík, mgr.Otakar Nový, ing.Jiří Šindler, ing.Jiří Šplíchal, Jan Zágler
Ostatní dostihoví funkcionáři : všechny osoby s oprávněním vykonávat funkci předsedy Dostihové komise a dále Jana Čapáková, Beata
Kisza, mgr.Zdeněk Karlach, Jaroslav Mrva, Hana Pancová, ing.Zdeněk Pánek, MVDr.Helena Pokorná, ing.Leona Pokorná, Veronika
Pokorná, Dagmar Skopalová, Aneta Steimarová, František Tihelka, prof.František Treml, ing.Jan Vaňourek
Seznam osob schválených pro výkon práce dostihových funkcionářů v roce 2013 (požadavek zaslal pořadatel ČKS)
- 2.část :
Dostihoví funkcionáři : ing.Soňa Froňková,PhD., ing.Martin Langer, Josef Kotouč, Ladislav Štípa.
******************************************************************************************************************
Osoby se zájmem o výkon práce dostihových funkcionářů, kteří tuto funkci od 1.1.2011 ani jednou nevykonávali,
musí před uvedením do funkce absolvovat přezkoušení z Klusáckého dostihového řádu u ČKA.
******************************************************************************************************************

Kvalifikace v roce 2013
8033/1.7./Ready Get-Svoboda J.-1:27,5/1700 m
8034/1.7./Karolina Nova -Svoboda J.-1:28,1/1700 m
8035/3.7./Levín-Ain'tshes Diamond(D)-Kalčík M. -1:20,5/2100 m
8036/6.7./Tlumačov-Quido z Lišic-Coufal I.-1:31,3/1700 m
8037/6.7./Tlumačov-Chirone Scott(NL)-Tihelka J.-1:24,1/2100 m
8038/5.6.(hlášeno 5.7.)/Lysá nad Labem-Abetka TF(UA)-Volf M.- 1:22,2/2100 m
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8039/13.7./Tlumačov-Sir Viking(A)-Dobrovolný D.-1:18,5/2100 m
8040/14.7./Lysá nad Labem-Pas Sans Toi-Volf E.- 1:29,8/1600 m
8041/21.7./Lysá nad Labem-Verrarie(F)-am.Tvrzová A.-1:24,8/1600 m
8042/21.7./Lysá nad Labem-Everlasting Boko(NL)-Klaubenschalk J.-1:29,3/1600 m
8043/22.7./Lysá nad Labem-Jos(D)-Šamšurin V.-1:23,8/1600 m
8044/22.7./Levín-Mishano-Kalčík M.-1:22,1/2100 m (kvalifikace hlášena 23.7.2013 v 16:40 h)
8045/22.7./Lysá nad Labem-Odds Eagle Iceberg-Vlasák M. -1:28,0 (kvalifikace hlášena 25.7.2013, ny výzvu
doplněna dne 31.7.distance 1600 m)
8046/22.7./Lysá nad Labem-Västeras JK-Vlasák M. -1:25,0(kvalifikace hlášena 25.7.2013, na výzvu doplněna dne
31.7. distance 1600 m)
8047/22.7./Lysá nad Labem-Onward Iceberg-Vlasák M. -1:24,0(kvalifikace hlášena 25.7.2013, na výzvu doplněna
dne 31.7. distance 1600 m)
******************************************************************************************************************
Dlouhodobé přihlášky do českých dostihů (poslední aktualizace 25.6.2013)
K 6.2.2013 byl Yantar Teč škrtnut z obou Breeders'Crownů čtyřletých 2013.
K 15.2.2013 byl Charles le Magne(NL) škrtnut z Jarní ceny čtyřletých 2013, Derby 2013 a St.Leger 2013.
K 3.3.2013 byla Suzi BN škrtnuta z Jarní ceny tříletých 2013, Velké ceny tříletých 2013 a obou Breeders'Crownů tříletých
2013, k 5.3.2013 byla škrtnuta z Jarní ceny čtyřletých 2014, Derby 2014 a St.Legeru 2014.
K 17.3.2013 byla klisna Quick Pine převedena na majitele J.J.N. a.s., dostihová stáj J.O.Levín-Sládek&Partners.
K 8.4.2013 byla škrtnuta Queen America z Jarní ceny čtyřletých 2013, Derby 2013 a St.Legeru 2013.
K 12.4.2013 byla Gesy škrtnuta z Derby 2013 a St.Legeru 2013.
K 15.4.2013 byla Coca(A) škrtnuta ze St.Legeru 2013.
K 15.4.2013 byl Viking Cub škrtnut z Jarní ceny tříletých 2013.
K 7.5.2013 byl škrtnut Split America Teč z Jarní ceny čtyřletých 2013, Derby 2013, St.Legeru 2013 a obou
Breeders'Crownů čtyřletých 2013.
K 7.5.2013 byl Athos škrtnut ze všech tří Breeders'Crownů pětiletých a starších 2013.
K 13.5.2013 byla Arnika V škrtnuta z Velké ceny dvouletých 2013 a z obou Breeders'Crownů dvouletých 2013.
K 13.5.2013 byla Lucky Leffe škrtnuta ze všech 3 Breeders'Crownů pětiletých a starších 2013.
K 25.6.2013 byl Wikomt Misi škrtnut z Derby 2013, St.Legeru 2013 a obou Breeders'Crownů čtyřletých 2013.
******************************************************************************************************************
Z nabídky Termíny v červenci 2013 :
*****************************************************************************************************************
*
Zahájení klusácké dostihové sezóny 2013 (pořádá Equi Forum o.s.):
pátek 5.7. Slušovice : 3 klusácké dostihy při cvalovém dni
neděle 14.7. Slušovice : klusácký dostihový den
Další termíny klusáckých dostihových dnů 2013 (pořádá ČKS) - oznámeno 27.6.2013 :
sobota 27.7. Levín
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sobota 10.8. Levín
sobota 24.8. Levín
sobota 7.9. Levín
sobota 21.9. Levín
sobota 5.10. Levín
sobota 19.10. Levín
event.sobota 2.11.Levín
Oznámení změny místa konání dostihových dnů pořádaných ČKS (předběžná termínová listina) - oznámeno 12.7.2013 :
sobota 27.7. Praha-Velká Chuchle
sobota 10.8. Praha - Velká Chuchle
sobota 24.8. Praha - Velká Chuchle
sobota 7.9. Praha - Velká Chuchle
sobota 21.9. Praha - Velká Chuchle
sobota 5.10. Praha - Velká Chuchle

event.sobota 19.10. Praha - Velká Chuchle
Oznámení změny data konání dostihových dnů pořádaných ČKS (předběžná termínová listina) - oznámeno 15.7.2013 :
neděle 28.7. Praha-Velká Chuchle
sobota 10.8. Praha - Velká Chuchle
sobota 24.8. Praha - Velká Chuchle
sobota 7.9. Praha - Velká Chuchle
sobota 21.9. Praha - Velká Chuchle
sobota 5.10. Praha - Velká Chuchle

event.sobota 19.10. Praha - Velká Chuchle
*******************************************************************************************************************************************

Z nabídky Propozice v červenci 2013 :
*****************************************************************************************************************
*

První letošní klusácké dostihy budou ve Slušovicích 5. a 14.7.2013
(pořadatel EQUI FORUM o.s., přihlášky a OSK přijímá ČKA)
1.den - PÁTEK 5.července

Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 27.6. ve 12:00 h, OSK v pondělí 1.7. v 9:00 h
*************************************************************************************************
011 - Trotteur Francais I.(70000 Kč), 2300 m, start - mety, zápisné 1200 + 1600 Kč
Pro 3-5leté klisny a 4leté a starší hřebce a valachy, koním se ziskem nad 500.000 Kč + 25 m.
012 - Cena do 20.000 Kč(20000 Kč), 3+, 1700 m, start letmý, zápisné 400 + 600 Kč
013 - Cena do 100.000 Kč(20000 Kč), 3+, 2300 m, start letmý, zápisné 400 + 600 Kč
Pozn. tyto 3 klusácké dostihy budou odběhnuty od 12:45 h na začátku cvalového dostihového dne, jejich vyúčtování proběhne při klusáckém dostihovém dni 14.7.2013. Pro klusácké
koně nebude k dispozici ustájení !!
2.den NEDĚLE 14.července

Uzávěrka přihlášek ve středu 3.7.2013 ve 12:00 h, OSK v pondělí 8.7. v 9:00 h
*************************************************************************************************
021 - Cena bez omezení (50000 Kč), 3+, 2300 m, autostart, zápisné 1000 + 1500 Kč
022 - Cena do 300.000 Kč (20000 Kč), 3+, 1700 m, autostart, zápisné 400 + 600 Kč
023 - Cena do 125.000 Kč (20000 Kč), 3+, 2300 m, autostart, zápisné 400 + 600 Kč
024 - Cena do 65.000 Kč (20000 Kč), 3+, 1700 m, autostart, zápisné 400 + 600 Kč
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025 - Cena do 30.000 Kč (20000 Kč), 3+, 2300 m, autostart, zápisné 400 + 600 Kč
026 - Cena do 5.000 Kč (20000 Kč), 3+, 1700 m, autostart, zápisné 400 + 600 Kč
027 - Dvouletí bez omezení (20000 Kč), 2, 1700 m, autostart, zápisné 400 + 600 Kč
028 - Trotteur Francais II. (40000 Kč), pro 3-5 leté klisny, 2300 m, autostart, zápisné 700 + 900 Kč
029 - Trotteur Francais III. (40000 Kč), pro 4leté a starší hřebce a valachy, 2600 m, autostart, zápisné 700 + 900 Kč
Další organizační podrobnosti budou záhy zveřejněny.
**************************************************************************************
Klusácké dostihy v Bratislavě 28.7.2013 - pořádá Závodisko, š.p. se sponzoringem PhDr.Dalibora Skladana
Přihlášky a OSK přijímá Závodisko, š.p.

Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 18.7. v 10:00 h, OSK v úterý 23.7. v 10:00 h
*************************************************************************************************
8. Cena 60.výročí Československého klusáckého derby (1000 EUR), 1800 m, start - mety, zápisné 16/48 + 24 EUR
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 2500 EUR, koním se ziskem nad 1200 EUR + 20 m.

Klusácké dostihy v Bratislavě 28.7.2013 - pořádá Závodisko, š.p. ve spolupráci s ČKA
Přihlášky a OSK přijímá ČKA, vyúčtování poplatků a výplatu výher provádí ČKA

Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 18.7. v 10:00 h, OSK v pondělí 22.7. v 10:00 h
*************************************************************************************************
BA 02 Trotteur Francais II.(2500 EUR), 2600 m, start -mety, zápisné 40/120+60 EUR.
Pro 3-5leté francouzské klisny a 4leté a starší francouzské hřebce a valachy, koním se ziskem nad 500.000 Kč + 20 m, vítězům v českém TF-dostihu v roce 2013 + dalších 20 m.
Výhry budou vyplaceny po obdržení subvence z Francie.
**************************************************************************************
I. Propozice červenec, srpen 2013 - Levín - Pořádá ČKS (I. první verze ze 3.7.2013, k 16.7. neplatná)
Sobota 27.7. OSK v pondělí 22.7. v 12:00
L01 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1700 m, autostart, zápisné 1 200 Kč L02 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400 000 Kč, 2100 m, autostart,
zápisné 800 Kč L03 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč L04 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 110 000 Kč,
2100 m, autostart, zápisné 800 Kč L05 - 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč L06 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se
ziskem od 1.1.2011 do 50 000 Kč, 21080 m, autostart, zápisné 800 Kč L07 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč L08 20 000
Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč L09 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
Sobota 10.8. OSK v pondělí 5.8. v 12:00

L10 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2100 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
L11 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L12 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L13 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 120 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L14 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L15 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 70 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L16 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L17 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L18 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč

Sobota 24.8. OSK v pondělí 19.8. v 12:00

L19 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1700 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
L20 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L21 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L22 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 110 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L23 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L24 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 60 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
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L25 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L26 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 10 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L27 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
**************************************************************************************
II. Propozice červenec, srpen 2013- Levín - Pořádá ČKS (II. verze z 5.7.2013, k 16.7. neplatná - viz níže uvedená změna místa konání na Velkou Chuchli )
Sobota 27.7. OSK v pondělí 22.7. v 12:00

L01 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1700 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
L02 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 450 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L03 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L04 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 110 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L05 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L06 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 50 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L07 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 25 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L08 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L09 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč

Sobota 10.8. OSK v pondělí 5.8. v 12:00

L10 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2100 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
L11 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 500 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L12 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L13 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 120 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L14 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L15 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 70 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L16 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L17 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L18 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč

Sobota 24.8. OSK v pondělí 19.8. v 12:00

L19 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1700 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
L20 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 450 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L21 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L22 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 110 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L23 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 65 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L24 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 60 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L25 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 35 000 Kč, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
L26 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 10 000 Kč, 2100 m, autostart, zápisné 800 Kč
L27 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1700 m, autostart, zápisné 800 Kč
**************************************************************************************
III. Propozice červenec, srpen 2013 - Praha-Velká Chuchle - Pořádá ČKS (III. verze z 15.7.2013, k 16.7. neplatná)
* 1.den proponován na neděli 28.7.2013 s uzávěrkou OSK v úterý 23.7.2013
* dostih CH15 pro 10.8. :
CH15 20 000 Kč, pro 7leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 60 000 Kč (koním se ziskem od 15000 Kč + 20m, od 30000 Kč + 40 m, od 45000 Kč + 60 m, vítězům v sezóně 2013
+ dalších 20 m) , 1670 m, mety, zápisné 800 Kč
**************************************************************************************
IV. Propozice červenec, srpen 2013 - Praha-Velká Chuchle - Pořádá ČKS (IV. z 16.7.2013 v 07:01 h , k 16.7. 18:00 neplatná)
Sobota 27.7. OSK v úterý 23.7. v 12:00
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CH01 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
CH02 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH03 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH04 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 110 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH05 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH06 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 50 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH07 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH08 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH09 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč

Sobota 10.8. OSK v pondělí 5.8. v 12:00

CH10 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
CH11 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH12 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH13 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 120 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH14 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH15 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 70 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH16 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH17 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH18 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč

Sobota 24.8. OSK v pondělí 19.8. v 12:00

CH19 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
CH20 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 400 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH21 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH22 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 110 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH23 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH24 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 60 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH25 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH26 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 10 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH27 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
**************************************************************************************
V. Propozice červenec, srpen 2013- Praha-Velká Chuchle - Pořádá ČKS (V. verze z 16.7.2013 v 13:07 h, aktuálně platná, označená jako poslední definitivní)
Neděle 28.7. OSK v úterý 23.7. ve 12:00

CH01 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
CH02 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 450 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH03 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH04 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 110 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH05 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH06 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 50 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH07 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 25 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH08 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH09 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč

Sobota 10.8. OSK v pondělí 5.8. v 12:00

CH10 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
CH11 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 500 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH12 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
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CH13 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 120 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH14 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH15 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 70 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH16 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH17 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 5 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH18 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč

Sobota 24.8. OSK v pondělí 19.8. v 12:00

CH19 30 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1 200 Kč
CH20 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 450 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH21 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 200 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH22 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 110 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH23 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 65 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH24 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem od 1.1.2011 do 60 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH25 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 35 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH26 20 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 10 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč
CH27 20 000 Kč, pro 2leté klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč
**************************************************************************************

Penalizační listinu koní se ziskem od 1.1.2011 zveřejnila ČKA v nabídce Propozice.
*****************************************************************************************************************
*

Z nabídky Aktuality v červenci a na začátku srpna 2013 :
******************************************************

Na úvodní stránce www.czetra.cz naleznete 3 dostihy pořádané ČKA dne 10.8.2013 ve formě pro
Dostihový program, na www.ceklus.cz naleznete Dostihový program pro celý den 10.8.2013.
******************************************************
Od ČKA (3.8.2013 v 17:55 h) :
Propozice 3 dostihů pořádaných ČKA dne 10.8.2013 při dostihovém dni ČKS v Praze-Velké Chuchli jsou zveřejněny v nabídce Propozice !!

************************************************************
Od ČKA (3.8.2013) :
V avizované lhůtě nám ČKS odpověděl kladně na naši objednávku ohledně uspořádání 3 dostihů při dostihovém dni ČKS v Praze-Velké Chuchli dne 10.8.2013 . Velmi vítáme
tento první krok navázané spolupráce. Během dnešního dne budou zveřejněny propozice těchto 3 dostihů pořádaných ČKA.

************************************************************
Od ČKA (2.8.2013) :
Vzhledem k ubíhajícímu času a na základě avizované obtížné dostupnosti členů Výboru sdružení ČKS z důvodu dovolených učinil VV ČKA zřejmě
poslední krok k možnosti zajistit v Praze-Velké Chuchli konání dostihů s peněžitými cenami min. 340.000 Kč při dostihových dnech ČKS 10.8. a 24.8.
(zaslali jsme ČKS objednávku na toto plnění pro 10.8.2013 s cenovou nabídkou plně korespondující s rozkladem nákladů na pořádání dostihového dne,
který nám ČKS zaslal - naše nabídka tuto kalkulaci převyšuje a zahrnuje naši platbu ve výši 50 % před dostihovým dnem a doplatek po skončení
dostihového dne). Navíc nám dnes předseda ČKS zaslal další negativní vyjádření směrem k možnému podpisu smlouvy mezi ČKA a ČKS jeho osobou
navzdory avizovanému rozpracovanému návrhu řešení pro jeho osobu (3.vyjádření předsedy ČKS M.Vlasáka naleznete ve formátu pdf na úvodní straně
www.czetra.cz).
Z důvodu časové tísně jsme byli nuceni ČKS zažádat o potvrzení či odmítnutí naší nabídky pro 10.8.2013 formou objednávky do 18:00 h dnešního dne
(pátek 2.8.2013) - na žádost ČKS byl tento termín posunut na 22:00 h !! Pokud ČKS naši objednávku nepřijme, zveřejníme během zítřka konání nového
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samostatného klusáckého dostihového dne v Praze-Velké Chuchli s konáním Jarních cen, dostihů Trotteur Francais aj. zajímavých dostihů v neděli
18.8.2013, s vypsáním propozic pro tento dostihový den, a s předběžným časovým harmonogramen konání dalších významných dostihů.

Sledujte proto, prosíme, naše Aktuality.

************************************************************
Od ČKA (1.8.2013) :
Včera navečer a dnes dopoledne jsme za Výkonný výbor ČKA zahájili seriózní jednání s Výborem sdružení ČKS o společném pořádání
dostihových dnů v Praze - Velké Chuchli, a protože se zdálo, že obě strany jsou připraveny k vzájemné oboustranně přijatelné dohodě, bez
odkladu jsme začali připravovat potřebné dokumenty.
Nicméně předseda ČKS pan M.Vlasák, který podle stanov jedná jménem sdružení ČKS, nás právě informoval, že podpis pro společné
pořádání dostihů neprovede, pokud nebude proveden ze strany ČKA ústupek vůči jeho osobě v záležitosti, která nemá nic společného se
společným pořádáním dostihů, a který odporuje platnému Dostihovému řádu. Možnost úhrady osobních nevyrovnaných finančních závazků
vůči ČKA formou splátkového kalendáře nebo jinou formou na základě dohody jsme již několikrát deklarovali, pan Vlasák o jakoukoli dohodu
neprojevil zájem.
Zřejmě se tak nadějný projekt společného konání provozních i významných klusáckých dostihů zastaví z důvodu, který se spolupráce dvou
subjektů působících na poli klusáckého dostihového sportu nikterak netýká.

************************************************************
2. vyjádření předsedy ČKS M.Vlasáka doručené 1.8.2013 v 10:33 h :
Vážení,
vzhledem k tomu,že mě vaše organizace postavila mimo dostihové dění,které nesleduji a je mi zcela lhostejno
zda uskutečníte dostihy společně s ČKS,či jakkoliv jinak a podpis této spolupráce mi nic nepřinese,tudíž ho
neočekávejte.
Změnou by mohl být pouze můj osobní interes a účast na dostihovém provozu ve stejném datu za
podmínek,které by z vaší strany reprezentovaly první krok zpátky ke slušnosti.
M.Vlasák
************************************************************
1. vyjádření předsedy ČKS M.Vlasáka doručené 31.7.2013 ve 12:18 h :
Vážení,
pokud mě písemně nevyrozumíte o faktu, že vaše pohledávky vůči mé osobě a dostihové stáji jsou
neoprávněné a nemorální, upozorňuji vás, že jakékoli další úvahy o společném dostihovém dni jsou
bezpředmětné, protože tuto spolupráci nepodepíši.
M.Vlasák
předseda ČKS
************************************************************
Od ČKA (16:01 h) :
Dobrý den,
protože bychom rádi uskutečnili naše dostihy již v avizovaném datu 10.8., chtěli bychom Vámi požadované kroky
urychlit. S naším podílem na financování nákladů dostihového dne souhlasíme, potřebujeme však od Vás specifikaci, kolik
Vaše náklady na uspořádání dostihového dne představují - jak jistě pochopíte, musíme tuto částku znát, abychom
se mohli smluvně zavázat se na ní podílet. Dále potřebujeme Vaše jasné stanovisko ohledně podmínek kladených Vaším
předsedou M.Vlasákem.
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Pro naši budoucí možnou spolupráci očekáváme, že při pořádání dostihových dnů, zejména možných společných
dostihových dnů, budete respektovat Klusácký dostihový řád.
S pozdravem za ČKA
H.Pokorná

************************************************************
Od ČKA (14:28 h) :
Dobrý den,
děkujeme za Vaši zprávu, nicméně musíme přiznat, že momentálně celé situaci příliš nerozumíme. Pokud bude smlouva
mezi ČKA a ČKS o spolupráci při pořádání dostihů obsahovat jako první bod splnění podmínky o prominutí narůstajících
dluhů předsedy ČKS M.Vlasáka vůči ČKA, jak on sám nás o tom dnes dopoledne informoval (což považujeme za
neslýchané zatahování osobních problémů na pole, kam zajisté nepatří), pak je asi zbytečné, aby byl vůbec nějaký návrh
smlouvy tvořen. Jak jsme Vám sdělili včera, o vyrovnání jeho závazků vůči ČKA jsme byli ochotni se s ním dohodnout, on
však svým vyjádřením z pozice předsedy ČKS jakoukoli dohodu odmítá.
S pozdravem za VV ČKA
Jiří Šplíchal

************************************************************
Od ČKS (13:24 h) :
Dobrý den,
vítáme možnost uskutečnit při námi vypsaných dostihových dnech chovatelské zkoušky a dostihy Trotteur Francais.
Domníváme se, že zejména chovatelské zkoušky by se jednoznačně měly uskutečnit na standardní klusácké dráze v Praze
Velké Chuchli.
První z vámi uvažovaných dostihových dnů, tj. 10.8.2013, však zřejmě z časových důvodů nepřichází v úvahu, a to
vzhledem k blížícímu se termínu oznámení startujících koní na tento dostihový den. Podmínky uskutečnění těchto dostihů,
včetně participace ČKA na nákladech na uspořádání dostihového dne, je třeba přesně vymezit ve smlouvě o spolupráci při
pořádání klusáckých dostihů v Praze mezi Českým klusáckým spolkem a ČKA.
Vzhledem k tomu, že Český klusácký spolek v průběhu letošního roku navrhl několik verzí výše zmíněné smlouvy a ke
každé verzi měla ČKA řadu připomínek, domníváme se, že operativní řešení bude, když nyní návrh smlouvy předloží ČKA.
Výbor sdružení Čeklusu váš návrh neprodleně projedná, tak aby co nejdříve mohlo dojít ke spolupráci při pořádání
dostihů, avizované již v lednu 2013.
Výbor sdružení
Český klusácký spolek

************************************************************
E-mailová komunikace mezi ČKA a ČKS ohledně uspořádání 6 dostihů Českou klusáckou asociací s celkovými
peněžitými cenami 340.000 Kč vedená 30.7.2013 do 20:00 h :
Odpověď od ČKA :
Dobrý den,
k Vámi položeným dotazům posíláme následující odpovědi :
1/ Na nákladech dostihového dne se již podílíme poskytováním veškerého požadovaného vybavení, v případě, že vyhovíte
naší žádosti, nabízíme dále zpracování dostihů podle Vámi zaslané startovní listiny (s vyznačením vlastních dresů a barev
helmy) pro Dostihový program v našem standartním modelu (zašleme Vám je oskenované v nejvyšším rozlišení ve stejné
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podobě, jako jsme je poslali do Slušovic, kdy při výrobě cvalového Dostihového programu neměli s našimi dostihy
nejmenší problém), event.i zpracovaných šampionátů a výsledků Vámi pořádaných dostihů.
2/ Propozice našich dostihů zveřejníme bezodkladně po obdržení Vašeho souhlasu k uspořádání uvedených dostihů,
přihlášky i OSK přijmeme sami, zápisné a výhry vyplatíme sami na základě dvoustranné dohody s majiteli přihlášených
koní (zásady budou zveřejněny současně s propozicemi dostihů), čestné ceny do dostihů zajistíme sami.
3/ Ročníkové dostihy zatím nebyly vypsány ani do nich nebyli přihlášeni žádní koně, u Jarních cen jsme připraveni dostihy
otevřít pro event.opětovné dohlášení koní, kteří byli k 27.3.2012 řádně přihlášeni.
Od pana Vlasáka očekáváme úhradu jeho nevyrovnaných závazků vůči ČKA, Dostihový řád nám ani nic jiného
neumožňuje. O způsobu tohoto vyrovnání jsme připraveni se s ním dohodnout, jako jsme se zatím dohodli vždy s
každým, kdo o to projevil zájem.
S pozdravem za VV ČKA
H.Pokorná
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotaz od ČKS :
Dobrý den,
snažíme se váš požadavek rychle vyřešit a potřebovali bychom od vás ještě upřesnit tyto záležitosti:
1/ zda a jak se hodláte finančně podílet na nákladech na pořádání dostihového dne
2/ jak si představujete technicky organizaci vašich dostihů (tedy zveřejnění propozic,přijímání OSK, vybírání zápisného,
výplatu výher apod.)
3/ zda plánujete ročníkové a BC dostihy ještě otevřít.
Dále vás vyzýváme k dohodě s panem Vlasákem na způsobu řešení jeho zařazení na Seznamu dlužníků ČKA tak, aby se
jeho koně mohli zúčastnit už dostihového dne 10.8.2013.
Děkuji a přeji všem hezký den
Michaela Zemanová

************************************************************
Pro Výbor sdružení ČKS (e-mail odeslaný 30.7.2013, odpověď z ČKS přislíbena do dopoledne 31.7.) :
Dobrý den,
rádi bychom se Vás zeptali na možnost uskutečnit při Vašich vypsaných dostihových dnech některé významné
tradiční dostihy (chovatelské zkoušky) a dále dostihy ze seriálu Trotteur Francais, konkrétně se nám pro měsíc
srpen jedná o :
1/ dostihový den 10.8.2013, kdy bychom rádi uspořádali dvě přípravné ceny tříletých a čtyřletých, každý s
dostihovou cenou 30.000 Kč, a dále dostih Trotteur Francais s cenou 60.000 Kč
2/ dostihový den 24.8.2013, kdy bychom rádi uspořádali dva dostihy jako ekvivalenty Jarní ceny tříletých(CH)
a Jarní ceny čtyřletých(CH), každý s dostihovou cenou 80.000 Kč, a dále dostih Trotteur Francais s cenou
60.000 Kč
Pro tyto dostihy ČKA vybírá zápisné a vyplácí výhry.
Vzhledem k období, ve kterém k Vám tento dotaz směrujeme, bychom potřebovali Vaši odpověď co nejdříve,
pokud možno obratem.
S pozdravem za VV ČKA MVDr.Helena Pokorná
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