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Věstník 10/2013

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/ Prodám letošní hříbě JASMINE,

hnědku narozenou 28.4.2013 po Steakhouse(US) z Jiminy(S), ustájená na Benešovsku, cena dohodou. Kontakt: Simona Nováková, tel.
603 266 303.

2/ Prodám následující koně :

a) DACE BEUCKENSWYK (NL), 3letá hnědka po Urban Beuckenswyk(NL) z Naja Beuckenswyk(NL), zisk 32.000 Kč, rekord 1:20,0, v roce
2013 celkem 6 startů - 2 vítězství - 4 umístění

b) TULLAMORE PAAL, tmavá hnědka nar.2012 po Orlík(NL) z Topinka,

c) SEVEN PAAL, černý hnědák nar.2012 po Orlík(NL) ze Senty,

d) AKELLO PAAL, tmavý hnědák nar.2012 po Orlík(NL) z Ann Lobell.

Cena dohodou. Kontakt: Alice Paškrtová, tel. 724 091 278.

3/ Prodám za 80.000,- Kč čtyřletého hřebce RADIUS (UA), ryzáka po otci Quattre Juillet(F) z matky Rosaria du Tijas(F), zisk 64.092,-
Kč, rekord 1:18,9. Kůň byl importován do České republiky již jako roček, začal kariéru jako tříletý, naposledy se umístil na 2.místě v
Jarní ceně tříletých(CH). Je stále platně hlášen do St.Legeru 2013.

Kontakt: Mykola Volf, tel. 602 251 123.

4/ Prodám do dobrých rukou, levně, následující koně : BOB HARLEY (NL), BOTERO (NL), TAIJI DE BOMO (F), CARTOUCHE (NL). Kontakt:
Zdeněk Škobis, tel. 602 824 758.

5/ Z důvodu zaslouženého odchodu do důchodu prodám následující koně :

a) UNKAS, 6letý valach (Appleton-Ulanowa), cena 35.000 Kč

b) CHIRONE SCOTT(NL) 4letý valach, (Chirone Dei-Umber Boko), cena 25.000 Kč

Všichni koně jsou naprosto zdraví, možnost množstevní slevy. Kontakt: ing.Jaromír Tihelka, tel. 603 209 062

6/ 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.

7/ 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

8/ Prodej klusácké klisny ZARIA(SK) za 1.000 EUR. Na Slovensku 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

***************************************************************************************** 
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Seminář o přepravě koní

s názvem Bezpečně na cestách - Přeprava koní se koná dne 16.11.2013 v Hubertcentru Kroměříž pod vedením lektora
Pavla Čechovského od 9 h. Účastnický poplatek 400 Kč (platba na místě). Přihlášky zasílejte do 1.11.2013 na e-mailovou

adresu : fandimevzdelavani@seznam.cz

Více na www.hyje.cz

***************************************************************************************** 

 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
* 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 31.10.2013

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
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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.12187 - Laška Jan - 2.040 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.13149 - Vlasák Martin - 1.452 Kč - 12.8.2013

faktura č.13159 - Laška Jan - 1.452 Kč - 10.9.2013

Pozn.:

1/ Pan J.Laška má na svou žádost schválený splátkový kalendář (hradí 2.000 Kč měsíčně).

2/ Dne 24.9.2013 zaslal pan Z.Škobis žádost o splátkový kalendář na svůj dluh u ČKA ve výši 100.000,- Kč, a
to se splátkami 700,- Kč měsíčně. Žádost projednal Výkonný výbor ČKA spolu se svým právním zástupcem.
Dne 30.9. této žádosti nebylo vyhověno, a žadateli Z.Škobisovi byl navržen jiný splátkový kalendář s měsíční
splátkou ve výši 10.000,- Kč. Dne 2.10.2013 zaslal pan Škobis novou žádost o splátkový kalendář, a to se
splátkami 1.500,- Kč měsíčně (žádost projednává Výkonný výbor ČKA).

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.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o jednání Disciplinární komise ČKA dne 1.10.2013

Předseda DiK : JUDr.Lubomír Rokyta

Členové DiK : ing.Petr Malík (člen STK), MVDr.Helena Pokorná (člen VV)

DiK projednala odvolání am.Bedřicha Nováka ze dne 23.9.2013 proti výši sankce, která mu byla dne 21.9.2013 udělena
Dostihovou komisí v dostihu 1058. Jednalo se o odnětí licence do 31.12.2013, přičemž nebylo specifikovánio, o jakou
licenci se jedná. DiK prostudovala videozáznam dodaný pořadatelem dostihů ČKS, posoudila záznamy jezdce
am.B.Nováka v Knize sankcí a startů, zohlednila nespecifikovaný typ odňaté licence, zohlednila obvykle používaný model
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sankcí udělovaných v klusáckých dostizích v České republice a rozhodla takto :

Sankce udělená am.Bedřichu Novákovi v dostihu 1058 se ruší a nahrazuje touto sankcí:

Jezdci am.Bedřichu Novákovi se za nebezpečnou jízdu v dostihu - braní cválajícího koně zpět s poškozením jiného
účastníka dostihu - uděluje peněžitá sankce ve výši 1.000,- Kč ve prospěch pořadatele dostihu a dále sankce odnětí
jezdecké licence pro všechny členské země UET na 90 dní, přičemž do 11.10.2013 je jezdecká licence odebrána
nepodmíněně a od 12.10. 2013 je sankce uložena s podmíněným odkladem do 30.4.2014.

Složená kauce se vrací.

---------------------------------------------------------------------------------------------

3/ KONĚ

Změna majitele formou prodeje

1/ Gefest (Steakhouse-Gefesta), nar.2013, od 1.10.2013, nový majitel: Prilepski Stud Farm, Rusko

2/ Pettite Privée(Do the Trot-Private Account), nar.2004, od 1.10.2013, nový majitel: Prilepski Stud Farm, Rusko

3/ Samuel Skal(Scooter-Sagitta), nar.2001, od 26.7.2009(hlášeno 2.10.2013), nový majitel: Miloš Kvasnička, Sukorady

4/ Frisco Bay(Kavaljer Hornline-Faschingsmädel), nar.2009, od 2.10.2013 (hlášeno 11.4.2013), nový majitel: Dietmar
Schulz, Německo

5/ Frederique Mükov(Killy Lobell-Fidji Sund), nar.2001, od 1.9.2013(hlášeno 9.10.2013), nový majitel: Tereza
Prachařová,Zbiroh

6/ Air Queen(Don Campfire-Air Emerald), nar.1995, od 31.8.2013 (hlášeno 11.10.2013), nový majitel: Jaroslav
Kocourek, Doloplazy

7/ Homeboy Diamant(D)(Guybo-Rippe Tange), nar.2003, od 2.10.2013 (hlášeno 11.10.2013), nový majitel: Dalibor
Bednář, Stříbrnice

8/ Mr Ribb(Demon Ribb-Miss Kyjov), nar.2010, od 8.10.2013(hlášeno 11.10.2013), nový majitel: Alena Nováková, Sloup
v Čechách

9/ Palma Teč(Castleton Magic-Pretty Woman), nar.2005, od 25.2.2012(hlášeno 17.10.2013), nový majitel: Věra
Chovancová, Holasice

10/Harmony Best(Crysta's Best-Harena), nar.2008, od 22.10.2013(hlášeno 23.10.2013), nový majitel: Veronika Brodská,
Rohanov

11/Playboy DS(Crysta's Best-Plejáda), nar.2009, od 29.10.2013(hlášeno 31.10.2013), nový majitel: Tomáš Klvaňa,
Bílovec

12/Chester(Wine and Blues-Chiara Boko),nar.2013, od 26.10.2013(hlášeno 31.10.2013), nový majitel: Tomáš Klvaňa,
Bílovec

13/ Unzen(F)(Hermes de Pericard-Miyakejima), nar.2008, od 30.10.2013(hlášeno 31.10.2013), nový majitel: J.J.N. a.s.,
Praha 4

Změna majitele formou daru

1/ B Vijfendertig(NL)(Yzeren Hein-Laetitianora), nar.2008, od 8.10.2013(hlášeno 10.10.2013), nový majitel: Ivan Coufal,
Květná 

Změna majitele formou ukončení pronájmu

1/ Gefesta (RU) (Fail As-Grafinya Shannon), nar.2007, od 1.10.2013, majitel: Prilepski Stud Farm, Rusko

2/ Loran(RU)(Fail As-Liushel), nar.2007, od 1.10.2013, majitel: Prilepski Stud Farm, Rusko

3/ Ornella(RU)(Fail As-Osen), nar.2007, od 1.10.2013, majitel: Prilepski Stud Farm, Rusko
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4/ Prihote(RU)(Hayden Hanover-Pristan), nar.2007, od 1.10.2013, majitel: Prilepski Stud Farm, Rusko

5/ Unzen(F)(Hermes de Pericard-Miyakejima), nar.2008, k 29.10.2013, majitel: Michael Lechner, Wien, AUT

Dočasný export

1/ Beautiful Yankee(RU)(Yankee Glide-Breathtaking Tune), nar.2011, od 7.10.2013 do 31.12.2013, Německo (účel-
dostihy), nájemce Sochor spol. s r.o. (hlášeno 4.10.2013)

2/ Abetka TF(UA)(Idalo-Queen de Nganda), nar.2010, od 7.10.2013 do 31.12.2013, Německo (účel-dostihy), nájemce
Sochor spol. s r.o. (hlášeno 4.10.2013)

3/ Abetka TF(UA)(Idalo-Queen de Nganda), nar.2010, od 18.10.2013 do 31.12.2013, Německo (účel-dostihy), nájemce
Sochor spol. s r.o. (hlášeno 15.10.2013)

4/ Kaizer Jamacan(S)(Rotation-Royale Champagne), nar.2007, od 17.10.2013 do 31.10.2013, Maďarsko (účel-dostihy),
majitel: JS Konsorcium

Dočasný export - prodloužení

1/ Only Charm(F)(Coktail Jet-Dacelle), nar.2002, od 1.10.2013 do 30.9.2014, Německo, nájemce: Dietmar Schulz,
Německo (účel-chov)

Trvalý export

1/ Gefest (Steakhouse-Gefesta), nar.2013, 1.10.2013, trvalý export do Ruska, maj.Prilepski Stud Farm, Rusko

2/ Gefesta (RU) (Fail As-Grafinya Shannon), nar.2007, 1.10.2013, trvalý export do Ruska, majitel: Prilepski Stud Farm,
Rusko

3/ Loran(RU)(Fail As-Liushel), nar.2007, 1.10.2013, trvalý export do Ruska, majitel: Prilepski Stud Farm, Rusko

4/ Ornella(RU)(Fail As-Osen), nar.2007, 1.10.2013, trvalý export do Ruska, majitel: Prilepski Stud Farm, Rusko

5/ Prihote(RU)(Hayden Hanover-Pristan), nar.2007, 1.10.2013, trvalý export do Ruska, majitel: Prilepski Stud Farm,
Rusko

6/ Pettite Privée(Do the Trot-Private Account), nar.2004, 1.10.2013, trvalý export do Ruska, majitel: Prilepski Stud Farm,
Rusko

Úhyn/utracení

1/ Suzi BN(Orlík-Star Hammering), nar.2010, 4.3.2013 (hlášeno 12.10.2013), nájemce: Jindřich lajner, Lysá nad Labem

2/ Porcie(Meadow Frank-Pěseňka), nar.1988, 3.10.2013 (hlášeno 29.10.2013), majitel: Z.Holmanová, Býšť-Bělěčko

 

4/ MAJITELÉ/JEZDCI/TRENÉŘI (aktualizace a změny od 1.10.2013, předcházející stav je
publikován naposledy ve Věstníku 9/2013)

Dostihové stáje

Stáj EURO-KOBERCE s.r.o. - vyřazení koně B Vijfendertig(NL) od 10.10.2013  

Stáj Květná - zařazení koně B Vijfendertig(NL) od 10.10.2013  

Stáj Skree - vyřazení koně Aadje Boer(NL) od 21.10.2013

Praga Racing - zařazení koně Aadje Boer(NL) od 21.10.2013

Vávra Chropyně - vyřazení koně Harmony Best od 22.10.2013

Kora Ratíškovice - vyřazení koně Unzen(F) od 29.10.2013
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FVE-Relay-JO Levín - zařazení koně Unzen(F) od 30.10.2013

Tréninková listina

Loman Alle - vyřazení koně B Vijfendertig(NL) od 10.10.2013  

Coufal Ivan - zařazení koně B Vijfendertig(NL) od 10.10.2013

Vávra Zdeněk - vyřazení koně Harmony Best od 22.10.2013 

Šamšurin Vjačeslav - vyřazení koně Premium Edition(I) od 25.10.2013

Klaubenschalk Jindřich - zařazení koně Premium Edition(I) od 25.10.2013

Šamšurin Vjačeslav - vyřazení koní Bob Harley(NL) a Cartouche(NL) od 29.10.2013

Kotásek Jaromír - vyřazení koně Unzen(F) od 29.10.2013

Kalčík Michal - zařazení koně Unzen(F) od 30.10.2013

Vydané licence

Poršová Veronika - profesionální jezdec, od 3.10.2013

Ledvina Jakub - amatérský jezdec, od 10.10.2013

Přijaté žádosti o vydání licence

Urbánek Dominik - žákovský jezdec, žádost přijata 26.10.2013, licence vydána 29.10.2013

Oznámení : Dne 17.10.2013 byla Výkonným výborem ČKA jezdci Z.Škobisovi udělena jezdecká výjimka,
stanovený poplatek byl uhrazen, takže pro dostihový den 19.10.2013 má tento jezdec platnou jezdeckou
licenci. Za stejných podmínek bude mít tento jezdec platnou jezdeckou licenci i pro zbývající dostihové dny
sezóny 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení : Již udělené výjimky amatérským jezdcům Jaroslavu Chrastinovi a ing.Josefu Semerádovi byly
prodlouženy do 31.12.2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5/ DOSTIHY

---------------------------------------------------------------------------------------------------

International Week-End of Trotteur Francais, Paříž 29.11.- 1.12.2013

Pro zástupce zemí, které jsou zapojeny do projektu Trotteur Francais, pořádá francouzská autorita mezinárodní setkání s
vyhlášením nejlepšího francouzského klusáka roku 2013 v každé této zemi (slavnostní večer 29.11.2013). V sobotu
30.11.2013 se jeden jezdec z každé této země může zúčastnit dostihu ve Vincennes. V neděli je pak na programu
společná návštěva tréninkového střediska Grosbois a dále účast na dostizích při příležitosti Grand National du Trot.

Nominace koně i jezdce musí proběhnout do 25.10.2013. Nezbytnou podmínkou pro účast České republiky je uhradit
členský příspěvek UET ve výši 2.500 EUR.

Zájemci o účast se mohou v tomto termínu přihlásit v sekretariátu ČKA o podrobnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Evropský šampionát tříletých (Group I - 2100 m - Autostart, 135.700 EUR)

Dostih pořádaný UET pro 3leté koně s výjimkou valachů z členských zemí UET v Norsku, závodiště Bjerke, 20.11.2013.

Přihlášky do 12.11.2013 (10:00 h) přijímá Bjerke Travbane, tel. 47 - 81511225
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OSK dne 13.11.2011 (10:00 - 11:00 h) přijímá Bjerke Travbane, tel. 47 - 81511225

e-mail: uet@letrot.com, ingvar.hoglien@travsport.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová pravidla pro vakcinaci klusáků v Německu

Hauptverband für Traberzucht und - Rennen (HVT) přijal nové pravidlo ohledně vakcinace klusáckých koní proti chřipce
- po provedené základní vakcinaci musí být každá revakcinace provedena v intervalu max.6 měsíců !! Pro
bezproblémový přechod na tento šestiměsíční interval platí do 31.10.2013 přechodné období, v jehož průběhu je nutné
zajistit splnění tohoto pravidla), a od 1.11.2013 musí být poslední vakcinace provedena max.6 měsiců před startem koně
v dostihu a zaznamenána v průkazu koně, který se při startu předkládá ke kontrole každých 6 měsíců. ------------------
---------------------------------------------------------------------------------

Veterinární podmínky určené MěVS Praha pro konání svodů koní, které se budou konat na závodišti v Praze 5-
Velké Chuchli ve dnech 26.10. - 10.11. - 24.11. - 8.12. 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 označení podle §13 až §17 Vyhlášky č.136/2004 Sb.

2/ V průkazu koně musí být uvedeno, že :

a) kůň byl vakcinován proti chřipce dle vakcinačního schématu udaného výrobcem, poslední vakcinace provedena
nejpozději 7 dní před konáním svodu

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 č.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 uvedené na seznamu zemí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské
unie, musí být doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a
musí splňovat požadavky §§ 63-65 vyhlášky MZe č.382/2003 Sb. 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/ Průkazy koní musí k dispozici pro potřeby veterinárního inspektora MěVS v Praze pro kontrolu plnění veterinárních
podmínek svodu.

5/ Veterinární přejímku zajistí soukromý veterinární lékař MVDr.Zdeněk Krupil, kterého zajistí pořadatel svodu. Závodů se
nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou (přejímka stanovena na dobu 3 - 1 h před
startem prvního dostihu).

6/ Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli změněny nebo zrušeny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Veterinární podmínky určené MěVS Praha pro konání svodu koní, který se bude konat na závodišti v Praze 5-
Velké Chuchli dne 12.10. 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 označení podle §13 až §17 Vyhlášky č.136/2004 Sb.

2/ V průkazu koně musí být uvedeno, že :

a) kůň byl vakcinován proti chřipce dle vakcinačního schématu udaného výrobcem, poslední vakcinace provedena
nejpozději 7 dní před konáním svodu



Download

file:///D|/Downloads/svestnik102013.htm[12.11.2013 15:21:59]

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

3/ Průkazy koní musí k dispozici pro potřeby veterinárního inspektora MěVS v Praze pro kontrolu plnění veterinárních
podmínek svodu.

4/ Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních
prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod.

5/ Veterinární přejímku zajistí soukromý veterinární lékař MVDr.Zdeněk Krupil, kterého zajistí pořadatel svodu. Závodů se
nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou (přejímka stanovena na dobu 9:30 - 12:00
h).

6/ Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli změněny nebo zrušeny.

*****************************************************************************************************************

Kvalifikace v roce 2013

8058/7.10./The Generals Wish(D) - Svoboda J. - 1:22,5/2140 m

8059/10.10./Lysá nad Labem/Champion J'Ami - Lajner F. - 1:23,5/1600 m

8059/10.10./Lysá nad Labem/Tadeáš Best - am.Vytiska J. - 1:24,0/1600 m

8060/13.10./Velká Chuchle/Degro Teo(NL) - Dobrovolný J. - 1:28,0/1670 m

8061/19.10./Velká Chuchle/Ben Hurry(F) - am.A.Loman - 1:21,9/2000 m

*****************************************************************************************************************

Výsledky kontroly medikace 2013

Vyšetřením následujících vzorků v mezinárodně akreditované laboratoři nebyla prokázána přítomnost
zakázaných látek :

14.7.2013/Slušovice/Zlatý okruh I.(SD) - Busby Cartouche(NL)

24.8.2013/Praha/Jarní cena čtyřletých(CH) - Rubby Blue

24.8.2013/Praha/Jarní cena tříletých(CH) - Donadonitranss R(NL)

Další odebrané vzorky zatím bez obdrženého výsledku:

12.10.2013/Praha/Letní cena tříletých(CH) - Astra Teč

12.10.2013/Praha/Breeders'Crown pětiletých a starších(CH) - Ocean Al

*************************************************
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