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Předchozí Věstníky jsou umístěny v Archivu Věstníku v nabídce Download.

1/ OZNÁMENÍ
******************************************************
ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOSTIHOVÉ DRÁZE
V AREÁLU HIPODROMU BRAVANTICE
Dne 22.3.2014 provedla komise České klusácké asociace prohlídku dostihové dráhy a ostatních kapacit
areálu Hipodromu Bravantice určených pro zajištění konání klusáckých dostihů a schválila použití této dráhy
ke konání klusáckých dostihů
Složení komise: mgr.Jiří Svoboda, Zdeněk Vávra, JUDr.Lubomír Rokyta, Helena Rokytová, MVDr.Helena
Pokorná
Dostihová dráha se nachází v horní části areálu a je podél celého vnějšího okraje ohrazena pevným
kovovým plotem, v zadní polovině dráhy výšky 165 cm, v přední polovině v prostoru pro diváky 120 cm. Pro
vjezd na dostihovou dráhu jsou určeny dvě vjezdové brány šířky cca 10 m, které jsou uzavíratelné posuvnou
částí kovové bariéry (v průběhu dostihu budou vždy uzavřeny). Jedna brána je umístěna na začátku cílové
roviny a slouží zejména pro vjezd a výjezd techniky, ale i pro vjezd koní na dostihovou dráhu, zejména koní
ustájených ve stájové oblasti v dolní části areálu. Druhá brána je umístěna na začátku oblouku za cílem a
slouží zejména pro vjezd a výjezd koní ustájených v ustajovacím komplexu mobilních boxů, které jsou
vzdálené cca 100 m od dostihové dráhy.
V zadní části vnitřního sektoru přilehlé k oblouku před cílem je retenční nádrž, v současnosti je v ní asi 1 m
vody. Vnitřní sektor dráhy není zatím upravován a vstup do něj je zakázán.
Dostihová dráha postavená podle plánů švédské firmy On Track zastoupené architekty Kochem a
Sandströmem ze Solvally má délku obvodu 1.000 m měřeno 1 m od vnitřního okraje dráhy, který je vytýčen
kolíky (měření provedla geodetická firma Gako zastoupená panem Obloukem). Kolíky béžové barvy
s červeným koncem jsou na rovinách umístěny po 20 m a v obloucích po 10 m. Šíře dostihové dráhy mezi
vnitřním okrajem vytýčeným kolíky a vnější kovovou bariérou je 20 m. Oba oblouky jsou klopené,
s maximálním sklonem 16%. Povrch dráhy je pevný, ale pružný, tvoří ho štěrková frakce 0-6 s obsahem
10% kamenného prachu.
Místa startů 1640 m a 2140 m jsou označena tabulkami s distancí umístěnými na plotě na vnějším okraji
dráhy a dále výraznou tabulkou na nízkém stojánku ve vnitřním sektoru dráhy. Cíl je označen bílou cílovou
podkovou výšky cca 2 m s nápisem Hipodrom Bravantice. Dostihy se běhají na levou ruku, tedy proti směru
otáčení hodinových ručiček.
Distanční mezník je umístěn 200 m před cílem vedle vnitřního okraje dráhy.
Věž rozhodčích, administrativní místnost, místnost pro sázky a místnost pro cílovou kameru jsou v podobě
tří stavebních buněk, vpravo od nich bude umístěna mobilní zastřešená tribuna pro cca 150  200 diváků,
vlevo od nich bude umístěn stan s občerstvením.
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Pro ustájení koní je k dispozici 40 zastřešených mobilních boxů na zpevněném povrchu v bezprostřední
blízkosti dostihové dráhy (cca 100 m), každý je vybaven dvěma úvazky na přivázání koně. Jako stelivo jsou
použity piliny. U boxů je voda k dispozici ze dvou nádrží s pitnou vodou, ve spodní části areálu je k dispozici
mycí box. V dolní části areálu je k dispozici dalších 20 ustajovacích boxů.
Prostor kolem komplexu ustajovacích mobilních boxů je ohrazen a souvisí s přilehlým travnatým prostorem,
který je možno využít pro vodění koní. Parkování vozidel v ohrazeném prostoru kolem ustajovacích
mobilních boxů je zakázáno, pro parkování vozidel je určen travnatý prostor vzdálený od boxů cca 200 m.
Za obloukem před cílem se nachází písková tréninková dráha široká cca 8-10 m.
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ POŘADATELE DOSTIHŮ
EQUI FORUM o.s. ve spolupráci s Českou klusáckou asociací
1.Klusácké dostihy pořádané EQUI FORUM o.s. se konají podle Klusáckého dostihového řádu (dále jen DŘ),
jeho Doplňujících ustanovení v platném znění a těchto Organizačních opatření.
2.Pořadatel neručí za žádné 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.Příjem přihlášek a tvorbu listiny přihlášených koní, příjem oznámení startujících koní (dále jen OSK) a
tvorbu startovní listiny a tvorbu dostihového programu provádí Česká klusácká asociace na svém
administrativním místě v sekretariátu ČKA. Minimální počet koní pro zachování dostihu při přihláškách jsou
4 koně (u dostihů pro dvouleté koně jsou to 3 koně), při OSK je to 5 koní. S rozdělením dostihu se v zásadě
nepočítá z důvodu dostatečné kapacity dostihové dráhy.
4.V případě nízkého počtu přihlášených koní nebo koní oznámených jako startující může pořadatel spojit dva
dostihy typu autostart do jednoho dostihu startovaného z met, dostih z met uspořádat jako autostart nebo
vypsat dostihy s novou propozicí.
5.Koně se mohou zúčastnit Probestartu(zkušebníhodostihu). Zkušební dostih se koná obvykle před
zahájením dostihového dne, a to na vzdálenost 1640 m. Pokud je v termínu OSK do Probestartu oznámen
alespoň 1 kůň, je Probestart je uveden v Dostihovém programu. Není-li Probestart uveden v Dostihovém
programu, je jeho konání možné po nahlášení dostihovému tajemníkovi a za souhlasu Dostihové komise.
Poplatky za účast koně v Probestartu jsou dány v Doplňujících ustanovení DŘ.
6.Zápisné do dostihu je vybíráno ve výši 5 % z ceny dostihu, u dostihů Trotteur Francais jsou to 4% z ceny
dostihu. Pořadatel je plátce DPH.
7.Majitelská prémie přísluší majiteli koně českého chovu a je vypisována v Klasických a Ročníkových
dostizích do výše 5% ceny dostihu. Je určena pro tři nejlépe umístěné koně českého chovu (rozdělení 5030-20 %), v případě menšího počtu platně dokončivších koní českého chovu se její výše nemění, pouze se
přerozděluje (60-40 %). Z majitelské prémie se neplatí zápisné.
8.Chovatelská prémie přísluší chovateli koně českého chovu a je vypisována ve všech dostizích s výjimkou
dostihů typu handicap, s propozicí podle jiného než celoživotního zisku nebo s propozicí jinak nahrazující
handicap do výše 5% ze získané dostihové ceny. Z chovatelské prémie se neplatí zápisné. Chovatelské
prémie jsou uváděny ve výsledku dostihu a přísluší chovateli podle obecných podmínek stanovených
Českou klusáckou asociací před zahájením dostihové sezóny. Chovatelské prémie jsou zúčtovány dvakrát
za dostihovou sezónu, a to k 30.6. a k 31.12. kalendářního roku.
9.Úhrada zápisného do dostihů, poplatků za ustájení a dostihových poplatků a výplata peněžitých výher
v dostizích probíhá v hotovosti, a to až do zprovoznění funkčního zúčtovacího centra dostupného každému
majiteli dostihových koní na internetu. Po jeho zprovoznění bude vyúčtování dostihů probíhat periodicky
každý kalendářní měsíc. V hotovosti nejsou vypláceny výhry z dostihů Trotteur Francais (jejich výplatu
zajišťuje ČKA po obdržení subvence z Francie), výhry koní vybraných ke kontrole medikace (výplata probíhá
po obdržení negativního výsledku laboratorního vyšetření) a výhry koní v dostizích, ve kterých nebyl při
dostihovém dni dořešen protest týkající se doběhu dostihu. K výběru finančních prostředků při dostihovém
dni je v zásadě vyhrazena doba 2,5  1,5 h před startem prvního dostihu, pro výplatu výher pak doba po
vyhlášení oficiálního výsledku posledního dostihu. Pořadatel Equi Forum o.s. plně respektuje Seznam
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dlužníků České klusácké asociace ve smyslu DŘ.
10.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 pracovník, který její absenci ohlásí Dostihové komisi a ta rozhodne o postižení jezdce
sankcí a o jeho nepřipuštění k dostihu.
11.Pohyb koní je při dostihovém dni povolen na dostihové dráze a na tréninkové dráze umístěné za cílovým
obloukem (tato tréninková dráha není pod dohledem Dostihové komise, pohyb na ní není upraven žádnými
zvláštními předpisy a probíhá na vlastní nebezpečí každého jezdce). Není povolen žádný pohyb koní ani
osob ve vnitřním sektoru dostihové dráhy.
12. Vnitřní třetina dostihové dráhy je vyhrazena pro rychlou práci probíhající ve směru dostihu (na levou
ruku), vnější třetina dostihové dráhy je vyhrazena pro pomalé nahřívání v protisměru dostihu (na pravou
ruku). Z místa ustájení vjíždějí koně po vyznačené spojovací cestě na dostihovou dráhu a při nájezdu na
dráhu vždy zatočí výhradně doleva (tedy do protisměru dostihu). Při výjezdu z dostihové dráhy také zatáčejí
výhradně doleva do spojovací cesty mezi dostihovou dráhou a místem ustájení koní. Porušení tohoto
provozního opatření velmi důležitého pro bezpečnost bude sankcionováno.
13.Maximální počet startujících je při autostartu 12 (v první řadě8 koní, ve druhé řadě4 koně) a při startu
z met 15 koní (na jedné metě max. 5 koní v jedné řadě). Maximální metrážní zatížení je 50 m, a to při použití
3 met (základní meta, 2.meta + 25 m od základní mety, 3.meta + 50 m od základní mety).
14.Jestliže počet koní v dostihu vyžaduje při autostartu start koní ze dvou řad, startují koně v druhé řadě
vždy z následujících pozic:
kůň č.9 za koněm č.1, kůň č.10 za koněm č.2, kůň č. 11 za koněm č.3, kůň č. 12 za koněm č.4.
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 výrazněji 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
neplatnost startu je vyhlášena výraznou signalizací  několikerým zatroubením klaksonu startovacího
auta, současně ji vyhlašuje Dostihová komise rozhlasem a startér ji oznamuje výraznou signalizací
praporkem, asistent startéra ji signalizací svým praporkem potvrzuje, při startu z met ji také signalizuje
rozhodčí v autě. 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 poškození jiného účastníka dostihu.
5 minut před startem dostihu (tedy v době, kdy začíná přehlídka koní před dostihem), stojí startovací
auto se složenými křídly na vnějším okraji dráhy v polovině oblouku za cílem. Jezdci jsou k účasti na
přehlídce vyzvání také rozhlasem a dostihovým tajemníkem.
jezdci se shromáždí na začátku oblouku za cílem a nastupují na přehlídku před dostihem, která probíhá
v protisměru dostihu (tedy na pravou ruku) v cílové rovině pokud možno v pořadí podle startovacích
čísel
po přehlídce se jezdci pohybují po dostihové dráze tak, aby byli včas na místě startu
AUTOSTART :
po přehlídce koní se startovací auto 2 minuty před startem dostihu přesune na svou výchozí pozici 
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pro start 1640 m, resp.2640 m zůstane stát v polovině oblouku za cílem, pro start 2140 m v polovině
oblouku před cílem
1 minutu před startem začne na led-displeji umístěném na konstrukci startovacích křídel odpočet 60 s
 v této chvíli již musí být všichni jezdci v prostoru za startovacím autem tak, aby viděli na led-displej
na startovacím autě, protože 30 s před zahájením startu a rozjezdem auta se roztáhnou startovací
křídla. V okamžiku, kdy se na displeji objeví 0, auto se rozjíždí.
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)
v dostizích není možné žádat o start ze druhé startovní řady. Žádost o start z druhé řady je naopak
povinná, byla-li nařízena Dostihovou komisí nebo příslušnými orgány ČKA, zejména Disciplinární
komisí
při řazení koní za jedoucím startovacím autem již musí mít jezdci koní v první řadě zaujatou svou
správnou startovní pozici, nemohou si až později vynucovat možnost zaujmout své místo v první řadě,
v takovém případě jsou povinni odstartovat ze třetí řady a budou postiženi sankcí za nezaujetí
startovní pozice
po odstartování se startovací auto nejprve vzdálí běžícím koním, složí startovací křídla a poté pojede
na vnějším okraji dráhy přibližně na úrovni vedoucího koně
při odstartování jsou jezdci povinni se svými koňmi jet startovní rychlostí, v počátku dostihu je zakázáno
brát koně zpět (toto chování bude sankcionováno), týká se to zejména jezdců startujících s vyššími
startovními čísly v první řadě
v poslední fázi dostihu po vjezdu do cílové roviny auto startovní pole koní předjede a odjede od něj
START Z MET:
po přehlídce koní se startovací auto 2 minuty před startem dostihu přesune na svou výchozí pozici 
pro start 1640 m mety v polovině oblouku před cílem, pro start 2140 m mety v polovině oblouku za
cílem
koně se shromáždí u startovacího auta a na pokyn rozhodčího v autě se v protisměru dostihu odeberou
na místo startu po vnějším okraji dostihové dráhy, a to již seřazeni podle startovních čísel na
jednotlivých metách
cca 10 m za každou startovní metou (myšleno v protisměru dostihu, tedy ve směru nájezdu na start) je
ve vzdálenosti cca 3 m od vnějšího okraje dráhy umístěn červenobílý kužel, kolem kterého je každý
jezdec povinen projít (má ho po své pravé ruce) a za ním se otočit o 90 ° doprava a najíždět v řadě za
zavádějícím jezdcem (jeho kůň má na metě nejnižší startovní číslo) k vnitřnímu okraji dráhy
na povel startéra "otočit" jezdci otočí své koně do směru dostihu a na pokyn "start" odstartují
na každé metě stojí na vnitřní straně dráhy asistent startéra a signalizuje startérovi důvod k prohlášení
startu za neplatný (zejména špatné najetí na metu zavádějícím koněm, kdy se již na dráhu nevešli
ostatní koně, nebo kdy ostatní koně neměli dostatek prostoru k otočení, nebo předčasné otočení
některého z jezdců do směru dostihu před pokynem startéra "otočit", nebo podjetí kužele některým z
jezdců). Neznamená to však, že důvodem k opakování startu je situace, kdy zavádějící jezdec najede
metu správně a jiný kůň se zbytečně velkým odstupem je ještě mimo svou startovní pozici.
po odstartování dostihu asistenti startéra odstraní z dostihové dráhy kužele
rozhodčí v autě je pověřen sledovat z čelního pohledu správné najíždění koní
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.
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Pořadatel Equi Forum ve spolupráci s ČKA prosí tímto všechny účastníky prvních
dostihových dnů na nové klusácké dráze o součinnost a vstřícný přístup, jedná se o zcela nový
provoz, a není vyloučeno, že po nasbírání praktických zkušeností se některá Organizační opatření
mohou upravit nebo pozměnit.
******************************************************
Mimořádné valné shromáždění České klusácké asociace
(zveřejněno 22.3.2014)

Na výzvu Kontrolní komise ČKA svolává prezident ČKA mimořádné valné
shromáždění ČKA na 21.6.2014 od 12:00 h v Jupiter klubu ve Velkém
Meziříčí. Na programu bude především schválení nových Stanov ČKA.
Tímto také prezident ČKA vyzývá pověřenou komisi (MVDr.Ing.Vojáček,
Ing.Tihelka, JUDr.Rokyta) k předložení návrhu Stanov a Dostihového řádu
nejpozději do 30.4.2014, aby mohly být tyto dokumenty včas zveřejněny a
v dostatečné lhůtě připomínkovány všemi řádnými členy ČKA.
ing.Jiří Šplíchal, prezident ČKA
******************************************************
Na základě rozhodnutí Výkonného výboru ČKA byla zkušební doba pro výši
poplatků při zařazení importovaného koně do dovozního registru
dostihových koní prodloužena do 30.6.2014 !!!
******************************************************
K účasti na prodejní prezentaci ve Francii 23.-28.3.2014 se přihlásili ing.Jaromír
Tihelka a Bedřich Novák, dne 19.3. byl obdržen seznam nabízených klisen a
rozeslán zájemcům, bude na vyžádání obratem zaslán e-mailem i dalším zájemcům
(ještě je možné se k účasti dohlásit). Ke dni 21.3.2014 se bohužel oba zájemci
odhlásili, takže prodejní akce organizované pro 3 země včetně České republiky se
nikdo nezúčastní, což může mít negativní dopad na projekt Trotteur Francais v
České republice.
******************************************************

Vážení členové České klusácké asociace,
dovolte, abychom Vás informovali o přípravách na dostihovou sezónu 2014, která bude zahájena přesně
podle předběžné termínové listiny uveřejněné na webových stránkách České klusácké asociace, tedy
v sobotu 5. dubna 2014.
V současné době leží na stole České klusácké asociace dva návrhy termínové listiny na sezónu 2014.
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Jeden kopíruje předběžnou termínovku zveřejněnou na stránkách asociace a druhý je na třináct
dostihových dní. Celkem je tedy zájem pořádat třicet dostihových dní. Při nedávném prvním termínu
nahlášení dostihových koní bylo registrováno celkem 193 koní, což je počet téměř shodný s počty v letech
2012 a 2013. V minulých dvou letech se potvrdilo, že při takovém počtu dostihových koní je dostihový
den jednou za dva týdny adekvátní základně koní na území České republiky. Běhání po týdnu, nebo
dokonce ve stejný den či víkend, nepřinese mnoho pozitivního. Loni na podzim to bylo po právu
kritizováno.
Cílem České klusácké asociace je, aby dostihový provoz byl rovnoměrně rozložen mezi obě závodiště
(Praha a Bravantice), neboť i základna je rovnoměrně rozdělená mezi Čechy a Moravu (ač nechceme toto
rozdělení používat) a termínová listina by tak měla 18 nebo 19 dní (od 5. dubna do konce listopadu nebo
poloviny prosince) s více než 150 dostihy, což by bylo zvýšení proti posledním dvěma sezónám. Uvedený
model by umožňoval solidní využití všech koní na území České republiky s ohledem na ekonomickou
efektivitu majitelů dostihových koní.
Vzhledem ke zbytečným obstrukcím s odvoláním má ČKA stále zablokované příjmy z veřejných peněz a
nemůže tedy pořadatelům žádný příspěvek - kromě dlouhodobě vybíraného zápisného na významné
dostihy - poskytovat. Z tohoto důvodu jsme oslovili oba pořadatele s prosbou o případné snížení počtu
plánovaných dostihových dní a o pomoc při organizaci a pořádání ročníkových a chovatelských zkoušek
v letošní sezóně. Cílem České klusácké asociace je, aby i významné zkoušky byly rozděleny na obě
závodiště v České republice a pořádané dostihové dny tak měly v minulosti obvyklý formát: klasické nebo
ročníkové dostihy, případně klání Zlatého okruhu, dostihy Trotteur Francais a dostihy provozní.
Znovu vyzýváme ke vstřícnému přístupu obou pořadatelů. Věříme, že dojde k dohodě o rozumné podobě
termínové listiny na rok 2014, samozřejmě i s termíny nejprestižnějších dostihů. Jsme přesvědčeni, že
pokud se nám podaří najít společnou řeč mezi pořadateli a asociací, může být rok 2014 prvním krokem ke
zvýšení prestiže klusáckého sportu v České republice, což je naším společným cílem.
Výkonný výbor České klusácké asociace
******************************************************
INZERCE   
1/ Klusáci z Itálie na prodej
Italské klusáky z chovu Ugo Chiola nabízí k prodeji JANDA BLOODSTOCK, v nabídce jsou 3 chovné
klisny, 3 ročci a 1 dostihový kůň.
Chovné klisny :
1/ Watch Out (US), nar.2001, po Malabar Man z HT's Flak
2/ Marcigliana(I), nar.2006, po Lindy Lane z Cornelia
3/ Charming Honey (US), nar.2001, po Yankee Glide z Shattered
Ročci :
1/ Ursula Kosmos(I), klisna po S.J.'s Photo ze Watch Out
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2/ Uva Kosmos(I), klisna po Civil Action z Marcigliana
3/ Uram Kosmos(I), hřebec po Abano As z Charming Honey
Dostihový kůň :
Rex Kosmos(I), hřebec nar.2010, po S.J.'s Photo z Marcigliana
Kontakt : www.jandabloodstock.cz
2/ Dvě březí chovné klisny na prodej
Ze Švédska jsou nabízeny březí chovné klisny (prodejce Mike Demmers):
1/ KEREN CROWN(F) ryzka nar.1998, po Full Account(F) z Une Crown(F), březí po Perhaps Love(F) očekávaný porod v květnu 2014. Klisna není schválena pro chov francouzského klusáka v letech
2013-2014. Klisna je polosestrou Etta Extra(F), matky plemeníka Sam Bourbon(F). Prodejní cena
3.000 EUR.
2/ AKTA VÄSTERBO(F) ryzka nar.2010, po Qualypso Jiel(F) z Magie Boreale(F), březí po Even Better
Odds(US)- nejedná se o chov francouzského klusáka. Prodejní cena 3.000 EUR.
Kontakt : www.vasterbo.com
3/ Dvouleté klisny českého chovu na prodej
Dvě zdravé dvouleté klisny jsou nabízeny k prodeji z chovu pana Z.Bábíčka z Ratíškovic, prodejní
cena každé klisny je 30.000 Kč. Jedná se o potomky klisen s velmi kvalitní krví, obě klisny jsou
zapsané do všech významných dostihů let 2014 - 2016 :
1/ Zorka (Orlík-Zunny Boko), klisna nar. 2.4.2012
2/ Horka (Orlík-Halla Crown), klisna nar. 12.4.2012
Kontakt Jaromír Kotásek, tel. 603 181 852
4/ Dvouletí klusáci z kvalitního českého chovu
JUDr.Milana Šímy jsou nabízeni pro využití v dostihovém provozu, a to různými formami (dohoda
jistá) - prodej za reálné ceny s možností úhrady kupní ceny až z prvních získaných výher koně,
pronájem s možností vrátit po skončení dostihové kariéry klisnu do chovu aj. V nabídce jsou celkem
4 dvouletí koně, 3 z nich jsou zapsaní do všech významných dostihů let 2014 - 2016 :
1/ Cecilka Misi (Steakhouse-Celebrity Misi po Fazimo), klisna nar. 24.4.2012
2/ Konstans Misi (Steakhouse-Kristýna Misi po Scooter), klisna nar. 3.6.2012
3/ Zoran Misi (Steakhouse-Zelissa po Furman), hřebec nar. 20.2.2012
4/ Sisi Misi (Steakhouse-Suri Misi po Fazimo), klisna nar. 28.4.2012 - není zapsaná do významných
dostihů let 2014-2016
Kontakt JUDr.Milan Šíma, tel. 602 117 493
5/ Ideální kůň pro amatérského nebo žákovského jezdce
ZORRO MISI, 6letý valach, ryzák, po Edu's Speedy(US) ze Zelissa(D), zisk 80.439 Kč, rekord 1:18,2,
zcela bezproblémový spolehlivý kůň, za celou svou dostihovou kariéru ani jednou v dostihu necválal
svestnik32014.htm[5.4.2014 18:39:28]

Download

a ani jednou nebyl diskvalifikován, prodejní cena dohodou.
Kontakt JUDr.Milan Šíma, tel. 602 117 493

******************************************************
Platební výměr pro rok 2014 - pokračování :   
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 trvalé zařazení importovaného koně (klisny, hřebce i valacha) do dovozního registru
dostihových koní 5.000,- Kč (platí po zkušební dobu do 30.6.2014)
* poplatek za první zařazení dočasně importovaného koně do dovozního registru dostihových koní 1.000,- Kč
(platí po zkušební dobu do 30.6.2014), prodloužení v době platnosti dočasného exportního certifikátu
zdarma za předpokladu, že kůň startuje od zařazení do českého dovozního registru pouze na území České
republiky (platí po zkušební dobu do 30.6.2014)
* poplatek za přihlášení/oznámení jako startujícího nekvalifikovaného koně : 500 Kč
* registrace dostihové stáje pro rok 2014 : 1.200 Kč
* registrace dostihového koně pro rok 2014 do 21.2.2014 za 240 Kč, od 22.2.2014 za 600 Kč
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2014 - první vydání za 1.200,- Kč
* licence (trenér, jezdec, amat.jezdec) pro rok 2014 - opakované vydání do 21.2.2014 za 600 Kč, od
22.2.2014 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
1.3.2014

Bankovní spojení ČKA :
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GE Money Bank Praha 5-Zbraslav, číslo účtu 151530906/0600
Specifikace pohledávky - dlužník - částka - splatnost pohledávky
faktura č.13135 - Baginski Sylwester - 1.452 Kč - 31.7.2013
vyúčtování dostihů 2010 - Červinka Milan - 7.238 Kč - 20.1.2011
faktura č.09168 - Follauf Jaromír - 4.251 Kč - 12.5.2009
faktura č.09225 - Follauf Jaromír - 2.725 Kč - 5.6.2009
faktura č.09349 - Follauf Jaromír - 1.744 Kč - 20.1.2010
faktura č.10115 - Follauf Jaromír - 6.528 Kč - 20.4.2010
faktura č.10623 - Follaufová Patricie - 960 Kč - 31.1.2011
faktura č.14002 - Glas Jan Arend - 3.146 Kč- 20.1.2014
faktura č.10433 - Hračková Jana - 2.648 Kč - 31.10.2010
faktura č.09188 - Machek Bohuslav - 2.725 Kč - 11.5.2009
faktura č.09216 - Machek Bohuslav - 2.725 Kč - 5.6.2009
faktura č.09254 - Machek Bohuslav - 7.194 Kč - 30.7.2009
faktura č.11105 - Martin Jürgen/Stan (Lobo&Arno) - 6.588 Kč - 7.7.2011
faktura č.14004 - Paškrtová Alice - 6.534 Kč - 25.1.2014
faktura č.12118 - Šindar Libor - 1.440 Kč - 29.6.2012
faktura č.11018 - Vlasák Martin - 736 Kč - 25.2.2011
faktura č.12030 - Vlasák Martin - 3.744 Kč - 12.3.2012
faktura č.12095 - Vlasák Martin - 6.480 Kč - 15.6.2012
faktura č.12248 - Vlasák Martin - 5.184 Kč - 31.1.2013
faktura č.13022 - Vlasák Martin - 3.049,20 Kč - 25.2.2013
faktura č.13149 - Vlasák Martin - 1.452 Kč - 12.8.2013
faktura č.10563 - Vojáček Ladislav - 7.049 Kč - 31.12.2010
faktura č.11022 - Vojáček Ladislav - 7.776 Kč - 28.2.2011
faktura č.11155 - Vojáček Ladislav - 5.760 Kč - 7.7.2011
faktura č.11367 - Vojáček Ladislav - 720 Kč - 31.1.2012
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faktura č.P12008 - Vojáček Ladislav - 17.280 Kč - 9.5.2012
faktura č.12063 - Vojáček Ladislav - 3.600 Kč - 3.5.2012
faktura č.12245 - Vojáček Ladislav - 2.640 Kč - 31.1.2013
faktura č.13005 - Vojáček Ladislav - 5.663 Kč - 28.1.2013
faktura č.13006 - Vojáček Ladislav - 4.356 Kč - 28.1.2013
(aktualizace seznamu vždy k 1.dni kalendářního měsíce)

******************************************************
Finanční závazky vůči ČKA plněné na základě schváleného splátkového kalendáře (tyto
subjekty nejsou vedeny na Seznamu dlužníků) : Laška Jan, Škobis Zdeněk
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2/ CHOV
Dodatek PK XII. - pokračování
PLEMENNÍ HŘEBCI
Plemenní hřebci s platným Osvědčením pro použití v klusácké plemenitbě v roce
2014
1/ Sir Gill(D)(Divinator-Aischa), nar.2003, přirozená plemenitba od 1.2.2014, připouštěcí
poplatek 3.000 Kč za březí klisnu + 5.000 Kč po narození hříběte, majitel: MVDr.Ladislav
Vojáček, Mysločovice
2/ Wine and Blues(NL)(Echo-Starlite Merc), nar.2004, přirozená plemenitba od 1.2.2014,
připouštěcí poplatek dohodou, majitel: Zdeněk Škobis, Praha (stanoviště hřebce Nemějice,
Lysá nad Labem)
3/ Eilean Donon(US)(Angus Hall-Legend Queen), nar.2001, připouštění čerstvým
semenem od 1.2.2014, připouštěcí poplatek : 50 EUR při připuštění + 800 EUR po narození
živého hříběte, provozovatel: mgr.Jiří Svoboda, Bravantice
4/ Jackpot Dream(F)(Quito de Talonnay-Daisy Chain), nar.1997, přirozená plemenitba
od 1.2.2014, připouštěcí poplatek : 50 EUR při připuštění + 400 EUR po narození živého
hříběte, provozovatel: mgr.Jiří Svoboda, Bravantice
5/ Aristote(F)(Florestan-Lonisera), nar.1988, přirozená plemenitba od 1.2.2014,
připouštěcí poplatek 50 EUR při připuštění klisny, provozovatel: mgr.Jiří Svoboda, Bravantice
6/ Steakhouse (US)(Muscles Yankee-Chipped Steak), nar.2001, přirozená plemenitba od
6.2.2014, připouštěcí poplatek dohodou, provozovatel: JUDr.Milan Šíma, Říčany (stanoviště
hřebce Hořejší Krušec)
7/ Bob Harley(NL)(Love You-Miss Harley), nar.2008, umělá inseminace od 4.3.2014,
připouštěcí poplatek dohodou pouze pro vybraný chov, provozovatel: MVDr.Ladislav Vojáček,
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Mysločovice
8/ San Pellegrino(US)(Valley Victory-Self Supporting), nar.1996, přirozená plemenitba
od 10.3.2014, připouštěcí poplatek dohodou, provozovatel : JUDr.Milan Šíma, Říčany
(stanoviště hřebce Hořejší Krušec)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis o udělení první připouštěcí licence klusáckému plemennému hřebci
jménem SAN PELLEGRINO(US) dne 7.3.2014 :
Míry hřebce: kohoutková výška hůlková 155 cm, pásková 167 cm, obvod hrudníku 194 cm,
obvod holeně 20 cm
Zootechnický popis exteriéru hřebce : hřebec středního obdélníkového rámce, delší,
dostatečně hluboký, velmi široký, ušlechtilá měnší hlava, výrazný hřebčí dlouhý krk, méně
výrazný kohoutek, dlouhá a dobře zaúhlená lopatka, delší měkčí hřbet, dobře vázaná bedra,
středně dlouhá skloněná záď, široký postoj hrudních končetin mírně sevřený, pravidelný postoj
pánevních končetin, strmější.
Licentační komise ČKA ve složení : ing.Josef Semerád, ing.Jiří Šplíchal, Ondřej Plachý
(vedoucí oddělení plemmené knihy Jockey clubu ČR), MVDr.Helena Pokorná
--------------------------------------------------------------------------------------------------Plemenní hřebci - doručené žádosti o Osvědčení klusáckého plemenného hřebce pro
připouštěcí období 2014
Orlík(NL)(Incredible Crafts-Wilma Oostland), nar.1997, přirozená plemenitba, připouštěcí
poplatek 2.000 Kč při připuštění + 8.000 Kč po narození živého hříběte, provozovatel: Ivan
Coufal, Květná - žádost byla stornována po utracení hřebce (hlášeno 3.2.2014)
1/ Kavaljer Hornline(S)(Lindy's Crown-Charlotte Palema), nar.1994, přirozená
plemenitba, připouštěcí poplatek dohodou, majitel: Pravoslav Hykeš, Okřešice
2/ Ocean Al(Sugar Candor-Otherwisemeadow), nar.2003, přirozená plemenitba,
připouštěcí poplatek dohodou, majitel: Alle J.M.Loman, Praha 8 (stanoviště hřebce Rozkoš u
Lysé nad Labem)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Plemenné klisny - hlášení výsledku připuštění z roku 2013 - živě narozené hříbě pokračování
1/ YOSEFKA (Wine and Blues-Yanilidou Meadow), nar.15.1.2014, klisna, černá hnědka,
chovatel: Kristýna Niklová, Lysá nad Labem
2/ KADET MISI (Steakhouse-Kitty Misi), nar.23.1.2014, hřebec, černý hnědák, chovatel:
JUDr.Milan Šíma, Říčany
3/ ................. (Jackpot Dream-Tyrolienne du Lynx), nar.10.2.2014, ryzák, chovatel: mgr.Jiří
Svoboda, Ostrava
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4/ SUN VALENTINE MISI (Steakhouse-Sunshine Misi), nar.14.2.2014, klisna, hnědka,
chovatel: JUDr.Milan Šíma, Říčany
5/ SATAY PAAL(Wine and Blues-Senty), nar.24.2.2014, klisna, tmavá hnědka, chovatel: Alice
Paškrtová, Lysá nad Labem
6/ UMA TURMAN (Steakhouse-Unikalia), nar.4.3.2014, klisna, hnědka, chovatel: Michail
Levinson, Moskva, Rusko
7/ ......................(Sir Gill-Sněženka), nar.16.3.2014, klisna, hnědka, chovatel: JUDr.Lubomír
Rokyta, Bílovec
8/ METAXA(Ocean Al/Wine and Blues-Made for Me), nar.24.3.2014, klisna, hnědka, chovatel:
JUDr.Klára Jelínková, Praha
9/ ................. (Jackpot Dream-Iena de Mosta), nar.27.3.2014, klisna, hnědka, chovatel:
mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
10/ ................. (Wine and Blues-Otherwisemeadow), nar.27.3.2014, hřebec, hnědák,
chovatel: Martin Vlasák, Křinec
Plemenné klisny - hlášení výsledku připuštění z roku 2013 jiného než živě narozené
hříbě - pokračování
1/ Private Account(D) (Victor Victor-Perfect Plus), nar.1998, připuštěná 30.5.2013 hřebcem
Vie Agra(US), výsledek: jalová, majitel: Pravoslav Hykeš, Okřešice (hlášeno 31.3.2014)

3/ KONĚ
Změna majitele formou prodeje
1/ Lover(D) (Divinator-Little Larceny), nar.2004, od 17.1.2014 (hlášeno 12.3.2014), nový
majitel : Ladislav Kejř, Třeskonice
2/ Sine Misi (Fazimo-Sine Asperra), nar.2008, od 8.3.2014 (hlášeno 13.3.2014), nový majitel:
Alena Mikulášová, Rohozno
3/ Celebrity Misi (Fazimo-Cookie Lou), nar.2006, od 8.3.2014 (hlášeno 13.3.2014), nový
majitel: Alena Mikulášová, Rohozno
4/ Tiger Classic(D)(Bold Classic-Aller Lady), nar.2004, od 3.2.2014 (hlášeno 17.3.2014), nový
majitel: Adéle Hendrichová,Jesenice
5/ Veronal(Appleton-Valdivia), nar.2006, od 5.3.2014(hlášeno 17.3.2014), nový majitel:
Regina Mitrengová, Nýdek
6/ Doctor Schermer(NL)(Juliano Star-Dee Schermer), nar.2010, od 17.3.2014 (hlášeno
19.3.2014), nový majitel: Jiří Švásta, Velké Bílovice
7/ Frances Skal(Scooter-Frances Pearl), nar.2000, od 15.3.2014 (hlášeno 21.3.2014), nový
majitel : MUDr.Daniela Nováková, Hradec Králové
8/ Roxet(Sabbath-Roxy), nar.1998, od 25.2.2014 (hlášeno 24.3.2014), nový majitel : Dagmar
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Hálová, Planá nad Lužnicí
9/ Střela Skal(Vanity Lobell-Strefa), nar.1997, od 25.2.2014 (hlášeno 24.3.2014), nový majitel
: Dagmar Hálová, Planá nad Lužnicí
10/ Recette Maison(F)(Kaisy Dream-Casette), nar.2005, od 25.10.2007 (hlášeno 24.3.2014),
nový majitel: Ecurie des Charmes, Francie
11/ Maybe Alet(Ride the Bullit-Miss Osteo), nar.2006, od 18.3.2014(hlášeno 27.3.2014), nový
majitel: Lucie Smrtová, Líšnice
12/ Lucky Ann(Up di Poggio-La Scala Sund), nar.2008, od 27.3.2014(hlášeno 31.3.2014), nový
majitel: Lenka Hrabovská, Skotnice
Změna majitele formou daru
1/ Lover(D)(Divinator-Little Larceny), nar.2004, od 18.1.2014 (hlášeno 12.3.2014), nový
majitel : J.O.Bianka-útulek pro koně, Žireč
2/ Pocr(Happy Crown-Polysa), nar.1997, od 28.2.2014 (hlášeno 19.3.2014), nový majitel:
Lucie Novotná, Nasavrky
Změna majitele formou pronájmu na neurčito
1/ United des Obeaux(F)(Love You-Lady des Racques), nar.2008, nájemce: Sdružení Viktoria,
Horní Jirčany (od 25.3.2014)
2/ Vade Mecum(F)(Mambo King-La Belle Victoire), nar.2009, nájemce: Sdružení Viktoria, Horní
Jirčany(od 25.3.2014)
3/ Carla des Etisses(F)(Riesling-Oasis des Etisses), nar.2012, nájemce: Jaromír Kotásek,
Ratíškovice (od 1.4.2014)
Změna majitele formou Čestného prohlášení
1/ Jolic(Ultra Yankee-Joli Jeanette), nar.1994, od 18.7.2004 majitel: Tomáš Kocman, Praha
(hlášeno 28.3.2014)
Trvalý import - dokončená registrace
1/ Nucleare ORS(I)(Allison Hollow-Bolsena Luis), hřebec nar.2007, z Itálie, majitel: J.J.N. a.s,
Praha (od 5.3.2014)
2/ United des Obeaux(F)(Love You-Lady des Racques), hřebec nar.2008, z Francie, majitel:
Zdeněk Škobis, Praha (od 12.3.2014)
3/ Vade Mecum(F)(Mambo King-La Belle Victoire), valach nar.2009, z Francie, majitel: Zdeněk
Škobis, Praha (od 12.3.2014)
4/ Scarlett(A)(Bay Mink-Sissi die Erste),klisna nar.2012, z Rakouska, majitel: Oskar Tylč,
Mohelno (od 12.3.2014)
5/ Afina(RU)(Nuke It Freddie-Aksioma), klisna nar.2010, z Ruska, majitel: Sochor s.r.o.,
Tochovice (od 24.3.2014)
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6/ Carla des Etisses(F)(Riesling-Oasis des Etisses), klisna nar.2012, majitel: Jean-Francois
Batillat, Francie (od 31.3.2014)
Trvalý import - zatím nedokončená registrace
1/ Apia des Etisses(F)(Hibiscus du Rib-Oasis des Etisse), klisna nar.2010, z Francie, majitel:
Jaroslav Dobrovolný, Střelice
Dočasný import
1/ Hamba Best(A)(Crysta's Best-Harunka), klisna nar.2009, z Rakouska do 2.5.2014, majitel:
G.Kreuzhuber, Rakousko, trenér A.Vinklárek
Dočasný export
1/ Radius(UA)(Quattre Juillet-Rosaria du Tijas), nar.2009, majitel: Sochor s.r.o., od 17.3. do
17.6.2014, do Německa, účel-dostihy (hlášeno 12.3.2014)
2/ Italianec(UA)(In Dix Huit-Ilary Gar), nar.2010, majitel: Sochor s.r.o., od 17.3. do
17.6.2014, do Německa, účel-dostihy(hlášeno 12.3.2014)
3/ Skyline(D)(Divinator-Sheila Lobell), nar.2004, majitel: Vávra Chropyně, od 24.3.do
24.4.2014, do Rakouska, účel-dostihy (hlášeno 19.3.2014)
4/ Agita(A)(Castleton Magic-Ann Lis), nar.2005, majitel Vávra Chropyně 2, od 24.3. do
24.4.201, do Rakouska, účel-dostihy (hlášeno 19.3.2014)
Trvalý export
1/ Recette Maison(F)(Kaisy Dream-Casette), nar.2005, majitel: Ecurie des Charmes, Francie,
od 25.10.2007, do Francie (hlášeno 24.3.2014)
Kastrace
1/ Lover(D)(Divinator-Little Larceny), nar.2004, 3.1.2014 (hlášeno 12.3.2014), majitel: J.J.N.
a.s., Praha
2/ Veronal(Appleton-Valdivia), nar.2006, 20.5.2010(hlášeno 17.3.2014), majitel: Regina
Mitrengová, Nýdek
Úhyn, utracení
1/ New des Coevrons(F)(Classic Rodney-Elista), nar.2001, 7.2.2014(hlášeno 11.3.2014),
majitel: Rozkovcová Kateřina, Cvikov
2/ Clermont(Zsoldosz-Cortina), nar.1980, 10.3.2014(hlášeno 17.3.2014), majitel: Lucie
Sedláčková, Dobruška
3/ Rendez Vous(F)(Jenko-Hucca), nar.2005, 15.3.2007(hlášeno 24.3.2014), majitel: Jaromír
Kotásek, Ratíškovice
4/ Gáj Skal(Scooter-Ghana), nar.1995, 19.3.2014 (hlášeno 27.3.2014), majitel: Jaroslav
Dobrovolný, Střelice
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Porážka
1/ Peppery Alet(Killy Lobell-Princezna), nar.1994, 10.3.2014 (hlášeno 13.3.2014), majitel:
Skaličan a.s.,jatečná výroba, Česká Skalice

4/ MAJITELÉ, JEZDCI, TRENÉŘI
Stav registrací k 31.3.2014
Registrované dostihové stáje pro rok 2014
Ecurie Popcorn - Voyou Renka(F), Banymedarche(F), Cecenono de Ba(F)
FVE-Relay-J.O.Levín - Ain'tshes Diamond(D), Alpro Teč, Amazonka, Buffalo Joy(D), Collin(D),
Elodie Venus(A), Jasan Teč, Juillet V, Kevin Kuranyi(D), Kissin Dynamite(D), Logic V, Lucky
Money(D), Nordsturm(D), Patron Titan(D), Peter Pan(F), Pirate de Jour(I), Ustang du
Moulin(F), Unzen(F), Vancho de Ba(F), Winchester(D), Nucleare ORS(I), Viking Crown(F),
Starboy BN
Hippospol - Schanhay(F)
JK Misi Hartmanice - Sargon Misi, Severina Misi, Caberneto Misi, Diego Misi, Konstans Misi,
Gabreta Misi, Zoran Misi, Cecilka Misi
J.O.Levín-Sládek&Partners - Quick Pine
JS Konsorcium - Voulez Vous(F), Rocca Chica(F), I Can Fly Diamant(D), Kaizer Jamacan(S),
M.T.Hurricane(S), Earl Cape(S), Quality Twin, Tip Gate, Ready Get, Quatro Fit, Blondie,
Boccaccio, Fish and Chips, Celia de Maubec(F), Cestarina, Clevereasygo, Fidorka, Karlos
Santana, Nanana, Quantity of Charge
Kora Ratíškovice - Zazazoo(NL), Evian Boko(NL), Carla des Etisses(F), Aladin Fab(F)
KR Ostrava - Rubby Blue, Star Fly, Karolina Nova, Repeat
Kroupa Kyselovice - Apollo, Treviso
Maf TK - Playboy DS, Pralinka, Ricky Rouge(D)
MISHANO.com - Fastino, Bogdanka(F)
Pražská agrární s.r.o. - Vourasia du Lys(F), Ofarim Venus(A), Costa WS(NL)
Racing Team Blatnice - Top Eagle, Tadeáš Best
Rokyta advokát Bílovec - Shadow
S.GLORIA - Busby Cartouche(NL)
SJINV.com - Meteor JDS, Magicmatch JDS
Sochor s.r.o. - Radius(UA), Gaspar(UA), Italianec(UA), Abetka TF(UA), No-Shpa(RU),
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Gotika(RU), Gliptika(RU), Rapida(RU), Beautiful Yankee(RU), Pas Sans Toi, Boukva(F),
Bikala(F), Tedo OK(I), Tamtam OK(I), Tempura Wise(I), Tiarama Bi(I), Team Dancer(I),
Touchdown OK(I), Perepelka, Gelios OV, Afina(RU)
SŠDSaJ - Paashaas, Iceman Alet, Big Heigerjen(D)
Stáj California - Madam Ribb, Prim, Finwe
Stáj Dobruský - Viking Cub, Odeta
Stáj Hanka - Elefanda, Santiago, Hajnej Poggi
Stáj Květná - Generál, Gilli, Glejdy, Gesy, Golem, B Vijfendertig(NL)
Stáj Leopoldov - Unkas, Chirone Scott(NL)
Stáj Otrokovice - Sherman
Stáj Tečovice - Aida V, Santos Teč, Salet Teč, Samba Teč, Astra Teč, Ramree(F)
Stáj Skree - Winterboy(NL), Espace Giant, Sir Viking(A), Colet la Brousse(NL),
Couragelabrouse(NL), Degro Teo(NL), Aadje Boer(NL), Aerodynamica(A), Apia des Etisses(F),
Ann Magic(A)
Stáj Viktoria - Bob Harley(NL), Jos(D), Chuck Norris(D), Elina Oldeson(D), Donato Power(US),
Best Winner(F), Premium Edition(I), Contador Bros(NL), Wine and Blues(NL), United des
Obeaux(F), Vade Mecum(F)
Stáj Zuzka - Lucky Leffe
Tip-Zdice - Uvea Star(F)
Trotting Stars - Elwin Boko(NL)
Trot Centre Alet - Rudy Pierre(S), Kavalerie(A), Ifetayo(D), Mikeila Alet, Verrarie(F), Alet
Conch, Everlasting Boko(NL), V.I.P.Alet, Nino Hammering, Elisabeth, Midsommar
Vávra Chropyně - Hra Fortuna, Skyline(D)
Vávra Chropyně 2 - Donadonitranss R(NL), Cafu Boko(NL), Agita(A)
Veronika - Regent
Doručené žádosti o registraci dostihové stáje pro rok 2014
Agro Vojáček - Arnika V
dumrealit.cz - Karel CZ(A)
Klausner Manfred - Tilbury(F)
Lukas - Coca(A)
Stáj Avals - Dace Beuckenswyk(NL)

svestnik32014.htm[5.4.2014 18:39:28]

Download

Stáj EURO-KOBERCE spol. s r.o. - Fedor Oreau(NL), Flair(NL), Ben Hurry(F), A Speedy Boy(F),
Euforia(NL), Easypeasy Rhythm(NL), Doutje(NL), Damalia(NL), Charming Oreau(NL), Ocean Al
Stáj Gabriela - Dorothy King
Stáj Hej-Fi - Tullamore Paal, Seven Paal
Stáj Liva Předslavice - Rob des Picanes(F), About the Power(F)
Stáj Taxon Equistro - Roswitha Skal, Un Voyou de Beau(F), Uka Helena(F), Lesmeral de
Chenu(F)
Stáj Tosca - Scarlett(A)
Stall Iceberg - Onward Iceberg, Odds Eagle Iceberg, Origin Baltic IceB
Vydané licence pro rok 2014
Trenér A : Coufal Ivan, Dobrovolný Jaroslav, Chrastina Roman, Jurkiewicz Patrik, Kalčík Michal,
Klaubenschalk Jindřich, Kotásek Jaromír, Svoboda Jiří, Štípa Ladislav, Tihelka Jaromír, Vávra
Zdeněk, Vinklárek Antonín, Volf Mykola
Trenér B : Dobruský Josef ml., Klaubenschalk Jindřich, Klvaňa Tomáš, Lajner Filip, Maršálková
Beňová Zuzana, Pátková Renata, Rokyta Lubomír, Semerád Josef, Škobis Zdeněk, Štichová
Marie, Trostová Markéta
Jezdec-profesionál : Dobrovolný Jaroslav, Coufal Ivan, Dobrovolný David, Chodorovská
Veronika, Chrastina Roman, Jurkiewicz Patrik, Kalčík Michal, Kalčíková Monika, Komlóši
Ondrej, Kotásek Jaromír, Kozel Ondřej, Kubíková Ilona, Lajner Filip, Nowicki Petr, Svoboda
Jiří, Škobis Zdeněk, Švolbová Zuzana, Trostová Markéta, Vávra Pavel, Vávra Zdeněk,
Vinklárek Antonín, Volf Elen, Volf Marina, Volf Mykola
Jezdec-amatér: Čemusová Alena, Dobruský Josef, Dobruský Josef ml., Honěk Josef, Hovorka
Josef, Hykeš Pravoslav, Chrastina Jaroslav, Jelínková Klára, Jungmannová Pavla, Klvaňa
Tomáš, Maňásková Štěpánka, Pokorná Helena, Rokyta Lubomír, Rokytová Helena, Sahligerová
Zuzana, Semerád Josef, Stískal Zbyněk, Štichová Marie, Tvrzová Alena, Vojáčková Zuzana,
Vorlická Stanislava, Vytiska Jaromír, Zemanová Michaela, Zmeko Peter
Doručené žádosti o vydání licence pro rok 2014
Trenér A : Laška Jan, Loman Alle, Novák Bedřich, Šamšurin Vjačeslav
Trenér B : Paškrtová Alice, Vojáček Ladislav
Jezdec-profesionál : Laška Jan, Paškrtová Alice, Šamšurin Vjačeslav
Jezdec-amatér: Bříza Lukáš, Loman Alle, Novák Bedřich, Svoboda David, Tylč Oskar, Veselý
Petr, Vlasák Martin, Vojáček Ladislav
Tréninková listina 2014
Coufal Ivan - Generál, Gilli, Glejdy, Gesy, Golem, B Vijfendertig(NL)
Dobrovolný Jaroslav - Winterboy(NL), Espace Giant, Sir Viking(A), Colet la Brousse(NL),
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Couragelabrouse(NL), Degro Teo(NL), Aadje Boer(NL), Aerodynamica(A), Apia des Etisses(F),
Ann Magic(A)
Dobruský Josef ml. - Odeta, Viking Cub
Chrastina Roman - Aida V, Santos Teč, Salet Teč, Samba Teč, Astra Teč, Ramree(F)
Jurkiewicz Patrik - 0
Kalčík Michal - Ain'tshes Diamond(D), Alpro Teč, Amazonka, Buffalo Joy(D), Collin(D), Elodie
Venus(A), Jasan Teč, Juillet V, Kevin Kuranyi(D), Kissin Dynamite(D), Logic V, Lucky
Money(D), Nordsturm(D), Patron Titan(D), Peter Pan(F), Pirate de Jour(I), Ustang du
Moulin(F), Unzen(F), Vancho de Ba(F), Winchester(D), Nucleare ORS(I), Viking Crown(F),
Starboy BN, Quick Pine
Klaubenschalk Jindřich - Rudy Pierre(S), Kavalerie(A), Ifetayo(D), Mikeila Alet, Verrarie(F), Alet
Conch, Everlasting Boko(NL), V.I.P.Alet, Nino Hammering, Elisabeth, Midsommar, Premium
Edition(I)
Klvaňa Tomáš - Pralinka, Playboy DS, Ricky Rouge(D), Sherman
Kotásek Jaromír - Voyou Renka(F), Banymedarche(F), Cecenono de Ba(F), Zazazoo(NL), Evian
Boko(NL), Elwin Boko(NL), Carla des Etisses(F), Aladin Fab(F), Meteor JDS, Magicmatch JDS,
Busby Cartouche(NL), Diego Misi, Caberneto Misi (Doctor Schermer(NL) vyřazen 19.3.2014)
Lajner Filip - Karel CZ(A), Tadeáš Best, Top Eagle
Loman Alle - Fedor Oreau(NL), Flair(NL), Ben Hurry(F), A Speedy Boy(F), Euforia(NL),
Easypeasy Rhythm(NL), Doutje(NL), Damalia(NL), Charming Oreau(NL), Ocean Al
Maršálková-Beňová Zuzana - Konstans Misi, Gabreta Misi, Zoran Misi, Cecilka Misi
Novák Bedřich - Roswitha Skal, Un Voyou de Beau(F), Uka Helena(F), Lesmeral de Chenu(F),
Rob des Picanes(F), About the Power(F)
Paškrtová Alice - Tullamore Paal, Seven Paal
Pátková Renata - Paashaas, Iceman Alet, Big Heigerjen(D), Schanhay(F)
Rokyta Lubomír - Shadow
Semerád Josef - Vourasia du Lys(F), Ofarim Venus(A), Costa WS(NL)
Svoboda Jiří - Voulez Vous(F), Rocca Chica(F), I Can Fly Diamant(D), Kaizer Jamacan(S),
M.T.Hurricane(S), Earl Cape(S), Quality Twin, Tip Gate, Ready Get, Quatro Fit, Blondie,
Boccaccio, Fish and Chips, Celia de Maubec(F), Cestarina, Clevereasygo, Fidorka, Karlos
Santana, Nanana, Quantity of Charge, Rubby Blue, Star Fly, Karolina Nova, Repeat
Šamšurin Vjačeslav - Bob Harley(NL), Jos(D), Chuck Norris(D), Elina Oldeson(D), Donato
Power(US), Best Winner(F), Dace Beuckenswyk(NL), United des Obeaux(F), Vade Mecum(F)
Škobis Zdeněk - Contador Bros(NL), Wine and Blues(NL)
Štichová Marie - Madam Ribb, Prim, Finwe
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Štípa Ladislav - Onward Iceberg, Odds Eagle Iceberg, Origin Baltic IceB
Tihelka Jaromír - 0
Trostová Markéta - 0
Vávra Zdeněk - Hra Fortuna, Skyline(D), Donadonitranss R(NL), Cafu Boko(NL), Agita(A),
Apollo, Scarlett(A), Unkas, Chirone Scott(NL), Treviso
Vinklárek Antonín - Elefanda, Santiago, Hajnej Poggi
Vojáček Ladislav - Lucky Leffe, Arnika V
Volf Mykola - Radius(UA), Gaspar(UA), Italianec(UA), Abetka TF(UA), No-Shpa(RU),
Gotika(RU), Gliptika(RU), Rapida(RU), Beautiful Yankee(RU), Pas Sans Toi, Boukva(F),
Bikala(F), Tedo OK(I), Tamtam OK(I), Tempura Wise(I), Tiarama Bi(F), Team Dancer(I),
Touchdown OK(I), Perepelka, Gelios OV, Uvea Star(F), Regent, Fastino, Bogdanka(F), Sargon
Misi, Severina Misi, Dorothy King, Afina(RU)

5/ DOSTIHY
*********************************************************************
Veterinární podmínky určené KVS SVS pro Moravskoslezský kraj pořadateli svodů
Equi Forum o.s. pro konání svodů koní, které se budou konat na závodišti Hipodrom
Bravantice s mezinárodní účastí v roce 2014 :
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 §15 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 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, která je uvedena na seznamu třetích zemí a
jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, je doprovázen veterinárním
osvědčením pro dočasný dovoz regsitrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje
požadavky §§ 63 až 65 vyhlášky č.382/2003 o veterinárních požadavcích na obchodování se
zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
3/ V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního
veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 h před začátkem závodu.
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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, kterého zajistí pořadatel svodu po
celou dobu konání akce. Závodů se nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli
veterinární přejímkou. Doba veterinární přejímky je stanovena na časové rozmezí 4 h - 1 h
před startem prvního dostihu.
6/ Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli změněny nebo zrušeny.
******************************************************************************************************************
Kvalifikace 2014
8003/13.3./Velká Chuchle/2180 m - Italianec(UA) - Volf M. - 1:23,0
8004/13.3./Velká Chuchle/2180 m - Gliptika(RU) - Volf M. - 1:21,7
8005/13.3./Velká Chuchle/2180 m - Gotika(UA) - Volf2 M. - 1:24,0
8006/13.3./Velká Chuchle/2180 m - Rapida(RU) - Volf E. - 1:24,4
8007/ 23.3./Bravantice/1640 m - Tip Gate - Svoboda J. - 1:27,7
8008/ 24.3./Bravantice/1640 m - Hajnej Poggi - Vinklárek A. - 1:28,0
8009/ 25.3./Velká Chuchle/2180 m - Afina(RU) - Volf E. - 1:22,6
8009/ 25.3./Velká Chuchle/2180 m - Bikala(F) - Volf M. - 1:24,9
***************************************************************
Seznam osob schválených pro výkon práce dostihových funkcionářů v roce 2014 (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
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,
ing.Miroslav Steimar, prof.František Treml, ing.Jan Vaňourek
******************************************************************************************************************
Osoby se zájmem o výkon práce dostihových funkcionářů, kteří tuto funkci od 1.1.2012 ani jednou
nevykonávali, musí před uvedením do funkce absolvovat přezkoušení z Klusáckého dostihového
řádu u ČKA.
******************************************************************************************************************

Další PMU-dostihy v Rakousku
Po celou zimu probíhá klusácký dostihový provoz na závodišti ve Vídni-Krieau
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(www.krieau.at) a od 21.3. zahajuje provoz dostihová dráha Magna Racino v
Ebreichsdorfu (www.aroc.at), kde budou ještě v březnu PMU-dostihové dny.
Propozice dostihů jsou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách.

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

Podpora českého chovu klusáka 2014
******************************************************************************************************************
V roce 2014 bude u dostihů, jejichž pořádání je schváleno ČKA, aplikována následující podpora koní
českého chovu:
* majitelské prémie budou přiznány majiteli koně v Klasických a Ročníkových dostizích, a to v celkové výši až
do 10% z ceny dostihu. Úhradu dle zveřejněného modelu zajišťuje pořadatel dostihu.
Za předpokladu, že ČKA bude příjemcem státních dotací na svou hlavní činnost, bude se moci spolupodílet
na úhradě chovatelských prémií a bonusů s pořadatelem dostihu :
* 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, jejichž
pořádání bylo schváleno ČKA
* jednorázový chovatelský bonus až do výše 10.000,- Kč bude přiznán chovateli při dosažení výjimečného
času jím odchovaným dvouletým koněm v dostihu, jehož pořádání bylo schváleno ČKA.
* seznamy koní přihlášených do Klasických dostihů a dostihů Breeders´Crownu příštích se uzavírají pro koně
přihlášené ve věku ročka, pokud ČKA nestanoví v předstihu posun tohoto termínu
* chovatelské prémie budou přiznané chovateli koní českého chovu až do výše 10% ze všech získaných
peněžitých cen v dostizích (majitelská prémie se nezapočítává), jejichž pořádaní bylo schváleno ČKA, s
výjimkou dostihů typu handicap nebo propozice jinak nahrazující handicap
* poplatek uhrazený za importovanou klisnu při její registraci pro dostihový provoz od 16.2.2005 bude vrácen
tomu, kdo ho 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 budou v roce 2014 přiznány subjektu, který :
1/ je existující, má sídlo na území České republiky a není v konkurzním, insolvenčním, exekučním nebo
likvidačním řízení
2/ v kalendářním roce 2014 je aktivní v českém klusáckém chovu nebo dostihovém sportu, tj. provozuje
plemenného hřebce nebo plemennou klisnu připouštěnou klusáckým plemeníkem nebo plemennou klisnu,
jíž se narodilo klusácké hříbě, nebo provozuje klusáckého dostihového koně
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2/ v době konání dostihu, ze kterého by mu vznikl nárok na chovatelské prémie a bonusy, nemá žádné
nevyrovnané finanční závazky vůči ČKA ani vůči pořadateli dostihu
3/ v době zúčtování a výplaty chovatelských prémií a bonusů nemá žádné nevyrovnané finanční závazky
vůči ČKA nebo vůči pořadateli dostihu
******************************************************************************************************************
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 ve kterých
nerozhoduje o výši jejich peněžitých cen. Od roku 2013 se podařilo zahájit úzkou spolupráci s pořadatele
Equi Forum, který akceptoval prorok 2014 domluvený model majitelských a chovatelských prémií. 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 čerpat finanční prostředky na svou hlavní činnost ze státních dotací,
proto zatím nemohla ani vyhlásit zásady své spoluúčasti na výplatě chovatelských prémií a bonusů. Za
předpokladu, že by bylo Insolvenční řízení ukončeno a podané návrhy staženy, mohla by ČKA zpracovat
zásady své spoluúčasti na poskytování chovatelských prémií a bonusů.
******************************************************************************************************************
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