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VĚSTNÍK 4/2014
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.

1/ OZNÁMENÍ
******************************************************
POZVÁNKA    
Farmářské slavnosti 2014 - Rok rodinných farem a Rok na vsi
OSN vyhlásila rok 2014 Rokem rodinných farem, a v této souvislosti pořádá Asociace svazů chovatelů
koní (ASCHK) ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) přímo na farmách
svých členů akce určené jak pro odbornou veřejnost tak pro obyvatele obcí a měst, včetně naučného
a zábavného programu pro rodiny s dětmi. Tento program zahrnuje také koně - ukázky disciplin
jezdeckého sportu, kvalifikace na mistrovství světa v ropingu družstev aj.
Termíny letošních akcí v rámci programu Rok rodinných farem :
26.4. Farma Galloway rodiny Vacíkových, Roupov na Plzeňsku
31.5. Farma rodiny Hájkových, Jeníkov, Středočeský kraj
5.7. Farma rodiny Tvarůžkových, Hlubočec, Moravskoslezský kraj
20.9. Farma rodiny Marákových, Zvonovice, Jihomoravský kraj
31.5. Farma rodiny Hájkových v Jeníkově, Středočeský kraj
Termíny letošních akcí v rámci programu Rok na vsi
(ve spolupráci se společností Park tři veže) :
3.5. Farma rodiny Zitkových, Vlčnov, Pardubický kraj
17.5. Farma Heroutice, Neveklov, Středočeský kraj
více na www.aschk.cz
******************************************************
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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
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, a jejich matky také
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
3/ dále jsou velmi levně nabízeny k prodeji matky obou klisen, chovné klisny Zunny Boko(NL) a Halla Crown(A)
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 :
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1/ Konstans Misi (Steakhouse-Kristýna Misi po Scooter), klisna nar. 3.6.2012
2/ Zoran Misi (Steakhouse-Zelissa po Furman), hřebec nar. 20.2.2012
3/ Cecilka Misi (Steakhouse-Celebrity Misi), klisna nar.24.4.2012
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

******************************************************
Seznam dlužníků ČKA - nevyrovnané pohledávky ČKA po splatnosti evidované k
8.4.2014

Bankovní spojení ČKA :
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
faktura č.14032 - Bábíček Zdeněk - 3.872,- Kč - 17.2.2014
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. 14101 - Macečková Gabriela - 1.742,40 Kč - 17.3.2014
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.14070 - Paškrtová Alice - 3.484,80 Kč - 5.3.2014

svestnik42014.htm[14.5.2014 12:55:18]

Download

faktura č.12118 - Šindar Libor - 1.440 Kč - 29.6.2012
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
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, Vlasák Martin
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ POŘADATELE DOSTIHŮ ČESKÝ KLUSÁCKÝ SPOLEK 
VELKÁ CHUCHLE 2014

1. Klusácké dostihy pořádané Českým klusáckým spolkem se konají podle Klusáckého dostihového řádu a
těchto organizačních opatření. Těchto dostihů se mohou zúčastnit koně českého chovu a importovaní koně
zaregistrovaní na základě trvalého nebo dočasného exportního certifikátu.
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. Do prostoru dostihové dráhy je nepovolaným osobám vstup zakázán.
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. Dostih
je možné rozdělit na dvě oddělení u autostartu při nejméně 14 oznámených koních, u startu z met při
nejméně 16 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

svestnik42014.htm[14.5.2014 12:55:18]

Download

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 osk-ceklus@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 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.

svestnik42014.htm[14.5.2014 12:55:18]

Download

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. Nahřívat koně na dostihové dráze mohou pouze jezdci s platnou jezdeckou licencí. Kromě předepsané
výstroje podle § 227 Klusáckého dostihového řádu musí mít jezdci v dostihu i při nahřívání na dostihové
dráze 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
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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
* 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,
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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

svestnik42014.htm[14.5.2014 12:55:18]

Download

* 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 a nepřipuštění k dostihu
* 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
* 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
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* 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
* nahřívání koně na dostihové dráze jezdcem bez platné licence  500 Kč
* 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
*****************************************************************************************

Výňatek z veterinárních podmínek určených MěVS Praha SVS pořadateli svodů, obchodní firmě
Český klusácký spolek, pro pořádání svodů koní v sezóně 2014, které se budou konat v areálu
dostihového závodiště Praha-Velká Chuchle dle předložené termínové listiny
Obecné podmínky :
1/ Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní a vytvoří podmínky pro čištění a
dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod.
2/ Veterinární přejímku zajistí soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel svodu po
celou dobu konání akce.
3/ Závodů se nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou.
4/ Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli změněny nebo zrušeny.

Veterinární podmínky - koně :
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 dle nařízení 504/2008 Sb.
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2/ Dále musí být v průkazu koně uvedeno, že :
a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakciny a je v imunitě
proti influenze (chřipce koní), poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před
konáním svodu
b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii
(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 (směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30.listopadu
2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a 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 a je doprovázen veterinárním
osvědčením pro dočasný dovoz registrovaných 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 (směrnice Rady 90/426/ES
ze dne 26.června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a 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 hod. před začátkem závodu,
kterého se kůň účastní.

***************************************************************************
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
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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,
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)
9/ Ocean Al(Sugar Candor-Otherwisemeadow), nar.2003, přirozená plemenitba od
3.4.2014, připouštěcí poplatek dohodou, majitel: Alle J.M.Loman, Praha 8 (stanoviště hřebce
Rozkoš u Lysé nad Labem)
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
--------------------------------------------------------------------------------------------------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
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
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Levinson, Moskva, Rusko
7/ SLUNEČNICE (Sir Gill-Sněženka), nar.16.3.2014, klisna, hnědka, chovatel: JUDr.Lubomír
Rokyta, Bílovec
8/ GISELL MISI (Steakhouse-Geny Allmar), nar.18.3.2014, klisna, tmavá hnědka, chovatel:
JUDr.Milan Šíma, Říčany
9/ METAXA(Ocean Al/Wine and Blues-Made for Me), nar.24.3.2014, klisna, hnědka, chovatel:
JUDr.Klára Jelínková, Praha
10/ ................. (Jackpot Dream-Iena de Mosta), nar.27.3.2014, klisna, hnědka, chovatel:
mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
11/ ORTLES ICEBERG (Wine and Blues-Otherwisemeadow), nar.27.3.2014, hřebec, hnědák,
chovatel: Martin Vlasák, Křinec
12/ ZUZZI MISI (Steakhouse-Zelissa), nar.27.3.2014, klisna, hnědka, chovatel: JUDr.Milan
Šíma, Říčany
13/ SULKA MISI (Steakhouse-Suri Misi), nar.31.3.2014, klisna, hnědka, chovatel: JUDr.Milan
Šíma, Říčany
14/ ................. (Jackpot Dream-Viola Idzarda), nar.7.4.2014, hřebec, tmavý hnědák,
chovatel: mgr.Jiří Svoboda, Ostrava
15/ UNIKA BENO (Aristote-Uranie de Camaran), nar.28.4.2014, klisna, hnědka, chovatel:
Bedřich Novák, Praha 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------Osobou, která byla pro rok 2014 jmenována pracovníkem pověřeným kontrolou
totožnosti klusáckých hříbat před vydáním průkazu koně, implantací přiděleného
mikročipu a odběrem biologického materiálu pro stanovení DNA-profilu, je
MVDr.Helena Pokorná.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Plemenné klisny - hlášení výsledku připuštění z roku 2013 jiného než živě narozené
hříbě - pokračování
1/ KRISTÝNA MISI (Scooter-Kaisa Balk), nar.1999, připuštěná 25.4.2013 hřebcem
Steakhouse(US) - mrtvě narozené hříbě, klisna, hnědka, dne 28.3.2014, chovatel: JUDr.Milan
Šíma, Říčany

3/ KONĚ
Změna majitele formou prodeje
1/ Gaspar(UA)(Password-Gordost), nar.2009, od 6.4.2014 (hlášeno 7.4.2014), nový majitel:
Dominik Holtermann, Castrop-Rauxel, Německo
2/ Katty Lako(New York Giant-Kash Satire), nar.2002, od 3.4.2014 (hlášeno 10.4.2014), nový
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majitel: Zdeňka Navrátilová, Brod nad Dyjí
3/ Lover(D)(Divinator-Little Larceny), nar.2004, od 5.4.2014 (hlášeno 11.4.2014), nový
majitel: Radka Dolínková, Drásov
4/ Pedro(Crysta's Best-Petruschka), nar.2008, od 21.2.2014 (hlášeno 11.4.2014), nový
majitel: Lada Vymazalvoá, Úpořiny
5/ Italianec(UA)(In Dix Huit-Ilary Gar), nar.2010, od 14.4.2014 (hlášeno 14.4.2014), nový
majitel: Marcus & Robert Gramüller, Faistenhaar, Německo
6/ Arnika V(Up di Poggio-Ann Marie),nar.2011, od 10.4.2014 (hlášeno 14.4.2014), nový
majitel: Zuzana Vojáčková, Mysločovice
7/ Top Gill (Sir Gill-Top Palema),nar.2013, od 10.4.2014 (hlášeno 14.4.2014), nový majitel:
Zuzana Vojáčková, Mysločovice
8/ Suit Crazy(Up do Poggio-Stella Suit), nar.2008, od 18.2.2014 (hlášeno 15.4.2014), nový
majitel: Jana Dedková, Rychvald
9/ Star Brandy BN (Brandy dei Fiori-Star Hammering), nar.2009, od 14.4.2014 (hlášeno
16.4.2014), nový majitel: Adriana Krivdová, Obrataň
10/Self Hammering(Ex Hammering-S.O.Min), nar.1998, od 20.9.2004 (hlášeno 23.4.2014),
nový majitel: Radek Maryška, Deštná
11/Self Hammering(Ex Hammering-S.O.Min), nar.1998, od 10.2.2005 (hlášeno 23.4.2014),
nový majitel: Lubomír Černý, Kamenice nad Lipou
12/ Zarina Misi (Zoning America-Zelissa), nar.2011, od 20.4.2014 (hlášeno 25.4.2014), nový
majitel: Martina Bärenklavová, Trnová u Plzně
13/ Super S.O.(Killy Lobell-S.O.Hammering), nar.2004, od 20.4.2014 (hlášeno 25.4.2014),
nový majitel: Michal Salač, Tetov
14/ Eterea PL(I)(Indro Park-Tuta PL), nar.2001, od 6.4.2014 (hlášeno 25.4.2014), nový
majitel: Josef Lajda, Roštění
15/ Tip Gate(Chips and Fish-Top Palema), nar.2011, od 28.4.2014 (hlášeno 28.4.2014), nový
majitel: JUDr.Lubomír Rokyta, Bílovec
16/ Kilián Misi (Steakhouse-Kitty Misi), nar.2012, od 26.4.2014 (hlášeno 29.4.2014), nový
majitel: Vendula Labajová, Branišovice
Změna majitele formou pronájmu
1/ Zorro Misi (Edu's Speedy-Zelissa), nar.2008, od 4.4.2014 (hlášeno 5.4.2014), nájemce :
Ondrej Komlóši, Otrokovice
Změna majitele formou ukončení pronájmu
1/ Quido z Lišic(Chips and Fish-Quansana EAM), nar.2011, od 2.4.2014 (hlášeno 3.4.2014),
majitel : Petr Hrubý, Lišice
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2/ Sherman(Orlík-Sunny), nar.2011, od 4.4.2014 (hlášeno 5.4.2014), majitel: Jiří Tihelka,
Strážnice
3/ Charming Oreau(NL)(Eilean Donon-Oreau Hendrika), nar.2009, od 14.4.2014 (hlášeno
11.4.2014), majitel: Alle Loman, Praha
4/ A Speedy Boy(F)(Joker de Rozoy-Pisa), nar.2010, od 14.4.2014 (hlášeno 11.4.2014),
majitel: Alle Loman, Praha
5/ Italianec(UA)(In Dix Huit-Ilary Gar), nar.2010, od 14.4.2014 (hlášeno 14.4.2014), majitel:
Vorobiy Oleksander, Kijev, Ukrajina
Dočasný import
1/ Ulysse de l'Isle(F)(Jason de Vandel-Elite d'Isle), nar.2008, 11.4.2014 - 23.5.2014, z
Rakouska (hlášeno 14.4.2014), majitel: Wolfgang Kuntner, Asperhofen, účel - dostihy
Trvalý import
1/ Cecenono de Ba(F)(General du Pommeau-Rosanna Wood), nar.2012, od 28.4.2014, majitel:
Michael Lechner, Wien, Rakousko
2/ Speedjet Renka(F)(Lilium Madrik-Elsinga), nar.2006, od 29.4.2014, majitel: Eva
Janoušková, Radouň
Dočasný export
1/ Charming Oreau(NL)(Eilean Donon-Oreau Hendrika), nar.2009, 14.4.2014 - 31.5.2014, do
Německa (hlášeno 11.4.2014), majitel: Alle Loman, Praha, účel - dostihy
2/ A Speedy Boy(F)(Joker de Rozoy-Pisa), nar.2010, 14.4.2014 - 31.5.2014, do Německa
(hlášeno 11.4.2014), majitel: Alle Loman, Praha, účel - dostihy
Trvalý export
1/ Gaspar(UA)(Password-Gordost), nar.2009, 7.4.2014 do Německa (hlášeno 7.4.2014),
majitel: Dominik Holtermann, Castrop-Rauxel, Německo
2/ Italianec(UA)(In Dix Huit-Ilary Gar), nar.2010, 14.4.2014 do Německa (hlášeno 14.4.2014),
majitel: Marcus & Robert Gramüller, Faistenhaar, Německo

4/ MAJITELÉ, JEZDCI, TRENÉŘI
Stav registrací 29.4.2014
Registrované dostihové stáje pro rok 2014
dumrealit.cz - Karel CZ(A)
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),
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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, Quatro Fit, Blondie, Boccaccio, Fish and Chips,
Celia de Maubec(F), Cestarina, Clevereasygo, Fidorka, Karlos Santana, Nanana, Quantity of
Charge (Tip Gate vyřazen 28.4.2014, Ready Get vyřazen 28.4.2014 )
Klausner Manfred - Tilbury(F)
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
Lukas - Coca(A)
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, Tip Gate zařazen 28.4.2014
S.GLORIA - Busby Cartouche(NL)
SJINV.com - Meteor JDS, Magicmatch JDS
SINTRO Invest - Ready Get (zařazen 28.4.2014)
Sochor s.r.o. - Radius(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(I), Team Dancer(I), Touchdown OK(I), Perepelka, Gelios
OV, Afina(RU) (Gaspar(UA) vyřazen 7.4.2014) (Italianec(UA) vyřazen 14.4.2014)
SŠDSaJ - Paashaas, Iceman Alet, Big Heigerjen(D)
Stáj Avals - Dace Beuckenswyk(NL)
Stáj California - Madam Ribb, Prim, Finwe
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Stáj Dobruský - Viking Cub, Odeta
Stáj EURO-KOBERCE spol. s r.o. - Fedor Oreau(NL), Flair(NL), Ben Hurry(F), Euforia(NL),
Easypeasy Rhythm(NL), Doutje(NL), Damalia(NL), Ocean Al, (Charming Oreau(NL) + A
Speedy Boy(F) vyřazeni dne 11.4.2014)
Stáj Hanka - Elefanda, Santiago, Hajnej Poggi
Stáj Květná - Generál, Gilli, Glejdy, Gesy, Golem, B Vijfendertig(NL)
Stáj Leopoldov - Unkas, Chirone Scott(NL)
Stáj Liva Předslavice - Rob des Picanes(F), About the Power(F)
Stáj Otrokovice - Zorro Misi (zařazen 5.4.2014) (Sherman vyřazen 5.4.2014)
Stáj Taxon Equistro - Roswitha Skal, Un Voyou de Beau(F), Uka Helena(F), Lesmeral de
Chenu(F)
Stáj Tečovice - Aida V, Santos Teč, Salet Teč, Samba Teč, Astra Teč, Ramree(F)
Stáj Tosca - Scarlett(A)
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, Arnika V (zařazena 22.4.2014)
Stall Iceberg - Onward Iceberg, Odds Eagle Iceberg, Origin Baltic IceB
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 vyřazena 14.4.2014)
Stáj Gabriela - Dorothy King
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Stáj Hej-Fi - Tullamore Paal, Seven Paal
Vydané licence pro rok 2014
Trenér A : Coufal Ivan, Dobrovolný Jaroslav, Chrastina Roman, Jurkiewicz Patrik, Kalčík Michal,
Klaubenschalk Jindřich, Kotásek Jaromír, Laška Jan, Loman Alle, Novák Bedřich, Svoboda Jiří,
Šamšurin Vjačeslav, 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 : Coufal Ivan, Dobrovolný David, Dobrovolný Jaroslav, Dvořáková Lucie,
Chodorovská Veronika, Chrastina Roman, Jurkiewicz Patrik, Kalčík Michal, Kalčíková Monika,
Komlóši Ondrej, Kotásek Jaromír, Kozel Ondřej, Kubíková Ilona, Lajner Filip, Laška Jan,
Nowicki Petr, Svoboda Jiří, Šamšurin Vjačeslav, Škobis Zdeněk, Švolbová Zuzana, Trostová
Markéta, Vávra Pavel, Vávra Zdeněk, Vinklárek Antonín, Volf Elen, Volf Marina, Volf Mykola
Jezdec-žák: Dagmar Grassingerová, Simona Linková, Markéta Rysová
Jezdec-amatér: Bačeková Kateřina, Bříza Lukáš, Čemusová Alena, Dobruský Josef, Dobruský
Josef ml., Honěk Josef, Hovorka Josef, Hykeš Pravoslav, Chrastina Jaroslav, Jelínková Klára,
Jungmannová Pavla, Klvaňa Tomáš, Ledvina Jakub, Loman Alle, Maňásková Štěpánka, Novák
Bedřich, Pokorná Helena, Rokyta Lubomír, Rokytová Helena, Sahligerová Zuzana, Semerád
Josef, Stískal Zbyněk, Štichová Marie, Tvrzová Alena, Veselý Petr, Vlasák Martin, Vojáčková
Zuzana, Vorlická Stanislava, Vytiska Jaromír, Zemanová Michaela, Zmeko Peter
Doručené žádosti o vydání licence pro rok 2014
Trenér B : Bačeková Kateřina, Paškrtová Alice, Vojáček Ladislav
Jezdec-profesionál : Paškrtová Alice
Jezdec-amatér: Svoboda David, Tylč Oskar, Vojáček Ladislav
Tréninková listina 2014
Bačeková Kateřina - 0
Coufal Ivan - Generál, Gilli, Glejdy, Gesy, Golem, B Vijfendertig(NL)
Dobrovolný Jaroslav - 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)
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
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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), Zorro Misi (zařazen 5.4.2014),
(Sherman vyřazen 5.4.2014)
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
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
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Vinklárek Antonín - Elefanda, Santiago, Hajnej Poggi
Vojáček Ladislav - Lucky Leffe, Arnika V
Volf Mykola - Radius(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) (Gaspar(UA) vyřazen 7.4.2014) (Italianec(UA) vyřazen 14.4.2014)

5/ DOSTIHY
Kvalifikace 2014
8010/5.4./Velká Chuchle/2180 m - A Speedy Boy(F) - am.Loman A. - 1:18,9
8011/7.4./Bravantice/2140 m - Aladin Fab(F) - Kotásek J. - 1:24,5
8012/7.4./Bravantice/1640 m - Elwin Boko(NL) - Kotásek J. - 1:22,1
8013/10.4./Velká Chuchle/1670 m - Ofarim Venus(A) - am.Semerád J.- 1:28,0
8014/14.4./Lysá nad Labem/1600 m - Karel CZ(A) - Lajner F. - 1:18,1
8015/14.4./Levín/2100 m - Viking Crown(F) - Kalčík M. - 1:23,2
8015/14.4./Levín/2100 m - Kissin Dynamite(D) - Kalčíková M. - 1:23,3
8016/19.4./Lysá nad Labem/1600 m - Onward Iceberg - Vlasák M. - 1:24,5
8017/19.4./Lysá nad Labem/1600 m - Odds Eagle Iceberg - Vlasák M. - 1:26,1
8018/20.4./Levín/2100 m - Elodie Venus(A) - Kalčík M. - 1:24,0
8019/25.4./Bravantice/2140 m - Santiago - Vinklárek A. - 1:24,9
*********************************************************************
Seznam osob schválených pro výkon práce dostihových funkcionářů v roce 2014 (požadavek zaslali
pořadatelé Equi Forum o.s.a ČKA) - pokračování :
Předseda Dostihové komise : mgr.Karel Kadlec, Jiří Kněžourek, ing.Petr Malík, mgr.Otakar Nový, ing.Jiří
Šindler, ing.Jiří Šplíchal, ing.Jaromír Tihelka
Ostatní dostihoví funkcionáři : všechny osoby s oprávněním vykonávat funkci předsedy Dostihové komise a
dále Jana Čapáková, Beata Kisza, mgr.Zdeněk Karlach, Jaroslav Mrva, Vladimíra Palíková, Hana Pancová,
ing.Zdeněk Pánek, ing.Leona Pokorná, Veronika Pokorná, MVDr.Helena Pokorná, Dagmar Skopalová,
Aneta Steimarová, ing.Miroslav Steimar, prof.František Treml, ing.Jan Vaňourek
Seznam osob schválených pro výkon práce dostihových funkcionářů v roce 2014 (požadavek zaslal
pořadatel ČKS) - 1.část :
Předseda Dostihové komise : Jan Zágler, Ladislav Štípa, Ing.Soňa Froňková
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Ostatní dostihoví funkcionáři : všechny osoby s oprávněním vykonávat funkci předsedy Dostihové komise a
dále Josef Kotouč, Ing.Martin Langer
******************************************************************************************************************
Osoby se zájmem o výkon práce dostihových funkcionářů, které tuto funkci od 1.1.2012 ani jednou
nevykonávaly, musí před uvedením do funkce absolvovat přezkoušení z Klusáckého dostihového
řádu u ČKA.
******************************************************************************************************************

Významné dostihy s dlouhodobými přihláškami - aktualizace :
Sherman - k 5.4.2014 škrtnut z Breeders'Crownu tříletých II./2014, Jarní ceny čtyřletých 2015, Derby 2015,
St.Leger 2015
Italianec(UA) - k 14.4. 2014 změna majitele Marcus&Robert Gramüller, Faistenhaar, Německo

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