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

 VĚSTNÍK 7/2014
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.

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

Anketa Nejkrásnější kůň České republiky 2014 na www.nejkuncr.cz

V tomto týdnu se hlasuje v divizi Čistokrevná a plnokrevná plemena koní, kde máme
nominovaného klusáckého reprezentanta, plemenného hřebce SAN PELLEGRINO(US). Hlasování

probíhá do nedělní půlnoci (6.7.) a z každé e-mailové adresy lze hlasovat pouze jednou.
Zapojte své přátele a příznivce klusáků a podpořte klusáckého plemeníka svým hlasem !!

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

1/ OZNÁMENÍ

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

PROSBA O POMOC

Pan Ivan Coufal (tel. 723 289 541) se obrací ke všem členům České klusácké
asociace s velkou prosbou o pomoc - dnes 30.6.2014 mu zemřela v krátké

době již druhá klusácká chovná klisna záhy po porodu zdravého hříběte (byly
to Gimi a Geisha), a tak pan Coufal uměle odchovává již dvě hříbata po

plemeníkovi Orlík(NL) (klisnička Gina narozená 9.5.2014 a hřebeček Grif
narozený 14.6.2014). Dávka sušeného mléka pro 1 hříbě na týden stojí cca
1.500 Kč, a uživit takto dvě hříbátka je nad finanční možnosti pana Coufala.
Proto prosí o jakoukoli finanční výpomoc a bude za ni maximálně vděčný.

Bankovní účet Ivan Coufal : 43-5496340297/0100

Bankovní účet manželka Iveta Coufalová : 35-4311560257/0100

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

 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
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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 :

5.7. Farma rodiny Tvarůžkových, Hlubočec, Moravskoslezský kraj

20.9. Farma rodiny Marákových, Zvonovice, Jihomoravský kraj

více na www.aschk.cz

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

 INZERCE   

1/ Český dostihový klusák na začátku kariéry na prodej

SARGON MISI (Zoning America-Sunshine Misi), hnědý valach nar.2011, po třech životních startech má zisk 1600
Kč a rekord 1:26,6/2180 m. Cena dohodou, levně. Kontakt : JUDr.Milan Šíma 601 117 493

2/ Francouzský dostihový klusák do pronájmu

Za 30% získaných dostihových cen je k pronájmu nabízen Voyou Renka(F)(Ni Ho Ped d'Ombree-Paola de
Cenoman), valach nar.2009, zisk 248.223 Kč, rekord 1:15,4. Kontakt : Jaromír Kotásek 603 181 852

3/ Kvalitní letošní seno z horských luk na prodej

Ve Velkém Boru u Horažďovic je nabízeno k prodeji kvalitní letošní seno ve velkých kulatých balících, cena 600 Kč
za balík včetně DPH. Kontakt : paní Zimlová 603 180 471..

4/ 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
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Kontakt : www.jandabloodstock.cz

5/ 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

6/ 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 

7/ 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/ 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
4.7.2014

Bankovní spojení ČKA :

GE Money Bank Praha 5-Zbraslav, číslo účtu 151530906/0600 
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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.11105 - Martin Jürgen/Stan (Lobo&Arno) - 6.588 Kč - 7.7.2011

faktura č.12118 - Šindar Libor - 1.440 Kč - 29.6.2012

(aktualizace seznamu 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, Macečková Gabriela za
Machka B., Vojáček Ladislav

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
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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,
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
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Paškrtová, Lysá nad Labem

6/ UMA TURMAN (Steakhouse-Unikalia), nar.4.3.2014, klisna, hnědka, chovatel: Michail
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/ CRAZY ALET (Wine and Blues-Crazy Madonna), nar.24.4.2014, hřebec, hnědák, chovatel:
Jindřich Klaubenschalk, Praha 4

16/ UNIKA BENO (Aristote-Uranie de Camaran), nar.28.4.2014, klisna, hnědka, chovatel:
Bedřich Novák, Praha 4

17/ ................. (Goetmals Wood-Nina Belle), nar.2.5.2014, klisna, hnědka, chovatel:
Oleksander Vorobiy, Kijev, UA

........................(Ocean Al-Highsummer Diamant), nar.4.5.2014, klisna, hnědka, chovatel:
Pavla Jungmannová, Křinec (úhyn hříběte 6.5.2014)

18/ CANDYHOUSE MISI (Steakhouse-Calamity Rex), nar.6.5.2014, hřebec, hnědák, chovatel:
JUDr.Milan Šíma, Říčany

19/ GINA (Orlík-Gimi), nar.9.5.2014, klisna, hnědka, chovatel: Ivan Coufal, Květná

20/ ................. (Jackpot Dream-Marlene), nar.9.5.2014, klisna, hnědka, chovatel: mgr.Jiří
Svoboda, Ostrava

21/ ................. (Jackpot Dream-Tacene), nar.7.6.2014, klisna, ryzka, chovatel: mgr.Jiří
Svoboda, Ostrava
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22/ GRIF (Orlík-Geisha), nar.14.6.2014, hřebec, hnědák, chovatel: Ivan Coufal, Květná

23/ RUSALKA (Uronometro-Raissa du Roumois), nar.26.6.2014, klisna, hnědka, chovatel:
ing.Josef Semerád, Praha 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------
- 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.

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

Podpora českého chovu klusáka 2014

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

V roce 2014 bude u dostihů pořádaných ČKA aplikována následující podpora koní českého chovu:

* majitelské prémie budou přiznány majiteli koně v Klasických a Ročníkových dostizích, a to do celkové
výše 10% z ceny dostihu. Rozdělení se řídí Dostihovým řádem.

* jednorázový chovatelský bonus až do výše 5.000,- Kč bude přiznán chovateli za každého jím
odchovaného koně, který jako dvouletý nebo tříletý dokončil během jednoho kalendářního roku platně
3 dostihy pořádané ČKA

* jednorázový chovatelský bonus až do výše 15.000,- Kč bude přiznán chovateli při dosažení
výjimečného času jímodchovaným dvouletým koněm v dostihu pořádaném ČKA.

* bonusy za kvalifikaci koně nejsou a nebudou dlouhodobě aplikovány.

* seznamy koní přihlášených do Klasických dostihů a dostihů Breeders´Crownu příštích let se uzavírají
pro koně přihlášené ve věku ročka.

* chovatelské prémie budou přiznané chovateli koní českého chovu až do výše 10% ze všech získaných
peněžitých cen v dostizích pořádaných ČKA, kromě dostihů typu handicap nebo dostihů s propozicí
jinak nahrazující handicap, např. podle zisku koně za zkrácené časové období.

* poplatek uhrazený za importovanou klusáckou klisnu při její registraci pro dostihový provoz od
16.2.2005 bude na základě písemné žádosti 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.
Podmínkou vrácení tohoto poplatku je dále řádná registrace klisny jako chovné v české klusácké
plemenné knize v době narození hříběte a dále řádná registrace hříběte v české klusácké plemenné
knize (splnění všech úkonů spojených s registrací hříběte v termínech daných platnou legislativou).
Podmínkou týkající se příjemce vraceného poplatku je splnění obecných kritérií daných pro subjekt,
který má nárok na chovatelské prémie (uvedené v dalším bodě).

* obecné podmínky dané pro subjekt, který má nárok na chovatelské prémie a bonusy :
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1/ je občanem České republiky nebo má sídlo na území České republiky

2/ je existující a není v konkurzním, exekučním nebo likvidačním řízení

3/ má vyrovnané všechny finanční závazky vůči ČKA

4/ v období kalendářního roku, za který chovatelské bonusy nebo prémie nárokuje, byl aktivní v českém
klusáckém chovu nebo českém klusáckém dostihovém sportu, tj. buď provozoval plemenného hřebce,
nebo provozoval plemennou klisnu (připuštěná klusáckým plemeníkem nebo ohřebená po klusáckém
plemeníkovi), nebo provozoval klusáckého dostihového koně

*****************************************************************************************************************Chovatelské
prémie a bonusy vypisovala Česká klusácká asociace vždy v dostizích, které sama pořádala, ČKA se
nikdy nemohla zavázat vyplácet tyto prémie za dostihy, které sama nepořádá a nerozhoduje o výši
jejich peněžitých cen. ČKA již v loňském roce 2013 apelovala na jednotlivé pořadatele klusáckých
dostihů, aby zařadili do rozpočtu pořádaných dostihů také finanční podporu českým chovatelům. Na
tuto výzvu reagoval v roce 2014 pozitivně pouze jeden pořadatel, a tím je Equi Forum.

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

3/ KONĚ

 Změna majitele formou prodeje

1/ Boukva(F)(Defi d'Aunou-Padova), nar.2011, 28.6.2014 (hlášeno 2.7.2014), nový majitel:
Gundula Bauer, Aurolzmunster, Rakousko

2/ M.T.Hurricane(S)(Quite Easy U.S.-Fifth Avenue Girl), nar.2009, 1.7.2014 (hlášeno 7.7.2014),
nový majitel: Horse Farm s.r.o., Bravantice

3/ M.T.Hurricane(S)(Quite Easy U.S.-Fifth Avenue Girl), nar.2009, 5.7.2014 (hlášeno 9.7.2014),
nový majitel: Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha

4/ Costa WS(NL)(Castleton Bass-Yci d'Amour), nar.2009, 6.7.2014 (hlášeno 9.7.2014), nový
majitel: Aneta Richtrová, Brňany

5/ Boukva(F)(Defi d'Aunou-Padova), nar.2011, od 14.7.2014 (hlášeno 14.7.2014), nový
majitel: Josef Bauer, Sankt Martin im Innkreis, AUT

6/ Merlin Ribb(Demon Ribb-Miss Kyjov),nar.2005, od 11.7.2014 (hlášeno 17.7.2014), nový
majitel: Eva Tesařová, Praha

 Změna majitele formou ukončení pronájmu

1/ Boukva(F)(Defi d'Aunou-Padova), nar.2011, 28.6.2014 (hlášeno 2.7.2014), majitel:
Oleksander Vorobiy, Kijev, Ukrajina

2/ Voyou Renka(F)(Ni Ho Ped d'Ombree-Paola de Cenoman), nar.2009, od 24.7.2014 (hlášeno
24.7.2014), majitel: Michael Lechner, Vídeň, Rakousko (Stall Popcorn,AUT)
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 Změna majitele formou Čestného prohlášení

1/ Night King(Leutnant-Night Shot), nar.1998, od 10.5.2014 (hlášeno 8.7.2014), majitel: Lucie
Bienová, Lanžhot

2/ Werdikt Osteo(Senior Bowl-Filippa Way), nar.1995, od 1.3.1999 (hlášeno 23.7.2014),
majitel: Hana Dalecká, Zadní Chlum

3/ Rei Jet(PL)(Tai Jet-Reila Elkaer), nar.1997, od 16.5.2006 (hlášeno 24.7.2014), majitel: Hana
Šabíková, Semčice

Trvalý import

1/ Bahia Jiel(F)(Rombaldi-Maya Jiel), nar.2011, 10.7.2014 (hlášeno 10.7.2014), z Francie,
majitel: Stáj Avals

2/ Gromoboj(UA)(Motiv-Gagarka), nar.2009, 28.7.2014 (hlášeno 29.7.2014), z Ukrajiny,
majitel: Stáj Avals

3/ Paragraf(RU)(Frisky Flirt-Pelena), nar.2006, 28.7.2014 (hlášeno 29.7.2014), z Ukrajiny,
majitel: Stáj Avals

Trvalý import - zatím nedokončená registrace

1/ Rei Jet(PL)(Tai Jet-Reila Elkaer), nar.1997, 16.5.2006 (hlášeno 24.7.2014), z Polska,
majitel: Hana Šabíková, Semčice

2/ Kitty d'Aunac(F)(Tonnere d'Amour-Bioka), nar.1998, 23.7.2014 (hlášeno 25.7.2014), z
Polska, majitel: Jan Knopf, Šternberk

Dočasný import

1/ Ideal Kronos (A)(Turbo Sund-Super Cat), nar.2010, od 17.7.2014 do 30.8.2014 (hlášeno
17.7.2014), majitel: Duda Dominik und Osvald, Wien, AUT

 Trvalý export

1/ Boukva(F)(Defi d'Aunou-Padova), nar.2011, od 14.7.2014 (hlášeno 14.7.2014), do
Rakouska, majitel: Josef Bauer, Sankt Martin im Innkreis, AUT

 Dočasný export

1/ Abetka TF(UA)(Idalo-Queen de Nganda), nar.2010, od 1.7.2014 do 31.7.2014 (hlášeno
1.7.2014), do Rakouska, majitel: Helmut Deininger, Wien, AUT, účel-dostihy

2/ Boukva(F)(Defi d'Aunou-Padova), nar.2011, od 2.7.2014 do 31.7.2014 (hlášeno 2.7.2014),
do Rakouska, majitel: Gundula Bauer, Aurolzmunster, AUT, účel-dostihy

3/ Rob des Picanes(F)(Go Lucky-Daisy des Picanes), nar.2005, od 11.7.2014 do 27.7.2014
(hlášeno 7.7.2014), do Polska, majitel: Stáj Liva Předslavice, účel-dostihy

4/ Un Voyou de Beau(F)(Kitko-Belle Beau), nar.2008, od 11.7.2014 do 27.7.2014 (hlášeno
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7.7.2014), do Polska, majitel: Stáj Taxon Equistro, účel-dostihy

5/ Uka Helena(F)(Hermes de Pericard-Odyssee de Chrismi), nar.2008, od 11.7.2014 do
27.7.2014 (hlášeno 7.7.2014), do Polska, majitel: Stáj Taxon Equistro, účel-dostihy

6/ Lesmeral de Chenu(F)(Vivaldi de Chenu-Daisy de Chenu), nar.1999, od 11.7.2014 do
27.7.2014 (hlášeno 7.7.2014), do Polska, majitel: Stáj Taxon Equistro, účel-dostihy

7/ Afina(RU)(Nuke It Freddie-Aksioma), nar.2010, od 13.7.2014 do 13.10.2014 (hlášeno
8.7.2014), do Německa, majitel: Sochor s.r.o., účel-dostihy

8/ Tedo OK(I)(Self Possessed-Matilda Grif), nar.2012, od 13.7.2014 do 13.10.2014 (hlášeno
8.7.2014), do Německa, majitel: Sochor s.r.o., účel-dostihy

9/ Tiarama BI(I)(Toss Out-Iarama As), nar.2012, od 13.7.2014 do 13.10.2014 (hlášeno
8.7.2014), do Německa, majitel: Sochor s.r.o., účel-dostihy

10/ Damalia(NL)(Opus Viervil-Victory Joe), nar.2010, od 11.7.2014 do 31.8.2014 (hlášeno
9.7.2014), do Německa, majitel: Stáj EURO-KOBERCE s.r.o., účel-dostihy

11/ Voyou Renka(F)(Ni Ho Ped d'Ombree-Paola de Cenoman), nar.2009, od 11.7.2014 do
31.8.2014 (hlášeno 10.7.2014), do Německa, majitel: Ecurie Popcorn, účel-dostihy

12/ A Speedy Boy(F)(Joker de Rozoy-Pisa), nar.2010, od 11.7.2014 do 31.8.2014 (hlášeno
11.7.2014), do Německa, majitel: Stáj EURO-KOBERCE s.r.o., účel-dostihy

13/ Tilbury(F)(Kasting d'Urzy-Joscanita), nar.2007, od 11.7.2014 do 31.8.2014 (hlášeno
12.7.2014), do Německa, majitel: Klausner Manfred, účel-dostihy

14/ Tilbury(F)(Kasting d'Urzy-Joscanita), nar.2007, od 21.7.2014 do 31.12.2014 (hlášeno
21.7.2014), do Rakouska, majitel: Klausner Manfred, účel-dostihy

15/ Charming Oreau(NL)(Eilean Donon-Oreau Hendrika), nar.2009, od 22.7.2014 do 31.8.2014
(hlášeno 21.7.2014), do Německa, majitel: Stáj EURO-KOBERCE s.r.o., účel-dostihy

16/ Voyou Renka(F)(Ni Ho Ped d'Ombree-Paola de Cenoman), nar.2009, od 22.7.2014 do
30.9.2014 (hlášeno 23.7.2014), do Německa, majitel: Ecurie Popcorn, účel-dostihy

17/ Afina(RU)(Nuke It Freddie-Aksioma), nar.2010, od 1.8.2014 do 1.11.2014 (hlášeno
28.7.2014), do Německa, majitel: Sochor s.r.o., účel-dostihy

18/ Tedo OK(I)(Self Possessed-Matilda Grif), nar.2012, od 1.8.2014 do 1.11.2014 (hlášeno
28.7.2014), do Německa, majitel: Sochor s.r.o., účel-dostihy

19/ Beautiful Yankee(RU)(Yankee Glide-Breathaking Tune), nar.2011, od 1.8.2014 do 1.11.2014
(hlášeno 28.7.2014), do Německa, majitel: Sochor s.r.o., účel-dostihy

20/ Gotika(RU)(Triceptual-Gran Fail), nar.2010, od 1.8.2014 do 1.11.2014 (hlášeno 28.7.2014),
do Německa, majitel: Sochor s.r.o., účel-dostihy

 Kastrace



Download

file:///C|/Users/Dacareux/Desktop/svestnik72014.htm[12.8.2014 11:46:44]

1/ Akello Paal (Orlík-Ann Lobell), nar.2012, 19.7.2014 (hlášeno 28.7.2014), majitel: Alice
Paškrtová, Lysá nad Labem

 Úhyn, utracení

1/ Geisha(Happy Crown-Gemma), nar.1996, 29.6.2014 (hlášeno 4.7.2014), majitel: Ivan
Coufal, Květná

2/ Fokker Skal (Vanity Lobell-Frances Pearl), nar.1997, hlášeno 8.7.2014, majitel: Tomáš
Smital, Bystročice

3/ Calamity Rex(I)(Pine Chip-Stacy B Hanover), nar.1999, 8.7.2014 (hlášeno 11.7.2014),
majitel: JUDr.Milan Šíma, Říčany

4/ MAJITELÉ, JEZDCI, TRENÉŘI

Změny od 1.7.2014 (předchozí stav je publikován ve Věstnících 2-6/2014)

 Registrované dostihové stáje

JS Konsorcium - M.T.Hurricane(S) vyřazen dne 1.7.2014

SŠDSJ - M.T.Hurricane(S) zařazen dne 9.7.2014

Pražská agrární s.r.o. - Costa WS(NL) vyřazen dne 9.7.2014

Kroupa Kyselovice - Treviso vyřazen 13.7.2014

Stáj California - Treviso zařazen 13.7.2014

Ecurie Popcorn - Voyou Renka(F) vyřazen 24.7.2014

Stáj Avals - Bahia Jiel(F) zařazena 10.7.2014, Gromoboj(UA) zařazen 29.7.2014, Paragraf(RU)
zařazen 29.7.2014

Tréninková listina

Svoboda Jiří - M.T.Hurricane(S) vyřazen dne 1.7.2014 

Pátková Renata - M.T.Hurricane(S) zařazen 5.7.2014 (hlášeno 16.7.2014)

Semerád Josef - Costa WS(NL) vyřazen dne 9.7.2014

Vávra Zdeněk - Treviso vyřazen 13.7.2014

Štichová Marie - Treviso zařazen 13.4.2014

Kotásek Jaromír - Voyou Renka(F) vyřazen 24.7.2014

Šamšurin Vjačeslav - Bahia Jiel(F) zařazena 10.7.2014, Gromoboj(UA) zařazen 29.7.2014,
Paragraf(RU) zařazen 29.7.2014
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Dodané žádosti o vydání licence

Šťastná Denisa - amatérská jezdecká licence  

Vydané licence

Papežík David - amatérská jezdecká licence  

Volf Oleksandr - amatérská jezdecká licence

Na základě zpoplatněné žádosti byla jezdecká výjimka udělena amatérskému jezdci jezdci
Papežíkovi pro start v dostizích pro dvouleté koně a v dostizích standardních a chovatelských, a
to s platností do 30.9.2014 a s možností dalšího prodloužení pro celou sezónu 2014.

5/ DOSTIHY

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

Kvalifikace 2014

8037/18.7./Bravantice/1640 m - Repeat - Svoboda J. - 1:26,5

8038/2.8./Levín/2100 m - Winchester(D) - Kalčík M. - 1:26,5

8039/3.8./Velká Chuchle/2180 m - Megan Kemp(S) - Volf M. - 1:23,8

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

Pozvánka na dostihy do Slovinska u příležitosti 140.výročí vzniku klusáckých dostihů ve
Slovinsku (pozvané jsou země v minulosti spojené s rakousko-uherskou monarchií :

Rakousko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Slovensko, Česká republika a Slovinsko)

1/ 24.8.2014 ve Ljutomeru Mezinárodní finálový heat pro 3-7leté klusáky z pozvaných zemí
se ziskem od 5.000 EUR do 15.000 EUR, 1600 m, autostart, rozjížďky o 1.000 EUR, finále o
5.000 EUR. V každé rozjížďce bude 9 účastníků (po jednom z pozvaných zemí a dva ze
Slovinska), do finále postupují první 4 umístění koně a dále 2 koně s nejlepšími časy z
rozjížděk. Peněžité ceny se dělí mezi prvních 5 umístěných koní, každý startující kůň
dostane příspěvek na dopravu 100 EUR.

2/ 28.9.2014 v Ljubljani Mezinárodní jezdecké utkání pro jezdce z pozvaných zemí (fnálový
heat pro slovinské koně).

Pořadatel hradí náklady na ubytování dvou jezdců a dvou zástupců České klusácké
asociace jak v Ljutomeru tak v Ljubljani, a také ustájení pro koně v Ljutomeru.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 15.7.2014 prostřednictvím ČKA, zájemci o účast nechť se co
nejdříve přihlásí v sekretariátu ČKA.

www.zveza-kasaska-centrala.si
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******************************************************

Evropský šampionát klisen (Group I - autostart - 2.140 m - UET Masters Serie)

1.300.000 SEK (cca 144.040 EUR)

Pro členské země UET dorazila pozvánka do dostihu pro 3-10leté klisny s rekordem 1:13,9
a lepším na distanci min.2.000 m, zápisné se neplatí žádné. Dostih se koná ve švédské

Solvalle 20.8.2014. Každá členská země s výjimkou země pořádající může vyslat do dostihu
max.3 účastnice. Účastnící se klisny nesmí startovat v žádném jiném dostihu od 13. do

20.8.2014.

Přihlášky : 11.8.2014 do 12:00 h u STC (švédská autorita)

OSK: 14.8.2014 do 08:30 h u STC (švédská autorita)

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

Škrtání z dlouhodobě vypsaných dostihů

Top Eagle - 8.7.2014 škrtnut z Velké ceny dvouletých 2014 a z obou Breeders'Crownů
dvouletých 2014

Akello Paal - 29.7.2014 škrtnut ze všech dostihů, do kterých byl hlášen (oba Breeders' Crowny
dvouletých 2014, Velká cena dvouletých 2014, Jarní cena tříletých 2015, Velká cena tříletých
2015, Jarní cena čtyřletých 2016, Derby 2016, St.Leger 2016)
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