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srpen 2013

Program:
Pátek 13. 9. 2013

9.oo hod. - v˘konnostní zkou‰ky tfiílet˘ch klisen
a tfií a ãtyfilet˘ch hfiebcÛ

17.oo hod. - pfiedná‰ka na téma optimální
krmení koní

19.oo hod. - degustace vín a beseda chovatelÛ

Sobota 14 .9. 2013
9.30 hod. - pfiedvedení a posuzování jednotliv˘ch

kolekcí koní, udûlení prémií nejlep‰ím
koním

- pfiedstavení koní na prodej I. a II. ãást
18.oo hod. – veãerní prohlídka zámku Karlova

Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
Pfiípitek s „Oktaviánem Kinsk˘m“
a pfiedáním pamûtních listÛ

20.oo hod. - spoleãná veãefie

Nedûle 15. 9. 2013
9.30 hod. – sportovní a rekreaãní vyuÏití KK
- Drezura handicap - s úlohami Z2, L, S, ST
- SoutûÏ zruãnosti – trail
- Pfiedstavení koní na prodej I.
- SoutûÏ spfieÏení – pro jedno a dvojspfieÏí
- Pfiestávka
- Slavnostní nástup
- Zrcadlové skákání
- Skákání mini – maxi
- Ukázky komunikací s koÀmi, pas de deux,
ãtverylky...

- Pfiedstavení koní na prodej II.

Konû úãastnící se Národní pfiehlídky koní Kinsk˘ch mohou
b˘t pfiedstaveni jak v chovatelsk˘ch, sportovních a dal‰ích
ukázkách, tak je mÛÏe majitel pfiihlásit i do pfiedstavení koní
urãen˘ch k prodeji.

PfiedbûÏn˘ ãasov˘ program Národní pfiehlídky
Sobota:
DOPOLEDNE

9,30 zahájení
9,40 leto‰ní hfiíbata
10.00 klisny s hfiíbaty

klisny 1 - 3 roky

klisny 4 - 8 rokÛ
klisny 9 - 14 rokÛ
15 a více rokÛ

12.30 pfiestávka

ODPOLEDNE
13.30 vala‰i 1-3 roky

hfiebci 1 - 3 roky
vala‰i 4 - 8 rokÛ
hfiebci 4 - 8 rokÛ
vala‰i 9 a více rokÛ
hfiebci 9a více rokÛ

15.00 pfiedstavení koní k prodeji - na ruce,
pod sedlem nebo v zápfieÏi

17.00 Odjezd vlastními auty na zámek
Karlova Koruna do Chlumce nad Cidlinou

18.00 Veãerní prohlídka zámku
s „Oktaviánem Kinsk˘m“ a pfiedání
pamûtních listÛ a ocenûní majitelÛm koní.
Pfiedstavení nov˘ch po‰tovních známek
s portréty koní Kinsk˘ch.

20. 00 Veãefie v restauraci V Podzámãí

Nedûle:
Ukázky sportovního a rekreaãního vyuÏití koní Kinsk˘ch
Zaãátek v 9. 30
� Drezurní soutûÏe - handicap - s úlohami Z2, L, S, ST –
kaÏdá dvojice jezdec a kÛÀ pfiedvede úlohu na své úrovni
a o umístûní rozhodne nejvy‰‰í dosaÏená procenta.
� SoutûÏ zruãnosti – trail – absolvování pfiedepsan˘ch úkolÛ
v co nejkrat‰ím ãase.
� Pfiedstavení první ãásti koní urãen˘ch k prodeji
� SoutûÏ spfieÏení - pfiekáÏková jízda (parkur spfieÏení mezi
kuÏely) pro jedno a dvojspfieÏí

12.30 Pfiestávka na obûd
13.30 Slavnostní nástup úãastníkÛ na koních nebo v koãárech
Zrcadlové skákání - ve dvojicích na dvou parkurech o pûti
pfiekáÏkách
� Skákání mini – maxi dle PJS
� Ukázky komunikací s koÀmi – jezdci pfiedvedou práci
s koÀmi ze zemû eventuálnû pod sedlem dle vlastní
choreografie – komise spoleãnû s diváky ohodnotí
nejúspû‰nûj‰í, moÏno i pas de deux, pas de troa nebo
ãtverylky...

Národní přehlídka koní Kinských 2013
k 200. výročí narození Oktaviána hraběte Kinského
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15.30 Pfiedstavení druhé ãásti koní urãen˘ch k prodeji
16.00 PfiedbûÏn˘ ãas ukonãení programu

Dal‰í informace:
Pfiihlá‰ky na Národní pfiehlídku KK 2013:

pátek - zkou‰ky v˘konnosti: do 8. 9.
sobota a nedûle - do 15. 8. 2013!!!

na adresu: js@equus-kinsky.cz.
* U v‰ech pfiihla‰ovan˘ch koní mÛÏete kromû klasick˘ch
informací (jméno, nar., pÛvod...) doplnit i sportovní nebo
chovatelské úspûchy konû ãi dal‰í informace (speciálnû u koní
urãen˘ch k prodeji).
* ZároveÀ doporuãujeme vãas si objednat ubytování buì
pfiímo J· Equus Kinsky na Hradi‰tku nebo mÛÏeme
doporuãit dal‰í místa.
* Stravování bude moÏné v restauraci v areálu J·.
* Vzhledem ke zmûnám v dotaãních programech nebude
moÏné ãerpat finanãní podporu na dopravu - Svaz vyplatí
z vlastních prostfiedkÛ 3,- Kã/km..

* Ustájení bude k dispozici zdarma v J· Equus Kinsky na
Hradi‰tku.
* Také velmi pfiivítáme Va‰i dobrovolnou pomoc v rámci
konání této pfiehlídky - kdo bude tak hodn˘ a bude nám chtít
pomoci, mÛÏe se hlásit na js@equus-kinsky.cz nebo na
lenka@gotthardova.cz.
* V leto‰ním roce budou konû posuzovat komisafii z âR a
SRN.
* Na Národní pfiehlídku se chystá i fiada zájemcÛ o konû
Kinské hlavnû z Nûmecka (zvali jsme je na Equitanû), proto
bude vhodné pfiivézt s sebou i konû na prodej - této ãásti
bude vûnována potfiebná pozornost v sobotu
i v nedûli. Komentáfi pfiehlídky bude v âJ i NJ.

Velmi se tû‰íme na Va‰i úãast, mÛÏe Vám pfiinést mnoho
zajímav˘ch nov˘ch kontaktÛ a tfieba i prodejních úspûchÛ.
Lenka Gotthardová a ãlenové v˘boru SCHKK

Příhláška na NP bude též ke stažení na
www.schkk.cz

PROGRAM
(podrobné informace u jednotlivých honů)

 pátek 4. 10. příjezd do Všetic, ubytování
 sobota 5. 10. hon ve Všeticích, společenský večer v hotelu Všetice
 neděle 6. 10. volný den
 pondělí 7. 10. hon v Malčanech, společná večeře v hotelu Všetice
 úterý 8. 10. přesun ze Všetic do Drahenic, ustájení koní
 středa 9. 10. Vyjížďka na koních v Drahenicích
 čtvrtek 10. 10. hon v Drahenicích I, společná večeře v hotelu Equitana
 pátek 11. 10. volný den
 sobota 12. 10. hon v Drahenicích II, společenský večer v konírně zámku Drahenice

Pro hosty, kteří se zúčastní všech akcí jsme připravili VÝHODNÝ CENOVÝ BALÍČEK.

TECHNICKÉ INFORMACE
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY ÚČASTI KONÍ NA HONU

• správně vyplněný průkaz koně
• provedení základní vakcinace koně dle použité vakcíny, poslední vakcinace nesmí být starší 

6 měsíců
• sérologické vyšetření krve s negativním výsledkem na nakažlivou chudokrevnost koní, nesmí 

být starší 24 měsíců
• příslušné doklady o prohlídkách a vyšetřeních vezměte s sebou, předkládají se s průkazem při 

registraci
• průkaz koně s sebou! Předkládá se při registraci.

Účast na všech honech je pro jezdce i jejich doprovod na vlastní nebezpečí! Za škody všeho druhu 
nelze převzít žádnou zodpovědnost. Na pořadateli nelze uplatnit nároky na náhradu škod.

ŽÁDÁME ZDVOŘILE O PŘIHLÁŠENÍ 
NEJPOZDĚJI DO 15. 9. 2013

Přihlášku můžete zaslat poštou, faxem nebo e-mailem na
níže uvedené kontakty:

Petra Jánská, 397 01 Písek, Roháčova 268/18
petra@jansky.eu, Tel.: 602 102 609, Fax 318 429 990

Příjezd do Všetic, Malčan a Drahenic
Drahenice - Všetice = 70 km | Všetice - Malčany = 15 km

Drahenice
49° 31‘ 13.0807615“ N
13° 57‘ 34.0463976“ E

Všetice
49° 47‘ 23.4458685“ N
14° 30‘ 48.1410338“ E

Malčany
49° 46‘ 43.3544242“ N
14° 24‘ 31.3833223“ E

UBYTOVÁNÍ VŠETICE / MALČANY

Prosíme všechny hosty, aby si ubytování v hotelu zajistili sami.
 Doporučujeme včas rezervovat:

HOTEL VŠETICE
Kapacita - 20 dvoulůžkových pokojů (49 míst)

Dvoulůžkový pokoj vč. snídaně / noc / 1.400,- Kč 

 tel.: 00 420 722 903 552
email: hotel@vsetice.cz

www.vsetice.cz

UBYTOVÁNÍ DRAHENICE

Prosíme všechny hosty, aby si ubytování v hotelu zajistili sami.
 Doporučujeme včas rezervovat:

EQUITANA HOTEL RESORT (3 km od Drahenic)
Martinice 1

262 72 Březnice
Tel.: 00420 318 695 318
Fax: 00420 318 695 321

e-mail: recepce@equitana.cz
www.equitana.cz

Podzimní hony v Čechách

POZVÁNKA NA TÝDEN PARFORSNÍCH HONŮ

ve dnech 5. – 12. října 2013 
ve Všeticích, Malčanech a Drahenicích

Master of Hounds

Otto Schütz se smečkou Asbach Foxhounds e. V.

(pořadatel)

Fieldmaster

Václav Vydra
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Dostali jste tuto EKR poštou a máte přístup
k Internetu?

Informace Vám budeme zasílat elektronickou
poštou.

Sdělte nám svoji e-mailovou adresu (případně
adresu Vašeho příbuzného) – postačí poslat

na:
tajemnik.schkk@email.cz

zprávu – Vaše jméno a do závorky napsat
SCHKK.

Nechcete předvést své KK
v Pardubicích?

Pořadatel – Dostihový spolek v Pardubicích
pozval SCHKK k účasti na akci Koně všem,
pořádané od 6. 9. (průvod městem) do 8. 9.

2013.
Pořadatel hradí ustájení, podestýlku a seno.
Zájemci se mohou hlásit ing. L. Gotthardové.

Rozpis zkoušek výkonnosti
3-letých klisen ČT, CS, KK a 3-letých a 4-letých hřebců KK

pro rok 2013

1. Základní údaje:
Pofiadatel: Jezdecká ‰kola Equus Kinsky

v Hradi‰tku u Sadské
Datum: 13. 9. 2013 (pátk
Místo konání: areál jezdecké ‰koly
Kolbi‰tû: pískové
Pfiedseda komise: ing. Otakar Vondrou‰
âasov˘ rozvrh: v 9.00 zaãátek v˘konnostní zkou‰ky

klisen
Odpoledne po ukonãení zkou‰ek klisen probûhne
zkou‰ka 3 a 4 let˘ch hfiebcÛ SCHKK dle zku‰ebního
fiádu, kter˘ naleznete na www.equus-kinsky.cz –
SCHKK – zku‰ební fiád – bod ã. 4 a)

Pofiadatelé si vyhrazují právo ãasov˘ rozvrh upravit na základû
do‰l˘ch pfiihlá‰ek.
Program: 1) zkou‰ka ve volnosti - klisny

2) drezura + kavaletová a následnû
postupová fiada - klisny

3) zkou‰ka 3 a 4 letí hfiebci

2. Technické údaje:
Pfiedpisy: V‰eobecná pravidla pro pofiádání pfiehlídek, v˘stav
a zkou‰ek v˘konnosti koní vydaná SCHâT âR .
ZpÛsob pfiedvádûní: úbor jezdcÛ dle pravidel âJF, pfii
pfiedvádûní na ruce jezdeck˘ úbor mimo ãapky nebo bílá
ko‰ile s bíl˘mi kalhotami a bílou sportovní obuví.
V˘stroj koní: k pfiedvádûní pod sedlem nejsou povoleny
Ïádné pomocné otûÏe.
Na Ïádost majitele mÛÏe komise povolit koni martingal.
Ostruhy nejsou povoleny. Kama‰e a zvony jsou povoleny
pouze ve skokové zkou‰ce.

2.
a) Zkou‰ky v˘konnosti 3-let˘ch klisen âT
a CS zapsan˘ch do HPK a PK âT, CS:
b) Zkou‰ky v˘konnosti 3-let˘ch klisen K zapsan˘ch do
HPK a PK K :
Zkou‰ka pod sedlem:

- skok ve volnosti 100 - 110 - 120 cm, ‰ífika 110 cm
- drezura
- 2 x kavaletová fiada v klusu
- postupová skoková fiada z klusu – v˘‰ka 85 – 95 –
105 cm, ‰ífika 80 – 90 cm.

3. V‰eobecné údaje
Jmenovité pfiihlá‰ky zasílejte do 8. 9. 2013 na e-mail:

js@equus-kinsky.cz nebo na adresu:
Jezdecká ‰kola Equus Kinsky,
Hradi‰tko 126,
289 12 Sadská

info tel. P. PÛlpán 777 247 110
Je nutné pfiivézt s sebou originál osvûdãení o pÛvodu konû.
Prezence: do 9.00 hod.
Úãastnick˘ poplatek: podle poãtu pfiihlá‰en˘ch koní

od 500,- do 700,- Kã /za konû
Ve‰keré náklady spojené s úãastí hradí vysílající sloÏka.

4. Veterinární pfiedpisy
Vedoucí ekipy pfiedloÏí pfii prezenci veterinární osvûdãení pro
pfiesun koní nebo platn˘ zdravotní prÛkaz fiádnû vyplnûní dle
podmínek stanoven˘ch SVS Praha. Krevní testy a veterinární
potvrzení o pfiesunu koní ne star‰ích tfií dnÛ je povinné.

5. Poskytované sluÏby
Veterinární sluÏba: MVDr. Pernicová
Lékafiská sluÏba: Nemocnice Nymburk

6. Dotaãní zv˘hodnûní:
Klisny, které absolvují v˘konnostní zkou‰ku, mohou uplatnit
nárok na podporu MZE âR, ãl. 2.A.f.5:

a) klisny tfiíleté âT, CS - do 16 000,- Kã
b) klisny tfiíleté KK - do 7 000,- Kã

Ing. Otakar Vondrou‰,
za Equiserviskonzulent a SCHâT

a
Petr PÛlpán

za Jezdeckou ‰kolu Equus Kinsky

Leto‰ní – jiÏ XIII. roãník
MMeemmoorriiáálluu  ggeenneerráállaa  GG..  AA..  CCuusstteerraa

se koná 15. aÏ 18. srpna
ve V‰eticích 

(mezi Bene‰ovem a Neveklovem).

Více na:
www.vaclav vydra.cz.cz
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!!! !t"te p#ed vypln"ním: Vypl$te pe%liv". Mo&no vyplnit v p#ilo&eném formatu ve Wordu a obratem odeslat 
e-mailem. Nemusí b't vlastnosru%ní podpis. Vhodné zak#í&kujte %i zakrou&kujte!!!

Svaz chovatel! koní Kinsk"ch
P#ihlá(ka na Národní p#ehlídku KK, 

po#ádanou ve dnech 13. a$ 15. 9. 2013, v areálu JS Equus Kinsky v Hradi%tku u Sadské

Jméno kon" zapsaného do PK KK: ….................................................................................
o. ….........................................
m. ..….......................................
o. m. ….........................................
reg. &íslo:   ….....................…........
narozen:     …..................................

Chovatel (jméno, adresa): …................................................................................................
Majitel (jméno, adresa):    …................................................................................................

P#ihla(uji do kategorie (za(krtn"te):
O h#íb' ro&ník 2013 .
O h#ebec
O klisna
O valach
O h#íb' s klisnou  

Zbarvení: O isabela O plavák O ryzák O hn'dák O cremelo, palomino
V"$eh h#íbat (znakem KK, nepovinné) po$aduji (za%krtn'te), &ip:  ANO /  NE 

Ned"lní sout"&e (za!krtn"te v!echny, kter#ch se chcete zú$astnit):
O parkur: stupe( O „Z“ O „L“  O mini-max
O drezura, handicap
O zru&nost – trail na &as
O sp#e$ení (1, 2, 4)
O jiná ukázka (popi!te) …...............................................................................

Ú%ast na doprovodném programu:
O pátek – p#edná%ka o krmení koní a degustave vín  O po&et osob
O sobota – ve&erní prohlídka zámku Karlova Koruna v Chlumci n. C., p#edání pam'tních list!,

 p#ípitek  O po&et osob
! spole&ná ve&e#e v Chlumci n. C. U zámku (à la card), hradí si ka$d" sám

                                                     O  po&et osob

Dne: ….................................... Podpis: …........................................

V(eobecné podmínky:
1. Ú&astník!m NP bude z prost#edku svazu (letos není dotováno z MZ) poskytnut p#ísp'vek na

p#epravu kon' ve v"%i 3,- K&/km. Box a seno zdarma.
2. Ubytování – s po$adavky se obracejte p#ímo na pí Libu%i P!lpánovou (776 057 706,

js@equus-kinsky.cz
3. Uzáv"rka p#ihlá(ek: 1. zá#í 2013
4. Dne 13. 9. se konají zkou%ky teplokrevn"ch klisen a h#ebc! KK

Bli&(í informace na www.schkk.cz
P#ihlá(ku ode(lete na: schkk@equus-kinsky.cz nebo po(tou

Prosíme &leny o pomoc p#i zaji%t'ní pr!b'hu akce. M!$eme s Vámi po&ítat?  ANO / NE
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