
Coursingový a dostihový mítink, 1.4.2012, Úvaly 
 

 

Program: 

1/ Uvítání 

2/ Vyhlášení vítězů za rok 2011, předání cen a diplomů 

3/ Diskuze 

 

 

1/ Uvítání 

Předseda DaCK uvítal přítomné. 

 

2/ Vyhlášení vítězů za rok 2011, předání cen a diplomů 

Byly předány diplomy a ceny oceněným psům. 

 

3/ Diskuze 

DaCK: Informace o mistrovství Evropy v coursingu 

Informace budou též vyvěšeny na stránkách ČMKU (rubrika: Informace z DaCK). 

Vedoucí ekipy získá od ČMKU příspěvek. 

Přečten návrh Czech Deerhound Clubu – žádost o stálého vedoucího ekipy. 

Většina přítomných projevila názor, že nelze stanovit vedoucího ekipy dlouhodobě, ale pokud 

se osvědčí, není problém, aby byl další rok opět stejný. 

R. Lerche, Ing. M. Kalousková: Je to zodpovědná práce, měl by to dělat člověk znalý. 

Na vedoucí ekipy předneseny dva návrhy: Anna Holubová ml., Johana Horáková. Přítomní se 

přiklonili k účasti Johany Horákové, která již byla vedoucí ekipy a byla s ní spokojenost. 

Proběhla diskuze o platbě poplatku za startovné na ME. Návrhy – hotově, na účet. Hotově lze 

na některých závodech, informace o zřízení účtu zjistí DaCK. 

 

DaCK: Informace o novém Mezinárodním dostihovém a coursingovém řádu a školení 

Nový řád bude platný od 1.7.2012, od FCI přislíbeno doručení řádu v dubnu. Po obdržení 

bude řád rozeslán rozhodčím a pořadatelům.  

V návaznosti na Mezinárodní řád budou potřeba úpravy v Národním řádu. Návrhy na úpravu 

bude možné zaslat k rukám DaCK (termín bude upřesněn s rozesláním Mezinárodního řádu). 

Seznámení a následná diskuze o novém Mezinárodním řádu i návrzích změn Národního řádu 

proběhne na školení, které se uskuteční 3.6. (místo bude upřesněno). 

 

Vzhledem k době konání školení se bude blížit i termín odevzdání návrhů na závody v roce 

2013, proto DaCK žádá, aby pořadatelé přednesli na školení i žádosti o termíny na příští rok. 

 

Ing. M. Kalousková: Na školení zajistí zahraničního referenta z oblasti coursingu. 

DaCK: Má-li někdo video z běhů coursingu, může přinést na školení k názorné ukázce. 

 

Ing. M. Kalousková: Požadovala na DaCK řešit vrhy whippetů s údajným podílem 

greyhoundů.  

DaCK: Odkázala ji na komisi pro chov a zdraví ČMKU. DaCK není kompetentní řešit 

chovatelské otázky a není to v náplni práce této komise. 
 

I. Leš: Proč nemůžou basenji startovat na dostizích v Lednici? 



Ing. Z. Barák: Nejsou jmenovaní v Mezinárodním řádu. Lednická organizace má ve svých 

stanovách cílevědomě rozvíjet chov chrtů. Není proti jiným plemenům jako takovým, ale 

každé plemeno má dělat to, k čemu bylo určeno. 

Ing. M. Kalousková: Ve Francii běhají basenji dlouhodobě. 

A. Gočová: Basenji běhají i v Německu a na Slovensku. Jsou vyjmenovaní v Národním řádu. 

T. Tyl: Řád je třeba dodržovat. 

DaCK: Platný řád se musí dodržovat. 

 

J. Cihlář: Může pořadatel odmítnout přihlášku psa bez udání důvodu? 

DaCK: V řádu tato možnost není uvedena. 

 

R. Lerche: Vyjádřil nespokojenost s Národním řádem. 

 

V. Malátková: Neuvažuje se o žádosti o dotaci na trička pro českou výpravu na mistrovství? 

Návrh na tričko by mohl být „univerzální“ – bez data a místa konání. 

DaCK: O dotaci bude požádáno.  

 

 

 

Zapsala: Dana Bejčková 


