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VÝCHODOČESKÁ KVALIFIKAČNÍ KOLA: 
PŘEHLÍDKA a SVOD TŘÍLETÝCH KLISEN PK ČT 

PŘEHLÍDKA HŘÍBAT NAROZENÝCH V ROCE 2017 V RÁMCI PK ČT 
 

Srdečně Vás zveme na Přehlídku tříletých klisen včetně svodu a hříbat narozených v roce 2017, která 
se koná dne 11.8.2017 na Hřebčíně v Měníku od 09.00 hodin. 
 
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
   08.00 – 09.00 Prezentace účastníků 
  09.00 – 13.00 Svod a zápis klisen do PK ČT, Přehlídka tříletých klisen 
  13.00 – Přehlídka hříbat narozených v roce 2017 
   
Hodnotící komise bude pracovat ve složení: Karel Růžička st., Ing. Roman Klos, Karel Růžička ml., 
náhradním hodnotitelem je Václava Boušková. Koně budou předváděni na upraveném kolbišti na 
předváděcím trojúhelníku v kroku a klusu. Klisny na uzdečkách (stihlo) a hříbátka na ohlávkách, nebo 
s matkou. Předvádějící by měl mít svazový úbor (tj. světlé kalhoty, svazová trika nebo mikiny –zelené 
nebo modré), bílou sportovní obuv.  
 
K účasti potřebujete platný průkaz klisny s požadovanými veterinárními vyšetřeními (očkování a 
výsledky krve na IAE), koně musí být ve výstavní kondici, upravení (vyčištění, upravená hříva, 
provedené korektury kopyt, popř. okuté). 
 
Do celostátního finále postupují: 

• Tříleté klisny umístěné na 1.- 3.místě a 1 náhradnice  
• Z přehlídky hříbat vítěz kategorie klisniček a hřebečků  

a vždy 1 náhradník. 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 5.8.2017,  
prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu.: 
hrebcin-menik.cz, kde najdete podrobné informace 
nebo e-mailem: misa.kubistova@seznam.cz,  
nebo telefonicky: Zuzana Všetečková – 737 133 744 

mailto:misa.kubistova@seznam.cz


 
Termíny všech kvalifikačních kol: 
18.7.  Ptýrov – (středočeská oblast)   
4.8.  Olomouc – Lazce (severomoravská oblast)  
11.8.  Měník (východočeská oblast) - kontakt: p.Všetečková - tel.: 737133744 
11.8. Heroutice (středočeská oblast a oblast Praha) - kontakt: M. Perníček - tel.: 605858162 
19.8.  Terezín u Čejče (jihomoravská oblast) - kontakt: p. Růžička K. ml. - tel.: 777333710 
25.8.  ZH Písek (jihočeská oblast) - kontakt: tel.: 382 214 121, 737 274 803 
27.8.  Svržno (západočeská oblast) 
2. – 3.9. Celostátní finále ZDUCHOVICE 2017 
 
Při této příležitosti připomínáme fotografickou soutěž HŘÍBÁTKA 2017, která je stále otevřená. Termín 
uzávěrky příjmů fotografií je 30.9.2017. Velice se těšíme na Vaše nejmenší produkty. Více informací na 
www.schct.cz. 
 
 

Těšíme se na shledání a příjemný den 
 

 
 
 

 

http://www.schct.cz/

