Srdečně Vás zveme na

Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní
Datum konání:
Místo konání:
Prezence:
Začátek semináře:
Účastnický poplatek:

sobota 25.2.2012
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. – zasedací místnost adm. budovy
8.30 – 9.30 hod.
9.30 hod.
200,- Kč (v ceně je zahrnut oběd)

Program:
•
•
•
•
•

Ing. Jan Höck – ředitel hřebčína: Zahájení semináře, aktuální situace v NH, přehled akcí na r.
2012, nové publikace
Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín,CSc – VFU Brno: Šlechtění starokladrubského koně: Současný
stav a výhled do budoucna
Ing. Jiří Machek – vrchní ředitel sekce zemědělských komodit MZe: Aktuální otázky v chovu
koní z pohledu MZe
MVDr. Jiří Kruml – vedoucí oddělení ochrany zvířat MZe: Zákon na ochranu zvířat proti týrání
ve vztahu k chovu koní
Ing. Jindřich Vinčálek – Podkovářská škola, s.r.o.: Podkování koní, specifika u
starokladrubských koní

Výsledky řešení projektu NAZV QH92265 “Optimalizace chovu starokladrubských koní":
•
•
•

Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. – VÚŽV Uhříněves: Odchov hříbat v NH Kladruby nad Labem
z pohledu etologie a welfare
MVDr. Štěpán Bodeček, PH.D. – VFU Brno: Problematika vnitřních parazitů koní v NH
Kladruby nad Labem
MVDr. Markéta Sedlinská, PH.D. – VFU Brno: Shrnutí závěrů výzkumu postvakcinační
odpovědi u jednotlivých kategorií koní v NH Kladruby nad Labem

Diskuze bude probíhat po každém předneseném tématu.
Po přestávce na oběd proběhne v případě příznivého počasí ukázka plemenných hřebců na nádvoří
hřebčína. Následovat bude volná prohlídka stájí.
Registrovaní majitelé plemenných hřebců a klisen obdrží při prezenci nové publikace: Řád PK,
Ročenku, IV. Dotisk katalogu plemenných hřebců, seznam plemenných hřebců působících v sezóně
2012. Majitelé plemenných hřebců obdrží dokumenty potřebné pro připouštěcí sezónu 2012.
Těšíme se na Vaši účast.
Ing. Jan Höck
ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o.

Upozornění: účast na semináři je nutno nahlásit předem, nejpozději do pondělí 20.2.2012 na mob.
tel.: 724 749 565 (Ing. Zuzana Šancová), nebo e-mailem: pkslatinany@nhkladruby.cz, platba
v hotovosti při prezenci.

