Zápis
ze zasedání Rady PK starokladrubských koní a chovatelské komise
v Kladrubech nad Labem dne 22. 5. 2007 


Přítomni:	Ing. L. Gotthardová, CSc., Z. Dyková, Ing. J. Machek, Ing. J. Kaplan, T. Kunc, T. Barták, L. Dobrovský, E. Šimáčková - RPK
Ing. K. Regner, MVDr. P. Sedláček,  Ing. F. Petřík - CHK
Omluveni:			Ing. V. Nágr, Ing. M. Vítek

Přizvaní hosté:	MVDr. I. Křížová

Program:	1)   výjimka pro výběr hřebce S Espada XL – 41 pro zařazení do
                                          plemenitby
	Změna v  komisích na ZV, třídění a předvýběrech mladých hřebců v roce 2007 
	Změna data konání ZV klisen a předvýběru mladých hřebců v Kladrubech n. L.

Různé
Návrh na úpravu Řádu plemenné knihy (součást šlechtitelského programu)

Ad 1)	RPK rozhodla, že po posouzení typu, exteriéru a mechaniky pohybu a na základě veterinární zprávy z 11. 9. 2006 od MVDr. Zdeňka Žerta, CSc., z VFK v Brně udělí výjimku hřebci Sacramoso Espada XL – 41, nar. 13. 5. 2002 při výběru do plemenitby (hřebec nemusí dělat ZV). O hřebce je chovatelský zájem z hlediska prochovanosti na kmen Generale.

 	Ad 2)  	Místo Ing. F. Petříka bude v komisi paní Z. Dyková při jarním třídění koní ve   Slatiňanech..

	Ad 3)  ZV klisen a třídění stáda bude v Kladrubech ve dnech 8. – 9. 10. 2007 vždy od 7.30 hodin. Předvýběry mladých hřebců budou v úterý po maratonu. Důvodem je výjezd koní do Salcburku.

	Ad 4)    a)      RPK schválila možnost opravné zkoušky v těžkém tahu pro klisnu        
          Feketa – 23 majitele p. Ivana Drbohlava, Bylany 23, 282 01 Český Brod.

	RPK schvaluje pro hřebce Generale Rebecca XLVIII – 34 zápis do 

plemenné knihy. Hřebec složil ZV, ale bývalý majitel o zápis nepožádal. Nynějším majitelem je Netconcepst, spol. s.r.o., Na Bojišti 2/1950, 120 00 Praha.
		
	Ing. Machek – Žádost na MZe o souhlas s vývozem stkl. koní je nutná jen  u plemenných koní zařazených do genových zdrojů.


	Zařazený chovatel = chovatel zařazený do Národního programu GZ.   

Ostatní nemají nárok na státní dotace.

	Žádost, aby se F – rodina přejmenovala na M – rodinu, neboť v době 

pojmenování této rodiny nikdo nevěděl, kdo je zakladatelkou. Dr. Oulehla zjistil, že zakladatelkou byla klisna Madar, a dle Řádu plemenné knihy je jméno nařízeno od zakladatelky. Rada PK odročila projednání
této žádosti na svém příštím zasedání.
	
Ad 5)  Návrh na úpravu řádu plemenné knihy

	Výstroj koně a jezdce vč. uzdění pro sedlovou drezuru:	

- 	    uzdečka		
-     klasické lomené stihlo
-	   žádné pomocné otěže
	žádné bandáže, kamaše a zvony (vyjma na doporučení veterinární   

služby, např. při strouhání)
-    anglické sedlo
-    drezurní bičík do 110 cm
-    ostruhy nepovoleny
-    ocas a hříva koně musí být přirozená, třeba zapletená, bez ozdob

b)  Spřežení – drezura a parkur:
	korektní kočárový poprsní nebo chomoutkový postroj s náočnicemi

bič
zádržní řemen pro jednospřeží
korektní uzdění a udidlo odpovídající postroji
Veškerá ústroj na koně musí být čistá.

c)  Oblečení jezdce a spolujezdce:
	uniforma nebo korektní jezdecký úbor pro příslušnou disciplinu


d)  Kování koní:       -    koně musí být okováni alespoň na předních končetinách






Zapsala: MVDr. Ilona Křížová





   


