Zápis
ze zasedání Rady PK starokladrubských koní a chovatelské komise
v Kladrubech nad Labem dne 23. 2. 2007 


Přítomni:	Ing. L. Gotthardová, CSc., Z. Dyková, Ing. J. Machek, Ing. J. Kaplan, Ing. K. Regner, MVDr. P. Sedláček, T. Kunc, T. Barták, L. Dobrovský

Omluveni:			Ing. F. Petřík, Ing. M. Vítek, E. Šimáčková

Neomluveni:			Ing. V. Nágr

Přizvaní hosté:	Ing. Z. Šancová, MVDr. I. Křížová

Program:			1)   příprava a doladění programu semináře pro chovatele stkl. koní
	stanovení komisí na ZV, třídění a předvýběry plem. hřebců na r. 2007 
	Řád poplatků pro rok 2007 

různé

Ad 1)  Paní Z. Dyková přečetla seznam přednášejících, kteří účast potvrdili, a jejich témata.


Ad 2) Zkušební komise pro ZV a třídění v r. 2007

ZV hřebců  22. – 24. 5. 2007		Ing. Regner
Kladruby n. Lab.				MVDr. Sedláček
						E. Šimáčková
						L. Dobrovský
						Ing. Petřík
				čekatelé:	T. Kunc
						Ing. Neumannová


ZV klisen  3. – 4. 10. 2007			Ing. Regner
Slatiňany					L. Dobrovský
						Ing. Petřík
				čekatelé:	Halenková
						P. Vozáb


ZV klisen + předvýběry plem. hřebců  9 – 10.10. 2007 	
Kladruby nad Labem				
ZV klisen:					Ing. Regner
						T. Barták
						E. Šimáčková
				čekatelé:	T. Kunc
						Ing. K. Neumannová

Předvýběry hřebců:				Ing. Regner				
T. Barták
E. Šimáčková
MVDr. Sedláček
Ing. Petřík

	Při předvýběrech hřebců by v komisi měli být pokud možno stejní komisaři, kteří budou hřebce následující rok hodnotit při ZV – tato snaha je, většinou jsou stálí 3 (ti, co prezentují své hřebce, nemohou být v komisi).

Bylo konstatováno, že platí dohoda o změně v Řádu PK – drezurní úloha se bude jezdit na obdélníku 20 x 60 m (potřeba delších linií pro hodnocení mechaniky pohybu).
Pořadí disciplin při ZV bude stejné, jako v r. 2006. V případě výjimečné situace může o změně pořadí rozhodnout předseda komise.

Ad 3)  S Řádem poplatků byla RKP stručně seznámena paní Dykovou – ceny budou stejné jako v r. 2006.

Ad 4)	a) Ing. L. Gotthardová oznámila, že přišla odpověď z MZe ČR na žádost NH o vedení plemenné knihy stkl. koní – „ NH je uznané chovatelské sdružení pro chov starokladrubských koní“ 
	
b) Ing. L. Gotthardová zopakovala návrh, aby bylo vytvořeno „Mezinárodní sdružení příznivců stkl. koní“, aby se utužily současné a rozšiřovaly budoucí vztahy nejen mezi chovateli, ale i veřejností, která má zájem o stkl. koně. Členství v tomto sdružení bude zatím bez poplatků, je to pouze začátek. Byla představena studentka Claudia, která založila webové stránky týkajících se stkl koní v Německu a je ochotná pomáhat i nadále. Na těchto stránkách se zájemci z ciziny dozvědí novinky nejen z chovu, ale i data různých akcí, atd.
	
c)  Ing. L. Gotthardová seznámila RPK se záměrem konání Alpsko-dunajského poháru 
v Kladrubech n. L. v r. 2012 (zatím nahlášeno ČJF, která žádost musí postoupit dál) a MS spřežení v r. 2013.


Zapsala: MVDr. Ilona Křížová
   
	

