ZÁPIS
ze zasedání Rady PK starokladrubského koně
v Kladrubech nad Labem dne 7.10.2008

Přítomni: 	L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. L. Gotthardová, CSc., T. Kunc, 
		Ing. Z. Šancová, E. Šimáčková
		MVDr. I. Křížová, Ing. K. Regner, MVDr. P. Sedláček 
Omluveni:	T. Barták, Ing. J. Machek, Ing.F.Petřík
Neomluveni:   Ing. J. Kaplan, Ing.V.Nágr

Program:	1. Kontrola minulého zápisu
                        2. Seznámení s výsledky ZV klisen ve Slatiňanech
		     - zřízení testačních odchoven v Selmicích a Slavicích
                        3. Označování koní v roce 2009 - čipování
		4. Vydání nové plemenné knihy STKL koní
		5. Zasedání Rady GŽZ v Uhříněvsi – závěry z jednání
		6. Dotazník pro EFABIS
		7. Termíny akcí na rok 2009, Mezinárodní setkání chovatelů starokladrubských 		    koní
		8. Ustanovení nových členů chovatelské komise z řad čekatelů
		9. Různé


Ad 1: 
Rada PK se stručně věnovala tématům minulého zasedání Rady PK (Slatiňany, 20.5.2008).

Ad 2:
Výsledky ZV klisen, které se konaly ve Slatiňanech, jsou zveřejněny na webových stránkách NH Kladruby n. L, s.p.
MVDr. Sedláček poukázal na užití nepřiměřených a nevhodných pomůcek (ostruhy, dlouhý bič, ostré udidlo) při sedlové drezúře v průběhu ZV. V této souvislosti byl požádán Radou PK Ing. Regner, aby se problematice užívaných pomůcek, ale též správnému vybavení koně a jezdce apod., věnoval na Mezinárodním semináři v únoru 2009. O korektnosti užití pomůcek a o správné výbavě jezdce a koně rozhoduje v průběhu ZV předseda komise! Rada PK chce předcházet krutému zacházení s koňmi, nedůstojné prezentaci koní v rámci ZV, případům, kdy kůň neprošel přiměřeně dlouhým výcvikem.

- dokumentace týkající se testačních odchoven je vyřízena
Ve Slatiňanech byli již vybráni hřebečci k testaci, v Kladrubech n.L. budou vybráni během právě probíhajících ZV. Všichni hřebečci budou naskladněni do odchoven nejpozději 30.11.2008. Hřebečci ze soukromých chovů budou vybráni během pálení.
V provozu bude testační odchovna Slavice (hřebčín Slatiňany), Selmice (hřebčín Kladruby n. L.), Nebanice (paní Šimáčková).

Ad 3:
Od 1.7.2009 bude v ČR povinné čipování všech koní, výjimkou mohou být plemena koní v GZ, která užívají tradiční výžehy. Nařízení přichází z EU a je již schváleno Mze ČR.
Dotaz na nepřítomného Ing. Machka – nebude čip u STKL koní vyžadován v zahraničí?


Ad 4:
Plemenná kniha by měla být vydána začátkem roku 2009 (po 10 letech). Je třeba opatřit fotografie vybraných plemenných hřebců a chovných klisen a to jak z NH Kladruby n.L., tak z privátních chovů.

Ad 5:
Paní Dyková informovala přítomné o dotacích pro rok 2008 a také o návrhu dotačních podmínek pro rok 2009 (dotace na zařazeného hřebce, dotace na chovnou klisnu). Součástí navrhovaných dotačních podmínek má být ekonomický rozbor, ten se bude odvíjet od přibližných nákladů na KD u jednotlivých kategorií koní. Termín do 15.11.2008.

Kooperační smlouva, zajišťující plnění Národního programu, byla paní Dykové zaslána z VÚŽV Uhříněves pozdě – po termínu plnění. Na oddělení genetických zdrojů bude zaslána stížnost. Paní Dyková navrhuje prodloužit termín pro vyřízení dokumentace s VÚŽV Uhříněves (podklady pro dotace) na 15.10. včetně a zároveň jasně stanovit konec připouštěcí sezóny (31.8.).

Je nutné věnovat pozornost ohroženým kmenům STKL koní a to: Rudolfo, Favory, Romke a Siglavi Pakra, kde četnost hřebců nedosahuje 5 ks (viz podmínka Národního programu). Je třeba jednat o kryokonzervaci semene hřebců ohrožených kmenů, min. 50 inseminačních dávek od každého.

Ad 6:
Dotazník EFABIS, zaslaný nám z VÚŽV Uhříněves, prostřednictvím kterého má být EU informována o plemenech zařazených v GZ, byl společnými silami všech přítomných zdárně vyplněn. Termín odeslání do VÚŽV – do 15.11.2008.

Ad 7:
Radou PK byly zatím naplánovány následující akce:
Zasedání rady PK			13.2.2009, 17.00 hod.
Mezinárodní seminář			14.2.2009
ZV hřebců a třídění			18.-21.5.2009
(o místě konání není zatím rozhodnuto)
ZV klisen a třídění, Slatiňany	29.9.-1.10.2009
ZV klisen a třídění, Kladruby n. L.	6.-8.10.2009

Termíny ZV nejsou uzavřeny pro případné organizátory z řad privátních chovatelů.

Mezinárodní setkání chovatelů starokladrubských koní – seminář, 14.2.2009
O příspěvek bude požádán Doc. Oulehla (veterinární téma), Prof. Věžník (reprodukce klisen), Ing. Regner (Historie STKL koní, Pravidla jezdeckého sportu a welfare v souvislosti s pokyny pro účastníky ZV), Ing. Machek a Ing. Mátlová (Dotace pro GZ z EU), Doc. Majzlík (Netradiční barvy v populaci STKL koní).

Rada PK se chystá oficiální cestou, formou dopisu, zeptat pana Ing. Machka na program dotací pro GZ v jednotlivých (vybraných) zemích EU.

Ad 8:
Z kategorie čekatelů byli do chovatelské komise jmenováni: T. Kunc, Ing. K. Neumannová, Ing. Z. Šancová, P. Vozáb.


Ad 9:
V letošním roce nebude pro nezájem privátních chovatelů organizován předvýběr hřebců.

Vzhledem k mimořádné nákazové situaci budou odběry semene hřebců, zařazených v roce 2008, 2009, výjimečně provedeny dodatečně (I. odběr v květnu 2009, II. odběr na podzim 2009).

Komise ZV rozhodla o udělení výběru hřebci Sacramoso Selandia XII.

Rada PK odsouhlasila návrh pana T. Kunce, aby bylo od roku 2009 vybíráno zápisné k ZV. Organizátor ZV bude po účastnících ZV požadovat poplatek ve výši 500,- Kč za koně. Tato finanční částka, která přispěje k pokrytí nákladů na organizaci ZV, bude splatná při příjezdu ke zkouškám výkonnosti. Tato skutečnost bude oznámena chovatelům na Mezinárodním semináři v únoru 2009.


Zapsala: Ing.Z.Šancová

