Zápis z jednání RPK chladnokrevných plemen konaného dne 17.4.2008 ve Slatiňanech
Přítomni: všichni, kromě omluveného J. Anderleho

	Sborník

B. Políček předložil přítomným sborníky vydané v letech 2000 a 2004. s Ing Teplým jsou předběžně projednány podklady pro zhotovení sborníku. Je nutné určit garanty za jednotlivá plemena, kteří se dohodnou na tabulkových podkladech a vytvoří doprovodné texty.

sn – Ing. T. Calta
n – Ing. J. Cerman
čmb – Ing. V. Ročeň

závěr: 29.4. se jemnovaní zástupci sejdou ve Slatiňanech 11.00 za účelem odsouhlasení tabulkových podkladů. Do ½ června připraví a zašlou textovou část, aby bylo možné určit rozsah. Po korekturách by mohl jít do tisku do konce srpna. Nutné zajistit účast Ing. Teplého!!

	Posouzení přihlášek do veřejné soutěže

Řádně doručeny 2 přihlášky. B. Políček obě přihlášky přečetl. Obě splňují podmínky zadané veřejné soutěže. Mírně rozdílná je pouze cena. 
Vítkovská zemědělská s.r.o. – 250 Kč včetně DPH (100 Kč včetně DPH mimo test)
Zemský hřebčince Tlumačov – 220 Kč + DPH (120 Kč + DPH mimo test)
Krátká diskuse:
Většina přítomných kladně oceňovala oba přihlášené subjekty.
Ing. Ročeň zdůraznil nutnost podpory hřebčincům a vyjádřil se pro zachování testu v ZH Tlumačov
J. Petrtýl se vyjádřil pro Vítkovskou zemědělskou s.r.o.

Hlasování:
Pro Klokočov 10, zdrželi se 4
Pro ZH Tlumačov 4, zdrželi se 10

Závěr:
RPK vybrali za místo konání 60ti denního testu chladnokrevných hřebců Vítkovskou zemědělskou s.r.o. Klokočov.

Komise na předvýběrech a v testu bude pracovat ve složení:
čmb - Anderle, Konečný (Ročeň)
n – Cerman, Zasadil (Rek)
sn – Calta, Raška (Petrtýl)
předseda Ing. Cerman
data konání zkoušek na odchovnách a zároveň předvýběrů do testu a vlastního testu jsou určeny na 11.8. Dvorka, 12.8. Proseč p. Křemešníkem a 13.8. 2008 Velká n. Veličkou, výběr a naskladnění do testu pak 15.8. Závěr testu formou zkoušek hřebců proběhne 14.10.2008


	Školení posuzovatelů

29.-30.5.
	10.00 Bulovka u p. Zadáka

Garant – B. Políček požádá Ing. Vondrouše
	 Sukorady Norici  – požádám Ing. Holíka

Pozvat inspektory a Ing. Vostrého
večer vyhodnocení začít opět teorií


	GZ

B. Políček seznámil přítomné se závěry „Velké rady“. Do konce dubne je nutné vypracovat, nové postupy pro zachování GZ.

Závěr: oslovit Doc. Ing. M. Maršálka

	Různé

72/453 Nela – klisna zařazená v SR s českým původem žádá o zápis do PK SN
závěr: podezdření na letní vyrášku, v letním období musí zkontrolovat inspektor oblasti.

Klisna Erika – saský chladnokrevník dovezený z Německa
závěr – nelze zapsat do PK v ČR

Ing. Cerman- dotaz p. Nováka a Pafafera na dovoz hřebce plemene Norik ze zahraničí
závěr: ano, mladý hřebec se může zúčastnit předvýběru (po doložení všech dokladů jako koně domácí)

ČMB – ohrožené linie dotace na potomstvo hřebců Misan, Parbon, Brix. Ano náhradou za Akcelerační program bude vyplacena dotace na narozená a označená hříbata po výše uvedených hřebcích do 5.000,- Kč v r. 2009

Hřebci Bret a Kelis – RPK navrhuje jejich odkoupení Zemským hřebčincům. Jedná se o velmi kvalitní hřebce, kteří nemají v soukromých rukou dostatečné využití.

RPK doporučuje zpracování šlechtitelského programu pro chov ČMBK ve spolupráci s VÚŽV Uhříněves a Mze ČR. 

Příští jednání čtvrtek 10.7.

Zapsal B. Políček




