Zápis z jednání RPK chl. plemen konaného dne 21.11. 2007 ve Slatiňanech

Přítomni: viz příloha

	Změny hřebců na stanicích

SN
dohoda zástupců ZH Tlumačov a Vítkovské zemědělské s.r.o.
2637 Ryo a 2636 Hene na Klokočov, místo Heneho pak k p. Kopincové 685 Gotlas
2367 Brys - Ing. Calta, Sukorady
2860 Huron – rezerva Tlumačov
280 Hubar – porážka, místo něho ve Lhenicích 444 Neugot I-20
úhyny:
2922 Nar 
2690 Streigrip
245 Gosun 
2602 Hegot

N
Ing. Pellar – mladí hřebci po testu:
Gambit (dř. Sango) – p. Král, Lány
Nugát – p. Konvalinka, Bohy
653 Vesír – nová stanice p.Peňáz, Potštejn

ČMB
Úhyn - 2372 Agsuram, 
Ing. Pellar – ZH Písek doplňuje především stádo norické, všichni tito hřebci jsou na stanicích
čmb je jeden v inseminaci a 2 jsou v rezervě. Doporučuje smlouvu viz čmb.
994 Brix – p. Vlach, Jetřichov (po sezoně zkusí namrazit)
553 Parbon – inseminace, místo něho do Dražíče k p. Zahradníkovi 760 Brutus
851 Sapor – zůstává na okrese Beroun
2955 Bošar – p. Šafrata, Louňovice

Dr. Černocký
2392  Bosbar z Jetřichova k p. Kartusovi do Zbýšova
2633 Amír – rezerva v ZH
2672 Suner od p. Balcárka z Kojatic zpět do ZH - rezerva
inseminace: 2768 Sany

Ing. Cerman – doporučuje brát ohled na počty připuštěných a březích klisen po jednotlivých hřebců a kvalitu stanic
Diskuse na téma délka připouštěcího období, možnosti vyhodnocení dat v co nejkratším čase a následné využití při umisťování hřebců
Usnesení:
Začátek připouštěcího období je 1.2.2008, konec 31.7.2008. Tzv. „rozpouštěné klisny“ mohou být zapuštěny nejpozději do 31.8. B. Políček napíše v tomto smyslu článek do 1. čísla časopisu KONĚ. Na příštím zasedání RPK v průběhu října 2008 bude projednáno obsazení stanic na r. 2009. Bude možno využít data z připuštění v daném roce (viz výše).


	Hodnocení ZV

Hřebci: Ing. Cerman – s úrovní ZV v předešlých letech na Klokočově byla velká spokojenost. Proto  úroveň ZV v letošním roce mile překvapila. Veškeré připomínky z kontrolního dne byly respektovány.
p. Anderle – velmi dobře připravené ZV
Ing. Pellar – připomínka k pořádání testu. Z naší strany (pořádá 100 denní test tepl.) je vždy snaha o co možná nejlepší provedení ZV. 
Klisny: B. Políček – klisny, které ZV vykonaly dle otců, celkem 94 klisen
J. Blizňák – navrhuje spojit zápis a ZV, inspektor zapisuje, komise posuzuje ZV
J. Malát – pořadatel musí určit osobu zodpovědnou za konání ZV, ohodnocení komisařů a navrhuje zrušit ZV ve dvou ojích. 
Ing. Cerman – co nejvíce klisen na každé zkoušky – využít seznamy klisen daného ročníku v oblastech. Souhlasí se sloučením zápisu a ZV, předseda komise z cizí oblasti. Dvě oje by mělo být plus a vrácení se k jednomu oji je krok zpět.
J. Anderle – jak zjistím kolik klisen máme v oblasti
Ing. Pellar – žádá o koordinaci termínů akcí
p. Petrtýl – naším cílem je maximální vstřícnost vůči chovatelům

Usnesení:
ZV i svody (zápisy klisen) musí být do 31.7.2008, konkrétní termíny, komise a místa projednají členové RPK do příštího jednání RPK, které se bude konat nejpozději 11.1.2008. Všichni pro.
Odměna pro komisaře: RPK doporučuje jednorázovou odměnu 500,- Kč jednomu komisaři. Tuto odměnu vyplatí pořadatel.

	Zařazení do GZ

Do GZ RPK zařazují všechny hřebce a klisny, které letos absolvovaly zkoušky výkonnosti a splňují původové podmínky pro zařazení. Dále jmenovitě zařazují koně:
2867 Streidar
48/334 Fery
69/543 Gejša
69/755 Chabeta
69/183 Jolly
69/541 Gracie
52/328 Iris
52/319 Bára
69/817 Igora

	Různé

Ing. Pellar a Dr. Černocký v krátkosti představili koncepce ZH. Nabízí možnosti využití areálů. Produkci a využití především koní českého chovu. Kapacity pro školení a výcvik lidí i koní. ZH jsou centry chovu koní. 
Žádají zástupce RPK o připomínky předloženého materiálu.

Diskuse:
p. Raška – jakým způsobem nakupovat hřebečky do odchoven
Ing. Pellar – doporučuje spolupracovat s odchovnami. ZH mohou vykoupit hřebečky, o které nebude v odchovnách zájem ale doporučené RPK.
p. Anderle – ano se ZH Písek je spolupráce dobrá, SCHČMB toto realizoval již v letošním roce. 
Ing. Pellar – pro ZH je především z hlediska kapacit výhodnější nakoupit „hotové“ hřebečky z odchoven


Zapsal:
B. Políček

