Zápis z jednání RPK chladnokrevných plemen,
konaný dne 27. 7. 2004 ve Slatiňanech

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. O. Vondrouš, J. Iš, V. Raška, J. Svoboda, Ing. V. Mátlová

1.	v úvodu dotace GZ, podmínky vývozu GZ

2. Rodiny a linie ČMB a SN - Ing. Volenec
přehledně zpracované grafy znázorňující výběr 32 rodin nositelek 100% PBG a 44 ostatních rodin ČMB, datum narození zakladatelek se pohybuje v rozmezí let 1947 – 1968.
55 rodin nositelek 100% PSG a 18 ostatních má datum narození v rozmezí let 1955 – 1975 (nedostačující)

3. původy SN – chybějící nebo nedostatečné původy (viz výše)
Ing. Volenec vysvětlil systém zadávání data byla v 80tých letech zadávána zpětně dle aktuálních koní
Závěr: RPK zadává Ing. Volencovi doplnění zakladatelek rodin a chybějící původy zpětně cca do roku 1930 + návrh na přepracování PG v rámci GZ SN. Dále zadává vytvoření návrhu očíslování rodin a linií v rámci PK chladnokrevných koní.

4. školení posuzovatelů
diskuse na téma kvalita posuzování koní: 
Dr. Beroun – posuzuje-li jen 1 člověk úroveň klesá (např. u skotu)
Ing. Volenec – zdůrazňuje rozdíl mezi lineárním popisem, popisem exteriéru a zkouškami výkonnosti
Ing. Novotný – povinně by se měli školení zúčastnit inspektoři – viz. rozdíly v hodnocení v jednotlivých oblastech
Závěr: školení proběhne ve dnech 8.10. ve Veselí n. Moravou (ČMB) a 9.10. v Klokočově (N a SN) vždy od 10.00
Koordinační schůzka k tomuto školení proběhne 12.8.2004 na Klokočově

5. Výstavy
Pardubice
Ing. Novotný seznámil přítomné s programem výstavy a předpokládanými počty předváděných koní.
RPK rozhodla o klíči pro 3leté klisny na finále přehlídky:
		Morava	Čechy
ČMB 		4		3
SN		6		1
N		2		5

Uzávěrka katalogu je 3.8.2004.
Šerpy, poháry a floty pro přehlídku a soutěže v kládě, absolutním tahu a formanské zajistí Políček.

Komise na přehlídce 3letých klisen bude pracovat ve složení
Ing. O. Vondrouš, J. Iš, V. Raška, Ing. S. Hošák, S. Rek, V. Hrnčíř
Komentářem bude přehlídku provázet Ing. L. Procházka

Lysá n. Labem – Políček
Chladnokrevné kolekce v počtu 1 hřebec + 2-3 klisny + vítězka přehlídky 
ČMB – zajišťuje p. Vančura, SN – p. J. Svoboda, N – p. Vančura, p. Žďárský
 		
Příští jednání RPK proběhne 18.10.2004 od 13.00 v Tlumačově
Zapsal: 
Políček

