Zápis ze schůze RPK dne 15. 1. 2015 v Protivíně

Přítomni : MVDr. Jana Pašková , Petr Hájek , Irena Sládková , ing. Josef Cerman
Po odstoupení doc. Ing. M. Maršálka je Rada PK neúplná. Náhradník z voleb do RPK , pan Jiří Jirsa
z osobních důvodů práci v RPK nepřijímá. Dalším náhradníkem je ing. Jan Navrátil . Pokud by ani on
práci v RPK nepřijal , shoduje se většina na oslovení pana Aleše Musila a jeho následnou volbu na
jarní členské schůzi. Jednáním s p. ing. Navrátilem je pověřen nový předseda spolku p. Petr Hájek.
O práci ve vedení PK informuje Pašková :
Body jednání RPK :
1)
2)
3)

Zápisy klisen
Předvýběry hřebců a Seznam plemenných hřebců, kteří budou působit v roce 2015
Kniha hříbat 2014

Ad 1 )
V prosinci proběhl zápis Jennyfer u p. Krejčové a zápis Jihad u ing. Wimmerové. Poplatek za zápis
nebyl dosud u klisny Jennyfer uhrazen. Obě klisny jsou dovezené ze zemských chovů – Jennyfer je
původně z Maďarska , Jihad ze SR. Proto u obou je nutné doložit DNA test s potvrzením původu ,
ing. Wimmerová také musí dodat kopii původu klisny. Obě chovatelky jsou o skutečnosti
informovány.
Zápis klisen na Moravě ( p. Merčáková , p. Křišťálová ), odložený ze dne 18.12. po odstoupení doc.
Maršálka , proběhne do konce ledna. Komise ve složení Hájek, Sládková a Pašková si domluví termín,
Pašková oznámí oběma chovatelkám. Ing. Zagora hlásí k zápisu 3 klisny na severní Moravě ( Zagora ,
Niemec , Dr. Němcová). Dr. Němcová má podanou žádost , ostatní klisny je nutné k zápisu oficiálně
přihlásit. Na zápis klisen se nijak nespěchá , předběžně plánováno na jaro ( ing. Cerman + …..).
Nezapsaná klisna je u p. K. Milsimrové ( Kaplice) , klisna má pod sebou hříbě k registraci. Majitelka je
delší dobu nemocná a kvůli tomu žádala zápis až koncem ledna. Kvůli registraci hříběte nutné vyřešit
rychle. Domluví se Hájek a Sládková ( popř. Pašková).
Žádost o zápis přijata od p. Ryskové ( preferuje zápis na přehlídce) , dále od p. Novákové ( nečlen) a p.
Toncarové ( nečlen ) na místě , obě Strakonice. Termín bude domluven v průběhu jara.

Ad 2)
Žádost o předvýběr plnokrevného hřebce Predátor podal p. ing. Drásal. Hřebec je původem
akceptovatelný , výkonost v distančním sportu. Návštěva plánována po dohodě s majitelem po jarní
členské schůzi.

Dále je zájem o zápis taktéž plnokrevného hřebce Modem 29 se sportovní výkoností. Zatím nebyla
oficiálně podaná žádost, majitel p. Reichman. RPK prostuduje původ hřebce.

Seznam hřebců na rok 2015 sestavila Pašková , odeslala na ASCHK a dořešila detaily s ÚEK Slatiňany.
Hřebců je 26 , z toho 2 arabští plnokrevníci. Rada PK schvaluje.
Seznam bude uveřejněn na svazovém webu. Proti loňskému roku je nově v seznamu hřebec Jussuf
V/ Festival a hřebec SB III/ Mefisztó , oba u Petr Hájek , znovu byl na sezonu zapůjčen z Maďarska
hřebec Gazal III Herkules ( p. ing. Peter, Dubová Hora). Nově bude na stanici Holkov hřebec
Semiramis ox ( chov. Bábolna ) , který je zakoupen do ČR a bude dovezen v krátké době. Hřebec je již
v ČR akceptován, má zapsané v chovu v ČR 3 dcery. Je nutná návštěva komise a dodatečný zápis pro
účely ÚEK ( Hájek , Pašková , Sládková).
V seznamu pro letošní rok nejsou hřebci K7/ Drak a K13/ Sherkel .
V souvislosti s dovozem hřebce Semiramis je nutné řešit , jak budou nadále pálena hříbata , neboť
stejně jako u Hassan B jde o linii Bairactar (Amurath ). Vzhledem k registraci hříbat po Semiramis
narozených v ČR v minulé době se bude do levého sedla pálit „A“ , u Hassan to bude A1 a u
Semiramis A2 . Je otázka , zda u loňského hříběte u p. Pasekové po Hassan - klisničky , dopálit do l.s.
za „ A “ dodatečně „ 1“ . Hříbě ještě nemá vystavený průkaz. Majitelka musí s dopálením souhlasit.
Hájek informuje o možnosti inseminace dvěma hřebci z dovozu - jedná se o hřebce linií Shagya a
Dahoman. Oba předtím musejí být zapsáni do ÚRP v ČR . Hřebec Shagya Ranus z Rakouska
( představil se na přehlídce v Plástovicích ) by mohl stát v Mněticích a být k dispozici k inseminaci
čerstvým spermatem. V tom případě bude zapsán jako Shagya XI – CZ. Po hřebci Dahoman budou
nabízeny k prodeji mražené ID ( v majetku p. Hájka). Případná hříbata obdrží do l.s výžeh

pouze „ D“ bez čísla a do p.s. pořadové číslo. Hájek představí oba hřebce chovatelům na
členské schůzi.

Ad 3)
Pašková informuje o hříbatech narozených v r. 2014. Celkem se narodilo 27 hříbat , poslední
nahlášené až na konci prosince , 7 měsíců po narození ( Kubíková Eliška )!! Toto hříbě a hříbě u p.
Milsimrové ( viz výše ) je nutné registrovat ( Hájek ), ostatní hříbata vypálena jsou. U deseti hříbat
nebyl ještě dodán test DNA a nemají vystaven průkaz. Je zajímavé , že se většinou stále jedná
o stejné chovatele , jako v minulých letech. Bude nutné řešit , protože vydávání průkazů vázne a
ročník hříbat není uzavřený.
Protivín 15.1. 2015

Zapsala: Sládková
Schválil : Hájek , Pašková

