Historie SCHPMT

2004

Rok 2004
• Leden 2004 MZe ČR požaduje po svazu vypracovat odborné
posudky ve věci správního řízení o uznání chovatelského sdružení
sdružení..
Tyto posudky byly vypracovány Doc
Doc.. ing
ing.. Drahoslavem Misařem
Misařem,,
CSc.. , MVDr.
CSc
MVDr. Jaroslavem Dražanem a ing
ing.. Josefem Volencem
Volencem..
Posudky byly zaslány na MZe ČR
ČR..
• 19
19.. 1. 2004
Kojetín hostil schůzi výboru svazu,
svazu, kde se
připravoval svod koní v rámci FIF.
FIF.
• 2. 2. 2004 Informacemi o počtu koní členů svazu, možnosti
prezentovat se na výstavě neziskových organizací v knihovně
Kroměřížska a přípravě setkání FIF v Kojetíně se zabývala
výborová schůze.
schůze.

Rok 2004
• 2. 2 - 27
27.. 2. 2004

Na "6. prezenční výstavě neziskových
organizací okresu Kroměříž", která se již pravidelně koná v
knihovně Kroměřížska,
Kroměřížska, se prezentoval i svaz.
svaz. Výstavou se knihovna
připojuje k celostátní kampani "30 dní pro neziskový sektor"
sektor"..

Rok 2004
• 7. 2. 2004 FIF konané v
Kojetíně se účastnili zástupci
Česka, Slovenska a Maďarska
Maďarska..
Předmětem
jednání
bylo
seznámení s programem chovu
koní
rakouskorakousko-uherských
kmenů
v
Maďarské,
Rumunské, Slovenské a České
republice.. Součástí jednání
republice
bylo i předvedení 17 koní členů
SCHPMT..
SCHPMT

Rok 2004
• 15
15.. 2. 2004 Členské schůze SCHPMT se zúčastnilo 34 členů.
členů. V
Uhřičicích se členové dověděli o novinkách v FIF a o provedeném
rozboru původu klisen.
klisen.
• 16
16.. 3. 2004 Sešel se výbor svazu,
svazu, který jednal o přípravách a
programu Výroční členské schůze
schůze..
• 21
21.. 3. 2004 Výroční členská schůze měla na programu zprávy o
činnosti svazu a jezdeckého klubu za rok 2003,
2003, které si poslechlo 49
příznivců.. Bohatá diskuse byla zaměřena na dlouhotrvající správní
příznivců
řízení o uznání chovatelského sdružení a činnost v rámci FIF.
FIF.
• 25
25.. 3. 2004 Členové výboru SCHPMT se zúčastnili Výroční schůze
SCHKMS v Ostrovačicích
Ostrovačicích..

Rok 2004
• 1. 4. 2004

Ministerstvo zemědělství ČR uznává podle §5
plemenářského zákona uznaným chovatelským sdružením
pro plemeno moravský teplokrevník Svaz chovatelů a
příznivců moravského teplokrevníka (SCHPMT).
(SCHPMT).

Rok 2004
• 3. 5. 2004 Radostný výbor svazu v Kojetíně byl ve znamení
sdělení členům o uznání svazu chovatelským sdružením pro plemeno
moravský teplokrevník a přednesení nejbližších úkolů spojených s
tímto uznáním
uznáním..
• 8. 5. 2004 Výborová schůze SCHPMT konaná v Kojetíně se
věnovala přípravě chovatelských dokumentů potřebných pro chov
moravského teplokrevníka a prezentaci nového plemene MT na
veřejnosti..
veřejnosti
• 20
20.. 5. 2004 V Kojetíně se konala výborová schůze připravující
mimořádnou valnou hromadu.
hromadu.

Rok 2004
• 6. 6. 2004 36 členů se na mimořádné valné hromadě SCHPMT
konané v Uhřičicích dozvěděli o uznání plemene moravský
teplokrevník.. Dále na programu byly informace o Řádu plemenné
teplokrevník
knihy, volila se Rada plemenné knihy, členové byli seznámeni s
finančním otázkami
otázkami..

Rok 2004
• 25
25.. - 27
27.. 6. 2004 "Výstavy ušlechtilých koní PROPET Brno" se
zúčastnil se svými koňmi pan Jan Minarčík,
Minarčík, Petr Mareš, Bohumír
Soušek, Martina Nováková, Martina Karbanová, Vladimíra Stoličková,
Jaromír Dostál, Karel Rašín
Rašín,, VFU Brno ŠZP Nový Jičín a ZH s.p.
Tlumačov..
Tlumačov

• 1. 7. 2004 Výborová schůze se věnovala úpravám některých statí
stanov, zhodnocením výstavy v Brně, otázek kolem vedení plemenné
knihy a registraci koní do plemenné knihy moravského teplokrevníka
teplokrevníka..

Rok 2004
• 5. 7. 2004 SCHKMS spolek Nový Jičín pořádal " Výstavu koní na
Bubla Ransch Kopřivnice", kde kromě předvedení koní mohli
diváci spatřit sportovní ukázky.
ukázky. Své koně zde předvedli Pavel Cáb
Cáb,,
VFU Brno ŠZP Nový Jičín, Bohumír Soušek a Jaromír Dostál.
Dostál.

Rok 2004
• 21
21.. 7. 2004 Otázkami označování hříbat narozených v roce 2004 a
definicí úkolů pro radu PK se zabývala výborová schůze.
schůze.
• 27
27.. 7. 2004 Výborová schůze vyplněná hodnocením výstavy v
Kopřivnici, informacemi o schůzce v Ústřední evidenci koní ČR a
přípravou výstavy ve Skašticích
Skašticích..
• 1. 8. 2004 Chovatelské besedy se zúčastnilo 31 členů.
členů. Hodnocení
proběhnutých výstav a příprava výstavy ve Skašticích vyplnila čas
besedy..
besedy
• 23
23.. 8. 2004 Koordinací výstavy ve Skašticích a možnosti zřízení
odchovny v Hustopečích se zabývala výborová schůze.
schůze.

Rok 2004
• 30
30.. 8. 2004

Sešla se Rada plemenné knihy řešící aktuální
chovatelské otázky
otázky..

• 6. 9. 2004 Posledními body v přípravách na "I.
"I. Výstavu koní ve
Skašticích" a přípravou sestavení a vydání Sborníku moravský
Skašticích"
teplokrevník se věnovala schůze výboru svazu.
svazu.

Rok 2004
• 10
10.. 9. 2004

Proběhl "Svod
klisen
moravského
teplokrevníka" ve Skašticích
Skašticích..
• 11
11.. 9. 2004
Výkonnostní
zkoušky 3letých klisen ve
Skašticích.. Těchto zkoušek se
Skašticích
zúčastnili i zástupci svazu
svazu..
• 12
12.. 9. 2004 SCHPMT zval na
„I.
„I.
Výstavu
koní
ve
Skašticích " u Kroměříže, kde
po slavnostním zahájení mohli
diváci zhlédnout předvedení 50
koní
plemene
moravský
teplokrevník a ukázky koní pod
sedlem i v zápřeži.
zápřeži.

Rok 2004

Rok 2004
• 28
28.. 9. 2004 Členové svazu se zúčastnili oslav historického výročí
města Hulín.
Hulín. Koneckonců ono výročí totiž opravdu stálo za to bylo tomu právě 780
780.. let od chvíle, kdy se jméno tehdejší obce Hulín
poprvé objevilo v písemných záznamech.
záznamech.

Rok 2004
• Říjen 2004 Vydán Sborník moravský teplokrevník autorů ing
ing..
Josefa Volence, ing
ing.. Vincence Krybuse a kolektivu a Sborník Analýza populace moravského teplokrevníka a záměry její
regenerace a dalšího chovu autorů ing
ing.. Josefa Volence a
Vladimíra Teplého
Teplého..

Rok 2004
• 15
15.. 10
10.. 2004

Schůze zástupců chovatelů ČT, CS a MT v
Moravské Nové Vsi se za svaz zúčastnili ing
ing.. Vincenc Krybus,
Bohumír Soušek, Jaromír Dostál, ing
ing.. Jana Burešová a Božena
Soušková.. V řešení byly otázky KMK, výkonnostních zkoušek,
Soušková
komunikace s MZe aj
aj..
• 17
17.. 10
10.. 2004 V Kojetíně se konal výbor svazu.
svazu. Na programu mimo
jiné byly úpravy Řádu plemenné knihy.
knihy.
• 7. 11
11.. 2004 Setkání členů výboru se neslo v duchu jednání s ing
ing..
Josefem Volencem a ing
ing.. Stanislavem Hošákem.
Hošákem.
• 28
28.. 11
11.. 2004 Chovatelská beseda za účasti 29 členů svazu se
zabývala zhodnocením „I.
„I. Výstavy koní ve Skašticích"
Skašticích" a pozvánkou
na následující akce.
akce.

Rok 2004
• 3. - 4. 12
12.. 2004 ASCHK ČR, MZLU v Brně a NH Kladruby nad Labem

•
•
•
•

pořádaly mezinárodní konferenci „Aktuální otázky chovu koní v
ČR" v aule MZLU v Brně a v prostorách NH Kladruby nad Labem,
které se zúčastnili i členové svazu
svazu..
10
10.. 12
12.. 2004 V Ivanovicích se sešli členové SCHKMS
SCHKMS.. Na programu
byl seznam připravovaných akcí pro nadcházející rok.
rok.
12
12.. 12
12.. 2004 Setkání členů svazu ve sklípku v Hradčovicích.
Hradčovicích.
Hudba a veselé povídání bylo zpříjemněním zimního zemědělského
odpočinku..
odpočinku
15
15.. 12
12.. 2004 Členové výboru se byli podívat v Hustopečích na
možnosti zřídit zde odchovnu MT
MT..
30
30.. 12
12.. 2004 Stav finančních prostředků, počty plemenných hřebců
a hříbat se zabýval výbor svazu SCHPMT.
SCHPMT.

(Dle údajů SCHPMT zpracovala Jana Fatěnová , 2006, foto z archivu SCHPMT.)
SCHPMT.)

