Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK ČT  - Velký Rybník, 27.2.2014

Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, J.Kincl, Ing.Jiskrová, R.Klos, Ing.Civišová, MVDr.Lysák, Ing.Mamica st., Ing.Mamica ml., Ing.Regner, J.Rédl, V.Boušková, M.Kubištová, J.Kobza, Ing.Nováková
Omluveni: Ing.Regner

Body jednání: 
	Oblastní schůze:

	jihomoravský kraj – K.Růžička, J.Kincl, MVDr.Lysák, Ing.Jiskrová – schůze proběhla v klidu, konstruktivně, prezentace programu Morgana,  častý dotaz proč SCHČT nezařadilo hřebce ERC Mnětice do PK ČT
	západní Čechy – J.Rédl – též velice klidná schůze, s nabídkou letáků SCHČT, hřebců, odstoupení hospodářky Západočeského svazu z funkce
	jihočeský kraj – opět diskutovány stanovy a svazoví hřebci 
	středočeský kraj – účast 40-ti členů, diskuse s JUDr.Staňkem


	návrh rozesílat pozvánky na oblastní schůze e-mailem, do příštího roku sehnat

 e-mailové adresy členů, zadat do databáze 

	Příprava konference – Humpolec, 10.4.2014

	řídící schůze: MVDr.Lysák

každá komise bude mít přednáškový vstup
detaily budou upřesněny na příštím zasedání předsednictva
přednáška JUDr.Staňka na právní subjektivitu v oblasti chovu koní

	Po kontrole FÚ – KMK za rok 2012 byl SCHČT vyměřen doplatek ve výši 9.955,- Kč (chybně uvedené náklady třetí strany – Ing.Ladislav Krulich-La-Bohéme – předloženy faktury včetně DPH). Odsouhlaseno, že tato částka bude vykompenzována s Ing.Krulichem při organizaci finále KMK 2014.


	MVDr.J.Dražan – setkání zástupců UCHS na MZe ČR – stanovena komise pro vypracování „Koncepce chovu koní“ na další roky, nejdříve nutno vyhodnotit jednotlivé šlechtitelské programy, příslušných jednání se budou účastnit zástupci nejsilnějších organizací – ASCHK ČR a SCHČT

	zástupci SCHČT a ASCHK zažádají o schůzku s novým ministrem zemědělství


	Oblastní kola skoku ve volnosti

	ve finále by mělo být 24 klisen (z každé oblasti postupují 3 klisny + 1 náhradnice)

7.000,- Kč příspěvek na organizaci oblastního kola
svazový úbor
již funguje program Morgana
komise pro hodnocení finále: Ing.Jiskrová, J.Rédl, Ing.Mamica st., S.Hošák ml., MVDr.Lysák

	Návrh Rady PK ČT na změny v 70-ti denním testu pro drezurní linie hřebců

	zařadit drezurní úlohu

snížit skokovu zkoušku ve volnosti o 10 cm, vypustit parkur
	zařadit lonžování


	v hodnocení jezditelnosti dát vyšší koeficient

zodpovídá dodat v konečné formě do 10.března Ing.Jiskrová

* návrh na změnu zařazení klisen v teplokrevném typu do PPK ČT 
Závěr: zápis klisen v teplokrevném typu do PPK ČT proběhne na základě individuálního posouzení Radou PK ČT po zaslání kompletního původu posuzované klisny. Nutno vnést do ŘPK ČT do 10.března (Ing.Jiskrová).

* návrh na 5.člena RPK ČT – Václav Štěrba – jednohlasně schváleno
Bude pozván na zasedání 28.března do Otrokovic, kde mu bude předána pověřovací listina. Zajistí Ing.Nováková.

* jmenování komise na zápis hřebce Frenchman ve stáji Mustang – v pondělí 3.3.2014 – M.Perníček, Ing.Mamica st., J.Kincl

* komise pro zápis hřebců z ERC Mnětice – M.Perníček, J.Kincl, Ing.Mamica st., K.Růžička, MVDr.Lysák, J.Kobza – při zápisu žádáme přítomnost Ing.Zdeňka Müllera – 6.3.2014, 10,00 hodin.

	Jarní vzdělávací akce:

	Šenov u N.Jičína – 15.2.2014 - Výživa koní a problémy spojené s výživou koní

Měník – 16.3.2014 – Úprava a ošetření končetin narozených hříbat, systém přímých plateb po roce 2013, program rozvoje venkova po roce 2013.
	16.3.2014 – Velké Němčice - Úprava a ošetření končetin narozených hříbat, systém přímých plateb po roce 2013, program rozvoje venkova po roce 2013.
	Heroutice – 24.- 26.3.2014 – Moderní metody remontního výcviku – lonžování, skok ve volnosti, obsedání tříletých hřebců a klisen, výcvik a příprava koně na prodej, předvádění koní na ruce (s Christopherem Bauerem a Uwe Hannoverem)
	návrh na zorganizování školení „Fotografování koní“

	Odsouhlasen přesun kanceláře SCHČT do bývalého bytu v areálu ZH Písek. Jsou projednávány podmínky přesunu.


	Nutno dokončit co nejdříve přihlášku pro  zápis SCHČT do WBFSH (již jmenovanou skupinou v rámci SCHČT pod vedením ing.Hany Civišové).


	 V rámci jarní výstavy v Lysé nad Labem – 19.- 22.3.2014 – budou předvedeni všichni tři svazoví hřebci – jednohlasně odsouhlaseno. Zodpovídá M.Perníček.


	Stížnosti chovatelů na způsob předvedení hřebců při školení držitelů hřebců v ZH Tlumačov dne 14.2.2014. Nutno řešit situaci v Zemském hřebčinci Tlumačov na vedoucích postech. Řešit ve spolupráci s ASCHK a MZe.


	Různé:

	J.Kincl – upozornění na vysoký počet míst zápisů  klisen v celé republice (57)- diskutováno
	Odsouhlaseno dokončení Morgany a finanční vyrovnání. Zodpovídá J.Kincl.
	pro zápis klisen platí garanti jednotlivých oblastí, klisny obdrží cedulky + protokoly ze zápisu
	návrh na vytvoření oddílu klisen ELITE AP ČT ( podmínka RTG, výkonnost, apod.) –pro zkvalitnění šlechtitelské práce a zlepšení prodejnosti koní nutno co nejdříve realizovat. Nutno diskutovat na dalších jednáních.

Další předsednictvo se uskuteční 28.března 2014 v Otrokovicích.
Zapsala: Ing.Nováková

