

Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK ČT – Heroutice, 10.6.2014

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

Body jednání: 
	Svody klisen: diskuse ohledně vysokého počtu svodových míst a malého počtu klisen zapisovaných do PK ČT na jednotlivých místech, nutno udržet systém centrálních svodů, 

i vzhledem k pozici SCHČT k MZe,  hodnocení klisny při zápisu do PK je nejdůležitější hodnocení v životě klisny
	návrh od roku 2015: aby se majitelé klisen přihlašovali k jednotlivým svodům (eventuálně na počátku roku SCHČT obešle majitele v daném roce tříletých klisen o možnosti zápisu klisen do PK ČT a o přihlášce na toto hodnocení)


	garant pro severní Čechy (osoba zprostředkující komunikaci mezi SCHČT a chovateli v této oblasti) – Bc.Jana Burešová, Všetaty – jednohlasně odhlasováno


	Přestavba webových stránek SCHČT pokračuje, největší problém bude s přenosem dat v rámci PK ON-LINE (program v MS DOSu).


	Do 17.7.2014 bude doplněna a podepsána statutárním zástupcem konečná podoba žádosti o vstup SCHČT do WBFSH.


	Naskladnění do 70-ti denního testu: 17.7.2014, ZH Písek – komise: J.Kincl, Ing.Regner, Ing.Mamica st., Ing.Jiskrová, Ing.Civišová

	poslat majitelům hřebců písemnou pozvánku na tuto akci


	Odhlasován příspěvek na jezdecké závody „VIII.Cena českých chovatelů“, které pořádá TJ SOKOL HŘEBČINEC PÍSEK o.s. ve dnech 14.-15.6.2014, ve výši 20.000,- Kč.


	Odsouhlaseno konání přehlídky výkonných koní v Humpolci (všestrannost) – u příležitosti finále soutěží Zlaté podkovy (ve dnech 22. – 24.8.2014) a přehlídky výkonných skokových a drezurních koní ve Zduchovicích (ve dnech 5.- 7.9.2014).


	Ing.Jiskrová – BLUP – schůzka v Uhříněvsi – Ing.Müller za PK CS přítomen, A.Pejosová – zpracování a zadávání výsledků, Ing.Přibyl a Ing.Müller žádají o projednání předsednictvem SCHČT: aby výhry byly vypláceny všem zúčastněným koním, předsednictvo s poslední úpravou Zásad KMK s povolením startu valachům a rozdělení finanční částky pro čistě absolvované parkury považuje toto za vyřešené a toto odsouhlasil i předseda SCHCS Ing.Müller na společném jednání na MZe (dne 15.11.2012). Svaz CS (Ing.Müller) řeší problém pouze ve skokových KMK, nikoli v ostatních disciplínách (drezura, všestrannost).

            Závěr: Ing.Jiskrová informovala předsednictvo o návrhu Ing.Müllera upravit Zásady KMK, 
            v případě jiných požadavků požadujeme o podání v písemné formě.

	M.Kubištová – zprávy ze Sektorové rady MZe ČR.


	Předvádění koní je možno v barvě oblečení dle volby předvádějícího (možná i zelená i modrá verze) s logem SCHČT.


	 Sazba za připouštěcí poplatek koní nezapsaných do PK ČT u členů – účtováno jako členovi SCHČT – odhlasováno (7 pro, 1 proti).


	 Předvýběry hřebců 2014 – stejný časový harmonogram jako v loňském roce.


	Finále KMK 2014 Zduchovice: diskuse o programu a organizaci

Program sestaví ve spolupráci s pořadatelem – Ing.Civišová, M.Perníček
Návrh uspořádat parkur pro koně českého chovu – cca 135 cm – 7-letí – večerní skákání.
Stavitel parkuru v posledních kole a ve finále Zduchovice bude německý stavitel Josef Mayer.

	V.Štěrba - Program Morgana

– tento program je ve vývoji, postupně je doplňován a zdokonalován, navázáno jednání mezi programátorem ÚE – V.Teplým a autorem programu Morgana.

	Vzdělávací semináře – školení chovatelů

	doplnění termínů vzdělávacích akcí v rámci Zvýšení konkurenceschopnosti chovu koní 1. program PRV
projednáno podzimní akce do 20-ti osob srpen (přesný termín bude upřesněn) Podlůší (odp.osoba A. Kučera), téma: zařazování mladých plemenných koní do plemenných knih a 22.8. Bernartice (J. Rédl) – ekonomické aspekty chovu koní, spojené s exkurzí po německých farmách zaměřených na chov koní, 24.9. Písek při 70-denním testu, nad 20 osob, téma: lineární popis koně, hodnocení exteriéru, zootechnické ukazatele, prezentace a fotografování koní, 28.10. Měník při TO (M. Kubištová), téma: hodnocení koní a připařovací plány, 14.-15.11. Heroutice při II. předvýběru (M. Perníček), téma: testace koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti a dědičnosti



Z jednání RPK:
	Klisna 31/151 GAMBA může být zapsána do PPK ČT.


Zapsala: Ing.Nováková


