
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK ČT – Písek, 17.7.2014

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

Omluveni: K.Růžička, J.Kobza

Body jednání: 
	Mistrovství ČR – SCHČT vyhlásila klisna 21/499 ADÉLA-S (nar.2002, po 235 Dietward-7, majitel: Ing.L.Bittner, Vyškov) – byla předána deka a bunda pro jezdkyni (kladné hodnocení veřejnosti).


	3.předvýběry hřebců Písek – bylo předvedeno všech 7 hřebců, vybráno bylo 5 hřebců, nebyli vybráni hřebci: CASALL´S AHORN (po Casall) a 52/244 FLYINGE GUCCI (po 1477 Flyinge Garibaldi 901)

Komise zůstává stejná i při kontrolním dnu i při ZV (Ing.Mamica st., Ing.Jiskrová, Ing.Civišová, Ing.Regner a J.Kincl).

	Na MZe ČR byla schválena „Koncepce chovu koní v ČR“ – umístěna na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 


	Stránky SCHČT na Facebooku (spravuje Martina Cerhová) – operativnost, kladně hodnoceno chovatelskou veřejností


	Webové stránky SCHČT – V.Boušková seznámila přítomné se dvěma návrhy podoby stránek SCHČT – oba návrhy byly předvedeny na počítači – bylo hlasováno

Závěr: odhlasována verze od firmy Web4C (5 pro, 2 proti)

	Odsouhlaseno zaslání dopisu na ČJF se žádostí, aby zajistila uvádění plemenné příslušnosti na startkách a ve výsledkových listinách v zahraničí (vyřizuje M.Perníček)


	Lanaken 2014 – na 6 divokých karet se hlásí 5 koní, s tím souvisí přihláška do WBFSH, dnes podepsána a následně odeslána. Komunikaci ohledně vstupu do WBFSH má na starosti Ing.H.Civišová.


	Plemenitba svazových hřebců 2014
	rekapitulace počtu zapuštěných klisen jednotlivými hřebci


	Finále KMK Zduchovice:

konkrétní návrhy na program, časový harmonogram celé chovatelské akce – Ing.H.Civišová, M.Perníček
	komise pro tříleté klisny: Ing.Regner, Ing.Jiskrová, J.Kincl st., J.Lošáková, V.Štěrba
	komise pro hříbata: J.Rédl, Ing.Mamica ml., MVDr.Lysák, R.Klos, M.Kubištová
	komise pro přehlídku výkonných koní Zduchovice: V.Boušková, J.Lošáková, V.Štěrba
	komise pro přehlídku výkonných koní Humpolec: V.Boušková, Ing.Mamica st., K.Růžička



	Návrh změn ve Stanovách SCHČT – nejvýznamnější změny:
	rozdělená hlavní a vedlejší činnost svazu
	hlasování o neveřejné členské základně (jednohlasně pro)

„zabezpečuje vlastní chovatelskou činnost“ – jednohlasně odhlasováno
„je samostatným chovatelským spolkem“, členství – odhlasováno
	„dílčí členská schůze“, statutární kolektivní orgán – „Výbor“ , „Rozhodčí komise“ – odsouhlaseno
	čtyřleté volební období - odhlasováno

	Nabídka Ing.F.Lomského – udělal dotisk slovníku jezdectví a vozatajského sportu (i s částí chovatelskou, veterinární, apod.) – odsouhlasena objednávka 30-ti kusů 


	Žádost L.Paláskové o poskytnutí „evidence koní na jižní Moravě“ (diplomová práce na téma: „Rozvoj chovu a užití koní v ČR.“– informace pro SCHČT nejsou dostatečné, žádáme o doplnění informací (jaká škola, jaký konzultant, konkrétní data,  pro koně jakých plemen….apod.)


	Pojištění v rámci SCHČT – odpovědnosti za škodu – pro předvaděče, pro 9 členů předsednictva – jednohlasně odsouhlaseno


	Neplatiči za rok 2013 – závěr: poslední dopis těmto neplatičům od JUDr.Žárské, pokud neuhradí, bude jejich seznam zveřejněn na stránkách SCHČT.


	V podzimních měsících se uvažuje o účasti na jedné z chovatelských akcí u některého ze zahraničních chovatelských svazů.


Zapsala: Ing.Nováková



