Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK ČT – Velký Rybník, 21.10.2014

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

Body jednání: 
	Vyhodnocení Finále KMK (24.ročník)

	Z.Motyginová oslovila celou řadu chovatelů se žádostí o komentáře, vyjdou v listopadovém Jezdectví.
	zahájeno jednání – finále KMK ve všestrannosti 2015 by se konalo v Humpolci
	do 15.11.nutno sestavit kalendář akcí na rok 2015, finále skokového KMK v r.2015 se uvažovalo v Nových zámcích. Nové Zámky – žádají pouze o kvalifikační kola, o finále požádají v roce 2016. Finále KMK se bude v příštím roce konat opět ve Zduchovicích
	odsouhlasena odměna pro Ing.Civišovou, M.Perníčka za organizaci finále KMK2014 ve výši 5.000,- Kč


	Vyhodnocení 70-ti denního testu hřebců Písek

Ing.L.Mamica – koně byli velmi dobře připraveni, Dark Diamond mohl být lépe předveden na ruce,  mechanika pohybu  hřebců je hodnocena v rámci celých zkoušek, nízký temperament i nakrmenost tlumačovských hřebců

	Hřebci SCHČT:

	Lantino, Dark Diamond – v hřebčíně Sprehe

Scyris – nyní v Herouticích
	Clin d´Or ČT – nyní v Opavě

Další jejich působení je v jednání.
Názory: - střídat působnost hřebců – Čechy, Morava

	diskuse ohledně žádosti L.Kozáka ml. o zápis hřebce CASALL´S AHORN do PKH ČT


	Körung hřebců Heroutice 2014

	po vyhodnocení RTG by se körungu mělo zúčastnit 29 mladých hřebců, 2 starší hřebci

komise:  Ing.Jiskrová, Ing.Mamica st., Ing.Regner, K.Růžička, J.Kincl, předseda komise pro mladé hřebce: Ing.Mamica, pro starší: K.Růžička
	předvaděči: Z.Hrnčíř, F.Žlábek, M.Drozdek, D.Kubišta, K.Růžička, J.Rédl, Ing.H.Civišová
	propagace: V.Boušková, Š.Votavová navštíví majitele hřebců a pořídí fotodokumentaci do katalogu
	komentátor: Ing.Holík
	během akce bude probíhat školení chovatelů v rámci vzdělávacího projektu Zvýšení konkurenceschopnosti chovu koní 1., po oba dva dny, rozeslat pozvánky s přihlášky + propagace na webu, max. do 20 osob, téma školení: Testace koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti a dědičnosti 

	Výběrové řízení na pracovníky pro práci v zemském chovu

	návrh uspořádat zjednodušené výběrové řízení, vedení „Soutěžního dialogu“
	termín: 26.11.2014, Heroutice – Soutěžní dialog

výběrové řízení: Bořetice, prosinec
	pracovní skupina, která bude řídit celý výběrový proces: M.Kubištová (kontrola správnosti legislativy), K.Růžička, J.Kobza, Ing.Civišová, MVDr.Lysák – jednohlasně odsouhlaseno


	J.Kincl – vyhodnocení ZZV klisen

Celkem v evidenci 380 narozených klisen, svodů klisen se zúčastnilo 165 klisen.
Celkem 189 klisen vykonalo ZZV klisen.
	diskuse k rozesílání pozvánek na jednotlivé svody


	Odchovny hřebečků

	malý počet naskladněných hřebečků v letošním roce


	Stanovy SCHČT

	připomínkování nových stanov předsednictvem a radou plemenné knihy.  


	Nutno zaurgovat e-mailem WBFSH – Ing.Civišová.


	 Konference Brno 21.11.2014

	Ing.Jiskrová – pozvánka pro všechny zúčastněné


	 Ročenka 2014

Odhad PH, kontrola dědičnosti – Ing.Jiskrová
Odchovny pro rannou testaci – Ing.Civišová
Přehlídka hříbat – R.Klos
Přehlídka klisen – Ing.Jiskrová
70-ti denní test – Ing.Mamica
Finále KMK – V.Boušková
Zápis starších hřebců do PKH – Ing.Štěrba
Předvýběry hřebců – Ing.O.Mamica
Zápisy klisen do PK – J.Kincl
ZZV klisen – Ing.Civišová
Přehlídka výkonných koní Zduchovice – V.Štěrba
Rozbor některých rodin – V.Štěrba

	Schválen zápis RPK z 21.10.2014


	Různé:

	Na jednání do Bořetic připravit stručné návrhy na změny v Řádu PK, ZŘ.
	M.Kubištová – informace o vydávané knize „Podkovářství“, žádost o příspěvek od SCHČT

      Závěr: jednohlasně odsouhlasena částka na reklamu v této knize ve výši 30.000,- Kč.
	Nabídka K.Damborské na spolupráci při organizaci různých akcí – předsednictvo SCHČT bere na vědomí
	Na Žofíně již nebude probíhat vyhlášení „Koně roku“ v režii ČJF, Z.Motyginová oslovila SCHČT, zda nebude mít zájem o spolupořádání a finanční podporu vyhlášení „Koně Roku“ – závěr: předsednictvem nedoporučeno
	K.Růžička, M.Perníček, MVDr.Lysák – 29.- 30.10.2014 – výjezd na Slovensko - chovatelské setkání  – Marko Halló, Ing.Gracz
	Možnost účasti na jedné z chovatelských akcí v zahraničí.


Zapsala: Ing.Nováková


