Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK ČT – Heroutice, 14.11.2014

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

Body jednání: 
	Přivítání předsedou, panem M.Perníčkem a rekapitulace programu předvýběrů hřebců

sobota 9,30 hod. – zápis starších hřebců
	následuje lonžování drezurních hřebců (povoleny bandáže) 
	následuje skok ve volnosti skok. a drez. hřebců

	Stanovy SCHČT (pracovní verze) se vyvěsí na web SCHČT dne 17.11.2014. Připomínky budou evidovány pouze písemné nejpozději do 31.12.2014 se zdůvodněním a s návrhem změny. Odpověď bude zasílána ke každé připomínce zvlášť.


	Zajištění servisních služeb pro SCHČT od roku 2015

	zpracování podmínek výběrového řízení nebo jiné formy zajištění terénních služeb pro vedení PK ČT pod vedením předsednictva ČT. 
	pracovní skupina: K.Růžička, M.Perníček, M.Kubištová, MVDr.Lysák, Ing.Civišová, J.Kobza, V.Boušková, J.Kincl
	verze pro uvedení do praxe od r. 2015 bude předložena předsednictvu k připomínkování 10.12.2014 v Bořeticích.


	D.Mudrochová – seznámení se stavem webových stránek SCHČT, PK ON-LINE

	jiná podoba PK ON-LINE
	nutno dopracovat provázanost mezi programem z ÚE a Morganou
	potřeba dohledat zpětně původy koní
	zakomponování PK OF-LINE
	nutno urychleně dokončit a uvézt v život novou verzi: odpovídá V.Boušková a ing.O.Mamica


	Na pozvání ředitele hřebčína v Topolčiankách byla uskutečněna pracovní návštěva Slovenska. Zúčastnili se jí  M.Perníček, K.Růžička a MVDr.Lysák. Byly projednány formy možné spolupráce a M.Hallo s F.Gracz přijeli pozvání od SCHČT k dalšímu jednání.  


	KMK 2015

	byly určeny termíny a místa konání kvalifikací a finále 2015 ve všech disciplínách
	zásady KMK 2015 budou novelizovány na počátku roku 2015 ve spolupráci s komisemi ČJF pro dané disciplíny. 


Různé: 
	příští rozšířené jednání předsednictva, rady RPK, RK ČT – 10.12.2011 Bořetice – budou pozváni ředitelé ZH, komisaři KMK, zástupce ČJF
	M.Kůstková nafotila v průběhu roku koně plemene ČT ve sportu – bude zveřejněno v Ročence SCHČT 2014

schválen zápis z RPK ČT
	návrh zaslat všem chovatelům ČT na konci roku dopis s rekapitulací roku 2014, s výčtem 
           činností SCHČT, s PF a s pozvánkou do řad členů SCHČT
	do Bořetic garanti připraví kalendář akcí 2015
	schválena odměna V.Bouškové, M.Kůstkové a Š.Votavové (fotodokumentace, příprava katalogu na předvýběry hřebců)

zapsala: Ing.Nováková

