Zápis z jednáním předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 9.5.2007 v Herouticích

Přítomni: Ing.Vondrouš, Ing.Nágr, Ing.Šíma, M.Perníček, MVDr.Chvátal, Ing.Regner, M.Kubištová, V.Boušková, Ing.Nováková, Ing.Mamica, L.Karásek, K.Růžička
Omluveni: D.Miksová, V.Csabi

Body jednání:
	Úvod – p.Karásek
	Závěry z konference

	povinné veřejné hodnocení posuzování koní: návrh - předseda komise by provedl slovní hodnocení, diskuse: M.Kubištová – je to potřebné, ale náročné pro posuzovatele, naše přehlídky postrádají zajímavost, vyvarovali bychom se zbytečným diskusím, současně i výchova chovatelů, K.Růžička – vyvolá se záporná diskuse, je pro, ale nepřipouštět další polemiku, zatím hodnotit výstavy, L.Karásek – hodnotit všechny akce, nutno hájit hodnotitele, Ing.Regner – pokud se bude posuzovat komisionelně, je nutno zveřejnit výsledky až po diskusi komise, M.Kubištová – nutno též vyzdvihnout klady posuzovaného zvířete, L.Karásek – nutno zpřísnit hodnocení již hříbat, MVDr.Chvátal – slovní doprovod prvním třem klisnám, po skončení soutěže možno zkonzultovat s komisařem, Ing.Šíma – hříbata lze někdy problematicky předvést, klisny – hodnocení ústně, přehlídky – dobrá tabulka pro hodnocení, oblast – dát chovatelům kopie tabulek, finále po pauze zhodnotit ústně, zvážit zda je správně nastaven interval rozpětí bodů pro zařazení do oddílů PK, v KMK není časový prostor, Ing.Nágr – velký počet bonitérů pro posuzování, chyba v systému – ve světě se hodnotí partie, ne exteriér jako takový, těžké hodnocení mechaniky pohybu (např.špatní předváděči), Ing.Mamica – o chovat.morálce, souhlas se slovním hodnocením, sdělovat přednosti, jednou známkou se musí klisny dostat do pořadí, více se zamýšlet nad školením, Ing.Vondrouš – souhlas se vzděláváním, Ing.Šíma – v podvečer chovatelskou besedu s členy RPK, M.Perníček – hodnocení inspektory na podobném „mustru“ po celé republice

      Závěr: slovní hodnocení ano - na svodu není problém, výstavy – dát čas komisi, aby se 
      shodla na kompromisu
	Příspěvky na AP, KT pouze pro členy – návrh: nastavit časový horizont pro zaplacení čl.příspěvku delší, mělo by se vycházet z definice členství ve stanovách – závěr: pro rok 2007 výhody poskytované svazem jsou pro řádné členy, kteří zaplatili k dnešnímu datu, „pročistí“ se databáze členů – kteří 2.rok nezaplatili, budou odstraněni z databáze, poté musí podat znovu přihlášku a uhradit zápisné, možno je zveřejnit na internetu

2920 AL CAMPO – příspěvek na zabřezlou klisnu, hlasování: pro 6 členů předsednictva
	zpoplatnění chovných koní – nutno během roku zrychleně aktualizovat stavy koní, doplnit do zápisu z konference – platné pro rok 2008, znovu zápis ověřit, návrh Ing.Šímy – nutno zkonzultovat (p.Karásek, Ing.Nováková) s p.Nágrovou systém aktualizace, každý chovatel zaplatí pouze aktuální stav koní ve svém majetku
	dopis pro majitele plemenných hřebců – od data zaplacení poplatku za udělení výběru, nutná synchronizace činností – seznam hřebců, distribuce rejstříků, kontrola plateb, atd., nutno vypracovat propojený program – data k chovatelům kompletní, při importu březí klisny se bude akceptovat pozdní datum zaplacení výběru, pro rok 2008 je nutno uhradit poplatek do 15.1.2008. Nutno připravit celý mechanismus – Rada PK.
na internet zveřejnit hřebce, klisny zařazené do AP ČT, veškerou problematiku členství, udělení výběrů, atd.
	körung mladých hřebců – projednání s p.Martincem – aby předsednictvo napsalo žádost s přesnými definicemi požadavků + finance, v čí režii, atd. Nutno vytvořit metodiku následného zkráceného testu – Rada PK.
	změna v řádu – hřebci - při zařazení do plemenitby – doplnit slovo včetně – zveřejnit na netu
KMK – M.Kubištová – co s hřebci, kteří startovali bez předvýběru, dopis na ČJF na závažné porušování základních pravidel pořádání KMK dle obecných podmínek bod č.1. obecné zásady. Žádáme Vás o vyřazení těchto hřebců z výsledkové listiny (anulaci výsledků).
	Finále přehlídky tříletých klisen – 15.9.07, ZH Tlumačov, doprovodný program námi pozvaných10-12-ti hřebců plemene ČT pro skokovou soutěž, event.bývalé šampiónky, vícešampiónky přehlídek s hříbaty, důležité udělat show pro diváky, K.Růžička připraví na     
            příští zasedání program.
	zařazování klisen do AP – klisny od 3.4.2007 – platí, klisny, které splnily dříve jsou zařazené

dokončit TO Duda – žádáme revizní komisi, aby znovu projednala své mylné rozhodnutí (na základě stížnosti chovatelů), prošetřit všechny chovatele, kteří měli v dané TO ustájeny hřebečky
	uznání zkoušek výkonnosti hřebců na Slovensku – návrh RPK – všichni hřebci budou posuzováni individuálně, zkoušky nezpochybňovat
	stížnost p.Kříže na hodnocení finále skoku ve volnosti – komisaři si byli vědomi již od začátku, že je desetibodová stupnice, soutěž byla nastavena tak, že se odečítá hned, skoky prvních klisen nebyly adekvátní vyššímu bodovému hodnocení, děkujeme za připomínky.
	Smlouva s ČJF o podílové úhradě nákladů na zpracování výsledků – stanovit tři lidi, kteří problému rozumí a  mohou řešit případné problémy – Ing.Nágr, Ing.Šíma, K.Růžička, V.Boušková, hrazení oprav, revizí – dle návrhu, přístupy do „KODUKU“ - UCHS, ČJF. Pokud dá SCHCS písemný souhlas ke zveřejnění dat v plemenitbě klisen zapsaných ČT, SCHČT zveřejní kompletní data. Telefonováno Ing.Müllerovi – názor SCHCS je, že tato data jsou interní, SCHČT zašle písemnou žádost do Pardubic. Úspěšnost – 95 % správných výsledků – rozdělit do dvou fází (80% sběr z terénu, po odstranění nedostatků 95%). Vydání Ročenky sportovních koní považujeme za součást celoroční práce a výstup z programu „KODUK“ za sledované období, v tomto znění zapracovat do smlouvy.
	Smlouva s EK s.r.o. -  na příštím jednání
	komise na 1.předvýběry – Tlumačov – stejná komise jako ZZV hřebečků – p.Eremiáš, p.Růžička, Ing.Mamica, Písek + 2.předvýběry – Ing.Vondrouš, Ing.Regner, Ing.Šíma
	relace – pokyny pro Ústřední evidenci chovu koní pro tisk sestav, vystavování POP na narozená hříbata – kompletní 2generační původ (matka po otci nebo s reg.číslem) + hříbě se pálí symbolem plemenné příslušnosti na stehno.

Zapsala: Ing.Nováková

Zápis z RPK ČT, konané dne 9.května 2007 v Herouticích:
 
1) Klisna 7/297 TEREZA může být zapsána do PPK ČT
2) 02/24 GAIDA , ruský jezdecký kůň, schválen zápis do PPK ČT
3) Hříbě HARMONIE z klisny HILLARY, test ověřil původ, může být vydáno OOP
4) PRZEDSWIT MAKEBO - nesplňuje podmínky pro zařazení do AP ČT
5) Hřebec GASPARI I může být zapsán do PKH
6) Hřebci TOY DE MAZIERE, DORMAN DU PUY, FAVORY - převezmeme původy od PK CS a mohou být zapsáni do PKH
7) Klisna MERLIN - nemá OOP, nemůže být zapsána do PK ČT
8) Inseminační dávky hřebce CONDOR - doložit potvrzenou fotokopii OOP 
9) Hřebec RED FERNET- odročen, RPK rozhodla, že hřebec může být přihlášen k PK až po posouzení potomstva.
 
Zapsal : Ing.Regner
V Herouticích dne 9.5.2007








