Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 12.6.2007 v Písku

Přítomni:   
p.Karásek, p.Růžička, Ing. Nágr, p.Miksová,  p.Kubištová, p. Boušková, Ing.Vondrouš,  Ing.Regner, MVDr.Chvátal, Ing. Mamica

Program jednání:	1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
			2. Körung hřebců
			3. Výstava – Lysá nad Labem
			4. Metodika zkoušky hřebce v körungu
			5. Přehlídka tříletých klisen - finále 
			6. Šampionát „Cena českých chovatelů“ v Písku
			7. Kontrolní den - Pardubice
			8. Předvýběr hřebců 
			9. KMK
                                  10. Nový členové
                                  11. Přístup k databázi KODUK


1.	Zveřejnění klisen a hřebců na internetových stránkách – V. Boušková – chybí 
seznam evidovaných koní, p. Karásek - Al Campo není akceleračním hřebcem, pouze 
preferovaným – opravit v katalogu
MVDr.Chvátal – v počtech koní se ÚE  neshoduje  se Statistickým úřadem, 
K. Růžička – včas a několikrát zveřejnit systém zpoplatnění chovných zvířat
p. Miksová – vysvětlit co znamená preferovaný hřebec – p. Karásek vysvětleno v 
ročence
2.	Körung  hřebců – SCHČT by mělo adresovat dopis In Expo Group,  ceny ustájení, 
ozvučení, pořadatelská služba, pronájem areálu, 
Ing. Nágr – mělo by se to nechat celé jako akce Ing.Martincovi
K. Růžička – nároky SCHČT je nutno předložit
3.	Výstava v Lysé nad Labem – SCHČT do konce června musí předložit žádost o 
dotace na výstavu, řádově 440.000,-Kč, dotaz na Ing. Machka – která dotace – 9.A.a.2.b) – Pořádání přehlídek a výstav  hospodářských zvířat, žádat může pouze uznané chovatelské sdružení, p.Karásek vyvolá společné jednání ohledně výstavy a pořádání körungu s Ing. Martincem, kterého se zúčastní p.Karásek, Ing.Nágr a Ing.Nováková. Budou upřesněny podmínky a požadavky obou stran a předložen návrh smlouvy.
4. 	Metodika zkoušky hřebce v körungu
RPK měla předložit návrh metodiky körungu a následně zkráceného testu a změny Řádu plemenné knihy – zpracuje do příštího zasedání, p. Karásek – navrhuje přidat do zkoušky pro koně i terénní zkoušky, Ing.Nágr – je důležité dohodnout se, zda kůň půjde do testu, nebo se dostaví ke zkoušce, nebo absolvuje celý test, Ing.Regner, Ing. Mamica, Ing.Nágr se přiklání k účasti pouze na závěrečné zkoušce.
5. 	Přehlídka tříletých klisen - finále - 15.9.2007 Tlumačov
Doplňující program – K. Růžička – bude předveden preferovaný hřebec pro rok 2007 – Al Campo, bude uspořádán skok mini-maxi pro hřebce plemene ČT, budou předvedeny pozvané plemenné klisny -  šampiónky ČT s hříbaty. Návrh finanční podpory SCHČT – 25.000,-Kč – odsouhlaseno 4 pro, 2 proti
6. 	Šampionát „Cena českých chovatelů“ v Písku 
	Návrh finanční podpory SCHČT – 25.000,-Kč  - odsouhlaseno 4 pro, 2 proti

7. 	Kontrolní den – Pardubice, kontrola pořadatele KMK – Pardubice, zúčastní se Robert Smékal – stavitel parkurů KMK, Karásek Ladislav, Ing. Nováková Markéta 
Ing. Nágr – hlavní problém  je v případě nepříznivého počasí a závodech na pískové  ploše, tato nestačí pro opracoviště a zároveň kolbiště, okolo písku není zázemí pro  diváky a pro rozhodčí.
8. 	Předvýběr hřebců
	Do předvýběru nastoupilo celkem 
	17/684 Blaník – nevybrán
	54/48   Carinus – vybrán
	44/28	Landiet – nevybrán
	52/578 Limit – N – vybrán
	42/595 Lionel - vybrán
	30/404 Mr. Catrick – nevybrán
	25/612 Net - vybrán
	Revando – nevybrán
	Happy Herman – nevybrán
	Zyne Edelheid S - vybrán
9. 	KMK
	problém semifinále, koně registrovaní ve dvou oblastech – jeden jezdec – stejný datum 
semifinále, návrh na změnu termínu pro Opavu
	předsednictvo rozhodlo 1 pro změnu, 3 proti, 2 zdrželi se hlasování, změny v semifinále 
KMK nebyly schváleny
10.	Noví členové – přihlášky: Alena Pillerová – Pelhřimov, Nepraš Jan – Královský Písek,         Spáčilová Lenka -  Cheb,   Živníčková Eva  - Hradec nad Moravicí, Jurášová Ludmila – 
Chlumín,  Caletková  Andrea – Nahošovice, Dvořáková Radka – Rynárec, Dobiášovská 
Vlasta – Měník.
jednohlasně odsouhlaseno přijetí za řádné členy SCHČT
11.	Přístup k databázi KODUK – odročeno, z důvodu nekonání schůzky s ČJF


zapsala: Kubištová Michaela
ověřil: Karásek Ladislav

