
Zápis z jednání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 24.8.2007 v Humpolci

Přítomni: p.Karásek, Ing.Nágr, Ing.Regner, Ing.Mamica, MVDr.Chvátal, p.Miksová, Ing.Vondrouš,
                Ing.Šíma, p.Csabi, p.Boušková, Ing.Nováková, p.Růžička, p.Filařová, M. Kubištová

Omluveni: M.Perníček

Body jednání:
	p.Karásek – dotace z MZe na rok 2007 – MZe musí respektovat pokyny EU z Bruselu, v dalším období čeká SCHČT jedna ze tří variant: a) dotace zůstanou ve stejné výši jako v roce 2006, b) dotace budou vyplaceny formou prokázání přímých nákladů na vedení PK, c) nebudou proplaceny dotace na KMK, ZV klisen, krácena PK


	jednání v Pardubicích se zástupci jednotlivých UCHS, ČJF, MZe, ředitelů hřebčinců + kontrolní den KMK

- KMK – po finále nutné vyhodnocení, již teď známo, že semifinále je víceméně nadbytečné, nutno řešit
- kontrolní den – nově založený živý plot okolo pískového kolbiště, požadavek pevného hrazení
- Ing.Nágr – obdržel připomínky na semifinále – ceny na finále KMK neustále rostou, nejasné propozice na semifinále
- V.Csabi – není zastáncem myšlenky, aby se finále KMK konalo pouze v Pardubicích, záleží na nejlepší nabídce a podmínkách pro soutěž
- 2.10.07 v Pardubicích – schůzka o propozicích KMK na rok 2008, V.Csabi bude přítomen tomuto jednání
- otázka hřebčinců – návrh CS: hřebčince by měly být nápomocni při řešení problémů chovatelů (výcvik remont, atd.), SCHČT problémy s hřebčinci nemá, návrh prodejního střediska pro UCHS – nelze!!!, CS požaduje zápis hřebců zapsaných v PK ČT i do CS. Hřebčince odmítají další náklady na zápis hřebců do PKH, výběr. Závěr: hřebčince požádají o zápis hřebců do PK CS na rok 2008, PK CS nebude požadovat poplatek za udělení výběru
- nedostatek fundovaného personálu ke koním
- PK CS zatím nerozhodlo o tom, zda zveřejní na PK ON-LINE ČT koně narozené s plemennou příslušností CS z matek ČT
- případy, kdy je narozený kůň s pl.příslušností CS, ale majitel si toto nepřál, oznámit PK CS
- hřebčince předkládali MZe své koncepce
- testační odchovny – CS zašle na MZe změnu řádu tak, aby podmínky pro TO ČT i CS byly totožné
 - problematika společných testačních odchoven pro koně všech UCHS – odročeno
- otázka Equiservisu konzulent – zápis klisen do obou PK – nutná jiná sazba za tento zápis
- PK CS účtuje 1.100,- Kč za registraci hříběte včetně čipu, genotypu, cestovních náhrad
- ZV klisen – PK CS akceptuje ZV klisen ČT

	KODUK – přístupová hesla:

- Ing.Regner – bylo by dobré, kdyby se z tohoto programu daly vytáhnout výsledky potomků v jednotlivých ročnících po daných hřebcích
- Ing.Nágr – KODUK je vlastně přenosovým mostem mezi UCHS a ČJF, není možná z tohoto programu sumarizace
 Závěr: odsouhlaseno – přístupy bude mít celé předsednictvo, Rada PK, kancelář SCHČT, po vyzkoušení SCHČT zadá požadavky na výstupy, apod. z tohoto programu, nutno hodnotit především potomstvo po hřebcích
- jedná se vlastně „pouze“ o sběr dat pro kontrolu užitkovosti a dědičnosti

	Výstavy:

- SCHČT má patronaci nad výstavou v Lysé nad Labem
- byl problém získat kolekci koní plemene ČT do Lysé
- Ing.Nágr – nutno očíslovat výstavní plochy dle významu, vypracovat přesný časový program
- návrh organizace chovatelských akcí v Brně, nutno vstoupit do jednání s brněnským výstavištěm o možnosti pořádání chovatelské akce v roce 2008

	Finále tříletých klisen Tlumačov – 15.9.2007

- pozvánky rozeslány 26-ti klisnám
- do katalogu seřadit podle abecedy
- hodnocení dle tabulek
- organizační zabezpečení: p.Růžička
      - komise: Ing.Vondrouš, MVDr.Chvátal, Ing.Mamica – předseda
      - hřebci plemene ČT – výběr pozvaných hřebců – finanční motivace, např.: JASPERS BOY, PUERTO-RICO, AL CAMPO, LOMBARD ZH, PRZEDSWIT RUFA, LANCELOT,   GENIUS LYSÁK, ERIK, QUIDAM    

	Výběr 3-letých hřebců do plemenitby v rámci PK ČT

- jednání s p.Martincem – nemá extrémní požadavky, nutno projednat před akcí s p.Martincem a s realizačním týmem 
- Ing.Šíma – rozhodnout zda ano a v kladném případě – leták – kdy, co, stručná technická data, Ing.Šíma spolupracoval s MVDr.Šteklem a zástupcem hannoverského svazu
- körung hřebců jednohlasně odhlasován předsednictvem
- do konce října podat návrh na změnu Řádu PK ČT (Ing.Regner připraví na příští jednání)
- otázka rentgenů – hlasování – před akcí – pro 8, po – 0, zdržel se – 4, rentgeny provede jeden z pěti svazem vybraných veterinářů
- ideální by byla účast cca 40-ti hřebců (nutno provést předvýběry – přihlášky do konce října, předvýběry do konce listopadu (tiskopis zašlou inspektoři na SCHČT, předvýběr za stejných podmínek jako do KMK)
- 2.den bude program doplněn udělováním výběru starším hřebcům
- vstupní poplatek: 1.000,- Kč, vet.posouzení dle platné metodiky (MVDr.Šturm, MVDr.Jurek, MVDr.Přikryl, MVDr.Krupil, MVDr.Štekl)
- hřebec musí být v majetku občana ČR
- hřebec z TO při respektování pravidel TO
- hlasování – pro všechna plemena vyjmenovaná v Řádu PK 
- termín konání: 25.- 26.1.2008, místo: Praha-Trója
- schůzku veterinářů svolá MVDr.Chvátal

	Různé:

- M.Kubištová – při jednáních s jednotlivými UCHS sestavit klíč ke hlasování dle počtu zapsaných koní v jednotlivých PK např.problematické jednání při KMK
- Do konce září na další předsednictvo M.Kubištová, Ing.Šíma, p.Hruška – vypracují brožurku pravidel na KMK 2008.
- V.Csabi – problém nominace koní do Lanakenu, nutno určit klíč k určování koní
- stížnost na změnu termínu semifinále v Opavě – p.Karásek vylíčil průběh změny termínu, 
odpověď: na základě rozhodnutí všech svazů, ČJF a pořadatele semifinále
	stížnost P.Kříže: požádat p.Boháčkovou o předložení originálu dokladů, pokud ne, předá se plemenářské inspekci



	Schvalování přihlášek do SCHČT:

- Hana Přibylová, Václavice
- Petr Caletka, Domaželice
- Petr Kovář, Střelice
- Jana Kitzbergerová, Domažlice
- přihlášky odsouhlaseny

- žádost o schválení testační odchovny – p.Bálková – komise: Ing.Vondrouš, Ing.Regner, p.Tvarůžek, termín bude dopřesněn
- jednohlasně odhlasováno: vzhledem k velkému zájmu o členství v SCHČT přehodnotilo dnes předsednictvo SCHČT své stanovisko ve věci poskytování finančních příspěvků pro rok 2007 následujícím způsobem: příspěvky na AP, KT budou vyplaceny všem řádným členům, kteří mají podanou přihlášku a uhrazený členský příspěvek a zápisné do 30.9. (nejzažšímu termínu podání žádosti o příspěvek).

 										Zapsala: Ing.Nováková


 





      





