Zápis z jednání předsednictva, konaného dne 5.2.2008 v Bořeticích

Přítomni: L.Karásek, K.Růžička, Ing.Šíma, Ing.Nágr, V.Csabi, D.Miksová, M.Kubištová, V.Boušková,  M.Filařová, Ing.Nováková
Omluveni: M.Perníček

Body jednání:
	Vyhodnocení předvýběru hřebců do plemenitby

L.Karásek:  - letní boxy by nevyhovovaly ve větších mrazech
	ozvučení – nejlépe slyšet bylo nahoře na tribuně

nedostatečný komentář
předvaděči – nejlepší Václav Žižka, nutno ujednotit předváděcí úbor
program dne na větších vývěskách před halou
hřebci by měli být změřeni před akcí
aukce by měla být jen mladých hřebců
V.Csabi: - mělo se začít na vyvolávací ceně při aukci
K.Růžička: - již teď začít tipovat předvaděče, nutno nechat na této akci předvádět předvaděče SCHČT, nekompromisně nutný jednotný úbor,
D.Miksová: někteří hřebci nebyli okováni na předek,  vsunout do podmínek účasti na této akci
Ing.Šíma: nedisciplinovanost majitelů hřebců, nutno vytvořit v dostatečném předstihu časový harmonogram, technické pokyny, komentátor by měl být chovatel, možno zažádat přes MZe o podporu přes 9.program
K.Růžička – v případě hřebce z TO je nutno, aby provozovatel měl v pořádku knihu přesunů TO, nechat konferenci odsouhlasit, zda výběr organizovat s PK CS
návrh termínu pro rok 2008: 27.- 29. listopadu 2008 – odsouhlaseno
místo konání: stávající
M.Kubištová: nutno zhodnotit ve všech časopisech, není přesvědčena, že by se příští rok toto mělo konat u Ing.Martince, chyběla styčná osoba mezi komentátory a p.Švecem
	závěr: na příští výběr se angažuje profesionální „zvukař“

V.Csabi navrhuje kontaktovat statek Nová Amerika u Jaroměře
Ing.Nágr: Praha nabízí nejvyšší pravděpodobnost návštěvnosti, oslovit písemně jednotlivé kluby, 
K.Růžička navrhuje do haly umístit desku pro hodnocení exteriéru, postoje
Ing.Šíma – tato akce může sloužit jako vzdělávací akce veřejnosti
diskuse o bodovém hodnocení hřebců – je nutno veřejné hodnocení hřebců, předsednictvo ukládá  Radě PK dodání bodového hodnocení hřebců (viz.Řád PK ČT)

	KMK 2008

M.Kubištová navrhuje stejný model jako v roce 2007
Ing.Nágr – série KMK je marketingově prodejná, toto není divácky atraktivní
V.Csabi – není mi znám areál, který by pojal všechny zúčastněné koně včetně valachů
Návrh uhradit ČJF za zpracování KMK 100.000,- Kč.
návrhy: a) SCHČT by mělo zažádat o ZH Tlumačov
             b) KMK – pokud by byly spory s CS, SCHČT uspořádá šampionát ČT, každý svaz ať si hospodaří s penězmi individuálně 
	schůzka na MZe – určit „pevná pravidla hry“, poměr hlasů jednotlivých UCHS

Ing.Nágr navrhuje předložit MZe návrh pravidel KMK českého teplokrevníka – jednohlasně odsouhlaseno

	Různé:

valorizace platu – dle míry inflace za rok 2007 – jednohlasně odsouhlaseno

K žádosti o ZH Tlumačov:
L.Karásek – SCHČT by měl mít svůj objekt, na 2.stranu vyvstává otázka, co by s tímto objektem Svaz dělal, aby se tento majetek nestal pro svaz břemenem
Předsednictvo projednalo otázku možnosti privatizace státního hřebčince v Tlumačově ve prospěch o.s. SCHČT. Po delší diskusi jednohlasně tento návrh odsouhlasilo. O tomto záměru bude předseda L.Karásek informovat ředitele ZH Tlumačov. Předsednictvo zároveň vyzývá členy SCHČT k všeobecné diskusi a příspěvku na toto téma. Nechat schválit konferencí.

	finále čtyřletých klisen – složená z členů PK ČT, L.Hruška – bude dopřesněna K.Růžičkou

	návrh L.Karáska – Rada PK by neměla být volena Konferencí, ale měla by být jmenovaná. S tím souvisí změna Stanov SCHČT

	jednohlasně odsouhlaseno předání databáze SCHČT Ing.Hošákovi a M.Kůstkové (po sepsání předávacího protokolu)

Ing.Šíma – rád by se vzdal funkce komisaře v KMK, navrhuje za sebe jako náhradu M.Chýleho
L.Karásek – v dalším volebním období nebude kandidovat na předsedu SCHČT
předsednictvo odsouhlasilo finanční odměnu za organizaci výběru hřebců do plemenitby – Ing.Šíma, Ing.Nágr, V.Boušková – 5.000,- Kč
p.Meisnerová – předsednictvo navrhuje, aby se paní Meisnerové nabídlo připuštění její klisny hřebcem ze stáje Mustang s.r.o. + zaslání katalogu Mustangu
SCHČT by mělo navrhnout akreditovaného poradce na MZe pro chov koní

	Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:

- Zdeněk Daněk, Přerov
- Petra Kořanová, Praha 8
- Lucie Šveřepová, Čáslav
- Petr Prchal, Čáslav
- Pavla Placáková, Březnice
- Ing.Eva Rašková, Ostrava
- Vondrovicová Marie, Domažlice
- Kratochvíl Jaroslav, Jiřičná
- Václav Štěrba, Třeboň
- Ondřej Nágr, Mariánské Lázně
- Vladimír Tůma, Heřmaničky
- MUDr.Karel Chládek, Nymburk
- Šárka Kotálová, Praha 5
- Monika Golhová, Přerov
- Hana Pacholíková, Praha 4
- Hřebčín Napajedla a.s.
- Yvona Formanová, Hostim
- Jitka Hrbková, Uhlířské Janovice
- David Kratochvíl, Horní Cerekev
- Jan Gauner, Třemošná
- Anežka Martynková, Ropice
- Kristýna Zajícová, Rokycany
- Zdeňka Ježková, Chválenice
- Alena Němcová, Tachov
- Ivana Múdra, Cheb
- Marcela Hůlová, Domoušice
- Pavla Holíková, Zlín
Zapsala: Ing.Nováková

