Zápis z jednání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 6.8.2008 v Herouticích

Přítomni: K.Růžička, M.Kubištová, V.Boušková, M.Perníček, Ing.Šíma, Ing.Nágr, J.Kincl, Ing.Mamica, Ing.Nováková
Omluveni: R.Klos, V.Csabi, Ing.Vondrouš, Ing.Regner, Ing.Jiskrová

Body jednání:
	Přehlídka tříletých klisen plemene ČT

- skok mini-maxi: JASPERS BOY, BENTLEY KLETEČKA, 
- odměna pro majitele klisen – jednohlasně odsouhlaseno (1.místo – 15.000,- Kč, 2.místo – 10.000,- Kč, 3.místo – 5.000,- Kč)
- pro hřebce – dopravné, ustájení, nocležné, cestovní náhrady, + jednorázová odměna 1.500,- Kč
- komise: Ing.Vondrouš, Ing.Regner, Ing.Mamica, Ing.Jiskrová
- organizační zajištění: K.Růžička, M.Filařová
- v pátek budou všechny klisny předvedeny, v sobotu bude oficiální vyhlášení výsledků
- komentátor: Z.Babor (L.Karásek)

	Körung hřebců

- nabídka z Hradištka – návrh o týden dříve nebo později
- Ing.Martinec oslovil Ing.Šímu s opětovným uspořádáním akce
- Ing.Šíma – oslovil inspektory – základní míry, zápis z předvýběru (i hřebečků z testačních odchoven)
      - oslovil veterináře – vše dohodnuto, MVDr.Štekl a MVDr.Šturm nemají endoskop, endoskopie bude provedena na místě po naskladnění hřebců v Hradištku, komise posoudí hřebce na tvrdém podkladu, okováni na předních končetinách, na rentgenování ať majitel připraví hřebce bez podkov
               - RTG vyšetření – I, II - průchozí
- M.Perníček je pro Hradištko – jednohlasně odsouhlaseno, termín: 28.- 29.11.2008
- komentátor: návrh - Z.Babor, Ing.Pellar
- aukce – nebude zorganizovaná, v případě nabídky hřebce bude toto zveřejněno hlasatelem
- večerní program – zajišťuje M.Perníček, M.Kubištová
- starší hřebec, který bude do ČR přivezen po termínu předvýběru a byl mu již v zemi původu udělen výběr, může být zapsán v průběhu roku, pokud mu v zemi původu nebyl udělen výběr, bude předveden až následující listopad, nutno upozornit Ing.Pellara o škrtnutí termínu podzimního zápisu hřebců do PKH ČT ze svého kalendáře akcí
- „vyjednávací“ skupina s P.Půlpánem – Ing.Šíma, M.Perníček, Ing.Nováková

	Žádost o finanční příspěvek na Finále MŠMK Trojanovice 2008

- návrh M.Perníčka – od příštího roku organizovat kvalifikační kola i v Čechách, ne jen na Moravě
- Ing.Nágr, M.Kubištová – proti návrhu, mladí koně by měli absolvovat hodně startů (přetížení)
- diskuse ohledně zorganizování šampionátu mladých koní, využít modelu v zahraničí
- na finále KMK se sejde užší skupina předsednictva, poté bude SCHČT kontaktovat jiná UCHS
- vyplaceno na koně plemene ČT umístěného do 3.místa (z koní plemene ČT) ve všech soutěžích – 2.000,- Kč/1.místo, 1.500,- Kč/2.místo, 1.000,- Kč/3.místo – chovateli (majiteli koně v době narození) + 3 poháry za 1.místa  (p.Strnadel – tel.: 603 295 150)

	Čipování

- dnešní schůzka na MZe ČR byla čistě informativní, na základě směrnice se bude měnit vyhláška 136 a následně zákon 154/2000, bude škrtnut způsob registrace pomocí DNA
- návrh pozměněné vyhlášky 136 zaslat Ing.Nágrovi, který připraví připomínkování, na příštím zasedání bude napsán oficiální připomínkový dopis na MZe.
											Zapsala: Ing.Nováková

