
Zápis z jednání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 8.1.2008 v Herouticích

Přítomni: M.Perníček, V.Boušková, Ing.Nágr, Ing.Šíma, Ing.Vondrouš, Ing.Regner, MVDr.Chvátal, MVDr.Žert, Ing.Nováková, L.Karásek, K.Růžička, Ing.Mamica

Omluveni: M.Kubištová, V.Csabi, D.Miksová

1) Rentgenologické vyšetření hřebců – MVDr.Žert
Dne 1.12.2007 – společné jednání oslovených veterinářů, na kterém byla sjednocena metodika hodnocení hřebců na lednový výběr, je možno akceptovat německou klasifikaci (do čtyř skupin), ze 17-ti hodnocených hřebců  (komisionelně – MVDr.Žert, MVDr.Plachý, MVDr.Přikryl) tři hřebci byli hodnoceni č.3 nebo 4 (vyřazeni z výběru), další hřebci budou ještě zítra posouzeni, všichni hřebci byli vyšetřeni na hemiplegii, odhalit predispozice pro vznik podotrochlosy, osteotrochlosy, čipy odchlipující se od kloubní chrupavky, špánkové změny.
Ing.Nágr – špánek, podotrochlosa vychází z hlediska dědivosti jako minimálně dědivé
MVDr.Chvátal – je nutno si uvědomit, že pokud bychom chtěli selektovat hřebce starší, bude patrno větší opotřebení kloubů ve vztahu ke sportu, apod.
MVDr.Žert – pokud bychom rentgeny těch samých hřebců dělali po testaci, několik by jich ještě „uteklo“
Ing.Nágr – zaběhnutou metodiku nabídnout majitelům klisen, 
MVDr.Žert – eventuelně majitelům starších hřebců
Ing.Šíma – žádá MVDr.Žerta, aby v časopisu „KONĚ“ zhodnotil jednotnou metodiku hodnocení
L.Karásek – zda je vhodné nechat roční hřebečky v TO skákat ve volnosti
MVDr.Žert – kloubní chrupavka zraje do tří let věku, osobní názor – skákat ve volnosti co nejméně

2) Výběr hřebců:
Časový harmonogram: limit na 1 hřebce – 15 min., byly by vytvořeny skupiny dle původů, apod. po čtyřech (4 předvaděči)
Pátek: od 9,00 hod. - zahájení předvádění mladých hřebců – 16,00 hod. včetně přestávek
          16,00 – 17,00 hod. - vyhodnocení hřebců (předvybrán či nikoliv)
          17,30 – 19,30 - večerní show
Sobota: 9,00 – 11,00 hod. - výběr starších hřebců
            11,00 – 12,00 hod. - sportovní ukázka starších hřebců
            12,00 hod. – závěrečné vyhodnocení předvýběru (nastoupení všech vybraných hřebců + vyhlášení hřebců, kteří by obdrželi prémii)
            13,30 hod. - zahájení aukce
Naskladnění – čtvrtek od 17,00 hod.- 20,00 hodin + prezentace

Večerní show -  PHILL – Jana Stébelská, JASPERS BOY – Jana Mentlíková, LA CAMPO,
                          SEMTEX, ALEX, PRZEDSWIT RUFA– skoky
                          COME OF JUNIOR - Sigismondi, COMPAS (Nágr), - drezura
                          M.Kubištová – voltiž
                          V.Csabi – skok ve volnosti
                          spřežení – Ing. Nágr
SCHČT hradí účastníkům večerní show box, 8 Kč/km, + stravenka (za 150,- Kč)
personál – předvaděči, p.Švec – 1.000,- Kč
                 technický personál – 500,- Kč
                 lístky na oběd v hodnotě 150,- Kč/den 
ubytování – bez Ing.Šímy, V.Bouškové, + Kasal, Mentlíková, Nágrová, ze ČT – SO + 2 navíc
komise – sako, tmavý kabát
vzít s sebou 15 triček + mikin SCHČT

	zajistit klipsy pro organizátory

zaslat původy p.Kasalovi
odsouhlaseny aukční podmínky + dvě smlouvy
obsah katalogu: úvod předsedy,  program, dražební podmínky, původy, večerní show

	Skok ve volnosti klisen 2008 + kalendář akcí

- aby se vrcholové akce nekřížily
střední Čechy, Praha – M.Perníček
7.3. - západní Čechy (Ing.Šíma)
29.3. - finále – na Moravě – bude upřesněno (K.Růžička)
15.3. - Tlumačov – L.Karásek
do 15.3. - oblastní kola + oblastní schůze (Olomoucko, Zlínsko – L.Karásek, Plzeňský, Karlovarský – J.Mentlíková, severní Čechy – Ing.Nágr (Ústecký, Liberecký), jihočeský – D.Miksová, VČ – M.Kubištová, SM – V.Csabi, JM – K.Růžička

4) KMK 2008
- a) vyžádat písemně od MZe, jaké položky je možno využít jako náklady
- telefonát s Ing.Machkem – při notifikaci změna: nesmí být uvedeno pouze pro české majitele a 
   pouze pro koně českého chovu
- valaši pouze po plemenících působících v rámci PK v ČR

	Různé:

	v případě, že majitel hřebce žádá o doplacení výběru zpětně za určitý rok, bude mu účtováno 100% poplatku za udělení výběru a bude mu nařízena paternita (jednohlasně odsouhlaseno)
poslat dopis na Českou jezdeckou federaci

poslat dopis p.Skřivanovi
p.Meisnerová – odročeno na další zasedání

Zapsala: Ing.Nováková










