Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK, konaného dne 8.10.2008 v Hradišťku u Sadské

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

Omluveni: Ing.Regner

Body jednání:
	KMK 2009

	dotaz p.Kincla – jaký má význam pro koně hodnocení na styl?

- je pro rozdělení 6-ti letých (má obavy, že do finále se nedostane potřebný počet koní), diskuse ohledně počtu hodnotících známek
	hlasování: pro 1 známku – 4, zdržel se – 1 (Ing.Nágr), proti – 3 (p.Kincl, K.Růžička, V.Boušková)
	hlasování: rozdělení kategorie 6-ti letých – návrh – rozdělit, pokud by jich bylo méně než 5, tak sloučit – pro – 4, proti – 4  - pro byl předseda, který má rozhodující hlas
	návrh Ing.Šímy – provést změnu v ŘPK – majitelé hřebců (všech ročníků - skoky) umístěných na 1.-3.místě mohou zažádat o zápis do PKH ČT – hlasování – jednohlasně pro, všestrannost, drezura – podmínky pro zažádání o zápis do PKH ČT zůstávají
	hlasování pro rozmístění komisařů ve finále (odděleně), neškrtat žádnou známku, 0-10 b. na desetiny – hlasování – jednohlasně 

MZe upozornilo na skutečnost, že v KMK mohou startovat koně z celé EU, SCHČT požaduje jejich zápis do PKH ČT
	jednohlasně schváleno - do smlouvy s ČJF o organizaci KMK 2009 zanést klauzuli o tom, že ČJF garantuje, že do 1.startu budou všechny klisny zapsané do PK a hřebci zanesení v registru potencionálních plemeníků
	problémy s kvalifikačními koly – ochotou organizování jednotlivými pořadateli
	diskuse ohledně počtu kvalifikačních kol – odsouhlaseno 14 kol jako v loňském roce
	pro hodnocení KMK soutěží  - podmínkou je přepracování pravidel  - Ing. Šíma - lze aplikovat pravidla ČJF – stylové soutěže – styl koně
	brožuru vypracuje M.Kubištová, garant M.Perníček
komise pro jednání s Ing.Gotthardovou – V.Csabi, Ing.Nágr, J.Kincl
	M.Kubištová žádá o odsouhlasení spolupráce s Ing.Kučerou
	přehodnocena žádost V.Hrušky – náklady na finále KMK – odsouhlasen příspěvek od SCHČT ve výši 30.000,- Kč

	Předvýběr hřebců – Sadská

	komise: Ing.Vondrouš, Ing.Regner, Ing.Mamica, R.Klos, Z.Žíla
	komentátor: Z.Babor
	návrh na změnu ŘPK – Ing.Šíma – ohledně jednoho předvýběru

M.Perníček – na příští zasedání připravit změny v ŘPK
	komise zveřejní jednotlivé známky hodnocení
	V.Boušková – reklama – Jezdectví – dalo si podmínku, aby když zveřejní reklamu, nechce ji uveřejnit nikde jinde, Jezdec, Equichannel – reciproční reklama
	Ing.Jiskrová – připraví smlouvu s MVDr.Žertem, domluví termín vyhodnocení RTG snímků a členství člena SCHČT ve „vyhodnocovací“ komisi
Ing.Nováková sepíše smlouvu s Půlpánovými na Hradištku
	předvaděči: P.Švec – vedoucí, V.Žižka, V.Hladík, z Hradištka
	stužky, 3 šerpy, deka – zelená, diplom
odsouhlaseno – do příštího jednání RPK předloží seznam plemenných hřebců, kteří nemají kompletní pátou generaci. Pokud majitelé tuto generaci nedoloží, nebude hřebci udělen výběr na rok 2009.
	opětovný překlad našich dokumentů do AJ – odsouhlaseno

3) Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:
- Petra Čejková, Chlumeček, - MUDr.Daniela Kotrbová, Jihlava, - JŠ Valdštejnská obora, Podelší, 
- Karel Horký, Holenice, - Petr Janouch, Zábědov, - Jana Kosařová, Bohuslavice, - Jiří Pejša, Pejšova Lhota, - Radka Morongová, Rapotín, - MZLU Brno, - Petra Charvátová, Mohelnice nad Jizerou, - Lucie Pihrtová, Plzeň.

Zapsala: Ing.Nováková

Zápis z jednání rady plemenné knihy českého teplokrevníka v Hradištku u Sadské
dne 8.10.2008




Přítomni: Doc. Jiskrová, Ing. Mamica, Ing. Šíma, Ing. Vondrouš


	Projednána žádost o registraci a přiznání původu klisny Jiskra (Rita), nar. 2005 po 814 Catango Z majitele p. Venclíka, Tovačov. Na základě předložené dokumentace byla žádost uznána. 
	Projednána žádost o zápis do PK ČT klisny Kurti´S Larisa. Majitelé musí dodat pětigenerační původ a doklad o identifikaci.  

Projednána žádost o zařazení hřebce 5132 Chicago Z do akceleračního programu. Z dodaných materiálů nevyplývá, že hřebec vlastní výkonností splňuje podmínky pro zařazení do AP (3 „T“ parkury v + roce se součtem tr. bodů  max.12). 
	Byla projednána žádost klisen Morava a Nice Paloma do PK ČT. Je možné zapsat je pouze do PK ČT, nikoli do HPK ČT, poněvadž mají výkonnostní zkoušky složeny v plemeni CS. Zápis je nutno provést v přítomnosti inspektora chovu koní, který má oprávnění pro zápis  do PK ČT.
 

Zapsala: Jiskrová



