   	Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, konaného dne 9.6.2008 v Písku

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

Omluveni: V.Csabi

Body jednání:
	KMK 2008 – diskuse o rozdělení kategorie 5-letých klisen na hřebce a klisny 

* Ing.Nágr – z hlediska kontroly užitkovosti a dědičnosti by měla být kategorie společná
* Ing.Šíma, M.Kubištová, J.Kincl, R.Klos – skupiny rozdělit
* Ing.Mamica – návrh nechat jednu výsledkovou listinu a zvlášť vyhlásit hřebce a zvlášť klisny
hlasování – od druhé poloviny KMK rozdělit kategorii 5-letých – pro-5 - schváleno
KMK pro majitele z České republiky – odhlasováno
p.Kincl – zmatek v evidenci přihlášek koní do KMK

	Finále přehlídky tříletých klisen Písek

	kvalifikační kola – v oblastech zajišťují inspektoři

M.Perníček, Ing.Nágr – zajištění doprovodného programu
Ing.Pellar – v dostatečném předstihu nahlásit počet boxů, ubytování, připravené prostory 
Ing.Šíma – návrh zorganizovat tuto přehlídku s chovatelským dnem v ZH Písek, návrh vyhodnotit v pátek dne 22.8.08 19 klisen (z Čech 12 klisen, 6 klisen z Moravy, + 1 náhradnice), 6 klisen postupuje do finále.
odsouhlaseno jednohlasně

	MS ve voltiži – 1.-2.8.2008, možnost prezentace koní zapsaných do PK ČT, ustájení zdarma, SCHČT by proplácelo dopravu, návrh: přehlídka klisen s hříbaty, p.Kincl, p.Klos ve spolupráci s Ing.Jiskrovou odpovídají za organizaci této akce, program by měl být na patřičné úrovni.


	Zkoušky hřebců, kteří byli předvybráni na výběru v Praze 2008

Ing.Šíma – návrh – 2 dny před termínem ZV hřebců – naskladnění, 2.den komisaři ohodnotí charakter, 3.den – zkoušky
Ing.Vondrouš – tito hřebci musí být hodnoceni zvlášť
	jezdci budou zajištěni majiteli hřebců (staniční test)

posouzení charakteru, konstituce, … - Ing.Vondrouš

Výběr hřebců do plemenitby 2008 – 28.- 29.11.2008
	Ing.Šíma - z TO – výjimka na 2 dny opustit TO

Ing.Pellar – z TO je nutno hřebce odebrat na delší dobu, aby byl ve správné kondici
do konce září předvýběr hřebců inspektory, do 15.10. rentgeny, veterináři zůstávají, vyhodnocení stejným mechanismem jako v lednu 2008
Ing.Nágr osobně projedná s MVDr.Žertem způsob hodnocení RTG
místo: návrhy – Ing.Šíma – Praha, v případě nedohody s Ing.Martincem nutno hledat další místa konání – např.Brno (Ing.Jiskrová), do konce června bude předsednictvo informováno o výsledcích jednání
návrh 2 komentátorů
vyjednávací skupina bude stanovena po určení místa konání



	Návrh na projekty – šlechtitelská práce v chovu ČT – M.Kubištová

nutno stanovit lektory -  na vzdělávání, školení hodnotitelů – Ing.Vondrouš, Ing.Regner, 
	na KMK – Ing.Pellar, Ing.Šíma

na chov koní na Moravě – Ing.Jiskrová
hodnocení klisen – Ing.Regner, p.Kincl, Ing.Vondrouš

WBFSH – M.Kubištová připraví opět žádost o vstup SCHČT do WBFSH
diskuse ohledně počtu hříbat narozených v rámci PK ČT – přip.období do 31.8.2008, do 15.10. daného roku nutno dodat počty narozených hříbat

	Různé:

* zápis starších hřebců do PKH – od roku 2009 nekompromisně dodržovat, že hřebci budou zapisováni do PKH ČT pouze na předem oznámeném výběru hřebců (listopad), v průběhu roku je možno zapsat pouze hřebce, který byl importován po termínu výběrů

* Lanaken – Ing.Nágr informuje Ing.Lomského o kritériích nominace do Lanakenu

* Členové, kteří uhradili do 30.6.2008 členský příspěvek, mají nárok na členské slevy, popřípadě příspěvky. Na pozdější úhrady ČP nebude brán zřetel.

* na stránky SCHČT umístit: „Upozornění pro členy uvedené v přiloženém seznamu – níže uvedení nemají již druhý rok uhrazený členský příspěvek do SCHČT. V případě, že by tak neučinili do 31.12.2008, pro další setrvání v SCHČT je nutno opět uhradit zápisné do SCHČT.“

* Žádost p.Šimáčkové o slevu při zápisu 14 ks klisen, které jsou nyní zapsány do PK CS – zamítnuto, neboť finanční řád byl schválen konferencí, výjimky se neudělují.

* Žádost Ing.Kunáta: finanční příspěvek za reklamu umístěnou na překážce na dostihové dráze v Pardubicích – vzhledem k tomu, že SCHČT v roce 2008 nepořádá v Pardubicích žádnou chovatelskou akci, zamítá tento příspěvek na výše uvedenou reklamu.

* Ing.Jiskrová – mluvčí RPK, na jednotlivé akce se bude určovat předseda RPK 

* Vzhledem k neustálým problémům s webovými stránkami SCHČT, PK ON-LINE (zavirované) je nutno zakoupit speciální antivirový program – odhlasován příspěvek do výše 10.000,- Kč.

	Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:

- Kateřina Zachová, Markvartice, - Monika Jašová, Frýdlant nad Ostravicí, - Jan Jurek, Tichá,
- Ing.Karel Maňas, Milešovce, - MUDr.Marie Marková, Praha 9, - MVDr.Pavel Růžička, Litomyšl, - Petra Hladíková, Slavíky, - Marcela Sedláková, Kobeřice u Brna

										Zapsala: Ing.Nováková











Zápis z jednání rady plemenné knihy českého teplokrevníka v Písku dne 9.6.2008


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

	Hřebec ELIOT působí v zahraničí (Ksiaz, PL), proto ho není možné zapsat do registru plemeníků českého teplokrevníka.
	Byl schválen zápis plemenného hřebce 54/196 CORIANDER do plemenné knihy českého teplokrevníka.

Hřebec 48/508 PRZEDSWIT ALTAJ byl schválen k zápisu plemenného hřebce do plemenné knihy českého teplokrevníka. Bude vystaven Zápis o zápisu plemenného hřebce do plemenné knihy.
	Žádost o výběr hřebce CALIDO na r. 2008 – majitelka přihlásí hřebce do podzimního předvýběru konaného 28. a 29. 11. 2008. 
	Hřebečky 31//62 PARADISE a 31/59 LYON OBROCKÝ, kteří pocházejí z připuštění v zahraničí, je možné po uhrazení příslušných poplatků zapsat do plemenné knihy českého teplokrevníka.
Žádost o vystavení potvrzení o původu klisny 23/546 LADY VON THAL – klisnu není možno zapsat do plemenné knihy českého teplokrevníka, poněvadž matka Luna není zapsána jako anglický plnokrevník. Klisna Lady von Thal je tedy pro zápis do plemenné knihy českého teplokrevníka bez původu na mateřské straně rodokmenu.
	Klisna BELLA VEGA VII nesplňuje podmínky pro zápis do plemenné knihy českého teplokrevníka svým původem po otci (appaloosa x knabstrup)
	Klisna JUST SPRITE nesplňuje podmínky pro zápis do plemenné knihy českého teplokrevníka svým původem po otci (appaloosa x bezpůvodová klisna)
Klisny NALINKA a NELA – po doložení původu do 4. generace jsou klisny zařazeny do plemenné knihy českého teplokrevníka. Do hlavní plemenné knihy je není možno zařadit, poněvadž výkonnostní zkoušky, které klisny absolvovaly v zahraničí, mají odlišnou metodiku než výkonnostní zkoušky pro klisny českého teplokrevníka. 


Zapsala: Jiskrová



