Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 10.12.2008 v Bořeticích

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

Omluveni: V.Boušková

Body jednání:
	Vyhodnocení předvýběru hřebců

K.Růžička  – poděkování hlavnímu iniciátorovi – Ing.Šímovi, návrh na odměnu ve výši 5.000,- Kč (jednohlasně schváleno)
- poděkování komisi, že přistoupila k hodnocení hřebců velice zodpovědně
- návrh, aby alespoň jednomu hřebci byla udělena prémie
Ing.Mamica – nutná přísnost i v dalších letech, nebyl tam opravdu výjimečný kůň pro prémii
- návrh dodat do ŘPK, že z nepředvybraných hřebců by bylo možno vybrat hřebce, které je možno před 100-denním testem opět předvést k předvýběru
M.Perníček – nesouhlas s návrhem Ing.Mamici, komise mohla zohlednit i ekonomické hledisko
V.Csabi – souhlasí s verdiktem komise
J.Kincl – chov.veřejnost bude nucena si zvyknout na přísné hodnocení
- návrh: hřebcům plemene ČT – zaplatit nějakou paušální částku
Ing.Regner – návrh na změny v metodice 100-denního testu
Ing.Šíma – přednesl návrhy na změny ve ŠP, ŘPK:
- 1.-3.předvýběr
- u starších hřebců – též zpráva o zdrav.stavu, RTG vyšetření (jako u mladých hřebců)
- hřebci po 100-denním testu by mohli být v den ZV zařazeni do PKH ČT
- u A 1/1 hřebců – stanovit generální handicap, ukázka volného pohybu v hale
- v roce 2009 se budou konat 2.předvýběry, na podzim již který hřebec se nezúčastní předvýběru, nemůže se v roce 2010 zúčastnit 100-denního testu
- přepracovaný ŘPK bude předán členům RPK, předsednictva, kteří do 14-ti dní zašlou připomínky
Ing.Mamica – výborní předvaděči
Ing.Nágr – nebylo dobré zázemí pro diváky, nutné lepší občerstvení, možno zkrátit halu a umístit přímotopy, nutno doplnit doprovodný program (předvedení matek, apod.)
V.Csabi – navrhuje, aby hřebec který nebyl předvybrán v zahraničí nebyl předvybrán u nás 
K.Růžička – návrh udělovat výběr na dobu určitou, rozvinula se diskuse na toto téma
Ing.Šíma – navrhuje celkovou úpravu ŘPK
   Projednáváno odvolání majitele hřebce LORD NELSON -  předsednictvo SCHČT vyjádřilo důvěru výběrové komisi, která hřebce nedoporučila. Předsednictvo potvrdilo vzhledem k jeho hodnocení verdikt komise.
Napajedla – omluvu bereme na vědomí, v listopadu 2009 bude další předvýběr, kterého se mohou zúčastnit
K.Růžička  - třídění – 3-letý ročník (třídění při zkouškách)
R.Klos – Albertovec žádá ZV zápřahové v TO – zamítnuto 

	K.Růžička – účast na kolegiu ASCHK ČR v Písku – čipování

- je třeba vytvořit pracovní komisi – MVDr.Dražan, MVDr.Horník,
- návrh SCHČT: do této komise budou delegováni 2 zástupci SCHČT – K.Růžička, M.Perníček
- návrh: vytvořit komisi, eventuelně člověka, který by hájil zájmy „koňařů“ na MZe
- Asociace požádala svazy na kolegiu o kalendář akcí na rok 2009
- na kolegiu polemika o délce přip.období (asociace zkrácené do 31.7.), SCHČT ponechává přip.období do konce srpna (odsouhlaseno)
- p.Růžička – návrh na stanovení termínu (navrhuje do konce července), do kterého by měly být zapsány klisny do PK ČT, s návrhem souhlasí p.Klos
- rozvinuta diskuse, na sev.Moravě zapisovány klisny v den konání ZV, na jižní Moravě se tato praxe též rozšiřuje
- pozor na účast klisen nesplňujících podmínky zápisu do HPK, PK ČT na zkouškách výkonnosti
- p.Růžička požádal RPK o naplánování školení posuzovatelů
- M.Kubištová žádá o dodržení termínů uvedených v projektu, který je nyní schvalován na SZIFu.
- p.Nágr sdělil, že dle stanov ASCHK má svaz nad 500 členů nárok na 3 zástupce v kolegiu. Navrhuje zaslat požadavek o začlenění zástupců SCHČT do kolegia a jmenováni byli Ing.Nágr, Ing.Šíma a p.Růžička.
- odsouhlasena částka na testační odchovny – v kategorii hřebečků do 2 let: 60,- Kč bez DPH,
                                                                       - v kategorii nad 2 roky: 150,- Kč bez DPH
- schváleno odvolání p.Kosařové, týkající se členství v SCHČT (otec pan Kosař zemřel v průběhu roku, členství na p.Kosařovou převedeno)
- Sazebník poplatků na rok 2009 – odsouhlaseny následující změny:
* udělení výběru hřebci, který nesplňuje selekční kritéria: 8.000,- Kč
* duplikát připouštěcího lístku: 1.000,- Kč
* dodatečné vystavení připouštěcího lístku (na základě paternity): 1.000,- Kč
- návrh na zvýšení členského příspěvku – toto je nutno nechat odsouhlasit konferencí, eventuální změny by byly platné od roku 2010.

Zapsala: Ing.Nováková


