Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 17.září 2008 v Písku

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

Body jednání:
1	Vyhodnocení akcí
 Finále tříletých klisen Písek:
- dobrá účast klisen, názor p.Růžičky – sloučit KMK a přehlídku
- Ing.Šíma – zachovat přehlídku s nějakou významnou chov.akcí
- p.Růžička – rozčarování z doprovodného programu
- návrh Ing.Šímy: od této schůze dbát na řádný zápis, na začátku každého jednání provést kontrolu zápisu
          Přehlídka výkonných koní Humpolec
- K.Růžička – nutno dbát na správné předvádění koní
- Ing.Mamica – návrh upravit konkrétní název této přehlídky (výkonných koní ve všestrannosti, spřežení)
          Finále KMK Opava
- J.Kincl – solidní účast koní, dobrá organizace, pořadatelství, rekapitulace výsledků
- Ing.Šíma – změna ve finále šestiletých – přímo na místě, postupovalo 8 koní po 2 kolech, nedodržel se původní rozpis, vše bylo schváleno se souhlasem všech zúčastněných
- V.Csabi – zašle na SCHČT připomínky ke KMK 2009, po rozeslání e-mailem všem členům žádá operativní připomínky, připomínky k rozhodčím – opět se rozhodčí uprostřed domlouvali na výsledné známce, návrh: každý rozhodčí v jednom rohu, uprostřed hlasatel, kterému asistentka každého rozhodčího operativně dodává jednotlivé známky
- do konce září vypracovat připomínky ke KMK 2009
- V.Nágr – původní návrh: model KMK podobný jako šampionát mladých koní
- J.Kincl – není možno vyloučit hodnocení rozhodčích, hřebec, který zvítězil v 6-letých není vždy ten nejlepší pro zápis do PKH ČT
- K.Růžička – příští týden schůzka na MZe ohledně KMK 2009, následně dopracovány připomínky
- Ing.Mamica – ošetřit v řádu PK, že nejen vítěz finále KMK šestiletých (skoky) může být zapsán do PKH ČT (záleží na rozhodnutí RPK)
- V.Csabi – startovali i koně zahraničních majitelů, na popud MZe – nutno akceptovat směrnice EU, považuováno za diskriminaci
- V.Csabi – SCHČT by měl mít opravdu svoje centrum, při schůzce na MZe toto projednat, stále vidí optimálně areál Tlumačova, nevylučuje působnost obou institucí na jednom místě
- Ing.Šíma - jakýsi podíl SCHČT ve vedení a organizace „nadstavbové“ činnosti
- V.Csabi - akce by byly pořádány v pravidelných termínech, jako 2.objekt navrhuje Slatiňany
 - nejdříve nutno vyvolat jednání s Ing.Gotthardovou, vyjednávací team na MZe: M.Perníček, K.Růžička
- Ing.Nágr – v nově jmenovaných dozorčích radách ZH nejsou chovatelé, proti tomuto protestovala již ASCHK
- Ing.Nágr – do kalendáře závodů ČJF uvést 5.-6.9.- Martinice – finále skokového KMK 
- V.Csabi – nespecifikovat počet koní ve finále, hodnocení komisařů 1 známkou, při hodnocení určitými body se koníci dostávají do finále, apod.
- Ing.Šíma – stanovit systém, kterým by se měl V.Csabi v návrhu ubírat, zda to pojmout jako KMK (ve všední dny, hřebci a klisny) nebo jako šampionát (v rámci závodů, + valaši), pokud by se mělo hodnotit 1 známkou, je nutno změnit pravidla ČJF
- hlasování – pro – KMK – 5 (v první řadě upravit pravidla pro KMK)
- do finále všichni s hodnocením 8 b. a výše (od komisařů) – bude součástí návrhu V.Csabiho
- V.Csabi napíše návrh, příště projde hlasováním
* Koně ze seznamu bez zařazení do PK, event.do registru potencionálních plemeníků – nemají nárok na finanční příspěvek, bude dořešeno na ČJF s F. Lomským 
- Účast na výstavě Kůň 2008 
- Schůzka na MZe ohledně čipování – vznesen všeobecný protest, napsat dopis na MZe!!!
- V.Csabi – vznést dotaz na Veterinární správu ohledně čipování,
- Šíma – požadovat změnu veterinárního zákona, aby mohli čipovat nejen veterináři
- Jiskrová – na příštím zasedání předsednictva napsat dopis na MZe, p.Nágr sepíše dopis, bude připomínkován – vznese dotaz na MZe – návrh vyhlášky na čipování

2) Körung hřebců
- dohodnuto s pořadatelem
- V.Csabi – SCHČT by neměl vybírat hřebce z jiné PK než-li ČT, od roku 2009 – pro 3, ostatní se zdrželi
- večerní program – dohoda s P.Půlpánem na Sadské
- vyvěsit závaznou přihlášku do 10.11., upoutávku do Jezdce
- žádost MVDr.Koudelkové o akreditaci jako MVDr. na předvýběr hřebců – jednohlasně odsouhlaseno

3) Testační odchovny
- pouštět koně z ruky – upozornit jednotlivé provozovatele – písemně – zajistí kancelář SCHČT 
- Horní Město – 21.10. - 10,00 hod. - Mamica, Růžička, Csabi
- Tlumačov – 30.10. - Kincl, Růžička, Mamica
- Albertovec – 23.10. - Klos, Kincl, Jiskrová
- Suchá – 30.10. - Regner, Bohdaský, Vondrouš
- Měník – 29.10. - Regner, Vondrouš, Bohdaský
- Písek – 22.10. - Šilha, Perníček, Kozák
- Luka-Týn – 30.10. - Holík, Kubištová, Chýle
- Železnice – 31.10. - Regner, Vondrouš, Tvarůžek
Dotaz Albertovce – chtějí vykonat ZV v zápřeži – není ve Zkušebním řádu. Nechť zašlou oficiální dotaz, pak nutno zaslat žádost o změnu metodiky na MZe.

Různé:
V.Csabi – nutno urychlit vstup do WBFSH – opět byly přiděleny na Lanaken „divoké karty“
- závěr: M.Kubištová - bezodkladně splnit podmínky, které po SCHČT požadují
J.Kincl – dotaz – u ZV klisen – nemohou komisaři dávat stejnou známku jedné klisně, pro příští rok bude jeden člen hodnotící komise člen RPK nebo předsednictva
- žádost p.Hrušky o příspěvek na finanční příspěvek na finále KMK – zamítnuto (nutno postupovat dle smlouvy mezi pořadateli a SCHČT)
- žádost – Harry Potter – dosud nebyly stanoveny podmínky pro rozdělování příspěvků na reprezentaci koní plemene ČT v zahraničí, nutno vypracovat tyto podmínky pro příští rok (V.Csabi)
- Ing.Jiskrová – 3.ročník konference – pozvánku zveřejnit na stránkách SCHČT, 21.- 22.11.08 v Brně
- přehlídka tříletých klisen – příspěvek každé zúčastněné klisně – formu nutno konzultovat s MZe
- nutno vypracovat smlouvu s P.Půlpánem na předvýběr – zařídí M.Perníček 
- K.Růžička - poplatky za chovné koně od roku 2009 – názor Ing.Mamici – pokud není potřeba, zatím nevybírat od chovatelů další peníze, V.Csabi – vybrané prostředky se opět přerozdělí mezi chovatele, hlasováno – pro odklad výběru poplatků do r.2010 – pro – 4
- R.Klos – návrh vyhotovení samolepek SCHČT, odznáčků – odsouhlaseno po předložené kalkulaci na příštím jednání
Zapsala: Ing.Nováková


Zápis z jednání rady plemenné knihy českého teplokrevníka v Písku dne 17.9.2008

Přítomni: Doc. Jiskrová, Ing. Mamica, Ing. Regner, Ing. Šíma, Ing. Vondrouš
	Byla projednána žádost o zařazení do akceleračního programu klisny 73/85 Tina po Lombard-3 z 790 Turbínka. Klisna splňuje podmínku pro zařazení do AP, protože její potomek 73/622 Cent dosáhl na ZZV hřebců hodnocení 8,5 bodů.


	Byla projednána žádost o umístění hřebečka Aarona (nar. 24.4.2008, po 299 Przedswit XVI-12 – Arkáda po Przedswit X-83) do testační odchovny Zemského hřebčince Písek s.p., protože splňuje podmínku čl. 6 Zkušebního řádu  „Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách“, kdy vybráni mohou být hřebečci s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků.


            Zapsala: Jiskrová



