Zápis z jednání předsednictva, konaného dne 23.4.2008 ve Velkých Němčicích

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

Body jednání:
KMK 2008
skoky – finále 5.-7.9.2008 – diskuse ohledně místa konání (ve stanoveném termínu nelze uspořádat dle Ing.Kunáta v Pardubicích)
	M.Perníček – návrh sloučit přehlídku 3-letých klisen ČT + finále KMK, pro R.Klos
	proti V.Csabi, J.Kincl, K.Růžička, V.Boušková
V.Csabi – návrh zorganizovat přehlídku klisen + předvádění hříbat
	K.Růžička obdržel návrh – u příležitosti voltižního mistrovství v Brně (29.7. – 2.8.08) obsadit 1 pavilón a zorganizovat jako SCHČT chovatelskou akci
	hlasování zda mají být tyto akce (přehlídka 3-letých klisen a finále KMK) organizovány odděleně (přehlídka s doprovodným programem v Čechách, KMK na Moravě): 5 – pro – odhlasováno
M.Perníček – propagace koní zapsaných do PK ČT by měla být též na závodech, chov.přehlídkách, apod. formou překážek, vhodným komentářem, apod.
	po diskusi hlasováno o přehlídce 3-letých klisen: místo konání ZH Písek, termín: 30.8.2008 – pro – jednohlasně
	do pravidel KMK vsunout – klisny zapsané v PK ČT s minimálně 4-generačním původem
                                               - hřebci předvybraní do KMK – po „klasickém“ předvýběru
                                                                                              - po předvýběru do 100-denním testu
                                                                      - předvybraní po ZZV v TO (komise potvrdí souhrnný formulář vybraných hřebečků)
	finále KMK 5.- 7.9.2008 – Opava – odsouhlaseno



	Rada PK ČT:

návrhy: Ing.Šíma, Ing.Vondrouš, Ing.Jiskrová, Ing.Regner, Ing.Mamica – jednohlasně odhlasováno, ze svého středu si zvolí svého předsedu 
návrh mladých a nových adeptů na členy RPK – budou vytipováni po školení posuzovatelů (v červnu) 

	Školení posuzovatelů – termín po 10.6.2008, místo, datum, obsah upřesní RPK


	Nabídka výstaviště Brno – K.Růžička předjedná přesný počet boxů a konkrétní podmínky


	  odsouhlaseno, že SCHČT zažádá o podporu na výstavu „KŮŇ 2008“ za předpokladu, že SCHČT bude řádně uveden jako spolupořadatel na všech prezentačních materiálech


	odsouhlasen návrh M.Kubištové – ve smlouvách o poskytnutí finančních náhrad účastníkům přehlídek – změna slova z příplatku na PŘÍSPĚVEK


	TO – třídění: - 24.4., Tlumačov – K.Růžička, Ing.Mamica, L.Eremiáš

                      - 29.4., Horní Město – K.Růžička, Ing.Mamica, V.Csabi
                      - 20.5., Albertovec – J.Kincl, R.Klos, Ing.Hošák
                      - 20.5., Železnice – Ing.Vondrouš, Ing.Regner, V.Bohdaský
                      - 20.5., Písek – K.Růžička, L.Karásek, L.Kozák
                      - 27.5., Luka-Týn + ZZV – Ing.Šilha, Ing.Holík, Ing.Vondrouš – p.Vaňhovi bude zaslán dopis o tom, že hřebečci byli zařazeni do odchovny za podmínky dodání potřebné dokumentace. Pokud do termínu třídění nebude toto splněno, hřebečci budou komisionelně vyřazeni 
                                      - 21.5., Měník – K.Růžička, Ing.Vondrouš, V.Bohdaský
                                      - 14.5.,  Suchá – Ing.Vondrouš, Ing.Regner, V.Bohdaský

                  TO – ZZV:
                    - 22.5., Horní Město – K.Růžička, Ing.Mamica, R.Klos
                    - 22.5. - 1.předvýběry Písek – M.Perníček, Ing.Šíma, Ing.Regner
                    - 27.5., Tlumačov – Ing.Mamica, K.Růžička, J.Kincl (+ 1.předvýběr)
                    - 5.6., Písek - Ing.Vondrouš, L.Kozák, Ing.Regner
                    - 4.6., Měník – Ing.Vondrouš, K.Růžička, V.Boušková
                    - 11.6., Litomyšl – Ing.Vondrouš, Ing.Regner, V.Bohdaský
                    - 10.6., Písek – 2.předvýběry – členové RPK
                    - 12.6., Tlumačov – Ing.Mamica, K.Růžička, J.Kincl

Odhlasováno, že od jarního třídění 2008 budou jednotliví provozovatelé hradit cestovní náhrady + odměnu (500,- Kč/komisaře) přímo, testační odchovny nebudou účtovány přes kancelář SCHČT.

	Různé:

- příspěvek ZH Písek na závody „Cena českých chovatelů“ - 14.- 15.6.2008:
rozvinula se diskuse – konečný návrh – tyto peníze vložit do chovatelské skokové ukázky, která by byla zorganizovaná dne 30.8.2008 u příležitosti přehlídky klisen – jednohlasně odsouhlaseno

- V.Csabi – klisna uhynula při porodu, hříbě odchováno jinou klisnou – existuje cesta k registraci plemene ČT? - hříbě po inseminaci, nutná paternita (pomocí sourozenců)

- inzerce na netu – zdarma
- vyplněné cestovní příkazy od jednotlivých členů komise zasílat vždy do třetího dne následujícího měsíce, jinak nebudou proplaceny
- delegáti na VH ASCHK – 7.5., Humpolec – M.Perníček, D.Miksová, K.Růžička, M.Kubištová, R.Klos, MVDr.Horník, Ing.Pellar, Ing.Černocký, R.Skřivan, Ing.Vondrouš, seznam 25-ti delegátů bude předán p.Políčkovi
	k diskusi – K.Růžička – způsob odbytu koní – nutno projednat se ZH – mělo by být „prodejní“ centrum (nákup hřebečků, selekce, výcvik, apod.), V.Csabi – mohla by nastartovat tradice prodejních dní (např.1x za měsíc, místo?)
	dotaz SCHČT na MZe - jestli je pohybový trenažér pro koně (kolotoč) považován za zemědělskou stavbu
	na příštím předsednictvu nutno domluvit místo konání výběru mladých hřebců do plemenitby
	termín konání předsednictva a Rady PK – 9.6., 18,00 hod., Písek


	Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:

- Ing.Zuzana Kárová, Bystřany, - Marek Zbořil, Praha 6, - Pavlína Bůžková, Kladno, - Jaroslava Kunová, Kamenné Žebrovice, 
- Lenka Janotová, Nové Lubline, - Pavel Rodr, Hořice, -  Ing.Luboš Vondráček, Praha 6, - VIAN TRADE a.s., Praha 9,
- Martin Douša, Neveklov, - Hana Adresová, Poříčí nad Sázavou, - Jiří Andres, Poříčí nad Sázavou, - Lucie Benešovská, Brno, 
- josef Blokeš, Píšť, - Adriena Tomanová, Písek, AGROPARTNER s.r.o., Plavecké Podhradie.


Zapsala: Ing.Nováková





         











 


