Jednání předsednictva SCHČT a rady PK ČT Heroutice 30.06.2008

Přítomni: K. Růžička, M. Perníček, ing. V. Nágr, R. Klos, J. Kincl, V. Boušková, M. Kubištová, J. Šíma, O. Vondrouš, K. Regner, L. Mamica, doc. Jiskrová
Hosté: ing. Machek, ing. František Lomský, J. Pecháček

Ing. Machek – informoval předsednictvo o budoucnosti dotací do následujících let  a přiblížil průběh konference evropské komise

KMK – velká debata o rozdělení 5-ti letých  klisen a hřebců, k tomuto bodu se vyjádřili  téměř všichni členové předsednictva, RPK , ing.Machek, ing.Pecháček a ing.Lomský. Přestože se názory diskutujících různily, po hlasování bylo rozhodnuto:  
Konečné a platné rozhodnutí: zpětně vzít pořadí z prvního kola a přepočítat, do finále půjde 15 klisen a 15 hřebců
Hlasování:
Kdo je pro, aby trvalo rozhodnutí z minulého předsednictva v Písku?
Pro 5
Proti 2
Úkol: zajistit změnu pořadí prvního kola pomocí pomocné tabulky. Svaz dodá ze sekretariátu pomocné výsledkové tabulky z jednotlivých kol - zařídí p Kincl.

	Výběr hřebců 2008 

Zajištění místa na Císařském ostrově v Troji – jednání s p. Martincem, ohrožen termín, jeho návrh písemně podat objednávku
Zajištění místa Brno -  jednání s představiteli brněnského výstaviště, předložena rozvaha p. Jiskrové viz příloha, nepřijato z hlediska finančního
	založit vyjednávací skupinu

otipovat místa pořádání
návrhy Radimovice, Hradišťko u Sadské
rtg do 15.10.2008, domluvit financování veterinárních úkonů
propagaci do časopisů - Jezdce, Koně
výběr hřebečků provedou inspektoři – kteří, doporučí, vyvěsit možný seznam adeptů
	výběr starších hřebců proběhne pouze při této akci
ing.Šíma připraví návrh podmínek účasti


	Finále tříletých klisen 2008 Písek

navrhnut garant – technické věci zařídí ing. Nováková
klisny postupující do finále – jednotliví inspektoři nahlásí 3 klisny z každé oblasti
Morava -  6 klisen nahlásí p. Kincl
komise: členové rady PKČT

	výstava při MS ve voltiži

maximum 8 boxů, program: přehlídka plemenného materiálu z Hvězdlic, paní ing. Vojáčková zařídí další doprovodný program, propagační materiál zajistí ing. Nováková

	podány dva projekty Šlechtění v chovu českého teplokrevníka

stručné seznámení s obsahem
závěr: čekáme na vyjádření SZIFU

	kvalifikační podmínky pro Lanaken 2008

5-ti letí (resp.6-ti letí) – opakované umístění v kvalifikacích KMK do 5.místa
nebo
absolvování minimálně 3 klasických parkurů st L˙++ (resp. S++) s celkovým výsledkem ze všech 3 soutěžích do 8 tr. bodů
7-letí – absolvování minimálně dvou klasických parkurů st ST++ s celkovým výsledkem s obou soutěží do 4 tr.bodů
- závěr: odesláno

	zvolení předsedy rady PK ČT

- kontaktní osoba pro tajemnici SCHČT: doc. Jiskrová

	různé

	poslání DVD nosičů se záznamem skoku ve volnosti 4-letých klisen majitelům zúčastněných klisen, SCHČT zaplatí náklady ve výši 30,- Kč za kus

úkol pro radu přehodnotit zkušební řád při skoku 4 –letých klisen ve volnosti – pověřen p. O. Vondrouš, předloží do příští rady
možnost poskytnutí přístupu do databáze p.Novákovi jen po schůzce s ing. Nágrem a p. doc.Jiskrovou
sepsat písemnou žádost pro ing.Pellara o sestavení harmonogramu při zkouškách 
      100- denního testu

	Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT: Mgr.Jiří Šlenc, Hradec Králové, 

AK MONT steel, s.r.o., Markvartovice, Marcela Sedláková, Kobeřice u Brna, Kateřina Sklenářová, Dobřejovice, Luděk Maděrka, Slavičín, Dagmar Záhorová, Padov, Klára Páleníková, Beňov.	

Zapsala: V.Boušková


Zápis z jednání rady plemenné knihy českého teplokrevníka v Herouticích dne 30.6.2008


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

	Byl projednán výběr plemenného hřebce Calido do plemenné knihy českého teplokrevníka. Rada PK souhlasí s použitím inseminačních dávek hřebce v rámci PK ČT. 


	Rada PK doporučuje hřebce SAPIENS-K zapsat do PK ČT po doložení genetického typu.


	Kontaktovat příslušné veterinární lékaře a posudkovou komisi v souvislosti s předvýběrem hřebců na rok 2009. Zajistí Ing. Šíma.


	Na příští jednání Rady PK připraví její členové písemný návrh na případné změny způsobu hodnocení 4-letých klisen ve skoku ve volnosti a šlechtitelského programu - bod 8 b3 „plec a hřbet“ a b4 „rámec“.



Zapsala: Jiskrová




















