Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 4.9.2009 v Martinicích

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

Omluveni: V.Boušková, Ing.Nágr, M.Perníček

Body jednání:
	Opět se otevřela otázka zkoušek výkonnosti v Lučině. Byla doložena listina osmi přihlášených klisen. Návrh Ing.Šímy – garantem ZV je inspektor, od příštího roku chovatelská komise vypracuje pravidla a vypíše seznam míst, na kterých se budou konat ZV klisen. Závěr: Pro tento rok, pokud pořadatel předloží seznam přihlášených klisen, zkoušky se uznávají.


	Žádost A.Kutálka z Nového Jičína o udělení výjimky pro hřebce 67/461 RADIN ke složení výkonnostních zkoušek hřebce

Závěr: na návrh RPK, následně odsouhlaseno předsednictvem – výjimka zamítnuta, hřebec nesplnil základní stanovená kritéria

	Vyjádření k dopisu zaslanému JUDr.Staňkem, ve kterém žádá o změnu podmínek pro předvýběr hřebců (vypuštění požadavku RTG vyšetření přihlášených hřebců)

- vyvinula se diskuse s názory – Ing.Šíma, V.Csabi – je to chovatelská záležitost, před komisí je přeci nutno předvést zdravého!!! koně s RTG
                                               - R.Klos, K.Růžička – RTG velice drahé, jde o byznys
          - Rada PK – navrhuje vyhotovit RTG – dle stávajících podmínek – před naskladněním každý hřebec musí mít vyhotoven RTG - odhlasováno
          - návrh poskytnout „příspěvek na hřebce plemene ČT, předvedeného na druhém předvýběru“ ve výši 5.000,- Kč – předsednictvem odhlasováno

	K.Růžička informoval přítomné o jednání UCHS v Humpolci

- Předsednictvo projednalo otázku přepisu plemene v rámci jednotlivých plemenných knih – jednohlasně odsouhlasena konečná verze: pokud je př.lístek vystaven v dané PK, je to již neměnné!!! a narozené hříbě je zaregistrováno v dané PK (bude rozesláno jednotlivým UCHS k podpisu a zasláno na ÚE)
- schůzka ohledně KMK – navrhuje se tato schůzka dne 8.10., místo bude upřesněno
- žádost o finanční příspěvek na „Středoevropský šampionát mladých koní“ - je zarážející, že byla vypsána pravidla a teprve v této chvíli byl osloven SCHČT
- koně plemene ČT se mohou zúčastnit, měl by je kvalifikovat SCHCS
- odsouhlasen závěr: SCHČT byl osloven v konečné fázi příprav, vzhledem k premiéře této akce se na základě výsledků  rozhodne o příspěvku na příští rok

	Změna ŘPK – ohledně označování koní

Návrh RPK: čipy, výžeh ve stehně – povinné, výžeh sedlový – nepovinné, 
do 6-ti měsíců nebo do konce roku (dle vyhlášky) - odhlasováno
Zveřejnit v tisku + na netu způsoby označování, apod.
Návrh změny provede Ing.Nováková v nejbližším možném termínu, po schválení změny budou pracovníci provádějící registraci koní neprodleně informováni.

	3-denní test – hodnocení provede Ing.Šíma, hodnotící komise jako při naskladnění, hodnocení ihned v PC, aby se hřebci mohli ihned zapsat do PKH ČT

odměna: komise 1000 Kč, předseda 1200,-Kč, + cestovní náhrady

Různé: 
* úhrada mzdy V.Bouškové – závěr: V.Boušková předloží na příštím zasedání výkaz práce za rok 2009
* dne 28.9., od 10,00 hodin ve Velkých Němčicích se konají zkoušky výkonnosti klisen 

* školení posuzovatelů – termíny a místa konání: 20.11.2009 - Kladruby nad Labem, 4.12.2009 Tlumačov, školitelé stejní jako v roce 2008
Téma: „Slovní a grafický popis koně a identifikace koní“
cena za školení: 300,- Kč (včetně oběda)
Počet přihlášek je z kapacitních důvodů omezen (na 50 lidí v Kladrubech n.L. a na 40 lidí v Tlumačově). Přednost mají členové SCHČT. V případě velkého počtu zájemců je možno uspořádat další školení v zimních měsících roku 2010).
Uzávěrka přihlášek: Kladruby n.L. – do 10.11.2009, Tlumačov – do 24.11.2009
Přihlášky zasílat na adresu SCHČT, úhrada na účet SCHČT (číslo účtu 12747013/0300 pod variabilním symbolem – Kladruby n.L. – 2011, Tlumačov – 412).

Zapsala: Ing.Nováková

