Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, konaného dne 5.11.2009 v Hradištku u Sadské
Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, V.Csabi, M.Kubištová, V.Boušková, R.Klos, Ing.Nágr, J.Kincl, Ing.Nováková

Body jednání:
KMK
- tvorba Zásad 2010 – M.Perníček ve spolupráci s M.Kubištovou, spolupráce a domluva s ČJF 
   (projednání do 20.11.2009)
- návrh M.Perníčka – finále KMK v Ptýrově, rozvinula se diskuse ohledně velikosti kolbiště, 
  dohoda s Ptýrovem – garantují zvětšení kolbiště – za těchto podmínek odsouhlaseno finále KMK 
   2010 v Ptýrově
- garantem finále přehlídky tříletých klisen jsou členové chovatelské komise předsednictva 
   (zajištění předvádění na trojúhelníku, apod.) odhlasováno (7:1), toto finále se v roce 2010 bude 
   konat společně s finálem KMK, rozvinula se diskuse ohledně termínu konání přehlídky (pá+so 
   nebo so+ne), závěr: na finále přehlídky tříletých klisen plemene ČT dle modelu roku 2009
- dne 8.10.09 se konalo jednání v Bořeticích (SCHČT, SCHCS, komisaři KMK, ČJF) – se závěry
   tohoto jednání seznámila přítomné M.Kubištová (viz.zápis z tohoto jednání), předsednictvem 
   SCHČT odhlasován závěr z tohoto jednání (6:2)
- M.Perníček vypracoval kalendář kvalifikačních kol a finále KMK 2010 (skoky) (na základě řádně 
   podaných žádostí o pořadatelství), všestrannost, drezura – pořadatelství projedná M.Kubištová s 
   předsedajícími jednotlivých komisí (v případě stížností nutno zaslat dopis pořadatelům se žádostí 
   o nápravu)

Třídění v testačních odchovnách
- návrh K.Růžičky – do příštího jednání připraví a předloží chovatelská komise podmínky pro 
  jmenování komisí pro třídění a ZV v testačních odchovnách – jednohlasně odhlasováno
- předsednictvo bere na vědomí zrušení testační odchovny v Albertovci

Zkoušky výkonnosti tříletých klisen
- pro příští rok konání ZV budou předsedové komisí členové předsednictva, místa konání ZV budou pevně stanovena nejpozději do konce roku (ke schválení předsednictvem předloží garanti jednotlivých oblastí) - odhlasováno

4) Různé:
- projednána žádost pana Merunky o příspěvek na kvalifikaci MS v military mladých koní v 
   kategorii šestiletých – 56/377 SERŽANT – odhlasován příspěvek ve výši 5.000,- Kč (6:2)
- dodatečná žádost o zápis hřebce 1162 COLONEL do PKH ČT – žádost nebyla akceptována 
   z důvodu nesplnění podmínky výkonnosti dle ŘPK ČT (následně byla rozvinuta diskuse ohledně 
   znění ŘPK – část zápisu do PKH ČT po sportovní testaci). Současně nebyly splněny veterinární 
   podmínky dle stanovené metodiky pro předvýběry 2009.
- doplnění Stanov SCHČT – do dnešního dne nebyly podány písemně (ani e-mailem) žádné 
   připomínky, doplňky. Na jednání dne 30.10.2009 v Suché byl podán návrh: RPK volit konferencí, 
   volit i do sekcí předsednictva
- V.Boušková, M.Kubištová garantují vyhotovení a umístění reklamní tabule SCHČT v muzeu 
   Slatiňany + tisk reklamních letáků
- smlouva s EK na rok 2010 – předseda SCHČT jmenuje pracovní komisi pro přípravu této smlouvy 
  (nejpozději do konce listopadu)
- na příštím jednání budou vyhodnoceny předvýběry hřebců
- M.Kubištová nebude čerpat schválenou částku na úhradu školného na akreditovaného poradce    
   zemědělství (po úspěšně schválené zkoušce)

Zapsala: Ing.Nováková
Zápis z jednání rady plemenné knihy českého teplokrevníka v Hradištku u Sadské
dne 5.11.2009




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

	Rada plemenné knihy českého teplokrevníka schvaluje pro inseminační dávky hřebce CORLENSKY G  použití pro PK ČT po doložení všech dokladů povinných pro zápis do registru hřebců.
	Rada plemenné knihy českého teplokrevníka schvaluje pro inseminační dávky hřebce CLINTON použití pro PK ČT po doložení všech dokladů povinných pro zápis do registru hřebců.

Projednána žádost o registraci hříběte z klisny 48/608 LADY MARION – CS. Toto hříbě nemůže být zaregistrováno v PK ČT, protože nesplňuje požadavky Řádu plemenné knihy ČT (výžeh ČT na levém stehně).  
	O klisně i. č. 183 921 Tasandra nemůže rada plemenné knihy rozhodnout bez předložení jejího rodokmenu.



Zapsala: Jiskrová


