Zápis z jednání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 8.6.2009 v Písku

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

Body jednání:
       1) Předvýběry hřebců  - 9.6.09 - Písek
Složení komise: Ing.Vondrouš (předseda), Ing.Regner, Ing.Mamica, R.Klos
- MVDr.Kotek přebere hřebce, identifikuje a L.Kozák (inspektor) tyto hřebce přeměří
- vybraní hřebci jsou rovnou naskladněni do 100-denního testu

	Předvýběr hřebců – listopad 2009

- diskuse na téma systematický výběr hřebců do plemenitby
- Ing.Šíma administrativně vyřeší povolení vyjmutí hřebce z TO (na předvýběr)
- nutno více propagovat akce SCHČT, preferované hřebce, apod.

	KMK 2009, přehlídka 3-letých klisen

- na pozvánku pro finalistky přehlídky vsunout větu, zda jejich majitelé souhlasí s jejich předvedením na sobotním skoku ve volnosti (znění koncipuje Ing.Šíma s Ing.Novákovou)
- nutno již propagovat v médiích
- přehlídka – 2-denní (v sobotu by proběhlo kvalifikační kolo, poté by se určily klisny, které postupují do finále)
- klíč k výběru klisen: 5 oblastí v Čechách po 3 klisnách + 9 klisen z Moravy
- návrh Ing.Šímy: po průběhu finále KMK, předvýběru se všechny zúčastněné strany sejdou (včetně MZe)

	Různé:

* Chovatelské závody v Písku – výborná akce, Ing.Šíma apeluje opět na SCHČT, aby
důsledně zveřejňoval  a propagoval chovatelské akce, plemeníky, apod.

* M.Kubištová – DPH -  nutno stáhnout zákony (vyhlášky) Francie (není DPH), přeložit a předložit návrh vyhlášky pro Min.financí

* projednávaná klisna 70/254 SONETA (typ teplokrevný vzhledem k nezapsané matce do PK ČT) – v letošním roce není její zápis možný, návrh Ing.Šímy - aby do příštího roku RPK zpracovala návrh na znění Řádu PK, aby nám neodcházelo tolik klisen do ostatních PK

* žádost M.Kubištové o zápis hřebce do PKH  Papillon Rouge – schválena (po doložení potvrzené výkonnosti či absolvování zkoušek výkonnosti)

* dne 16.6. - Ing.Regner – zastupuje SCHČT v hodinovém rozhlasovém vysílání na pardubicku

* příspěvek na prezentaci SCHČT formou reklamy na překážce ve výši 15.000,- Kč na dostihovém závodišti v Pardubicích - zamítnut

* čipování – vzhledem k tomu, že jsme dosud nezískali odpověď od MZe (kdo je oprávněn čipování provádět, nebyly dodány prováděcí pokyny), bude se pokračovat v dosavadní registraci (výžehy - levé stehno, pravé sedlo)
* příští jednání – cca v polovině srpna, před KMK
Zapsala: Ing.Nováková

