Zápis z jednání předsednictva SCHČT, konaného dne 10.března 2009 na školním statku v Humpolci

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

Body jednání:
	oblastní schůze:

M.Perníček – střední Čechy – slušná účast, připomínky k předvýběru hřebců,  nutné slovní hodnocení klisen
                   - jižní Čechy – diskuse ohledně AP, ZV klisen, předvýběru hřebců,
diskuse ohledně příspěvku Ing.Šlesingera – opravdu vysoký počet klisen zařazených do AP ČT, 
% březosti 40, ztráty chovatele 60%
V.Csabi – Lučina – hojná účast, téměř všichni souhlasili se zvýšením čl.příspěvku, na konferenci je nutno zdůvodnit proč nejsou účtovány poplatky za plem.koně, přítomní byli proti navrhovaným novým stanovám p.Štěrby, diskuse ohledně KMK – odsouhlaseno, aby v roce 2010 nebyla účast v KMK valachů, návrh na zvýšení věkové hranice v KMK na 5,6,7-leté, diskuse ohledně zvolení MVDr.Dražana jako ředitele NH Kladruby n.L.
J.Kincl – Zlínsko, Olomoucko: J.Kobza – návrh vrátit 3 známky, Ing.Rydval – návrh valachů do KMK, nesouhlas se zvýšením čl.příspěvku, návrh na placeného manažera SCHČT, nesouhlas s KMK pro 5,6,7-leté.
Ing.Nágr – sev.Č. - diskuse o selekci plemeníků z ÚRP, o termínu soutěže skoku ve volnosti klisen
K.Růžička – návrh rozšířit soutěž skoku ve volnosti na klisnu českého chovu zapsanou do PK ČT, diskuse zda soutěž pro klisny všech plemen či nikoli, připomínky, že byla nízká propagace skoku ve volnosti, souhlas se zvýšením členského příspěvku
   VČ – návrh zvednout na 250,- Kč (bez čepice a mikiny)

	Soutěž skoku ve volnosti

- sev.M – 4, již.Č – 6, JM – 4, vých.Č – 4
- finále: komise – Ing.Vondrouš, Ing.Regner, Ing.Mamica, Ing.Nágr, S.Hošák ml. (jeden z nich komentátor)
- jednání 20.3.,  15,00 hod. - předsednictvo, RPK

	Testační odchovny:

- komise-třídění: Horní Město – 28.4. - Ing.Mamica, p.Csabi, p.Růžička
                            Písek – 19.5. - Ing.Šilha, p.Perníček, p.Kozák
                            Albertovec – 7.5. - p.Klos, p.Kincl, Ing.Jiskrová
                            Měník – 3.6. - p.Bohdaský, p.Růžička, Ing.Vondrouš
                            Luka-Týn – J.Holík, J.Chýle, Ing.Nágr (jen tříletý ročník)
                            Tlumačov – 23.6. - p.Kincl, p.Růžička, Ing.Mamica
                                        Suchá – 13.5. - Ing.Regner, Ing.Vondrouš, p.Bohdaský
                                        Železnice – Ing.Regner, Ing.Vondrouš, p.Tvarůžek
                              
	Čipování (úprava vyhlášky 136/2004 Sb.)

- chybí kdo to může provádět
- do § 98 doplnit koně (co s koňmi, kteří byli doteď označeni – chybí dosavadní identifikační prostředky)
- budou zaslány připomínky SCHČT na MZe


5) Různé:
- na dalším jednání bude určen předseda RPK
- problémy se zápisem klisen do PK – závěr - budou předloženy Radě PK, po jejich návrhu danou problematiku schválí předsednictvo
- návrh: rozdělení funkcí členů orgánů SCHČT

- třetí předvýběr hřebců do testu – pro hřebce z testačních odchoven + hřebci, kteří se zúčastnili 2.předvýběru na Hradištku

- schůzka komisařů na KMK – M.Perníček zavolá termín a svoláme schůzku ohledně komisařů KMK do 15.dubna 2009.

- R.Klos – návrh na výrobu samolepek SCHČT – objednat 2.500,- kusů – odsouhlaseno

- smlouva s ČJF – KMK 2009 – odsouhlaseno:
doplnění smlouvy KMK: 
II.
„- zhotovitel zodpovídá za to, že klisny startující v KMK budou zapsány do některé z PK příslušných UCHS a hřebci startující v KMK budou vedeni v registru potencionálních plemeníků“
III.
„Při nedodržení povinností objednatele nebo zhotovitele se obě strany dohodnou na snížení ceny díla.“

- jednání s MVDr.Dražanem – čipy kvůli kontrole spotřeby masa, pokud se majitel rozhodne koně použít na maso, toto se musí uvést přímo do průkazu koně
M.Perníček – na dnešním jednání projednat spolupráci mezi SCHČT a ASCHK ČR
MVDr.Dražan – souhlasí se změnami stanov ASCHK a se spoluprací
Ing.Nágr – na MZe je nutno prezentovat jednotný názor UCHS
MVDr.Dražan – byla vytvořena tzv.strategie, schválilo ji MZe
- za SCHČT: M.Perníček, M.Kubištová, Ing.Nágr v komisi na vytvoření návrhu nových stanov ASCHK, MVDr.Dražan iniciuje schůzku jednotlivých členů ASCHK
- čipování – v ČR 4 firmy, které distribuují čipy (ceny čipů obdobné, ale rozdíl v ceně čtecích zařízení)
- na MZe – M.Kubištová domluví termín jednání s MZe s Ing.Machkem a p.Hrdličkovou

6) Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:
- R.Líkařová, Zálší, - M.Kotrbová, Stráž u Tachova, - J.Mazánek, Chomutov, - M.Křížová, Trpnouze, - E.Machač, Hustopeče, - Ing.B.Hladký, Olbramovice, - D.Valášek, Přibice, - L.Smilková, Hulín, - V.Kvasničková, Kubšice, - I.Hradecký, Semily, -A.Malá, Nové Město nad Metují, - Ing.M.Coufalová, Litoměřice, - L.Krajňanská, Křešice, - R.Habásková, Podolánka, - A.Žočková, Broumov, - MVDr.I.Šturm, Nový Jičín, Bc.P.Švábíková, Jirkov, - F.Veleba, Okříšky, - J.Samešová, Roveň, - L.Herecová, Střítež, - K.Boháčková, Hluboká nad Vltavou, - P.Hermann, Plzeň, - Ing.arch.L.Doleželová, Brno, - J.Neplech, Šternberk, - J.Lettrich, Vyškov, - K.Sládková, Přimda, - J.Růžičková, Havlíčkův Brod, - H.Zelená, Bílovice – V.Maršálek, Pečetín, - D.Svobodová, Praha, - Ing.M.Plsová, České Budějovice, - V.Adamcová, Bosňany, - P.Výletová, Dačice, - T.Šeinerová, Chomutov, - H.Červenková, Trhové Sviny, - M.Kůla, Šťáhlavice, - K.Šedivá, Semčice, - V.Izdná, Meziříčsko, - J.Větrovská, Domažlice, - J.Kůst, Domažlice, 
- P.Urban, Klatovy, - J.Drahovzalová, Malé Svatoňovice, - Filip, Marek Richter, Malé Svatoňovice, - Metoděj Richter, Moravičany, - Hřebčín-R, Malé Svatoňovice, - B.Křenková, Dívčice, - I.Konečná, Loučeny, - A.Mottlová, Plzeň, - J.Bosáková, Komorní Lhotka, - P.Foldyna, Staříč, 


Zapsala. Ing.Nováková


