Zápis z jednání předsednictva a Rady PK, konaného dne 12.8.2009 v Měníku

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

Body jednání: 
	Finále KMK + přehlídka Martinice

	K.Růžička informoval přítomné o počtech koní, kteří se kvalifikovali do finále KMK

Ing.Šíma -  informace o schůzce v Martinicích, na které byly domluveny podrobnosti organizace přehlídky a finále KMK
Komise: Ing.Jiskrová, Ing.Vondrouš, Ing.Regner (předseda), J.Kincl, Ing.Nágr
Komentátor: Z.Babor
Hodnocení klisen – zajistí a domluví s členy komise Ing.Regner

	Stanovy SCHČT

	posun termínu placení členského příspěvku do 15.3.daného roku
	úprava Stanov je otevřena k připomínkování do konce listopadu tohoto roku


	Předvýběry hřebců – 6.- 7.11.2009, Hradišťko u Sadské

	Ing.Šíma informoval o schůzce v Hradištku, na které byly domluveny podrobnosti organizace této akce
	vzhledem ke zkušenostem z minulého ročníku - nutno sehnat „vyhřívací lampy“ do haly

nutné RTG u starších hřebců
	návrh R.Klose – přispívat na vyhotovení RTG koní českého chovu
	návrh na organizaci společného předvýběru s PK CS – odsouhlaseno za podmínky dvojí komise. Na PK CS bude zaslán zvací dopis (zašle V.Boušková).
	Ing.Nováková sepíše s MVDr.Přikrylem smlouvu
hřebci po 100-denním testu se nemusí zúčastnit předvýběru v Hradišťku (viz.ŘPK)

	Stížnosti na ZV na Lučině – malý počet zúčastněných klisen (3) – po rušné diskusi bylo odhlasováno (5 pro), že tyto ZV budou anulovány (z důvodu porušení ZŘ).


Různé: * na webové stránky vložit číslo účtu SCHČT + vložit anglickou verzi stránek SCHČT (Ing.Jiskrová zajistí překlad webových stránek do AJ s pomocí studentů)

	čipování

	odsouhlasen podpis smlouvy s Equiservisem konzulent s.r.o. o navýšení ceny za označení hříběte plemene ČT (750,- Kč včetně DPH – popis, označení hříběte čipem a výžehem), výpověď této smlouvy k 31.12.2009 a následná aktualizace smlouvy


	ČJF projednala na zasedání výkonného výboru záležitost KMK: vyřadila soutěže KMK z pravidel ČJF a ukončila se SCHČT spolupráci ohledně přípravy a zajišťování KMK

Závěr: Na konci září bude svolána schůzka zástupců UCHS, MZe a ČJF, na kterém bude odhlasována pevná verze pořadatelství a organizace soutěží KMK

7) oprava plemene – 70/ 453 Capitán - zamítnuto
Rada PK na svém zasedání nedoporučuje provést opravu plemene z důvodu, že PL byl vystaven v rámci plemene MT.

Zapsala: Ing.Nováková

