Zápis ze zasedání předsednictva, Rady PK ČT, konaného dne 21.1.2009 v Ostrovačicích

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

Body jednání:
	Oblastní schůze, volnost klisen:

ZČ – 13.2., 18,00 hod. - Chrást u Plzně - Ing.Mentlíková, 14.3. - M.Lázně – Ing.Šíma, střední Č – dopřesní M.Perníček, JČ – dopřesní Nováková, JM, Vysočina – Ostrovačice, Tetčice – K.Růžička, SM – Lučina, Frenštát p.Radh. – dopřesní V.Csabi, p.Kincl, VČ – 28.2., Litomyšl (volnost, odpoledne schůze), SČ – Ing.Nágr (volnost se nebude konat), Ol., Zl. - Tlumačov – Ing.Kincl
	- finále skoku ve volnost – z každého oblastního kola postupují 3 klisny

- startovné v oblastních kolech 100,- Kč – zůstává pořadateli, který zajistí kokardy a pohár, komisařům vyplaceno: 500,- Kč, celkové náklady na oblastní kolo nepřesáhnou 5.000,- Kč
oblastní schůze:
dodat souhrnná čísla – pro jednotlivé garanty, finále KMK, hříbata, klisny, hřebci
návrh pro členy – zvýšení čl.příspěvku na 500,- Kč, první rok zaslání trička a kšiltovky
kdo neuhradí ČP do 31.3.2009, nemá nárok na slevy a příspěvky (zapsat do dopisu rozesílaném členům s katalogem hřebců).

	Dotační program - školení posuzovatelů

	M.Kubištová zašle za SCHČT oficiální dopis na MZe (p.Hrdličková), SZIF, proč SCHČT nesplňuje účel a rozsah záměru.
	nutno svolat schůzku zástupců SCHČT a MVDr.Dražana z ASCHK – Ing.Nágr, Ing.Šíma, K.Růžička, M.Kubištová, M.Perníček – 1.týden v březnu – zařídí Ing.Nágr


	Různé:

*** omluva p.Starnovského – záměna hřebců – CALITO, CRACATIT
závěr: výsledky předvýběru stornovány, zápis z tohoto jednání zveřejněn v KONÍCH, pokud p.Starnovský bude mít zájem o předvýběr hřebce, je nutno tohoto hřebce předvést s doklady a RTG na předvýběr do Písku

***  žádost Ing.Pellara, ZH Písek o finanční podporu na chovatelské závody – jednohlasně odsouhlasen příspěvek ve výši 20.000,- Kč 

*** žádost o projednání Českého šampionátu mladých koní 2009 – návrh: každoročně by měl SCHČT vypsat výši částky, kterou poskytne na chov.soutěže, současně s podmínkami, které by měl pořadatel splňovat 
závěr: jednohlasně zamítnuto, písemně odpovědět – na dotování kval.kol se SCHČT nebude podílet, v případě dobré  fin.situace se samostatně vyjádří ke sponzorskému příspěvku na finále

*** nabídka jezdeckého areálu Ptýrov na spolupráci – v případě potřeby se na ně SCHČT obrátí

*** KMK: Jezdecký areál Martinice požádal o schůzku ohledně KMK – zařídí Ing.Nágr s Ing.Šímou
- doplnění termínů, komisařů KMK, náhradník Ing.Šíma

*** školení držitelů hřebců – 10.2. Písek, 14.2. Tlumačov 
*** školení posuzovatelů – 11.3. Kladruby n.L.(Ing.Regner), 1.4. Tlumačov (Ing.Jiskrová), od 10,00 hod., teoretická a praktická část s přestávkou na oběd, do cca 15,00 hod.

*** změny v Řádu PK (viz.příloha)
*** návrh RPK – začít počítat odhad plemenné hodnoty – SCHČT dodá metodiku, data (výsledky sportovní výkonnosti), zpracování by zajistil VÚŽV Uhříněves – jednohlasně odsouhlaseno, aby RPK zahájila tyto jednání

*** smlouva s ČJF – nutno doplnit sankční podmínky – nesouhlasili koně zapsaní do PK ČT, registru plemeníků, nesprávně vypracované sjetiny výsledků + podílná část přefakturována na UCHS, pro kterou se KMK provádí – dopilovat s Ing.Nágrem

*** KMK - Pampalini – doping ve finále KMK (drezura) - škrtnutí z 1.místa, posunout ostatní na další místa + doplatit do roku 2008

*** Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:
- Ing.Jana Soukupová, Podlesí, - Kateřina Veselá, Pchery, - jiří Suk, Čížová, - Martina Čapková, Praha, - NH Kladruby nad Labem, - Vladimíra Šulcová, Chrudim, - Hana Brklová, Záchlumí, 
- Ivana Balašová, Kravaře

Zapsala: Ing.Nováková








