
   Zápis ze společného jednání uznaných chovatelských sdružení – SCHČT, SCHST, SCHPMT, SCHKK, konaného dne 21.8.2009 v Humpolci

Přítomni: za SCHČT – K.Růžička, M.Kubištová, R.Klos, V.Csabi, J.Kincl, Ing.Nováková,
                za SCHPMT – L.Karásek
                za SCHKK – P.Půlpán, Ing.A.Kučera
                za SCHST – Ing.Müller, V.Holý, Ing.Vantroba, D.Kováčová, Ing.Petřík, J.Pinkert, 
                                     J.Kotyza, Ing.Zavadilová
Body jednání:
Předvýběry hřebců do plemenitby
- nabídka SCHČT uspořádat společné předvýběry hřebců. Na této akci se současně zapisují starší hřebci do PKH.
- SCHST již „svým“ chovatelům oznámil termín konání předvýběru hřebců CS v tomto roce (cca ½ prosince), proto se tento rok tohoto předvýběru nezúčastní. Od příštího roku velice vítá danou spolupráci na této akci.
- SCHKK, SCHPMT - ve svém řádu nemají zakotveno hodnocení mladých hřebců, týkalo by se eventuelně hodnocení těch starších hřebců
- diskuse ohledně včasného termínu konání této akce
- každá PK vybere „své“ hřebce individuálně
- je nutno prodiskutovat otázku přípravy hřebců

Nominace koní do Lanakenu
- SCHST požaduje 2 divoké karty, stejně jako v loňském roce (Calata, Cloudy Night)
- vyvstává opět otázka přihlášení SCHČT do WBFSH
- odsouhlaseno: 5-letí: Calista-T, La Campo, 6-letí: Cloudy Night, El Paso II, 7-letí: Calata, Al Campo

Otázka možnosti přepisu plemene v rámci jednotlivých plemenných knih
Návrh: Za podmínky splnění stejnosměrné plemenitby je možno přepsat připouštěcí lístek nejpozději do data registrace hříběte. Vyvinula se diskuse. Protinávrh: pokud je př.lístek vystaven v dané PK, je to již neměnné. Neměli bychom podporovat nepořádek ve vyplňování PL, informovat jednotlivé chovatele, upozornit je na eventuality ve vyplňování PL – nutná osvěta před příští připouštěcí sezónou
SCHČT prodiskutuje tyto 2 možnosti na svém zasedání, o výsledku bude neprodleně informovat formou písemného oznámení na ÚE podepsaného jednotlivými UCHS

KMK, Šampionát mladých koní
- K.Růžička – KMK – cca měsíc po proběhlém finále KMK proběhne společné sezení ČJF, UCHS, MZe, na kterém proběhne vyhodnocení, diskuse, apod.
- opět vyvstala diskuse ohledně účasti valachů v soutěžích KMK (názory: - nutné vytváření podkladů pro KD, - největší přínos – hodnocení klisen, - počet koní startujících v KMK se neustále snižuje, velká chyba – mediálně jsme nechali KMK klesnout, nutná cílená propagace, …)

	Pořadatelé – SCHST, SCHKK + sponzorská firma – organizují 16.-18.10.2009 v Hradištku „Středoevropský šampionát mladých koní“
Návrh: nominace 10-ti koní každé PK (CS, ČT) v každé kategorii (5, 6, 7-letí) – SCHČT projedná na svém zasedání 4.9.09 – projedná též sponzorství ve výši 50.000,- Kč

- způsob financování SCHST – věnuje 110.000,- Kč (½ částky je věnována chovatelům)
- jednotliví sportovci se přihlašují přes jednotlivá UCHS
- na této akci je možno prezentovat jednotlivé chovy formou přednášek
- za SCHČT se přihlášky soustřeďují u J.Kincla (člena chovatelské komise)
Zapsala: Ing.Nováková

