Zápis z jednání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 2.6.2010 v Ostrovačicích

Přítomni: K.Růžička, R.Klos, Ing.Jiskrová, M.Perníček, J.Kincl, Ing.Mamica, MVDr. Sedláček, Ing. Regner, Ing.Vondrouš, M.Kubištová, V.Csabi

Omluveni: Ing. Nágr, V.Boušková, Ing. Nováková

Body jednání:
	Zkoušky  hřebečků v testačních odchovnách

 p. Kincl – Albertovec – třídění proběhlo v pořádku, koně byli dobře připraveni a předvedeni, pouze větší výskyt zranění. Zkoušky proběhly bez závad. Testační odchovna hřebečků v Albertovci letošním rokem končí.
p. Kincl – Tlumačov – třídění proběhlo v pořádku, připomínky projedná p. Kincl s ředitelem hřebčince Tlumačov
p. Růžička – Měník – třídění proběhlo v pořádku
p. Perníček – Písek – třídění proběhlo v pořádku, připomínka ke skoku nejmladších hřebečků (měli by mít překážku, kterou by lépe respektovali), výživný stav hřebečků i podmínky předvádění v pořádku.
Ing. Regner – Železnice a Suchá – bez připomínek, pokračování testace v Železnici je v jednání

Rada PK vytipuje do příštího jednání hřebce, po kterých by se měli hřebečci do odchoven přednostně vybírat.
Součástí zápisu ze zkoušek základního výcviku hřebců v testačních odchovnách bude poznamenáno, který z hřebců má předvýběr do KMK. 

	Předvýběry hřebců do 100deního testu Písek 8.6.2010

Komise: Ing. Mamica, Ing. Regner, Ing. Vondrouš, p. Kincl, MVDr. Sedláček

	Předvýběr hřebců

Letošní termín je 6.11.2010 v Brně. 
Do 1 měsíce navrhne Rada PK případné úpravy předvýběru pro rok 2011 (řešit délku testu, otázku domácí přípravy, termín předvýběru pro rok 2011 – podzim 2011 nebo leden 2012).

      4) Sektorová rada MZe požádala SCHČT o jmenování zástupce do expertního týmu pro NSK II. Jmenována byla M.Kubištová. Dílčí kvalifikace budou zpracovány pro pozici hodnotitel a šlechtitel. SCHČT požádá MZe, odbor vzdělávání o autorizovanou osobu pro dílčí kvalifikace chovatel koní, jezdec, jezdec mladých koní v testaci, ošetřovatel koní a kočí.

5) Vzdělávací projekt Europodkovář – TJ Hřebčín Kubišta ve spolupráci s Podkovářskou školou s.r.o požádala Královehradecký kraj o dotaci na tvorbu vzdělávacích materiálů pro podkováře. SCHČT byl požádán o partnerství bez finanční účasti v rámci propagace a publicity – odsouhlaseno.

	Příspěvek pro Zemský hřebčinec Písek na závody pro koně českého chovu 20.000,- Kč odsouhlasen.


	Na konferenci SCHČT bude navrženo doplnění čestného členství v SCHČT.


	Žádost o finanční příspěvek na organizaci parkurových závodů CSN Bentley Praha Parkur Cup (Středoevropský šampionát mladých koní). Vzhledem k tomu, že činnost SCHČT je zaměřena na chov českého teplokrevníka a související aktivity (výstavy, svody, apod.), nelze plošně dotovat jezdecké závody v ČR.


	Úkol pro příští jednání předsednictva – pro předvýběr hřebců 6.11.2010 dopodrobna vyhotovit rozpis (termíny, rentgeny, poplatky pro zahraniční majitele).


	Ing.Regner – bylo prodiskutováno a zhodnoceno všeobecné vzdělávání chovatelů na téma Měření a vážení koní ve dnech 28.4. a 30.4. 2010. Tyto akce budou pokračovat v podzimních měsících. Ing. Nováková přepošle seznamy hodnotitelů, které byly použity na konferenci SCHČT 2010, členům Rady plemenné knihy.


	Diskuse:

* Byla projednána stížnost paní Vachulkové na Ing.Otakara Vondrouše – bylo písemně odpovězeno.

* proběhlo prvních 5 kol KMK, prozatím bez připomínek

* sdělení pana A.Kutálka z farmy Nový Jičín-Žilina o odmítnutí účasti hřebce 67/734 FRIDO na 3.předvýběrech do 100-denního testu – předsednictvo bere na vědomí.

* na příští schůzi p.Kubištová předloží kompletně zpracovanou přihlášku do WBFSH. 

* Žádost Ing.Müllera (SCHCS) o možnosti účasti 2 hřebců na zkouškách výkonnosti po zkrácené testaci (září 2010, ZH Písek) – SCHČT nemá námitek k účasti těchto hřebců při ZV s tím, že SCHCS si jmenuje hodnotící komisi.

* Žádost Ing.Maršálka z JU Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích o poskytnutí dat, týkajících se zkoušek výkonnosti klisen a výsledků hodnocení hříbat v testačních odchovnách – odsouhlaseno, SCHČT žádá doktorandky o poskytnutí výsledků svých disertačních prací

* Spolupráce s firmou IN-EXPO Group na výstavě „Kůň 2010“ v Lysé nad Labem probíhá za stejných podmínek jako v předešlých letech.

	Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:

- H.Uhlířová, Vranovce, - A.Slavíková, Uherský Ostroh, - P.Badurová, Spálené Poříčí,          
- M.Nováková, Maletín, - T.Novák, Maletín, - Š.Nývltová, Černuc, - D.Zeman, Čechtín, - D.Švehla, Slatina, - P.Zelená, Jetřichov, - V.Krček, Jedomělice, - P.Innemann, Ráveň, - K.Říha, Dolní Roveň, - K.Ptáček, Třemošná, - M.Nágrová, Třemošná, - L.Vondráková, Praha 9, - ERC s.r.o., Mnětice,
 - K.Bernardová, Jičín, - A.Vinklárek, Chropyně, - FARMA HELENA s.r.o., Brandlín,
 - M.Žůrková, Bystřice pod Hostýnem, - MUDr.R.Brát, Vřesina, - Ing.P.Hlaváč, Bradlec, - V.Volf, Čeperka, - J.Konečný, Vnorovy, -  K.Peroutková, Černíny, -M.Jourová, Trnava, - I.Haviarová, Žacléř, - B.Králová, Slapy nad Vltavou, - Ložiska Morava, spol. s r .o., Hnojník, - Masarykova SŠZe a VOŠ Opava, - V.Valentová, Sobětice, -V.Němec, Kroměříž, - I.Vosyková, Rokytno,
 - D.Kubišta ml., Humburky, - M.Kubištová, Humburky, - S.Erbeková, Úvoz u Brna, - Z.Kořínek, Lanžhot, - P.Toušová, Tušovice, - J.Žemličková, Seč, - EQS s.r.o., Plzeň, - A.Hlinková, Frantoly, - Ing.J.Kraus, Újezd pod Troskami, - E.Štěpánková, Praha 4, - M.Bíva, Daleké Dušníky, - Z.Růžičková, Velké Němčice, - Ing.arch.Lenka Doleželová, Brno, - R.Janoušková, Černuc, - E.Nováková, Mukařov, - P.Holešovský, Český Těšín, - M.Horáčková, Harrachov, - J.Višňovská, Hustopeče, - M.Chlastáková, Nalžovice, - Ing.K.Bezkočková, Kňovice, - M.Čapek, Pelhřimov, - J.Potměšil, Třebovle, - P.Stojaníková, Prusinovice, - L.Vacek, Broumov IV,- MUDr.
B.Majerčíková, Jindřichův Hradec, - D.Zemanová, Žamberk, - V.Coufalík, Drahouše, 
- M.Urbanová, Jindřichov, - J.Rendl, Praha 5, - V.Kubiasová, Postupice, - K.Pulpánová, Maršovice, - J.Gabrielová, Pacov, - B.Körnerová, Hnojice, - J.Hochman, Křečovice, - V.Novák, Málkovice, 
- D.Ševčík, Jesenec


Zápis z Rady PK:
	Vydání duplikátu připouštěcího lístku pro hříbě narozené z klisny 20/287 Delfa po hřebci 1054 Limited – protože existuje originál připouštěcího lístku, není možno vystavit duplikát. Ten je možno vystavit pouze v případě, že neexistuje originální připouštěcí lístek.

Klisna Eskapada – majitel je povinen doložit originál potvrzení o původu z Polska. Plemeno slezský teplokrevník v ČR neexistuje.
	Klisna Dynastie má nárok na zápis do pomocné plemenné knihy ČT z důvodu podílu klusáka v rodokmenu klisny (matka je klusák).
	Klisna Verena má v původu ve druhé generaci klusáka, proto je možné ji zapsat pouze do pomocné plemenné knihy ČT.
Zařazení klisny Sayonary 24/239 do akceleračního programu – klisna je prozatím v 1.PPK z důvodu KVH 155 cm. Rada PK požaduje přeměření klisny a vyjádření inspektora k přeřazení do vyššího oddílu PK, aby mohla být zařazena do AP.
	Druhý duplikát osvědčení o původu klisny Whinny je možno vystavit po řádném písemném zdůvodnění chovatelky vzhledem ke skutečnosti, že byl již jednou vystaven.
	Předsedou rady plemenné knihy byl jmenován MVDr. Sedláček.


Zapsala: Ing. Jiskrová

