Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 3.9.2010 v Ptýrově

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

Body jednání:
	Kontrola úkolů z minulého jednání


	Otázka RTG vyšetření u hřebců – předvýběry – zda uznat RTG snímky od jiného veterináře než jsou MVDr.Přikrylem stanovení veterináři. 

Závěr: MVDr.Přikryl posoudí kvalitu RTG snímků a rozhodne zda tyto snímky uznat či ne (ve spolupráci s předsedou SCHČT)

	K.Růžička informoval o schůzce SCHČT, SCHST a JŠ Smékal v Brně ohledně předvýběrů hřebců, odsouhlasen R.Klos jako šéf ekipy předvaděčů na volnosti

- návrh: každý návštěvník při vstupu koupí 1 ks katalogu – odsouhlaseno
- bude požádán Ing.Procházka o změření starších hřebců, MVDr.Přikryl o přejímku hřebců
- komise: Ing.Vondrouš, Ing.Regner, Ing.Mamica, MVDr.Sedláček, Ing.Jiskrová, J.Hruška
- hřebci, kteří jsou předvybraní a mají zájem o vykonání ZZV a zápis do PKH ČT musí absolvovat 100-denní (popřípadě 60-ti denní) test, pouze prémiovaný hřebec může absolvovat individuální přípravu – návrh předsednictva:
od 1.1.2011 se každý předvybraný i prémiovaný hřebec musí zúčastnit staničního testu (tuto větu umístit na stránky SCHČT)
- do předvýběru hřebců bude uspořádáno ještě jedno jednání, na kterém budou pravidla přesně stanovena, vytištěna a budou předložena majitelům hřebců

4) Různé:
- klisny, kterým byl vystaven průkaz koně v typu teplokrevném a splňují rodokmenovou hodnotu, je možno zapsat do PPK ČT a převystavit průkaz koně (z typu teplokrevného na plemeno český teplokrevník, z rodičů zapsaných do PK ČT, vypálen symbol plemenné příslušnosti na stehně)

- předsednictvo žádá Radu PK o návrh preferovaných hřebců na rok 2011 a doporučení hřebců-otců, po nichž se budou naskladňovat hřebečci do testačních odchoven 

- návrh R.Klose na zpřísnění podmínek pro selekční kritéria pro hřebce – na obnovení výběru hřebci na daný rok – následovala diskuse, rozhodnuto bude na příštím jednání

- přehlídka klisen – 2 loty po devíti klisnách (1.lot cca od 11,30 hod., 2.lot cca od 14,30 hod.), klisny budou předvedeny dvakrát kolem trojúhelníku v kroku a jednou v klusu
- nebude se losovat pořadí klisen, půjdou podle katalogových čísel
- žádost paní Vackové ve sporu o vydání př.lístku od vedoucího stanice Hrbov – závěr: stanovisko SCHČT trvá, nutno tento problém řešit občansko-právní cestou
- žádost ZH Tlumačov, p.Nágra – je nutno dodržovat dohodu UCHS ze dne 21.8.2009 (v Humpolci)
- řešena otázka nového člena předsednictva místo Ing.Nágra – navržen Jaroslav Rédl, Bernartice – odsouhlaseno, M.Perníček J.Rédla osloví aj.Rédl bude zatím kooptován do předsednictva, na konferenci bude nový člen předsednictva zvolen zástupci dané země.
- M.Kubištová – nutno schválit autorizované zástupce pro autorizovanou osobu pro dílčí kvalifikace chovatel koní, jezdec, jezdec mladých koní v testaci, ošetřovatel koní a kočí – schváleni: Ing.Regner, Ing.Vondrouš,  M.Perníček, Ing.Jiskrová, Ing.Mamica.

- komise na podzimní třídění v TO – schváleny následovně:
* 20.10.2010 – ZH Písek – M.Perníček, L.Kozák, MVDr.Sedláček
* 21.10.2010 – Horymas, Horní Město – Ing.Mamica, R.Klos, Ing.Rydval
* 27.10.2010 – ZH Tlumačov - Ing.Kincl, K.Růžička, Ing.Procházka
* 27.10.2010 – Měník – Ing.Jiskrová, V.Bohdaský, Ing.Vondrouš
* 29.10.2010 – Litomyšl (Suchá) – Ing.Regner, R.Klos, Ing.Vondrouš
- členové předsednictva a RPK zašlou do 14-ti dnů poslední připomínky ke změně Řádu PK ČT tak, aby mohlo proběhnout cca za měsíc další jednání ke schválení těchto změn
Zapsala: Ing.Nováková


Zápis ze zasedání Rady PK ČT, konaného dne 3.9.2010 v Ptýrově

Přítomni: Ing.Mamica, Ing.Vondrouš, Ing.Regner, Ing.Jiskrová

	Hřebec ROSARIO – je nezbytné, aby byl doložen veterinárním lékařem výskyt spinální ataxie potomstva s vyloučením vlivu matek.


	Klisna  IZOMERIA (nar. 30.1.1994) – pro zařazení do HPK a AP je nutno potvrdit výkonnost dcery razítkem a podpisem polské jezdecké federace a doložit výsledek zkoušek výkonnosti klisny.


  							Zapsala: Ing.Jiskrová




