Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 14.12.2010 v Bořeticích

Přítomni: K.Růžička, MVDr.Sedláček, M.Perníček, J.Kincl, M.Kubištová, Ing.Mamica, Ing.Vondrouš, Ing.Jiskrová, V.Csabi, V.Boušková, R.Klos, Ing.Nováková, M.Filařová, M.Chýle, p.Jindra, V.Hruška, MVDr.Černocký
Omluveni: V.Rédl, Ing.Regner, Ing.Pellar

Body jednání:
	Vyhodnocení KMK 2010

p.Jindra – navrhuje vodní příkop již pro čtyřletý ročník, vyhovující 3 hodnotící známky, otázka stavby parkurů – doporučuje opravdu kvalitní parkury
V.Hruška – prakticky nemá připomínky, u 4-letých koní přistupovat opravdu citlivě k vodnímu příkopu
Ing.Mamica – potřeba se věnovat stavbě kvalitních parkurů, je nutné, aby vodní příkop byl zajištěn, nutno angažovat nové komisaře
M.Chýle – v našich podmínkách jsou 3 hodnotící známky vyhovující, vodní příkop je zapotřebí, nutno rozlišovat pojem bazén a vodní příkop, je pro zachování slovního komentáře, výborně zpracovaný příspěvek, týkajících se vlivů na koně v rámci KMK vypracoval doc.Maršálek
MVDr.Černocký – 3 hodnotící známky jsou objektivnější, vodní příkop ano
J.Kincl – nutno pořadatele informovat o povinnosti umístění vodního příkopu, nutno angažovat mladé hodnotitele, pokračovat v hodnocení 3 známkami
V.Csabi – je pro hodnocení 1 známkou, je pro slovní hodnocení, vodní příkop již od čtyřletého ročníku, návrh vybudovat kolbiště, které splňuje podmínky pro pořádání KMK
M.Perníček – v roce 2010 přihlášeno 300 koní, navrhuje sepsat seznam doporučených stavitelů parkurů – pro pořadatele, nutno dodržovat pravidla KMK (vodní příkop), jinak není možno kolo absolvovat, nízký počet koní českého chovu v drezuře, změna na rok 2011 – zkrácení kvalifikací, termíny konání kvalif.kol – středy, připomínka Ing.Mamicy – ve středu se v ZH odebírají hřebci, finále drezurní – Hradištko nebo TJ Žižka Praha?
Hlasování předsednictva – 4 pro – odsouhlaseno místo konání drezurního finále KMK - Hradištko
Závěr: Ing.Jiskrová zpracuje vyhodnocení KMK 2010 jako příspěvek na konferenci SCHČT 2011,
v březnu 2011 je nutno sezvat stavitele parkurů + pořadatele KMK, M.Perníček sestavil ve spolupráci s pořadateli kalendář KMK, propozice KMK

	a) Přihláška do WBFSH podepsána – M.Kubištová

Návrh: dohoda s Ústřední evidencí o pravidelném dodávání dat o počtu narozených hříbat
b) sektorová rada: schválen hodnotitel, žádost SCHČT o udělení autorizace pro dílčí kvalifikace -  ošetřovatel, chovatel, jezdec a chovatel sportovních koní (žádost o revizi názvu dílčí kvalifikace - návrh na vyjmutí termínu „sportovní“ - volnočasová zábava), odhlasováno (7 pro) zařazení V.Hrušky jako lektora
návrh: - v novém řádu PK – vyškrtnout inspektory (konzulenty) a nahradit je pojmem „hodnotitel“
           - schválení pozice „šlechtitel“

	JS EQUITANA Martinice v roce 2011 pořádá 4.- 7.8. závody ve stylu šampionátu mladých koní, navrhuje užší spolupráci (jak finanční, tak organizační), rozvinula se široká diskuse,

závěr: výše uvedené společnosti bude zaslána odpověď ve znění: k Vámi navrhovanému tzv.šampionátu mladých koní organizovanému ve dnech 4.-7.8.2011 sdělujeme následující: SCHČT nemá v současné době finanční ani časový prostor, navíc s ohledem na vytíženost mladých koní v soutěžích KMK, pro podporu dalších akcí (kopie bude zaslána na ČJF)

	Vyhodnocení 2.předvýběrů hřebců do plemenitby

- po zkušenostech s organizací akce v letošním roce se příští rok konají předvýběry jako samostatná akce SCHČT

	Sazebník poplatků na rok 2011

změny: b) označení hříběte pod klisnou (včetně čipu): 750, - Kč
	Zápis hřebce do plemenné knihy: b) mimo předem ohlášený svod (import + ID):

                                                                                                                                             5.000,- Kč
             g) duplikát VPK – 1.000,- Kč
             j) změna jména koně – 1.000,- Kč
Ostatní položky odsouhlaseny v nezměněné výši – odhlasováno (1 se zdržel).
Návrh: zvýšení členského příspěvku od roku 2011 – na 500,- Kč (odsouhlaseno, proti – 1)

	Rozvinula se diskuse na téma „list vlastnictví“ ke každému narozenému hříběti narozenému v rámci PK ČT. Závěr: SCHČT (K.Růžička) bude iniciovat schůzku na MZe ČR (společně s ČJF, ASCHK ČR, ÚE Slatiňany), na které bude diskutována otázka vystavování listů vlastnictví.


	Preferovaní hřebci na rok 2011

návrh K.Růžičky – pronajmout hřebce a zprostředkovat chovatelům připuštění klisen (inseminačně)

	Oblastní schůze 2011 (do 20.3.) + oblastní kola skoku ve volnosti (do 13.3.včetně)

garanti: SM – V.Csabi, stř.Morava – R.Klos, J.Kincl, JM – K.Růžička, JČ – Ing.Nováková, stř.Č – M.Perníček, VČ – M.Kubištová, V.Boušková, sev.Č – M.Perníček, ZČ – J.Rédl,
finále skoku ve volnosti – 26.3. - Heroutice
Morava – postupuje 9 klisen, Čechy 15 klisen
Závěr: každému pořadateli bude poskytnut příspěvek na organizaci do výše 7.000,- Kč, 
startovné (oblast): 200,- Kč, startovné (finále): 300,- Kč

	Rozdělení dotací na rok 2010

Jednohlasně odsouhlasena výplata vypsaných dotací (AP, KT, ZV, pref.hřebci, ZV klisen) v plné výši, KMK – vzhledem k výši částky přiznané MZe ČR se budou vyplácené částky jednotlivým subjektům krátit o 37,5%, na koně startující v rámci PK ČT budou částky doplaceny do plné výše z prostředků hospodaření SCHČT.

	Žádost M.Kodadové o organizaci předvýběrů hřebců v roce 2011:

Odhlasovaná odpověď:  „Velmi si vážíme Vaší nabídky, bohužel již na rok 2011 je uzavřena smlouva s Jezdeckou školou Smékal Brno“.

	V rámci spolupráce se Sektorovou radou MZe a časopisu „Jezdectví“ bude od roku 2011 v každém čísle tohoto časopisu popsáno jedno povolání související se sektorem chovu koní.


Zapsala: Ing.Nováková











Zápis ze zasedání Rady PK ČT, konaného dne 14.12.2010 v Bořeticích


Přítomni: Ing.Mamica, Ing.Vondrouš, Ing.Jiskrová. MVDr. Sedláček

	Klisna 73/049 Afrika – nutno doložit typ DNA.

Hříbě Garret z klisny Gira – březost delší než 1 rok – nutno doložit test paternity.
Hříbě Jessie z klisny 31/471 Jamajka – březost delší než 1 rok – nutno doložit test paternity.
Hříbě Pecival z klisny Gracie – nutno doložit test paternity.
Klisna Leandra – nutno doložit test paternity u hříběte Loriana a ověřit na ÚE černý prvopis připouštěcího rejstříku č. 141 955.
Požadavek na zápis do akceleračního programu klisen Napola Kinská a Pamela je uznán s podmínkou, že jejich výkonnost bude oficiálně potvrzena ČJF.
Zjistit na ÚE, zda byl odeslán připouštěcí lístek hřebce Amon – 36 ze stanice Litobratřice na klisnu Lady Lee (hříbě Anabel nar. 15.5.2010).
Klisna  IZOMERIA (nar. 30.1.1994) – rada PK souhlasí se zápisem do HPK ČT.
Hřebec Roven xx – rada PK ČT nezpochybňuje jeho inseminační dávky pro PK ČT s podmínkou, že hřebec bude zapsán v registru hřebců a zaplacen příslušný poplatek.

  							Zapsala: Ing.Jiskrová








