   Zápis z jednání předsednictva a RPK, konaného dne 18.3.2010 ve Velkých Němčicích

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

	Finále soutěže skoku ve volnosti 4-letých klisen plemene ČT

5 oblastních kol – počty - postupují: JM – 4, Tlumačov - 3, Lučina – 4, ZČ – 3, VČ – 5
komentátor: Z.Babor
komise: RPK- Ing.Regner, Ing.Mamica, Ing.Vondrouš, p.Hruška, J. Kincl.
V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší známka z posledního kola.
Striktně dodržovat svazový úbor.
Připomínka: pro pořadatele oblastních kol není dostatečná proplacená částka ve výši 5.000,- Kč, závěr: odhlasováno (5 pro, 1 – zdržel se) – v letošním roce vzhledem ke skutečně vynaloženým nákladům každý z pořadatelů oblastního kola skoku ve volnosti nafakturuje částku ve výši 7.000,- Kč.

	Další ročník všeobecného vzdělávání chovatelů

- téma: měření koní
- termíny: 30.4., 10,00 hod. - Kladruby nad Labem, 28.4. - Tlumačov
- příprava vzdělávacího systému chovatelů - vytvořen základní soubor posuzovatelů, od kterého se odvine další systém

Nutno svolat schůzku s komisaři KMK + staviteli parkurů KMK – diskuse, zda uspořádat přímé školení či zda zaslat jednotlivým komisařům a stavitelům připomínky ze strany SCHČT.
Závěr: výše uvedeným se zašle dopis s uvedením případných požadavků (připraví M.Perníček)

	Jarní třídění v TO

- 27.4. - Horní Město – Ing.Mamica, R.Klos, K.Růžička
- 18.5. - ZH Písek – Ing.Šilha, L.Kozák, M.Perníček
- 18.5. - Měník – p.Bohdaský, Ing.Vondrouš, K.Růžička
- 13.5. - Suchá -  Ing.Regner, Ing.Vondrouš, p.Bohdaský
- 12.5. - Železnice – Ing.Regner, Ing.Vondrouš, p.Tvarůžek
- 29.4. - ZH Tlumačov – Ing.Procházka, Ing.Mamica, J.Kincl
ZZV v TO – 12.5. - Albertovec – Ing.Rydval, R.Klos, J.Kincl
         - 27.5. - Horní Město – K.Růžička, Ing.Mamica, V.Csabi
         - 1.6. - ZH Písek – Ing.Šilha, M.Perníček, L.Kozák
        - 3.6 – Ing.Procházka, K.Růžička, Ing.Mamica
        - 24.6. - Měník – Ing.Vondrouš, Ing.Bohdaský, J.Kincl
        - 17.6. - Suchá – Ing.Regner, Ing.Vondrouš, p.Bohdaský
        - 11.6. - Železnice – Ing.Regner, Ing.Vondrouš, p.Tvarůžek
Komise pro předvýběry, KD a ZV - 100-denní test: Ing.Vondrouš, Ing.Regner, Ing.Mamica

	Různé:

* SCHČT požádá o autorizovanou osobu pro dílčí kvalifikace chovatel koní a jezdec mladých a 
   koní v testaci – jednohlasně odsouhlaseno

* návrh PK CS na sjednocení ŘPK v oddílu testačních odchoven – naskladnění zůstává do 
   konce října daného roku, nutno vznést dotaz na MZe na jakém podkladě je nutno sjednotit 
   jednotlivé ŘPK

      * žádost Dostihového spolku Pardubice o reklamní skok SCHČT na sezonu 2010 v hodnotě 
         15.000,- Kč – závěr: předsednictvo neschválilo výše uvedený příspěvek

* otázka RTG u starších hřebců – závěr: - hřebec, který byl zapsán v zahraniční PK v rámci PK 
   uznávaných SCHČT – není požadováno RTG vyšetření, všichni ostatní hřebci – nutné RTG 
   vyšetření
         - hřebci dovezení ze zahraničí (z PK uznávaných SCHČT), kteří žádají o zápis do PKH ČT, 
         musí absolvovat 30-ti nebo 70-ti nebo 300-denní test, pouze absolvování zkoušek výkonnosti 
         se neuznává
         - nutno obeslat hřebce, kteří absolvovali 2.předvýběr, zda mají zájem o absolvování testace

* byla doručena žádost ze ZH Písek o omluvu ve věci hřebce AREZZO Z – V.Csabi navrhne 
   písemnou odpověď 

* návrh Ing.Jiskrové – zorganizovat předvýběr hřebců v listopadu v návaznosti na konferenci 
   pořádanou MZLU Brno. Bude zahájeno jednání s p.Smékalem – Brno-Veveří o možnosti 
   uspořádat předvýběr ve zdejším areálu.

* řešena otázka 5.člena RPK ČT – navržen MVDr.Sedláček, K.Růžička jej osloví, v případě, že 
   bude MVDr.Sedláček souhlasit, bude následně jmenován do Rady plemenné knihy ČT

* Stanovy SCHČT – změny ve Stanovách budou předloženy ke schválení na dubnové 
   konferenci SCHČT

Zápis z RPK:
	Schválen zápis hřebců CARPALO (po Carpaccio) a MONTREAL (po Indoctro) do PKH ČT.


2)   Žádost o zápis do PKH ČT hřebce G-STAR VAN´T HEIKE (po Contender z m.po Cassini) 
       –  viz.Řád PK ČT – dle doložených dokladů nelze udělit výběr, nutné doložit výsledky 
      z testu hřebců (100 či 300-denní nebo srovnatelný s PK ČT)  v Belgii či země, ve které byl  
      test absolvován

	Zařazení hřebce 2660 SARGONI do akceleračního programu ČT – po potvrzení sportovní výkonnosti  potomstva od ČJF je možné hřebce do AP zařadit.


       4) Žádost o zařazení hann.hřebce PERIUEUX do ústředního registru plemeníků (zápis do PKH 
           ČT) z důvodu narození hříběte na území ČR – pokud je matka hříběte zapsána do PK ČT, 
           RPK akceptuje hřebce v rámci PK ČT, uděluje výběr pro hřebce do PK ČT v roce 2008 a 
           hřebeček 45/295 PORTHOS bude registrován v rámci PK ČT

Zapsala: Ing.Nováková


