Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 19.10.2010 v Herouticích

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

Body jednání:
předáno M.Perníčkovi – žádost o finále KMK – Žižka Praha, kvalifikační kola - O.Nágr, J.Skřivan, Školní statek Humpolec
	došlá pošta:

- Žádost o příspěvek na mistrovství světa mladých koní ve všestrannosti Francie na klisnu 9/813 KIM-C – závěr: klisna se pro zranění neúčastní, jinak by SCHČT přispěl symbolickou částkou
- dopis Ing.Šímy s návrhem řešení problematiky vodního příkopu v KMK – závěr: propozice KMK se měnit nebudou, je povinností pořadatele, aby zajistil odpovídající vodní příkop, návrh M.Perníčka – v roce 2011 zorganizovat před 1.kolem KMK opět schůzku s pořadateli a se staviteli KMK
- žádost o poskytnutí dat studentce ČZU v Praze, P.Obrusníkové (počty připuštěných klisen a narozených hříbat) – povoleno předání dat z Ústřední evidence

	Předvýběry hřebců:

- předvaděči – S.Hošák, Holešovský, K.Růžička ml.
- hřebci okováni na přední končetiny (pantoflice)
Program pátek:  - prezentace do 13,00 hodin 
                          - 15,00 hod. - předvádění mladých hřebců na ruce
                          - 18,00 hod. - všichni hřebci – nástup do haly - možnost absolvování základní výšky skoku ve volnosti
Program sobota: - prezentace starších hřebců – 8 – 9,00 hodin
                           - 10,00 hod. - předvedení starších hřebců 
                           - 12,00 hod. -  skok ve volnosti mladých hřebců 
komentátor: Ing.Holík
vyhodnocení – vybrán – nevybrán, komise vypracuje protokol ke každému hřebci, první tři hřebci obdrží šerpu a pohár
předseda komise – předseda RPK určí předsedu komise – odsouhlasen Ing.Mamica 
katalogy – prodej místo vstupenky za 50,- Kč

	Přehlídka klisen v Ptýrově

- prakticky bez vážných připomínek, tedy pro rok 2011 stejný harmonogram a scénář finále přehlídky 3-letých klisen ČT jako v roce letošním

	Žádost Ing.Hrabětové o vyřazení plemeníka 511 ROSARIO z plemenitby – stanovisko SCHČT: SCHČT prověří zdravotní stav hřebce a na základě tohoto vyšetření rozhodne o udělení výběru na rok 2011, bude osloven MVDr.Přikryl se žádostí o spolupráci


	ZV hřebců Písek - 

- návrh do ŘPK – jezditelnost bez pomocných otěží

	Žádost o vstup do WBFSH – tato žádost bude aktualizovaná odeslána v elektronické podobě (rozsah cca 70 stran)

- schválena pozice hodnotitel koní

	připomínkování veterinárního zákona – do 10.11.2010, nutno zpřipomínkovat – paragraf 64a – schválen v navrženém znění, hlášení povinné nákazy – vznést dotaz na specifikaci tohoto termínu, rozporovat poplatek za každý přesun.

	Hodnocení ZV klisen - 

- nutno vytipovat a určit místa konání svodů a ZV od roku 2011 (J.Kincl připraví na příští jednání)

	Dne 18.10.2010 se uskutečnila schůzka zástupců SCHČT a SCHCS s 1.náměstkem ministra zemědělství Ing.Bočkem – toto jednání bylo čistě informativní o situaci v chovu koní, M.Kubištová připraví informační bulletin pro MZe ČR


	Zpoplatnění chovných koní

- závěr po delší diskusi: předsednictvo vyhodnotilo stále vzrůstající náklady na chov koní jako prvovýrobu a veškeré činnosti s tím spojené a rozhodlo o prozatímním odložení tohoto úkonu do příští konference SCHČT
- Školení pro chovatele na téma „Šlechtění a plemenitba v chovu koní“
* 24.11.2010, 10,00 hod. - Kladruby nad Labem, * 1.12.2010, 10,00 hod. - Tlumačov 
 – do týdne před termínem možno uhradit bank.převodem, pak hotově na místě
Kladruby – žádost o dataprojektor, plátno, rezervaci místnosti na školení – adresováno řediteli – 
e-mailem!!!!!

11) Změny v ŘPK – nejvýznamnější navržené změny ke schválení:
* návrh RPK – místo 100-denního testu uspořádat 70-ti denní test – jednohlasně schváleno
* návrh RPK – při zařazení klisny do AP ČT – 3x skok „S“ do 12-ti tr.bodů – jednohlasně schváleno
- zápis hřebce do PKH pro inseminační dávky – dopsat do Sazebníku poplatků
- otázka místa konání 70-ti denního testu – předsednictvo jednohlasně souhlasí s místem konání ZH Písek
Závěry: - MVDr.Sedláček s Ing.Novákovou doplní změny v ŘPK, ŠP, ZŘ (barevně označené), rozešle členům předsednictva k následnému připomínkování
- předseda, místopředseda SCHČT budou jednat s řediteli hřebčinců o společné spolupráci a organizaci 
- čtyřletá klisna CONIE, která absolvovala ZV klisen dne 22.9.2010 v Sedličkách – vzhledem k jejímu věku se zkoušky anulují (viz.ŘPK)
Ing.Regner – nutno sestavit harmonogram míst konání ZV
M.Perníček – klisna by se měla dopředu nahlásit v rámci jaké PK zkoušky absolvuje

Zapsala: Ing.Nováková

Zápis ze zasedání Rady PK ČT, konaného dne 19.10.2010 v Herouticích
Přítomni: Ing.Mamica, Ing.Vondrouš, Ing.Regner, Ing.Jiskrová, MVDr. Sedláček

	Rada PK ČT doporučuje uznat otce 2528 Topas – 28. Předsednictvo SCHČT projedná s majitelem hřebce 2528 Topas – 28 poplatek za neodevzdání připouštěcího rejstříku dle sazebníku poplatků.


	Klisna  IZOMERIA (nar. 30.1.1994) – pro zařazení do HPK a AP je nutno potvrdit razítkem výsledek zkoušek výkonnosti klisny. Razítko chybí u potvrzení o absolvování výkonnostních zkoušek (není potvrzená kopie základního listu klisny – KARTA KLACZY).


	Původ hříběte z klisny Cesmina pro vystavení OP bude uznán, pokud bude doložena paternita autorizovanou laboratoří.


	Hřebec Roven - rada PK ČT doporučuje uznání do PK hřebců ČT , protože je zapsán do PK hřebců KWPN.

			                          				        Zapsala: Ing.Jiskrová

