Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT – Ptýrov, 2.9.2011

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

Body jednání:
	Finále KMK, přehlídky tříletých klisen Ptýrov

Program: sobota - mezi 4-letými a 5-letými – 2 loty klisen po šesti 
                             mezi 5-letými a 6-letými – další 2 loty klisen
Každý lot obdrží účastnické floty, diplomy. 
                             po 4-letých hřebcích - velké finále – 12 klisen na kruhu, klisny na 7.-12.místě budou oddekorovány, po 5-letých hřebcích vyhodnoceno prvních šest klisen

	Předvýběry hřebců do plemenitby 2011- Brno

komise: MVDr.Sedláček, Ing.Mamica, Ing.Regner, V.Csabi, J.Hruška ml. (náhradník J.Kincl)
- organizační zajištění – R.Klos
program: předvádění hřebců – exteriér – v pátek, 15,00 hodin – parkoviště, v případě špatného počasí možnost alternativy v jedné z hal
- během předvádění hřebce je možno promítat cca 5-ti minutový „šot“, o čemž je nutno informovat majitele hřebců
sobota: 10, 00 hodin – starší hřebci
            13,00 hodin – mladší hřebci
ocenění hřebců umístěných na 1.-3.místě
předvaděči – P.Holešovský, K.Růžička ml., V.Rédl

	M.Kubištová vypracovává doplňky k žádosti SCHČT: „Technologie chovu koní v ČR a údržba krajiny“


	Preferovaný hřebec – A 1/1 SCYRIS – ustájení: ZH Tlumačov, rozbor spermatu – odsouhlasen jako preferovaný hřebec na rok 2012 pokud splní daná kritéria


	Zprávy jednotlivých komisí – zkoušky výkonnosti klisen

V.Csabi – viditelně horší připravenost klisen
R.Klos – není horší připravenost klisen, ale horší kvalita klisen
MVDr.Sedláček – ZV Písek – 6 klisen zařazených do AP ČT, nebyla špatná příprava klisen, předvádění majitelů klisen slabé
   Členové předsednictva provádějící hodnocení klisen na ZV byli ponaučeni o regulérních pravidlech provádění výkonnostních zkoušek.

	K.Růžička informoval přítomné o schůzce na MZe ČR – jednání ohledně úpravy podmínek pro výkon péče o kopyta a podkovářství v ČR. Stanovisko MZe bude projednáno na sektorové radě MZe.


	pozvánka z hřebčína Sprehe – zhodnocení sezóny 2011, zapůjčení hřebců do ČR, účast jejich hřebců na předvýběrech hřebců Brno 2011


Zapsala: Ing.Nováková

