Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT – Velký Rybník, 3.8.2011

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

Body jednání:
	Finále KMK, přehlídky tříletých klisen – Ptýrov

M.Perníček informoval přítomné o jednání s JK Ptýrov – stavitel: Ing.Kutěj, technický delegát: R.Smékal (dodávka skoku SCHČT)
doprovodný program: návrh - po 2 hřebcích ze ZH Písek, Tlumačov – závěr: SCHČT (M.Perníček) osloví ZH a doporučí prezentovat hřebce – otce klisen, které se účastní finále přehlídky (a kteří nestartují ve finále KMK), na dopravu těchto hřebců bude poskytnut finanční příspěvek
návrh: pozvat ministra zemědělství – Ing.Fuksu, Ing.Machka a Ing.Hojera
	nutno nahlásit ubytování 

pro klisny objednat 24 boxů

Přehlídka 3-letých klisen: komise: Ing.Regner – předseda, M.Perníček, R.Klos, J.Kincl, Ing.Vondrouš
komentátor: Ing.Holík
technické zabezpečení: J.Rédl
pátek 2.9.2011, 18,00 hodin – informativní schůzka předsednictva, Rady PK
program předvádění – jako v roce 2010

	Preferovaní hřebci na rok 2012

návrh: 
	plnokrevný hřebec SCYRIS – nutno projednat pronájem tohoto hřebce, podmínky ustájení, odběru hřebce – nutná kalkulace – projedná K.Růžička, chov.komise dne 13.8.2011 v ZH Tlumačov

hřebec BURBERRY (hřebčín Sprehe) – bude působit do konce přip.sezony (do 30.8.2011) jako jediný hřebec z hřebčína Sprehe

	Zprávy z jednání:

Ing.Jiskrová:
	s Uhříněvsí (prof.Přibyl) – ASCHK ČR, SCHČT, Uhříněves – zkompletovat vyhodnocování koní, podání grantu k vytvoření systému hodnocení koní. Odsouhlasena částka ve výši 30 – 40.000,- Kč jako náklady na výše uvedený grant (projekt).

s ÚE Slatiňany (svoláno Ing.Höckem) – jednání ohledně vypracování nového programu, pomocí kterého by bylo možno provádět konkrétní výstupy, vyhodnocování
M.Kubištová:
	podán projekt na vzdělávání – v termínech třídění v testačních odchovnách
	M. Kubištová a Doc.Ing.I.Jiskrová PhD. seznámily předsednictvo s nepříjemnými výsledky  jednání Sektorové rady společně s dalšími zástupci (ASCHK ČR - MVDr J.Dražan, MVDr.F.Horník, Ing.J.Navrátil a ŽSP - Ing.Vinčálek). Toto jednání bylo vyvoláno panem Vydrou a MVDr.Mádrem a jeho účelem bylo prosazení Dílčích kvalifikací „Kopytář“ a „Chovatel koní celostní metodou“. Předsednictvo odsouhlasilo zveřejnění průběhu jednání na webovém portálu SCHČT  a rozeslání dotazníku s tématem Péče o kopyta a ustájení.


	Různé:

	schválení komise na ZZV západní Čechy – Ing.Šíma, P.Vraná, J.Rédl (M.Perníček)

zaslán návrh smlouvy na úhradu poplatku ve výši 1.000,- Kč za hodnocení klisny při ZZV klisen (komisí stanovenou SCHČT). Tuto smlouvu podepsal Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka, nepodepsal Svaz chovatelů koní Kinských. Klisny zapsané do PK KK nebudou tedy hodnoceny komisí SCHČT.
	komise na přehlídku výkonných koní Humpolec – Ing.Regner, Ing.Vondrouš, V.Boušková
	předvýběry hřebců – na vyhodnocení RTG za SCHČT bude přítomen K.Růžička, M.Perníček, podmínky předvýběrů zveřejněny na stránkách SCHČT
v katalogu finále KMK uvést za kterou PK daný kůň startuje !!!!

                                                                                                                         zapsala: Ing.Nováková


