Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT, konaného dne 27.1.2011 v Herouticích

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

Body jednání:
	Kontrola úkolů z minulého jednání:

- KMK 2011
V roce 2011 dohodnuta částka v rámci smlouvy mezi SCHČT a ČJF – 180.000,- Kč, nutno dbát na správnou výplatu dotací pro koně českého chovu. Konečnou verzi propozic KMK umístit na webových stránkách SCHČT.
            - Přihláška do WBFSH – podána (M.Kubištová)
	„list vlastnictví“ - diskuse ohledně tohoto listu, nutná ochrana majitelů koní, kteří např.koně půjčili na výcvik, apod., nutná schůzka UCHS, ÚE a MZe a vypracování určitého systému


	Termíny oblastních schůzí, oblastních kol soutěže skoku ve volnosti 4-letých klisen plemene ČT:

- jihočeská oblast - 12.2.2011, 10,00 hod., Zliv
- jihomoravská oblast + Vysočina - 17.2.2011, 17,00 hod., Ostrovačice
- západočeská oblast - 18.2., 17,00 hod. - Tymákov (Plzeň-jih)
- Praha, středočeská oblast - 2.3.2011, 17,00 hod., Heroutice
- olomoucko, zlínsko - 4.3., 17,00 hod. - Velký Týnec
- liberecký kraj - 9.3.2011, 18,00 hod. - Česká Lípa, Hotel Merkur
- východočeský kraj - Litomyšl - 12.3.2011 - po skončení oblastního kola skoku ve volnosti
- ústecký kraj - 16.3.2011, 18,00 hod. - Židovice, Stáj Pospíšil (okres Louny)
- severomoravská oblast - 18.3.2011, 16,00 hod., Lučina
KONFERENCE SCHČT SE KONÁ VE STŘEDU 13.DUBNA 2011 VE SPOLKOVÉM DOMĚ V HUMPOLCI. 
Oblastní kola skoku ve volnosti:
- severomoravská oblast - 4.3.2011, Frenštát pod Radhoštěm
- jihočeská oblast - 5.3.2011, ZH Písek
- Praha, středočeská oblast - 11.3.2011, Heroutice
- západočeská oblast -12.3 2011, 9,00 hod., Krutěnice 
- východočeská oblast - 12.3.2011, 11,00 hod., Litomyšl 
- střední Morava - 12.3.2011, ZH Tlumačov
- jihomoravský kraj + Vysočina - 12.3., 11,00 hod., Tetčice 
FINÁLE SOUTĚŽE SKOKU VE VOLNOSTI SE KONÁ V SOBOTU 26.3.2011 V HEROUTICÍCH. 
Členové předsednictva, RPK jsou delegáti + řádně zvolení delegáti (řádní členové) + náhradníci.

	Výstava EQUITANA 2011 – odsouhlaseny dva boxy v rámci PK ČT – klisna a hřebec plemene ČT se symbolem ČT na levém stehně, klisna a hřebec (drezurní ukázky, jednospřeží). Komentář k těmto koním – Ing.Gotthardová, je možno zažádat ASCHK o finanční příspěvek na reprezentaci ČT – nutno písemně zažádat.  SCHČT (V.Boušková) připraví propagační materiál – CD, letáky – cca 1.000,- ks, samolepky. 

Členové předsednictva, Rady PK - možnost o výjezd na tuto výstavu, zájemci se přihlásí na ústředí SCHČT (dny se stanoví dle programu výstavy), ze strany SCHČT bude hrazena cesta a ubytování, vstupné hrazeno individuálně.

	M.Kubištová: 

Na Sektorovou radu zemědělství byly panem Vydrou a MVDr. Mádrem podány návrhy nových kvalifikací – „Chovatel koní celostní metodou a Kopytář – ošetřovatel kopyt equidů. Oba návrhy popíraly chov koní na dnešní úrovni a propagují pouze návrat koně do divoké přírody – bez podkov, udidel, sedel, ustájení ve stájích, podestýlku, jakékoliv jiné užití než rekreační atd.. O konzultaci byli požádáni – Ing.Jaroslav Dražan, MVDr.Zdeněk Žert CSc., dipl.ECVS, Karel Růžička, Miloslav Perníček, Ing.Jan Navrátil,CSc., Doc. Ing. Iva Jiskrová Phd., Ing.Otakar Vondrouš, Aleš Kučera a Ing.Jindřich Vinčálek CE-F. Byl vypracován protokol, který bude zveřejněn na webových stránkách ASCHK ČR a SCHČT. Výsledek jednání byl předložen Sektorové radě zemědělství, která ke zpracování a schvalovacímu procesu vydala jednohlasně zamítavé stanovisko a postoupila tento závěr konsorciu NSK.

Jihočeský kraj zveřejnil výzvu k podání globálních grantů v Operačním programu  Vzdělávání a konkurenceschopnost – osa 3.2. Další vzdělávání. SCHČT ve spolupráci s ASCHK ČR vypracuje projekt na vzdělávání v rámci dílčích kvalifikací, schválených MZe ČR – zřízení poradenského centra, vypracování metodiky vzdělávání a vzdělávacích programů pro chovatele ČR   -   jednohlasně schváleno.

	čtečky čipů pro členy komisí v rámci posuzování koní zapsaných v PK ČT – odsouhlasen nákup 5-ti kusů


	Ročenka 2011 – TO (třídění + ZV) – chovatelská komise

- vyhodnocení KMK + zásady KMK 2011 – Ing.Jiskrová, M.Perníček
- vzdělávání – M.Kubištová
- školení posuzovatelů – Ing.Jiskrová
- předvýběry hřebců – Ing.Mamica
- ZV hřebců po testu – MVDr.Sedláček
- ZV klisen – J.Kincl
- nově zařazení hřebci – Ing.Vondrouš

	M.Perníček projedná nabídku hřebčince Sprehe o možnosti pronájmu vhodného hřebce pro připouštěcí sezónu 2011.


	Změny v ŘPK:

-viz.příloha

	Přijatá pošta:

Návrh Západočeského svazu – aby se finále přehlídky tříletých klisen plemene ČT konalo společně s přehlídkou klisen plemene CS, současně Záp.svaz žádá o vypracování koncepce, na jejímž základě by se zamezilo šíření tzv.černé plemenitby.
Odpověďi: * KMK se mohou zúčastnit všechna plemena (finanční prostředky z MZe), spolupráce s PK CS byla vyvinuta, ale po negativních zkušenostech při organizaci akcí nemá SCHČT zájem o rozvíjení další spolupráce 
* SCHČT žádá ČPI, aby vyžádala na ÚE podklady k registrovaným bezpůvodovým koní, kterých je dle výhledové zprávy MZe ČR 2010 již 27% populace koní v ČR, tj.cca 19.900 koní. Tento stav hrubě poškozuje veškeré řádné chovatele, kteří plní své povinnosti a naplňují regule zákona. Žádáme ČPI o prověření celé situace. Na vědomí – MZe.


Zapsala: Ing.Nováková

