
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK CT – Heroutice, 1.8.2012

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

Body jednání: 
	Zkoušky výkonnosti klisen – komise zveřejněny na stránkách SCHČT, Ing.Civišová rozešle jednotlivým členům předsednictva program na výpočet výsledků ZZV klisen – výsledky budou zasílány v elektronické podobě Ing.Civišové a na ústředí SCHČT + protokol podepsaný jednotlivými komisaři

	Finále KMK, přehlídka tříletých klisen ČT, nultý ročník šampionátu hříbat 2012 - Jednání s JO La-Bohéme Zduchovice (p.Krulich a jeho management, M.Perníček, Ing.Nováková, M.Filařová)

komise (přehlídka klisen + šampionát hříbat): Ing.Jiskrová, Ing.Regner, J.Kincl, R.Klos, Ing.Civišová


	organizační a technické zajištění před a v průběhu akce: J.Rédl, MVDr.Lysák


	komentátor: Ing.Holík – KMK, přehlídka – Z.Babor (perfektní příprava na komentáře, možná kombinace obou i v KMK, přehlídce)


	 přehlídka hříbat – klisničky a hřebečci vyhodnoceni zvlášť (2 šerpy, účastnické předměty)


	Na equichannel, stránky SCHČT umístit upozornění pro zájemce o předvedení na nultém ročníku šampionátu hříbat 2012 - mohou se přihlásit na SCHČT, hříbě nutné shlédnout členem předsednictva SCHČT nebo Rady PK ČT nebo konzulentem dané oblasti (podepsaný formulář – zveřejněný na netu). Veterinární podmínky – klisny (matky): vakcinace, rozbor krve (1x za 2 roky), očkování proti chřipce (očkování hříběte není nutné). Do Zduchovic postupují 3 klisničky a 3 hřebečci z přehlídky Nepoměřice. Konečný výběr provede chovatelská komise SCHČT. 

      Podmínka: hříbě bude předváděno pod klisnou, termín podání přihlášky: do 10.8.2012.

	obeslat písemně absolventy kurzu pro předvaděče o spolupráci při finále přehlídky klisen a hříbat (vybrat cca 5 předvaděčů)


	příští jednání předsednictva, Rady PK ČT – Zduchovice – 1.9.2012, 18,00 hod.


	návrh M.Perníčka – zdokumentovat na video prvních pět umístěných účastníků ve 2.kole KMK, archivovat, sjednána spolupráce s Equi-TV (p.Malinovský) z ČT na 40-ti minutovém dokumentu z celé akce


	schválen příspěvek na dopravu hříbat do Zduchovic a zpět – do 6 Kč/km – jednohlasně schváleno + schválena odměna prvním třem umístěným hříbatům v každé kategorii – sponzoruje MVDr.Lysák (ve výši 12.000,- Kč)




	Předvýběry hřebců 2012

- garant: K.Růžička
- kontroly RTG: M.Perníček, K.Růžička

- Žádost K.Laciny (hřebčín Sprehe) o schválení veterinárního lékaře pro zahraniční koně – Dr.Hermann Josef Genn  – odhlasováno, nutno ještě schválit MVDr.Přikrylem.

	návrh M.Perníčka – komise bude hodnotit z protější dlouhé stěny


	Konference – 2.11.2012 Brno

Pořadatel: MZLU Brno ve spolupráci s ASCHK ČR

	Příspěvky za SCHČT : 

	Ing.Civišová, Doc.Maršálek – Porovnání náročnosti zkoušek výkonnosti tříletých teplokrevných klisen v ČR a v zahraničí

Dr.Genn – veterinární příspěvek

	Nutno zaslat připomínkový dopis na MZe ČR ohledně rozdílné částky ve výši příspěvku MZe na vedení PK na klisnu (hřebce) (SCHČT – 60 Kč/ks, ostatní PK – 100 Kč/ks)

	zajišťují: Ing.Jiskrová, M.Perníček 


	Různé:

* Komise na přehlídku výkonných koní Humpolec: K.Růžička, Ing.Mamica st., Ing.Regner, V.Boušková (fotodokumentace)

* Žádost JUDr.Staňka o přístup k databázi – odhlasovány stejné podmínky jako u V.Štěrby – poskytnuta databáze bez možnosti aktualizace na jeden rok, výsledky práce budou poskytnuty SCHČT

* Školení komisařů pro hodnocení soutěží mladých koní – 1.-2.9.2012, Zduchovice

	školitel: p.Bauer (Německo), Ing.Pellar
	MVDr.Lysák a Ing.Civišová (členové komise pro odchov a výcvik koní a pro spolupráci s ČJF) navrhnou seznam účastníků (kteří hradí pouze nocležné), jedná se o adepty na komisaře KMK do 15.8.2012


* Diskutována stávající smlouva s firmou Equiservis konzulent s.r.o.

* Členy předsednictva, Rady PK ČT bylo diskutováno usnesení z konference SCHČT 2012 o výši příspěvků za absolvování ZV dle zařazení klisen do jednotlivých oddílů PK. Toto usnesení nelze v letošním roce měnit.

* Jednání zástupců ASCHK, SCHČT a MZe – na téma označování hříbat (Vyhláška č.360), rozvinula se diskuse ohledně ověřených podpisů na „Hlášení změny“ majitele, ohledně vystavovaných POP (dosud součástí průkazu koně).

* schválena odměna ve výši 7.000,- Kč nejlepšímu koni zapsanému do PK ČT na skokovém MČR v Martinicích.

* schváleno přiobjednání 100 ks zelených kšiltovek
										Zapsala: Ing.Nováková

