
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK CT – Heroutice, 10.10.2012

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

Body jednání:
	Zhodnocení KMK 2012, finále přehlídky Zduchovice
kladně hodnocená myšlenka společné akce – finále drezurního i skokového KMK

	nutno dopracovat předvádění klisen s hříbaty, časový harmonogram
	při předvádění klisen s hříbaty uvádět původy i ve finálním hodnocení
některé hlasy poukazovaly na méně vhodný  prostor pro předvedení klisen, drezurní finále KMK
	většina členů předsednictva hodnotí areál jako naprosto vyhovující
	propracovat závěrečný ceremoniál 
zvedla se úroveň předvádění klisen díky vyškoleným předvaděčům SCHČT
	v příštích letech nutné slovní hodnocení hříbat
	jeden z návrhů – přehlídku klisen vyhodnotit v sobotu, v neděli se věnovat finalistkám formou show
	vzhledem k tomu, že dle dohody nebyl na SCHČT doručen žádný jiný návrh na organizaci KMK 2013 od PK CS, KMK od příštího roku ve stejné podobě jako v letošním roce

	Vyhodnocení zkoušek výkonnosti 2012

	připomínky k zavedení nového programu na vyhodnocení ZV v průběhu sezóny, nekompatibilní výstupy

silný populační ročník
	někteří pořadatelé dosud neposílají výsledky ZV v elektronické podobě
	otázka zda v postupové řadě hodnotit pouze poslední skok nebo celou řadu
	kontrola z ČPI na průběh ZZV v Herouticích (pokud je v řádu PK uvedená předváděcí  

       deska, je nutno ji umístit i při zkouškách)
	návrh změnit volnost – na jeden cvalový skok

ohraničení drezurního obdélníku pouze plůtkama, nikoli bariérama
	návrh zpřísnit oddíl AP ČT, přehodnotit finanční ohodnocení klisen za absolvování ZZV
	zredukovat počet míst konání ZZV klisen


	Předvýběry hřebců 2012 Brno

	přípravou pověřen K.Růžička – přejímku koní provede komise ve složení: Ing.Jiskrová (garant), Ing.Mamica ml., Ing.Procházka (měření koní), MVDr.Přikryl – pátek, od 13,00 hod.
	do katalogu uvést míry uvedené při přihlášení daných hřebců

hodnotitelská komise: Ing.Regner (předseda mladší hřebci), Ing.L.Mamica (předseda starší hřebci), K.Růžička, Ing.Jiskrová, M.Perníček, R.Drahota
	komentátor: Ing.Holík
	předvaděči: P.Holešovský, Abík, D.Kubišta ml., J.Rédl ml., J.Šafrata, K.Růžička ml., Ing.Mamica ml.
	pozvánky hostům: ministr zemědělství Ing.Bendl, Ing.Machek, Ing.Kutěj, L.Karásek, ředitelé ZH, jednotlivá UCHS, NH Kladruby n.L., ÚE Slatiňany, Ing.Hošák, ČJF, Jezdectví – Malinovský, Jezdec – Ing.Neumann
	propagace akce – V.Boušková
katalog zpoplatněný (50,- Kč), vstup volný

	organizační zajištění: J.Kincl, Ing.Civišová
	šerpy, květiny  – 1.- 3.místo, poháry – 1.- 5.místo

na skoku umístěná mírně šikmá deska – tuto informaci nutno zveřejnit na stránkách SCHČT,   
        v propozicích
	opět výplata částky ve výši 5.000,- Kč majiteli hřebce plemene ČT, který bude předveden na 

        předvýběru
	předváděcí úbor
	identifikace a přejímka koní – 12,00 – 14,00 hodin, od 15,00 hod. – posuzování na desce (od 18,00 hod.možno vyzkoušet skok ve volnosti v hale – podle pořadových čísel), sraz všech v 10,00 hodin, sobota: 10,00 hod. – starší hřebci, možná účast voltižního družstva z Drásova, od 11,00 hod. skok ve volnosti mladých hřebců


	Diskuse s Ing.Renatou Habáskovou – manažerkou drezurní komise ČJF

	spolupráce s Bernardem Fischerem ????? z hřebčína Sprehe a ????? z Goyi
	stanoveny termíny pro drezurní pohár, návrh spojit některá kvalifikační kola skokového KMK s drezurními (Borová, Heroutice, Nebanice, Těšánky)
	finále skokového i drezurního KMK – 6.- 8.9.2013, Brno – Panská lícha
	žádost Ing.Habáskové – aby drezurní KMK bylo v roce 2013 i pro čtyřleté koně


Různé:
	Preferovaný hřebec SCYRIS  - hřebec bude vrácen ke konci roku majiteli


	Výpověď firmě Equiservis konzulent s.r.o.

	v co nejkratším možném termínu zahájit jednání ohledně nového znění smlouvy se zástupci firmy Equiservis konzulent s.r.o.
	skupina pro jednání: MVDr.Lysák, M.Perníček, J.Kobza, K.Růžička, J.Rédl – Písek


	Školení hodnotitelů  - 4 školení, od února bude realizován další cyklus vzdělávacích akcí, možno vyškolit akreditované spolupracovníky se SCHČT, na příští jednání jednotliví členové předsednictva předloží návrhy na jednotlivé akce (min.5 vzdělávacích akcí, další vzdělávací akce pro širší veřejnost)


	Připravit návrh cca 5-ti koní plemene ČT – finanční odměna za výkonnost v roce 2012
	Schůzka M.Perníčka s Ing.Machkem na MZe ČR dne 9.10.2012 – byly projednány další úkoly SCHČT
	Žádost ZH Tlumačov o umístění reklamy v publikaci o ZH Tlumačov (ve spolupráci s Ing.Gregorem) – na ½ strany v hodnotě 15.000,- Kč – jednohlasně odsouhlaseno


	Rada PK ČT přečetla zápis z jednání – předsednictvo jednohlasně odsouhlasilo


Zapsala: Ing.Nováková











