

Zápis ze zasedání předsednictva a rady plemenné knihy Svazu chovatelů českého teplokrevníka – 11.12.2012, Bořetice
Přítomni: p.Perníček, p.Růžička, p.Klos, MVDr.Vítů, Ing.Regner, Ing.Mamica, Ing.Mamica ml., Ing.Jiskrová, p.Kubištová, p.Rédl, Ing.Civišová, MVDr.Lysák, p.Kobza, p.Boušková
Omluveni: p.Kincl
Hosté:  MVDr.Černocký, Ing.Pecháček, p.Chýle, p.Hruška st., p.Chovan
Body jednání:
1) Přivítání přítomných M.Perníčkem, předsedou SCHČT
2) Hodnocení KMK 2012  
* Ing. Mamica – hodnocení KMK – nastavený systém se osvědčil, a tak se pro letošní rok nic neměnilo. Organizační zajištění proběhlo dobře, bez problémů. Finále hodnotí  jako velmi zdařilé s účastí kategorie skoky a drezura + chovatelské akce – Přehlídka tříletých klisen, Šampionát hříbat. Parkury byly postavené na horní hranici obtížnosti, ale pokud se chceme srovnávat se západní Evropou, je toto nutné.
* p.Hruška hodnotí finále také velmi kladně, pouze potvrzuje, že obtížnost byla opravdu vyšší. 
* p.Chýle  - komentoval obtížnost stavby parkurů – některé parkury byly neférové vůči koním. Je potřeba se zamyslet nad organizací závodu – dekorování bylo značně komplikované. Je potřeba se zamyslet nad střetem zájmů, kdy p. Hruška posuzuje svého syna.
* Ing.Pecháček – oponuje hodnocení stavitele, je potřeba skákat obtížnější parkury, připomínka p. Habáskové k pořádání finále KMK a účasti mezinárodního rozhodčího. Posuzování parkurů na styl by mělo bezpodmínečně zůstat.
* p.Perníček – je potřeba vylepšit finálové dekorování. Pro příští rok  se musí rozšířit řady komisařů. Hříbata měla velký úspěch a je potřeba v tomto pokračovat. Co se týká drezurní části, je potřeba komunikovat s pořadatelem ohledně ozvučení a spolupracovat s drezurní komisí na vizi drezurní části.
* Ing.Regner – předvedení klisen na trojúhelníku je dobré, jen komise by neměla stát uvnitř, ale na špičce trojúhelníku
* p.Růžička – poděkování p.Perníčkovi za zajištění celoroční kvalifikace a  finále KMK 2012.
                             3) KMK 2013
* p.Perníček: ** novinkou je účast valachů v KMK spolu  s hřebci, ale pouze valaši narození v plemenných knihách vedených v ČR (ČT, CS, KK, MT, Český trakén)
** drezurní KMK bude ve třech věkových kategoriích – nově 4-letí koně
** KMK ve všestrannosti - v jednání je KMK sedmiletých
** upravené obtížnosti dle nových tabulek pro skokové soutěže
** vyškolení nových stavitelů parkurů pro mladé koně
** peněžní dotace  se bude rozdělovat za umístění a  za absolvování čistého parkuru dle PJS st. A
* p.Mamica - zmiňuje možnost navýšení počtu startujících koní, ale dle pravidel ČJF může komisař posuzovat pouze 25 koní v jednom oddělení. Zmiňuje také otázku licentace a možnosti požádat o zařazení do plemenitby, je potřeba překontrolovat zásady, aby vše bylo jasné.
* p.Perníček navrhuje na jednom místě evidovat koně přihlášené ke KMK a evidovat také přihlášky k soutěžím KMK, poté nebude docházet  k chybám v evidenci. Je potřeba zvážit účast zahraničního komisaře, který by byl také přínosem pro vzdělání. Vše se vyřeší v lednu při tvorbě zásad KMK 2013.
Prezident slovenské jezdecké federace Ing.Chovan představil stav podpory chovatelů na Slovensku, pochválil  úroveň chovatelského dění v režii SCHČT.
* MVDr.Vítů se představil a přítomné seznámil se svým působením v oblasti chovu koní.
                            4) Propagace koní ČT v rámci sportovních soutěží
p.Perníček oslovil prezidenta ČJF s návrhem pořádat soutěže pro mladé koně v rámci skokových soutěží pořádaných ČJF. Prezident se spolupráci nebrání, je potřeba doporučovat pořadatelům pořádání těchto soutěží.
                            5) Financování SCHČT
* p.Perníček informoval o finanční situaci svazu. Svaz ve výsledku za rok 2012 předpokládá velmi mírný plusový výsledek. Pro rok 2013 je finanční předpoklad nepřehledný, není jistá státní podpora plemenných knih od státu.
 * p.Růžička informoval o vyplácení a financování za ZV, v testačních odchovnách a KMK.
* p.Perníček požádal členy předsednictva o ještě větší propagaci koní českého chovu mezi chovatelskou a sportovní veřejností. Koně pl.knihy ČT  budou odměněni za reprezentaci svazu v mezinárodním měřítku v r.2012, členové navrhli tyto koně: 61/715 ATHOS, 1605 CASCAR, 67/783 GALETTA, 55/280 ESPRI, 30/474 QUEEN C.
- Členové předsednictva  jednohlasně  schválili dorovnání finanční dotace pro koně startující v rámci plemenné knihy ČT do výše uvedené v zásadách KMK 2012.
- Členové předsednictva  jednohlasně schválili: Příplatky poskytované chovatelům  schválené konferencí SCHČT 12.4.2012 v Humpolci - akcelerační program, paternitu, zkoušky 3 letých klisen.
- Členové předsednictva jednohlasně schválili Sazebník poplatků SCHČT na rok 2013 (shodné s rokem 2012), členské příspěvky na rok 2013 – ve stejné výši jako v roce 2012.
                            6) Smlouva s Equiservisem konzulent, s.r.o.
Jednání je teď na straně Equiservisu, SCHČT čeká na odpověď odpovědného zástupce.
                            7) Ostatní:
** p.Perníček, p.Růžička – je nutná revize ŘPK, ŠP, Zkušebního řádu. Tyto dokumenty musí odpovídat potřebám chovatelů. Je nutná kontrola i po češtinářské stránce. Termín co nejdříve.
** Akce a školení na rok 2013 - předsednictvo připravuje sérii školení a vzdělávacích akcí pro rok 2013. Pokračování v započatých školících akcích v letošním roce 
** Skok ve volnosti čtyřletých klisen 2013:
- Finále: 23.3.2013 Heroutice
- Kvalifikační kola: 	Heroutice	  8.3.2013		Perníček	StČ
			Měník		  2.3.2013		Kubištová	VČ
			Krutěnice	  9.3.2013		Rédl		ZČ
			Písek		  2.3.2013		Civišová	JČ, Vysočina
			Frenštát	22.2.2013, 14,00 hod.	Klos		SM
			Tlumačov	  9.3.2013		Mamica	StM
			Brno - Veveří	  9.3.2013		Růžička		JM
			Svinčice	10.3.2013		Rédl		SČ

* odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:
- P.Švec, Praha, - R.Drahota, Komárov, - Ing.R.Noskovič, Viničné, - Ing.E.Benmetir, Kostelec nad Č.Lesy, - H.Buřičová, Obrataň, - J.Sedláková, Letovice.

Zapsala: Ing.Civišová



