
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK CT – Humpolec, 14.11.2012

Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, Ing.Mamica ml., J.Rédl, Ing.Civišová, Ing.Jiskrová, V.Boušková, MVDr.Lysák, V.Bohdaský, Ing.Jiskrová, Ing.Nováková
Omluveni: J.Kincl

Body jednání: 
	Vyhodnocení předvýběru hřebců Brno 2012

K.Růžička – kladný ohlas na předvádění hřebců na „osmičce“, nutné lepší předvedení hřebců v klusu, nedostatečné občerstvení
Ing.Jiskrová – v menší hale nebylo možné dostatečně předvést hřebce v klusu
Ing.Civišová – závěrečné vyhodnocení hřebců bychom měli pojmout slavnostněji
J.Rédl – viditelně se zvýšila úroveň předvádění hřebců
V.Bohdaský – lepší organizace oproti loňskému ročníku, chybí zpevněná plocha, aby hřebci předvedli postoj (chody)
MVDr.Lysák – někteří hřebci nebyli ve správné výživné kondici
M.Perníček – souhlasí s předvedením hřebců na tvrdém podkladu, kladný ohlas na tento předvýběr ze zahraničí, celkový dojem z předvýběru kladný
	příští rok vyhotovit menší počet katalogů

      - přímý přenos z předvýběru - Equi-TV (vysoká sledovanost)

	Smlouva s firmou Equiservis konzulent s.r.o.

	vsunout: „pro účely projednání této smlouvy stanovil Equiservis konzulent s.r.o. ověřenou osobu a jejího zástupce“
	na E.K. bude písemně doručeno, aby si pracovníci E.K.zajistili proškolení na čipování koní na VŠV v Brně
	chovatelská komise na návrh garantů jednotlivých oblastí určí místa a termíny svodů klisen na rok 2013
	nutno stanovit garanty jednotlivých oblastí pro rok 2013


	Schválení člena Rady PK ČT – MVDr.Vítů (místo MVDr.Sedláčka)

	jednohlasně schváleno


	Soutěž skoku ve volnosti 2013

	Návrh na výši startovného: 300,- Kč valaši, hřebci, 200,- Kč klisny, finále: 300,- Kč – jednohlasně odsouhlaseno
	Finále: 23.3.2013, Heroutice
	Místa konání a termíny oblastních kol na příští jednání (11.12., Bořetice)
	Pozvat na jednání: ředitelé hřebčinců, komisaře KMK, Ing.Pecháčka (ČJF), p.Chovan (Agropartner, prezident slovenské jezdecké federace)


	Plnokrevný hřebec SCYRIS bude v roce 2013 působit v plemenitbě opět pod SCHČT za stejných podmínek pro chovatele jako v roce 2012 – jednohlasně odsouhlaseno


	KMK 2013

	Finále KMK ve všestrannosti – Brno-Panská Lícha
	Finále KMK skoky – Zduchovice

Dne 15.11.2012 - jednání na MZe ohledně KMK 2013 s PK CS – za SCHČT se zúčastní: M.Perníček, M.Kubištová

	Byly projednány návrhy výkonných koní plemene ČT, kteří obdrží finanční odměnu ze SCHČT za rok 2012 (majiteli koně).


	Granty na školení 2013

	všem, kteří se zúčastnili jednotlivých školení, budou zaslány okruhy otázek, ze kterých budou následně proškoleni, aby získali certifikát „hodnotitel“ v rámci SCHČT
	odsouhlasena příprava kvalifikace „šlechtitel“ pro Sektorovou radu MZe ČR


	Návrh A.Kučery – svolat všechny vedoucí testačních odchoven k řešení problémů, které vyvstaly v průběhu roku – odsouhlaseno, toto setkání proběhne v lednu 2013 s chovatelskou komisí


	schválen zákon č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání



 
										Zapsala: Ing.Nováková
    

