Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT – Otrokovice, 23.3.2012
 Přítomni: M.Perníček, Ing.Mamica, MVDr.Sedláček, R.Klos, Ing.Vondrouš, Ing.Jiskrová, J.Rédl, M.Kubištová, V.Boušková, J.Kincl, V.Csabi, Ing.Nováková, M.Filařová
Omluveni:  Ing.Regner, K.Růžička
 Body jednání:
1)      Žádost ZH Písek – v den 3.předvýběru hřebců do 70-ti denního testu předvést každého hřebce pod sedlem ve všech chodech na obě ruce s jednoduchými obraty a v jednoduché skokové řadě
–  RPK nemá námitek, předsednictvo schvaluje, všichni majitelé vybraných hřebců o této skutečnosti budou informováni
2)      Oblastní schůze
JČ – M.Kubištová – klidná, přátelská atmosféra, návrh na slovní hodnocení koní při chovatelských akcích
ZČ – J.Rédl – pouze 19 účastníků, největší kritika od Ing.Šímy, neohlášená změna termínu akce skoku ve volnosti ze strany Ing.Šímy
SČ – M.Perníček – diskusní forma schůze, slabší oblast
VČ – M.Kubištová – R.Skřivan – aby testační odchovny byly měřeny centrálně, V.Bohdaský – návrh na změnu ve Stanovách na činnost dozorčí komise – tato komise by měla fungovat podobně jako kontrolní komise v ČJF, předseda DK by se měl účastnit zasedání předsednictva
Stř.Č, Praha – M.Perníček – řešeny vztahy ČT a CS ohledně dotační politiky, schválena změna Stanov – rozšíření předsednictva o jednu pozici – pro zajišťování grantů, styk s institucemi, VŠ..., diskuse ohledně KMK, diskuse ohledně počtu hřebců v PK ČT, některé připomínky k výši členského příspěvku, řešena otázka testačních odchoven – účel, výběr hřebečků po jakých otcích...
JM – M.Perníček – poklidná diskuse bez vážnějších připomínek
Stř.M – J.Kincl – bez vážnějších připomínek, objasnění selekčních kritérií
SM – V.Csabi – návrh na vytvoření komise pro selekci hřebečků do TO, návrh na aktualizaci stavů koní zapsaných do PK ČT
 Zemské  zasedání 22.3.2012 – Morava a Slezsko – Ivanovice na Hané – V.Csabi – kritizoval nevhodný prostor pro tuto schůzi, jako návrh na předsedu byl odsouhlasen kandidát a současný předseda Karel Růžička, dalším zvoleným kandidátem byl Josef Kincl do chovatelské komise, ostatní kandidáti do komisí, mezi kterými se rozhodovalo, jejich volba nebyla dokončena  a proběhne na Zemském zasedání Moravy a Slezska při Celostátní konferenci v Humpolci jsou:  V.Csabi, Ing.Mamica ml., Roman Klos, MVDr.Josef Lysák, JUDr.Šrubař
 Zemské  zasedání 22.3.2012 - Čechy – Heroutice - M.Perníček – zahájení schůze – představení jednotlivých kandidátů,  jejich dosavadní činnost a návrh další práce,  schválená pravidla volby (tajná volba kandidátů do předsednictva SCHČT)  - volba předsedy a počet získaných hlasů  (M.Perníček – 22, V.Csabi – 5), volba členů jednotlivých komisí – navrženi (počet hlasů): M. Kubištová (27)  V.Boušková (26), J.Rédl (15) Ing.Civišová (14), V. Jiroutová (13), V.Štěrba (8), JUDr. Staněk (4).
Návrh na změnu Stanov svazu – rozšíření předsednictva SCHČT  o 1 člena, změna náplně práce dozorčí komise – rozšíření stávajících činností a účast vedoucího dozorčí komise na jednání předsednictva 
Ing.Staněk - změna stanov – je v působnosti Celostátní konference, nesouhlasí s územním rozdělením
R. Skřivan – požaduje centrální měření hřebečků v TO
 
3)      Konference SCHČT 2012
Zahájení – Růžička Karel
Návrh předsednictva: 
předsedající – M.Perníček
mandátová komise – Ing.M.Nováková, V.Chytilek
návrhová komise – M.Kubištová, A.Kučera, R.Klos, Ing.Civišová
zapisovatelka – Ing.M.Nováková
ověřovatelé zápisu – V.Bohdaský, Ing.K.Bezkočková
skrutátoři – M.Douša, D.Miksová, Z.Hrnčíř
–         zpráva o činnosti – K.Růžička
–         zpráva o hospodaření – M.Filařová
–         zpráva revizní komise – Ing.Jelínek
–         zpráva jednotlivých komisí předsednictva:
                   * propagační a marketingová – V.Boušková – nové webové stránky SCHČT
                   * pro spolupráci s ČJF, pro odchov a výcvik – V.Csabi – vize akcí pro chovatele
                   * chovatelská komise – J.Kincl – chovatelské akce za rok 2011
                 * vzdělávání a dotace – M. Kubištová             
                 * za RPK – příspěvek Ing.Jiskrové – kontrola dědičnosti výkonnosti českého teplokrevníka
                  4) M.Kubištová – dne 12.3.2012 vystoupila z pověření předsednictva za SCHČT v dokumentárním pořadu – Redaktoři ČT 1, v diskusi na téma Kontroverzní léčba koní V. Vydrou. Ve svém výstupu uvedla tři příspěvky ve znění – Koně na farmě pana Vydry strádají a nemohou se zdravě pohybovat, připomíná to pokusy na zvířatech. Zdraví koně se pohybují pravidelně, došlapují  a především nekulhají, koně u pana Vydry se pohybují jen velmi pomalu a odevzdaně, bolestivě. Na otázku a názor na přidělenou dotaci odpověděla: „ Pokud se čelní představitel rozhodne přidělit dotaci, nikdo to nezmění a není to podstatné. Mnohem větším problémem je však neodbornost této metody a neakceptování stanovisek odborníků (chovatelů, vysokoškolských profesorů, veterinárních lékařů a podkovářů), neboť pan Vydra ve svém výstupu uvádí: „ v ČR neznám odborníka na chov koní, kromě MVDr. Strasser“.  
Závěr: SCHČT zastává názor členky předsednictva Michaely Kubištové v pořadu „Reportéři“ vysílaný na ČT1 v pondělí dne 12.3.2012, vyjádření v tomto pořadu není v rozporu s názorem předsednictva  SCHČT  na problematiku ošetřování koní celostní metodou.
5) M.Kubištová – návrh na změny v grantu – Technologie chovu koní a údržba krajiny, reg.č..: 11/013/1310b/280/003249.
Předpokladané  první dvě vzdělávací akce se měly konat v TO Horymas Horní Město Skály (26.4.2012) a ZH Tlumačov (15.5.2012). Návrh na změnové hlášení – po dohodě s lektory ze SRN (spolupracující Hřebčín Sprehe) se bude konat první vzdělávací akce ve dnech 2.4.2012 - 4.4.2012 v Herouticích pod vedením Christopha Bauera a Filipa Bertelse, tlumočníkem bude Karel Lacina, organizaci semináře zajistí M. Perníček a M. Kubištová, která zároveň zpracuje změnové hlášení. Druhá vzdělávací akce proběhne dne 24.4.2012 v TO Horymas Horní Město Skály.
 Na vzdělávací akce v tomto projektu je povoleno pouze 20 účastníků. Hosté jsou samozřejmě zváni. Vybraným účastníkům bude doručena pozvánka, obdrží materiály, DVD záznamy z akce a osvědčení. Pro účely projektu a jeho předfinancování bude zřízen zvláštní pouze projektový účet. Účetní a daňové zpracování bude zajištěno s účetní a právní kanceláří JUDr. Jany Žárské v Brně.  Financování vzdělávací akce – účastníci si hradí pouze ubytování v rámci semináře. 
Odsouhlaseno
 		6) Finále skoku ve volnosti 4-letých klisen
–         komise: J.Kincl, MVDr.Sedláček, Ing.Mamica, J.Rédl, S.Hošák ml.
–         organizace: R.Klos
–         komentátor: Z.Babor
–         příští rok upravit propozice – max.2x zkušební skok na základní výšce, nepoužívat stahovací kamaše...
–         pro 1.-3.klisnu zapuštění hřebcem ze stáje Mustang s.r.o, Lučina
 návrh MVDr.Sedláčka – klisna, která je zařazena do AP a 6 let po sobě není zapuštěna bude z AP ČT vyřazena – zamítnuto
 		7) Různé:
* M.Kubištová – dne 15.3.2012 byl na stránkách Equichannelu zveřejněn obsažný článek Hřebci A1/1 v teplokrevném chovu -  Scyris . Žádám  RPK ČT o vyjádření k tomuto článku.
 * M.Perníček – stránky SCHČT jsou 4.nejsledovanější stránky s koňskou tématikou
 * V.Boušková – dohoda o spolupráci (inzerce) s Equimarketem EU (Martin Blažek), V. Boušková bude informovat na příštím jednání
8) Odsouhlaseny následující přihlášky do SCHČT:
- Markéta Bodláková, valašské Klobouky, - Martina Ludvíčková, Řitka, - Hana Seemannová, Valdíkov, - Vojtěch Kaštěl, Lísek, - MVDr.Petra Cinerová, Drásov, - Veronika Rychtářová, Bavorov, - Stanislav Drápal, Křenovice, - Mgr.Miluše Maryšková, Dasný, - Klára Němcová, Město Albrechtice, - Hana Valtová, Bohuňovice, - Hana Mlčoušková, DiS., - Tereza Bezrouková, Hvožďany, - Miroslav Fencl, Skytaly, - Jana Vaňková, Brno, - Adéla Svobodová, Mníšek pod Brdy, - Monika Morávková, Librantice, - Libuše Vojtičková, Mšeno, - Ing.Ivan Žlábek, Cejsice, - Monika Petzuchová, Velké Hoštice, - Ing.Regina Reisingerová, Pardubice, - Ivan Drbohlav, Bylany, - Ing.arch.Barbara Pavlovcová Ormston, - Blanka Petružálková, Horní Podluží, - Sandra Machalová, Litichovice, - Alena Pydychová, Lučina, - Jana Kleszczová, Havířov, - Ing.Vladimír Brus, Sedlnice, - Dagmar Kolková, Orlová-Lutyně, - Bohumil Kudla, Varnsdorf, - Ing.Jakub Štěrba, Branná, - Pavel Koláček, Přerov, - PhDr.Anna Renibergerová, Praha, - Radek Dubový, Horní Dvorce, - Vendula Hradilová, Penčice, - Radek Musil, Přerov, - Kamil Macourek, Přerov, - Václav Opatrný, Hořovice, - Romana Marťáková, Šestajovice, - Zdeněk Kratochvíl, Popice, - Blanka Šulcová, Bohušovice nad Ohří, - UNIO JC s.r.o., Jičín

Zapsala: Ing.Nováková

 


