
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK CT – Heroutice, 23.1.2013

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


Body jednání: 
	Oblastní schůze SCHČT – nutno zorganizovat do 20.3.:

	Konference SCHČT – 10.4.2013, Humpolec
VČ - Měník – 1.3., 14,00 hod. – M.Kubištová, V.Boušková, K.Růžička

SM – Opava – 15.3. – J.Kincl, R.Klos, M.Perníček, K.Růžička
	JM – ???? – K.Růžička, Ing.Mamica, J.Kincl

ZČ – Benešovice – 7.2. (u Tachova) – J.Rédl, M.Perníček
SČ – ???? – J.Rédl, M.Perníček
	JČ – 23.2., Češnovice – Ing.Civišová, MVDr.Vítů
St.Č – Heroutice – 6.3. – M.Perníček, Ing.Civišová
Ol., Zlínsko – Velký Týnec - 21.2. – Ing.Mamica ml., R.Klos, J.Kincl

	Zásady KMK

	do 10.2.2013 nutno schválit konečné znění „Zásad pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2013“.


	Školení 2013

	M.Kubištová – informační článek (profesní kvalifikace) do časopisu KONĚ, na stránky SCHČT

* Heroutice – 20.-23.3. – školení předvaděčů
* Měník – 1.-3.3. – lonžování koní
* Opava - 14.- 16. 2. – příprava a testace mladých koní
* Školení hodnotitelů 

	Nové znění smlouvy s Equiservisem konzulent s.r.o.

	byla zorganizována schůzka zástupců SCHČT a Equiservisu konzulent s.r.o., na které byly diskutovány jednotlivé body smlouvy

členové předsednictva byli seznámeni se zněním smlouvy, jednohlasně ho odhlasovali
návrh smlouvy v konečné podobě zaslán Ing.Vondroušovi k podpisu

Z následné diskuse vyplynuly závěry:
	chovatelská komise (J.Kincl,J.Rédl)  navrhne systém finanční motivace pro klisny, které se zúčastní svodu – návrh: každá klisna, která se zúčastní svodu, obdrží plaketu na box – jednohlasně odsouhlaseno (plakety zajistí R.Klos a V.Boušková).
	Ing.Mamica ml.napíše článek o svodech klisen ČT


	Ročenka 2013:

Odchovny hřebečků – Ing.Civišová
ZV tříletých hřebců – Ing.Mamica st.
KMK – V.Boušková
Zásady KMK 2013 – M.Perníček
Zápis hřebců do PK ČT – J.Rédl
Předvýběry hřebců do plemenitby, přehled připouštění hřebců – Ing.Regner
Registrace hříbat – Ing.Civišová
Finále 4-letých klisen Tlumačov – Ing.Mamica ml.
Finále přehlídky 3-letých klisen – Ing.Jiskrová
Finále přehlídky Humpolec – V.Boušková
Odhad pl.hodnoty – Ing.Jiskrová
Vzdělávání – M.Kubištová
ZV klisen – Ing.Civišová
Zahraniční spolupráce – K.Lacina

Garanti jednotlivých oblastí v rámci SCHČT: oblast Ing.Vondrouše – M.Kubištová, oblast L.Kozáka – Ing.Civišová, oblast Ing.Procházky – K.Růžička, oblast Ing.Rydvala – J.Kincl, oblast J.Chýleho – M.Perníček, oblast Ing.Šímy - J.Rédl
- dodání příspěvků do ročenky do 15.2.2013

Karel Lacina pověřen činností svazu v zahraničí. 

	Různé:

* Schůzka s provozovateli testačních odchoven – 8.5.2013, Litomyšl (organizačně zajišťují J.Kincl a J.Rédl).

* MVDr. Lysák zpracuje připomínkový dopis na Ústřední evidenci chovu koní – jsme spolumajiteli dat u jednotlivých hřebců a klisen, získaných při jejich zápisu do PK, zkouškách výkonnosti….nelze předávat tyto data bezplatně majitelům klisen, termín – do 31.1.2013

* Žádost MVDr.Aberla o převedení členského příspěvku z roku 2012 na rok 2013 – zamítnuta

* Žádost firmy Crossing s.r.o. o pořadatelství ZV klisen v Dubenci v roce 2013 – v kompetenci garanta oblasti – Ing.Civišové

* Žádost M.Maksy o pořadatelství oblastního kola přehlídky hříbat – rozvinula se diskuse, chovatelská komise – J.Rédl – vypracuje návrh systému hodnocení a organizace tohoto šampionátu. Předsednictvo doporučuje kvalifikační kolo u M.Maksy v r.2013 uspořádat.

* Odsouhlasen zápis z jednání RPK (viz.příloha)

* Krátká tisková zpráva na téma údajného zvyšování připouštěcích poplatků – vypracují členové propagační komise SCHČT (V.Boušková a Ing.O.Mamica) do 31.1.2013.

* Inzerát do Jezdectví – na preferovaného hřebce SCYRIS – V.Boušková 

* S pozvánkami na oblastní schůze budou kromě letáku na preferovaného hřebce rozeslány informace „Desatero – proč se stát členem SCHČT“.
      
      * Odsouhlaseno předání dat z ÚE – R.Klosovi, členovi RPK ČT – z důvodu vypracování 
      bakalářská práce.

Zapsala: Ing.Nováková




