
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK CT – Brno, 30.5.2013

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

Body jednání: 
	Svody klisen

	jednohlasně odsouhlasena odměna za účast členů předsednictva, Rady PK ČT na svodu klisen ve výši 750,- Kč (bez proplaceného cestovního příkazu)
	pozitivní reakce na „protokol ze svodu klisen“, cedulky na boxy
	klisny průměrné až podprůměrné (střední Morava a jižní Čechy)

problém v předvádění klisen chovateli
návrh na pozdní termíny konání zápisů klisen do PK
návrh doplnit do tabulek na boxy kolonku na jméno klisny
	návrh na menší počet svodů

	Oblastní přehlídky klisen 2013

	střední Čechy – 3.8. - Heroutice ???

jižní Čechy – 23.8. – ZH Písek
Morava - 17.8. – ZH Tlumačov
	západní Čechy – 5.7. - Svržno 

severní Čechy – 15.6. - Vrchovany
	východní Čechy – 2.6. - Náchod 

Přehlídka klisen s hříbaty:
            -    jižní Morava – výstava Brno – 24.-30.6. (garant K.Růžička)
	střední Morava – ZH Tlumačov – 5.- 6.7.2013 (garant J.Kincl)

severní Morava – Nový Jičín – 8.6. (garant Roman Klos)
	jižní Čechy – ZH Písek - 23.8. (garant MVDr.Vítů)

západní Čechy – 17.8., Bernartice (garant J.Rédl)
	východní Čechy – Měník – ????  (garant M.Kubištová)
	střední Čechy – Nepoměřice – 4.8. (garant V.Boušková)
náhradní místo pro Čechy: Heroutice

	Žádost JUDr.Staňka o finanční příspěvek na vydání knihy „Nejvýznamnější plemeníci“

Závěr: SCHČT se bude podílet na tisku knihy částkou ve výši 20.000,- Kč po předložení rukopisu, v případě nejasností je možno konzultovat s členy RPK ČT

	3.předvýběr hřebců do 70-ti denního testu – ZH Písek – 17.7.2013:

komise: Ing.Mamica st., M.Perníček, J.Kincl, K.Růžička, Ing.Jiskrová

	Otázka proplacení nákladů na dozor veterinárního lékaře na chovatelských akcích

	povinnost pořadatele ohlásit chovatelskou akci, kontrolu provádí státní veterinář (platí stát), dozor – hradí pořadatel


	Žádost ZH Písek o sponzorský dar na jezdecké závody VII.cena českých chovatelů ve dnech 15.-16.6.2013 (pro klisny českého chovu) – jednohlasně odsouhlasena finanční částka ve výši 20.000,- Kč. Dekorování se zúčastní za předsednictvo J.Rédl.
	Žádost Alfréda Kačmaře (AK MONT STEEL, s.r.o.) o možnosti neuhradit fakturu za připouštěcí poplatek hřebce CLIN D´OR ČT, důvod: údajně malá dávka spermatu


Závěr: Odpověď sestylizuje Ing.Mamica ml. – zamítavé stanovisko, jednohlasně odhlasováno

	Místo konání předvýběru hřebců 2013

- místo konání bude vybráno M.Perníčkem a K.Růžičkou
Finále KMK Zduchovice – návrh na předvedení tříletých klisen pod sedlem, oproti loňskému roku bude navíc finále KMK drezurní 4-letých
	možnost uspořádat čtyřdenní akci

Závěr: do konce června předloží pracovní skupina ve složení: Ing.Civišová, MVDr.Lysák, R.Klos, Ing.Mamica ml. program této nejvýznamnější chovatelské akce SCHČT
Návrh na komentátora: p.Suchánek
Stavitel parkuru: Josef Mayer, Německo

	Schůzka s provozovateli testačních odchoven – 2.5.2013, Suchá:

-    vyřazení hřebečka z TO komisionelně
	program na výpočet výsledků z třídění, ZZV hřebečků
	pomocí přístupového kódu se na internet připojí členové předsednictva, 

      provozovatelé TO
	data zadávají členové předsednictva nebo provozovatelé testačních odchoven
	odsouhlasena (pro – 7, zdržel se – 1) úhrada vyhotovení programu na hodnocení hřebečků v TO ve výši 12.500,- Kč (včetně upgrate, servisu na min.5 let), bude vyhotovena smlouva (zařídí Ing.Civišová).


* Žádost R.Skřivana o účast hřebce Hosman na 3.předvýběru a 70-ti denním testu bez účasti na 2.předvýběrech v Brně – jednohlasně zamítnuta

* Do ročenky vsunout větičku, že řád je platný od 19.4., není možno přehodnocovat klisny, které byly zapsány do PK ČT dle jiného řádu PK. Po dvou letech je možno pouze přeměření, nikoli přehodnocení pedigree.

* Žádost MVDr.Aberla o toleranci pozdní úhrady členského příspěvku – zamítnuta

* MVDr.Vítů – jmenován garantem chovatelského spolku Vysočina:
            -    oslovil chovatele v dané oblasti
	jihočeská oblast organizuje oblastní kolo přehlídky klisen s hříbaty – žádá o finanční příspěvek – SCHČT uhradí cestovné komise, komisi jmenuje na návrh oblasti předsednictvo SCHČT.
	návrh na přesun termínu předvýběru hřebců z listopadu na leden, únor roku, kdy hřebci dosáhnou věku tří let – rozvinula se diskuse, zatím bez konkrétního závěru


Zapsala: Ing.Nováková


