
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK ČT – Písek, 2.7.2013

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

Body jednání: 

	Konečné termíny kvalifikačních kol přehlídky hříbat

24.-30.6.2013 jižní Morava - výstava Brno (garant K.Růžička)
5.- 6.7.2013 střední Morava - ZH Tlumačov (garant J.Kincl) 
8.6.2013 severní Morava - Nový Jičín (garant Roman Klos) ZRUŠENO
23.8.2013 jižní Čechy - ZH Písek (garant MVDr.Vítů)
17.8.2013 západní Čechy - Bernartice (garant J.Rédl)
15.8.2013 východní Čechy - Měník (garant M.Kubištová)
4.8.2013 střední Čechy - Nepoměřice (garant V.Boušková)
- náhradní místo pro Čechy: Heroutice 
FINÁLE PŘI SKOKOVÉM FINÁLE KMK - 6 - 8.9.2013 ZDUCHOVICE 

	3.předvýběry do 70-ti denního testu 

Termín: 17.7.2013
Počet přihlášených hřebců: 8 
Komise: Ing.Mamica st., M.Perníček, J.Kincl, K.Růžička, Ing.Jiskrová
            Budou osloveni na hodnocení jezditelnosti při ZV po testu: J.Jindra, J.Hruška ml..
            V průběhu 70-ti denního testu hřebci – CLIN´D OR ČT, CANNAVARO, kteří v letošním roce zapouští, zapustí klisny pouze v posledním cyklu, ostatní klisny již nebudou zapouštěny.

	Příprava finále KMK, přehlídky klisen, hříbat – Zduchovice 2013

	do finále přehlídky hříbat postupuje z každého kvalifikačního kola vítěz kategorie klisniček, vítěz kategorie hřebečků a jeden náhradník i náhradnice.
	V.Boušková rozešle propozice na šampionát hříbat
	tříčlenná komise (min.1 člen RPK nebo předsednictva)
	pro 1 člena komise odsouhlasena odměna ve výši 750,- Kč
	Ing.Civišová vypracovala návrh rozvrhu celé chovatelské akce ve Zduchovicích. Na minulém předsednictvu byla jmenována přípravná komise, která celou akci dokompletuje do finální podoby. Poslední termín 20.7.2013.


	Školení hodnotitelů

	2.7.2013, Písek – kladně ohodnocená akce kontrolou ze SZIF
	16.7.2013, Brno – Kurz - čipování koní
	podávat návrhy na témata, místa dalších školení ve druhé polovině roku 2013


      5) Pro předsednictvo a členy Rady plemenné knihy se připravují návštěvy následujících chovatelských akcí:
- 20.- 22.9.2013 – Stadlpaura, chovatelský šampionát Rakouského teplokrevníka
- 31.10. – 3.11.2013 – Neumünster - holštýnský körung hřebců

	2.předvýběry hřebců do plemenitby 2013:

Termín: 15. – 16.11.2013
Místo konání: Heroutice

	Přehlídka výkonných koní plemene ČT 2013

Místo: Humpolec
Datum: 23.- 25.8.2013 
Komise: V.Boušková, Ing.Mamica st., Ing.Jiskrová

	Různé:

* Kolekce koní zapsaných v PK ČT, Lysá nad Labem – spolupráce s Equiservisem konzulent s.r.o., oslovit je a požádat o spolupráci.

       * Anketa „Nejkrásnější kůň 2013“ – klisna 54/606 JURISTA - šampionka přehlídky tříletých klisen plemene ČT 2012.

       * Program na hodnocení ZZV klisen – přístup k programům: Ing.Civišová, J.Rédl, R.Klos, K.Růžička, Ing. Mamica ml., J.Kincl., M.Kubištová, M.Perníček a ústředí SCHČT. Tento program je nutno po zkušenostech a připomínkách uživatelů doplňovat a precizovat. Program je v majetku SCHČT, nelze ho předávat jiným subjektům.

       * Nabídka J.Takse na prodej Svazu chovatelů ČT mražených dávek spermatu hřebce YELLOW MAN (dř.Lotar) – zatím bez závěru.

       * Další předsednictvo proběhne ve druhé polovině srpna.

Zapsala: Ing.Nováková

