
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK CT – Velký Rybník, 21.8.2013

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

Body jednání: 
	Finále KMK Zduchovice 2013

	odsouhlaseny pokyny pro majitele klisen, hříbat
	komentátor: A.Suchánek, J.Chýle, Ing.Holík
	diskuse ohledně  časového harmonogramu celé chovatelské akce (konečná podoba programu – viz.příloha)
	9 tříletých klisen postupuje do semifinále

6 klisen ve finále

Komise:
	3-leté klisny: Ing.Regner, R.Klos, Ing.Jiskrová - předsedkyně, J.Kincl, J.Lošáková 

hříbata: J.Rédl, MVDr.Vítů - předseda, Ing.Mamica ml., V.Boušková, Ing.B.Králová
	organizační zajištění: M.Kubištová, MVDr.Lysák – horní kolbiště
                                   Ing.Mamica ml., R.Klos – spodní kolbiště

	v pátek 6.9.2013 – po skončení programu zasedání předsednictva, Rady PK ČT


	Zkoušky výkonnosti klisen

	využíván nový program na výpočet výsledků, program jen pro potřeby SCHČT
	diskuse o známce za připravenost, nutno zvážit její vliv na celkové hodnocení klisny


	Kontrolní den v 70-ti denním testu

	jediná připomínka k rozdílnému předvedení hřebců jednotlivými jezdci
	hřebci ve velmi dobrém výživném stavu

diskuse ohledně podkladu (písek nebo tráva), na kterém budou hřebci předvedeni při ZZV (vedoucí výcviku – J.Štěrba – bude pozván na příští zasedání ve Zduchovicích) 
	návrh: větší přísnost na „kvalitu“ předvádění na ruce
	nutno provést závěrečnou skokovou zkoušku na dostatečně prostorném kolbišti!

	Různé:

	Vzhledem k tomu, že ZH Písek nesplnil účel výplaty sponzorského daru SCHČT na chovatelských závodech, SCHČT mu zašle připomínkový dopis.


	otázka namrazení dávek plnokrevného hřebce  SCYRIS.


	do příštího jednání nahlásit zájem o účast na holštýnském předvýběru v Neumünsteru – 31.10. – 3.11.2013


	projednána stížnost paní P.Charvátové na hodnocení hříbat v Nepoměřicích – na základě vyjádření jednotlivých komisařů předsednictvo SCHČT stojí za hodnocením komise.


	V.Boušková vypracuje „Protokol o hodnocení hříbat na přehlídkách“


	Diskuse ohledně systému hodnocení hříbat a 3-letých klisen na celostátních přehlídkách – návrh: „prémiované hříbě roku ….“ – předsednictvo jednohlasně odsouhlasilo udělení prémie za 1.- 3.místo ve finále přehlídky hříbat, návrh razítka do „Potvrzení o původu“ vypracuje V.Boušková (uskutečnit již v roce 2013)


	Jednohlasně schváleno navýšení částky za účtované dobírkové poštovné na 80,- Kč (z původních 70,- Kč, zvýšení poplatků České pošty).


	Účast koní plemene ČT na výstavě Země živitelka, České Budějovice – SCHČT osloví 2 předvaděče koní, uhradí nocleh, 500,- Kč/den. dotisk informačních letáků SCHČT.


	Aktuální informace M.Kubištové ze systému školení a vzdělávání chovatelů.


	Ing.Jiskrová – BLUP model – končí se s výzkumnou fází, nutno převést do fáze rutinního zpracování – jednání s ČMSCH Hradištko, aby se tohoto ujali (vyjádření jednotlivých svazů, návrh metodiky sběru dat). SCHČT  jednohlasně souhlasí s tím, aby BLUP model zpracovávala ČMSCH Hradištko.

Do katalogu hřebců se bude přidávat hodnota BLUP.

	Pro velký zájem majitelů klisen z oblasti byl schválen dodatečný svod klisen ve Velkých Němčicích – 26.9.2013, od 10,00 hodin.


	Dotaz MVDr.Vítů na dodržování jednotlivých oblastí při účasti na přehlídkách hříbat, klisen – SCHČT netrvá na striktním dodržování účasti na chovatelských akcích jednotlivých oblastí.


	Návrh J.Kincla – zrevidovat místa, na kterých budou konány významnější chovatelské akce.


	Propagační, informační činnost. Členové předsednictva a RPK vypracují ihned po akci písemné hodnocení použitelné pro jezdecko-chovatelská periodika a ročenku.

	Ing.Mamica ml.vypracuje hodnocení šampionátu hříbat.
	R.Klos – hodnocení KMK

V.Boušková – přehlídka výkonných koní
Ing.Civišová – hodnocení ZZV klisen a TO 2013
Ing.Jiskrová – přehlídka tříletých klisen
	Ing.Mamica - 70-ti denní test


Zapsala: Ing.Nováková

