
Zápis ze zasedání předsednictva SCHČT, Rady PK CT – Velké Němčice, 16.10.2013

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

Body jednání: 
	Hodnocení zkoušek výkonnosti klisen 2013


	Hodnocení KMK 2013

	jednohlasně schválena odměna pro Ing.Civišovou za organizaci KMK ve výši 4.000,- Kč

diskuse ohledně místa konání KMK pro rok 2014 – návrh opět Zduchovice, další návrhy – Panská Lícha (v termínu KMK 2014 jsou již organizovány soutěže ve všestrannosti), Odhlasováno místo konání KMK 2014 Zduchovice.

	Hodnocení 70-ti denního testu, ZZV hřebců 2013

	nutno více dohlížet na přípravu hřebců v testu, návrh zakomponovat do výcvikového plánu minimálně 2x týdně předvádění hřebců.


	Odstoupení MVDr.Vítů z RPK ČT

	zatím bude RPK ČT pracovat ve 4-členném složení


	„Svazoví“ hřebci – SCYRIS, CLIN D´OR ČT – odběr spermatu obou hřebců v Brně.


	Návrh na zápis klisen a hřebců z chovu Hřebčína Obora

	rozvinula se delší diskuse, na doporučení RPK předsednictvo SCHČT deleguje komisi (Ing.Jiskrová, Ing.Civišová, Ing.Mamica, L.Kozák), která navštíví chov a zapíše klisny a hřebce do PK ČT (po splnění všech kritérií).


	Školení 20.-21.11.2013 Svržno

	slovní a grafický popis,

zootechnická terminologie v posuzování exteriéru a mechaniky pohybu koní
	vedoucí školení: Perníček Miloslav
	lektoři: Ing.Regner, Ing.Jiskrová

pro max.20 účastníků – přihlášky na SCHČT do Písku

	návrh dalších školení: Heroutice (15.-16.11.2013, výběr mladých i starších hřebců do plemenitby, lektoři: Ing.Jiskrová) a Bořetice (10.-11.12.2013, hodnocení KMK)


	Komise na hodnocení opravných ZV hřebce JAGUÁR: J.Rédl, Ing.Civišová, Ing.Šilha

jezditelnost: J.Rédl ml., K.Papoušek

	Lanaken 2013 

	nutno obnovit jednání o vstup do WBFSH – Ing.Civišová, M.Kubištová, M.Perníček


	Razítko PRÉMIE – zpětně doplnit do POP u hříbat a tříletých klisen umístěných na přehlídce 2013 ve Zduchovicích


	Martinice pořádají šampionát mladých koní – p.Pecka jednal se  SCHČT o zapojení svazu na struktuře této akce.


	Webové stránky SCHČT – vedené pod Equichanelem (H.Görnerová) – návrh na vlastní webové stránky, které by vypracoval Ing.Tekeljak, p.Mudrochová

            odsouhlasena pracovní skupina ve složení: V.Boušková, Ing.Civišová na vypracování vizáže 
            a obsahu „nových“ webových stránek.
            Termín: 30.listopadu 2013

	Předvýběry hřebců – 15.-16.11.2013, Heroutice

	odsouhlaseny pokyny pro majitele hřebců
	Komise:

	mladší hřebci - J.Kincl, Ing.Jiskrová, Ing.Mamica st. (předseda), Ing.Regner, S.Hošák ml. (za sportovce)

starší hřebci: J.Kincl, Ing.Jiskrová, Ing.Mamica st., Ing.Regner (předseda) a K.Růžička 
	předvaděči - budou pozváni: K.Růžička ml., p.Šafrata, p.Abík, p.Kubišta, p.Hrnčíř, J.Rédl ml., p.Březina, F.Žlábek (náhradník p.Drozdek) – 500,- Kč + cestovní náhrady + ubytování


	Ing.Jiskrová – BLUP

	výpočet BLUPu na základě sportovní výkonnosti koní všech plemen, diskuse ohledně toho, zda SCHČT podepíše smlouvu s ČSMCH  jako jediný nositel údajů nebo bude podepsáno 5 smluv s jednotlivými UCHS
	Závěr: SCHČT samozřejmě podporuje vyhodnocení BLUP modelem, SCHČT podepíše smlouvu za koně zapsané v PK ČT
	předsednictvo odsouhlasilo poskytnutí údajů z ÚE pro vypracování vědeckého článku odborné asistentky z MZLU Brno (s podmínkou zveřejnění v periodikách, ročence SCHČT).


	M.Kubištová – novelizace občanského zákoníku ukládá změny ve Stanovách (nutná změna názvu, SCHČT, z.s. (zapsaný spolek)


	příští jednání předsednictva: 15.11.2013, od 11,00 hod.

Zapsala: Ing.Nováková


