Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT)
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 6.6.2017 VELKÝ RYBNÍK
Přítomní: Miloslav Perníček, Ing. Barbora Králová, Václav Štěrba, Václava Boušková, Kincl Josef,
Kubištová Michaela, Karel Růžička, MVDr. František Horník, Ing. Klos Roman, Ing. Krulich
Ladislav, Mgr. Hassová Barbara,
Začátek jednání 10.00 hod.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Testační odchovny
Oblastní přehlídky klisen a hříbat ČT
Svazová hřebci
Členská základna
Dotace
KMK
Různé
RPK

1. Testační odchovny
Všechna zařízení byla obeslána seznamem složení komisí, ve kterém budou pracovat. Úroveň
zkoušek je na vysoké úrovni, hřebečci jsou ve velmi dobré kondici napříč věkovými kategoriemi.
Výsledky hodnocení jsou zaznamenávány předsedou komise v Morganě. Snaha najít a otevřít
novou TO, která by měla zájem a naskladnila hřebečky.
2. Oblastní přehlídky klisen a hříbat ČT
Komise bude sestavena chovatelskou komisí ve spolupráci s RPK – pořadatelé budou obesláni
nominovanou komisí a její změna bude možná pouze po konzultaci s J. Kinclem. V případě
nedodržení sestavení nominované komise, budou zkoušky neplatné.
3. Svazoví hřebci
Připouštěcí sezona probíhá bez problémů. Hříbata dosud narozená po hřebcích SCHČT jsou ve
velmi dobrém typu.
4. Členská základna
Zaslané přihlášky o členství v SCHČT byly schváleny jednomyslně.
5. Dotace
Žádosti o dotace byly podány a přijaty.
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6. KMK
B.Hassová seznámila přítomné s plánovaným programem jednotlivých dní KMK vč. tréninků a
jejich časového rozvrhnutí. Písemně bude rozesláno členům předsednictva a RPK ke schválení a
pořadatelům k seznámení v časovém předstihu.
Dále budou zpracovány a rozeslány propozice na finále KMK. Budou předloženy návrhy na
programové složení galavečeru.
Předsednictvo schválilo nákup vodního příkopu pro chovatelské soutěže a doplnění skoku
s logem ČT.
7. Různé
Byla schválena odměna pro V. Bouškovou a V. Štěrbu za zpracování ročenky.
Podání daňového přiznání proběhne v odloženém termínu.
Bylo schváleno vydávání časopisu ČT svazem SCHČT od 1.1.2018 - čtvrtletně.
Bylo schváleno vydání kalendáře pro rok 2018.
Předsednictvo schválilo poplatek 500,- kč pro pořadatele a 500,-kč pro SCHČT při zkouškách 3letých klisen - odměna pro hodnotícího komisaře.
Hodnotitelé SCHČT – Ing. Holík a Ing. Klos – mohou provádět změny majitelů v terénu.
7. RPK
RPK se konala 24.52017 ve Velkém Rybníku. Byl předložen k připomínkování prováděcí
program k chovatelským akcím a seznam hodnotitelů.
Seznam předvaděčů a hodnotitelů po zapracování připomínek bude zveřejněn na webu SCHČT.

Jednání ukončeno v 16.00 hod
Zapsala: Ing. Barbora Králová
Schválil: M. Perníček
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