
 

Zápis z oblastní schůze chovatelů ČT v Měníku dne 6.3.2015 

  

  

Přítomno bylo 41 chovatelů a 4 hosté ing. Perníček,............. 

  

program:  Vyhodnocení skoku ve volnosti 

                Zpráva o činnosti za uplynulé období 

                KMK 2015, Dotační programy 2015 

                Plemenní hřebci působící ve východočeské oblasti a plemenní hřebci ČT 

                Termíny chovatelských akcí ve východočeské oblasti 

                Volba delegátů na celostátní konferenci v Humpolci  

                Diskuse 

  

Ihned po zahájení schůze paní ing. Kubištovou, došlo k doplnění dalších bodů programu 

na žádost pana Bohdaského o projednání protinávrhu stanov Svazu chovatelů ČT a výpovědi 

smlouvy s Equiservisem s.r.o. Nadále byl navržen ing. Vondrouš, aby vedl tuto schůzi. 

Tyto navrhované změny byly v zápětí schváleny hlasováním \pro 39\ 

  

1. Stanovy - většina přitomných členů už s nimi byla seznámena, bylo doporučeno a 

odhlasováno 

                   nechat je projednat našimi delegáty na celostátní konferenci, bylo konstatováno, 

                   že neexistuje seznam chovatelů ČT východočeské oblasti, aby je bylo možné 

obeslat.Pro 39. 

2. Výpověď pro firmu Equiservis - chovatelům se nelíbí postup předsednictva ČT, které dalo 

                   výpověď fungující firmě a přijalo dva pracovníky do pracovního poměru, 

                   což by mělo snížit náklady chovatelům při registraci hříbat 

                   toto nechat projednat na celostátní konferenci. Pro 38 . 

3. Vyhodnocení skoku ve volnosti - zúčastnilo se celkem 11 klisen, byly jsme informováni, že 

jejich výsledky 

                   jsou už zpracovány i v hodnocení plemenných hřebců 

4. Zpráva o činnosti - ing. Perníček seznámil přítomné s připouštěním hřebců v roce 2014 

                   o připojení ČT k asociaci sportovních koní 

                   o předělání plemenné knihy ČT na webu 

                   o jednání pro Dotační tituly pro chovatele koní 

                   o vzdělávací činnosti - hodnotitelé, předvaděči 

                   zlepšení sídla ČT - změna kanceláře 

5. KMK 2015- ing. Perníček konstatoval, že svaz ČT je jeho garantem a v tomto roce slavíme 

už 25 let 

                   od založení. Tyto akce jsou dotovány ze 70%, ale přesto je nesnadné zajistit 

pořadatele 

                   Nově se sportovní kriteria v některých kategoriich zmírnila 

6. Dotace - p. Kubištová informovala o možnosti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova 

na mechanizaci 

                   dotační tituly pro koně jsou stejné jako v loni,upozornila naprovázanost portálu 

Farmář s Ústření evidencí. 

7. Nabídka  preferovaných hřebců - ing. Boušková, 1475 CARUSO, 2997 ARISTO Z, 1942 

WARNESS, 2058 CASTELANO, 



8. Termíny chovatelských akcí - byl zpracován leták akcí pro Měník, Suchou a Železnici, 

ostatní je třeba urychleně 

                  doplnit pořadateli svodů klisen a výkonnostních zkoušek 

9. Volba delegátů na Celostátní konferenci v Humpolci - schváleni byli ing. Malý (36), ing. 

Vondrouš (33), Bohdaský (36), 

                  MVDr. Herzig (32), Skřivan R.st.(32), Vančura P.(30), Adamec J.(30), ZolmanR. 

(30) 

                  náhradníci- Volf J.(29),  Pejos A.(23)  

                  garantem východočeské oblasti byl schválen ing. Vondrouš (pro 35) 

                  dále bylo navrženo a schváleno vyslovení nedůvěry předsednictvu ČT (27) 

10. Diskuse proběhla k projednávaným tématům, kde si chovatelé a předsednictvo 

vyměňovali názory 

                  ohledně nákupu hřebců, výkonnostních zkoušek klisen, poplatků za registraci 

hříbat, 

                  určování  místa finále kriterii ve všestrannosti a míst pro chovatelské zkoušky, 

rozdělování motivačních premii,účelnost Testačních odchoven hřebců v podobě,jak jak je 

svaz Čt řídí. 

  

Usnesení : Oblastní schůze chovatelů ČT východočeské oblasti odsouhlasila zaslání 

protinávrhu stanov 

                předsednictvu svazu chovatelů ČT a projednání na valné hromadě ČT 

                Schválila delegáty a náhradníky na celostátní konferenci v Humpolci 

                Vyslovila nedůvěru současnému vedení svazu ČT 

                Znovu odhlasovala žádost o projednání výpovědi firmě Equiservis 

                Zavazuje vyslat na schůzku ing. Vondrouše na projednávání stanov, kterou 

zorganizuje předsednictvo ČT 

  

                                                                            Zapsali: ing. Kolbová, MVDr. Herzig 

 


