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Zápis z oblastní čIenské schůze Karlovaľského a Plzeňského kľaje spolku
ČesĘ teplokrevník z. s., konané dne Lo.3.2o23 v Sulkově u Plzně

Přítomní delegáti :vizprezenční listina 20, včetně plných mocí - to je 55,5010 zpozvaných
Host: Mgr'Kateřina Hanušová

złHÁInľí - pŘlvíľÁľÍ pŘíľouNÝCH ČLnľŮ A PREZENTACE
VoLBA PŘED SEDAIÍcÍHo A ZAPISoVATELE
VoLBA KoMIsÍ - MANDÁT0VÉ A VoLEBNÍ, ľĺÁvnHovÉ
ZPRÁVA o sPoLUPnÁcI s AscHK Čn z.s.
ZPRÁVA o čINNoSTI SPoLKU V RoCE 2022
zpnÁvł o HosPoDłŘnľÍ ZA RoK 2022
VoLBA DELEGÁTŮ NA CELosľÁrľÍ KoNFERENCI sČT 2023
DISKUZE o CHoVATELSICŕCH A SPoRT0VNÍCH AKTIVITÁCH V RocE 2023
pŘEogĚŽľÝ ľEnvlíľoyŕ rłľNDÁŘ HLAVNÍCH AKcÍ 2023 A AKCÍ V KRAJI

10. DISKUZE
11. USNESENí
tz.zÁvÉn

Ĺ.Zaháiení

Gaľantka oblasti Petra Vraná přivítala všechny přítomné

Z.Volba předsedaiícího a zapisovatele

Na předsedajícího byla navržena Petra Vraná, na zapisovatele Martina Kůstkoví ověřovatelem zápisu
byla navržena Petra Vraná. obě navľžené byly jednomyslně schváleny.

3.Volba komisí-mandátové a volební, návľhové

Do mandátové a volební komise byli navrženi Milan Kůla a |iří Smetaną do návrhové paní Iveta
Cepková a Dana Zoubková. Všichni navrŽení byli jednomyslně schváleni. Mandátová komise ověřila
počet přítomných, včetně plných mocí a prohlásila schůzi za usnášeníschopnou.

4.Zprávao spolupľáci s ASCHK

Kateřina Hanušová seznámila přítomné s počtem koní zapsaných v PK, to znamená číslem, které je
zdľojem příjmů ASCHK tak i spolku ČesĘý teplokrevník z.s. a s počtem procent, které jdou na vedení
PK Stav koní ČT je 64o/oprocent ze všech vedených plemenných knih pod ASCHK V roce 2022 ASCHK
zajistila finanční částku 90 000 Kč pro celostátní přehlídku tříleých klisen a hříbat a podpořila 5000
Kč hřebce plemene český teplokrevník při předvýběru. Klisny plemene český teplokľevník obdľžely
od ASCHK částku L7000 Kč. AscHK také podpořila přehlídku výkonných koní a koní se zaměřením na
mechaniku pohybu. Dále financovala vydání Katalogu hřebců a Ročenky Čľ' vĺgr. Hanušová zmínila
stav výběrového řízení na popisování konĹ neochotu firmy EK podepsat smlouvu s ASCHK a průběh
zapisování - hlášení hříbat a klisen V roce 2023. První nejlevnější vlna registrací proběhne na
oblastních přehlídkácĘ svodech, kvalifikačních kolech KMK. Druhá vlna bude patřit registracím
v oblastech kvůli ľozpočítání cestovného. Třetí moŽností zůstane individuální zápis na žádost majitele
dle dohody se zapisovatelem.

S.Zprávao činnosti spolku v roce 2022

V roce 2022 proběhly všechny chovatelské akce dle plánu, přehlídky SČT podpořil částkou 7000 Kč, a
3000 Kč byla částka zapoháry a floty. Skok ve volnosti tříleých klisen podpořil SČT, soutěž
plemenných hřebců při finále ZH Písek' Byla zmíněná vyšší podpora koní plemene český teplokrevník
v KMK Na březnové konferenci spolku pľoběhlavolba RPK předsednictva a kontrolní komise.
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V průběhu roku odstoupil z RPK Luboš Kozák,na jeho místo byl kooptován Ing. takub Štěrba na
základě počtu hlasů ve volbách. Spolek zajistil propagačními fotografie, letáĘ, podezdívkou pod skok
s logem wazu a spolkové oblečení. Podpořil majitele hřebců při předvýběru mediálním balíčkem.
Chovatelé za účast na přehlídkách obdrželi čestná uznání azazápisy hříbat tabulku. Významných
úspěchů dosáhli koně českých chovatelů Foľeweł Lara, Britanią Qaid, Fuerte Ferraro, Ares, Cantos
FHP, Condor, Dajaną White Magic a další.

6.Zprávao hospodaření za rok2o22
Všichni přítomníbyli seznámeni se sumou příjmů spolku, celkovou
AscHK Rovněž s ýčtem sumy výdajů spolku a zůstatkem na účtu

7.Volba delegátů na celostátní konfeľenci SčT 2023

vysr
sČT,

členských příspěvků, plněním
kteý je 404982Kć.

Na celostátní konfeľenci do střítěŽe byli navrženi delegáti : PetraVraná, Michaela Kodadová Michaela
Rimovská a Daniela Čapková. Jako náhradnice byla navržena Kodadová mladší. Všichni delegáti byli
schváleni jednomyslně. Mgr.Hanušová seznámila plénum s nečinností pana Maxy v předsednictvu, za
kterého bude následně dovolen jiný člen. Zmínila finanční podpoľu pro členy, kteří chtěií pomoci. Za
oblast nebyl nikdo navržen.

B.Diskuze o chovatelských a sportovních aktivitáclĺ-2o23

M.Kůstková zmínila nestandardní přepisy hříbat CS po umístění na oblastních přehlídkách do PK ČT
za účelem účasti ve fĺnále hříbat. V roce 2022to byli tři hřebečci. Upozornila na Žádost chovatele o
příspěvek na oblastní přehlídku, kteý chovatel poŽadoval od svazu CS, přestože následně požadoval
hříbě zapsat do PK Čľ tvĺli finále. Toto jednání vnímá jako neakceptovatelné vůči ostatním
chovatelům plemene český teplokrevník. V letošním roce lze vzhledem pozdním registracím hříbat
předpokládat, že se tento stav ještě zhorší, Pořadatelé oblastních přehlídek nemohou identifikovat
správné plemeno pokud jsou oba rodiče zapsáni v rámci obou PK Tímto žádá RPK aby účelovým
přepisům hříbat po umístění na oblastních přehlídkách nebylo vyhověno.

9.Předběžný termínoqý kalendář hlavních akcí 2023 a akcí v kraii
Všichni přítomní chovatelé obdrželi od Petry Vrané vytištěný kalendář akcí s termíny. Kateřina
Hanušová představila ještě termíny KMK a systém vzdělávání hodnotitelů, kteý by měl v květnu
proběhnout pod zahraničním školitelem. Zkoušky klisen v oblasti pľoběhnou 26'9.v M'Lázních,
chovatelům bylo doporučeno se předběŽně přihlásit pľotoŽe je malý počet koní a zkoušky mohou být
zrušeny.

l0.Diskuze
M.Kristková přednesla dotaz paní Davídkové ohledně zkoušek klisenv zápÍeźi.Je akceptovatelné
vykonání ZZV klisen s chladnokľevnými klisnami ? Mgr. Hanušová dopoľučuje požádat RPK písemně o
tuto možnost s konkrétním termínem a místem. Na základě místa konání RPK ľozhodne, kdo bude na
tuto klisnu kooptován do komise.

11.Usnesení

oblastníčlenskáschůzeKaľlovarskéhoaPlzeňskéhokraiespolkučesĘteplokrevníkz.s. beľe
na vědomí zprávu o spolupráci s ASCHK zprávu o činnosti spolku v roce 2022 a zprávu o
hospodaření. Schvaluie zvolené delegáty na celostátní konferenci ve složení : Petľa Vraná,
Michaela Kodadová, Michaela Rimovská, Daniela Capková a náhradníka slečnu Kodadovou
mladší.

14.Závér

Mgr. Kateřina Hanušová a Petra Vľaná poděkovaly všem členům za účast a popřály jim chovatelské
úspěchy v roce 2023.

Zapisovatel ověřovatel:

Martina Kůstková
!ąlĺź,*'

Petra Vraná
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