
Zápis ze schůze VV SCHKK konané dne 3. 8. 2016 v Hradištku u Sadské 

Přítomni: VV: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Kroutil, J. Hejhal, P. Dvořák  
                RPK: O. Vondrouš, J. Tvarůžek  
                RK: J. Březinová

1. Kontrola zápisů:  
Usn. 17/3: VV se v roce 2016 vrátí k tématu upřesnění českého názvosloví barev koní v rámci 
chovu KK. Vyzve ke spolupráci pedagogy VŠ. (PD)- trvá  
Usn. 21/2.: Projednat ve VV podněty z diskusena VH - na příštím VV (LG)- splněno částečně, 
trvá  
Usn. 21/5.: Členové VV promyslí a navrhnou do příští schůze jiné formy dotační politiky pro 
podporu chovu a zviditelnění KK na soutěžích a akcích. - trvá  
Usn. 22/1: Důležité informace z ÚEK otisknout v EKR - splněno  
Usn. 22/2: VV trvá na dosavadní praxi SCHKK dodržování stejnosměrné plemenitby již při 
připouštění klisny. - trvalý bod, dále neuvádět  
Usn. 22/3: VV pověřuje GK správou a aktualizací PK Sport (vedení evidence). PD připraví 
vzor Certifikátu.- trvá (GK se na VV nedostavila)  
Usn 22/4: EKR rozeslat mailem (kdo nemá tak poštou) členům SCHKK do 15.7. - splněno

2. NP a Slavnosti koní 2016: 
Termín: neděle 28.8.  
Katalog: JH as PD (provede kontrolu zápisu do PK KK), PD kontrola 18.8. - počet výtisků 100 
ks (PD) 
Komise: Coenen (D, účast potvrdil, letenky si zajistí, proplacení letenek a 170 euro odměna, 
ubytování v Hradištku), Chýle, Vondrouš, náhradník Tvarůžek  
Pozvánky hostům: PD, LG, PP - splněno 
4x vysílačka (LP), místo kokard plakety (schváleno dle předloženého vzoru), odpocovací deky s 
emblémem (LP)  
Uzávěrka: v přihlášce do 15. 8. - posunuta do zpracování katalogu.  
Přejímka koní a výdej čísel: LP 
Dopoledne hodnocení kolekcí s komentářem, vyhlášení v odpoledním programu (nastoupí celá 
kolekce a komise vyhlásí udělené Prémie (bude více diváků a čestní hosté). Pořadí od 
nejstarších a hříbaza na závěr.  
PP požádá pana Vosáhla o účast s kočárem.- přislíbeny 2x šestispřeží 
Koním požehná j.e. kardinál Duka (přislíbil účast)  
Komentování: dopol. LG + Bára Hejhalová; odpo LG + Suchánek, ev. náhrada (projedná PP)  
Časová program: upřesní se 28.8.–  
Propagace: Country radio (JH), plakáty (PP), starší čísla ročenek k rozdání (PD, LD)  
PD požádá o sponz. dary fmu Candy

3. Svod klisen, převýběr hřebců a označení hříbat 
13 - 14 hod, v uličce u velké haly (komise: Vondrouš, Tvarůžek, Volf; J. Müller)

4. Různé 
4.1. WWW překlad do A: PD zjistí finanční náklady (to příští schůze VV)- termín po dovolených  
4.2. PK Sport: PD požádá o spolupráci ÚEK - splněno  
4.3. KK v zahraničí: PD připravil podklad k diskusi o využití koní v zahraničí v chovu KK. 
Členům VV, RPK a RK rozešle jako přílohu k zápisu - splněno  
Z diskuse: Do budoucna požadovat nejen u zahraničních koní, ale i všech zapsaných v jiných PK 
splnění stejnch podmínek jako mají při zápisu KK. Zejména: ověření paternity, test na barvu atd.



Usn. 23/1: V podzimním období svolat besedu na toto téma a na VH připravit doplněk ŘPK (LG, 
PD)  
4.4. Klisna 80/654 Lata Brandys se zúčastní Paraolympiády v Riu! Info na www (PD), požádat o 
příspěvek z účasti do chovatelské publikace 2016. (LP)  
4.5. VV projednal žádosti o dotaci na hříbě KK nar. v 2016:  
M. Šťastná, člen SCHKK  ( hřebeček po 1463 Dubel, z 48/883 Čamba)  
J. Buk, člen SCHKK hřebec Marly-L (718 Mineral, 24/588 Angelika) a klisna Falcona-L (717 
Mineral, 1/459 Finta)  
Usn. 23/2: Dotace na hříbata vyplatit po zápisu hříbat do PK (vystavení Průkazu koně).  Podklady 
(členství chovatele v SCHKK) ověří tajemník, vyplatí převodem na účet LP.

5. Zápisy do PK - klisny: 
43/108 Fellon Bride (1004 First Bride, 74/40 Ela), M. Řeháková - HPK  
25/182 Mimóza (2705 Vulkán, 3/249 Michele), M. Šťastná - HPK  
82/054 Atika Kinská (2810 Mistrál, 41/388 Arka), V. Vosáhlo - HPK  
74/115 Lumé (529 Lopéz-11, 8/21 Luna), J. Kroutil - HPK

Příští schůze výboru – 23. 8., 18 hod., Hradištko

zapsal: PD 

schválila: LG


