
Zápis ze 24. schůze VV SCHKK konané dne 15. 11. 2016 v Hradištku u Sadské 

Přítomni: VV: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Kroutil, J. Hejhal, P. Dvořák  
              

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. 22/3: VV pověřuje GK správou a aktualizací PK Sport (vedení evidence). PD připraví 
vzor Certifikátu.- trvá (GK se na VV nedostavila, osobně s ní projedná PD)  
Usn. 23/1: V podzimním období svolat besedu na toto téma a na VH připravit doplněk ŘPK 
(LG, PD) - trvá, přesunuto na 2017 
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.- plněno 
průběžně, viz bod v Různé 

2. NP a Slavnosti koní 2016 – zhodnocení: 
Usn. 24/1: Dodateční schválení vyplacené odměny + letenek p. Coenenovi, posuzovateli na NP 
ve výši 500 Euro - splněno 
 
NP celkově hodnocena z hlediska organizace kladně - dodržen časový harmonogram (vysílačky 
se osvědčily!), p. Coenen byl VV jmenován předsedou komise, což se neuskutečnilo i z 
jazykových důvodů - napříště musí být v kruhu překladatel i hosteska pro předávání cen apod. 
Po celou dobu akce musí být zajištěn provoz Výstavní kanceláře (prezentace, vybrání PK, 
potvrzení získaných Prémií, cestovní příkazy a další administrativa).  
Zpracován povýstavní katalog (JH, PD)  
Usn. 24/2: V Chovatelské publikaci 2016 zveřejnit Povýstavní katalog a fota všech 
zúčastněných koní s poznámkami pana Coenena (požádá a překlad PD a LG) 

3. Převzetí archívu  
PD dnešního dne převzal z Hradištka:  
– Pořadače s abecedním řazením klisen  v PK KK  
– Archiv co. Připouštěcích lístků (od 2006, chybí 2007)  
– Pořadače s přihláškami členů SCHKK

4. Zpráva tajemníka  
4.1. Nový člen: Lucie Řezníčková (5464)  
4.2. Zapsané klisny: 44/464 Lilly (HPK)  
                                 Miracle Kinská - import po Quasi Gold a z 41/181 Mandy (HPK)  
                                 82/41 Happy Star Kinská (HPK) 
                                 80/355 Milka Kinská (HPK)  
                                 43/383 Anna Kinská (HPK) 
                                 82/78 Happy Star-S (HPK) 
4.3. Úhyny:     70/573 Vanilka  
4.4. Hříbata 2016: zatím nahlášeno 15 hříbat (PK vystavan a odeslán 5), po urgenci dle PL bude 
počet 23!  
4.5. Vyžádány Rejstříky hřebců



5. Chovatelská publikace 2016 
Obsah: Úvod (LG), Seznam hřebců pro 2017 (PD), NP - výsledková listina a fota účastníků (JH
+PD), svazové předpisy - nutno zopakovat! (PD), Vyhodnocení chovu (ing. Regner - PD požádá 
ÚEK o poskytnutí dat), Hříbata 2016 (PD), Paraolympiáda (M. Kinská), příběh L. Řezníčkové, 
Linie hřebců (PP), NP slovem (LG), fota z akcí (s popisem, JH) - termín pro předání podkladů 
PD - do 31.12., či po dohodě

6. Valná hromada 2017 
Navržen termín 5. 3. 2017  
Pozvánka mailem, čestní členové dopisem (PD), pozvánka v Chov. publikaci (rozeslat do 12.2. - 
PD). 
Program a režie bude upřesněna příště  
V rámci VH (po ukončení) proběhne Přehlídka hřebců pro sezonu 2017. 
Usn. 24/3: Pozvat jmenovitě majitele hřebců k účasti, dotace na přepravné  - PD mailem 
opakovaně

7. Zpráva hospodářky 
2. 11. odevzáno vyúčtování dotací  
7. 11. potvrzena dotace (302 tis. NP, 45 tis. Chov. publikace), za PK klisen cca 4x 28 tis.  

8. Různé 
8.1. WWW překlad do A: PD zjistí v Aspeně (Chovný cíl a Šlechtitelský program), do konce 
roku na www (PD) 
8.2. PK Sport: PD projedná s GK, zveřejnit v Chov. publikace 2017  
8.3. KK v zahraničí: PD připravil podklady pro VH  
Zahrnout: 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.  
8.4. Dotace na hříbata: schváleno k proplacení (ing. Theimer, K. Šilbergerová, M. Malíř,  
2x J. Buk - seznam předal LP PD s čísly bankovních účtů.  
8.5. - Barvy u koní - téma otevře LG na semináři 2. 12. v Brně. Může být tématem bakalářské 
či magisterské práce.  
8.6. Propagační letáček SCHKK v němčině - zadán tisk 5 tis. ks studiu Resi - zajistil PD  
8.7. Zahraniční akce ve výhledu -  
       23.-29. 1. 2017 Grüne Woche, Berlin (dle finančních podmínek pořadatele)  
       březen 2017 Equitana, D - LG zjistí zájem pořadatele a fin. podmínky

Příští schůze výboru – 10. ledna 2017., 18,15 hod., Hradištko

zapsal: PD 

schválila: LG


