
Zápis ze 29. schůze VV SCHKK konané dne 10. 10. 2017 v Hradištku u Sadské 

Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Hejhal, G. Křístková, J. Kroutil,  
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  
Doplněno: LG projedná v Brně - s Doc. Ing. Jiskrovou (ujednotit názvy zbarvení u KK)  
Usn. 22/3: VV pověřuje GK správou a aktualizací PK Sport (vedení evidence). PD připraví 
vzor Certifikátu.- trvá (GK -posunuto na 2. pol.)  
Doplněno: Certifikát dle vzoru pro zápis do PK, jiná barva papíru  
Usn. 25/4: VV ukládá GK připravit do příští schůze návrh, jak evidovat sportující koně. Všem 
členům VV návrh, jak do budoucna ocenit sportující koně (propagace, forma dotace - např. viz 
Akcelerační program).- trvá  
Doplněno: PK Sport vést dle ČJF (M. Blažek)  
Usn. 26/6: Zápisové formuláře upravit do dvojjazyčného textu (němčina či angl.) - trvá PD 
v průběhu roku.- připraveno (česky, německy), doplnit angl. (trojjazyčný text)  
Usn. 28/1: KK jako národní plemeno. VV se bude zabývat možností předložit MZe návrh na 
uznání KK jako Národní plemeno - trvá 
Doplněno: LG projedná 9. 11. na ASCHK s Ing. Kosovou, podklady připravit pro VH k projed-
nání a souhlasu. 
Usn. 28/2: Vydat a elektronicky rozeslat EQKR do konce července - splněno

2. Zhodnocení NP 
 Propagace - dobrá 
 Přihlášky - i nadále posílat na tajemníka (kontrola, doplnění),  
 do přihlášky doplnit: adresa ustájení koně, č. bankovního účtu majitele = pro zpracování  
 cest. příkazů a Fa předem  
 Katalog - již připravena nová forma podkladu  
 Výstavní plocha a zázemí: velmi pěkné, nutno lépe ozvučit! (i pro vystavovatele v kruhu),  
 zajištěno občerstvení  
 Kancelář - zapsány Prémie do PK, zajištěna stálá služba, podklady pro vyplacení dotce na  
 přepravu připravit předem; přejímka, boxy - OK  
 Komentář - příště připravit podklady, co je nutné hlásit  
 Komise - bez připomínek, pokračovat ve střídání členů komise  
 Ceny a sponzor - zajištěny, předány při vyzvednutí PK, poděkovt sponzorovi (PD)  
 Nástup na posouzení - nutno připravit scénář jak bude postupováno a kdo je odpovědný  
 za hladký průběh (letos trochu nepřehledné)  
 Doprovodné služby - zápis klisen a popis hříbat (zdarma), zajištěno po ukončení odpolední  
 prezentace, řada vystavovatelů to nevyužila z časových důvodů  
 Povýstavní katalog - sestaven a vydán, umístit na www (JH)  
 Prémie - uděleno 14, seznam předán ÚEK, zapsány do PK mimo hříbat.  
 Těm až do vystaveného PK (PD) 

3. Zkoušky hřebců 14. 9. 2017, Hradištko 

Přihlášeno 6 hřebců (2 tříletí, 4 čtyřletí). Organizačně bezchybně zajištěno v Hradištku i Lysé, vý-
sledky zhodnotí Ing. Vondrouš - předseda komise - do Publikace. Obstáli 3, 2 neuspěli pro nízký 
počet dosažených bodů, 1 neuspěl z důvodu 0 v jedné disciplíně. Dva hřebci doporučeni RPK k zá-



pisu do PKH (25/181 Pigment Kinský a 80/295 Dustin Kinský). Výsledková tabulka zveřejněna na 
www. 

4. Spolupráce s Equiservis Konzulent, s.r.o. 
Z důvodu nejasnosti ve fakturaci úkonů provedených pracovníky ESK chovatekům KK na jejich 
žádost u nich ve stáji,  
Usn. 29/1: pověřena LG zaslat vysvětlující dopis k rukám jednatelů a LP jako ekonom žádost o do-
bropisování mylně vystavených a již z naší strany proplacených faktur. Text dopisu schválen. 

5. Informace o zápisech hříbat  
K dnešnímu dni zatím pouze 4. Tajemník rozeslal mailem dle PL instrukce, jak postupovat a vybídl 
k urychlení zápisu zbývajících hříbat, připadně nahlášení nezabřezlých klisen. 

6. Různé: 
a/ Dotace pro NP - dosud v jednání (LP s pí Sýkorovou)  
b/ Koně s více Prémiemi - odsouhlaseno jedincům, kteří na NP zíslali 3 a více Prémií, udělit čestné 
označení „Prémiovaná klisna SCHKK“, dtto pro hřebce i valachy.  
Usn. 29/2: Návrh na udělování označení koně tímto titulem připravit pro schválení VH v roce 2018, 
poté podat na ÚEK žádost o zápisování označení ke jménu koně.  
c/ Zápisy klisen do PK  
Usn. 29/3: PD pověřen požádat mailem zápis provádějíci inspektory o včasný zápis, součinnost ma-
jitele klisny a zaslání obratem k rukám tajemníka pro zajištění zápisu na ÚEK.  
d/ Skvělá propagace KK při Velké pardubiclé, kdy na počest 80. výročí vítězství Laty Brandisové 
na Normě, přivedla na start závodníky Oriela Kinská, isabela. Poděkování PP za zajištění.  
e/ Hřebec 1936 Lefroy Kinský (nar. 2011). - na NP nebyl z důvodu zranění předveden 

7. Příprava VH 2018  
Zvažováno pořádat na zámku Karlova koruna a odpoledním výjezdem po stopách hraběte  
Oktviána Kinského. Do příští schůze prověřit možnosti zasedání a občerstvení (LG) 

 
8. Nově zapsané klisny do PK KK: 
44/290 Rocca  
83//506 Sannah  
24/581 Saly  
80/365 Gabra  
A1/1 Parta  
1/262 Bella Del Valley  
45/560 Anteska Z 
79/290 Anteska 
79/348 Aristella  
25/123 Mabel Kinská  
25/122 Migrace  
25/36 Moira Kinská  

Příští schůze: bude upřesněno Zapsal: PD Schválila: LG


