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srpen 2014

1. Valná hromada bere na vědomí.

1.1. Zprávu pfiedsedkynû SCHKK o ãinnosti za rok 2013
1.2. DoplÀující zprávu místopfiedsedy SCHKK o ãinnosti

za rok 2013
1.3. Zprávu Revizní komise SCHKK

2. Valná hromada schvaluje:
2.1. Zprávu o hospodafiení SCHKK za rok 2013
2.2. Plán akcí na rok 2014
2.3. Finanãní plán SCHKK na rok 2014

3. Valná hromada zvolila:
2.4. Pfiedsedu Revizní komise SCHKK - Janu Bfiezinovou

4. Valná hromada ukládá výboru SCHKK:
4.1. Organizaãnû a finanãnû zajistit realizaci plánu akcí

na rok 2014
4.2. Aktivnû oslovovat majitele vhodn˘ch kandidátÛ –

klisen a hfiebcÛ - na zápis do PKKK
4.3. Dotaãní politikou podporovat pfiipou‰tûní klisen

v rámci plemene KK a tím zápis hfiíbat do plemenn˘ch
knih SCHKK (dotací úãasti na NP souãasnû s úhradou

nákladÛ na ovûfiení pÛvodu, pfiíp. plemenného v˘Ïehu)
4.4. V˘boru SCHKK propagovat KK v âechách

a v zahraniãí
4.5. ¤e‰it ãleny svazu, ktefií neplatí ãlensk˘ pfiíspûvek,

zánikem jejich ãlenství v SCHKK

5. Valná hromada děkuje odstupujícímu
Ing. Karlu Regnerovi za jeho práci v čele RPK.

6. Valná hromada schvaluje pravidlo pro podání přihlášek
koní na Národní přehlídku KK:
Kompletnû vyplnûná pfiihlá‰ka na Národní pfiehlídku KK bude
zaslána majitelem konû ve stanoveném termínu mailem ãi po‰tou
na adresu v˘boru SCHKK. Nedílnou souãástí pfiihlá‰ky bude
naskenovan˘ rodokmen z PrÛkazu konû, u hfiíbat bez PrÛkazu
konû naskenovan˘ Pfiipou‰tûcí lístek a rodokmen obou rodiãÛ.
Bez tûchto dokumentÛ nebude pfiihlá‰ka pfiijata.

V Hradi‰tku dne 8. bfiezna 2014
Za Návrhovou komisi:
Pfiedseda Návrhové komise Ing. Jaroslav Hejhal

Pfiihlá‰ka k vystfiiÏení na str. 4

Usnesení Valné hromady SCHKK, konané dne 8. 3. 2014
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Na základû pfiání ãlenÛ svazu bude v˘bor SCHKK zvefiejÀovat
zprávy z jednání v˘boru (zpûtnû od VH) na internetov˘ch
stránkách svazu - www.schkk.cz (od srpna 2014).

Zde hlavní body jednání:
Členská základna
Do VH bylo v seznamu 225 ãlenÛ, ale poplatek na 2014 mûlo
zaplaceno jen 60! Po urgenci se poãet platících zv˘‰il na 98.
Pouze ti, kdo mají na pfiísluãn˘ rok zaplaceno, mohou
vyuÏívad ãlenské v˘hody - niÏ‰í poplatky za sluÏby, dotace na
dopravu konû na NP, zaslání Roãenky apod.

Dotazník členům svazu
Na vefiejn˘ch sítích a jin˘ch diskusních forech se objevuje fiada
názorÛ jak postupovat dále v chovu KK a ne ãinnost svazu.
Anonymní diskusi, nûkdy i prezentovanou pod jménem ãi
znakem svazu, povaÏuje v˘bor za nekonstruktivní. Proto
pfiipravil pro ãleny svazu podrobn˘ dotazník (byl rozdán na
VH a zájemcÛm zaslán elektronickou po‰tou). Na VH bylo
rozdáno pfies 40 dotazníkÛ (ãlenové v˘boru se ankety
z pochopiteln˘ch dÛvodÛ neúãastnili). Zpût vyplnûn˘ch bylo
vráceno 5 (slovy PùT)!!!
Nejde o reprezentativní vzorek názorÛ ãlenÛ, ale jen
o vyjádfiení pûti z nich, kter˘m není ãinnost svazu lhostejná
a nechtûjí jen na VH v˘bor osoãovat, ale pfiispût ke zkvalitnûní
chovu. Vyhodnocení naleznete na:
http://www.schkk.cz/clanky/aktuality/otazky-ke-koncepci-chovu-
koni-kinskych---vyhodnoceni.html.
Co z nich lze vyãíst? Spokojenost s historií vzniku plemene,
stávajícími pravidly chovu, se zafiazením do chovu
nejkvalitnûj‰ích jedincÛ i dodrÏováním platn˘ch svazov˘ch
pfiedpisÛ, pfiilivem krve A1/1, polokrevn˘ typ koní, propagovat
plemeno i v zahraniãí. Respondenti uvedli, Ïe se budou
úãastnit akci pofiádan˘ch SCHKK, ale svoji pomoc pfii jejich
pfiípravû a prÛbûhu nenabídli. Nejednotnû se vyjádfiili k vûku
klisen a hfiebcÛ pro sloÏení zkou‰ky v˘konnosti, moÏnosti
jejich opakování, podmínek zapsání klisny do HPK, vyuÏití
homozygotÛ pro cr gen, k moÏnosti pfiídomku „Kinsk˘/á“
hfiíbatÛm narozen˘m v rámci PK KK a dal‰í. Do‰lé odpovûdi
vezme v˘bor SCHKK v potaz pfii pfiípravû podkladÛ pro
diskusi nov˘ch svazov˘ch pfidpisÛ.

Stejnosměrná plemenitba
Na ná‰ svaz vrhá ‰patné svûtlo, Ïe nûktefií na‰i ãlenové
nedodrÏují závazné pfiedpisy o „stejnosmûrné plemenitbû“,
bohuÏel jsou to i velmi zku‰ení a váÏení chovatelé

s v˘born˘mi úspûchy v chovu. Nicménû pfiedpisy pro chov
platí pro kaÏd˘ svaz a kaÏdého jeho ãlena, byÈ jejich
poru‰ení je jakkoli omlouvano. Proto je nutné opakovat, Ïe
pfiipou‰tût lze jen klisnu a hfiebce, ktefií jsou zapsáni ve stejné
PK! Takto to je a musí b˘t uvedeno i na pfiipou‰tûcím listu, dle
toho se i narozené hfiíbû narodí v rámci této PK. V pfiípadû
nedodrÏení tohoto pfiedpisu (pfied pfiipu‰tûním by na to mûl
v prvé fiadû upozornit majitel hfiebce!) dostane hfiíbû
oznaãení „V teplokrevném typu“ bez uvedení rodokmenu
rodiãÛ a uÏ nikdy nemÛÏe pÛsobit v rámci Ïádné uznané PK
(tedy ani KK, ani CT ci CS).

Hřebci a klisny A1/1 v chovu KK
Téma ãast˘ch diskusí a rozdíln˘ch názorÛ. Souãasn˘ právní
stav (pro svaz závazné, ministerstvem schválené svazové
normy) - umoÏÀují zafiazení hfiebce A1/1 (za splnûní
uveden˘ch podmínek). Toho svaz vyuÏívá. Klisny A1/1 -
stávající platné pfiedpisy to neumoÏÀují. Nicménû CHK
podala námût, aby pfii zmûnû svazov˘ch norem bylo m.j.
umoÏnûno po urãitou dobu (návrh 5 let) moÏno zafiadit
klisny A1/1, které budou pfiedvedeny a vybrány komisí
schválenou SCHKK do PK KK, pokud splÀují kriterium
typu a v˘konu. V˘bor si uloÏil úkol zpracovat návrh, kter˘
pfiedloÏí k vyjádfiení ãlenÛm a návrh zmûn zpracuje tak, aby
mohl b˘t pfiedloÏeni VH v roce 2015 a souãasnû ke schválení
MZ âR. Zmûna by pak byla platná jiÏ pro chovnou sezonu
2015.

Podpora chovu KK
Stále fiada chovatelÛ zapisuje hfiíbata po klisnách zapsan˘ch
v PKKK do jin˘ch PK s vidinou moÏného pozdûj‰ího
zafiazení samiãího potomstva do chovu KK. Pro podporu
chovu v rámci PKKK schválil v˘bor finanãní pfiíspûvek pro
pfiipou‰tûcí sezonu 2015 ve v˘‰i 5000,- za pfiipu‰tûní klisny
v rámci KK pro hfiíbû narozené v PK KK.

Prémie na NP 2014
Opût se tû‰ímene velkou úãast! V katalogu v‰ak musí b˘t
uvedená správná pfiíslu‰nost k plemeni. Proto v˘bor
poÏaduje pfiiloÏit k pfiihlá‰ce kopii prÛkazu pÛvodu
(rodokmen). Jedinci nezapsaní v PKKK, ale s jednostrann˘m
ãi oboustrann˘m podílem krve KK, budou takto v katalogu
NP oznaãeni. Premii mohou obdrÏet pouze jedinci
pÛsobící/zapsaní v plemenné knize KK ãi narození
v rámci v PKKK. Zápis Premie do rodokmenu potomkÛ
bude moÏn˘ aÏ zpûtnû po zmûnû chovatelsk˘ch normativ.

Od srpna t.r. sledujte na‰e www, kde budou zvefiejÀovány zprávy
z jednání v˘boru SCHKK.

Zkou‰ky v˘konnosti 3letych klisen âT, KK a hfiebcÛ KK pro rok 2014
Pofiadatel: Jezdecká ‰kola Equus Kinsky v Hradi‰tku u Sadské
Datum: ãtvrtek 18. 9. 2014
Místo konání: areál jezdecké ‰koly (terénní zkou‰ka hfiebcÛ na závodi‰ti v Lysé n. L.)
Pfiihlá‰ky: zasílejte na mail js@equus-kinsky.cz
âasov˘ rozvrh: v 9.00 zaãátek vykonnostní zkou‰ky klisen,

odpoledne po ukonãení zkou‰ek klisen probûhne zkou‰ka 3let˘ch hfiebcÛ SCHKK
Pofiadatelé si vyhrazují právo ãasovy rozvrh upravit na základû do‰l˘ch pfiihlá‰ek.
Program: 1) zkou‰ka ve volnosti (klisny)

2) drezura + kavaletová a následnû postupová fiada (klisny)
3) zkou‰ka 3let˘ch hfiebcÛ KK (pfiihlá‰en˘ch a na NP pfiedveden˘ch a ke zkou‰ce komisí doporuãen˘ch hfiebcÛ)

Svod klisen - dle poãtu pfiihlá‰en˘ch se uskuteãní den pfiedem, pfiipadnû ráno pfied ZV. MoÏnost ustájení a ubytování.
Pfiíhlá‰ky a podrobnosti k organizaci Vám poskytne pan Petr PÛlpán na telefonním ãísle 777 247 110.
Trénink na závodi‰ti v Lysé (hfiebci): 17. 9. 2014

Z jednání v˘boru SCHKK :
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