
Zápis se schůze výboru SCHKK konané dne 29. 1. 2015 v Hradištku u Sadské

Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, M. Marková, J. Hejhal, P. Půlpán, P. Dvořák, 
               
1. Kontrola zápisů:
Usn. 11/1: Výbor ukládá PD prověřit možnost a finanční náročnost uvedení Stanov do souladu 
s NOZ advokátem JUDr. T. Dunklem - trvá. (Text doplní dle poznatků ze semináče TJ PP)
Usn. 10/3: Zvěřejnit zápisy - splněno.
Usn. 11/2: Návrh těchto předpisů SCHKK (společný návrh výboru a RPK) bude zveřejněn na www 
do 31. 1. 2015. Připomínky a návrhy ke zveřejněnému textu budou zasílány na mail PD, který je 
předloží únorové schůzi výboru.  (zodp.: JH - vyvěšení na www; PD - zpracování a předložení 
připomínek)- splněno
Usn. 11/3: Do  5. 1. zašlou členové výboru a RPK připomínky a návrhy ke Zkušebním řádům 
písemně na mail PD.- splněno - viz dnešní program

2. Hřebci pro sezonu 2015:
Doplněno - 918 Alois ustájen v JS Equus Kinsky v Hradištko (P. Půlpán).
Hřebec 2077 Noe Kinský  –byl v lednu zařazen do PKH a byl mu udělen Výběr pro rok 2015. K 
dispozici jeho mražené sperma.
82/30 Sintil-K (narozen jako KK)- bude v roce 2015 žádat o zápis do PKH. V letošní sezoně 
pokračuje ve sportu.

3. Chovatelské výsledky 2014 - připraveno do tisku, 122 stran. Zbývá doplnit 1 stran (PP)
2. Tisk zajistí LP a PP. Rozdat členům na VH, zbytek rozeslat poštou (zajistí PD)

4. Příprava VH: 
Termín 1.3.2015, v Hradištku, začátek 9.00 registrace.
Dohodnut program i režie VH (barevné hlasovací lísky členům, kteří mají zaplaceno, písemné 
přihlášky do diskuse, délka diskusního příspěvku limitována 5 min., hlasování po každém bodu 
programu).
Pozvánky rozešle obratem PD (mailem + poštou).

5. Svazové předpisy: 
Veškeré předpisy byly dostupné na www a jako příloha odeslána VŠEM členům (i těm, kdo na 2014 
neměl placeno) s žádostí o konkrétné připomínky a návrhy. Velmi malá odezva! Přijetí připomínek 
bylo  mailem potvrzeno. Projednány všechny došlé návrhy na úpravu dokumentů, většina z nich 
byla zapracována.
Usn. 12/1: každému bude po projednání odpovězeno. (PD) - viz příloha zápisu
Usn. 12/2: Dokumenty zveřejnit v upraveném znění na www. 
Usn. 12/3: Konečný termín k podání doplňujících návrhů je 15.2.
Vzhledem k tomu, že byla dána možnost členům se ke všem materiálům opakovaně vyjádřit, 
budou dokumenty na VH předloženy ke schválení, aniž by byl dán další prostor k diskusi.

6. Různé:
a/ Výbor schvaluje zhotovení návrhu 2 ks dobových uniforem na zahraniční a domácí prezentaci 
KK. Fin. kalkulaci předloží PP.



7. Noví členové:
05444 Alena Fuksová a Iva Bulvová

Zapsal PD
Schválen 2.2.2015
                             
Příští schůze výboru: úterý 24. 2. od 14. hod.v Hradištku


