
Zápis se schůze výboru SCHKK konané dne 28. 4. 2015 v Hradištku u Sadské

Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, P. Dvořák, J. Hejhal, M. Marková
          
1. Kontrola zápisů:
Usn. 11/1: splněno - předáno na MS Praha 
Usn. 12/1: Úkoly z Usnesení zapracovat do konkretních úkolů s termíny a zodpovědností - příští 
VV, pokud nejednáno dnes.
Chovatelské předpisy - splněno ze strany VV. Materiály doručeny na MZe, s ing. Procházkovou 
jednal PD
Usn. 12/2: Zveřejnit materiály VH na www (PD, JH) - splněno
Usn. 12/3: VV ukládá tajemnici, zaslat žádost na ÚEKhřebec Sintil-K - splněno
Usn. 12/4: oprava data, resp. vystavení fa s reálným datem.- splněno
f/ Projednáno personální a technické zajištění úšasti na akcích (domácí i zahraniční), na které byl 

2. Publikace ASCHK k 20. letému výročí - po dotazu na p. Políčka jen 1 až 2 strany. Zajistí PD

3. Chovatelské besedy a semináře 2015:
VV připraví a pozvánkami pozve (na www a mailem členům: JH a PD)

a/ Diskusní forum „Chov KK od 2015“ (návrhy, další akce, různé). Termín: 18.6. v 16. hod, 
Hradištko.

b/ Seminář „Barvy koní“ - pozvání německé autorky knihy o zbarvení koní Dr. Moniky Reissmann.
termín: listopad. Kontakt a pozvání: PD a LG

4. Prezentace KK na výstavě PROPET: požádán ing. Jelínek. Telefonicky přislíbíl zajistit

5. Zpráva pokladníka: 59 členů zaplatilo popl. do ASCHK přes SCHKK. Příprava podkladů pro 
dotace MZe

Usn.: 13/1: Propagace Neumünster - příspěvek na dopravu pro PP a LG, ostatní náklady hradil 
pořadatel

6. Proplácení příspěvku na dopravu na VP:
Pí Políčková uvedla členům VV (na VH ASCHK), že ona nedostává příspěvek na dopravu, přestože 
o něj požádala.
Usn. 13/2: VV ukládá LP prověřit vyplácení příspěvku na dopravu jmenované s minulých třech 
letech a podat zpránu na příštím výboru.

7. Zápisy do PK:  
hříbata204: Hřebec 82/88 Merlin se narodil v roce 2014 u chovatele pana Helfera a publikaci 
2014 je uváděn jako červený bělouš. Není dosud zapsán v UEK, protože nemá doložené 
vyšetření na paternitu a na barvu. Zajímavá je jeho barva, jeho matka 10/874 Matilda, nar .2003 
má v PK ČT uvedenu barvu smíšený  bělouš. V jejím pedigree se vyskytují sv. isabely  i 
psedoalbíni. 
klisny:
48/883 Čamba, oddíl Pk
74/228 Ema, oddíl PPK



Zapsal PD

Příští schůze výboru: čtvrtek 21. 5. od 19. hod. v Hradištku


