
Zápis se schůze výboru SCHKK konané dne 21. 5. 2015 v Hradištku u Sadské

Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, P. Dvořák, J. Hejhal, M. Marková
          
1. Kontrola zápisů:
Usn. 12/2: Zveřejnit materiály VH na www (PD, JH) - zápis z VH není dosud na www. Dat 
neprodleně (JH)
* PD zaslal ing. Novakove do Písku 2 strny A5 do publikace ASCHK, bez odpovědi
Usn. 13/2: VV ukládá LP prověřit vyplácení příspěvku na dopravu jmenované s minulých třech 
letech a podat zprávu na příštím výboru. (V. Políčková)
- LP podala inormaci, že při účasti pí Políčkové na NP jí byl příspěvek na cestu uhrazen. Nařčení 
VV bylo neoprávněné. LP to sdělila jmenované telefonicky.

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

a/ Diskusní forum „Chov KK od 2015“ (návrhy, další akce, různé). Termín: 18.6. v 16. hod, 
Hradištko.  splněno (mailem i na www). Moderovat bude PD. Písemné přihlášky předem (zajištění 
možnosti občerstvení, audioviz. techniky apod.)
b/ Seminář „Barvy koní“ - pozvání německé autorky knihy o zbarvení koní Dr. Moniky Reissmann.
termín: listopad. Kontakt a pozvání: PD a LG - trvá
doplněno: LG jmenovanou kontaktovala, navržený termín 12.11. či 22.10., LG prověří možnost 
pořádání v areálu ZU v Suchdole

3. Zápisy do PK:  
hříbata204: dosud nedořešeno: Hřebec 82/88 Merlin se narodil v roce 2014 u chovatele pana 
Helfera a v 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:
            67/292 Žárka (PGKK 9,38 %), oddíl PPK 
 82/15 Meduňka, oddíl PK
 82/51 Myšlenka, oddíl PK
 7/472 Jeny, oddíl PPK
nový člen:
 05452  Pobořilová, Jasenice,
 05453 Zdeněk Patera, Nemětice

4. Různé:
a/ Dopis ing. Regnera LD - poděkování za čestné členství i poznámky  ke KK z vlastního pohledu. 
VV (cestou LG) požádá o svolení dopis otisknout v Ročence.
b/ zpřístupnit členský seznam s členskými čísky (pro platby).
Usn. 14/1: VV ukládá tajemnici MM  zaslat upravený seznam (abecedně čl. číslo, jméno, příjmení) 
ke zveřejnění na www JH (zajistí vyvěšení)

Zapsal PD
Příští schůze výboru: čtvrtek 18. 6. v Hradištku, (hodina bude upřesněna podle zájmu o „Forum“)


