
Zápis se schůze VV a RPK SCHKK konané dne 10. 11. 2015 v Hradištku u Sadské

Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Hejhal, P. Dvořák,

1. Kontrola zápisů:
Usn. 16/1+2: trvá (výjimka pro rok 2015 - dodatečný zápis matky hříběte do PKK)

2. Funkce tajemníka SCHKK:
Dne 25.10. zemřela MUDr. Marie Marková, CSc. VV a celý svaz ztratil v pani doktorce 
zapáleného a obětavého člověka. Na přání zesnulé se mělo rozloučení konat v úzkem kruhu. Dne 
9. 11. se s ní u hrobu za SCHKK rozloučili položením kytice L. Gotthardová a L. Půlpánová.
Věci z pozůstalosti uspořádává Mgr. M. Hužvárová, která VV vyrozumí k jejich převzetí-
Usn. 17/1: VV pověřuje P. Dvořáka převzetí agendy a dočasné předání LP k vyřízení došlé a 
nevyřízené pošty.

3. Národní přehlídka 30. 8. 2015
VV hodnotí kladně, odezva od členů žádná. 
Usn. 17/2: Odeslat na ÚEK seznam koní, kterým byla udělena Prémie (PD, do 30.11.)
Kdo si Prémii nenechal zapsat do Průkazu koně, může tak učinit na VH na jaře 2016.

4. Zkoušky hřebců KK
Zkouška se konala 15. 9. v Hradištku + terénní část v Lysé. Přihlášen jeden hřebec: 82/36 Milton 
Kinský, nar. 16.4.2011, isab., po 718 Mineral, z 41/726 Manky po 333 Almhirt týnský, chov a maj. 
J. Kroutil, Chrudim Markovice.
Hřebec zkoušku úspěšně složil. Po doložení všech náležitostí může majitel požádat o zapsání 
hřebce od 2016 jako plemeníka pro PKK. 

5. Přednáška o zbarvení koní
Přednáška se konala za mimořádného zájmu (především pedagogové a studenti VŠ z Prahy a Brna a 
SŠ v Chuchli, bohužel méně již členů-chovatelů KK) dne 22.10. v poslucházně ČSU v Suchdole. 
Přednášenící Dr. Agr. Monika Reissmann, Humboltova Univerzita v Berlíně, poutavou a 
srozumitelnou formou přednesla nové poznatky v této oblasti a zodpověděla řadu konkrétních 
dotazů. Přednášku z němčiny tlumočila dr. A. Reinbergerová.
PD požádal přednášející o svolení, převzít přednesené poznatky do svazové publikave. Dr. M.R. 
slíbila k tomu poskytnout obrazový materiál.
VV hodnotí tuto přednášku velmi kladně a navrhuje jí s odstupem času zařadit jako doplněk VH.
Pravděpodobně bude dr. M.R. pozvána v příštím roce do Brna.
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)

6. Zápisy klisen do PKK
Na NP byli komisí vybrány a doporučeny:
Over Danzig, A1/1, maj. ing. Jelínek
Nora, ČT, maj. M. Čapková
Arleta, ČT, maj. M. Kůla
Winterlady, A1/1, maj. M. Malíř
Follow the Rainbow, A1/1, maj. Cejnarovi
Fanta Kinská, maj. J. Jelínek



Ve Zdelově na náklady chovatelů byly vybrány a doporučeny:
Genesh, A1/1, maj. ing. Eichler
Santori, A1/1, maj. Z. Mimra
Myanmar, A1/1, maj Fr. Vlasák
Purbecca, A1/1, maj. Fr. Vlasák
Lallanka, A1/1, maj. Fr. Vlasák
Cosmo Girl, A1/1, Fr. Vlasák

Protokoly LP odeslala na ÚEK. Poplatky za zápis prověří LP (na NP placeno svazem komisařům, 
Zdelov na náklady účastníků),

7. Plemeníci pro rok 2016:
Usn. 17/4: VV ukládá PD prověřit, zda majitelé hřebců ze seznamu 2015 mají zájem hřebce 
poskytnout i pro 2016, a aktualizovat údaje (změna majitele, stanice, výkonnost vlastní, potomstva) 
- PD do 30.11.
Z nových, pokud projeví zájem splnili podmínky Milton Kinský a Wolkenwind. V případě Quasi 
Golda nutno doplnit podklady (JH).

8. Plán akcí na 2016:
6.3.  Valná hromada
28. 8. Národní přehlídka a Slavnosti koní (pozvat hejtmana Stř.k. a j.e. kardinala D. Duku
 (předběžně projednáno pozvání pana Köhnena jako člena komise)
13. 9.   zkoušky hřebců a klisen KK
(termíny a témata besed - dle zájmu členů na VH)
- účast na Karel IV v Praze ( 14.5., PD)
                Wiesbaden (?) 11. - 15.5. (LG)
9. Dotace:
LP informovala i podané žádosti o dotace na NP (349 tis. Kč) a chovatelskou publikaci (45 tis. Kš)

10. Chovatelská publikace 2015:
Usn. 17/5: VV ukládá PD sestavit a zajistit vytištění a rozeslání
(Z obsahu: Hodnocení chovu, Hřebci 2016, Hříbata 2015, seznam klisen, nové svazové předpisy, 
barvy koní KK, NP výsledky, jubileum Laty Brandisové, sportovní úspěchy, z akci, zkoušky hřebců 
2015, fota členů, ? chov p. Kroutila, vzpomínka na dr. Markovou aj.)

11. Různé:
a/ více propagace KK v časopisech a internetu. VV prosí členy o spolupráci v této oblasti.
b/ CS změnil hodnocení hřebečků v testační odchovně dle vzoru ČT - z 5 bodového na 10 bodový.
Usn. 17/5: VV navrhuje změnu ZŘ - ujednocení teplokrevných plemen. V tomto smyslu odešel 
dopis na MZe. Změnu musí zpězně odsouhlasit VH svazu (změna ZŘ)

Příští schůze výboru – prosinec 2015
zapsal: PD

schválila: LG 16.11.2015


