
Zápis ze schůze VV SCHKK konané dne 29. 3. 2016 v Hradištku u Sadské 

Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Hejhal, P. Dvořák, J. Kroutil  
Omluveni: G. Křístková

1. Kontrola zápisů:  
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)- trvá  
Usn. 20/1: Předložit na VH návrh na uspořádání besedy na toto téma.  
Navržen termín 20. 05. v 16. hod. v Hradištku - splněno  
Usn. 20/2: Na základě platných předpisů a diskuse VV připraví text PD - termín zveřejnění do 
29.2. _ nespnlěni (PD) - provést bezodkladně (PD)!

2. Valná hromada 6. 3.:  
Uskutečnila se dle plánu a připraveného programu. Byla usnášeni schopná.  
Usn. 21/1.: Zápis a usnesení vyvěsit na www (PD a JH) - do týdne 
Usn. 21/2.: Projednat ve VV podněty z diskuse - na příštím VV (LG) 
Celkově hodnocena jako dobře navštívená, splniha usnesení minulé VH (doplnění výboru), úkolů  
z VV a zvolení delegátů na VH ASCHK. Zápis, Usnesení, zpráva o hospodaření, prezenční listina  
a volební lístky archivovány.

3. Členská beseda:  
V souvislosti s množícími se dotazy na využití v chovu koní exportovaných do či narozených  
v zahraničí, zápisy našich koní v zahraničních PK apod. navrhuje VV uspořádat na toto téma 
členskou besedu (pracovní název „KK u nás a v zahraničí“).  
Termín: 20. května od 16 hod.  
O příspěvek o evidenci koní bude požádána ing. Dvořáková (ÚEK) (předjedná JK, pozve LG). 
Návrh moderované diskuze rozešle členům VV k doplnění a upřesnění PD do 20.4.  
Usn. 21/3.: Na www vyvěsit a mailem rozeslat pozvánku (PD do 10.4.)

4. Národní přehlídka 28. 8. 2016: 
Bude opět spojena se Slavnostmi koní (pro větší účast diváků). VV upřesní časový harmonogram, 
aby nedocházelo k prodlevám a časovému presu. V odpolední části představit celé kolekce a slovně 
ohodnotit premiované koně (komise).  
Přislíbena účast zahraničního komisaře (p. Koehnen, Německo), který bude předsedou komise. 
Zajištěna záštita hejtmana a kardinála Duky.

5. Svod klisen pro zápis do PK: 
Na termín VH se nepřihlásila a nedostavila žádná klisna.  
Usn. 21/ 4. VV nabízí možnost účasti majitelům klisen (A1/1, jiných teplokrevných plemen 
splňujících podmínky ŘPK a tříletých a starších KK) uspořádat svod před Členskou besedou 20.5. 
od 13. hod. Majitelé se musí účast potvrdit (tel. či mailem) tajemníkovi do 15. 5.

6. Noví členové a zapsané klisny:  
V. Eichler (5459), D. Čapková (5460), J. Buk (5461), R. Jandáková, SK (5462), E. Kinky dal Borgo 
(5463 - čestný člen)

klisny: žádné

7. Různé 
1. Dotace na narozené hříbě v rámci PK KK - pokračuje i v tomto roce (rok připuštění klisny KK 
hřebcem KK). Výše dotace zústává 5 000,- Kč.  



Usn. 21/5.: Členové VV promyslí a navrhnou do příští schůze jiné formy dotační politiky pro 
podporu chovu  
a zviditelnění KK na soutěžích a akcích.  

Příští schůze výboru – po ukončení členské besedy 20. 5.  
zapsal: PD 


