
náívrh

Zápis ze schůze VV SCHKK konané dne 1. 6. 2016 v Hradištku u Sadské 

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

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.  
Termín 20. 05. v 16. hod. v Hradištku - splněno  
Usn. 20/2: Na základě platných předpisů a diskuse VV připraví text PD - splněno  
Usn. 21/1.: Zápis a usnesení VH vyvěsit na www (PD a JH) - splněno  
Usn. 21/2.: Projednat ve VV podněty z diskusena VH - na příštím VV (LG)- splněno částečně, 
trvá  
Usn. 21/3.: Na www vyvěsit a mailem rozeslat pozvánku na besedu - splněno 2x  
Usn. 21/ 4. VV nabízí možnost účasti majitelům klisen uspořádat svod před Členskou besedou 
20.5. - splněno, bohužel bez odezvy, pouze 1 klisna z JS Equus Kinsky  
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. - trvá

2. Členská beseda:  
Velmi malá účast. Informace z ÚEK (ing. Dvořáková) důležité pro chovatele, majitele koní  
i hospodářství. Vzhledem k obsažnosti informací a nové legislativy se na další témata nedostalo.  
Usn. 22/1: Důležité informace otisknout v EKR - PD  
Usn. 22/2: VV trvá na dosavadní praxi SCHKK dodržování stejnosměrné plemenitby již při 
připouštění klisny.

3. Zkoušky klisen a hřebců KK: 
Termin: 13.9. Hradištko (pro hřebce terénní zkouška v Lysé).  
Komise jmenovaná VV: ing. Vondrouš, Tvarůžek, Volf (náhr. Březinová)  
Propozice: Sestaví PP, na www PD (! dle usnesení VH budou připuštěny i 4leté klisny, avšak bez 
nároku na dotace, kterou vypisuje MZe jen pro 3leté)  
Trénink pro ter. zkoušku: týden před a 12.9. - dle zájmu přihlášených hřebců - zajistí a info PP

4. NP a Slavnosti koní 2016: 
Termín: neděle 28.8.  
Propozice a přihláška NP: JH (připuštěny budou i klisny mimo PK KK, ale s PGKK a hřebci 
ucházející se o účast na ZK hřebců pro zápis do PKH.  
Katalog: JH as PD (provede kontrolu zápisu do PK KK), pro komisi katalogy bez uvedení majitelů  
Komise: Coenen (D), Chýle, Vondrouš, náhradník Tvarůžek  
Pozvánky hostům: PD a LG  
4x vysílačka (LP), místo kokard plakety (prověří LP), odpocovací deky s emblémem (LP)  
Uzávěrka: v přihlášce do 15. 8.

Dopoledne hodnocení kolekcí s komentářem, vyhlášení v odpoledním programu (nastoupí celá 
kolekce a komise vyhlásí udělené Prémie (bude více diváků a čestní hosté). Pořadí od nejstarších a 
hříbaza na závěr.  
PP požádá pana Vosáhla o účast s kočárem.  
Koním požehná j.e. kardinál Duka (přislíbil účast)  
Do odpo. programu: Milton + bíglové (B. Budková, projedná PP)  
Komentování: dopol. LG + Bára Hejhalová; odpo LG + Suchánek (projedná PP)
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7. Různé 
7.1. Změny v seznamu hřebců: 1159 Sinuhet-K - vykastrován a prodán do zahraničů;  
2110 Sintil-K- úhyn; Lotar (Yelow Man) - opětně zařazen (inseminační dávky).  
7.2. Svod klisen pro zápís do PK: JK prověří termín a PD oznámí na www  
7.3. WWW překlad do A: PD zjistí finanční náklady (to příští schůze VV)  
7.4. PK Sport: PD požádá o spolupráci ÚEK. 
Usn. 22/3: VV pověřuje GK správou a aktualizací PK Sport (vedení evidence). PD připraví vzor 
Certifikátu.  
7.5. KK v zahraničí: PD připravil podklad k diskusi o využití koní v zahraničí v chovu KK. 
Členům VV, RPK a RK rozešle jako přílohu k zápisu.  
7.6. Variabilní symboly plateb: Pro snadnější identifikaci plateb na účet sestaven číselník 
variabilních symbolů (dvojčíslí + členské číslo). - týká se tajmníka a hospodářky.  
7.7. EKR: Pozvání na NP, Legislativní změny v evidenci koní  
Usn 22/4: EKR rozeslat mailem (kdo nemá tak poštou) členům SCHKK do 15.7. - PD

8. Zápisy do PK - klisny: 
82/52 Jasněnka K (Mistrál, 41/856 Jana), P. Hladíková - HPK  
41/734 Nikita (6154 Don Bosio, 8/159 Nora), V. Volf - PPK  
41/733 Moda (1199 Montreal, 41/732 Dadla), V. Volf - PPK  
41/958 Baileys (270 Diktant Slatiňanský, VČ Betty), V. Volf - HPK  
41/292 Bowle (752 Varadero, 41/958 Baileys), V. Volg - PPK  
41/658 Droga (1166 Gaspari I, 41/435 Dunwoody), V. Volf - PPK  
A 1/1 Lilibeth (Mill Pond, Leontýna), Ing. M. Theimer- PPK  
80/654 Lata Brandys ( 5121 Lingh, 225 Prz XVI-Jena), E. Kinsky dal Boirgo - HPK

Příští schůze výboru – 3. 8., 18 hod., Hradištko

zapsal: PD 

schválila: LG


