Zápis ze 28. schůze VV SCHKK a RPK konané dne 29. 6. 2017 v Hradištku u Sadské
Přítomni: VV: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, P. Dvořák; za RPK: J. Chýle
Omluveni: O. Vondrouš, J. Hejhal, J. Kroutil, G. Křístková,
Hosté: M. Valenta (majitel hřebce 1936 Lefroy Kinský)
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. 22/3: VV pověřuje GK správou a aktualizací PK Sport (vedení evidence). PD připraví
vzor Certifikátu.- trvá (GK -posunuto na 2. pol.)
Usn. 23/1: V podzimním období svolat besedu na toto téma a na VH připravit doplněk ŘPK
(LG, PD) - trvá, přesunuto na 2017 - viz bod dnes- trvá
Usn. 25/4: VV ukládá GK připravit do příští schůze návrh, jak evidovat sportující koně. Všem
členům VV návrh jak do budoucna ocenit sportující koně (propagace, forma dotace - např. viz
Akcelerační program).- trvá
Usn. 26/6: Zápisové formuláře upravit do dvojjazyčného textu (němčina či angl.) - trvá PD
v průběhu roku.
2. Členská beseda - setkání členů: Zámek Řitka (vzpomínka na Latu Brandisovou),
uskutečníla se 10. 6. za účasti cca 20 členů a hostů. VV děkuje G.K. a jejímu manželovi za
milé přijetí a seznámení s životem rodiny Brandisů.
3. KK jako Národní plemeno- v diskuzi bude pokračováno a návrh VV předloží VH.
Usn. 28/1: VV se bude zabývat možností předložit MZe návrh na uznání KK jako Národní
plemeno
4. EQKR 2017 - do konce července, v elektronické podobě, Obsah: Pozvánka a Přihláška na NP,
Zkoušky hřebců a klisen, Pozvánka na Slavnosti koní, administrativní informace tajemníka.
Usn. 28/2: Vydat a elektronicky rozeslat EQKR do konce července - zodp. PD
5. Národní přehlídka KK 2017 - po zpracován a po diskuzi dopřesněn rozpis úkolů a garantů
(příloha zápisu).
6. Hřebec 1936 Lefroy Kinský (nar. 2011). Majitele hřebce M. Valentu pozvala na jednání VV
LG - pro vyjasnění některých, částečně nepravdivých informací, které kolují na mediálních sítích.
Hřebec byl licentován ZSSE e. V. v roce 2013 (splnil zkoušky předepsané německým svazem - 7,65
b.) pro plemena pinter a typ hanter. ÚEK ho zařadila do katalogu hřebců, oddíl Ostatní hřebci, KK.
Hřebec (isab.) není licentován pro KK. Původem po 2713 Taarlo Kubišta-2 z 8/430 Landlim (584
Landruf-18; 367 Boleslaw; 250 Burbon). Hřebec nebyl předveden na žádné NP, ani se nezúčastinil
ZKH pro 3 a 4leté hřebce. Dle majitele připouští i klisny KK, hříbata jsou zapisována v PK ZSSE.
Sportovní výkonnost nemá. Majitel vznesl dotaz, zda by SCHKK mohl uznat zkoušky absolvované
ve 3 letech hřebce v rámci ZSSE (protokol předložil k nahlédnutí) a působit i v rámci chovu KK.
Konstatováno: V současné době hřebec nesplňuje ŘPK danné podmínky pro zápis do PKH. Původ,
PG KK, tělesné míry i bodobé hodnocení komise ZSSE nejsou překážkou.
Zvažované řešení: ad 1/ Hřebce předvést na NP. ad 2/ Zvážit (s ohledem na žádanou a rozvíjející se
zahraniční spolupráci v chovu KK) vytipování obsahem přiměřených zkoušek našim ZKH (které
disciplíny a s jakým minimálním oceněním) a jejich uznání pro zařazení do PKH jako rovnocenné.
Platnost by toto mohlo nabýt účinnost až po schválení VH SCHKK jako doplněk ŘPK (a schválení
MZe).
Příští schůze výboru – bude upřesněno

zapsal: PD

schválila: LG

Příloha: Národní přehlídka KK 2017
Termín a místo:

27. 8. 2017 Hradištko

Komise:

pp. Ing. Petřík (předseda), O.V. (náhradník) + Tvarůžek

Záštita:

Hejtmanka Středočeského kraje

Přihláška:

stejná, uzávěrka 31. 7. 2017

Pozvánky:

25 - 30 ks

LG

JH

Bálek, Kinský, Stehlík (soukr. zeměď), Dražan, MT, CT, CS, MzV, Candy PD
záštita, okres, obec, sponzoři + cca 10 rezerva

PP

Komentář:

dopoledne z kruhu: Ing. Petřík; odpol.: Ing. Petřík +LG

LG

Ozvučení:

p. Huk

PP

Fotodokumentace:
Spojení:

vysílačky 4-6 - !!! koupit pro SCHKK!!!

PD
PP

Sekretariát: dopoledne: „cesťáky“
odpoledne: PD + P. Pov. - vyznačení Prémií, vydávání PK

GK

Přejímka koní: vybrání PK všech!

LP

Ustájení:
V kruhu:

nevázat na Přejímku, záloha proti Potvrzení - ne PK
za VV

LP
JH

Ceny:

všem: dar od sponzora (Candy?) - při vrácení PK!
kokarda
Prémie: - odpocka se znakem

PD
LP
LP

V kruhu:

zatraktivnit pro diváky

Označování a popis hříbat: J. Müller, J. Chýle (náhradník)
Předvýběr hřebců pro ZKH, popis a příp. vypalování hříbat (mezi dopoledním
a odpoledním programem) OV

