
Zápis ze 39. schůze VV + RPK SCHKK  konané dne 9. 7. 2019 v Hradištku u Sadské 

Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Kroutil, J. Hejhal, P. Dvořák,  
                za RPK: J. Tvarůžek, J. Chýle 

Omluveni: G. Křístková, J. Březinová (za RK) 

1. Kontrola zápisů:   
Usn. 28/1: KK jako národní plemeno. VV se bude zabývat možností předložit MZe návrh na 
uznání KK jako Národní plemeno - trvá  
Usn. 39/1: Na základě zhodnocení možného přínosu i komplikací pro chov KK doporučeno 
prozatím upustit od dalšího postupu a vyčkat na budoucí jednání s MZe.  
Usn. 30/5: VV pověřuje LG se dotázat ZSSe (Zuchtverband für Schecken-und Spezialrassen in 
Europa, tel.: +4957-8988074, info@zsse.de) a upozornit tento svaz, aby neuznával nedovolené  
využití plemenného výžehu, která má vztah k historicky významné rodině Kinských.- trvá do 
příští schůze VV (LG) 
Usn. 35/1: Na počátku roku 2019 svolat koordinační schůzku SCHKK, SCHCS a zodp. orgánu  
 za PK CT k vzájemné domluvě o uznání komisí na ZZK, ale i možného ujednocení formulářů  
 zápisu klisen a Lineárního popisu. Zodp.: LG - trvá  
= PP navrh projednat s představiteli všech teplokrevných svazů u přílež plánovaného setkání. 
VV pověřil PP tímto jednáním za SCHKK. Cílem je možnost uznání získaného popisu při zápi-
su do PK - tedy zjednodušení administrativy a úspory nákladů majitelům klisen.  
Usn. 35/4: Na VH 2019 nechat členům podepsat souhlas se zveřejněním poštovních adres u ma-
jitelů KK v PK.- splněnéno 
Usn. 38/1: VV ukládá LP projednat vyúčtování akce s ZH Tlumačov a na příštím VV SCHKK 
předložit ke schválení vyúčtování náklasdů SCHKK.- splněno. LP předložila vyúčtování dle po-
ložek. Celkové náklady včerně ubytování pro SCHKK 62.162,27 Kč. Odsouhlaseno.  
Usn. 38/2: V chovu vyzdvihnout jedince, kterým byla udělena Prémie, případně vícenásobně 
(PP). Rozpracovat do konkrétního návrhu na společné schůzi VV s RPK.- trvá. 

2. Zkoušky hřebců a klisen: 
Termín: 18. 9.  
Propozice: viz. 2018  
Jmenování komise: Ing. Vondrouš, J. Tvarůžek, J. Kroutil, náhradník J. Březinová  
Propozice obratem na www, mailem, přihlášky na tajemníka, administrativní zajištění PD.  
Technické zajištění (Hradištko, Lysá - PP.)  
Zkoušky pro klisny KK, připuštěny i CS, účast CT podmíněna počtem 7 a komisí jmenovanou za 
CT. 

3. Šampionát KK 
Propozice viz 2018. Přihlášky a informace na JŠ EK, Hradištko (P. Půlpán) 

4. Národní přehlídka KK: 
Termín: 1. 9., Hradištko  
Propozice: do EKR, www, mail (PD)  
Přihlášky: dtto, doplnit: místo ustájení koně, č. bankovního účtu majitele, (PD),  
Usn. 39/2: Adresně mailem pozvat k účasti 1 až4 leté hřebce a klisny dosud nezapsané v PK KK 
(PD) 
Katalog: s časovým harmonogramem (JH, zajištění tisku PD)  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Komise: J. Chýle (předseda), L. Gotthardová, G. Křísrtková  
Ozvučení: předseda komise - port  
Komentář: LG, odpoledne LG, J. Mádle, rezerva p. Matuška)  
Ceny: dřevěné plakety všem, šerpy prémiovaným (LP)  
Pozvánky: dopisem čestným členům, hostům, elektronicky rozešlou LG a PP (podklady PD)  
Zápisy klisen a hříbat: v polední přestávce (MVDr. J. Müller,); výžeh hříbat J. Chýle  
Sponzor: fma Candy (PD)  
Kancelář: PD, plakety předávat ař s vydaným PK po odpoledním úvodním vystoupení (dát do 
propozic) 

5. Equus Kinsky Revue 
Termín: do 31. 8., pouze v elektronické podobě (maily, www)-PD  
Obsah: NP, ZZK a hřebců. , pozvání na Slavnosti koní (plakát dodá v elektr. podobě PP) 

6. Různé: 
a/ Do 9. 7. zapsány do PK KK 4 klisny: 
82/134 Odeta-K (PPK); 90/376 Finta Kinská (PPK); 82/132 Denisa Kinská (HPK); 7/432 Elfka 
(PPK). 
b/ Chovatelský modul - inf. z ASCHK, podílení se na nákladech - pro SCHKK 1000 Kč.  
Usn. 39/3: Schváleno. Informovat ASCHK (PD) a na základě faktury proplatit (LP)  
c/ Informace o podaných žádostech o dotaci (LP): na NP 371 tis., Chov. publikace 45 tis.  
d/ Akce na zámku Karlova koruna 12. 10.:  
- účast KK na parforsním honu - prověřit finanční náklady na jezdce (PD), hradí účastník  
- ukázka KK - LP +LP)  
- účast na galavečeru: na vlastní náklady LG, PD  
e/ k Usn. 35/1 - Snaha sjednotit teplokrevná plemena  
Usn. 39/4: Při zápisu klisen zapsaných v CS převzít při zápisu do PK KK již udělené bodové 
ohodnocení., ostatní podmínky pro zápis do PK KK zůstávají nezměněny (Zdůvodnění: Stejní 
posuzovatelé pro obě PK, identický formulář zápisu- položky i koeficienty). 

zapsal: PD        schválila: LG


