
Zápis se schůze výboru SCHKK, konané dne 14. 7. 2014 v Hradištku u Sadské

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

1. Kontrola zápisu z předchozích schůzí výboru:
ad 3: Stejnosměrná plemenitba: LG připravila info na www (upřesnění a informace pro chovatele), 
zatím nezveřejněno.
Usn. 5/2: dotace na hříbě KK v roce 2015 - trvá
Usn. 5/3: Seznam zaslán na ÚEK - zápis bude PP bude možný, ale až to bude obsaženo v Řádu 
plemenné knihy. Trvá
Aktualizace členských seznamů - zpráva bude podána dnes. Úkol splněn
Usn. 5/6: Zkoušky hřebců 18.9., trénink Hradištko a Lysá 17. 9. Propozice a přihláška bude na 
www (uvedení programu a typu překážek) – PP – 
Doplněno: Na základě návrhu CHK - dva termíny treninku - PP projedná možnost dalšího treninku, 
doporučeno den před zkouškami.
Hřebci přihlášení na zkoušky budou pozváni na NP, kde komise provede předvýběr (posoudí 
předpoklady pro možné zařazení do PK KK).
Usn 6/1: JH projedná požadovanou výši odměn za doplnění a průběžnou aktualizaci údajů PK na 
svazových www. Výbor v červenci výši odměny projedná. - trvá
Usn 6/2: Výbor schvaluje podané žádosti o dotace s tím, že bude požádáno o dotaci pro 
proběhlé akce v zahraničí. Termín: do 29.8. Zodp. LP - splněno
Usn. 6/3: Výbor odsouhlasil, že k přihlášce na NP musí být přiložena kopie pedigree. Bez toho 
nebude přihláška přijata. - trvá
Usn. 6/4: V katalogu bude jako plemeno uveden údaj z Průkazu koně s dalším doplněním, že pokud 
se nejedná o jedince s PP KK je klisna zapsána v Pk KK (bez rozdílu oddílu - tedy HPK, PK či 
PKK). Klisny  a hřebci nezapsaní v Pk, hříbata, a valaši narození mimo Pk (CT, CS a příp jiní 
teplokrevní), jejichž alespoň jeden rodič je KK či splňuje současné podmínky pro zápis do Pk KK, 
budou v katalogu označeni jako „s podílem krve KK“. Prémie jim však nebude přiznána. Všichni 
zúčastnění obdrží jednotnou kokardu - zajistí LP – trvá do NP
Usn. 6/5: Výbor ukládá PD vydat EKR začátkem srpna. Téma: Pozvání na NP, Návrh výboru k 
diskusi - Jak dál v chovu KK - trvá
Usn. 6/6: Výbor požádá ing. K. Regnera o zpracování chovatelské statistiky a zhodnocení chovu od 
počátku uznání plemene KK do roku 2014. Zodp. LG a PP - trvá
Usn. 6/7: Výbor žádá RPK, aby zpracovala návrh úpravy Šlechtitelského programu a Řádu PK. - 
trvá
Usn. 6/8: Výbor žádá RPK a Chk zpracovat návrh k diskusi. Výbor po projednání předloží 
zpracovaný návrh k diskusi členské základně (cestou www), návrhy zapracuje a výsledné stanovislo 
zapracuje do návrhu změn svazových předpisu, které předloží ke schválení Valné hromadě a MZ 
ČR. Termín: zač. roku 2015.

2. Členský seznam - aktualizace
Zprávu podal PD: Před kontrolou v seznamu 225 členů, dva zemřeli, 6 nových. Před urgencí 
zaplatilo na rok 2014 60 členů. Po urgenci k 10.7.2014 zaplatilo čl. příspěvek 38. 
K 10.7. 2014 má svaz 98 řádných členů. 
Usn. 7/1: PD spolu s MM dle toho aktualizuje čl. seznam. Dále navrženo 15 členů (fyzické 
osoby a organizace) na bezplatné/čestné členství. Ke schválení bude předloženo VH 2015.
Usn. 7/2: Jen řádní členové mají nárok požívat členských výhod - nižší poplatky dle fin. řádu, 
vč. příspěvku na dopravu koně na NP. Zodp. LP.



3. NP 2014 - příprava:
Katalog - JH, tisk PD, kokardy LP
konferuje LG
ozvučení PP
pozvánky hostů - zajistí PD, rozešlou PP a LG
fotodokumentace- PD

Usn. 7/3: Výbor schválil posuzovatelskou komisi: ing. Vondrouš (předseda), Tvarůžek, Chýle, 
náhradníci Dlabola, MVDr. Jindřich Müller. V jednání jeden zahraniční člen komise (Německo) - 
LG

Na základě písemného pozvání převzal záštitu nad akcí kardinál Dominik Duka.
Pozvánky všem členům (elektronicky) + plakát na Slavnosti koní - PD

Neděle - Slavnosti koní: spolupořádá SCHKK a JS.

4. EKR - k obsahu
1. Info z výboru; 2. NP; 3. Výzva k nabídnutí koní k prodeji (zájem ze zahraničí díky propagaci 

plemene v zahraničí).

5. Různé:
1. Podána informace o zajištění úšasti v Offenburgu (LG)
2. Zasedání ESSA se zúčastnila LG. V jednání účast 2 koní KK na Cáchy 2015!. Schválen fin. 

příspěvek LG na účast na zasedání ESSA ve výši 224 Euro - vyplatí LP.
3. Źádost JUDr. ing Staňka ofota hřebců KK do připravované publikace. LG požádá autora o nástn 

obsahu připravované publikace. Z dostupných fotografii vybere a zašle PD.
4. Ujasněn postup při žádostech změn v evidenci koní: Žádost zašle tajemnice do Slatiňan, Průkaz 

koně potvrdí Svaz a vrátí majiteli/žadateli.

6. Nové zápisy do PK KK (MM):
25/041 Mystery Kinská, nar. 16. 4. 2011, oddíl PK
25/035 Morin Kinská, nar. 30. 3. 2011, oddíl PK
25/034 Mexx Kinská, nar. 13. 3. 2011, oddíl PK
25/044 Pithy, nar. 23. 3. 2011, oddíl PK.
(vöechny v majetku pí S. Richterové)

Zapsal PD
Příští schůze výboru: 25.8. v 10 hod. v Hradištku


