
Zápis se schůze výboru SCHKK, konané dne 25. 8. 2014 v Hradištku u Sadské

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

Na návrh předsedkyně byl program schuze zaměřen výhradně na přípravu NP a Slavnosti koní, 
případně budů v Různém.
Kontrola zápisu z minulé schůze bude provedena na zářijové schůzi.

1. Příprava NP a Slavností koní:
Katalog - JH, tisk PD, kokardy LP
konferuje LG
ozvučení PP
pozvánky hostů - zajistí PD, rozešlou PP a LG
fotodokumentace- PD

Posuzovatelská komise: ing. Vondrouš (předseda), Jan Chýle, Otto Dlabola

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

Došlo 42 přihlášek. 
V katalogu (ne všichni dodali kopii průkazu původu, dle možnosti z dostupných zdrajů doplní MM) 
bude uvedena plemenná příslušnost. Jak bylo uvedeno, Premie může být udělena výhradně jedinci 
zapsanému v PK KK. 
Jedinec jiného plemene (CT, MT, CS ci zahraniční), pokud bude typově uznán komisí získá 
označení „Splnil kvalifikaci pro udělení premie“.

Předvýběr hřebců: Na základě usnesení výboru pozvat hřebce přihlášení v tomto roce ke 
zkouškám hřebců k předvýběru na NP - přihlášení dva (Noe Kinský a Sintil-K)

Zhotovit 60 ks katalogu.
Sponzor fmy Candy (dodá 100 ks tašek ve čtvrtek či v pátek do Hradištka)
Pro premiované koně - věcná cena (dečka či deka), všichni obdrží kokardu.
Zajištěny dva poháry - Cena kondice a Nejlepší předvaděč.
 Rozdělení úkolů při NP: Přejímka - MM a PD, s komisí - JH, fotodokumentace - PD, 
komentování - LG, finace/dopravné - LP, bude zajištěn „pohaněč“ s bičem - zaj. PP

Neděle - Slavnosti koní
PP předložil podrobný program. Zajištěny stánky, ozvučení i pořadatelská služba (JS EK).
Parník - mezi Hradištkem a Poděbrady po dobu akce., regionální rozhlas.
Vylepeno 200 plakátů, osobní pozvánky, bez odezvy cestovní kanceláře.

2. Různé
a/ Výstava Lysá - zveřejněno na www, zájem projevila pouze J. Březinová-Langmajerová. Nabídka 
stánku za 10.000 neakceptována výborem. Navrženo jednat o částku ve výši 5.000 + zajištění 
programu do večerni show. (pověřen PP).

b/ Pardubice - účast přislibil JH 



c/ V čas. Koně vyšel pěkný článek o KK (Nezapomenutelný Caesar a jrho kopie, autor ing. 
Křepelka).

Zapsal PD
Příští schůze výboru: 22.9. v 10 hod. v Hradištku


