
Zápis se schůze výboru SCHKK, konané dne 1. 10. 2014 v Hradištku u Sadské

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

1. Kontrola zápisu z 14.7.:
Usn. 7/1 - aktualizace čl. seznamu - splněno
Usn. 7/2 - příspěvky na dopravu na NP jen členové - splněnno
Usn. 7/3 - komise na NP - splněno

2. Kontrola zápisu z 25. 8.:
zajištění NP a Slavností koní - zhodnocení dnes.

3. NP a Slavností koní:
Členové výboru splnili úkoly při zajištění přehlídky. Nižší účast koní. Žádná negativní odezva, 
naopak kladné hodnocení. Vydána výsledková listina, fotodokumentace týž den na svszových www. 
Prémiovaní koně obdrželi dar (deku na koně se znakem).
Jako poděkování za účast koní ze zahraničí - podsedlová dečka se znakem KK předána chovatelce z 
Holandska pí Ch. Dressen. 
Posuzovatelská komise: ing. Vondrouš (předseda), Jan Chýle, Otto Dlabola
Usn. 9/1: Výbor děkuje panu O. Dlabolovi za vysove odborný názor na předvedené koně. vyřizuje 
LG.

Předvýběr hřebců: Oba přihlášení hřebci (3/657 Noe Kinský a 82/30 Sintil-K) byli doporučení k 
absolvování zkoušek.

Neděle - Slavnosti koní
Přes nepřízeň počasí velká účast (cca 400 platících diváků!). Bohatý program, výborná organizace. 
Zachovat termín (poslední neděle v srpnu), na příště zvážit, zda nespojit s NP do jednoho dne.
(dopoledne NP, odpo - předvedení premiovaných koní + program).
Prémie na NP - k diskusi: Hledat způsob, jak zajistit opakovanou účast koní, kteří již Premii v 
předchozích letech obdrželi.

4. Zkoušky klisen a hřebců:
Účast 2 klisny KK a 2 hřebci (viz předvýběr). Jízdárenská část v Hradištku, terénní zkouška v Lysé, 
stejná trať jako v loňském roce. Oba hřebci absolvovali s výborným výsledkem (hodnocení na 
www). Majitelé mohou požádat o výběr, a doložit RPK doklady. Na základě doporučení RPK bude 
výbor schvalovat jejich zařazení do plenitby KK od sezony 2015. (fota ze zkoušek na www)

5. Svazové předpisy:
Výbor přijal harmonogram zpracování návrhu úprav svazových předpisů (dle požadavku Nového 
OZ a diskutovaných úprav chovatelkých předpisů). 
Bude postupováno následovně: 
a/ Stanovy a Finanční řád: Do konce října zašlou členové výboru písemně návrhy (Stanovy - PD, 
FŘ - LP). Na listopadové schůzi bude předložen návrh výboru. Návrh bude zveřejněn na www 
jeden měsíc, po zapracování připomínek členů předloží výbor Valné hromadě.
b/ Chovný cíl, Šlechtitelský program, Řád PK - do konce listopadu členové výboru a RPK návrhy 
na změnu (gestor bude určen), prosinec - diskuse členů, leden zapracování návrhů, předložení VH .
c/ Zkušební řád a přílohy - výbor v lednu, měsíc diskuse na www, předložení VH.



5. Různé
a/ Výstava Lysá - Účast KK zajištěna, sleva na stánek poskytnuta ve výši schválené výborem. 

b/ Zápisy hříbat v roce 2014: k dnešnímu dni požádáno o zápis jen pro 4 (!!!) hříbat KK.

6. Noví členové:
ERC Mnětice - členské číslo 05440 (zapsání provedeno na žádost p. Půlpánové)
Teršová Kristýna - členské číslo 05441
Čapková Miroslava - členské číslo 05442
Mencáková Petra - členské číslo 05443

7. Zápis klisen do PK KK: 
43/454 Noelly, nar. 30. 5. 2010 - oddíl PK
22/244 Nomura, nar. 10. 4. 1999 - oddíl HPK
57/491 Arnika, nar. 8. 3. 1997 - oddíl PPK

Zapsal PD
Příští schůze výboru: 10. 11. od 10. hod., příp. 12. 11. odpol. v Hradištku


