červenec 2008
Vážení chovatelé a členové,
od vydani posledni EK revue uplynul téměř rok. V tomto období jsme vás informovali o novinkách ve
SCHKK prostřednictvím Ročenky a zejména na Výroční členské schůzi konané 5. dubna 2008, na
kterou jsme vás prostřednictvím této Ročenky všechny pozvali. Ti, kdo se schůze zúčastnili, obdrželi zde
slibované Certifikáty o zápisu svých koní do plemenné knihy koní Kinských a současně i písemný
doklad o přidělení členského čísla – variabilní symbol pro veškeré platby členů svazu na svazový
bankovní účet. Nepřítomným jsme tyto doklady poslali následně poštou.
O činnosti SCHKK se můžete informovat na průběžně aktualizovaných internetových stránkách
(www.equus-kinsky.cz). Pro ty, kdo nemají k Internetu přístup, shrnujeme níže základní informace.
Hlavním cílem této revue je ale pozvat všechny naše členy a příznivce koní Kinských na stěžejní akce
pořádané SCHKK v druhé polovině roku 2008 a vybídnout všechny členy k aktivní spolupráci při
získávání podkladů pro přípravu dalšího vydání Ročenky.
Za výbor SCHKK si vám dovolím popřát krásné a pohodové letní dny, zdraví pro vás i vaše koně
a poděkovat za vše, co pro propagaci koní Kinských děláte.

Těšíme se na setkání s vámi.

ing. Luděk Bálek

Usnesení výroční členské schůze SCHKK ze dne 5. 4. 2008 v Hradištku u Sadské
Schvaluje zápisy výboru SCHKK ze dne 1. 4. 07; 11. 5. 07; 25. 7. 07; 13. 2. 08 a 5. 4. 08
Schvaluje zprávu předsedy SCHKK za rok 2007
Schvaluje hospodaření SCHKK za rok 2007
Schvaluje návrh hospodaření SCHKK na rok 2008
Bere na vědomí zprávu revizní komise SCHKK
Bere na vědomí zprávu o sportovních výsledcích KK
Bere na vědomí zprávu Rady PK, včetně nově schválených změn ŠP, ŘPK a ZŘ
Schvaluje změnu stanov dle předloženého návrhu
Hlasováno: přítomno 30, pro 29, proti 0, zdržel se hlasování 1
Schvaluje nové členy dle návrhu výboru SCHKK
Schvaluje pro členy SCHKK, na základě jejich písemné žádosti, používat přídomek Kinský
u sportovních koní, kteří jsou zbarvení isabela, plavák, světlá isabela nebo světlý plavák.
Ukládá výboru svazu připravit návrh na vytvoření akceleračního programu KK
Doporučuje výboru i nadále ve spolupráci s RPK řešit možnosti změny výpočtu PGKK u koní A 1/1
Pověřuje výbor SCHKK řešením dotačních pravidel pro hříbata KK narozená v roce 2008
V Hradištku dne 5. 4. 2008
za mandátovou a návrhovou komisi: Aleš Kučera
Ověřil: ing. Vojtěch Šťastný

SCHKK zve své členy a příznivce na
připravované akce v měsíci červenci až říjnu 2008
v Jezdecké škole Equus Kinsky v Hradištku u Sadské:

červenec
Cena chovatelů koní, soutěže družstev (Z až L**) – zúčastní se družstvo KK
září
5. - 7. 9.
17. 9.
19. - 21. 9.
19. - 21. 9.
28. 9.

účast na výstavě Koně v akci, Pardubice
výkonostní zkoušky klisen ČT, KK a hřebců KK
účast na výstavě v Lysé nad Labem
FEI World Dressage Challenge
Svatováclavská přehlídka koní v Hradci Králové

říjen
3. - 5. 10.
18. 10.

oficiální halové skokové závody – Bentley Service (L, S, ST)
Národní přehlídka koní Kinských a prezentace plemenných hřebců

listopad
7. - 8. 11

Přehlídka a svod koní plemene slovenský teplokrevník

Zkoušky výkonnosti 3letých klisen ČT, KK a hřebců KK pro rok 2008
Pořadatel: Jezdecká škola Equus Kinsky v Hradištku u Sadské
Datum: středa 17. 9. 2008
Místo konání: areál jezdecké školy
Přihlášky zasílejte na mail js@equus-kinsky.cz
Předseda komise: ing. Otakar Vondrouš
Časový rozvrh: v 9.00 začátek výkonnostní zkoušky klisen,
odpoledne po ukončení zkoušek klisen proběhne zkouška 3letých hřebců SCHKK
Pořadatelé si vyhrazují právo časový rozvrh upravit na základě došlých přihlášek.
Program:

1) zkouška ve volnosti (klisny)
2) drezura + kavaletová a následně postupová řada (klisny)
3) zkouška 3letí hřebci

NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA KONÍ KINSKÝCH
18. 10. 2008
v Jezdecké škole Equus Kinsky v Hradištku u Sadské
Výbor SCHKK zhodnotil organizační půběh přehlídek v minulých letech a s ohledem na
zatraktivnění průběhu Národní přehlídky časově rozdělit hodnocení přihlášených koní
hodnotitelskou komisí a předvedení koní s výkladem před diváky.
Začátek hodnocení bude v 9:00 hodin
Program pro diváky začne ve 14:00 hodin.
Koně budou předvedeni v jednotlivých kategoriích a nastoupí dle katalogových čísel.
Komise vyhlásí a zdůvodní pořadí prvých tří v každé kategorii.
Hodnotící komisaři:

ing. Karel Regner
ing. Otakar Vondrouš
Jan Tvarůžek
ing. Lenka Gotthardová, CSc.
Josef Volf

Program:
Předvedení plemenných hřebců KK
Soutěžní kategorie: hříbata ročníku 2008 o titul Šampion hříbat KK 2008
klisny – roční až tříleté
čtyřleté až osmileté

starší 9 let
hřebci a valaši roční až tříletí
čtyřletí až osmiletí
starší 9 let
Na přehlídce bude vyhlášen Šampion hřebců KK a Šampionka klisen KK pro rok 2008.
Svaz poskytne předvedeným koním dotaci na přepravu koně a bezplatné ustájení koně po dobu akce.
Předvedení koní Kinských v ukázkách, které si chovatelé samostatně připravili. Program bude
sestaven na základě došlých přihlášek. Chovatelské ukázky na ruce, hřebci či klisny s potomstvem,
skákání ve volnosti nebo pod sedlem, drezurní ukázky, přirozená komunikace s koněm, ukázky
v zápřeži atd.
Tato akce by měla být pro naše chovatele možností ukázat plody své chovatelské práce,
vzájemně se informovat, lépe se poznat a poradit si v tak náročné práci, jakou chovatelství
bezesporu je.
Po ukončení přehlídky bude na žádost chovatelů provedeno vypálení hříbat.
Přihlášky zasílejte do 5. 10. 2008 na adresu SCHKK – Hradištko 126 , 289 12 Sadská nebo e-mail:
js@equus-kinsky.cz

NOVINKA:
V rámci NP bude uspořádan první ročník Výběrové aukce KK. Na aukci mohou být členy
svazu přihlášení koně všech věkových kategorií (výhradně KK!), výběr koní na výběrovou aukci provede
na základě přihlášek výbor SCHKK, případně k tomuto účelu jmenovaná komise. Pořádání aukce bude
zveřejněno v domácím i zahraničním odborném tisku.
Svaz nebude účtovat žádnou provizi z uskutečněného prodeje.
Přihláška koně do výběru na aukci je ke stažení na webových stránkách svazu, připadně si ji lze vyžádat
u tajemníka svazu.
Termín podání přihlášky: 10. 9. 2008

Dotace na hříbě SCHKK narozené v roce 2008:
Výbor svazu schválil příspěvek na narozená hříbata KK v roce 2008 (výše částky bude upřesněna
v návaznosti na svazu přidělené dotace a z toho plynoucí potřeby přednostně finančně pokrýt
chovatelské akce a vydání chovatelkých materiálů svazu).
Částka bude rozdělena stejným poměrným dílem mezi všechna hříbata, jejichž majitelé o dotaci
písemně požádají.
Majitelé hříbat, kteří mají oboustranný původ koní Kinských mohou písemně požádat výbor svazu
o dotaci na narozené hříbě v roce 2008. Žádosti prosíme adresovat tajemníkovi svazu do 31. 10. 2008

Testační odchovny pro KK:
Výbor řeší otázku schválení odchoven ČT i pro odchov hřebečků KK (zejména v Železnici, ale i další)

Členské příspěvky na rok 2008:
Technickým nedopatřením nebyla v letošním roce do rozesílané Ročenky vložena složenka na úhradu
členského poplatku. Členové měli možnost poplatek uhradit v hotovosti na Výroční členské schůzi či
převodem na účet svazu. Při bezhotovostní úhradě na účet (poštovní pokázkou typu A – platba z pošty
přimo na bankovní účet, či převodem z účtu na účet) žádáme o uvedení členského čísla jako
variabilního symbolu, jinak mohou být platby neidentifikovatelné! Děkujeme za pochopení.
Výše členského příspěvku na rok 2008: 250 Kč
(sestává z povinného příspěvku Asociaci SCHK 100 Kč + 150 Kč pro SCHKK)
Prosímě členy, kteří doposud neuhradili členský příspěvek SCHKK na rok 2008, aby využili
přiloženou poštovní poukázku typu „C“. Upozornění: Kdo jste již příspěvek uhradili, tak už neplaťte!

č. účtu SCHKK: 35-6144210207/0100
variabilní symbol: vaše členské číslo

Držitele plemenných hřebců prosíme o včasné zaslání připouštěcích rejstříků
na adresu svazu: SCHKK, Hradištko 126, 289 12 Sadská, nejpozději do 31. 10. 2008.
Musíme je za svaz odevzdat na Ústřední evidenci do Slatiňan včas.

Orgány Svazu chovatelů koní Kinských
Čestný president SCHKK: Dr. Radslav Kinský
Výbor SCHKK :
předseda:
místopředseda:
jednatel:
hospodářka:
propagace:
tajemník:

ing. Luděk Bálek, nám. Svobody 21, 507 13 Železnice, tel. 724 056 658
Petr Půlpán, Hradištko u Sadské 126, 289 12 , tel. 777 247 110
js@equus-kinsky.cz
Jaroslav Pavel, Nové Město nad Cidlinou 134, 503 51, tel. 605 724 069
Libuše Půlpánová, Hradištko u Sadské 126, 289 12 , tel. 776 057 706
js@equus-kinsky.cz
RNDr. Petr Dvořák, Říčanská 10, 101 00 Praha 10, tel. 603 435 447
p.dvorak@i-minerva.cz
ing. Vojtěch Šťastný, tel. 603 111 305,
schkk@equus-kinsky.cz

Rada plemenné knihy SCHKK :
ing. Karel Regner; ing. Lenka Gotthardová,CSc.; Jan Tvarůžek, ing. Otakar Vondrouš, Josef Volf
Revizní komise SCHKK :
ing. Jaroslav Hejhal, Miloslav Stránský, Marcela Benešová
Chvatelská komise SCHKK :
Vlaďka Dřímálková, Irena Eretová, Věra Políčková

Výzva:

Ročenka 2008

Ročenka 2007 sesetkala u členů s kladným hodnocením (větší rozsah, barevný tisk).
SCHKK počítá s vydáním ročenky v podobném rozsahu jako v minulém roce.
Ročenka by měla obsahovat ještě více informací ze života svazu, ale zejména více
informací o aktivitách a úspěších jeho členů.
Obracím se proto tímto na všechny členy svazu, aby průběžně zasílali své příspěvky
a fotografie na níže uvedenou adresu. Pochlubte se fotografiemi svých letošních (ale
klidně i starších) odchovů, vašich koní, úspěchy ze závodů, soutěží, ale třeba jen
„obyčejnými“ zážitky, které jste prožili v sedle svých KK.
V ročence by neměly chybět informace o žádné akci konané v letošním roce, na které
jste předvedli krásu, ušlechtilost a výkon KK.
Napište své přípomínky, poštete náměty do diskuse, nebo také nalezené archivní údaje o chovu KK.
Vyžádané materiály po zpracování ročenky vrátíme.
Materiály zasílejte na adresu:
RNDr. Petr Dvořák
Říčanská 10, 101 00 Praha 10
E-mail: p.dvorak@i-minerva.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro členy svazu vydal

Svaz chovatelů koní Kinských,
Hradištko 126 , 289 12 Sadská
E-mail: schkk@equus-kinsky.cz
http: // www.equus-kinsky.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sponzorem EKR je časopis

Svět koní

