Zápis z Výroční členské schůze SCHLK 9.3. 2019
konané v centru chovu lipických koní ČR – Dvůr Prak
Program: Zahájení
Ročenka 2018
Zpráva o finančním hospodaření
Připouštěcí sezóna 2018 a 2019
Výkonnostní zkoušky 2018
Zpráva z Generálního zasedání LIF 2018
Usnesení
Diskuse
- Ročenka 2018 – v současné době je v přípravě další ročenka. V novém vydání bude
mimo jiné publikována nová studie vedená týmem pracovníků České zemědělské
univerzity v Praze na téma genetická příbuznost plemen Lipický kůň a
Starokladrubský kůň, na níž intenzivně SCHLK s univerzitou spolupracuje. Rovněž
mají všichni členové svazu možnost zaslat příspěvky týkající se chodu svazu a jejich
soukromých aktivit, které budou také v ročence publikovány.
- Finanční hospodaření – ing. Tupý přednesl zprávu o finančním hospodaření svazu
za rok 2018. Finanční závěrka a další podklady budou odeslány ke kontrole revizní
komisi: ing. Grodová.
- Připouštěcí sezóna 2018.Podklady dodal ing. Holík. V minulém roce působilo v
plemenitbě 5 hřebců ( 4 přirozeně, 1 ins. dávky ) a majitelé v porovnání s minulými
lety připustili větší množství klisen.
- Připouštěcí sezóna 2019. V této sezóně bude v plemenitbě působit 5 plemenných
hřebců, konkrétně Neapolitano XI CZ v majetku prof. Grody ve Vískách, Pluto IV
CZ majitele P. Kunzla v Brzině, Pluto V CZ majitel P. Tupý na Farmě Prak a nově
zařazený hřebec Maestoso III CZ také na Farmě Prak a Pluto VI CZ majitele T.
Jelínka v Hranicích. Také je ještě k dispozici několik mražených dávek Pluto III CZ u
pana Komárka v Lužci.
- Výkonnostní zkoušky 2018 zhodnotil T. Barták. Zkoušky proběhly v září, již
standardně na Farmě Prak. Prezentováni ke zkouškám byli celkem 4 koně. Tři klisny
a jeden hřebec. Všichni koně zkoušky úspěšně absolvovali s pěknými výsledky od
7,55 – 8,17 bodů. Na základě dosaženého výsledku byl uchovněn hřebec Maestoso III
CZ.
- Výkonnostní zkoušky lipických koní 2019 se v případě dostatečného počtu koní
uskuteční v některém srpnovém ( 15.8. ) nebo zářijovém termínu v Českém

Šternberku na Farmě Prak. Přihlášky mohou účastníci zasílat na mailovou adresu:
jrp2000@seznam.cz ( Jaroslav Pavel mobil: 605 724 069 ).
- Zpráva z Generálního zasedání LIF Szilvásvárad 2017. GZ mimo jiné
projednávalo členství jednotlivých svazů a s tím související tzv. status
Pozorovatele, což se bezprostředně týká i SCHLK. GZ jednomyslně
odsouhlasilo, že všichni Pozorovatelé se musí do dvou let stát řádnými členy
LIF, v opačném případě jejich členství v LIF zanikne.
S podmínkou řádného členství je spojeno několik bodů, které je potřeba plnit a
to: všechna narozená hříbata musí mít testy DNA
Každý člen musí předložit plemennou knihu v tištěné nebo elektronické
podobě.
- Usnesení
Členská základna se shodla na postupu ke změně statusu v LIF z Pozorovatel
na Řádný člen.
Členská základna odsouhlasila jako povinné u všech narozených hříbat od roku
2019 provádět testy DNA. Bez doložených testů DNA nebude možné koni
vystavit POP.
Plemenná kniha lipického koně bude vedená v tištěné nebo elektronické
podobě. ( např. jako pl. kniha starokladrubského koně ) Svaz v této souvislosti
povede jednání s Ústřední evidencí chovu koní ČR.

Zápis vypracoval: Jaroslav Pavel

