Zápis z jednání kolegia zástupců ASCHK ČR o.s., konaného dne 13.12.2007 v Humpolci

Přítomni: viz prezenční listina

	Zpráva o činnosti

Přednesl MVDr. Jaroslav Dražan. ASCHK plnila usnesení VH, byly realizovány výstavy v Pardubicích, Tlumačově a Lysé n. Labem. Spolupráce se zahraničím se začíná velmi slibně rozvíjet především u plemen HF, WP a SHP. Je členem COPA/COGEKA. Projednávají se především záležitosti legislativy – přeprava. Doplnil Ing. Kratochvíle – zákon o týrání zavádí zpřísněné podmínky pro přepravu. Dále pokračuje Dr. Dražan – EK se snaží vyřadit koně z hospodářských zvířat. My se toto snažíme zvrátit i proto jsem hodně snahy věnovali propagaci především chladnokrevných plemen prostřednictvím ME chladnokrevníků na Klokočově. K jednání předkládá vymezení komerční činnosti při přepravě (ne doprava na každé závody) a i v tomto smyslu jednat se zástupci Ministerstva vnitra. 
Dr. Horník – pracovník který veze živé zvíře musí být proškolen pro přepravu živých zvířat tak je to u všech druhů hospodářských zvířat. 
p. Bohdaský – bude možné proškolovat řidiče v rámci chovatelských svazů? 
Dr. Dražan – bohužel je to velmi problematické, ale již proběhla předběžná jednání, že by tyto služby (a jim podobné) mohli provozovat Zemské hřebčince, které v tomto smyslu zpracovali i koncepce
Ing. Pellar – ano, i přes určité vstupní investice a nedostatek personálu. Evropský sociální fond a Evropský fond rozvoje obhospodařují MŠMT a MMR. Problém je kofinancování (nutnost předfinancování) 
M. Kubištová – byly předloženy dílčí kvalifikace na sektorové radě. Bohužel jezdecká učiliště narušila přípravu dílčích kvalifikací jezdec mladých koní na jezdec sportovních koní. Tato kvalifikace však zapadá do celého systému vzdělávání. Dále proto trváme na jezdci pro přípravu mladých koní.
Dr. Černocký – souhlasí s Ing. Pellarem. Tlumačov má bohužel problémy s ubytováním. V současné době je problém i welfare. Dr. Dražan – předpis existuje poskytne jej, týká se to nových stájí. Přebudováním vazných stájí na boxové se podstatně sníží kapacita. 
Dr. Horník – problém starých stájí je i nedostatečná dokumentace u starých stájí. Mělo by tedy platit, že staré stáje mohou „porušovat“ tyto předpisy cca do r. 2014
M. Kubištová – veškeré dílčí kvalifikace jsou schváleny Národním ústavem vzdělávání. Zůstal zemědělský kovář. 17.11. jsme byli přijati do Evropského společenství podkovářů. Kočí bude jeden plus kočí v lesní těžbě. Sektorová rada jej chtěla předložit do lesnictví. Máme úplnou kvalifikaci vztahující se ke školství. Máme chovatele koní (chceme středoškolské vzdělání) dále jezdec pro přípravu a testaci mladých koní (otázka přesné formulace – nejlépe do 6ti let) dále kočí a kočí v lesní těžbě. Souhlasili jsme s dohodou s učilišti v případě že zůstane zachován jezdec mladých koní, zatím neuzavřeno. Kováři také zatím neuzavřeni. První dílčí kvalifikace podkovář, dále zemědělský kovář a pomocník podkováře, poslední diskutovaný je podkovář specialista (europodkovář) tak jak jej má schválený svaz Holštýnský či Hanoverský (nutná povinná praxe, ortopedické znalosti). Vyjádřila se Česká hipiatrická společnost, dále potřebuje vyjádření ASCHK.
Dále apeluje na vyrovnání s Ing. Touškem za vypracování Strategie pro chov a užití koní. Vzdělávání 3.3.1. vždy nutné navazovat na Strategii
Dr. Dražan – máme nějaké požadavky na ZH? navrhuji možnost školení či pomoc s předvedením koní na výstavách přehlídkách a zkouškách výkonnosti. Předjednáno je vytvoření nabídky ze strany ZH pro chovatele. 
Ing. Pellar – koncepce rozvoje uložená Mze všem 3 státním podnikům. Prioritou by měly být veřejné služby. Mze je zašle UCHS k připomínkování. Samozřejmě akceptuje přípravu mladých koní včetně zpeněžení, veřejné služby pro UCHS (ZV hřebců). Dále navrhuje zavedení systému právě do výcviku a případnému následnému zpeněžení v rámci UCHS a apelu na jednotlivé členu svazů. V současné době je cena 160,- Kč za krmný den výcviku (v ZH Písek). Na r. 2008 bude provedena překalkulace, ale sami vidíte že cena je pro chovatele přístupná. 
Kubištová – možný dotační titul pro seskupení producentů (ASCHK plus ČT) 
Dr. Dražan – žádá Ing. Pellara o článek do časopisu Koně ve smyslu přednesených informací.
Ing. Pellar – žádá o kalendář akcí a jeho úpravu na r. 2008 (v r. 2007 18 akcí v ZH Písek) v rámci ASCHK
p. Perníček – problémy s KMK, děkuje Ing. Kunátovi za podporu při letošních jednáních 
Dr. Dražan – informoval o třenicích mezi Svazem chovatelů ČMB a Svazem chovatelů N,SNaČMB. Bohužel za několik let jednání nedošlo mezi svazy k dohodě a prezidium rozhodlo o tom, že partnerem pro šlechtění ČMB je SCHČMB. 
Dále hovořil o dědičných vadách o možnostech podchycení (uvedl příklady ze zahraničí – fríští koně) především v malých populacích, kde hrozí přešlechtění. Velmi dobře propracovanou zdravní otázku má KWPN. 
p. Skřivan – nebyl přítomen, ale nelíbí se mu články v časopisu Jezdectví.
Mgr. Vuurenová – mateřská PK má členy po celém světě. V každé zemí má pobočky, ale nechtějí uznávat původy z těchto poboček. Nyní to vypadá, že budou uznávat alespoň evropské pobočky na stejné úrovni jako mateřská PK. Evropská výstava ve Francii byla zrušena, kvůli virové arteritidě. Náhradní jednání které bylo svoláno do Walesu bylo na poslední chvíli zrušeno. Přesto se dva zástupci setkali s mateřskou PK. Vyžádali si Řád PK, který sami nechají přeložit. V únoru by měla proběhnout další pravidelná schůze, na kterou jsem pozváni. Máme zájem uspořádat Evropskou výstavu Wp v r. 2011 a doufá, že jejich snahu podpoříme.
Ing. Kratochvíle – nutné zajistit především finance, včas projednat. 
Ing. Kunát - souhlasí

	Zpráva o hospodaření

B. Políček – hospodaření v r. 2006 a 2007. zatím hospodaříme v plusu, ale po předešlých letech musíme skončit ve ztrátě. Zatím vypadá, že bude ztráta cca 50 – 100 tisíc korun.

	Výstavy a prezentace

Ing. Gotthardová – ASCHK přímo administrovala finance a spolupracovala při organizaci výstav v Pardubicích a Tlumačově. Dále se podílela na organizaci výstavy v Lysé n. Labem a mnoha dalších oblastních výstavách. Dále samozřejmě ME chladnokrevníků na Klokočově. 
Možnosti výstavnictví v zahraničí - v Rakousku má každá země (svazová), pracovníka pro tuto oblast. S tím bychom měli jednat o možnostech účasti. 
Priorita výstav v r. 2008 je otázka diskuze, dále budeme v příštím roce spolupořádat konferenci. 

	Různé

V. Bohdaský – Lysá n. Labem, paní Maisnerová kritizovala v časopisu Koně průběh výstavy. Je otázka co podporujeme a kam dáváme peníze. 
p. Skřivan – souhlasí, dále kritizuje nepořádek ve stáji.
Ing. Kunát – děkuje za pozvání. Závodiště připravuje na r. 2008 zpevnění a odvodnění prostorů mezi stájemi, velkoplošnou obrazovku. 
Prodělali jsme cca 260.000,- Kč jen na cestovném. Žádá o určení priorit. 
B. Políček – financování je fér. 450.000,- Pardubice i Tlumačov. Přes SCHČT Lysá cca 350.000,-. 
diskuse na téma výše krytí výstav. 
Závěr: ASCHK vyvolá jednání se SCHČT, zástupci Lysé, Tlumačova a Pardubic a do VH ASCHK rozhodnou o způsobu rozdělení financí
Ing. Jelínek – stížnost SCHNSNaČMB, jako předseda Revizní komise ASCHK. Oslovili mě na výstavě v Pardubicích Ing. Cerman a Ing. Novotný. Po dohodě s členy revizní komise souhlasí 4 z 5ti zástupců s rozhodnutím prezidia ASCHK ČR.  Co se týká výstav měly by být prioritou skutečně Pardubice a Tlumačov. Dále zmínil velmi podařenou výstavu SCHMT v Napajedlích. 
Ing. Karbusický – neplemenní koně. Uzavřená PK Hucula, ostatní koně jsou jen registrováni v typu.  Požaduje aby tito koně byly registrováni jen jako „bez plemenné příslušnosti“, žádá aby i ostatní PK podpořily tento postoj. Za druhé GZ Mze vydalo druhou verzi rozhodnutí o zařazení a opět špatně. Zákon dává povinnost určit nejen chovatele, ale i zvířata. Mze určilo jen chovatele. 
Závěr: ano, ASCHK souhlasí s oběma body.

Dr. Dražan – bronzové medaile na ocenění. p. Otto Dlabola a p. Petrtýl. Kolegium souhlasí. 

Dr. Nevřivá – nepodporovat „voříškiády“. 

Termíny akcí: kolegium 25. 4. a 16.5. VH

Zapsal: Políček 


