Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR, konaného dne 14.8.2007 ve Slatiňanech

Přítomni:
Ing. Lenka Gotthardová Csc., MVDr. Jaroslav Dražan,  MVDr. František Horník
Hosté: Josef Anderle (SCHČMB), Ing. Radko Novotný (SCHNSNaČMB)
omluven: Ing. Karel Kratochvíle

	RPK ČMB

Dr. Dražan  - problematika složení RPK ČMB trvá od rozdělení původního chladnokrevného svazu. Volba poměrného zastoupení v RPK oběma svazy se neosvědčila a dnešní jednání by mělo tento stav vyřešit. Požádal zástupce svazů aby popsali současný stav z jejich pohledu
p. Anderle – po převzetí funkce po Dr. Berounovi proběhlo několik jednání obou svazů ohledně sloučení. Jednání nedopadla dobře. Na poslední VH byly schváleny nové stanovy a zvolena 5ti členná RPK. Navrhujeme, aby byly 2 svazy ČMB a NaSN. 
Ing. Novotný – v zásadě souhlasí. Na minulé Valné hromadě (VH) ASCHK jsme nabídli spolupráci SCHČMB. Zároveň byla společná iniciativa o možnosti sloučení či úzké spolupráce. Na posledním jednání jsme se dohodli, že by to bylo možné. Zápis vyhotovil p. Malát. Oba svazy měly tyto závěry projednat na VH a v letošním roce proběhnou další jednání. Na naší VH jsem se zachovali v duchu této dohody a dostali jsme mandát k dalšímu jednání o sloučení svahů a vzniku nového svazu. Vývoj ukázal, že se obrousila řada ostnů. Problémy nebyly ani na poli odborném v rámci RPK. Vše se vyřešilo až na jednu věc. Trváme na spolupráci s oblastními svazy. Byli jsme zaskočeni, když jsme po naší valné hromadě chtěli jednat a ČMB ne. Máme pocit, že vůči našim chovatelům plemene ČMB by bylo nekorektní, aby nemohli mluvit do šlechtění a plemenitby. 
p. Anderle – my nechceme lidi vyhánět ale spolupracovat. Nikdo nezpochybňuje kvalitu chovatelů ve Vašem svazu. 
Ing. Novotný – problém je, že byla dohoda o spolupráci a najednou, to musí být tak jak chce SCHČMB. Hlavně nechceme hodit přes palubu oblastní svazy
Dr. Dražan – i v jiných plemenech lze hledat paralely. SCHČT také spolupracuje např. ve výstavnictví s oblastními svazy, ale o šlechtění může rozhodovat jen jeden. Aby jeden svaz chtěl tolik členů RPK druhý svaz něco jiného. To je nenormální. V této věci musí rozhodovat jeden svaz.
Ing. Novotný – jsem přesvědčen, že se jedná o rovnoprávné vztahy. Plemenářskou práci ovlivňuje RPK, kde zatím problémy nejsou. To že je RPK složena z 2 rovnoprávných svazů plemenářskou práci neovlivňuje. Myslím si, že tím že existují 2 svazy a soutěží mezi sebou je větší posun kupředu. Chceme zachovat statut RPK dle počtu koní v PK z obou svazů. 
Ing. Gotthardová – před několika lety by bylo podivné svazy dělit. Dnes je normální, aby byly svazy dle plemen. O regionální činnost se také bát nemusíme. Spolupráce i mezi odbornými svazy je stále možná. Viz Kladruby se svazem chovatelů Lipicánů nebo koní Kinských.
Ing. Novotný – my se striktně držíme toho co bylo řečeno a napsáno. Svaz ČMB porušil původní dohodu.
p. Anderle – vždy jsme skončili u jednoho jména. Původně jsme jednali o sloučení do jednoho velkého svazu. Dnes je situace jiná měli by být dva svazy.
Dr. Horník – spolky bohužel do celkové koncepce odborných svazů nezapadají. 
Ing. Novotný – nemohu ukončit dlouholetou spolupráci s oblastními svazy
Dr. Horník – k tomu Vás nikdo nenutí

Usnesení: partnerem ASCHK ČR pro šlechtění plemene ČMB je Svaz chovatelů ČMB, pro plemena Norik a Slezský Norik je Svaz chovatelů NSNaČMB. Doporučujeme pokračovat v úzké spolupráci obou svazů. RPK budou dál jednat společně ve společných věcech.

	Různé

a) B. Políček – problémy s financováním. Zatím jsme nedostali dotace na 1. a 2. čtvrtletí.
Dr. Dražan – měli bychom mít co nejvíce vlastních zdrojů – jaký je stav v možnosti školení
Dr. Horník – zatím má status či oprávnění pro školení jen školská zařízení veterinárního typu. Je možnost spolupráce dle daných silabů za naší garance různých typů školení (veškeré kurzy spojené s chovem koní). Byli bychom servisní organizací. 

Závěr: Dr. Horník prověří profilaci jednotlivých vzdělávacích směrů v oblasti chovu a ošetřování koní 

b) žádosti o podporu na výjezd do zahraničí
p. Plch SK Apollon – ano prezidium souhlasí
p. Blažek – prezidium souhlasí pokud žádost podpoří Západočeský svaz chovatelů koní jako člen ASCHK ČR

c) výstava v Lysé – B. Políček informoval o dohodě mezi SCHČT a In-Expo Group s.r.o.

d) Žádost VÚŽV Uhříněves na výstavu Koně v akci 2007.
závěr: prezidium nemá nic proti tomu, aby byla prezentována užitková hodnota koní plemene SN zařazeného do GZ. Za tuto ukázku však ASCHK nedává ekonomické ani odborné garance.

e) Požadavek SCHNSNaČMB na podporu záznamu přehlídky klisen a zkoušek výkonnosti hřebců
závěr: prezidium nesouhlasí, nevidí komerční ani odborný přínos 

f) Národní hřebčín Kladruby n. Labem se přihlásí za člena ASCHK ČR od 1.1.2008

g) Pracovní síla:
tajemník informoval o zvýšené pracovní zátěži a o nutnosti dalšího pracovního úvazku. Prezidium souhlasí a požaduje kalkulaci.

h) Dr. Horník – poukázal na neadekvátní jednání inspektora Ing. Rydvala a špatnou spolupráci s ním
B. Políček – z oblastí dostáváme informace, že tyto problémy nejsou ojedinělé ani v jiných oblastech
závěr: na příští jednání prezidia ASCHK ČR bude pozván zástupce firmy Equiservis Konzulent s.r.o.

	ME chladnokrevníků


prezidium schválilo rozeslání pozvánek partnerským organizacím v celkovém počtu cca 120ti pozvaných hostů. 
Ukládá organizačnímu týmu přípravu propagačních materiálů (oblečení, igelitky)

S J. Blizňákem konzultovány možnosti oslovení organizačních pracovníků - oslovit J.Kunderu, p. Jirgalu

Rozhodčí: hlavní SK, F. Nedbálek

příští jednání proběhne ve dnech: 22. - 26.10. 


zapsal: Políček




