Zápis z jednání prezidia ASCHK konaného dne 16.9.2018 v Klokočově
Přítomni: Ing. R. Klos, MVDr. J. Dražan, A. Fiala a B. Políček
Omluveni: Ing. Lenka Gotthardová CSc., Ing. Václav Sitter
Host: MVDr. F. Horník
Jednání bylo zahájeno v 13.00

1. Jednání s předsedou SCHČT Dr. Staňkem
Dr. Staněk se omluvil. Prezidium navrhuje příští jednání na 21.92018 v 9.00 v Lysé nad Labem.
Závěr: B. Políček zašel Dr. Staňkovi návrh dalšího termínu jednání.

2. Stěhování kanceláře a její vybavení
Tajemník informoval o okolnostech stěhování kanceláře, které proběhlo svépomocí. O potřebě
dovybavení o jeden monitor a skener průběžně informoval e-mailem.
Závěr: prezidium schvaluje nákup monitoru a skeneru pro vybavení kanceláře.

3. Výsledky jednání na MZe a příprava plán činnosti
Dne 5.9. se zúčastnil B. Políček jednání na MZe. Tématy jednání byly především průběh plánovaných
akcí (ZV, výstav apod.), jejich financování a Informovanost chovatelů prostřednictvím webu ASCHK a
časopisu KONĚ.
Plán činnost prezidia pro příští 3 měsíce:
-

v nejbližší době vyvolat jednání s ČJF (o schůzku požádal tajemník) zúčastní se minimálně A.
Fiala a B. Políček, témata: KMK, vyhodnocení sportovních koní, předávání dat
ČMSCH zúčastní se minimálně Dr. Dražan a B. Políček, témata metodika výpočtu plemenných
hodnot a její realizace
jednání s ministrem zemědělství, zúčastní se Dr. Dražan, témata podpora chovu a využití
koní.

4. Česko – slovenské mistrovství a jeho příprava
Propagace ČSM – zajišťuje FTV Production Ing. P. Kvapila. Mimo ostatní aktivity (rozhlasové spoty,
plakáty, inzerce v oblastních novinách apod.) proběhne propagace formou rozhovoru v pořadu dobré
ráno s ČT. Zúčastní se Ing. Jaroslav Nerad za VLS Lipník n. Bečvou a David Janoš vicemistr ČR
v kombinovaných soutěžích jednospřeží v r. 2018.
Dle dohody se slovenskou stranou se zúčastní 6 dvojspřeží z každé země. Pořadatel (ASCHK a
SCHCHK) zajišťuje věcné i finanční ceny, ustájení koní i ubytování a občerstvení účastníků. Slovenská
strana nominovala 2 rozhodčí Ing. V. Šmelka a Ing. F. Grácze. Za českou stranu jsou jmenováni ………..
Komentářem bude provázet MVDr. F. Horník, A. Fiala a MVDr. J. Dražan

Stavitel tratí Jaroslav Petřek

5. Různé
Žádost o uzavření smlouvy na označování hříbat
Prezidium projednalo žádost p. K. Růžičky o označován hříbat. Jelikož p. Růžička splňuje zákonné
podmínky a souhlasí s finančními podmínkami ASCHK, prezidium souhlasí.
Závěr: prezidium souhlasí s uzavřením s uzavřením smlouvy dle sazebníku poplatků ASCHK

Žádost o zhotovení razítka ASCHK
Ing. Klos žádá o razítko ASCHK kvůli potvrzování změn majitelů a zápisů.
Závěr: souhlas, zařídí B. Políček

Zápis ze schůzky členů Kontrolní komise
Prezidium projednalo zápis ze schůzky ze dne 30.8.2018 ve Velkém Rybníku. Nesouhlasí se závěry
neoprávněně svolané schůzky, kterou předseda Dr. Horník zrušil.
Závěr: s členy KK projedná Dr. Horník

Problematika PK ČT
Dotace - AP i ověřování původu dle původních pravidel a ŘPK ČT. Prezidium žádá RPK ČT o předložení
návrhů míst konání jednotlivých kol KMK a složení chovatelských komisí, budou-li RPK jmenovány.
Závěr: předsedkyni RPK s tímto závěrem seznámí B. Políček

Jmenování RPK Irish Cob
Prezidium schvaluje novou Radu plemenné knihy IC ve složení Bc. Kristýna Mauleová, Barbora
Pihávková a Renata Burgersteinová. Oskenované doklady o dosaženém vzdělání jsou přílohou tohoto
zápisu.

B. Políček

