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Asociace svazů chovatelů koní ČR, z.s.
OFICIÁLNÍ PŘEHLED DĚNÍ V ASCHK ČR, Z.S.ZA 6/2021

PROBĚHLA VOLEBNÍ VALNÁ
HROMADA ASCHK ČR
BLAHOSLAV POLÍČEK
V úterý 22.6.2021 proběhla v Hotelu Tři Věžičky ve
Stříteži u Jihlavy volební valná hromada ASCHK
ČR. Nejdůležitějším bodem programu byly volby
nového vedení (prezidia) a kontrolní komise.
Prezidentem se stal p. Aleš Fiala. Za viceprezidenty
byli zvoleni Ing. Lenka Gotthardová CSc., Doc. Ing.
Miroslav Maršálek CSc., Ing. Hana Stránksá PhD. a
Bc. Petra Šarochová. Do kontrolní komise byli
zvoleni Václav Bohdaský, Mgr. Marie Gregorová
Dis., Lenka Ryšavá, Jaroslav Zápotocký a Jiří
Zasadil. Děkuji zúčastněným za korektní přístup,
bývalým funkcionářům za odvedenou práci a všem
nově zvoleným za ochotu pracovat pro ostatní.
Usnesení z VH si můžete přečíst pod tímto
odkazem:
http://www.aschk.cz/wpcontent/uploads/2021/06/Usneseni-VH-ASCHK-CR2021-1.pdf Kompletní zápis bude po podpisu
schvalovatelů zápisu zveřejněn na webu.

Nově zvolený prezident Aleš Fiala poděkoval všem
delegátům, kteří mu na VH hromadě ASCHK ČR, z.
s. dali svůj hlas a zvolili ho novým prezidentem
ASCHK ČR, z. s. Nově zvolené prezidium by chtělo
navázat na dosavadní činnost předešlého prezidia a
touto cestou děkuje všem bývalým členům prezidia
za všechnu dobře odvedenou práci. Doufá, že se
nám s novým týmem a dalšími aktivními členy
ASCHK podaří vytvořit komfortní prostředí pro
všechny naše členy, a to především pro jednotlivé
odborné svazy plemen, pro které jsme uznaným
chovatelským sdružením. V souvislosti se změnami
legislativy
EU
nás
čeká
práce
na
úpravě
šlechtitelských programů podle nových standardů
EU.
Kompletní
znění
úvodníku
s
novým
prezidentem si budou moci všichni členové přečíst
v dalším časopisu KONĚ - 3/2021, které obdží
všichni členové v nejblišží době do svých schránek.

PRACOVNÍ KOMISE
PŘIPRAVÍ NÁVRH
ZMĚNY STANOV
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA
Usnesením VH bylo prezidiu uloženo vytvořit
pracovní komisi ke změně stanov. Pracovní
skupina byla navržena ve složení prezidium, M.
Kvisová, H. Civišová, E. Rodová a B. Políček. Tato
pracovní
komise
má
za
úkol
definovat
jednoznačné nesrovnalosti ve stanovách ASCHK a
po poradě s právníkem připravit komentovanou
verzi návrhu změn stanov, které budou projednány
nejpve se zástupci členů ASCHK na kolegiu
zástupců a poté připraveny ke schválení na VH
2022.

DĚKUJEME VŠEM
ZA SPOLUPRÁCI

WWW.ASCHK.CZ
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ASCHK UZAVŘELA SMLOUVY S
ODBORNÝMI SPOLKY
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA - 30. 6. 2021
Smlouvy o spolupráci mezi ASCHK a odbornými spolky pro jednotlivá plemena, pro která je ASCHK ČR
uznaným chovatelským sdružením budou uzavřeny s následujícími subjekty:
Českomoravský belgický kůň – Svaz chovatelů českomoravského belgického koně, z.s.
Český sportovní pony – Svaz chovatelů českého sportovního pony, z.s.
Český teplokrevník – Český teplokrevník, z.s.
Hafling – Český svaz chovatelů haflingů, z.s.
Irský Cob – Irish Cob the Czech Republic, z.s.
Minihorse – Asociace chovatelů miniaturních koní z.s.
Norický kůň – Svaz chovatelů a přátel norika, z.s.
Osel domácí – Klub chovatelů a přátel oslů, z.s.
Shetland pony – Svaz chovatelů shetlandských pony, z.s.
Slezský norik – Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB, z.s.
Velšská plemena pony – Český svaz chovatelů velšských koní, z.s.

POZVÁNKY NA NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

Další akce naleznete v
Kalendáři na www.aschk.cz

ZÁJEM O
VYUŽITÍ
VÝSLEDKŮ
VÝZKUMNÉHO
PROJEKTU
ASCHK vyjádřila zájem o výzkum Ing. Hany Dočekalové, Ph.
D., který je zaměřen na vytvoření nové generace krmiv pro

PŘÍSPĚVEK POSTIŽENÝM
OBCÍM NA JIŽNÍ MORAVĚ
Prezidium schválilo připojení se ke sbírce
organizované Asociací soukromého zemědělství
ČR. Výše příspěvku bude projednána s kanceláří
ASZ. Prezidium předběžně schválilo výši 25.000,Kč.

sportovní koně na bázi ostropestřce mariánského. „Látky
obsažené v semeni ostropestřece mají potenciální vliv na
zmírnění nebo prevenci negativních důsledků fyzické zátěže
na organismus, mohou pozitivně ovlivnit i energetický
metabolismus během samotné fyzické zátěže sportovních
koní," uvedla Hana Dočkalová z Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně. Tento výzkum probíhá ve
spolupráci s ZH Tlumačov a o podrobnostech se můžete
dočíst na našich webových stránkách v sekci Aktuality.

WWW.ASCHK.CZ

