Zápis z Členské schůze ČSCHVK, z.s. dne 18. března 2018
Restaurace Sokol, Rudná u Prahy
11:30h Předsedkyně Mgr. Ing. Markéta Píšová, PhD. oficiálně zahájila Členskou schůzi.
Počet přítomných členů: 19, viz prezenční listinu. Dle stanov ČSCHVK je Členská schůze
usnášeníschopná jednu hodinu po jejím zahájení.
Píšová seznamuje přítomné s body programu Členské schůze:
-

Zpráva o činnosti 2017

-

Hospodaření 2017 a rámcový rozpočet 2018 – projednání a schvalování

-

Plán akcí na rok 2018

Doplňující volby do Předsednictva ČSCHVK (1 člen – za Ing. Lenku Duškovou) a do rady
Plemenné knihy (1 člen – za Annu van Vuurenovou)
-

Volba delegátů na VH ASCHK ČR z.s.

-

Přednáška

-

Výběr dosud neuhrazených členských příspěvků na rok 2018 (300,-/200,- Kč)

-

Diskuze a různé

Markéta Píšová začíná Zprávou o činnosti v roce 2017 formou powerpoint prezentace.
Irena van Vuurenová následně přednáší Zprávu o hospodaření za rok 2017. Největší výdaje jako vždy
vydány na MŠ WP&C v Hradci Králové. Denisa Pačanová, organizátor výstavy v Nebanicích, zmiňuje,
že dotace vždy jsou vyplacené až na konci roku, všechno se tedy financuje až na konci roku
(organizátoři výstav – financování organizace). Ludvík Filípek – diskuze.
Anna van Vuurenová připravila krátkou zprávu o International Welsh Show v Ermelo (Nizozemsko) v
srpnu 2017, byli i čeští účastníci.
Markéta Píšová pokračuje dle programu Zprávou o plánovaných akcích v roce 2018.
MŠ WP&C v Hradci Králové 2018 – výstava organizovaná ČSCHVK, neděle bude v součinnosti se
SCHSHP.
Navrhovaný finanční limit příspěvku organizátorům dalších výstav velšských plemen do 10 tisíc Kč.
Diskuze o podpoře výstav v roce 2018 – např. neurčený svod v Nebanicích.
Uplynula jedna hodina od oficiálního zahájení a je možno hlasovat.
Hlasování o zprávě o činnosti v roce 2017 – 18 pro, 1 se zdržel, nikdo proti.
Hlasování o hospodaření v roce 2017 – 18 pro, 1 se zdržel, nikdo proti.
Hlasování o plánu akcí pro rok 2018 – všichni pro, nikdo se nezdržel/proti.
Pavel Blažek, organizátor výstavy v Plasích – představuje Pohár chovatelů a majitelů. Vysvětluje
systém bodování obou pohárů, i to jak se rozhodovalo při rovnosti bodů.
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Uhrazení cen do Poháru majitelů a chovatelů - všichni pro, nikdo se nezdržel/proti.
Volba do Předsednictva – kandidát Ing. Lenka Dušková (nepřítomna, ale poskytla svůj souhlas) všichni pro (19), nikdo se nezdržel/proti.
Volba do rady Plemenné knihy – kandidát Anna van Vuurenová – 18 pro, 1 se zdržel, nikdo proti.
Volba delegátů na Valnou hromadu ASCHK ČR 27. 4. 2018 v Kladrubech n.L. Tradičně se deleguje
předsednictvo ČSCHVK. Počet delegátů se odvíjí od počtu členů ČSCHVK. Píšová navrhuje delegovat
předsednictvo + Denisu Pačanovou. Všichni pro, nikdo se nezdržel/proti.
Diskuze:
Ladislav Procházka – do diskuze: Do konce července je možné se přihlásit jako účastníci na Koně
v Akci v Pardubicích – cestovné hradí Dostihový spolek. Koně jdou do chovatelské přehlídky, do
průvodu před hlavní tribunu, naváží se na celou dobu trvání výstavy.
Podobná možnost je i na výstavu Kůň 2018 v Lysé nad Labem – zde cestovné hradí ASCHK ČR.
Zodpovídá člen předsednictva Ladislav Procházka. Prosíme členy/zájemce, aby se obraceli na něho.
Do diskuze má příspěvek Markéta Píšová – V tomto roce budou on-line přihlášky na všechny výstavy,
na kterých spolupracuje ČSCHVK. Obrací se na přítomné organizátory výstav (Blažek, Pačanová).
Denisa Pačanová – Výstava Nebanice – V tomto roce nebudou výstavní třídy pro minihorse, bude
možná Working Hunter Pony? Ale bude určitě rubrika pro ostatní britská plemena – Irský kob, Fell
pony, atd. – rubriky budou společné pro všechna tato plemena.
Pavel Blažek a Ludvík Filípek – diskuze.
Výstavnictví velšských plemen se v ČR dobře vyvíjí. Nyní velmi aktivní pan Rudolf Žimulák – Ostrava.
Blažek – Přečetl umístěné v Pohárech majitelů a chovatelů do 12. místa.
Nutné opět modernizovat oficiální webovou prezentaci ČSCHVK, nové webové stránky bude vytvářet
firma, pro kterou pracuje paní Ing. Lenka Dušková.
Blažek se vrací k podání protestu na MŠ WP&C 2017 v Hradci Králové, kdy zahraničním účastníkem
byly používané zakázané pomůcky, diskuze k reakci organizátorů, předsednictva.
Diskuze k ostatním výstavám, svodům klisen, výběru hřebcům. V krajním případě – svod Nebanice obyčejný/neurčený - kdo bude letos stevardovat?
Diskuze ukončena cca 12:35h.
12:45h Přednáška – Zuzana Wildmannová – Chiropraxe u koní
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Usnesení Členské schůze Českého svazu chovatelů velšských koní, z.s. na zasedání
18. března 2018 v Rudné u Prahy:

Členská schůze:
-

Schvaluje hospodářský výsledek ČSCHVK, z.s. za rok 2017 a rámcový rozpočet na rok 2018,

-

Schvaluje plán akcí ČSCHVK z.s. na rok 2018,

-

Schvaluje finanční příspěvek 10.000,- Kč pro organizátory výstav velšských plemen pony a
kob se svodem, jejichž organizátoři si požádají v roce 2018.

-

Volí do předsednictva ČSCHVK, z.s. paní inženýrku Lenku Duškovou (funkční období 4 roky, tj.
do roku 2022),

-

Volí do Rady plemenné knihy velšských plemen pony a kob slečnu Annu van Vuurenovou
(funkční období 4 roky, tj. do roku 2022).

-

Schvaluje jako delegáty na dubnovou Valnou hromadu ASCHK ČR z.s. pana Pavla Blažka, pana
Ladislava Procházku, paní Ing. Lenku Duškovou, paní Mgr. Ing. Markétu Píšovou PhD., slečnu
Annu van Vuurenovou a paní Denisu Pačanovou.

Zapsala: Anna van Vuurenová

Zkontrolovala: Markéta Píšová
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