Členská schůze ČSCHVK z.s. 2021, Svobodné Dvory,
sobota 3. července 2021

Přítomní: Viz prezenční listina k nahlédnutí v sídle svazu

11:20h Členská schůze je zahájena Ladislavem Procházkou, uvítání. Předává slovo předsedkyni svazu
Markétě Píšové.
Markéta Píšová přednáší program Členské schůze, který se dnes bude probírat. Mimo jiné končí
funkční období čtyřem členům předsednictva a čtyřem členům Rady plemenné knihy. Dle stanov
počkáme hodinu, než jsme coby ČS usnášeníschopní.
Markéta Píšová prezentuje činnost svazu ČSCHVK v roce 2019, uvádí zařazení plemenných hřebců do
Plemenné knihy, zařazení do Akceleračního programu. Dále zmiňuje celkový počet zvířat, jmenuje
konané výstavy v ČR, účast na zahraničních výstavách a jiné.
Činnost svazu i chovatelů byla v roce 2020 výrazně ovlivněna situací s covid-19. Zrušení Členské
schůze 2020, zrušení několika výstav včetně Mezinárodního šampionátu v Hradci Králové. Početní
stav zvířat obdobný jako v roce 2019.
Uvádí zprávy o hospodaření svazu za roky 2019, 2020 – předchozí účetní závěrky z hospodaření
svazu jsou k nahlédnutí na or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.
Dostává slovo tajemník ASCHK ČR z.s., pan Blahoslav Políček, zejména ohledně hospodaření svazu v
rámci ASCHK. Vyplácení v rámci Akceleračního programu cca 175 000,- Kč ročně.
Plán akcí na rok 2021 – Národní šampionát v Hradci Králové proběhl letos v omezeném programu
kvůli nákazové situaci (covid-19 u lidí, herpesvirus u koní). Dostává slovo Denisa Pačanová, jako
organizátorka výstavy v Nebanicích, která se bude konat o víkendu 24.-25. 7. 2021.
Další větší velšskou akcí bude 7. 8. 2021 výstava v Olomouci – pořadatelem je Rudolf Žimulák, který
několika větami přednesl informace o výstavě.
V srpnu se dále koná 13.-15. 8. 2021 výstava v Plasích. Pavel Blažek přednáší informace o
nadcházející výstavě a jejím programu.
Markéta Píšová uvádí, kdo končí v předsednictvu a kdo chce či nechce ve funkci pokračovat. Končící
členové řekli každý pár slov a případně navrhli za sebe náhradu. Noví uchazeči se představili a řekli o
sobě pár slov.
Předsednictvo:
Končí Markéta Píšová – nechce pokračovat, za sebe navrhuje paní Janu Prouzovou
Končí Ladislav Procházka – chce pokračovat ve funkci
Končí Anna van Vuurenová – nechce pokračovat, za sebe navrhuje pana Petra Radkoviče anebo pana
Ondřeje Bláhu
Končí Pavel Blažek – chce pokračovat ve funkci, navrhuje dále do předsednictva paní Milenu
Malinovou, paní Kateřinu Doušovou, paní Žanetu Lodzianovou. Upozorněn Markétou Píšovou a
Blahoslavem Políčkem na skutečnost, že paní Lodzianová není přítomna a nedala svůj písemný
souhlas. Pavel Blažek oponuje, že pozvánky na ČS byly rozeslány jen 14 dnů před schůzí (18. 6. 2021).
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Ladislav Procháza komentuje, že měl dnes poněkolikáté obhajovat vítězství na závodech spřežení v
Moravském Krumlově a že každý člen svazu měl možnost se buď ČS osobně zúčastnit, nebo sepsat
plnou moc. (Pozn. nové datum ČS bylo členům oznámeno v informačním e-mailu 6. 6. 2021. Na
oficiálních webových stránkách a na oficiálním facebookovém profilu svazu datum ČS bylo
zveřejněno již 4. 6. 2021.)
Lenka Dušková pokračuje, ve funkci je do roku 2022.
Rada plemenné knihy:
Končí Denisa Pačanová – chce pokračovat (buď v Radě nebo v Předsednictvu) a dále do Rady
plemenné knihy navrhuje Denisu Pačanovou mladší anebo Ondřeje Bláhu.
Končí Hana Svobodová – nechce pokračovat a za sebe nikoho nenavrhuje.
Končí Markéta Píšová – chce pokračovat.
Končí Radka Šestáková – chce pokračovat.
Anna van Vuurenová pokračuje, ve funkci je do roku 2022.
VOLBY:
VOLBY DO PŘEDSEDNICTVA:
Ladislav Procházka

26 pro, 6 proti, 2 se zdrželi (34)

ZVOLEN

Pavel Blažek

7 pro, 19 proti, 8 se zdrželo (34)

Jana Prouzová

26 pro, 0 proti, 8 se zdrželo (34)

ZVOLENA

Petr Radkovič

31 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (34)

ZVOLEN

Ondra Bláha

13 pro, 3 proti, 18 se zdrželo (34)

Denisa Pačanová st.

18 pro, 0 proti, 16 se zdrželo (34)

Kateřina Doušová

8 pro, 2 proti, 24 se zdrželo (34)

ZVOLENA

VOLBY DO RADY PLEMENNÉ KNIHY:
Radka Šestáková

32 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (34)

ZVOLENA

Markéta Píšová

26 pro, 4 proti, 4 se zdrželi (34)

ZVOLENA

Denisa Pačanová ml.

9 pro, 0 proti, 25 se zdrželo (34)

Ondra Bláha

32 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (34)

Rudolf Žimulák

11 pro, 0 proti, 23 se zdrželo (34)

Veronika Hynková

5 pro, 0 proti, 29 se zdrželo (34)

Lenka Dušková

16 pro, 0 proti, 18 se zdrželo (34)

Schvalování hospodaření a činnosti svazu:

ZVOLEN

ZVOLENA
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Hospodaření:

Zpráva o činnosti svazu:

2019

33 pro, 0 proti, 1 se zdržel

2020

34 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2019

33 pro, 0 proti, 1 se zdržel

2020

34 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Téma Brexit a zápisy:
Lenka Dušková přednáší možnosti registrace hříbat u WPCS nebo do holandské PK. Pokud budou
členové chtít vědět další informace, mohou Lenku Duškovou kontaktovat. Blahoslav Políček
informuje, jak se k registracím hříbat staví ASCHK ČR. Cena za zápis hříběte pro člena svazu je 700,Kč + cestovné inspektora, pro nečlena je to 1500,- Kč + cestovné. U zvířete bez plemenné příslušnosti
je cena vyšší, tu stanoví Ústřední evidence koní ve Slatiňanech. Připuštěné klisny, se kterými se
chovalo doposud v britské PK, je nejlepší popsat (osvodovat).
Diskuze:
Ondřej Bláha uvádí, že areál Jezdeckého klubu v Hradci Králové se bude bourat a mělo by se řešit
místo konání příštího Mezinárodního šampionátu. Markéta Píšová dodala, že areál bude v roce 2022
ještě stát. Otázkou je, zda svaz bude chtít ve spolupráci s tímto areálem pokračovat. Další
komunikace ohledně místa konání šampionátu v roce 2022 proběhne on-line mezi předsednictvem a
RPK.
Podpora akcí v roce 2021:
Markéta Píšová navrhuje z důvodu ušetření financí dát letos vyšší dotaci 20 000,- Kč na výstavy
Nebanice, Olomouc, Plasy: 27 pro, 0 proti, 7 se zdrželo (z 34 členů).
Komunikace svazu a členů:
Lenka Dušková navrhuje dát na webové stránky svazu jednu e-mailovou adresu, která bude sloužit
pro komunikaci členů s Radou plemenné knihy, a druhou adresu, která bude sloužit pro komunikaci
členů s předsednictvem.
Nové předsednictvo, zvolené 3. 7. 2021, zvolilo za novou předsedkyni ČSCHVK Denisu Pačanovou a
novým pokladníkem Janu Prouzovou.

Usnesení Členské schůze Českého svazu chovatelů velšských koní, z.s. na zasedání 3. července
2021 ve Svobodných Dvorech:

Členská schůze:
-

Schvaluje hospodářský výsledek ČSCHVK, z.s. za roky 2019 a 2020 a rámcový rozpočet na rok
2021,

-

Schvaluje plán akcí ČSCHVK z.s. na rok 2021,
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-

Schvaluje finanční příspěvek 20.000,- Kč pro výstavy velšských plemen pony a kob v
Nebanicích (paní Denisa Pačanová), Olomouci (pan Rudolf Žimulák), Plasích (pan Pavel
Blažek),

-

Volí do předsednictva ČSCHVK, z.s. (funkční období 4 roky, tj. do roku 2025), paní Denisu
Pačanovou st., paní Janu Prouzovou, pana Ladislava Procházku a pana Petra Radkoviče,

-

Volí do Rady plemenné knihy velšských plemen pony a kob paní Ing. Lenku Duškovou, pana
Ondřeje Bláhu, paní Mgr. ing. Markétu Píšovou, Ph.D. a paní Radku Šestákovou (funkční
období 4 roky, tj. do roku 2025).

Zapsala: Hana Svobodová

Zkontrolovala: Anna van Vuurenová

