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Jednání o jednotných chovných podmínkách pro plemeno ASS v rámci KCHLS a KASS
Tímto reagujeme na váš dopis ze dne 13. 7. 2011, který jsme obdrželi od KASS dne 15. 7. 2011, ve
věci dohody na společných chovných podmínkách pro ASS v rámci KCHLS a KASS.
Odkazujete se na pokus dohody s KCHLS, který byl z vaší strany iniciován 20. 9. 2010 a konstatujete,
že KCHLS na vaši výzvu nereagovalo. S vaší písemnou výzvou byli seznámeni účastníci Mimořádné
konference KCHLS, která se konala dne 24. 10. 2010 ve Velkém Meziříčí. Konference KCHLS se
usnesla trvat na stávajících chovných podmínkách. V tu dobu nebyl žádný důvod s vámi jakýmkoliv
způsobem jednat, neboť KASS nebyl uznán jako klub chovatelský. Jakékoliv jednání o chovných
podmínkách mezi KCHLS a KASS bylo v říjnu 2010 naprosto bezpředmětné.
Situace se změnila 23. 11. 2010, kdy byl KASS P ČMKU uznán jako chovatelský klub. Mimo jiné
jednou z podmínek pro uznání KASS chovatelským klubem, ke které se KASS zavázal, bylo i
respektování chovných podmínek ASS platných v KCHLS. Dne 2. 4. 2011 členská schůze KASS
odhlasovala změnu chovných podmínek, ale bohužel vedení KASS neiniciovalo žádné jednání s KCHLS,
na kterém by se oba dva kluby na změně chovných podmínek pro ASS dohodly. Bylo pouze
konstatováno, že KCHLS byl k dohodě vyzýván v říjnu 2010, a to bez odezvy. Odezva z naší strany
nebyla uskutečněna z výše uvedených důvodů. Na základě usnesení VIII. VH ČMKU je podmínkou při
existenci vícero klubů zastřešujících jedno plemeno, aby se tyto kluby dohodly na jednotných základních
podmínkách pro chov daného plemene. Toto ustanovení jste na své členské schůzi dne 2. 4. 2011 porušili.
O pochybení KASS jednalo i P ČMKU na své schůzi konané dne 26. 6. 2011 (viz zápis na webu
ČMKU).
Výbor KCHLS se rozhodl iniciativu ve věci jednání o chovných podmínkách převzít a 27. 6. 2011 vám
poslal návrh chovných podmínek s variantami A a B, které mnohem lépe odpovídají současným trendům
v chovu ASS, než doposud platné chovné podmínky. Jsme si vědomi toho, že tento návrh je velice
konkrétní a pro stanovení jednotných chovných podmínek pro oba dva kluby se nebráníme vzájemné
diskusi k dílčím bodům našeho návrhu. Váš protinávrh, v podobě vaší písemné výzvy ze dne 13. 7.
2011 o dohodě na tzv. minimálních chovných podmínkách, je pro KCHLS ale nepřijatelný.
Navrhujeme proto uspořádat schůzku mezi zástupci KASS a KCHLS, jejímž cílem bude společná
dohoda na chovných podmínkách pro plemeno ASS. Za KCHLS se jí zúčastní hlavní poradce chovu pan
Miloš Kašpar, poradkyně chovu pro ASS Ing. Irena Erhartová a vedoucí sekce ASS Mgr. Klára
Tydlitová. Termín schůzky navrhujeme na 15. srpna 2011, v 15.00 hodin v Humpolci. Místo je navrženo
vzhledem k bydlištím jednotlivých účastníků jednání, po potvrzení termínu upřesníme konkrétní místo.
Pevně věříme tomu, že osobní jednání přinese ve věci dohody o jednotných chovných podmínkách pro
ASS konečnou podobu.
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