
Zápis z jednání Rady PK haflinga a předsednictva Českého svazu chovatelů haflinga  
Litomyšl, 23. 9. 2017 

Přítomni za Předsednictvo:  MVDr. J. Dražan, Ing. M. Řehák, Ing. V. Jenikovská, J. Kuchařová 
Přítomni za Radu PK: MVDr. J. Dražan, Ing. V. Jenikovská, J. Kuchařová, H. Drábková 
Omluveni: B. Políček, MVDr. Martina Kuthanová 
 

1. Mezinárodní šampionát a MČR haflingů – zhodnocení/projekt 
Akce byla pozitivně hodnocena jak domácími tak zahraničními účastníky.  Účast téměř 100 koní ze 
čtyř zemí, účast veřejnosti byla spíše slabší.  
 
M. Řehák představil pracovní verzi videozáznamu z akce. Zpracovateli budou předány připomínky 
k zapracování – zajistí M. Řehák a V. Jenikovská.  Dále bude zjištěna cenová nabídka na výrobu DVD 
nosičů – M. Řehák. 
Pracuje se na přípravě ročenky včetně výstupů ze semináře, dále bude připraven leták o plemeni – 
zajistí J. Kuchařová, V. Jenikovská, M. Daťková.  
H. Drábková a J. Dražan dále navrhují připravit pexeso pro děti se základními informacemi o plemeni.  
 
Zjistit podle možností cenové nabídky na tisk pexesa.  
V. Jenikovská připraví na VH finanční zprávu za projekt a šampionát včetně informace pro Revizní 
komisi.   
 

2. Valná hromada ČSCHH 
Termín navržen na sobotu 25. 11. 2017 nebo 2. 11. 2017 od 11,00 hodin. Před konáním VH proběhne 
jednání Předsednictva a Revizní komise.  
Program VH obdobně jako v předešlém roce, včetně vyhlášení výsledků HaflingerCupu. 
Najít vhodné prostory pro konání VH v okolí Humpolce/Pelhřimova/Jihlavy – zajistí H. Drábková.  
Následně rozeslat pozvánky členům – zajistí V. Jenikovská. 
 
Valná hromada se bude konat v sobotu 25. listopadu nebo 2. prosince 2017, místo bude upřesněno.  
 

3. Členství v ČSCHH 
Předsednictvo schvaluje přihlášku Vratislava Nováka (Karfíkův dvůr) a Lenky Spáčilové do ČSCHH. 
 

4. Zahraniční informace 
J. Dražan se zúčastní 29. září schůze Světového svazu, kde by měl být představen jednotný systém 
hodnocení. O výstupech z jednání bude informovat na Valné hromadě ČSCHH. 
 
V termínu 23. – 25. srpna 2018 se uskuteční ME haflingů ve Stadl Paura v Rakousku.  
Podmínky kvalifikace na ME zůstanou obdobné jako v roce 2015 v případě, že se výrazně nezmění 
propozice ME.  
H. Drábková navrhuje zvážit, zda ČSCHH i v roce 2018 poskytne obdobný finanční příspěvek 
účastníkům ME jako v roce 2015. 
 



Detailní podmínky kvalifikace budou připraveny ve spolupráci se sportovní komisí ČSCHH, na 
základě propozic ME. Finanční příspěvek účastníkům ME bude zvážen podle finančního výsledku 
ČSCHH za rok 2017 a podle předpokládaného počtu účastníků ME. 
 

5. Různé 
J. Dražan informoval, že 14. listopadu se uskuteční jednání Krajského soudu k žalobě Ing. Peterky na 
neplatnost členské schůze ČSCHH. 
 
H. Drábková navrhuje změny hodnocení HaflingerCupu a jeho propagace. 
 
ZH Písek projevil zájem o nákup plemenného hřebce pro sezónu 2018. Aktuálně nabídka z Německa a 
Belgie. Čeká se na nabídku Tyrolského svazu, o níž bylo jednáno již v srpnu. 
 
Zapsala: V. Jenikovská 


