Zápis z jednání předsednictva Českého svazu chovatelů haflinga a Rady PK haflinga
Praha, 16. 5. 2019
Přítomni: V. Jenikovská, P. Studnička, L. Kmoníček, R. Volková, M. Kuthanová
Omluveni: V. Holíková, M. Horáková
1. Schválení nových členů
Předsednictvo ČSCHH schvaluje tyto přihlášky k členství:
•

Martina Maluchová

•

Karel Grim

•

Radka Líkařová

2. Žádosti chovatelů
Veronika Holíková žádá o zařazení hřebce Amore Mio (Atlantic x Bellissima) do plemenitby.
Michaela Repková žádá o zařazení hřebce Bellissimo-W-Q (Barolo x Larissa) do plemenitby.
Důvodem je v obou případech inseminace klisny ID ze zahraničí. Doloženy byly veškeré potřebné
podklady.
RPK schvaluje zařazení hřebců Amore Mio a Bellissimo-W-Q.
3. Plemenní hřebci
Rada PK projednala aktuálně aktivní plemenné hřebce a podmínky pro oprávnění k plemenitbě pro
rok 2020. Z plemeníků, kteří jsou aktivní v letošním roce, nemají někteří hřebci doložen kompletní
šestigenerační původ – 1058 Merlin, 2994 Namer, 804 Nero, 2892 St-Largos. Majitelé těchto hřebců
by měli do příští sezóny zajistit dohledání kompletního původu do 6. generace.
Oprávnění k plemenitbě bude v roce 2020 uděleno pouze hřebcům, kteří mají doložen kompletní
6generaní původ.
Informovat majitele dotčených hřebců o této změně, případně pomoci s dohledáním původů – V.
Jenikovská.
4. Nominační kritéria pro světovou výstavu haflingů 2020
Rada PK a Předsednictvo projednaly nominační kritéria pro světovou výstavu v případě, že bude větší
zájem o účast než počet volných míst pro ČR.
Předsednictvo ČSCHH stanovuje tato nominační kritéria:
•

klisny musejí splňovat minimální hodnocení exteriéru ze svodu 7,4 bodu;

•

výhodu mají koně, kteří se v roce 2019 zúčastní výstavy v Pardubicích (24. srpna 2019);

•

při větším zájmu se zohlední počet koní na jednoho majitele;

•

konečné rozhodnutí o nominaci je na Radě plemenné knihy, která si v případě jakýchkoliv
pochybností vyhrazuje právo přihlášené koně osobně vidět.

5. Změna chovatelských dokumentů
Rada PK zahájila práci na změnách Šlechtitelského programu a Řádu plemenné knihy.
Oslovit chovatele s informací o probíhajících úpravách a vyzvat je k podávání připomínek – V.
Jenikovská.
6. Ukončení přechodného období
V roce 2019 bylo ukončeno přechodné období. Je nutné důrazně informovat o důsledcích této
změny.
Připravit informaci o změnách a jejich praktických důsledcích pro chovatele, informovat chovatele,
inspektory a ÚEK – M. Kuthanová a V. Jenikovská.
7. Kalendář
V. Jenikovská informovala o kalkulaci na výrobu nástěnného kalendáře.
Předsednictvo ČSCHH schválilo objednávku 100 ks nástěnných kalendářů, prodejní cena 200,- Kč.
Zapsal: L. Kmoníček

