Zápis z jednání předsednictva a Rady PK Českého svazu chovatelů haflinga
Praha, 7. 2. 2020
Přítomni: V. Jenikovská, P. Studnička, L. Kmoníček, M. Studničková (za sportovní komisi)
Omluveni: M. Horáková, V. Holíková, M. Kuthanová, R. Volková
1. Přihlášky nových členů
Předsednictvo projednalo přihlášky a schválilo tyto nové členy:
•

Roman Kostka

•

Blanka Kostková

•

Jaroslav Novosad

•

Radek Kurach

•

Michala Nováková

2. Termíny chovatelských akcí 2020
Předběžný návrh na místa a termíny konání svodů a zkoušek výkonnosti:
- Písek (23. února) – v rámci předvýběru hřebců ASCHK ČR (pouze licentace hřebců)
- Vysočina (červen) – svod
- Východní Čechy (červen) - svod
- Vrchovany (srpen) – svod a ZV pod sedlem i v zápřeži
- Písek (2. pol. srpna) – svod a ZV pod sedlem i v zápřeži
- Tlumačov (1. pol. září) – svod a ZV pod sedlem i v zápřeži
Přehled termínů bude finalizován a zveřejněn v průběhu měsíce února. V případě velkého zájmu o
vypsání dalšího termínu, bude doplněn dle požadavků (minimální počet koní na akci je pět).
Předsednictvo žádá členy, aby informovali o dalších chovatelských i sportovních akcích s možnou
účastí haflingů.
3. Výstavy a sportovní akce
Ve dnech 24. – 26. 7. 2020 proběhne MČR haflingů ve Vrchovanech, akce bude otevřená pro
zahraniční účastníky. Další informace budou průběžně zveřejňovány na webu a facebooku ČSCHH.
Předsednictvo ukládá sportovní komisi vypracovat návrh propozic MČR a vyzývá členy, aby se podle
svých možností podíleli na organizaci akce.
Zajistit propagaci akce v ČR i zahraničí – členové Předsednictva.
Členové ČSCHH se dále zúčastní výstav, na nichž participuje ASCHK ČR - FOR HORSE v Letňanech (16.
– 19. dubna) a Kůň 2019 v Lysé (18. – 20. září), kde se zároveň uskuteční šampionát mladých klisen.
Dojednat možnosti účasti ČSCHH na výstavě v Lysé – členové Předsednictva.
Požádat HWZSV o nominaci dvou posuzovatelů pro šampionát mladých klisen – V. Jenikovská.

4. Členská schůze
Řádná členská schůze se v termínu 7. února nesešla v počtu potřebném pro její usnášeníschopnost.
Náhradní členská schůze se uskuteční 14. března 2020 na Dvoru Prak (Český Šternberk) od 14,00
hodin.
Informovat členy o důvodech formy svolání náhradní členské schůze a rozeslat pozvánky – V.
Jenikovská.
Připravit návrh stanov a zaslat členům – V. Jenikovská.
5. Světová výstava v Ebbsu
Světová výstava v Ebbsu se uskuteční v termínu 21. – 24. května 2020. ČR má kvótu 12 koní, uzávěrka
přihlášek je 10. února, pořadateli je nutno nahlásit koně do 20. února.
Finální seznam přihlášených koní bude zaslán Radě plemenné knihy ke schválení per rollam.
Předsednictvo schvaluje příspěvek na cestu pro účastníky ve výši 3 Kč/km/kůň.
Účastníkům bude poskytnuta zdarma jedna sada svazového oblečení na koně (čepice + triko +
případně vesta).
Zajistit objednávky svazového oblečení – V. Jenikovská
6. HaflingerCup
Byly projednány návrhy na změnu propozic HaflingerCupů – v roce 2020 bude v rámci Hobby Cupu ze
započítávání do výsledků vyloučena účast koně v hobby soutěžích s jezdcem s licencí.
Předsednictvo ukládá sportovní komisi vypracovat propozice HaflingerCupů pro rok 2020.
7. Žádosti chovatelů
V. Sixtová žádá o zařazení klisny Arezza do akceleračního programu na základě jejích výsledků
z celostátních výstav a sportovní výkonnosti.
Rada plemenné knihy žádá majitele klisny o její předvedení k přehodnocení v rámci jednoho
z vypsaných svodů.

Další jednání Předsednictva a Rady PK proběhne v termínu 14. března 2020.
Zapsal: L. Kmoníček

