
Zápis z jednání předsednictva a Rady PK Českého svazu chovatelů haflinga 

Praha, 13. 5. 2020 

Přítomni: V. Jenikovská, P. Studnička, L. Kmoníček, R. Volková, V. Holíková 

Omluveni: M. Horáková, M. Kuthanová 

1. Vývoj situace v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v rámci pandemie COVID 

 

Členská schůze 

Členská schůze musela být z důvodu zákazu veřejných akcí zrušena těsně před jejím konáním. 

Vzhledem k situaci je nutné uskutečnit ČS v co nejbližším termínu.  

Předsednictvo stanovilo nový termín členské schůze na 25. června 2020 od 14,00 hodin, místo 

konání Dvůr Prak, Český Šternberk.  

Rozeslat členům pozvánky s programem, který bude totožný s původním – V. Jenikovská.  

 

Chovatelské akce 

Termíny svodů a zkoušek výkonnosti se nemění, aktuální termíny jsou zveřejněny na webu. 

Upřesněn byl termín svodu v Proseči pod Křemešníkem – uskuteční se 12. 6. 2020. 

 

Mistrovství republiky  

Termín a místo MČR se nemění – 24. – 26. 7. 2020 ve Vrchovanech. Akce ale proběhne 

pravděpodobně pouze s národní účastí.  

V rámci akce se uskuteční přehlídka plemenných hřebců, prioritou je předvedení co největšího počtu 

licentovaných hřebců na jednom místě.  

Předsednictvo projednalo propozice MČR a uložilo sportovní komisi jejich dopracování. 

Oslovit majitele plemenných hřebců a nabídnout příspěvek na dopravu na přehlídku – V. Jenikovská 

 

Světová výstava v Ebbsu 

Výstava byla pořadateli přeložena na náhradní termín 2. – 6. 6. 2021. Nahlášeným účastníkům již byly 

vráceny poplatky v plné výši.  

 

2. Přihlášky nových členů 

Předsednictvo projednalo přihlášky a schválilo tyto nové členy: 

• Barbora Nováková 

• Zbyněk Černý 

 

3. HaflingerCup 

 

Byly projednány návrhy sportovní komise na změnu propozic HaflingerCupů. 

Vyhlášení ročníku 2019 proběhne na členské schůzi, oficiální dekorování pak na MČR ve 

Vrchovanech.  

Předsednictvo schválilo propozice HaflingerCupů na rok 2020. 

 



4. Kvalifikační podmínky pro ME 2021 

 

Předsednictvo projednalo a schválilo návrhy na úpravy kvalifikačních podmínek pro ME haflingů 

v roce 2021. 

 

5. Plemenní hřebci 

 

Rada plemenné knihy schvaluje zařazení hřebců Stryker a Sterngold do plemenné knihy haflinga.  

 

Rada PK a Předsednictvo projednalo návrh na finanční podporu preferovaných hřebců.  

Předsednictvo schvaluje příspěvek ve výši 1 000 Kč pro majitele klisen zapsaných v HPK, kteří doloží 

potvrzení o březosti po preferovaném hřebci. Preferovaní hřebci pro následující sezónu budou 

vybíráni Radou plemenné knihy, a to zejména na základě jejich předvedení na přehlídce hřebců. 

Finanční příspěvek je nenárokový.  

Vypracovat podmínky podpory a informovat majitele plemenných hřebců o této podpoře – Rada 

PK. 

Pro rok 2020 se výběr preferovaných hřebců uskuteční v rámci přehlídky na MČR, v dalších letech 

ideálně v rámci celostátních výstav.  

 

6. Žádosti chovatelů 

 

V. Sixtová žádá o zařazení klisny Marliana do akceleračního programu na základě zařazení syna do 

plemenné knihy (Waldbach Obrok).  

Rada plemenné knihy schvaluje zařazení klisny Marliana do akceleračního programu. 

 

7. Různé 

 

Zjistit možnost školení členů komisí na zkouškách výkonnosti na posuzování skoku ve volnosti.  

 

 

Další jednání Předsednictva a Rady PK proběhne v termínu 25. června 2020. 

 

Zapsal: L. Kmoníček 


