Zápis z jednání RPK a předsednictva Českého svazu chovatelů haflinga
Ostrovačice, 26. 11. 2016
Přítomni za Předsednictvo ČSCHH: MVDr. J. Dražan, Ing. M. Řehák, Ing. V. Jenikovská, J. Kuchařová,
MVDr. M. Kuthanová
Dále přítomni: H. Drábková, B. Políček
1. Vnitřní záležitosti ČSCHH
Termín plateb příspěvků je dle Stanov ČSCHH do konce ledna daného roku. Na webu bude
v nejbližších dnech zveřejněna výzva k placení členských příspěvků ve výši 500,- Kč pro rok 2017.
Předsednictvo schvaluje přihlášky Václava Zanášky a Františka Vrby (od roku 2017) a přihlášky
Šárky Futschikové, Farmy Sixta s.r.o., Dušana Usvadla, Lucie Čermákové, Marka Studničky a Radky
Strnadové.
Předsednictvo navrhne na VH udělení čestného členství pro Z. Musila a manžele Drápelovi V případě
schválení Valnou hromadou budou vyrobeny čestné plakety pro tyto členy.
Výrobu plaket zajistí H, Drábková ve spolupráci s B. Políčkem.
2. Akce 2017
Svody, zkoušky výkonnosti a licentace budou v budoucnu co nejvíce spojovány s akcemi ostatních
chovatelských svazů.
Pro rok 2017 zatím navržen termín 10. 6. – Kuchařovice (svod, ZV v tahu i pod sedlem), 17. 6. –
Vrchovany (svod a ZV pod sedlem), dále Olbramovice a východní Čechy nebo severní Morava.
Termíny budou upřesněny a zveřejněny na webu.
V roce 2017 proběhnou tři celostátní výstavy, na nichž ČSCHH zajistí kolekci koní – Výstava
hospodářských zvířat v Brně (11. – 14. května), výstava Koně v akci v Pardubicích (2. – 3. 9.) a výstava
Kůň v Lysé nad Labem (15. – 17. 9.).
ČSCHH se dále zapojí do akce pořádané 26. 8. ve Zvonovicích Asociací soukromého zemědělství ČR
(Klub mladých farmářů) – Polní den s koňmi.
3. Změny Řádu PK
J. Dražan informoval o nové evropské zootechnické legislativě, kterou bude nutné do roku 2018
implementovat do české legislativy. Důsledkem bude i nutnost zásadní úpravy Řádu PK haflinga.
Navrhuje v rámci této změny zapracovat také větší důraz hodnocení charakteru v rámci zápisu do PK.
V. Jenikovská a M. Kuthanová navrhují již pro rok 2017 zmírnit negativní hodnocení bílých odznaků a
srážku jednoho bodu za exteriér uplatit pouze u dílčí známky za užitkový typ.
Úprava Řádu PK týkající se hodnocení bílých odznaků na končetinách bude předložena MZe tak,
aby změna platila již pro sezónu 2017.
4. Ostatní
V. Jenikovská informovala o nabídce na potřebnou úpravu webových stránek. Cenová nabídka
překračuje možnosti svazu.

Členové Předsednictva a Rady PK zjistí konkurenční nabídky na úpravu webu.
J. Dražan navrhuje zpracovat na konci roku 2017 sborník o plemeni a svazu.
Zapsala: V. Jenikovská
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