
Zápis z jednání RPK a předsednictva Svazu chovatelů Haflinga 

Praha, 4. 2. 2017 

Přítomni:  Ing. M. Řehák, Ing. V. Jenikovská, J. Kuchařová, L. Kmoníček (zástupce Sportovní komise) 
Omluveni: H. Drábková, B. Políček, MVDr. J. Dražan, MVDr. M. Kuthanová 

1. Zahraniční informace  
V. Jenikovská informovala o schválení žádosti o dotaci, do dnešního dne ale není známá výše 
poskytnuté dotace. Termín rozesílání rozhodnutí o dotaci zjistí během příštího týdne. 
V. Jenikovská a L. Kmoníček informovali o jednání s DS Pardubice, které proběhlo 9. 1. 2017: 

- předběžně domluven harmonogram celé akce, základní organizační záležitosti a rozdělení 
úkolů; 

- zvažuje se doprovodný program, který by přitáhl diváky – např. možnosti výstavy strojů, 
případně možnost udělat hudební minifestival (country, folk), program pro děti apod.; 

- ustájení možno cca 56 boxů ve stájích + 100 venkovních; 
- rozhodčí na sportovní akci zajistí ČSCHH (DS dodá tipy na konkrétní lidi, kteří do Pardubic 

pravidelně jezdí); 
- veterinární podmínky zajistí DS; 
- veterinář a podkovář - kontakty poskytne DS; 
- lékařská služba - zajistí DS; 
- občerstvení bude fungovat ve stánku dole v tribuně + 1 stánek venku + možnost nabídnout 

stravování formou "plné penze" na stravenky - pokud by bylo dostatek zájemců.  
- zadní parkoviště bude standardně fungovat jako „stanové městečko“; 
- pro návštěvníky bude vyhrazeno parkoviště u hlavní brány, areál bude volně přístupný 

(parkování pro VIP možno vyhradit extra); 
- nutno dojednat záležitosti kolem případné reklamy pro partnery; 
- pronájmy místa pro případné prodejce bude řešit přímo DS; 
- dořešit je nutné uvítání účastníků a VIP; 
- další schůzka s DS proběhne koncem února. 

 
Předsednictvo projednalo návrh propozic sportovního šampionátu, který předložila sportovní komise 
ČSCHH.  
Dále byl připraven koncept výstavy. Vyhlášeno bude 7 tříd (plemenní hřebci, hříbata, 1leté klisny, 
2leté klisny, 3 a 4leté klisny, 5 a 6leté klisny, 7leté a starší klisny) – rozdělení do tříd bude případně 
upraveno dle počtu přihlášených. Zároveň bude ze všech účastníků vybrán šampion českého chovu. 
Termíny pro přihlášky na výstavu budou shodné s termíny pro sportovní šampionát. Účastnický 
poplatek bude 500,- Kč pro člena ČSCHH/1 000,- Kč pro nečlena.  
V rámci celé akce by dále měl proběhnout seminář a workshop (bude projednáno se světovým 
svazem), dále se nabízí možnost ukázek orby a zemědělských prací s haflingy (nutno projednat s DS 
Pardubice).  
 
Na 10. února je svolána schůzka se zástupci Světového svazu v Mnichově, kde budou projednány 
další detaily. Za ČSCHH se zúčastní J. Dražan a V. Jenikovská. 
Následně proběhne schůzka mezi zástupci ČSCHH a DS Pardubice, na základě z výsledků tohoto 
jednání bude nutno ve spolupráci se Sportovní komisí ČSCHH finalizovat propozice sportovního 
šampionátu a pozvánku na výstavu a začít neprodleně s propagací akce.  
Společná organizační schůzka Předsednictva a Sportovní komise, kde budou projednány detaily, 
rozděleny úkoly a přiděleni garanti k jednotlivým disciplínám a dalším částem celé akce by se měla 
konat nejpozději 5. března.  



Další kroky: 
- připravit návrh smlouvy o spolupráci s DS; 
- dojednat podmínky pro případné partnery akce; 
- zajistit předběžnou rezervaci ubytování; 
- připravit nabídku pro případné partnery; 
- oslovit média a dojednat propagaci akce; 
- zveřejnit prvotní článek o akci na webu ČSCHH. 

 
2. HaflingerCup 2017 

Sportovní komise připraví návrh propozic HaflingerCupu se zapracováním hodnocení hobby soutěží.  
 

3. Členství v ČSCHH 
Předsednictvo schvaluje přihlášku Sandry Jurovicové a Barbory Gazdíkové. 
 

4. Webové stránky spolku 
V. Jenikovská informovala o nabídce na přepracování webových stránek www.haflingove.cz na novou 
platformu s využitím redakčního systému, kde by byla jednoduchá možnost úprav webu členy 
Předsednictva a zároveň by bylo možné web rozšířit o řadu nových aplikací (akce, diskuse apod.). 
Cenová nabídka na grafický návrh a jeho implementaci do redakčního systému je na úrovni cca 
12.000 Kč + DPH, dále by byla stálá platba 200 Kč měsíčně za pronájem redakčního systému, hosting 
a technickou podporu. V ceně jsou tři e-mailové schránky. 
Předsednictvo schvaluje nabídku, V. Jenikovská bude jednat o vytvoření nové verze webu. 
 

5.  Termíny akcí v roce 2017 
Na základě podnětů z členské základny vyhlašuje Předsednictvo tyto termíny svodů klisen, licentací a 
zkoušek výkonnosti: 

Místo Termín Zápis klisen 
Licentace 

hřebců 
ZV tah ZV sedlo 

Brno 11. 3.   X   

Olbramovice 27. 5.  X  X X 

Kuchařovice 10. 6. X  X X 

Vrchovany 17. 6.  X   X 

východní Čechy  
(bude upřesněno) 

polovina září X X X X 

 
6. Změny Řádu PK 

Změny Řádu PK nebyly projednány z důvodu nedostatečné účasti členů Rady PK.  
Vzhledem k tomu, že současný ŘPK není v souladu se změnami provedenými ve spolkovém rejstříku a 
obsahuje další formální nepřesnosti, je nutné jej v co nejkratším termínu upravit. Bude projednáno 
při nejbližší schůzce Rady PK a Předsednictva.  

http://www.haflingove.cz/


 
Zapsala: V. Jenikovská 


