Zápis z členské schůze Českého svazu chovatelů haflingů
konané dne 24. listopadu 2018 od 11,00 hod. v areálu Dostihového závodiště Pardubice
Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu.
I.
Schůzi zahájil MVDr. J. Dražan, který přivítal přítomné s tím, že navrhuje za řídícího schůze Ing. M.
Řeháka, jako zapisovatelku Ing. V. Jenikovskou. Oznámil členské schůzi, že přítomno je osobně nebo
na základě plné moci 66 členů.
Hlasování: 66 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
M. Řehák navrhl, aby se chůze řídila programem uvedeným na pozvánce, tj.:
• zahájení, volba pracovních orgánů schůze
• schválení programu schůze
• zpráva předsednictva o činnosti spolku od poslední členské schůze a o plnění
usnesení z poslední členské schůze
• akce spolku a jeho členů v roce 2018 včetně činnosti spolku a jeho členů v zahraničí
• seznámení s výsledky zápisů do plemenných knih a s výsledky zkoušek výkonnosti
• zpráva sportovní komise
• vyhlášení výsledků Haflingercupů
• zpráva o hospodaření spolku
• zpráva kontrolní komise spolku
• volba Předsednictva a Kontrolní komise spolku na období 2018 - 2023
• plán činnosti spolku na rok 2019
• diskuse, různé / přednáška na téma fyziologie trávení a krmení koní plemene hafling
• návrh na usnesení, schválení usnesení
Hlasování: 66 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
Program byl schválen.
Předsedající schůze seznámil s návrhem na složení pracovních komisí schůze:
• volební a návrhová komise: Radka Volková, MVDr. Martina Kuthanová, Iva Daťková
• mandátová komise: Jana Kuchařová, Martina Čechová
• ověřovatelé zápisu: Václav Zanáška, Lenka Holá
Hlasování: 66 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
Schůze schválila složení pracovních orgánů.
Předsedající schůze vyzval ke schválení jednacího a volebního řádu, který mají členové k dispozici
vytištěný.
Hlasování: 66 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
Schůze schválila jednací a volební řád.

II.
Předseda J. Dražan přednesl zprávu o činnosti svazu za uplynulé období od poslední členské schůze.
Poděkoval za aktivní spolupráci všem členům a stručně shrnul hlavní aktivity v roce 2018, které
budou podrobně představeny v následujících bodech programu. Poděkoval všem členům za aktivní
přístup při pořádání akcí a za jejich účast.
Shrnul plnění usnesení z minulé členské schůze. Kalendář akcí byl vypracován, bylo vypsáno celkem
pět termínů svodů a zkoušek výkonnosti, konaly se čtyři. Do budoucna by se svaz měl snažit spojovat
akce s většími akcemi i s jinými plemeny. Aktuálně se chystá na únor společný körung hřebců, který
proběhne v Olomouci.
Předsednictvo se mělo snažit také o větší zapojení členů do činnosti, hlavně na Moravě chybí více
aktivit. Bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož vyhodnocení doplní M. Řehák.
Propagace plemene byla splněna beze zbytku, zejména díky projektu v roce 2017.
Předseda se účastnil akcí HWZSV, zatím bohužel není dohoda na dalším směřování chovu, největší
problémy jsou se systémem hodnocení koní. Od konce listopadu vstupuje v platnost EU zootechnická
směrnice, která upravuje řízení plemenitby všech hospodářských zvířat, nutno přepracovat řády a
navazující dokumenty, standard a šlechtitelský cíl bude určovat autochtonní stát, tj. Itálie a Rakousko.
Představil návrh konceptu vedení plemenné knihy – rozdělení na dva oddíly podle typu koní. Podle
vyjádření HWZSV to není v rozporu s požadavky světového svazu.
Do budoucna navrhuje podporovat chovatele finančně, za účast na výstavě apod.
Informoval o výsledcích statistiky, kterou zveřejnil jihotyrolský svaz – pro kupující je při nákupu koně
nejdůležitější charakter, na ten je proto potřeba haflingy šlechtit.
Informace o nově licentovaném hřebci Alaba a jeho potomstvu, dojednáno umístění do inseminace
do ZH Tlumačov.
Navrhuje dát finanční podporu na zabřezlou klisnu v případě za připuštění hřebcem vybraným Radou
PK. Nutno vyhodnocovat plemennou hodnotu, dojednáno s Výzkumným ústavem živočišné výroby,
probíhat by mělo také automatické zjišťování genotypu při svodech. U haflingů se objevily už tři
genetické predispozice pro dědičné choroby, možno vyhodnocovat.
M. Řehák doplnil vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na jaře 2018 a jeho cílem bylo
zjistit požadavky chovatelů. Předsednictvo se snažilo na některé požadavky reagovat.
III.
V. Jenikovská informovala o tuzemských akcích v průběhu roku 2018 a jejich výsledcích. V letošním
roce se jednalo především o MČR haflingů, které proběhlo ve Vrchovanech v termínu 15. – 17. června
a bylo pořádáno JS Vrchovany-Obrok ve spolupráci s ČSCHH v rámci akce Víkend s haflingy pro děti i
dospělé. Součástí byly také hobby soutěže a soutěže pro děti.
Největší akcí letošního roku byla účast 26 koní na ME haflingů ve Stadl Paura v termínu 22. – 26.
srpna. Informovala o výsledcích jednotlivých reprezentantů a poděkovala všem za jejich účast. ČSCHH
přispěl účastníkům na cestovné.
Účastníkům byly předány pamětní plakety jako poděkování za účast.
IV.
M. Kuthanová seznámila členy s výsledky chovatelských akcí. Seznámila schůzi s výsledky šlechtění za
rok 2018.
V.
P. Studnička informoval o činnosti sportovní komise, která v roce 2018 pracovala ve složení Ladislav
Kmoníček, Pavel Studnička, Tereza Sixtová a Veronika Jenikovská.

Sportovní komise řešila zejména úpravu propozic na Haflinger Hobby a Profi Cup. Do propozic bylo
nutné na poslední chvíli zapracovat připomínky Předsednictva a Rady PK. Komise také průběžně
zpracovávala výsledky a připravila vyhlášení výsledků a ocenění umístěných. Upozornil na nutnost
správně vyplňovat výsledkovou kartu pro hobby cup.
Dále SK pracovala na přípravě propozic pro MČR, které se konalo ve spolupráci s JS Vrchovany-Obrok.
Jako novinka byly přidány na program soutěže pro děti a mládež (jízda zručnosti, mladý vystavovatel).
Největší akcí byl již zmíněný ME haflingů. Sportovní komise vypracovala kvalifikační podmínky pro
účast českých reprezentantů, komunikovala s účastníky v průběhu přípravy a zastupovala účastníky
přímo na místě. Informoval o nominaci dvou českých rozhodčích, během níž došlo ke sporu mezi
sportovní komisí a předsedou spolku, jehož vyústěním bylo odvolání Terezy Sixtové ze sportovní
komise HWZSV předsedou J. Dražanem. Konstatoval neúčast předsedy na MČR i ME.
Informoval o dalších úspěších českých haflingů ve sportu a za SK poděkoval všem účastníkům
sportovních soutěží, jejichž počty se postupně zvyšují. Vyzval všechny, aby o svých aktivitách
informovali.
Zdůraznil neoddělitelnost chovu a sportu.
Následně proběhlo vyhlášení HaflingerCupů. Kompletní výsledky budou zveřejněny na webu spolku.
Přestávka 13,00 hod. – 14,00 hod.

VI.

V. Jenikovská přednesla zprávu o hospodaření svazu za rok 2017 a o stavu na účtech k 16. 11. 2018
(viz příloha k tomuto zápisu). Účetnictví zpracovává Eliška Rodová.
Informovala o finanční stránce projektu Rozvoj chovu koní plemene hafling v ČR, který byl uzavřen
k 31. 12. 2017.
VII.
L. Kmoníček přednesl schůzi zprávu kontrolní komise, která pracovala ve složení Ladislav Kmoníček,
Ing. Hana Horká a JUDr. Pavel Juchelka. Po prověření účetních knih nezjistila ve vedení účetnictví
spolku žádné nedostatky, náklady byly optimální a jejich výše byla předem projednána a
odsouhlasena. Za komisi doporučil schůzi účetní závěrku schválit.
Informoval o plnění usnesení z poslední členské schůze, všechna usnesení byla splněna nebo jsou
rozpracována dle možností.
Hlasování: 66 pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
Schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017.
VIII.
M. Kuthanová informovala o průběhu voleb Předsednictva a Kontrolní komise.
M. Řehák představil návrhy kandidátů do obou orgánů za Předsednictvo, dále doplněni kandidáti z
pléna:
Předsednictvo – MVDr. Jaroslav Dražan, Ing. Veronika Jenikovská, Ladislav Kmoníček, Michaela
Repková, Zdenka Brzobohatá, Ing. Michaela Kulišťáková, Veronika Holíková, Pavel Studnička, Martina
Horáková
Kontrolní komise – Ing. Eva Ševelová, Ing. Milan Řehák, Ing. Hana Drábková, Lenka Holá, Tereza
Sixtová.
Všichni s kandidaturou souhlasili.
IX.
J. Dražan a H. Drábková přednesli ucelenou informaci o fyziologii trávení a zásadách krmení koní se
zaměřením na plemeno hafling.

X.
M. Kuthanová informovala o výsledcích voleb:
Odevzdáno bylo celkem 66 volebních lístků, jeden lístek byl neplatný.
Kontrolní komise:
Ing. Eva Ševelová – 58 hlasů
Lenka Holá – 48 hlasů
Tereza Sixtová – 45 hlasů
Ing. Milan Řehák – 28 hlasů
Ing. Hana Drábková – 17 hlasů
Do kontrolní komise byli zvoleni: Ing. Eva Ševelová, Lenka Holá a Tereza Sixtová.
Předsednictvo:
Ing. Veronika Jenikovská – 64 hlasů
Ladislav Kmoníček – 57 hlasů
Martina Horáková – 55 hlasů
Pavel Studnička – 54 hlasů
Veronika Holíková – 49 hlasů
MVDr. Jaroslav Dražan – 23 hlasů
Ing. Michaela Kulišťáková – 18 hlasů
Michaela Repková – 5 hlasů
Zdenka Brzobohatá – 5 hlasů
Do Předsednictva byli zvoleni: Ing. Veronika Jenikovská, Ladislav Kmoníček, Martina Horáková,
Pavel Studnička a Veronika Holíková.
XI.
Diskuse:
P. Studnička: Navrhuje přesunout konání členské schůze na jaro.
XII.
M. Kuthanová přednesla návrh usnesení z členské schůze konané dne 24. listopadu 2018 v areálu
Dostihového závodiště v Pardubicích:
1.
-

Členská schůze zvolila níže uvedené pracovní orgány schůze:
řídící schůze: Ing. Milan Řehák;
zapisovatel: Ing. Veronika Jenikovská;
mandátová komise: Jana Kuchařová, Martina Čechová;
volební a návrhová komise: Radka Volková, MVDr. Martina Kuthanová, Iva Daťková;
ověřovatelé zápisu: Václav Zanáška, Lenka Holá.

2. Členská schůze bere na vědomí:
- že z celkového počtu 107 členů ČSCHH bylo podle prezenční listiny nebo na základě plné moci
přítomno 66 členů s hlasovacím právem, účast dosáhla 62 % a schůze tedy byla usnášeníschopná;
- zprávu předsedy spolku MVDr. Jaroslava Dražana o činnosti spolku od poslední členské schůze a
plnění usnesení z poslední členské schůze;
- vyhodnocení dotazníkového šetření přednesené Ing. Milanem Řehákem;
- zprávu o průběhu MČR a ME haflingů přednesenou Ing. Veronikou Jenikovskou;
- zprávu o výsledcích zápisů do plemenných knih a zkoušek výkonnosti a o Šampionátu mladých
klisen přednesenou MVDr. Martinou Kuthanovou;

-

zprávu sportovní komise přednesenou Pavlem Studničkou;
výsledky Haflingercupů;
zprávu Kontrolní komise spolku.

3. Členská schůze zvolila na období 2018 – 2023:
- za členy Předsednictva ČSCHH:
Ing. Veronika Jenikovská
Ladislav Kmoníček
Pavel Studnička
Martina Horáková
Veronika Holíková
- za členy Kontrolní komise ČSCHH:
Ing. Eva Ševelová
Lenka Holá
Tereza Sixtová
3. Členská schůze schválila:
- program schůze podle programu uvedeného na pozvánce;
- zprávu o hospodaření spolku a finanční závěrku za rok 2017.
4.
-

Členská schůze ukládá předsednictvu spolku:
uspořádat členskou schůzi 2019 v jarním období;
informovat o kalendářním plánu akcí na rok 2019 spolku členy spolku;
pokračovat v publikační a osvětové činnosti spolku;
spolupracovat se zahraničními a mezinárodními chovatelskými svazy.

5. Členská schůze ukládá sportovní komisi spolku:
- projednat možnost uspořádání MČR haflingů ve spřežení v rámci oficiální MČR ve spřežení.
6. Členská schůze ukládá členům spolku:
- navrhovat a iniciativně realizovat pořádání chovatelských akcí.
Hlasování: 65 pro/1 se zdržel/0 proti
Schůze schvaluje navržené usnesení.
M. Řehák poděkoval za účast, popřál všem chovatelům mnoho úspěchů v chodu a ukončil schůzi.
V Pardubicích dne 24. listopadu 2018
Zapsala:
……………………………………………
Ing. Veronika Jenikovská
Ověřili:
………………………………….
Lenka Holá

…………………………………..
Václav Zanáška

