POZVÁNKA
na členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya araba v ČR z.s.,která se koná

v sobotu 10.11.2018 od 10:30 hod. v Hostinci Pod Lípou
Vyskytná nad Jihlavou č.p.55,
588 41 www.hostinecpodlipou.cz
(sjezd z dálnice D1 směr od Prahy č. 104 a od Brna č. 112)
V souladu s NOZ je pro průběh schůze nutná nadpoloviční většina řádných členů organizace. Pokud
se nadpoloviční většina řádných členů nesejde, schůze se přeruší a znovu zahájí po uplynutí půl
hodiny, kdy už k hlasování stačí prostá většina přítomných.
.
Vzniklá půlhodina může být využita k případné diskusi.
Oběd naplánovaný od 12:00 – 13:00 hodin, výběr ze tří menu.
Po obědě proběhne Přednáška na téma:

Výživa koní v praxi, Prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc.
. Následně se bude pokračovat v programu členské schůze.

Program členské schůze :
1. Zahájení schůze, prezence, schválení programu schůze
 jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
 informace o stavu členské základny, její upřesnění a seznam dlužníků
2. Zpráva o činnosti svazu:
 přijímání nových členů a případné zproštění členství
 zpráva o činnosti předsednictva svazu (konference ISG, přehlídka,)
 zpráva o činnosti RPK – kniha hříbat, zápisy klisen a hřebců, výkonnostní zkoušky hřebce a klisen v
Tlumačově
3. XXVII.Národní přehlídka v Kralovicích u Slaného
 zhodnocení XXVI.Národní přehlídky v Tlumačově + finanční rozbor
 diskuse k letošní XXVI.Národní přehlídce a k příští XXVII.Národní přehlídce
4. Řád plemenné knihy Shagya araba v ČR
5.Informace o odměňování koní za sportovní výsledky v roce 2018
 diskuse k podpoře sportu
6. Schválení zápisu, všeobecná diskuse usnesení a závěr
7. Diskuze o koních plemene Shagya nejen v ČR, o možnostech dalšího směřování chovu, podpoře
prodeje…
Obracíme se na členy svazu, pokud máte zájem, připravte si na schůzi k závěrečné diskuzi vlastní témata k
otázce "Co dále od svazu očekávat a zároveň jakým způsobem vše realizovat či zabezpečit a tím aktivně
přispět k rozšíření činnosti svazu v následujícím období"
Děkujeme a těšíme se na Vaší účast za Svaz chovatelů Shagya Araba v České republice,z.s.

Předseda Adam Zagóra

