
 
 

Zápis z členské schůze Svazu chovatelů Shagya araba ČR, 
Vystrkov 9. 11. 2013 

 

Schůze byla o ½ hodiny odložena pro nedostatek členů, začátek ve 12hod.  

Sešlo se celkem 21 řádných členů a 2 přispívající. 
 

Program:  1. Zpráva o činnosti 

  2. Přijímání nových členů 

  3. Marbach 

  4. Vedení plemenné knihy, označování koní   

  5. Oprávnění k označování koní 

  6. O Národní přehlídce Tlumačov   
  7. Přehlídka v roce 2014 

  8. Příprava na valnou hromadu 2014 
  9. Usnesení a závěr 
 

Hlasování o programu  - 19 pro 
 

1. Zpráva o činnosti - J. Pašková 
Seznámila s financemi. 

Loňská přehlídka ztráta cca 50 tisíc. 
Problém- špatná platební morálka členů- návrhy vyloučení členů kvůli neplacení poplatků 

budou odloženy do jarní schůze. Mělo by se zapracovat, aby měli všichni vše v pořádku 

zejména do volební schůze na jaře 2014 (před volbami bude prověřena platnost členství). 
Dotace- svaz dostává na každého plemenného koně 400,- ročně- (proto by se měly zapisovat 

klisny do plemenné knihy – měly by se zvýhodnit na výstavě tak, že by majitel neplatil 

startovné za mladé zapsané klisny). Příjem svazu činí cca 120 tis. ročně za chovné koně. Svaz 

dostal na přehlídku v Tlumačově dotaci 190 tis- zatím nejvíc v historii dotací na přehlídky- 

proto se bude vyplácet cestovné ve výši 12Kč/km 
 

2. Přijímání nových členů – Hájek 

Punčochářová Lucie člen přispívající     19 pro, 1 se zdržel 
 

3. Marbach , zasedání ISG  - I.Sládková, R . Blíženec 

21.-23.6 Mezinárodní přehlídka Sh-a a zasedání ISG  za nás byli delegováni J. Pašková a 

I.Sládková 
Prosazováni koně více ušlechtilí a v lehčím typu, zde se vyjímali koně z hřebčína Bábolná. 

Způsob předvádění nebyl pro shagya araba důstojný- zklamání 
Účast z Čech – J. Pašková,M. Daubnerová,J.Pichlíková, D. Kučerová 
Příští rok bude mezinár. Výstava a zasedání ISG v Bábolně 

Jednání ISG  - R.Blíženec 
-celkový počet sh-a koní ve Světě cca 10217 narozených za posledních 20 let 

-projednávali situaci v USA 
-nová pravidla od r. 2014 - přes výkonnostní zkoušky 
 

4.Vedení plemenné knihy, označování koní  - I Sládková 
V roce 2013 se narodilo celkem 27 hříbat z toho 16 klisniček a 11 hřebečků 
Pouze 7 hříbat z celkového počtu má odevzdaný test DNA - je třeba to mít v pořádku! 



Problém s duplicitou jmen. Jméno se přiděluje podle pořadí, kdy je narození hříběte 

oznámeno. 
Máme 27 plemenných hřebců z toho je 15 bez potomstva- zvážit zpřísnění podmínek pro 

zápis hřebců do PK 

5 hřebců bylo vyřazeno z chovu a 2 (Shagya IX Torlus a Koheilan XIII Sherkel) nesplnuili 

podmínky předvýběru tudíž příští rok nebudou působit v plemenitbě. 
Zapsáno do PK 18 klisen , 4 dovezené z Maďarska. 
 

5.Oprávnění k označování koní - Cerman 
Cerman, Navrátil, Musil a Hájek absolvovali školení v Brně a mají osvědčení k provádění 

pálení a čipování. 
 

6. O Národní přehlídce Tlumačov  - J.Musil 

Konané 3.8.2013, malá účast jen 31 koní 

Hodnotící komise ve složení Kovalčík, Görözdi, Maršálek 
Výsledky na internetu www.volny-t.sladek.cz 
 

7. Přehlídka v roce 2014 - Cerman 
Bude se konat ve Slatiňanech 

Výběr mezi sobotou 2.8. a 9.8. 
 

Regionální vysílání- je dobré přilákat diváky i z laické veřejnosti 
Udělat vše pro úspěch ze strany pořadatele, aby bylo na přehlídce kolem 50-60 ti koní. 
 

8. Příprava na valnou hromadu 2014 - Maršálek 
 

Odlišit činnosti předsednictva a rady plemenné knihy 
Předsednictvo- řídí činnost svazu- měli by tam být organizačně schopní lidé - ti zajištují 

organizaci přehlídek, spolupráci s ISG , vedou finance. Celkem 5 členů 
Rada plemenné knihy- zde by měli být odborní pracovníci- lidi se zootechnickým vzděláním 

oprávněni k vedení PK. Celkem 5 členů 
Je třeba zvolit volební komisi, aby volby řádně proběhly, člen volební komise nemůže být 

volen. 

Ten kdo bude volen, musí být přítomen fyzicky nebo když se nezúčastní, musí mít písemné 

prohlášení, že chce být volen. 
Diskuse: 

Navrátil uvedl nadřazenost funkcí: 
Valná hromada -Předsednictvo-Rada plemenné knihy 
Cerman se také vyjádřil k důležitosti nastávajících voleb a zdůraznil ,že pan Dlabola bude 

nenahraditelný. 
Domluvit se jak to bude, zda 5 členů předsednictva a 5 členů RPK 

Osoba prezidenta (předsedy) zajiš´tuje propojení mezi předsednictvem a RPK 
Ušák- máme období stagnace -volby- mělo by se sáhnout do stanov a do řádu plemenné knihy  

a změnit je - hlavně teda ujasnit pravidla pro udělování výjimek. 
Maršálek- doporučuje neměnit stanovy nechat to až po volbách pro nové předsednictvo. 
Navrátil- stanovy řeší jen předsednictvo. 

Maršálek-5členů předsednictva + 5 členů RPK  -Je třeba si uvědomit, že není zakázána 

duplicita funkcí mělo by se to vyřešit dnes - nejlépe hlasováním. 
Hájek - RPK versus předsednictvo- odborníci by měli být i v předsednictvu - je pro duplicitu 

funkcí 

http://www.volny-t.sladek.cz/


 

Cerman - chce aby funkce nebyli duplicitní 
Blíženec- je nás tu málo- nedáme to dohromady vždy jsem byl org.schopný, ale neposoudím 

koně- hlásím se do volební komise- nechci kandidovat. 
Navrátil- RPK - musí být 5 ti člená 

Sládková - každý subjekt musí mít lichý počet členů. 
Hájek- navrhuje hlasovat zda 5-5 nebo 4-5 a duplicita funkcí ano či ne 
 

Hlasování 5 RPK a 5 předsednictvo  12pro,4 proti, zbytek se zdržel 
Hlasování pro duplicitu? 
 

Ušák- je špatné mít duplicitu funkcí- nikdo nedokáže dělat dvě věci dobře. 

Osobně zaplatí 2000,-kolek za změnu stanov řádu plemenné knihy 
Hájek- první neduplicitní volby byly ty poslední- před tím byly funkce duplicitní a fungovalo 

to. 

Machková - prezident nebude - není o čem mluvit. 
Maršálek - 5členů RPK a 5 členů předsednictva- jde o to - laik nemůže být v RPK a naopak 
 

Hlasování duplnicita - 14 pro ,4proti, 2 zdrželi 
 

Volná diskuze: 
Maršálek - 
1. Stav použitelnosti svazových stránek- nebylo to lehké,ale stránky fungují, všechny 

materiály tam jsou  nyní se o stránky stará M. Daubnerová. Nelíbí se mi grafika- navrhuji 

změnit firmu, která stránky  provozuje. 

2.Uvažujte o tom kdo by mohl být kandidátem do RPK a předsednictva - Návrhy mi zasílejte 

na mail. 
Cerman- dnes by se měla zvolit 3 člená volební komise- Blíženec,.... 

Ušák - Ti co budou hlasovat by měli vědět, jaký mají kandidáti  program. 
Navrátil-  

1. Tlumačov- bylo horko,nevím proč jsem tam jel o den dřív 
2.Slatiňany -datum? stále jsme se nedohodli 
3. Mrzí mě že p. Dlabola nedostal čestné členství ISG 

4. kdo bude dělat tajemníka svazu po p . Dlabolovi? 
Blíženec- p.Dlabola je skromný už má 2 plakety není milovníkem organizace ISG 

2.Návrhy kandidátů  můžete posílat i mě a s p. Maršálkem se chce spoluinformovat a 

kandidátky by se měly vyvěšovat na stránky svazu a doporučuji- volte koncepce. 

Maršálek. souhlasím s oběma. Pokud se týká kandidátů- Ti co do toho půjdou ať napíšou  

program. 
Cerman-Příští schůze- nesmí nás tu být 19 a doufám že tu bude většina zasloužilých  a 

zkušených , jsem pro 6 náhradníka. Podal návrh na ocenění práce p. Dlaboly 
 

Dohodnuté datum přehlídky na 2.8.2014 
Předpokládaný termín příští schůze je 12. 4. od 10.00 hod. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kučerová 
 



Usnesení z členské schůze chovatelů Shagya araba ČR dne 9. 11. 2013 

 
 

Členská schůze: 
 

1. Schvaluje:  a)  zprávu o činnosti přednesenou MVDr. Paškovou 

                       b) přijetí Bc. Lucie Punčochářové jako přispívajícího člena. 
                      c) možnost předvedení ml. klisen 4-5 letých na přehlídkách, v roce zapsání do                  

PK, bez placení zápisného. 
                      d) volby- počet členů předsednictva 5 a počet členů RPK 5 s tím, že tatáž 

osoba může být členem obou orgánů. 
 

2. Ukládá:    a) RPK zvýšit náročnost při výběru plemenných hřebců. 
                    b) Zveřejnit výsledky z přehlídky na svazových stránkách. 
                    c) Ing. Cermanovi dohodnout termín přehlídky ve Slatiňanech na 2.8.2014 
 

3. Žádá  a) členy svazu o posílání návrhů na členy předsednictva svazu  a rady 

plemenné knihy pro příští volby na adresu marsalek@zf.jcu.cz nebo blizenec@blizenec.cz 
 


