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Zápis 

 z Valné hromady  Svazu chovatelů Shagya araba v ČR konané 27.2.2016 ve Větrném Jeníkově 

Zahájení  a ukončení  1. Schůze – v 11 hod. – členem předsednictva – A. Zagóra. Nebyla přítomna 

nadpoloviční   většina členů. 

 

Zahájení  2. Schůze – v 11,30 hod. - Zagóra 

 Přítomno 24 řádných členů a odevzdáno 11 plných mocí řádných členů, celkem 35 hlasujících. 

Vyřazeny plné moci: Kubíková L., Revay – nejsou řádní členové. Vedením schůze pověřen Zagóra, 

jmenován zapisovatel zápisu –  Teperová, ověřovatel zápisu Zagóra.(Hlasování: 33 - pro, proti  - 0, 

zdrželi se  - 2),  

PROGRAM  schůze byl doplněn a schválen v tomto znění: 

                                 1. Zahájení  a  vedení schůze (Zagóra), jmenování zapisovatele (Teperová) a     

ověřovatele zápisu (Zagóra), volba 3. člena volební komise 

                                 2. Diskuse k volbám 

                                 3. Zpráva o hospodaření svazu za r. 2015 (Pašková)                                                                                   

                                 4. Vedení PK, kniha hříbat, zápisy klisen, hřebců ( Pašková) 

                                 5. Zpráva Revizní komise (Smirnovová) 

                                 6. Členská základna – upřesnění 

                                 7. Odstoupení předsednictva, RPK a revizní komise 

                                 8. Představení kandidátů voleb 

                                 9. Volby předsednictva , RPK a revizní komise 

                                 10. Přijímání nových členů 

                                 12. Vyhlášení výsledků voleb 

                                 13. Usnesení a závěr 

 

     Doplněný program schválen 29 hlasy, zdrželi se 6, proti 0. 

   Doplnění a volba 3.člena volební komise. Navržen kandidát  – Vladimír Cerman, schválen 34 hlasy -

pro, zdržel se  - 1, proti -  0 . 
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Ad2. Diskuse k volbám: p.Jirsa – kritika, že svaz nemá vizi, výkonnost koní – prezentuje názor, že 

Shagya arab by měl být šlechtěn cíleně pro vytrvalostní sport a ne jako všestranný kůň , propaguje 

vystoupení z ISG 

p. Cerman – svaz pod ASCHK – ne, nebude odbornost v RPK 

p. Ušák –  zdůrazňuje nutnost vzdát se osobních zájmů a pracovat pro dobro všech členů spolku 

p. Navrátil – funkčnost svazu, RPK 

p. Blíženec – dotazy na odstoupení  Doc. Maršálka z vedení svazu, návrh zda volit i RPK, ocenění  

funkčních webových stránek svazu včetně PK on- line, setrvání v ISG 

p. Pašková – objasnění situace , která vyústila odstoupením předsedy , reagoval a doplnil o své 

postřehy Zagóra a Nytrová 

p. Mlynařík – nedodržování námi přijatých pravidel svazu, zdůraznil nutnost dbát na dodržování 

základních  zákonem stanovených povinností.  

p. Nytrová  - ujasnění jednotlivých kandidátů do volených orgánů svazu 

 

ad3. Zpráva o hospodaření svazu – Pašková-/viz .web svazu/ –bilance financí za rok 2015 -  příznivá 

finanční situace svazu 

ad4. Kniha hříbat – konečně uzavřen ročník 2014, v r. 2015 narozeno 35 hříbat 

         Seznam hřebců oprávněných k plemenitbě 2016 – 28 hřebců, 8 hřebců nad 20let 

- Možnost inseminace čerstvým spermatem –plem .hřebec  Semiramis B –          

ZH Písek 

        Zápisy klisen 2015 :/ viz. web/ – 18 klisen( z toho 6 dovezených), 13 klisen v HPK 

Ad 5. Revizní zpráva rev. komise: viz. web – doporučení  - jasné rozdělení kompetencí v novém 

předsednictvu a RPK, důsledné zveřejňování zápisů na webu 

Ad6. Členská základna – celkem 63 řádných  členů ve spolku  

Ad7. Odstoupení  dosavadního předsednictva, RPK a revizní komise (deklaroval Zagóra, Cerman, 

Smirnovová) 

Ad 8. Představení kandidátů voleb: Bezděková a Hájek –nepřítomni,  přečten veřejně mail – vyjádření 

Petra Hájka  (Navrátil postrádá vizi do budoucna) 

Daubnerová – nepřítomna, zastoupena a zmocněna  Paškovou –  vyjádřena ochota pracovat 

v předsednictvu a zajišťovat správa webu 

Postupně se přítomným představili všichni kandidáti: Kavka, Kytlicová, Teperová, Mlynařík, Zagóra, 

Navrátil, Cerman, Musil, Pašková, Ušák, Smirnovová, Sláma. Jiří Jirsa kandidaturu do RPK nepřijal, 
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stejně jako Ing. Robert Blíženec, Zdeněk Peter, Jana Pichlíková , Irena Sládková. Do předsednictva 

nepřijal kandidaturu Radomír Kavka, Kučerová Denisa, Zdeněk Peter, Pichlíková Jana, Sládková Irena, 

Mgr.Smirnovová Naděžda. 

Do revizní komise nepřijali kandidaturu Vladimíra Hakenová, Pichlíková Jana, Sládková Irena a  Valer 

Radomír . 

Ad9. VOLBY - Do předsednictva kandidovali: Daubnerová Michaela, Petr Hájek, Bezděkova Jolana 

Ing.Kytlicová Blanka, Ing.Teperová Petra, Ing. Adam Zagora, Mgr. Mlynařík Václav /7 kandidátů – 5 

členů předsednictva/ 

Do RPK kandidovali:. Ing. Jan Navrátil CSc, Ing. Josef Cerman, Ing. Aleš Musil, MVDr. Jana Pašková, 

Václav Ušák PhDr., Petr Hájek /6 kandidátů – 4 členové/ 

Do revizní komise kandidovali: Mgr. Václav Mlynařík, Radek Kavka, Mgr.  Naděžda Smirnovová, Josef 

Sláma /4 kandidáti – 3 členové/ 

Volební komise rozdala 35 hlasovacích lístků a proběhly mimořádné volby do orgánů svazu. 

Po té, co všichni hlasující odevzdali vyplněné hlasující lístky, volební komise se odebrala k sečtení 

hlasů. 

Ad 10.  Ukončení členství – Inka Pospíšilová, Kubíková Eliška  

 Novák Miroslav – přeřazen z řádného na přispívajícího člena 

Představení nového člena – p. Pertlíček Patrik -  vlastní ml. klisničku – hříbě 

 Přijat za přispívajícího člena svazu: 31 -pro, 4 - se zdrželi, 0 -  proti  

Ad11. Diskuse - Informace ke stavu koní v r. 2015 – celkem 793 koní, 30 plem. hřebců, 292 zapsaných 

klisen 

Ad12. Vyhlášení výsledků voleb: Za volební komisi přednesla výsledky hlasování  Ing. Monika Nytrová. 

Předsednictvo: 1. Teperová – 32 hlasů 

                             2. Daubnerová – 30 hlasů 

                             3. Kytlicová -  29 hlasů 

                             4. Zagora – 28 hlasů 

                             5. Mlynařík – 24 hlasů 

                             6. Bezděková – 9 hlasů 

                             7. Hájek – 7 hlasů 
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RPK:  1. Cerman – 34 hlasů 

          2. Navrátil -  32 hlasů 

          3. Musil – 27 hlasů 

          4. Pašková  - 18 hlasů 

          5. Ušák – 14 hlasů 

          6. Hájek – 9 hlasů 

Revizní komise: 1. Smirnovová – 35 hlasů 

                             2. Kavka – 32 hlasů 

                             3. Sláma – 29 hlasů 

                             4. Mlynařík – 5 hlasů 

Zvolení kandidáti funkci přijali. Volební komise vyhotovila zápis o průběhu voleb /originál odevzdán 

předsednictvu/. 

Pašková předala účetnictví za r. 2014 a 2015 (2 šanony) novému předsednictvu. 

Ad13. Předsednictvo   vytvořilo USNESENÍ: 

1. Členská schůze schválila program schůze. (hlasování 29 – pro, 6  - se zdrželi, proti -  0 ) 

2. Členská schůze doplnila volební a návrhovou komisi o 3.člena –p. Vladimíra Cermana (hlasování 

pro – 34 hlasů, zdržel se – 1, proti – 0) 

3. Čl. schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření za r. 2015, o stavu PK,  revizní zprávu a zprávu o 

stavu členské základny.  

4. Čl. schůze vzala na vědomí odstoupení předsednictva, RPK a revizní komise. 

5. Proběhly volby předsednictva, RPK a revizní komise(viz. zpráva volební komise).  

6. Čl. schůze přijala p. Pertlíčka Patrika za přispívajícího člena.(hlasování – pro – 31, zdrželi se – 4, 

proti 0)  

7.Čl. schůze toto usnesení schválila. (hlasování – 33 - pro, zdrželi se -2, proti – 0)        

 

                                             Zapsala v Třebihošti dne 29.2.2015  Petra Teperová       

 

Ověřil: Ing. Adam Zagora                                                                            


