Zápis z jednání předsednictva
Horoměřice dne 25.9.2019
Přítomní členové: Ing. Adam Zagóra, Ing. Petra Teperová, Ing. Blanka Kytlicová,
Michaela Nosková
Omluven: Mgr. Václav Mlynařík,

1.Výkonnostní zkoušky klisen a svod – ZH Tlumačov
VZ se budou konat v termínu 12.10.2019 v areálu ZH TLUMAČOV a téhož dne bude probíhat i svod
(zápis) klisen do plemenné knihy. Opět je možnost získání národní dotace ve výši do 7.000,- Kč pro 4
letou klisnu, která úspěšně absolvuje všechny části VZ. Vyplněné přihlášky a žádosti k zápisu klisen
mají být zaslány do 30.9.- viz. web. stránky. Současně bude probíhat přednáška na téma
"REPRODUKCE KONÍ SPOJENÉ S INSEMINACÍ", přednášející Ing.Ondřej Mamica. Za provedené
úkony bude účtováno dle platného sazebníku na rok 2019. Časový harmonogram (VZ, zápisu a
přednášky) a zajištění areálu domluví s panem ředitelem ZH Tlumačov A. Musil, informace předá M.
Noskové, která je umístí na web. stránky .

2. ISG + EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT v Marbachu
Delegováni na konferenci ISG do Marbachu byli A.Musil a V.Mlynařík. Před konáním konference
se omluvil A.Musil a další náhradník nebyl delegován, proto se konference účastnil pouze V.
Mlynařík , který je pověřen vypracovat z této akce článek včetně foto dokumentace a předat
M.Noskové, která umístí tuto informaci na web. stránky. Z ČR se účastnil evropského šampionátu
2letý hřebec GAZAL SALIM (majitele M. Lahodného a chovatele MVDr.J. Paškové), který svoji
kategorii v mezinárodní konkurenci vyhrál. Zúčastněnému týmu moc gratulujeme a pověřujeme B.
Kytlicovou oslovit majitele a požádat ho o krátký článek z tohoto šampionátu.
3. Přehlídka v Královickém Dvoře 2019 – FINANCE – DOTACE
XXVII.Národní přehlídka proběhla 27.7.2019 proběhla bez komplikací s dobrým ohlasem jak od
vystavovatelů, chovatelů tak i od návštěvníků. Bylo rozhodnuto o vytvoření výsledkového katalogu –
zajistí B. Kytlicová včetně fotodokumentace od oslovené fotografky M. Burianové. Zároveň byla
řešena finanční bilance přehlídky. Konečné stanovisko bude rozhodnuto až po vyjádření MZe k výši
dotačního příspěvku na tuto přehlídku – pak bude rozhodnuto o výši cestovného zúčastněných
majitelů (členů) a odměn organizátorů.

4. Ročenka
Byla podána žádost o dotaci na MZe na vytvoření ročenky pro plemeno Shagya Araba a požádáno o
dotaci ve výši 75000,- Kč. Zpracováním ročenky byla pověřena B.Kytlicová a A.Musil ve spolupráci
s R.Kavkou - pověřeným vedením plemenné knihy. Ročenka by měla být zpracována za rok 2016 –
2018. Termín k odevzdání dotace je do konce října 2019, proto je nutno ročenku do tohoto data
dopracovat.
5. Podzimní členská schůze
Termín pro podzimní členskou schůzi byl stanoven na sobotu 9.11.2019 v Hostinci Pod Lípou,
Vyskytná nad Jihlavou. Bude snaha domluvit přednášku od paní Dvořákové z ÚEK – zajistí
P.Teperová. Zamluvením hostince na daný termín je pověřena M. Nosková, která také tuto informaci
vloží na web.stránky a rozešle pozvánky všem členům.
6. Národní přehlídka 2020
Bude jednáno s p.Peckou o možnosti pořádat další již XXVIII. Národní přehlídku plemene Shagya
arab v areálu TMM s. r. o., závodiště Praha Velká Chuchle – zajistí A. Zagóra. Bližší informace budou
projednány na členské schůzi.
7. Uskutečněné akce
 Národní výstava hospodářských zvířat v Brně (12.-15.5.2019)
 Chovatelský den v Tlumačově (29.6.2019)
 Výstava „KŮŇ“ v Lysé nad Labem (20.-22.9.2019)
 KONĚ V AKCI 2019 Pardubice (24.-25.8.2019)
Byla předvedena chovatelská kolekce klisen a v Tlumačově navíc plemenný hřebec.
Na každé akci byl propagační stánek svazu, který sloužil k propagaci našeho plemene a k seznámení
návštěvníků s činností Svazu. Zde byla také možnost poskytnout bližší informace o chovu Shagya
araba a zodpovědět další případné dotazy návštěvníků- zajistila B.Kytlicová . Poděkování za
prezentaci plemene Shagya arab patří také majitelům, kteří se těchto výstav zúčastnili. Tento bod
bude zmíněn i na členské schůzi.
8. KMK mladých koní ve vytvalosti
Nutno dojednat propozice pro KMK mladých koní včetně termínu pro letošní sportovní sezónu
(Kolesa 19.-20. 10 2019) – zajistí A. Zagóra a získané informace M.Nosková umístí na web. stránky a
zároveň zašle všem členům na uvedené emaily. Je nutno schválit finanční odměnu za umístění v této

soutěži – bude řešeno na další schůzi předsednictva.
9. Výsledkový program pro disciplínu ČJF – vytrvalost
Potřebné informace o tomto bodu zjistí A. Zágora – nutno zjistit možnosti o zobrazení výsledků
sportujících koní v této disciplíně v PK online tedy v ÚEK.

Zapsala: Michaela Nosková
Ověřila: Ing. Blanka Kytlicová

