POZVÁNKA
na členskou schůzi Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.,
která se koná
v sobotu 12.11.2022 od 10:00 hod.
v “Hotelu Rytířsko”, Rytířsko 156, 588 22 www.hotelrytirsko.cz
(sjezd z D1: od Prahy i od Brna na EXIT 119)
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.

Program schůze:
1. Zahájení schůze, prezence, schválení programu schůze, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti svazu:
a) informace o stavu členské základny, její upřesnění a seznam dlužníků, přijímání nových
členů a případné zproštění členství
b) chovatelské akce 2022/23 - 50. výročí založení ÖAZV - Pferdezentrum Stadl-Paura
- Konference ISG - Bern (CH), 18.8.2022 - prezentace
- Výstava “Země živitelka” České Budějovice
- Výstava “Kůň 2022” Lysá nad Labem
- NVHZ a Animal Tech 2023
c) semináře s Doc. Ing. Maršákem v roce 2022
d) zajištění výtisku publikace v edici “Do Kapsy” - “Shagya-arab”
e) nově navrhované znění stanov spolku dle evropské legislativy - diskuse, schválení
f) doplnění ŘPK o aktuálně zaslané připomínky MZE - schválení
3. Zpráva o činnosti RPK a PK (kniha hříbat, zápisy klisen, předvýběry a výběry hřebců, výkonnostní
zkoušky hřebců a klisen, plemenní hřebci 2023, apod.)
4. XXX. Národní přehlídka koní ve Zduchovicích, 30.7.2022
- diskuse a celkové zhodnocení, finanční rozbor, sponzoři, EquiTV
- diskuse k příští XXXI. Národní přehlídce (areál, termín, seminář, závody, mezinárodní
účast apod.)
5. Informace o sportovní účasti koní a odměňování koní za sportovní výsledky v roce 2022
- diskuse k podpoře sportu (KMK ve vytrvalosti, Svazem vyplácené “Žádosti na odměnu za
sportovní výkonnost koně”, “Ocenění” umístění koní ve vytrvalosti apod.)
6. Diskuse o koních plemene ShA nejen v ČR, o možnostech dalšího směřování chovu aj.
7. Schválení zápisu, všeobecná diskuse, usnesení, závěr

Podmínkou fyzické účasti na schůzi Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR je dodržení všech pravidel a
doporučení pro situaci COVID-19, vztahující se na podobné akce v daný termín.

Těšíme se na setkání s Vámi
za předsednictvo
Ing. Adam Zagóra

