
 

ISG - Internationale Shagya-Araber Gesellschaft  
Pure Bred Shagya-Arab Society International  
světová organizace zastřešující chov Shagya-Araba 
 
„Smysl ISG spočívá v koordinaci chovu Shagya Araba v zapojených 
zemích se zřetelem na chovný cíl a udržení čistoty chovu, jakož i 
podpora plemene Shagya Arab. Mezinárodní společnost Shagya 
Araba (ISG) zastupuje internacionální zájmy chovu Shagya Araba ve 
vztahu s kýmkoli. ISG dává svým členům směrnice pro vydávání 
národních plemenných knih".  
 
 
Mezinárodní společnost Shagya Araba (ISG) zahrnuje dnes národní 
chovatelské svazy Shagya Araba Bulharska, Dánska, Francie, Norska, 
Rakouska, Švédska, Švýcarska, Česka, Maďarska, USA, Kanady, 
Venezuely Chorvatska Rumunska, jakož i národní hřebčíny Bábolna 
(Maďarsko) a Topoľčianky (Slovensko). Také Rumunsko se svým 
nejdůležitějším zakládajícím hřebčínem Radovec či následně 
Mangalia,Jegalia a Rusetu. 
 
Čtvrtek-příjezd do Gyoru a posezení s delegáty jiných zemí. 
Pátek-ráno po úvodu, pozdravení a  zaplacení 70E kurz posuzování 
koní.Lektoři- Walter Hecker,Bruno Furrer,Tamas Rombauer  .Za den 
jsme zvládli 8 koní( do oběda jen tři),kdy každý posuzovatel musel 
přede všemi obhájit své bodování,případně vysvětlit výrazné 
odchylky.To je to po čem volám nejméně 15 let u nás.Osobně bych 
pozval Heckera ,Furrera a Dlabolu.Můj dojem je ,že jsem obstál a 
obhájil i vyšší bodování než ostatní(např.vyšší body za 
vys.karp.akci,kde jíní hodnotili nižšími body,ježto tyto chody nejsou 
moc šik do sportu).Večer-posezení s delegáty jiných zemí. 
 
Sobota -  vlastní konference ISG : úvod a pozdrav zúčastněných  měl 
sám ředitel z Bábolny k  výročí 225 let toho hřebčína avšak v 
maďarštině, mimo jiné pochválil sportovní a chovatelské úspěchy 
hřebčína Bábolny a poděkoval za podporu státu včetně podpory této 



konference ISG. Prezident ISG Ahmed Al Samarraie slavnostně předal  
čajovou konvici stejně starou jako Bábolna do rukou ředitele 
hřebčína. Po té Walter Hecker  uvedl k 225 výročí svou knihu Bábolna 
a její koně.  
poznámka :  v podstatě rozšířená původní kniha o 70 stran plus 
obrazový materiál ,zajímavosti zejména v období vlády Marie Terezie 
a Josefa II a sručněji až po současnost.    
Vlastní zasedání : schváleno vše z Marbachu 2013 viz zpráva z roku 
2013. 
Byla uctěna památka Ully Nyegard a Svetlozara Katschieva(44 let) 
minutou ticha . 
Poděkování sekretáři Bruno Furrerovi za perfektní vedení 
korespondence aj . Finančník chybí ,zprávu podal Ahmed Al 
Samarraie.  
Revize - Rudi Meindl ,účtařina i kasa v pořádku  
Dienter von  Kleist odchází z předsednictva.  
Nová volba - předseda opětovně Ahmed All Samarraie Německo 
1. Místopředseda Tamas Rombauer 
2. Místopředseda Franz  Hoppenberger 
doplnění předsednictva  Dr.  Walter Huber , Petr Hájek , Jörn- Helge 
Möller 
Konference se vedla v duchu sjednocení pravidel výběru hřebců , 
zápisu klisen a zkoušek výkonnosti . 
Odpoledne šampionát mladých koní  arabského plnokrevníka a 
shagya araba ,kde jednoznačně figurovali Bábolenští koně a kupodivu 
se dobře umisťovali i koně našich rakouských přátel. zejméne po  
hřebci Ranus a z matek Jedda a Soraya 60 
Neděle - šampionát plemených  hřebců a klisen opět excelovala 
Bábolna .  
Poznámka - doufám ,že již už nikdy nebude při konferenci ISG 
společný šampionát arabských plnokrevníků a shagya arabů.Tato dvě 
plemena jsou vzájemně nesrovnatelná a předvaděči shagya arabů se 
ubírají k úchylnostem jež jsou nám cizí. PETR HÁJEK VLASTNÍM 
DRÁPEM 


