
 

 

Zápis z členské schůze Svazu chovatelů Shagya araba v České 

republice, z.s. ze dne 10.11.2018 

  

� 11.00 zahájení schůze předsedou A. Zagórou, ustanovení zapisovatele K. Kumble a 

ověřovatele P. Teperové 

 

� B. Kytlicová shrnula počty členů a jejich změny od minulé schůze. Svazu nebyly doručeny 

žádné nové žádosti. Členská základna tedy čítá 61 členů řádných 12 přispívajících. Byla 

zdůrazněna nutnost dostatečné identifikace plateb na účet – Jméno plátce, účel + rok, za 

který je úhrada provedena. 

 

� Zpráva o činnosti předsednictva 

 Účast na ISG v Šamoríně 

 - 28.9.2018 se konala konference ISG v Šamoríně, za svaz se zúčastnili A. Zagóra a V.  

 Mlynařík. Celá konference byla vedena v NJ a trvala pouhé 2 hodiny. 

 - změna termínu  pro pořádání XXVII. Národní přehlídky v areálu jezdeckého centra  

 Královický dvůr  na 27.7.2019 z důvodu konání Šampionátu v Marbachu. Svaz komunikuje 

 s ISG o udržení tradičního termínu prvního víkendu v srpnu pro pořádání naší Národní  

 přehlídky. 

 - celé ISG se potýká s problémem nízké porodnosti 

 v roce 2011  celkově 533 hříbat 

 v roce 2017  celkově 300 hříbat (z toho 10% v ČR) 

- ISG uvažuje o vypsání Ceny pro nejlepšího mladého Shagya araba, ISG Trophy, Shagya of 

the year 

- nápad na propagaci a lepší identifikace Sha-A na závodech – použití Sh za jménem koně 

- založení svazu chovatelů Shagya arabů v Rumunsku 

 

� Krátká diskuze vyvolaná p. Jiřím Jirsou, ohledně řešení špatného prodeje koní, bez 

konkrétního výstupu 

 

� P. Teperová informuje členskou základnu o dotacích, čerpaných Svazem, podklady budou 

dostupné na stánkách svazu 

 

� Návrh p. Jiřího Jirsy  - Podpora využití hřebců se sportovní výkonností v plemenitbě - 



 

 

dotace pro klisny, zapuštěné hřebcem vybraným do programu 

 

� R. Kavka – návrh na zakoupení hůlkové míry a čtecího zařízení na čipy - možnost nabídnout 

chovatelům čipování. Tento návrh bude projednán Předsednictvem a RPK 

 

� Poznámka V. Ušáka – chybějí koně v on-line plemenné knize.  

 

� R. Kavka - Vyšetření DNA u letošních hříbat – chybí dodat od J. Jirsy. Návrh: na web 

umístit formulář, který si majitel stáhne, jakožto žádanku na vyšetření. Obsahoval by i 

souhlas majitele s automatickým zasláním kopie výsledků z laboratoře přímo Svazu. Urychlí 

to přenos informací a usnadní práci majitelům. 

 

�  XXVI. Národní přehlídka v ZH s.p.o. Tlumačov - zhodnocení přehlídky, účast 

zahraničních vystavovatelů, seminář s L. Liesensem. Položkový protokol k nahlédnutí na 

webu. Návrh: pro příště umístit do katalogu i kontakt na majitele, pokud s tím bude 

souhlasit. Aktuálně jsme jediní v ISG, kdo pořádá přehlídku. Bylo by dobré tento fakt využít 

v náš prospěch – více zahraničních koní? katalog v AJ? 

 

�  Informování členské základny o změnách v Sazebníku pro rok 2019 – zápisy klisen, 

storno poplatky – viz „Zápis ze společného jednání předsednictva a RPK ve Vyskytné nad 

Jihlavou dne 10.11.2018“ 

 

�  Žádost o odměnu za sportovní výkonnost koně v sezóně 2018 – do 30.11. odeslat žádost 

(na webu) B. Kytlicové. Za rok 2017 vyplaceno 76.400,- Kč. Dosud podpora jen národních 

soutěží, na základě diskuze bude předsednictvo uvažovat o rozšíření i na mezinárodní 

soutěže. Výzva pro majitele koní, kteří mají vychozené hvězdové soutěže, aby zaslali 

informace o ukončených závodech taktéž B. Kytlicové. 

 

�  Propagace Svazu a plemene – máme k dispozici stojany, vlajky a informační tiskoviny. V 

případě, že by kdokoliv z členů byl ochoten propagovat naše plemeno a činnost Svazu na 

závodech, výstavách etc., je toto vše k dispozici u předsednictva. 

 

�  Odborná přednáška Prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc. na téma výživa koní (k dispozici je 

jeho prezentace a videozáznam) 

 



 

 

�  Diskuze 

1. Řád plemnené knihy - v případě, že má kdokoliv z členů konkrétní a věcné připomínky, 

prosíme o jejich neprodlené zaslání Předsednictvu 

2. Propagace plemene 

3. Ročenka svazu - ze zákona máme povinnost ji vydávat, bude snaha o to, aby se stala 

naším tradičním výstupem na konci roku 

4. Podpora hřebců - viz bod č.6 

5. Zveřejňování hodnocení hříbat při zápisu - návrh M. Wimmerové 

 

 

�  Příští schůze v sobotu 16.3. 2019  opět v Hostinci Pod Lípou, Vyskytná nad Jihlavou  

 

 

 


