Zápis ze členské schůze
Svazu chovatelů Shagya Araba v České republice z.s.
konané v Polné dne 13.11.2021
Zahájení schůze v 10 hod. (v souladu s NOZ schůze odročena pro nepřítomnost nadpoloviční
většiny řádných členů „Svazu“ - odročeno o 30 minut).
Program:
Přednáška – prezentace: Veterinární prevence v chovu koní - MVDr. Kamila Růžičková,
produktový manažer se zaměřením na výrobky pro koně Bioveta a.s.
po obědě cca ve 13:00
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) zpráva o činnosti předsednictva svazu (Mezinárodní chovatelský šampionát + konference ISG
v Topolčiankách, výstavy - České Budějovice, Brno, Lysá, ……………..)
c) zpráva o činnosti RPK a PK – kniha hříbat, zápisy klisen, předvýběry a výběry hřebců,
výkonnostní zkoušky hřebců a klisen, plemenní hřebci 2022, apod…………..
3. XXIX. Národní přehlídka koní v Sadské – 31.7.2021 její celkové zhodnocení + finanční rozbor diskuse k letošní XXIX.Národní přehlídce a k příští XXX. Národní přehlídce (areál, termín,
mezinárodní účast, seminář, závody, apod…………………….)
4. Informace o účasti koní v jednotlivých discíplínach ČJF a odměňování koní za sportovní
výsledky v roce 2021 - letošní rok v jednotlivých disciplínách ČJF - diskuse k podpoře sportu
(KMK ve vytrvalosti, Svazem vyplacené „Žádosti na odměnu za sportovní výkonnost koně“, apod.
…...)
5. Schválení zápisu, všeobecná diskuse usnesení a závěr.
6 Diskuse o koních plemene Shagya arab nejen v ČR, o možnostech dalšího směřování chovu…
1. Zahájení schůze, prezence, schválení programu schůze, jmenování zapisovatele a
ověřovatele zápisu
Nově schůze zahájena 11.00 hodin.
Členská základna - přítomno:
řádní členové - 18, hosté – 4, omluveno: řádní/přispívající členové -14 / 4
Program schůze byl schválen členskou základnou. Vedením schůze pověřen Zagóra, zapisovatelem
Nosková a ověřovatelem Kytlicová.
2. Zpráva o činnosti svazu
a) informace o stavu členské základny, její upřesnění a seznam dlužníků přijímání nových
členů a případné zproštění členství
- členská základna čítá 63 členů řádných a 9 členů přispívajících
- přítomni byli informováni o seznamu dlužníků k datu 13.11.2021. (Hakenová, Jenč, Kindl, Rataj,
Paseková, Musil J.,Rysková, Škábová,)
- přijímání nových členů:
- řádní : Malá Petra, Jebáčkovi Iveta a Libor, Pichlíková Pavlína, Nieslaniková Eva

Hlasování - přijetí nových členů : pro/proti /zdržel se - 18 / 0 / 0
b) zpráva o činnosti „Svazu“
- mezinárodní chovatelský šampionát + konference ISG v Topolčiankách ve dnech 2.-3.9.2021.
Topolčianky oslavovali 100. výročí od založení a bylo to pojato jako velkolepá akce s mezinárodní
výstavou, konferencí ISG a v neděli doprovodným programem.
Podrobný článek, který napsal Ing.Adam Zagóra, který byl přítomen této akce je viz. Příloha 1 a
Příloha 2

nejlépe bodovaná klisna z ČR – Gazal XXI-1; majitel/chovatel:Zdeněk Peter; 1. místo 4-6letých klisen – 8,57 bodů

- „Země živitelka“ – České Budějovice - 26.- 31.8. 2021- předvedení chovné kolekce 4 klisen na
ruce i pod sedlem v historických kostýmech v doprovodném programu. Jednotlivé předvedení
odborně moderoval Doc.Maršálek. Akci však nepřálo počasí a vytrvalý déšť znehodnotil povrch pro
předvedení koní. Plemeno prezentovali : Buršík-Hannah II, Pertlíček-Nico, Majerová-Sameerah,
Sluková-Koheiman XI-3 Kordula

- Brno „Animaltech“ 4.9.- 8.9.2021 – Národní výstava hospodářských zvířat – dopoledne
chovatelské přehlídky a odpoledne ukázky přirozené komunikace Slukové a její klisny a ukázky
koní ve čtverylce pod sedlem v historických kostýmech. Jednotlivé předvedení opět odborně
moderoval Doc.Maršálek. Historii plemene, současný stav a využití ve sportě bylo prezentováno za
přítomnosti koní 2x za den v kruhovém opracovišti v hlavním pavilonu- Jebáčková.
Plemeno prezentovali : Buršík-Hannah II, Pertlíček-Nico, Majerová-Sameerah, Sluková-Koheiman
XI-3 Kordula, Jebáčková-Shagy Shamika, Musil-Jesary.

- Výstaviště Lysá nad Labem - „Kůň 2021“ – ve dnech 23.-26.9.2021
Dopoledne předvedení chovné kolekce klisen na ruce a odpoledne v doprovodném program ukázky
přirozené komunikace v podání Slukové a její klisny a předvedení koní ve čtverylce pod sedlem v
historických kostýmech. Jednotlivé vystoupení zkušeně moderovala L.Gotthardová. Plemeno
prezentovali : Buršík-Hannah II, Pertlíček-Nico, Majerová-Sameerah, Sluková-Koheiman XI-3
Kordula
Na všech těchto akcích byl umístěn i stánek „Svazu s informační materiály.
Oficiálně se všem, kteří v se v letošním roce výstav zúčastnili – Majerová, Sluková, Jebáčková,
Buršík, Pertlíček a Musil poděkovalo za ochotu, trpělivost a veškerý čas , který věnovali prezentaci
plemene ShA na těchto akcích. Následně bylo poděkováno i panu Doc.Maršálkovi za možnost
zúčastnit se s našimi koňmi výstavy „Země živitelka“ a za velmi kvalitní moderování především v
chovatelských, ale i v jezdeckých ukázkách.

c) zpráva o činnosti RPK a PK – kniha hříbat, zápisy klisen, předvýběry a výběry hřebců,
výkonnostní zkoušky hřebců a klisen, plemenní hřebci 2022, apod……
- loni bylo připuštěno celkem 40 klisen, narozeno bylo 20 hříbat (9 hřebců a 11 klisen) po 9
plemenných hřebcích
- zapsáno do PK 12 klisen viz. Příloha 3
- na základě žádosti majitelů hřebců byl proveden předvýběr a na základě sportovní výkonnosti i
výběr hřebců :
- Kavalon v majetku P.Duška – předvýběr přidělen, zbývá absolvovat VZ viz. Příloha 4
- Dahoman Bogár v majetku P.Glodekové na základě sportovní výkonnosti S-vytrvalost, S
drezura; v plemenitbě bude působit od roku 2022 - 2950 Dahoman VI-CZ/Bogár viz. Příloha 5
- Attila v majetku PhMr. V.Ušáka na základě sportovní výkonnosti ST-vytrvalost; v plemenitbě
bude působit od roku 2022 – 1687 Mersuch II-CZ/Attila viz. Příloha 6
- 7.října 2021 proběhli VZ hřebců v Jezdeckém areálu ve Vrchovanech. Přihlášen byl hřebec
Kavalon majitele P. Duška a hřebec Maghreb majitele Z. Petera. Oba hřebci všechny tři dílčí
zkoušky splnili, musí dokončit ještě závod ve vytrvalosti na 40 km(st.Z).
Hřebec Maghreb odjel 17.10. v Hoštce závod na 40 km, tak splnil všechny podmínky VZ a v
plemenitbě bude znovu působit od roku 2022 – 2523 O’Bajan VI-CZ/Maghreb
Více o VZ viz. Příloha 7
- v termínu 23.10.2021 proběhl seminář na posuzování a předvádění koní pod vedením
Doc.Maršálka v areálu paní Prouzové v Prorubech. Semináře se účastnilo 19 lidí a součástí byla
teoretická část a praktické ukázky se 4 koňmi plemene ShA jak pod sedlem, tak na ruce. Článek ze
semináře napsala Beňová K. - viz. Příloha 8
3. XXIX. Národní přehlídka koní v Sadské – 31.7.2021
Proběhlo krátké pozitivní hodnocení letošní přehlídky a finanční rozbor přehlídky viz. Příloha 9
Bylo rovněž rozhodnuto o vyplacení dopravného členům, kteří prezentovali své koně na přehlídce a to 16,- Kč/km viz. Příloha 10
Bylo odsouhlaseno členskou základnou vyplacení odměny Petře Teperové za zpracování žádostí na
dotace za rok 2020 ve výši 36.000,Hlasování - pro / proti /zdržel se : 17 / 0 / 1
Pro příští XXX. Jubilejní národní přehlídku byl osloven areál Dvůr Nové Zámky v Litovli, kde
jsme se bohužel neshodli na vhodném termínu, areál Equitana Resort Martinice, kde nám byl
domluvený termín zrušen ze strany Martinic a jako poslední byl osloven Jezdecký areál ve
Zduchovicích, který nám závazně potvrdil možný termín konání přehlídky ve dnech 29.-31.7.2022.
Uvažovalo se rovněž i mezinárodní účast a pořádání ISG, ale vzhledem k 50.výročí „Rakouského
svazu“ to pravděpodobně nebude možné. Dále se bude uvažovat o možnosti uspořádat v rámci
víkendu „hobby“ závody pro koně plemene Shagya (drezura, parkur), účastnit by se mohli i majitelé
neplemenných zvířat - valaši.

4. Informace o účasti koní v jednotlivých discíplínach ČJF a odměňování koní za sportovní
výsledky v roce 2021
- letošní rok v jednotlivých disciplínách ČJF
drezura – Dahoman Bogár – stupeň S a ST
Dahman Dálnok – stupeň S
Sawil – stupeň L a S
Saxana – stupeň L
Kejlin – stupeň L
parkur - Saklavi VII-CZ/Sonador - stupeň Z a ZL
Kavalon – stupeň Z
vytrvalost – Sha koně v Z,L,S, ST a T (Gazal V-6/ Hektor)
Informace o odměňování koní za sportovní výsledky v roce 2021
Pro odměňování sportovních koní bylo rozhodnuto pokračovat i v roce 2021 – viz. Příloha 11
Odměny budou vyplaceny na základě finanční situace „Svazu“ a dle množství zaslaných žádostí.
Odměna bude vyplacena pouze členům za soutěže odjeté na území ČR. Žádost o odměnu musí být
zaslána nejpozději do 30.11.2021 na později zaslané nebude brán zřetel. Formulář „Žádosti“ se
nachází „Dokumenty ke stažení“ na web.stránkách „Svazu“.
5. Usnesení a závěr.
1.- přijímání nových členů:
- řádní : Malá Petra, Jebáčkovi Iveta a Libor, Pichlíková Pavlína, Nieslaniková Eva
Hlasování - přijetí nových členů : pro/proti /zdržel se - 18 / 0 / 0
2.- bylo odsouhlaseno členskou základnou vyplacení odměny Petře Teperové za zpracování
žádostí na dotace za rok 2020 ve výši 36.000,Hlasování - pro / proti /zdržel se : 17 / 0 / 1
Mezi jednotlivými tématy schůze byla prezentována přednáška od doc.Maršálka na téma
šlechtitelský program a Řád PK koní.
Jako další se prezentovala firma Bioveta a.s.,se kterou byl navázán kontakt na letošní výstavě „Kůň
2021“ v Lysé nad Labem. Přednášku odprezentovala MVDr. Kamila Růžičková (produktový
manažer se zaměřením na výrobky pro koně Bioveta a.s.) na téma veterinární prevence v chovu
koní, týkající se očkování a odčervení koní viz. Příloha 12. Přednáška byla velice zajímavá a měla
velmi pozitivní ohlasy z řad přítomných.

Zapsala: Michaela Nosková
Ověřila: Blanka Kytlicová

