Zápis ze schůze předsednictva Svazu Chovatelů Shagya Araba v České
republice z.s. konané v Hradištku 28.1.2021
Přítomní členové: Ing. Adam Zagóra, Mgr. Václav Mlynařík, Ing. Petra Teperová, Ing. Blanka
Kytlicová, Michaela Nosková, člen RPK : Ing. Aleš Musil
1. Předsednictvo rozhodlo o pořádání XXIX. Národní přehlídky ShA v termínu 31.7.2021 v
Hradištku (areál EQUUS Kinsky).
V pátek 30.7. předběžně plánovány zápisy klisen, VZ klisen.
V neděli 1.8. předběžně plánován chovatelský seminář a možnost drezúrního soustředění s paní L.
Půlpánovou.
2. Sazebník poplatků pro rok 2021 – platný od 1.2.2021, (viz.aktuality- web)
Změna majitele koně zpoplatněna pro nečlena 700,-Kč, člena 300,-Kč.
Nově zavedena položka vystavení duplikátu průkazu koně – 1300,-Kč (nečlen/člen).
3. SPORT -

Předsednictvo vzalo na vědomí přijaté žádosti členů na odměny za sportovní

výkonnost koní v roce 2020 ve výši 66.500,-Kč. O výplatě podpory členům rozhodne až po
obdržení dotací za rok 2020. SZIF dosud nerozhodl. Odměna je proplacena členům pouze v
případě, že mají uhrazeny veškeré závazky vůči svazu v řádném termínu. KMK ve vytrvalosti v
roce 2020 neproběhlo (covid). Pro rok 2021 předsednictvo rozhodlo o pokračování podpory za
sportovní výkonnost koní (viz. Rozhodnutí I/2021) s ohledem na finanční možnosti svazu.
4. Vzhledem k blížícím se volbám předsednictvo zadalo revizi členské základny. Uvědomujeme si
nutnost pořádání členské schůze v nejbližším možném termínu vzhledem ke končícímu volebnímu
období předsednictva.(27.2.2021). Předsednictvo podnikne kroky k překlenutí období mezi koncem
volebního období a novými volbami předsednictva a revizní komise. Předsednictvo na dnešním
jednání schválilo mandátovou a volební komisi ve složení : Kumble, Musil, Cerman. Aktuální
termín členské schůze bude zveřejněn.
5. Informovanost členské základny za uplynulý rok 2020 ( oficielní web svazu) zajistí:
- Sport – vytrvalost – p. Machková
- Bilance přehlídky – Teperová
- Překlenutí období (vzhledem k pandemii a volbám) -Mlynařík
- Seznam hříbat 2020 – Kytlicová
- Zápisy klisen v roce 2020 – Kytlicová
6. Oficiální webové stránky svazu: odkaz inzerce zaniká - nefunkční. Inzertní stránka je vložena
pomocí iframe, web shagyaarab.org je provozován s certifikátem a tedy na HTTPS, bohužel web

equimarket.eu certifikát nemá protokol HTTPS a pak jeho obsah zobrazen není. Equimarket.eu s
lítostí oznámil, že na straně serveru se již nerozvíjí a žádné úpravy již provádět nebude.
Dále svaz jedná o možnostech zlepšení propojení přenosu dat s ÚEK Slatiňany do PK (pan Teplý).

V Hradištku u Sadské dne 28.1.2021

Zapsala: Teperová
Ověřila: Kytlicová

