
                                        Zápis ze členské schůze 

                    Svazu  chovatelů Shagya Araba v České republice z.s. 

                                    konané v Polné  dne 26.3.2022

Zahájení  schůze  v  10  hod.  (v  souladu  s  NOZ schůze  odročena  pro  nepřítomnost  nadpoloviční

většiny řádných členů „Svazu“ - odročeno o 30 minut)

Program schůze :

1. Zahájení schůze, prezence, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.  Informace  o  stavu  členské  základny,  přijímání  nových  členů,  zproštění  členství,  případně

přeřazení

3. Zpráva o hospodaření za rok 2021

4. Zpráva revizní komise

5. Vedení PK (kniha hříbat za rok 2021, zápis klisen do PK za rok 2021, plemenní hřebci 2022)

6. Podpora sportovních koní v roce 2021 a 2022

7. Plánované akce pro koně Shagya arab v roce 2022 (Jubilejní XXX. Národní přehlídka …)

8. Diskuse

9. Usnesení a závěr

10. Přednáška – prezentace: MVDr. Kamila Růžičková - produktový manažer se zaměřením na

výrobky pro koně firmy Bioveta a.s., na téma REPRODUKCE KONÍ

1.  Zahájení  schůze,  prezence,  schválení  programu,  jmenování  zapisovatele  a  ověřovatele

zápisu

Nově schůze zahájena 10.30 hodin. Členská základna přítomno 12 řádných členů. 

Program schůze  schválen  bez doplnění.  Vedením schůze pověřen Zagóra,  zapisovatel  Teperová,

ověřovatel Kytlicová, omluvena Nosková.

2. Informace o stavu členské základny, přijímání nových členů, zproštění členství, případně

přeřazení 

Členská základna „Svazu“ má k dnešnímu datu 67 řádných členů, 11 přispívajících členů.

Nové přijaté žádosti o členství podala - Glacová Romana – FO- přispívající člen

                                                             - Juházsová Adéla – přispívající člen,

Hlasování - pro/proti/zdržel se - 12 : 0 : 0 – na základě hlasování obě přijaté za přispívající členy

Došlé odhlášky : Musil Jan a Bártová Jiřina MUDr. (od r. 2023) -  „Svaz“ bere na vědomí.



3. Zpráva o hospodaření za rok 2021 

   -  Sazebník poplatků pro rok 2022 – platný od 1.1.2022, výše členských poplatků zůstává.

    Nově zavedena položka -  změna jména koně  - je zpoplatněna jako vystavení duplikátu průkazu

    koně  – 1300,-Kč (nečlen/člen) viz. Příloha 1

    Hlasování - pro/proti/zdržel se - 12 : 0 : 0 - schváleno

  -  Zpráva o hospodaření za rok 2021- seznámila Teperová viz. Příloha 2

    Hlasování - pro/proti/zdržel se - 11 : 0  : 1 – schváleno

4. Zpráva revizní komise 

  Zprávu revizní komise zpracovala a přednesla Mgr. Naděžda Matlas Smirnovová – kontrola za rok

  2021 viz. Příloha 3. RK zasedala v Dolním Smržově dne  26.2.2022 - přítomni za revizní komisi 

  Chlup, Sláma, Smirnovová, za hospodaření „Svazu“ Teperová a za vedení PK ShA Kytlicová.

  Viz. Příloha 3

5. Vedení PK (kniha hříbat za rok 2021, zápis klisen do PK za rok 2021, plemenní hřebci

2022) 

 - kniha hříbat 2021 – narozeno 20hříbat  -9 hřebců a 11klisen, viz. Příloha 4

 - zápis klisen v roce 2022 do PK ShA - 12 klisen , viz. Příloha 5

- pro připouštěcí sezónu 2022 – 19 plemenných hřebců – viz. Příloha 6 a,b a web. stránky „Svazu“

  nově v plemenitbě působí  - 2950 Dahoman VI-CZ/Bogár – mrazené sperma

                                                2530 O’Bajan VI-CZ/Maghreb

                                                1678 Mersuch III-CZ/Attila – čerstvé sperma – NH Tlumačov

- sděleny podrobné informace k vyplňování a odesílání Připouštěcích lístku pro majitele hřebců a

   klisen viz. Příloha 7

6. Podpora sportovních koní v roce 2021 a 2022 

- předsednictvo vzalo na vědomí přijaté žádosti členů “Svazu“ na odměny za sportovní výkonnost

ShA koní v roce 2021 ve výši 68.000,- Kč a rozhodlo o jejich vyplacení v plné výši viz. Příloha 8

- pro rok 2022 předsednictvo rozhodlo o pokračování podpory za sportovní výkonnost koní viz.

Příloha 9 -Rozhodnutí I/2022 s ohledem na finanční možnosti „Svazu“ 

- letos dne 5.3.2022 v Průhonicích proběhlo „Vyhlášení výsledků ve vytrvalostním sportu“ viz.

   Příloha 10a,b,c,d,e

- ocenění za „Svaz“ předala a „Svaz“ na této akci zastupovala L. Majerová viz. Příloha 11 a 12

1. Kůň Gazal V-6/Hektor (ShA) 1.místo – finanční odměna 4.000,-Kč  - Kroupa Jan



    viz. Příloha 13a

2. Kůň Joy Ramone( ShA) 2.místo – finanční odměna 2.000,-Kč  - Terberová Táňa

    viz. Příloha 13b

7. Plánované akce pro koně Shagya arab v roce 2022 (Jubilejní XXX. Národní přehlídka …) 

-  Jubilejní XXX.  Národní  přehlídka plemene koní ShA  je  plánovaná ve dnech 29.-31.7.2022  v

jezdeckém areálu ve Zduchovicích 

Pátek – odpoledne zápisy klisen, VZ klisen, přednáška k vytrvalosti – ing. Marina Novotná

Sobota – vlastní přehlídka dle kategorií od 10 hod. doplněná  doprovodným programem

Neděle – „HOBBY závody“ – drezura, parkur

- z dalších akcí je plánovaná účast koní ShA - „Země Živitelka“, České Budějovice 25.-30.8.

                                                                       -  výstava „Kůň 2022“ Lysá nad Labem – 16.-18.9.

8. Diskuse

9. Usnesení a závěr

   1. Nové přijaté žádosti o členství podala - Glacová Romana – FO- přispívající člen

                                                                     - Juházsová Adéla – přispívající člen,

        Hlasování -  pro/proti/zdržel se : 12 : 0 : 0 – schváleno 

   2. Sazebník poplatků pro rok 2022 – platný od 1.1.2022, výše členských poplatků zůstává.

    Nově zavedena položka -  změna jména koně  - je zpoplatněna jako vystavení duplikátu průkazu

    koně  – 1300,-Kč (nečlen/člen) viz. Příloha 1

       Hlasování - pro/proti/zdržel se : 12 : 0 : 0 – schváleno

   3. Zpráva o hospodaření za rok 2021- seznámila Teperová viz. Příloha 2

       Hlasování - pro/proti/zdržel se : 11 : 0 : 1 – schváleno

10. Přednáška  – prezentace: MVDr. Kamila Růžičková - produktový manažer se zaměřením na

výrobky pro koně firmy Bioveta a.s., na téma  Reprodukce koní

-  přednáška byla velmi zajímavá a  na toto téma bylo  na MVDr.  Růžičkovou vzneseno mnoho

dotazu, na které z vlastních zkušeností odborně odpovídala.

V Polné 26.3.2022                                                        Zapsala: Teperová

                                                                                      Ověřila: Kytlicová


