
Asociace chovatelů Aberdeen Agnus, z.s. 
Brloh 215, 382 06 Brloh 

IČ: 60072121 

 

Zápis z jednání Rady Asociace 
konané dne 14.8. 2019 od 12:00 hod v Hotelu Farma 

Služátky 25, 393 01 Pelhřimov 

 

Přítomni členové rady: Milan Šebelka, Ing. Josef Dvořák, Vladimír Lepša, Daniel Borovka, 

Martin Nejdl a Vladimír Šašek ml. 

 

Přítomní hosté: Ing. David Hruška, Marta Maštálková, Petra Matějíčková, Helena Silovská, Iva 

Dvořáková, Dana Nejdlová, Ing. Václav Jungwirth, Václav Silovský a Zdeněk Nejdl, Mykola 

Birovash, Pavel Birovash 

 

Program jednání rady 

1. Nové logo a grafika Asociace a World Angus Technical Meeting 2023 

2. Stížnost chovatelů na účast krávy Daniela Borovky na soutěži NVHZ 2019. 

3. AngusTour Rakousko 2019  

4. Možnosti řešení odbytu AA zvířat 

5. Různé 

 

Průběh jednání: 

1) Schválení programu  

Milan Šebelka navrhl odsouhlasit program ve znění uvedeném v pozvánce. 

Hlasování: Odsouhlaseno jednomyslně 

 

2) Nové logo a grafika Asociace a World Angus Technical Meeting 2023 

Paní Marta Maštálková, kterou Rada oslovila, aby společně s paní Marcelou Schneiberkovou 

připravily návrh nového loga a grafiky asociace a WATM 2023, představila první návrh. Po 

prezentaci proběhla debata všech zúčastněných. Rada se domluvila s paní Maštálkovou na 

přípravě dalších modifikací loga a přípravě vhodné aplikace loga, např. bulletinu, který by byl 

rozeslán mezi chovatele, aby se k nové podobě loga mohli vyjádřit. Tím by byla ukončena první 

fáze zakázky. Vladimír Šašek navrhl hlasovat o další spolupráci s paní Maštálkovou a 

Schneiberkovou a dále rozvíjet představený návrh. 

Hlasování: Odsouhlaseno jednomyslně 

 

3) Stížnost chovatelů na účast krávy Daniela Borovky na soutěži NVHZ 2019 



Milan Šebelka seznámil přítomné se situací. Skupina chovatelů podala na ČSCHMS stížnost na účast 

vítězky kategorie mladších krav patřící panu Danielu Borovkovi. Výbor ČSCHMS předal situaci k řešení 

Asociaci AA s odůvodněním, že se jedná o naši interní žádost. 

Daniel Borovka se omluvil za vzniklou situaci a popsal průběh celé události. Na výstavu přihlásil dvě 

krávy a zřejmě obě nevyhovovaly žádné ze soutěžních kategorií. Zatímco první krávu z výstavy odhlásil 

na základě upozornění od p. Kopeckého na VČS Asociace, druhá kráva byla uvedena standardně 

v katalogu výstavy a do poslední chvíle si nebyl vědom, že by zvíře nemělo být předvedeno. Nejasnosti 

v účasti na soutěži se začaly řešit až v průběhu předvádění, čímž došlo k řadě zmatků. Zdůraznil, že 

rozhodně nejednal úmyslně proti pravidlům. Rozhodl se vrátit získaná ocenění. 

Ing. David Hruška jako předseda revizní komise sdělil, že vyslechl všechny zúčastněné strany a seznámil 

přítomné se svými závěry: 

- Pan Borovka se nedostatečně seznámil s pravidly vystavování zvířat AA a nezkontroloval si soutěžní 

listinu v předvečer soutěže, kdy se mohla situace v klidu vyřešit.  

- Kráva byla uvedena standardně v katalogu, který byl předložen všem chovatelům ke schválení a nikdo 

nevznesl proti krávě p. Borovky námitku. Ta byla podána p. Matějíčkovou později, ještě před začátkem 

výstavy řediteli ČSCHMS, což možná vedlo k vyřazení krávy ze soutěžní listiny. 

- Podmínky pro jednotlivé kategorie zvířat na NVHZ 2019 byly zveřejněny ve velmi stručné podobě a 

kráva p. Borovky je mohla plnit. 

- Stejně tak, jak neměl pan Borovka trvat na vystavování této plemenice, vzhledem nestandartnímu 

stáří, počtu jejich telat a zařazení do kategorie, mohli pracovníci ČSCHMS jako pořadatelé soutěže, 

pokud byli přesvědčeni, že se kráva nemá účastnit soutěže, zabránit vstupu tohoto zvířete do 

předvadiště.  

- Rozhodčí byli během soutěže upozorněni na odchylky krávy od podmínek kategorie. Přesto krávu 

vybrali, a to i následně jako nejlepší krávu v porovnání se starší kategorií krav, tudíž by kráva zjevně 

zvítězila i pokud by byla zařazena do této kategorie, které by svými charakteristikami lépe odpovídala. 

Celá situace tedy vznikla shodou řady skutečností a větších, či menších pochybení na všech 

zainteresovaných stranách. Jako nápravu, aby se situace v budoucnu neopakovala, navrhuje Ing. 

Hruška následující opatření: 

- Každá rada PK by si měla zvolit osobu (systém), která za dané plemeno důkladně zkontroluje zařazení 

zvířat do jednotlivých kategorií, aby odpovídal podmínkám daného plemene. 

- Soutěžní kategorie by měli být přesně formulované a zveřejněné v plném rozsahu na každou výstavu 

nebo závazně platné do odvolání. 

Petra Matějíčková, jako stěžovatelka, upozornila, že na VČS byla v minulosti schválena přesná pravidla 

na výstavy, avšak v zápise ze schůze je uvedeno, že tato pravidla se vztahují pouze na konkrétní výstavu, 

ke které byla schválena. Žádá proto radu, aby na následné VČS nechala znovu schválit tato pravidla 

s obecnou platností. Petra Matějíčková přijímá omluvu Daniela Borovky. 

Ing. Václav Jungwirth jako předseda ČSCHMS žádá Asociaci o následující stanoviska: 



- Zda potvrzuje či mění výsledky soutěže 

- Zda zakáže panu Borovkovi vystavovat na dalších výstavách 

Ing. Jungwirth sdělil, že ČSCHMS v žádném případě nepochybil. 

 

Milan Šebelka odpověděl Ing. Jungwirthovi, že požadovaná stanoviska Rada Asociace nesdělí, protože 

nebyla pořadatelem NVHZ 2019 v Brně. 

Navrhuje, aby rada hlasovala o následujícím stanovisku: 

Rada Asociace a přítomní stěžovatelé přijímají omluvu pana Borovky a považují tuto událost za 

uzavřenou. 

Hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: p. Borovka 

 

Rada Asociace vypracuje podmínky pro všechny následné výstavy a předloží je ke schválení na VČS. 

Rada Asociace pověřuje Petru Matějíčkovou jako osobu, která bude v budoucnu kontrolovat katalogy 

výstav. 

Hlasování: Odsouhlaseno jednomyslně 

 

4) AngusTour Rakousko 2019 

Vladimír Šašek sdělil, že na Tour se doposud přihlásilo přibližně 30 účastníků. Proto domluví na cestu 

autobus. Odjezd bude v pátek 13.9. ráno ze statku manželů Fritzenwallnerových u Dolního Dvořiště. 

Návrat v neděli odpoledne tamtéž. Konkrétní trasa se ještě hledá, ale návštěvy chovů jsou již 

domluvené. 

 

5) Možnosti řešení odbytu AA zvířat 

Milan Šebelka informoval o návštěvě zástupců chovatelů z Ruska a probíhající komunikaci. 

Daniel Borovka hovořil o možném novém odbytišti v Makedonii. 

Vladimír Šašek informoval o návštěvě obchodníků ze Srbska v návaznosti na tamní výstavu, kde 

plemeno AA prezentovala firma Bovimeister. 

Ing. Jungwirth informoval o vývoji situace v Kazachstánu. 

 

6) Různé 

Milan Šebelka informoval o aukci jalovic na výstavě Země Živitelka. Zúčastní se 5 chovatelů 

s 10 jalovicemi. V sobotu bude Asociace provozovat na výstavě stánek. 



 

Daniel Borovka informoval o průběhu příprav na cestu na výstavu do Kanady. 

 

Vladimír Šašek navrhl hlasovat o uzavření spolupráce s Ing. Klárou Šlajsovou, která pro 

Asociaci povede účetnictví. 

Hlasování: Odsouhlaseno jednomyslně 

 

 

 

Zapsal: Vladimír Šašek   Ověřil: Milan Šebelka 


