
Zápis z     členské schůze Paint Horse Clubu ČR  
27.2.2010

v Horce nad Moravou

S. Lečíková přivítala všechny účastníky VH a seznámila je s programem VH: 
1/ Přednáška p. Libora Stehlíka z laboratoře agrogenomiky LAMGen na téma:

DNA testy pro základní zbarvení koní/overo,tovero,tobiano,sabíno atd. +smrtící bílá/
2/M. Cetkovská přednesla finanční zprávu za rok 2009-výsledek-hospodaření vyrovnané

poč. stav  52 604Kč
konečný stav  52 993 Kč
Zpráva o PH show 2009 -příjem ze startovného 51 600 Kč 

                 doplatek 39 139 Kč
zpráva o Trail Ride-příjmy i výdaje vyrovnané

3/Hodnocení uplynulé sezony:
S. Lečíková poděkovala M. Cetkovské za vyřizování papírů do APHA z čehož má klub taky

příjem a v době krize za hlídání každé koruny.
Dále poděkovala všem sponzorům,startujícím a všem, kdo podpořil náš klub
Poděkování A. Machů za Trail Ride 2009- Pozvání na Trail Ride 2010, který se bude konat 
rovněž na rančí Na vyhlídce a to v termínu 15.5.2010
K loňské show- méně startujících-jen 51 koní

-rozhodčí byl nadšen úrovní startujících
V letošním roce opět předpoklad amerického rozhodčího-zatím v jednání
Prosba o prezentací plemene PH na výstavách v Lyse n.L., Pardubicích a Brně-
poděkování Lence Šnáblové za prezentaci v Lyse nad Labem a všem, kdo v minulém roce 
prezentoval Phna výstavach, závodech a mezinárodních závodech
Poděkování reprezentantů PH v Kreutu

4/Předávání plaket championům PH clubu
-body se počítaly z PH show ČR,SR a z WRC
-championi získali dřevěné plakety, ALL Around  championi-vestu s výšivkou a Champion z 
championů -kšiltovku s výšivkou

5/ klubová agenda
členská základna přes 200 členů z toho 90 aktivních
počet registrovaných koní na území ČR 713
meziroční přírustek 98 koní

6/ Plán na rok 2010
Trail Ride- 15. 5.  na ranči Na vyhlídce
Paint Show-začátek září v Koryčanech (? – termín a místo podle možností rozhodčího)
Klinika se zahraničním rozhodčím na ranči Lucky Valley - termín  a podmínky v jednání
Výlet do Kreutu na ME Paintů - probíhají jednání o konečné ceně

7/ Diskuze 
 

Aktuální informace o všem  co nebylo termínově nebo jinak dořešeno najdete v průběhu roku na 
klubových stánkách.

V Horce 27.2.2010 zaznamenala Karla Gabrielová


