Zápis ze sněmu členů
Řádný sněm členů Paint Horse Clubu ČR, z.s.
Dne 11.2.2017, Hotel Kobero, Říčany u Brna
Zapisovatel: Karla Gabrielová
Ověření zápisu: Roman Poláček
Andrea Poláková
 přivítala všechny členy
 vysvětlila platnost členství /obnova členství nejpozději do 28.2.2017, jinak se platí vstupní
poplatek/
 shrnutí akcí 2016
Show v Hošťce 18.-19.6.2016
počet koní 25
celkem startů 124 – z toho: amater 39, open 73, youth 9, all breed 3
vypsáno 68 tříd
financoval ranč Hošťka
při malém počtu koní - adekvátní zázemí (závislé na počasí)
vysvětlení problému s časovým posunem disciplín směrem dopředu
Paint horse show v Čeladné 13.-14.8.2016
počet koní 50
celkem startů 218 – z toho: amater 35, open 133, youth 32, all breed 18
vypsáno 65 tříd
ztráta clubu na plabě za boxy -přepočet v Eurech polské firmě a nezaplacené boxy
poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci show
Euro Paint 28.8.-3.9.2016 - poděkování všem účastníkům za reprezentaci clubu
Alexandra Poláková- YOUTH WORLD GAMES- poděkování účastníkům - Poláčkovi
Matěj a Eliška, Adéla Hvozdenská, Leontýna Tanko, Štěpán Polák
info o problémech s organizací a nominací členů
info o samotném průběhu a poděkování majitelům koní, kteří byli ochotni zapůjčit své koně
pro tyto hry
Andrea Poláková
 upozornila členy na problém s pozdním vyřizováním Am. Karet - kdo na show nepředloží
platnou am.kartu, nebo nezaplatí přímo na show-nebude moci startovat v amaterských
třídách.
 Dále se probíral status AMATEUR- věk, vlastnictví koně atd. – prezidentka klubu
apelovala na všechny, aby každý zvážil, zda startem v této třídě neporušuje pravidla
APHA, protože stále přibývá protestů proti jednotlivým závodníkům, kteří předvádějí
své koně v této třídě.
Karla Gabrielová
 předávání ocenění championům clubu- Plakety pro championy v jednotlivých disciplínách
Fotopolštáře pro championy v jednotlivých třídách
Poháry pro champions of champions v Open a SPB
Alexandra Poláková
 předávání ocenění účastníkům YOUTH WORLD GAMES- fotopolštáře

Martina Valíčková
 účetní uzávěrka před dokončením!!!
 v letošním roce ztráta - 31061 Kč není v tuto chvíli konečné číslo, protože spousta věcí je
zahrnutá ještě v zásobách-poháry, stuhy, čepice...
 celková zpráva k nahlédnutí u M. Valíčkové
 informace o zvýšení poplatků v APHA
Andrea Poláková
 návrhy a koncepce na rok 2017
 Výstava hosp.zvířat v Brně 11.-14.5. 2017 komplexní info sdělila M. Zachová jako
pořadatel
 PH show v Hošťce 1.-2.7.2017
 PH show na Čeladné 5.-6.8.2017
 Trail Ride 2017 - návrh p. Vranové - pořádat společně s clubem turistů 1.týden v září,
náhradní řešení – ranč Alice Machů, kde Trail Ride v minulosti již mnohokrát úspěšně
probíhal.
Andrea Poláková
 financování clubu-snaha získat dotace z programu pro Jihomoravský kraj a MŠMT
 e-shop nabídka P. Jančíka pro nepřítomnost neprojednána
 zvýšení poplatků za vyřizování dokumentů v APHA pro nečleny clubu +1000Kč
 zvýšení členských poplatků od roku 2018 na 500 vstup + 500členství dospělý a 250 vstup +
250 členství mládež
Vyjádření názoru přítomných členů na pořádání navržených akcí (přítomných bylo 26 řádných
členů klubu)
 PH show v Hošťce PROTI JEDNOHLASNĚ 26 členů
 PH show v Čeladné se 2. rozhodčími PRO 25 členů, PROTI 1
 Trail Ride u p. Vránové, záložní plán u A. Machů (jako 2. oficiální akce) souhlasilo s
návrhem všech 26
 Se zvýšením členských poplatků souhlasilo 25 členů, 1 byl proti
 zvýšení poplatků za vyřizování dokumentů v APHA pro nečleny – souhlasilo všech 26
členů.

René Gabriel
 návrh na vypsání tříd pro mladé koně samostatně nebo v rámci i jiných závodů- nutno
dořešit legislativu
Karla Gabrielová
 žádost T. Peška o příspěvek clubu na katalog hřebců a možná prezentace clubu v tomto
katalogu. Členskou základnou zamítnuto.
Andrea Poláková
 reakce na Otevřený dopis p. Osvaldové- probrány a vysvětleny jednotlivé body dopisu. Po
vysvětlení všech bodů připustilo představenstvo pochybení v nedostatečné propagaci a
informovanosti veřejnosti. P. Osvaldové byl vytknutý způsob a prezentace těchto bodů
veřejně na stránkách FB, čímž poškodila vědomě a zbytečně dobré jméno clubu a jejího
představenstva. Vzhledem k tomu, že bylo vše uvedeno na pravou míru, byla p. Osvaldová
vyzvána k omluvě za svá nepravdivá obvinění, kterou na místě odmítla vyslovit.

Diskuze-závěr
 návrh na úpravu stanov – na starosti J. Orság, jemuž můžete posílat v průběhu roku své
podněty
 propagace PHC – přislíbila pomoc formou článků a překladů některých částí pravidel
(zejména status Amateur, NOVICE, GREEN, NOVICE AMATEUR) -S. Lečíková
 místo odstupující Renáty Křenkové představenstvo kooptuje do funkce sekretáře klubu do
příštích voleb pí Martinu Klejchovou.
 rozšířit nabídku vypsaných tříd o green a novice třídy, s podmínkou, že uzávěrka přihlášek
spolu s platbou za boxy bude 30 dní před konáním show
Vzhledem k tomu, že se nesešel dostatečný počet členů, nebyl tento řádný Sněm dle § 257 obč.
zákoníku usnášeníschopný. Proto pro konání mimořádných voleb musí být svolán Sněm náhradní, v
termínu nejdéle do 6 týdnů od tohoto sněmu. O náhradním sněmu budete předem informováni a
opět řádně pozváni. Tento sněm bude mít stejný program.

