
Zápis ze 

Sněmu členů PHC ČR, z.s. konaného dne 26.3.2022 ve Zlíně, restaurace Vlžan 

 

1) Prezidentka klubu paní Karla Gabrielová přivítala všechny členy, seznámila je 

s jednotlivými body schůze.  

2) Prezenční listina sněmu – přítomno, nebo zastoupeno na základě plných mocí, je 35 

členů, z celkového počtu 65 členů. 

3) Zhodnocení roku 2021 

- New Generation Horse show v termínu 29.7.-1.8.2021 ve spolupráci s Paint 

Clubem ČR – jedná se o velmi vydařenou akci. Členové Paint Horse Clubu ČR, z.s. 

mohli v rámci této show čerpat řadu výhod, jako například slevy na kurzech 

s rozhodčím, ať už jako účastník, nebo jen jako divák. 

- Trail Ride, který se měl uskutečnit u paní Alice Machů, se bohužel z důvodu 

covidové situace nerealizoval.  

- Kreuth 2021 – prezidentka klubu poděkovala závodníkům za reprezentaci na 

mezinárodní úrovni 

4) Vyhlášení championů roku 2021 – předání přezek a diplomů – seznam viz. příloha 

5) Poděkování čestným členům PHC a to paní Alici Machů, za její dlouholetou podporu 

chovu Paintů a činnosti klubu. A dále paní Silvě Lečíkové – za aktivní spolupráci a 

pomoc při tvorbě a překladu Stanov klubu. 

6) Účetní závěrka klubu – paní Martina Valíčková seznámila zúčastněné členy s účetní 

závěrkou za rok 2021 – k nahlédnutí u paní Valíčkové (připojena v příloze) 

7) Plán akcí pro rok 2022: 

- Trail Ride – akce by se opět konala u paní Alice Machů a to dne 6.7. 2022 

- All Around kurzy A. Kuhn a P.Jančík - pro členy Paint clubu ČR sleva 50%. 

- New Generation Horse Show, která se bude konat ve dnech 28.-31.7.2022 a to 

v Kralovickém dvoře, dvoubodová Paint show, která se koná za podpory Paint 

horse klubu ČR – pro členy klubu se dojednávají benefity ve formě slev. 

8) Diskuze: 

- Zpoplatnění registrace hřebce – vystavení certifikátu částkou 1000,- Kč 

- Diskuze na FB stránkách klubu k další činnosti klubu – zjisti názory a nápady členů. 

- Světové hry mládeže Kreuth 2022: 

 



Úvodem upozornil p. Poláček na skutečnost, že závodníci nejedou na svých 

koních, ale vylosují si koně z těch, kteří byly dány pro hry k dispozici.   

 Z nominací, které došly z řad členů PHC ČR, byl prezidiem klubu navržen tým 

mládežníků s přihlédnutím k jejich závodním zkušenostem a věku. Současně byl 

prezidiem klubu osloven sponzor, který chtěl tuto akci podpořit. Druhý navržený 

tým složila N. Pavlicová. 

Po bouřlivé diskuzi a pro uklidnění celé situace, bylo rozhodnuto o sestavení 

závodního týmu dle návrhu N. Pavlicové a tito jedou tedy na své náklady a klub se 

na tom nebude finančně podílet.    

 

Výsledek hlasování: 

- Hospodaření klubu za rok 2021 – schváleno 28 hlasů, zdržel se hlasování 7 

- Plán akcí pro rok 2022 – schváleno 28 hlasů, zdržel se hlasování 7 

- Změna Stanov klubu (předem rozeslány na mail všem členům klubu) - schváleno 

28 hlasů, zdržel se hlasování 7 

 

9) Poděkování a rozloučení se 

 

 

Zapsala: Michaela Orlitová 

 

Prezidet : Karla Gabrielová 

 


