Sněm členů PHC ČR, konaný dne 23.3.2019 Říčany u Brna, Hotel Kobero

1) Prezidentka klubu paní Karla Gabrielová přivítala všechny členy a seznámila je s jednotlivými
body schůze
2) Zhodnocení roku 2018
-

Paint show Koryčany – i přes změnu termínu a místa konání akce, se jednalo o velmi
vydařenou show, kladně hodnocenou většinou zúčastněných

-

Trail Ride, který se uskutečnil u paní Alice Machů – velké poděkování pí. Machů za
zorganizování této akce

-

Kreuth 2018 – prezidentka klubu poděkovala závodníkům za reprezentaci na mezinárodní
úrovni

3) Vyhlášení championů roku 2018 – předání plaket, přezek a věcných darů – seznam viz.
příloha
4) Účetní závěrka klubu – paní Martina Valíčková seznámila zúčastněné členy s účetní závěrkou
za rok 2018 – k nahlédnutí u paní Valíčkové (připojena v příloze)
5) Plán akcí pro rok 2019:
-

Trail Ride – akce by se opět konala u paní Alice Machů a to dne 6.7. 2019

-

All Around kurz pro členy Paint clubu ČR pod vedením Lenky Zdráhalové, který se
uskuteční dne 1.6.2019 na ranči Lucky Valley Zádveřice. Počet účastníků kurzu je omezen
na 8. Hradí se pouze cena ustájení tj. 500,- Kč.
Vedení Paint Horse klubu ČR by tímto chtělo poděkovat Lence Zdráhalové za bezplatné
vedení kurzu a manželům Julinovým za možnost bezplatného využití zázemí ranče.

-

New Generation Horse Show, která se bude konat ve dnech 19.-21.7.2019 a to
v Kralovickém dvoře, dvoubodová Paint show, která se koná za podpory Paint horse
klubu ČR

6) Volby prezidia klubu – volební komise ve složení: J. Orság, M. Brunová, M.Cetkovská
Přítomných na schůzi či zastoupených na základě plných mocí – 47 hlasů (celkový počet členů
klubu, ke dni konání schůze, je 78 členů)
Výsledek voleb:
-

Hospodaření klubu za rok 2018 – schváleno 45 hlasů

-

Plán akcí pro rok 2019 – schváleno 45 hlasů

-

Navržení kandidáti:
Prezident K. Gabrielová – 45 hlasů
Prezident L. Šnáblova – 1 hlas
Víceprezident pro sport M. Orlitová – 46 hlasů

Sekretář klubu L. Hoferová – 46 hlasů
Pokladník klubu M.Valíčkova – 46 hlasů
7) Diskuze – překlad pravidel APHA

