Členská schůze APPALOOSA HORSE CLUBU CZECH REP. ze dne 13.1.2019
místo konání: Hospoda na dobrým místě, Úvaly u Prahy

Zápis:

1. Zahájení a uvítání všech přítomných presidentkou klubu Lucií Kudlovou
2. Prezentace účastníků: Schůze se zúčastnilo 22 členů ApHC a dva hosté
3. Volba zapisovatele: Všemi hlasy zvolena Eva Randusová
4. Program: Byl schválen všemi hlasy
5. Hospodaření Appaloosa Horse Clubu v roce 2018 zhodnotila Eva Randusová:
Stav hotovosti ke dni 4.1.2019 je 11 095 Kč.
Konečný zůstatek na bankovním účtu ke dni 4.1.2019 je 135 488,08 Kč.
V roce 2018 zaplatilo 110 členů členský poplatek. Z toho bylo 38 nových členů.
Hospodářka vyjmenovala finanční částky, které byly v r. 2019, utraceny z finančních
prostředků klubu. Vzhledem k tomu, že se nekonala Česká show, v jejíž souvislosti byl
vyplacen storno poplatek rozhodčí Tanje Herrmann ve výši 10 552 Kč, ostatní vynaložené
prostředky se týkaly pouze stužek na ME 2017, přezek pro Championy za rok 2017 a tisku
letáků a baneru na ME 2018 a na klubový baner. Největším nákladem byla částka 50 000 Kč
za sošky pro vítěze pro dvoubodovou show, která se v r. 2018 zrušila a sošky budou použity
na Appa Show v r. 2019.

Drahomíra Chmelová shrnula hospodaření, které souviselo s European Championship
Appaloosa Show 2018. Těchto závodů se zůčastnilo 93 koní, bylo dosaženo 650 startů.
Závody byly podpořeny dotací od Středočeského kraje, vítězům bylo předáno 12 přezek od
firmy Montana v hodnotě 55 ticíc korun, pro první 3 místa byly zakoupeny stuhy na krk koní
v hodnotě o 24 tisíc korun více, než v r. 2017, sošky pro šampiony tříd v hodnotě 55 tisíc
korun. Byl uspořádán Nation Cup, vítězové si odvezli putovní pohár. On line stream, který na
Internetu sledovali diváci zdarma, byl fakturován ve výši 89 000 Kč. Archiv tohoto
šampionátu bude k dispozici 15 let zdarma. Dále byly finanční prostředky investovány do
profesionální fotografické firmy Lux company. Letenky a ubytování pro americké rozhodčí
sponzoroval ApHC v USA. Děkujeme!
Pořádání ME 2018 znamenal pro ApHCCz zisk 17 tisíc korun.

6. V dalším bodě jsme diskutovali o možnosti pořádání ME v roce 2019. V současné chvíli
hledáme areál a termín, ve kterém bychom ME mohli pořádat. Jiná překážka pro pořádání již
třetího ročníku v řadě v České republice není.
7. Pořádání České Appaloosa Show byla předposledním bodem v programu členské schůze.
Prezentována byla možnost pořádat Show pro plemena Paint a Appaloosa dohromady. Další
možnost, která se jeví jako pravděpodobnější, je klasická Appaloosa Show, pro kterou
hledáme vhodný termín a areál. Termín pořádání České Appa Show bude zveřejněn do konce
ledna 2019.
8. Předávání diplomů šampionům jednotlivých tříd roku 2018 a vyhlášení celkových vítězů ve
třídách Youth, Non Pro a Open
Sošku za mládež si odvezla Denisa Grimová.
Sošku za Non Pro třídy i za Open třídy získala Michaela Rývorová.
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za báječnou propagaci Appaloos a Českých barev u
nás i v zahraničí. Jen tak dál! Děkujeme!
9. Volná diskuze a občerstvení

Všem zúčastněným děkujeme za účast! Přejeme Vám v roce 2019 mnoho chovatelských,
závodních a osobních úspěchů. Ať Vám koně jdou!

Team Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. z.s.

