Appaloosa Horse Club Czech Rep. z.s.
Bělehradská 2056/3A
360 00 Karlovy Vary

Zápis z náhradní členské schůze Appaloosa Horse Clubu Czech Rep. z.s.

Datum a místo zápisu: 16.ledna 2022, Appaloosa Farm Dolní Habartice

•

Ve 13.15 hod byla schůze zahájena Lucií Kudlovou, prezidentkou klubu, která přivítala
všechny přítomné - 9 členů a 1 nečlena klubu. Byla provedena prezentace účastníků.
Schůze byla usnášeníschopná.

•

Zapisovatelem zápisu byla všemi hlasy zvolena Eva Siňorová, ověřovatelem Radka Šťovíčková

•

Přítomní byli seznámeni s programem schůze. Bylo navrženo projednání změny stanov
v rámci bodu 7, což bylo přítomnými členy schváleno. Program obsahoval:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Prezentace účastníků
4. Seznámení s programem schůze
5. Udělování titulů Champion 2021, předávání diplomů
6. Volba prezidia Appa klubu pro následující dva roky. Kandidují: Radka Šťovíčková, Věra Fikarová,
Karolína Postlová
7. Volná diskuze
•

S velkou radostí a gratulacemi byly předány diplomy, přezky a sošky pro šampiony za rok
2020 a 2021.

Za rok 2020 jsme vyhlašovali šampiona českého, ze kterého získali ocenění sponu, a celkového, za
kterého byla předána soška, a to těmto vítězům:
třída OPEN Radek Plesl s klisnou Amy Coolest Impack
třída NON PRO Stanislava Hrstková s valachem Legacy Black Storm
Třída YOUTH Andělka Niklová s klisnou Legacy Megic Queen

Za rok 2021 jsme vyhlásili celkového šampiona a sošku tedy získali:
třída OPEN Klára Veškronová s klisnou Surely Im Invited
třída NON PRO Věra Pleslová s klisnou AMy Coolest Impack
třída YOUTH Dominika Chytrá s klisnou Gene Olena Watani
Všem vítězům v jednotlivých třídách patří diplom šampiona.
Všem vítězům srdečně gratulujeme!

•

Na řadu přišla volba nového prezidia na roky 2022 a 2023. Kandidaturu řádně podaly Radka
Šťovíčková a Věra Fikarová.

Před samotnou volbou se rozvinula diskuze na téma Appaloosa Show 2022, kterou nastupující vedení
nemá v plánu realizovat. Proto byl přednesen návrh na realizaci Appa show skupinou členů klubu
(Gabriela Ahmed, Eva Siňorová, Stanislava Nebohá). Pro Appa show byl zajištěn areál Galloway farmy
v termínu 25.-26.6.2022, rozhodčí Jitka Kynclová. Nové nastupující vedení bylo požádáno o stejnou
podporu, která bude poskytnuta New Generation Horse Show. Tento návrh byl však zamítnut.
Appaloosa show 2022 se tedy konat v tomto termínu nebude.
Následně bylo přistoupeno k samotné volbě Výboru ApHCCZ a samotného prezidia. Hlasy 7
přítomných členů byl zvolen Výbor ApHC ve složení Radka Šťovíčková, Věra Fikarová a Karolína
Postlová. Dále byla prezidentkou ApHCCZ zvolena Radka Šťovíčková a Věra Fikarová viceprezidentkou
ApHCCZ. Nikdo nebyl proti, dva členové se zdrželi hlasování.

•

Ve volné diskuzi byla projednána a schválena navržená změna stanov, a to ve dvou bodech:

1. Článek VI. stanov: přidání formulace o hlasovaní per-rollam, viz. níže:
Zvláštní ustanovení týkající se HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM:
1. V případě nebezpečí z prodlení může Členská schůze ApHCCZ rozhodovat hlasováním „per
rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam” zašle prezident
ApHCCZ ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno
souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů ApHCCZ. Rozhodnutí přijaté ”per rollam” podepisuje prezident. Na nejbližším
zasedání jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam" od posledního
zasedání členské schůze.
2. Technicky hlasování per-rollam (odeslání hlasovacích dokumentů k hlasování, kompletaci
došlých hlasování, zpracování zápisu) zajišťuje prezidium ApHCCZ.

