
ZÁPIS Z  KONFERENCE ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE – STŘEDOČESKÁ 

OBLAST 

konané v Praze na Strahově dne 21.9.2021 

 

Z důvodu nedostatečné účasti delegátů v řádném termínu zahájení bylo na základě Volebního a 
jednacího řádu rozhodnuto o posunutí začátku Mimořádné konference o půl hodiny na 14:30 hod.  
 
Počet delegátů – přítomno 34 delegátů, s 36 hlasy  z 292 možných  (12,2 %), hostů 7 
2 delegáti se dostavili později v době projednávání bodu č.2, 1 delegát nepřítomen od projednání 
bodu č.6. Od doby projednání bodu č. 8 přítomni delegáti s 34 hlasy. 
Vedením konference byl členy OV zvolen Martin Blažek. 
 
1. Předložený program mimořádné konference byl schválen a doplněn o bod prezentace hostů 
   Pro:  31      Proti: 0     Zdržel se hlasování: 1 
 
2. Volba orgánů konference: 
   a) pracovní předsednictvo ve složení: 
    V.Drbal, ing. Bůžková, Martin Blažek,  ing. Plachá 
     Pro:  32     Proti: 0     Zdržel se hlasování: 0   
    
    b) mandátová a volební komise ve složení: 
      p.Kušková, p.Nosková, Jiří Svoboda – předseda komise 
     Pro:  33    Proti: 0     Zdržel se hlasování: 0      
 
    c) návrhová komise ve složení: 
       p.Moudrý, Jaroslav Pavel, ing. Veselý – předseda komise 
     Pro:  33     Proti: 0     Zdržel se hlasování: 0 
 
    d) zapisovatel/zpracování zápisu: 
       ing. Pavlína Bůžková  
     Pro:  33     Proti: 0     Zdržel se hlasování: 0 

 
3. Dle dalšího bodu programu byly předneseny tyto zprávy: 
 

    a) zpráva předsedy oblasti o činnosti přednesenou p. Václavem Drbalem 
- Informace o oblasti – aktuální počty členů 3.353 – z toho licentovaných 1.492, subjektů 292, koní 
5.170 registrovaných, 1.579 licentovaných 
- Závody, akce – v sezoně 2021 113 ofic. závodů,  z toho hobby 60, zrušeno 54 závodů 
- informace o nejvýznamnějších aktivitách a podporách, sportovních výsledcích 2021, úspěch 
zástupců oblasti na významných závodech, a především pak výsledky mládeže, info o webu a FB, 
chod kanceláře 
 

    b) zpráva o hospodaření oblasti, předloženou Ing. Pavlínou Bůžkovou 
- info o změnách v posledním období (NSA, účetní SW, covidová situace) ekonomika a výsledky 
2020/2021, práce s projekty a mládeží, aktivity OV v oblasti ekonomiky, podporované aktivity, 
investiční dotace 
     



4. Volba delegátů na celostátní konferenci ČJF, která se bude konat 13.10.2021 v Nymburce, a to 
(13+7): 
a) hlasováno o účasti všech členů OV a sekretářky: 
Veselý Michal, Bůžková Pavlína, Drbal Václav, Klauz Antonín, Moudrý Michael , Nosková Jana 
Pro: 36     Proti: 0     Zdržel se hlasování: 0 

b) hlasování o účasti dalších členů oblasti dle návrhu OV a přítomných delegátů: 
Holíková Jana, Vašáková Kateřina, Blažek Martin, Krulich Ladislav, Sikorová Hana, Malinovský Josef, 
Halík Miloslav 
Pro: 36     Proti: 0     Zdržel se hlasování: 0 

c) hlasování o náhradnících:  
Pro: 35     Proti: 0     Zdržel se hlasování: 1 

7. Prezentace hostů 
Ing. Olga Plachá – prezident ČJF – úspěchy ve sportu, olympijská účast, aktivity posledního období, volby 
Marek Holub – členství ve federaci 
David Russwurm – nový kandidát na prezidenta – vize a program, marketingová činnost 
Ing. Ladislav Krulich – kandidát na prezidenta – prezentace a diskuze 
Ing. Antonín Terber – KRK – komunikace v rámci ČJF, malé disciplíny 
 
8. Diskuze: 
 

Téma o formě  hlasování do vedení ČJF na celostátní konferenci – diskuze o možných aspektech. 
Návrh na usnesení o případném odvolání, volbě a délce mandátu  VV ČJF  a prezidenta VV. 
Následně bylo navrhnuto doplnění příslušného bodu do  usnesení.: 
Konference středočeské oblasti pověřuje zvolené delegáty návrhem změny programu celostátní Konference 
– konkrétně doplnění bodů: 

 Odvolání prezidenta ČJF 

 Odvolání členů VV 

 Volba prezidenta ČJF 

 Volba členů VV 
 
 

9. Návrh a schválení  celkového usnesení : 
 

Předneseno předsedou komise ing. Veselým. 
Hlasováno především o bodu 

Pro:  29    Proti: 3     Zdržel se hlasování: 2 

 

9. Závěr: 
 

Předseda p.V.Drbal poděkoval všem přítomným za účast a hladký průběh konference. 

 

 

 

                                                                       Zápis zpracovala: Ing. Pavlína Bůžková  

 

                                                                       Zápis ověřil:  Ing.Michal Veselý 



 

                                                                            V Praze dne 21.9.2021 
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