
 
ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, Jihočeská oblast 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6  
 

Zápis z oblastní konference Jihočeské oblasti České jezdecké 
federace  

Datum konání 13. února 2019 v Češnovicích  
 

Přítomni:  
Delegáti: 38 delegátů dle prezenční listiny.  
Delegáti s hlasem poradním: 3 - Martin Blažek jako zástupce VV ČJF, Karina Divišová – členka KRK 
ČJF, Ing. Olga Plachá prezident ČJF,  současně kandidující na Prezidenta ČJF 
Hosté: Ing. Richard Benýšek – kandidát na Prezidenta ČJF, Z. Baloušková – kandidát do OV 
 
Oblastní konferenci zahájil předseda Ing. Jiří Mayer v 16 hodin, přivítal zástupce subjektů a hosty a 
pro nepřítomnost dostatečného počtu členů pro usnášeníschopnost konference (nadpoloviční 
většina ze 130 možných hlasů je 66) vyhlásil odložení začátku o 30 minut.  
 
Po přestávce bylo podle prezenční listiny přítomno 38 delegátů s hlasovacím právem. Ing. Jiří 
Mayer pověřil vedením konference Mgr. Kateřinu Hanušovou. Proběhlo schválení navrženého 
programu dle rozeslané pozvánky. 
 
Rovněž plným počtem 38 hlasů byla zvolena mandátová komise ve složení: A. Husák, R. Dvořáková, 
V. Horký.  
Návrhová komise byla zvolena 38 hlasy ve složení: Ing. V. Stejskalová, Š. Drahošová, R. Líkařová.  
Mandátová komise sečetla hlasy přítomných delegátů: 38 hlasů. Pro nadpoloviční většinu bylo 
ke schválení potřeba 20 hlasů. Účast na konferenci dosáhla 23,231%.  
 
Zapisovatelem byla zvolena Ing. Jana Kreidlová.  
 
Zprávy o činnosti a o hospodaření 
Předseda OV přednesl zprávu o činnosti a Mgr. K. Hanušová podala zprávu o hospodaření OV od 
minulé konference.  
 
Ing. J. Mayer podal návrh na změnu způsobu hlasování, v následném hlasování Konference oblasti 
nadpoloviční většinou přijala, že volby proběhnou  veřejně (PRO 30, PROTI 4, ZDRŽEL SE 4) 
 
Volba předsedy oblastního výboru 
Kandidáti na předsedu oblastního výboru Ing. Jiří Mayer a Jan Valenta se představili v krátké řeči.  
Jako první bylo podle pořadí, v jakém byli navrženi, hlasováno o Ing. Jiřím Mayerovi - PRO: 25 – 
Předsedou oblastního výboru byl zvolen Ing. Jiří Mayer. 
 
P. Neumann (JK Dobrošov) podal návrh na zvýšení počtu členů oblastního výboru z 5 na 7 – PRO 17, 
PROTI 16 – Návrh nebyl přijat. Počet členů oblastního výboru zůstává na 5. 
 



Volba členů oblastního výboru 
Předsedající zahájila veřejnou volbu členů oblastního výboru v pořadí, v jakém byli navrženi – K. 
Hanušová, Z. Horká, L. Kozák, J. Kreidlová, J. Valenta, Z. Baloušková, M. Brucknerová, H. Šonková, Š. 
Kolářová, E. Fišerová   
 
Postupně bylo hlasováno: 
K. Hanušová  PRO 24 hlasů 
Z. Horká          PRO 28 hlasů 
L. Kozák  PRO 23 hlasů 
J. Kreidlová  PRO 24 hlasů 
Tito kandidáti získali nadpoloviční většinu hlasů, volba byla naplněním počtu volných míst v 
oblastním výboru ukončena. 
 
Volba delegátů jihočeské oblasti pro Konferenci ČJF z.s. 
Řádnými delegáty pro Konferenci ČJF z.s. byli zvoleni: 
A. Husák, Ing. J. Mayer, Ing. J. Kreidlová, Mgr. K. Hanušová, Z. Horká, L. Kozák 
 
Náhradníky za delegáta pro Konferenci ČJF z.s. byli zvoleni: 
MVDr. M. Vranková, Dr. M. Brucknerová 
 
 
Diskuse 
 
Podán návrh na prodloužení doby diskusního příspěvku na 5 minut. Návrh přijat. Předsedající 
vyzvala přítomné k podání písemných příspěvků do diskuse.  
 
Ve volném čase vystoupili kandidáti na post Prezidenta ČJF z.s.. Nejprve se představil Ing. R. 
Benýšek, krátce shrnul svoji vizi vedení ČJF, zaměřil se hlavně vylepšení ekonomiky navýšením 
rozpočtu o 10 mil. Kč a kritiku stávajícího vedení, konkrétně Jezdeckého informačního systému. 
Dále se představila Ing. O. Plachá, úřadující Prezidentka ČJF. Shrnula dosavadní působení ve funkci, 
vyzvedla úspěšné projekty – JIS, …, zmínila také některé nedostatky a vyjádřila odhodlání dále 
pracovat na rozvoji ČJF. 
 
Proběhlo hlasování o návrhu na kandidáta na Prezidenta ČJF, kterého podporuje Jihočeská oblast. 
Stala se jím Ing. O. Plachá   PRO 30 hlasů 
 
MVDr. Vranková – vyjádřila nesouhlas se způsobem vedení konference, podle jejího názoru bylo 
nedůstojné.  
 

p. Kotalík – zklamán nad nízkou účastí a nezájmem velkého počtu JČ subjektů. 
 
Dále proběhly dotazy na Ing. R. Benýška: 
p. Kotalík ml. - jak konkrétně chcete docílit navýšení rozpočtu ČJF? Odpověď: Z externích zdrojů 
díky kontaktům z jiných aktivit. Kdyby se navýšení nepodařilo tímto způsobem, je odhodlán 
vyplatit ČJF slíbenou částku 10 mil. Kč ze soukromých zdrojů. 
 

Mgr. Hanušová – proč odešel generální sponzor Česká pojišťovna z Velké pardubické? Odpověď: 
Sponzor měl v úmyslu odejít ještě před mým příchodem. 
 



p. Kamírová  - seznámila přítomné s přidělením pořádání MČR ve všestrannosti Sportovnímu klubu 
Borová z.s., včetně předběžného rozpočtu celé akce (cca 1 mil. Kč). V současné době ČJF přislíbila 
cca 500 tis. Kč. Další finanční prostředky je třeba zajistit. Požádala OV o spolupráci při financování a 
technickém zajištění MČR a také přítomné o dobrovolnickou činnost. Dále nabídla možnost 
uspořádání Oblastního mistrovství ve všestrannosti při některém z dalších plánovaných závodů.  
 

Ing. Mayer – ocenil prestiž akce takového rozsahu pro JČ oblast a spolupráci přislíbil. Pro 
projednání konkrétních požadavků přislíbil pozvání p. Kamírové na nejbližší jednání OV. 
 

p. Neumann – sdělil připomínky k průběhu jednání, zklamán nad nepřijetím návrhu na zvýšení 
počtu členů OV. Doufá, že v příštích letech bude OV věnovat více pozornosti podpoře všestrannosti, 
zejména mládeži. Podle jeho názoru se v jiných oblastech všestrannosti věnují více.  Upozornil na 
neaktualizované informace z Jihočeské oblasti na centrálním webu ČJF – vysvětleno Ing. J. 
Kreidlovou – na webu www.cjf.cz nefunguje jeden z odkazů, ostatní se správně přesměrovávají na 
web www.cjf-jc.cz, kde jsou informace aktuální, bude co nejrychleji vyřešeno se správcem webu 
cjf.cz. 
 

Mgr. Hanušová – sdělila, že i pro jezdce všestrannosti pořádal OV v loňském roce skoková a 
drezurní soustředění, na speciální soustředění např. na krosové dráze bohužel nezbyly finance. 
 

p. Šonková – vysvětlila specifika způsobu tréninku dětí ve všestrannosti. Podle jejích zkušeností je 
ideální P. Vaněk, který většinu jihočeských dětí již trénuje. Navrhla uspořádání soustředění s Ing. P. 
Vaňkem v Sudoměřicích u Bechyně. 
 

p. Kamírová – navrhla model soustředění pro děti, je důležitá i psychologie tréninku a pro dětské a 
juniorské kategorie je vhodnější, když trénink všech disciplín vede jeden člověk, který jezdce vede i 
na závodech.  Souhlasí s trenérem p. Vaňkem. 
 

Mgr. Hanušová – nabídla možnost uspořádání v příští sezóně např. dvou třídenních soustředění, 
nejlépe na Borové s Ing. P. Vaňkem 
 

Ing. K. Kratochvíle – seznámil přítomné s postupem prací na novém kolbišti v ZH Písek, v letošním 
roce počítají s uspořádáním několika závodů, včetně finále KMK ve skocích. Pozval přítomné na 
březnové chovatelské přehlídky do ZH Písek. 
 

MVDr. Soukal – nespokojen s podobou otevřené volby ve volebním řádu, podle jeho názoru tak 
nemají noví kandidáti možnost být zvoleni. 

Před hlasováním o usnesení požádala o vystoupení p. Baloušková, která se konference oblasti 
účastnila jako host – kandidát do OV. Předsedající s vystoupením souhlasila. P. Baloušková: 
považuji volbu členů OV za zmatečnou, neměli jsme dostatek informací o hlasování, navrhuji 
hlasovat o neplatnosti volby členů OV a volbu řádně opakovat s tím, že se hlasovalo pouze o volbě 
předsedy, navrhuji neschválení usnesení.  

Předsedající uvedla, že se před hlasováním aklamací dvakrát ptala, zda tomu všichni rozumějí. Také 
paní Balouškovou upozornila, že když přijela jako kandidát do OV, mohla mít přečtený alespoň 
jednací řád oblastní konference a nemusela by se vymlouvat na neznalost, jedná se o pouhých 5 
stran.  

 

http://www.cjf-jc.cz/


 

Usnesení 
Před hlasováním o usnesení byl znovu zjištěn počet hlasujících delegátů – přítomno 31 delegátů – 
nadpoloviční většina pro schválení usnesení je 16 hlasů. 
Ing. J. Kreidlová přečetla celé znění usnesení Konference oblasti. Usnesení bylo schváleno – PRO 17 
hlasů. 
 

Závěr 
Předsedající poděkovala všem zúčastněným za účast a Konferenci oblasti ukončila. 
 

 

Dne 13. 2. 2019 zapsala Ing. Jana Kreidlová 
 

Podepsali:  
Ing. Jiří Mayer – předseda oblastního výboru 
 

Ing. Vladimíra Stejskalová – předseda návrhové komise                     
 

Radka Líkařová – člen návrhové komise  
 

Šárka Drahošová – člen návrhové komise  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


