
 

Zápis č.6 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF ze dne 21. 8. 2019 
 

Přítomni: A. Pejos, J. Pour, J. Kupka, I. Hrdličková  

Omluveni: V. Bohdaský, 

Hosté: 

 

 

1) Program 

2) Plnění úkolů z minulého zasedání 

3) Došlá pošta 

4) Vyhodnocení účasti na MČR – skoky, drezura 

5) Schválení finančních dotací 

6) Specializovaný rozhodčí, národní rozhodčí 

7) Různé 

 

 

 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání byly splněny 

2. Došlá pošta 

 P. Pejos seznámil s nabídkou pro pořadatele závodů v ČJF – sanitka pro koně na 

závodech 

 Zástupci všech klubů byli seznámení s tím, že Andrea Halíková má zákaz startů na 

všech akcích pořádaných  ČJF 

 Martina Váňová – informace k zápisům OV – „- u odznaků platí: viz interní pravidla 

Podmínky pro vydání Výkonnostních odznaků ČJF 2019" 

 Zdena Motyginová – žádost o zveřejnění informace, že vyšlo nulté číslo prvního 

českého on-line magazínu o koních a lidech kolem nich „Kůň“. 

 Mgr. Lenka Haderková - vzor zápisu z jednání OV ČJF s tím, že zavedení provádění 

zápisů v této podobě očekáváme od září 2019 - Od 1. 9. 2019 uloženo všem oblastním 

sekretářům 

 Vít Čmolík – informace o kurzu instruktorů, trenérů, rozhodčích v Mariánských 

Lázních 

 

 

3. Vyhodnocení účasti na MČR – skoky, drezura 

 

Na mistrovství v drezuře seniorů v Královicích zvítězila  v Malé rundě Kamila 

Kotyzová s Radulou, stáj Adam Kotyza v konkurenci 11 jezdců. 

 

 Královéhradecká oblast ČJF 

Sekretářka: Mgr. Svatava Juhászová, Rýchorské sídl. 121, 542 24 Svoboda nad Úpou 

tel: 603 370 574, email: oblast.kralovehradecka@cjf.cz, jsvatava@seznam.cz 

mailto:oblast.kralovehradecka@cjf.cz


V disciplíně skoky v kategorii starších juniorů ve Zduchovicích se Veronika Špačková 

z JK Černožice umístila s Landií 1 na 14. místě z celkového počtu 49 startujících. 

 

4. Schválení finančních příspěvků 

OV KHO schválil finanční příspěvků: 

 za výsledky na MČR pro Kamilu Kotyzovou ve výši 2 500,- Kč 

V poměru  pro:4, proti:0, zdržel se 0 

 za výsledky na MS mladých koní pro Jana Zamce ve výši 5 000,- Kč 

V poměru  pro:4, proti:0, zdržel se 0 

 na částečné krytí nákladů na pořádání závodů pro TJ Krakonoš ve výši 3 000,- 

Kč za jeden den 

V poměru  pro:3, proti:0, zdržel se 1 

 

5. Specializovaný rozhodčí, národní rozhodčí 

OV KHO znovu navrhuje pana Václava Bohdaského a pana Jaromíra Poura jmenovat 

rozhodčí specialistou v disciplíně skoky, Svatavu Juhászovou navrhuje OV KHO 

jmenovat národní rozhodčí v disciplíně skoky. 

V poměru  pro:4, proti:0, zdržel se 0 

6. Různé 

 

 OV KHO pověřil předsedu pana Aleka Pejose psaním zápisů OV. OV KHO 

tak rozhodl v reakci na email p. L. Haderkové, dle kterého mají mít zápisy 

jednotnou podobu. OV KHO považuje tuto formu zápisu za zbytečně složitou, 

málo přehlednou. Zápis ve formuláři je dlouhý, pro řadové členy, kterým by 

měly být zápisy primárně určeny, nesrozumitelný. Formát zápisů používaných 

doposud je jednoduchý, v této formě funguje cca 25 let. V článku 17.2. Stanov 

ČJF, který je zmíněn v předávacím e-mailu jako důvod pro používání, se vůbec 

o způsobu zápisu z jednání OV nehovoří. 

V poměru  pro:4, proti:0, zdržel se 0 

 OV KHO schválil příspěvek 1 000 Kč pro Jízdárnu Proruby 

V poměru  pro:4, proti:0, zdržel se 0 

 OV KHO konstatoval, že prezidentka ČJF se neúčastnila některých MČR   

OV KHO hodnotí přístup nejvyššího představitele ČJF jako nevhodný. 

 OV KHO považuje za nevhodné oblečení některých členů VV ČJF na MČR 

v roce 2019  

 Pan Pour vyzdvihl vysokou úroveň Memoriálu Františka Ventury, závody se 

uskutečnily za účasti jezdců z Polska  

 OV KHO  pověřil sekretáře, aby požádal pořadatele MČR v drezuře, aby 

uhrazené ustájení za koně jezdců, kteří nestartovali – ne vlastní vinou  ( Ema 

Kopuletá, Kamila Kotyzová ) bylo vráceno zpět. 

 OV KHO navrhuje  VV ČJF  doplnit Přestupní řád o text: „Na MČR (v 

mistrovských soutěžích) může startovat pouze jezdec, člen ČJF, který je 

občanem ČR, registrovaný v dané oblasti nejméně jeden měsíc před uzávěrkou 

přihlášek daného MČR a je držitelem platné licence ČJF.“ 

V poměru  pro:4, proti:0, zdržel se 0 

 OV KHO žádá VV ČJF o písemnou informaci, proč nebyl výsledek 

hospodaření ČJF za rok 2018 a podané daňové přiznání projednáno a 



schváleno Radou ČJF 

V poměru  pro:4, proti:0, zdržel se 0 

 

 

Zapsal Alek Pejos, ve Svobodě nad Úpou, 29. 8. 2019 

 


