
 

Přítomni: A. Pejos, J. Pour, V. Bohdaský, J. Kupka 

Omluveni: I. Hrdličková 

Hosté:  

 

 

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Došlá pošta 

3. Informace ze školení a seminářů 

4. Informace z pracovní schůze oblasti  8.4. 2016 

5. Projednání postupu ve věci stížnosti na porušení usnesení ze 14. 5. 2013 

6. Návrh na jmenování národních rozhodčích a rozhodčích specialistů  

7. Vzdělávání v ČJF - vzdělávací systém Galops   

8. Různé 

 

 

1.      Plnění úkolů z minulého zasedání 

 Úkoly z minulého zasedání OV KHO byly splněny 

2.      Došlá pošta 

 Informace ke změně mailového serveru pro doménu cjf.cz, všechny emailové adresy federace 
přejdou k 28. 4. pod novou doménu, nová emailová adresa pro královéhradeckou oblast je: : 
oblast.kralovehradecka@cjf.cz

 na webové stránky ČJF byl vložen aktualizovaný dokument Vzdělávání v ČJF. Dokument 

obsahuje také změny ZZVJ, které jsou účinné od 1.5.2016. 

http://www.cjf.cz/aktuality/novy-dokument-vzdelavani/ 

 Informace k akci, která se bude konat 4. května 2016 v Pardubicích -  Česká jezdecká 
federace pořádá:  Diskusní fórum na téma „Vzdělávání v ČJF“ 


3.     Informace ze školení a seminářů 

OV zhodnotil dvě akce, které proběhy 9. 4. a 15. 4. 2016 – Jarní školení rozhodčích a 

refreshing rozhodčích. Lektoři – MUDr. H. Žižková, ing. J. Pecháček i ing.J. Metelka měli 

své vzdělávací akce připravené, obě byly vedeny na velmi vysoké úrovni, školení bylo 

kvalitní, přínosné.  

  

4.     Informace z pracovní schůze oblasti 8. 4.2016  

Pracovní schůzka členů Královéhradecké oblasti proběhla, schválila usnesení. Členové KHO 

byli seznámeni s děním v oblasti v roce 2015, s plánovaným rozpočtem 2016. Vyjádřili se 

k plánovaným změnám v ČJF – kategorizaci jezdců, stanovy, pravidla ČJF. 

 

5. Projednání postupu ve věci stížnosti na porušení usnesení ze 14. 5. 2013  

OV KHO byl seznámen se závěrem DiK, problém pořádání ZZVJ  a OM v naší oblasti jinou 

oblastí, které zasahuje do kompetencí  KHO bude řešit VV ČJF. OV schválil dopis, který 

bude zaslán na VV. Členové OV KHO se shodli, že projednávání této problematiky by měli 

  

Zápis č.24  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 21. 4. 2016 

http://www.cjf.cz/aktuality/novy-dokument-vzdelavani/


být z jednání vyloučeni účastníci disciplinárního řízení dle DŘ ČJF čl. 11.2 ods d), čl. 16.1   

 

6. Návrh na jmenování národních rozhodčích a rozhodčích specialistů 

OV KHO navrhuje jmenovat specializovaným rozhodčím pro skoky p. J. Poura, p. V. 

Bohdaského, jako národního rozhodčího p. S. Juhászovou.  

P. A. Pejos se vyloučil při projednávání následujícího bodu z jednání. P. J. Pour navrhuje 

výjimku pro p. A. Pejose. Vzhledem k jeho dlouholetým zkušenostem navrhuje jmenování p. 

A. Pejose národním rozhodčím pro skoky, přestože zatím nesplňuje podmínku počtu závodů, 

kde působil jako rozhodčí. OV s tímto návrhem souhlasí. 

 

7.     Vzdělávání v ČJF - vzdělávací systém Galops   

OV KHO projednal návrh VV na vzdělávacího systému Galops s následujícími připomínkami  

 není zdůvodněna ekonomická náročnost projektu 

 nebylo řečeno, jaké konkrétní problémy současného systému vzdělávání v ČJF tento 

systém řeší 

  není zřejmé, zda bude stávající systém vzdělávání zcela zrušen 

 po diskuzi k projektu Galops OV KHO navrhuje stanoveni odborné komise pro 

vyhodnocení a porovnání se současným systémem vzdělávání v ČJF 

 

8. Různé  

-OV KHO projednal selhání legislativní komise – změna pravidel proběhla k 1. 4. 2016 a 

další změny k 14. 4. 2016. OV KHO navrhuje odvolání legislativní komise 

- OV KHO schválil dopis VV týkající se změny pravidel  - čl. N9 odst. 3 

- OV KHO schválil a navrhuje Radě ČJF žádost Žanety Pfeifrové o dodatečné uznání průkazu 

instruktora  

- termín ZZVJ byl schválen na 29. 5. 2016. Začátek zkoušek bude upřesněn podle počtu 

účastníků.  

- OV KHO podpořil žádost p. Mgr. M. Betlachové o uznání kvalifikace trenéra. 

- OV KHO souhlasil s nominací rozhodčích pro OM KHO v drezuře – stejně jako v minulých 

letech budou pozvání rozhodčí z Polska 

- OV KHO schválil žádost o termín závodů, které bude pořádat Hradecký jezdecký klub. 

- příští schůze OV KHO proběhne 26. 5. 2016  

 

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 23. 4. 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


