
 

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

Omluveni: - 

Hosté:  

 

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Došlá pošta 

3. Informace z Rady ČJF 

4. Diskuse ke stanovám 

5. Účast na MČR 

6. Konference oblasti 

7. Různé 

  

1.      Plnění úkolů z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání splněny. 
  

2.      Došlá pošta 

- pan Fassati za Equicentrum Fassati zaslal žádost o schválení termínu závodů (v souladu se 

všeobecnými pravidly čl. N9). OV KHO souhlasí se změnou termínu, jen upozorňuje na 

rozpor – pan Hupka za OV VČO schválil propozice závodů dříve, než termín schválil OV 

KHO, což je v rozporu nejen s všeobecnými pravidly, ale i v rozporu s dohodou mezi p. 

Pejosem a p. Hupkou. (Podle této dohody nebude pan Hupka schvalovat žádné závody 

v územní působnosti KHO pokud nebude termín projednán OV KHO.)   

 

3. Informace z Rady ČJF z 3.8.2016 
P. Pejos seznámil s průběhem Rady ČJF.  

- projednávání připomínek ke stanovám – připomínky OV KHO nebyly akceptovány, jen 

zástupce Zlínské oblasti souhlasí s územním členěním podle státoprávního uspořádání, dále 

navrhují, aby jednotlivé kraje byly pobočnými spolky s právní subjektivitou, tento krok by 

usnadnil čerpání dotací z krajů. 

- p. Pejos na Radě ČJF  uvedl, že je důležité upozornit i dotační program č. VIII., který je 

směřován přímo klubům a mohl by v budoucnu významně přispět k rozvoji.  
- celý zápis z Rady ČJF na: 

https://outlook.office.com/owa/?realm=cjf.cz&path=/attachmentlightbox 

 

 

5. Účast na MČR 
OV KHO zhodnotil kvalifikace na MČR. V kategorii skoky kvalifikaci splnili: 

 

Jméno jezdce Jméno 
koně 

oddíl poznámka 

Kategorie děti       

Veronika 
Špačková,ml. 

Vileria JK Černožice   

  

Zápis č.27  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 24. 8. 2016 

https://outlook.office.com/owa/?realm=cjf.cz&path=/attachmentlightbox


Veronika 
Špačková,mi. 

Far Star JK Černožice   

Kategorie - 
junioři 

      

Aneta Páblová Carmen 
12 

JK Černožice   

Kateřina 
Savinkovová 

Coockie JK Jeřice   

Václav Šmatolán Rusalka JK Šmaspol 
Hořice 

Druhá kvalifikace až po termínu podání 
přihlášek na MČR z důvodu úrazu 

Kategorie 
senioři 

      

Ing. Alexandra 
Novotná 

Cassius 
Clay 

TJ Krakonoš 
Trutnov 

 

Veronika 
Špačková 

Vileria JK Černožice   

V kategorii drezura kvalifikaci splnili: 

 

Kategorie - družstva    

Kamila Kotyzová LINET Stáj Adam Kotyza 

Silvie Šimonovská Zoolander  Stáj Adam Kotyza 

Ida Jančářová Quo Vadis Stáj Adam Kotyza 

V kategorii spřežení kvalifikaci splnili: 

 

Kategorie –spřežení - pony    

Milan Finger Tim 6 TJ Krakonoš Trutnov 

 
Luky 8 TJ Krakonoš Trutnov 

OV KHO zhodnotil výsledky proběhlých mistrovství jako velmi dobré, zvláště drezurní jezdci, 

kteří v kategorii družstev získali první místo velmi.  

OV KHO schválil nákup triček a deček pro účastníky MČR. Dále odsouhlasil jednomyslně 

příspěvek na ustájení koní na mistrovství. Pro Veroniku Špačkovou 3 000 Kč na jednoho 

koně, pro všechny jezdce drezurního mistrovství 3 000 Kč jako příspěvek na ustájení, dále 

1 000 Kč za vzornou reprezentaci oblasti. 

 

6. Konference z oblasti 

Pan Pejos informoval o nutnosti konání konference oblasti vzhledem k celostátní konferenci. Je 

třeba zvolit zástupce KHO na celostátní konferenci ČJF. I když vzhledem k platným 

stanovám nelze konání konference nařídit.  

Termín konference 28. 10. 2016 od 17:00 (možný termín i 21. 10. 2016, bude upřesněno do 

15.9. 2016) v motelu Arkus. 

 

7. Různé  

 

- OV KHO souhlasí s žádostí J+K Čánka o konání ZZVJ 18.10.2016, jmenuje komisaře na 



tyto ZZVJ: A. Pejos, Ila Hrdličková, H. Hrdlička 

    ZZVJ ve Svobodě nad Úpou proběhnou 2. 10. 2016, komisaři: A. Pejos, V. Bohdaský, J. 

Pour 

- ze schůze OV odešla p. I. Hrdličková 

- OV KHO projednal zápis komise spřežení: 

„Komise spřežení projednala vznesenou stížnost několika jezdců na nekvalitní výkon hlavní rozhodčí na 

závodech spřežení CAN 2* v Pardubicích konaných ve dnech 9.-10.7.2016. Těmto závodům byli přítomni 

tři členové komise spřežení, kteří uvedené skutečnosti potvrzují. Komise shledala uvedenou stížnost jako 

oprávněnou a na tomto základě doporučuje Výkonnému výboru ČJF a pořadatelům závodů nedelegovat 

paní Ilu Hrdličkovou na pozici hlavní rozhodčí závodů.“ 

OV KHO žádá o stažení dopisu a písemnou omluvu paní Ile Hrdličkové. Zápis komise je 

v rozporu s disciplinárním řádem, neboť komise se odvolává na stížnosti jezdců, ale v době 

konání závodů nebyla žádná oficiální stížnost podána, nebo alespoň nemáme k dispozici 

doklad o podání stížnosti v době trvání závodů. 

- na projednávání se vrátila p. I. Hrdličková 

- OV KHO schválil příspěvek pořadatelům závodů, kterým rozhodčí na závody nominoval OV 

KHO ve výši: 3 000Kč na národní závody 

             1 000Kč na hobby závody 

- OV KHO požádal o právní rozbor návrhu stanov ČJF JUDr. Poupěte a souhlasí 

s proplacením této práce z finančních prostředků oblasti ( přibližně 4 000Kč) 

- OV KHO souhlasí se vstupem nových členů ČJF do KHO ( viz seznam) 

- OV KHO souhlasí s hostováním I. Jančařové v JK Vega Brno 

 

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 25. 8. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


