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

Omluveni: J. Kupka 

 

 

1.  Plnění úkolů 

- úkoly z minulé schůze splněné 

2. Pošta 

Zástupce subjektů JK Dolní Přím a JK Sobotka oznámili termíny závodů. Podle 

pravidel ČJF by měla být podána oficiální žádost k OV KHO, ne oznámení. 

3. Zprávy z VV 

P. Pejos informoval OV KHO o průběhy posledního zasedání  Rady  ČJF, o schválené 

změně disciplinárního řádu – čl 12.4.- poruší- li stanovy člen OV, podanou stížnost 

bude řešit Dik, nikoliv OV, jak bylo doposud.  

4. Finanční rozpočet ČJF 

P. Pejos seznámil s rozpočtem ČJF pro rok 2015 a jeho dosavadním  

5. Příprava OM – drezury, skoky – 

-OV KHO rozhodl, že pokud bude zájem ze strany sportovců, uskuteční se OM pro 

pony během letních měsíců ve Svobodě nad Úpou 

- dále OV KHO schválit příspěvek pro pořadatele oblastního mistrovství v disciplíně 

skoky, drezura ve výši 10 000,-Kč jako příspěvek na vyplacení rozhodčích a ceny na 

OM, podmínkou vyplacení příspěvku je podpis smlouvy mezi OV KHO ČJF a 

pořadatelem. 

-OV jmenoval rozhodčí na OM drezura – hlavní rozhodčí: Marek Ruda, rozhodčí: Eva 

Kotyzová, Václav Bohdaský, rozhodčí na opracovišti: Ila Hrdličková   

- p. Pour zajistí výrobu medailí na OM 

Skokové mistrovství – 10 000,- na OM  

6. Schválení nového subjektu 

OV schválil přijetí nového subjektu  Stáj Záveský Skleněný kopec 

7. Závody 

OV schválil změnu hobby závodů na národní závody v Hořicích dne 25. 7. 2015, dále 

stejnou změnu závodů ve Svobodě nad Úpou dne 22. 8. 2015, zrušení závodů ve 

vytrvalosti dne 18. 7. 2015 ve Svobodě nad Úpou z vážných technických důvodů. 

 

8. Různé 

- Pejos -  informace ze společné schůze OV VČO a OV KHO – navrhuje změnu 

článku N9 všeobecných pravidel – je  v rozporu ke stanovám (o závodech v územní 

působnosti oblasti rozhoduje cizí oblast ) 

- pokud budou mít subjekty zájem, je možné udělat výjezdní zasedání OV KHO 

v kterémkoli subjektu, jednání se mohou se zúčastnit. 

  

Zápis č.14  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 21. 5. 2015 



9. Zprávy z VV 

 - VV ČJF se zabýval problematikou složení odborných komisí disciplín ČJF. P. B. Rejnek, 2. 

viceprezident ČJF pro sport, VV ČJF navrhnul a VV ČJF schválil tyto kandidáty na manažery 

daných disciplín:  

- skoky: Ing. L. Jandourek 

 - drezura: Ing. R. Habásková - všestrannost: D. Diringerová 

 - spřežení: Ing. J. Kunát 

 - voltiž: A. Videnková 

 - endurance: M. Litovová  

- pony: Mgr. J. Perníčková 

 - reining: Ing. K. Šalková  

- předseda veterinární komise: MVDr. H. Pokorná 

-Ing. Eva Pařenicová informovala VV ČJF o problematice rozdělení příspěvků na technické a 

materiální zabezpečení MČR jednotlivým pořadatelům. Ing. O. Plachá navrhuje pro letošní 

rok výši příspěvku ve stejné procentuální výši, jako bylo stanoveno pro rok 2014 a to s 

ohledem na celkovou částku, k těmto účelům stanovenou. Celkový výpočet jednotlivých výší 

příspěvků provede Ing. E. Pařenicová. VV ČJF tento návrh jednomyslně schválil 

(celý zápis najdete na: http://www.cjf.cz/files/stranky/organizace/vykonny-

vybor/19.05.%202015.pdf  ) 

 

Zapsala: Svatava Juhászová 

 

Ve Svobodě nad Úpou  26. 5. 2015 
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