
 

 Zápis z konference Královéhradecké oblasti dne 20. 3. 2014 v Černožicích 

 zahájení konference: 16:15 

 přítomno: 17 delegátů (tj.38,6 % (z toho dva delegáti přišli v 16:20 – během schvalování 

mandátové a volební komise)) 

 hosté: ing. Milan Teimer, Dana Denková, JUDr. Bohuš Buchar, Marek Holub  

 

Program Konference Královéhradecké oblasti ČJF  
1. Zahájení  

2. Schválení pracovního předsednictva  

3. Schválení programu Konference Královéhradecké oblasti ČJF  

4. Volba mandátové a volební komise  

5. Volba návrhové komise  

6. Zpráva mandátové komise  

7. Zpráva o činnosti Královéhradecké oblasti   

8. Volba předsedy Královéhradecké oblasti  

9. Volba členů oblastního výboru  

10. Plán činnosti na rok 2015 

11. Návrh rozpočtu na rok 2015  

12. Diskuze 

14. Návrh na člena výkonného výboru 

15. Usnesení  

15. Závěr  

 

1. Zahájení Pan Pejos přivítal přítomné delegáty na konferenci Královéhradecké oblasti, 

zkonstatoval, že na konferenci je přítomno 15 delegátů, podle jednacího a volebního řádu 

konference oblastí čl III., odst. 6 navrhl počkat ještě 15 minut, poté je konference 

usnášeníschopná.   

 

2. Schválení pracovního předsednictva 

OV KHO navrhl pracovní předsednictvo ve složení: Alek Pejos, Jaromír Pour, Ila Hrdličková, 

Josef Kupka. Zvoleno 15 hlasy. 

 

3. Schválení programu Konference Královéhradecké oblasti ČJF  

Pan Pejos seznámil přítomné s navrženým programem,  byl schválen 14 hlasy, zdržel se 1. 
 

4. Volba mandátové a volební komise  

Do komise mandátové a volební byli navrženi tito delegáti: Dana Stránská, Svatava Juhászová, 

Petr Ticháček, schváleni    12  hlasy, 3 se zdrželi  

 

Během volby návrhové komise se dostavili zástupci dvou subjektů. 

 

5. Volba návrhové  

 Do komise návrhové byli navrženi: Darina Kricnarová, Jan Motyčka, Václav Šmatolán, schváleni 

17 hlasy, 3 se zdrželi  

 



 

6. Zpráva mandátové a volební komise 

 Kontrolou prezenční listiny mandátová a volební komise zjistila, že na konference se zúčastnilo 

17 delegátů, (38.63%)  

7. Zpráva o činnosti oblastního výboru Královéhradecké oblasti  

P. A. Pejos přednesl zprávu o činnosti OV KHO za rok 2014.  

 

Před volbou předsedy a členů OV KHO navrhl pan Šmatolán volby aklamací. Návrh schválen 17 

hlasy. 

 

9. Volba předsedy Královéhradecké oblasti 
 Veřejnou volbou byl zvolen p. Alek Pejos  16 hlasy, 1 se zdržel. 

 

10. Volba členů oblastního výboru 

 Na členy oblastního výboru byli navrženi tito kandidáti: Josef Kupka, Jaromír Pour, Ila 

Hrdličková, Václav Bohdaský.  

Josef Kupka - 16 hlasů, 1 se zdržel, Jaromír Pour 16 hlasů , 1 se zdržel,  Ila Hrdličková 16 

hlasů , 1 se zdržel, Václav Bohdaský – 16 hlasů , 1 se zdržel. 

Za členy oblastního výboru tedy konference zvolila: J. Kupku, J. Poura, I. Hrdličkovou, V. 

Bohdaského.   

11. Plán činnosti na rok 2015  

S plánem činnosti na rok 2015 seznámil delegáty p. Pejos  

 

12. Návrh rozpočtu na rok 2015, rozpočet 2014 

 S rozpočtem za rok 2014 a návrhem rozpočtu pro rok 2015 seznámil p. J. Pour, návrh 

rozpočtu schválen 17 hlasy. 
 

13. Diskuze  

 

-p. Ticháček – požádal p. Denkovou o vysvětlení problematiky navrhovaného zvýšení členského 

poplatku na 500,-Kč, p. Denková vysvětlila stav s přidělováním dotacím z MŠMT, nutnost 

navýšení poplatků – chybí 20,-Kč  

-p. Teimer – doplnil informaci o jednání rady ČJF – kde se projednávalo zvýšení členských 

poplatků  

-p. Denková vysvětlila nutnost  investic – do sportu 

- p. Motyčka –dotaz na p. Denkovou – pokud  chybí 20 Kč – proč zvyšovat o 500Kč 

- p. Pejos  - seznámil s jednáním s generálním sekretářem svazů – p.Boháčem 

- p. Teimer –  sdělil přítomným svůj názor: „Kdo chce být členem elitní společnosti koňáků, může 

zaplatit  pětistovku.“ 

- p. Šmatolán – se dotázal, za co on má platit 500Kč 

- p.Teimer – znovu vysvětlil, co vedlo ke zvýšení poplatků  

- p. Denková –znovu  vysvětlila, co vedlo VV k návrhu na zvýšení členských poplatků , dále 

s dotazem i odpovědí na MŠMT k  

-p. Ticháček se dotázal, pro koho jsou určené peníze na údržbu  

– vysvětlení p. Pejos – tyto dotace jsou určeny pro TJ  

- p. Pejos navrhl ukončit diskusi k členským poplatkům 

- p. Malý – proč všechny subjekty nedostávají z ČJF Přehledy sportovních koní  

- p. Pejos – těm, kdo nemají možnost zjišťovat si informace na webu ČJF, zajistí oblast 



 - p. JUDr. Buchar – dotaz, kde jsou zástupci Hradeckého klubu, proč je Hradecký klub ve VČO, 

zda se budou měnit stanovy ČJF.   

- p. Pejos – odpověděl na na dotaz, seznámil s jednáním s p. Pejřilem,  

- p. Buchar – vznesl dotaz: „Jak je možné, že si každý může jezdit za jakékoliv„hacaferky““ 

- p. Pejos – odkázal na stanovy, kde není článek o územní působnosti, upozornil na jiné sportovní 

svazy – zde je většinou respektováno dělení podle státoprávního uspořádání 

- p. Teimer  doplnil, že na konferenci v květnu 2015 se stanovy měnit nebudou, to bude úkolem 

další konference   

- p. Bohdaský – dotaz – na čl. N9.odst. 3 

 -  p. Pejos vysvětlil  - VČO  v naší oblasti pořádá mimo jiné 3 mistrovství, aniž by to s OV KHO 

projednala  

- p.Teimer – navrhl možnost vznést podnět k DIK  

- p. Holub – doporučil poslat dotaz na revizní a kontrolní komisy  

- na konferenci se dostavil zástupce subjektu MR 0010 - p. Kotyza… 

- p. Pejos – doplnil, že dle rozhodnutí konference ČJF v Humpolci má KHO působnost 

v Královéhradeckém kraji, proč tedy VČO pořádá  ZZVJ v územní působnosti KHO, aniž to s OV 

KHO projednala  

- p. Pejos – připomněl nákup vstupenek do Lipska, jako odměnu pro nejlepší sportovce oblasti  

- p. Malý – doplnil, že již v roce 1997  jeli nejlepší jezdci na ME seniorů  

 -p. Holub – vysvětlil, proč požádal o seznam všech, kteří si zakoupili vstupenku i těch, kteří 

vstupenku obdrželi jako odměnu – kontroly mají chránit členy OV i zaměstnance ČJF  

 - p. Denková dodala, že ČJF je za doby jejího působení v pozici ekonoma ČJF  jedním z mála 

svazů, kde není z hlediska ekonomiky žádné pochybení  

 

14. Návrh na člena výkonného výboru 

- p. Denková se představila, požádala o schválení jako člena VV ČJF– 13 hlasů pro , 3 proti 

- OV KHO navrhuje jako člena VV ČJF  p. Aleka Pejose -  17 hlasů pro, 1 se zdržel 

- OV KHO navrhuje jako zástupce na konferenci ČJF p. A. Pejose a p. J. Poura, jako náhradníky  

p. V.  Bohdaského a p. J. Kupku 

 

15. Usnesení  

Za návrhovou komisi přednesl p. Václav Šmatolán návrh usnesení.  

Usnesení schváleno18 hlasy.  

 

16. Závěr  

Předseda Královéhradecké oblasti p. Pejos poděkoval přítomným za u účast – konference se 

zúčastnilo 40,91% delegátů, popřál všem úspěchy v nové sportovní sezoně.  

 

Zapsala Svatava Juhászová  

 

 


