
 

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

Omluveni: - 

Hosté: p. Ticháček 

 

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Došlá pošta 

3. Příprava školení 

4. Návrhy na cvičitele 

5. Pan P. Ticháček – ke stanovám 

6. Rozpočet  KHO 2016 

7.  ZZVJ 

8. Různé 

  

1.      Plnění úkolů z minulého zasedání 

-  zadané úkoly byly splněny 

- do dnešního dne neobdržel OV KHO  vyjádření legislativní komise o převzetí návrhu změn 

stanov a všeobecných pravidel, které byly zaslány všem členům legislativní komise dne 31. 1. 

2016 

  

2.      Došlá pošta 

         Informace p. V. Čmolíka člena DK ČJF ke školením pro drezurní rozhodčí  

( termíny a místa jarního školení drezurních rozhodčích, lektory, podrovné 

informace na:  http://www.khk-js.cz/index.php?str=142&id=408 ) 

         Informace z voltižní komise k novým rozhodčím ( voltižní komise hledá nové 

rozhodčí, více na: http://www.khk-js.cz/index.php?str=142&id=410 ) 

3.      Příprava školení rozhodčích (refreshing) 

 

OV KHO projednal a schválil školení rozhodčích – refreshing. 

OV KHO pověřil p. Pejose zajištěním lektorů na školení rozhodčích – ing. J. Pecháčka – 

skoková pravidla a ing. J. Metelky – skoková pravidla. Školení proběhne v termínu 9. 4., nebo 

16. 4. podle časových možností lektorů v motelu Arkus v Černožicích.  

Na stejný termín se p. Pejos bude snažit zajistit i jarní školení pro rozhodčí drezury.  

4.      Návrhy na cvičitele 

OV KHO projednal žádost p. M. Jánské z JK Mladé Buky a jednomyslně schválil návrh na 

znovuzařazení do seznamu instruktorů jezdectví p. Marii Jánskou. P. Jánská je dlouholetá 

jezdkyně, účastnice MČSR.  

Dlouholetá instruktorka dětí a mládeže. 

5. Příspěvek p. P. Ticháčka – hosta zasedání OV KHO 

 

Host p. Ticháček se dostavil na zasedání OV KHO s žádostí o uspořádání schůze pro všechny 

členy, kde by se mohl vyjádřit ke kategorizaci jezdců i dalším problémům v ČJF. Dle jeho 

vyjádření je konference jednou za dva roky nedostatečná. 

  

Zápis č.22  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 25. 2. 2016 

http://www.khk-js.cz/index.php?str=142&id=408
http://www.khk-js.cz/index.php?str=142&id=410


P. Pejos se souhlasem členů OV navrhl, aby se v měsíci dubnu uskutečnilo setkání všech 

členů KHO, kteří mají zájem o dění v ČJF. Dále pak se p. Ticháček dotazoval na rozpočet a 

čerpání rozpočtu ČJF. P. Ticháček se mohl na schůzi seznámit s rozpočtem KHO – byl 

schvalován na této schůzce. Další návrh p. Ticháčka – oblast by měla zajistit jedno středisko 

pro konání pravidelných závodů a hobby závodů s přijatelným startovným. Pořádání závodů 

by měla sponzorovat oblast, pořádání hobby závodů zajistit i v týdnu. P. Pejos vysvětlil 

finanční náročnost takového střediska, problematiku získávání sponzorů.  

P. Pour vyzdvihl význam soustředění pro získávání zájmu nových jezdců i pro jejich 

vzdělávání. 

Dále pan Ticháček poukázal na fakt, že podle současné legislativy si kdokoliv může založit 

nový subjekt a v něm vzdělávat nové jezdce, aniž by byla zajištěna přítomnost trenéra či 

instruktora. 

 

OV KHO rozhodl o uspořádání pracovního setkání členů KHO dne 8. 4. 2016 v motelu Arkus 

v Černožicích, dále OV KHO rozhodl o programu:  

 

  1. Zpráva o činnosti za rok 2015 

  2. Čerpání finančních prostředků KHO 2015 

  3. Návrh rozpočtu KHO 2016 

  4. Financování ČJF 

  5. Rozprava nad kategorizací jezdců 

  6. Rozprava ke změnám stanov 

 

6. Rozpočet  KHO 2016 
OV KHO projednal a schválil návrh rozpočtu na rok 2016. 

OV KHO projednal a schválil příspěvek na pořádání OM ve výši 10 000,- Kč, který bude 

použit na náklady na rozhodčí a na ceny do mistrovských soutěží 

 

7.  ZZVJ 

OV KHO schválil konání ZZVJ v Hořicích dne 29. 5. 2016. Komisaři budou jmenováni na 

příštím zasedání.  

 

 

       8. Různé 

        OV KHO projednal pořádání ZZVJ  v působnosti naší oblasti v souladu 

s usnesením, které ukládá konference z roku 2013. OV projednal pořádání 

ZZVJ jiných subjektů na území KHO. OV nebude bránit pořádání ZZVJ. 

Podmínkou je, že komisaře na těchto zkouškách budou jmenování OV KHO, 

která bude ZZVJ schvalovat a řídit. (Podle usnesení celostátní konference ze 

dne 14. 5. 2013         

         OV KHO nabízí zájemcům o ZZVJ, pokud budou splněny materiální a 

prostorové podmínky pro konání ZZVJ, mohou se tyto zkoušky uskutečnit 

kdekoliv. 

 

Ve Svobodě nad Úpou 29. 2. 20165.  

 

 

 


