
---------- Původní zpráva ---------- 

Od: kozak.lubos@email.cz 

Komu: Zdeněk Hrnčíř <farma.hrncir@seznam.cz>, Rostislav Zich <zirosi@seznam.cz>, 'Jaroslav Malý' 

<maly.jarda@seznam.cz>, vondrouš Vondrouš <otakar.vondrous@seznam.cz>, Petr Rydval 

<rydval.petr@seznam.cz>, Petra.Vrana@seznam.cz 

Datum: 24. 1. 2017 8:13:23 

Předmět: Fwd: Zděšení 

  

  

---------- Původní zpráva ---------- 

Od: Luboš Kozák <L.Kozak@seznam.cz> 

Komu: kozak.lubos@email.cz 

Datum: 23. 1. 2017 11:49:29 

Předmět: Fwd: Zděšení 

  

  

---------- Původní zpráva ---------- 

Od: Zdenka Motyginova <zmotyginova@jezdectvi.cz> 

Komu: Luboš Kozák <l.kozak@seznam.cz> 

Datum: 23. 1. 2017 9:18:57 

Předmět: Fwd: Zděšení 

  

 

 

Odesláno z iPhonu 

 

Začátek přeposílané zprávy: 

Od: <pavlinab@mybox.cz> 

Datum: 23. ledna 2017 9:13:37 SEČ 

Komu: 'Zdena Motyginová' <zmotyginova@jezdectvi.cz> 

Předmět: RE: Zděšení 

To je opravdu všechno na trestní oznámení a jiná cesta není … 

A svolat oblastní schůze a dotáhnout to ostatní – přes ně je jediná cesta se domluvit se členy (a to 
opravdu až tak – zrušíme svaz a nebo chcete zabojovat …) – a hlavně to musí proběhnout dřív, než od 
těch druhých, ti by si určili termíny a místa konání jak se jim hodí. 
Že nyní kvůli sezoně úkolují Holíka, aby něco domlouval už víme. 
Snad to vyjde nějak časově, že už budu zprátky (z Panamy toho moc nezmůžu, tam nic moc telefon i 
internet) – jsem pryč 27.-6. …. Já bych druhou stranu Prahy snad dokázala zbláznit – podle toho, co se 
dělo při volbách do ČJF, na straně ke Slanému je hodně odpůrců Perníčka. Určitě je hodně taktické 
udělat oblastní schůzi pro Prahu a Střední Čechy společně a  na místě Kladno nebo Slaný – Boleslav a 
okolí tam dovezem, když dostaneme seznam, kdo to je. 
  
A jen jako perličku … Už jsem od pár lidí zaslechla citaci výroků Krulicha typu: je mi zavázan, dal jsem 
mu KMK … 

Ono mu nedochází, že touhle kauzou si zadělal na to, že s ním ostatní organizace nebudou chtít nic 
mít, aby to nebylo na nějaký průšvih …. 
  
P. 
  
From: Zdena Motyginová [mailto:zmotyginova@jezdectvi.cz]  
Sent: Sunday, January 22, 2017 10:59 PM 

To: pavlinab@mybox.cz 
Subject: FW: Zděšení 
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Čtete ty jejich zápisy? 

(tedy ještě stále chybí usnesení z té jihlavy, ale jelikož tam ani nic neschvalovali, evidentně ho 
nemají…já jsem fakt zděšená…) 
  
  
  
Zdena Motyginová 

šéfredaktorka časopisu Jezdectví 
Tel.: 728157711 
Prokopova 15 
130 00 Praha 3 
www.jezdectvi.cz 

  
From: [mailto:kozak.lubos@email.cz]  

Sent: Sunday, January 22, 2017 10:34 PM 
To: Zdena Motyginová 

Cc: 'Zdeněk Hrnčíř'; 'Rostislav Zich'; 'Jaroslav Malý'; 'JanChyle'; kreidl.jana@seznam.cz 

Subject: Re: Zděšení 
  

  

---------- Původní zpráva ---------- 

Od: Zdena Motyginová <zmotyginova@jezdectvi.cz> 

Komu: kozak.lubos@email.cz, 'Zdeněk Hrnčíř' <farma.hrncir@seznam.cz>, 'Rostislav Zich' 

<zirosi@seznam.cz>, 'Jaroslav Malý' <maly.jarda@seznam.cz>, 'JanChyle' <JanChyle@seznam.cz>, 

kreidl.jana@seznam.cz 

Datum: 22. 1. 2017 22:00:27 

Předmět: Zděšení 

  

….když pročítám zápisy p. Perníčka a spol – byl na ministerstvu, ve Švýcarsku, navrhují školitele, preferují 

hřebce, je toho hodně, a jestli to nemá platit, tak by se o tom mělo ve středu na schůzi mluvit a něco s tím 

dělat, včetně rozhodnutí jejich RPK! 

A naopak se poptat, kde je svazový hřebec, jestli se nyní budou platit dva nájmy apod… 

  

Opravdové zděšení. A to ani nejsem člen svazu…. 

  
Zdena Motyginová 

šéfredaktorka časopisu Jezdectví 
Tel.: 728157711 
Prokopova 15 
130 00 Praha 3 
www.jezdectvi.cz 
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