
 

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

Omluveni:  

Hosté:  

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání  

2. Došlá pošta  

3. Stav finančních prostředků  

4. Informace z Rady ČJF  

5. Projekty pro rok 2017  

6. Doplnění člena VV za pana M. Blažka 

7. Vyhodnocení nejlepších sportovců pro rok 2017  

8. Pořádání kurzu pro instruktory jezdectví  

9. Skoková a drezurní soustředění 2018  

10. Různé  

 

 1. Plnění úkolů z minulého zasedání  

Úkoly z minulého zasedání byly splněny, návrh na úpravu všeobecných pravidel připraven, 

zatím neodeslán. 

 2. Došlá pošta  

- informace o uzavření kalendáře pro vkládání nových závodů od pana Blažka  

- termín a způsob vyúčtování hotovosti od účetní ČJF paní D. Romaňákové 

 - informace ze sekretariátu ČJF  

– na místo ekonomky, v jejíž kompetenci bude zejména  

- problematika dotací, nastoupila paní Helena Dubová 

- žádost ČJF na zaslání návrhu seznamu nových školitelů  

- k 9. 1. 2018 musí být předložen rozpočet oblasti pro ro 2018 – zpracuje sekretář do 2. 1. 

2018  

 

3. Stav finančních prostředků  

Stav hotovosti k 18. 12. 2017 je 336,- Kč, tato částka bude k 31. 12. 2017 zaslána na účet ČJF 

tak, aby k 1. 1. 2018 nebyla žádná hotovost u sekretáře. (dle požadavku ze sekretariátu ČJF) 

Stav účtu: 25 177,00 

 

 4. Informace z Rady ČJF  

Člen VV ČJF se vyjádřil k rozpočtu p. Dub – jeho vyjádření k rozpočtu bylo neúplné, celkové 

příjmy federace jsou cca 33 – 35 milionů. Komise disciplín a jednotlivé oblasti si v projektech 

naplánovali výdaje ve výši zhruba 50 milionů.  

 

5. Projekty pro rok 2017 

 Na Radě byl schváleny změny projektů pro rok 2018, na jednotlivé kluby budou zaslány po 

schválení zápisu Rady.  

  

Zápis č.40  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 19. 12. 2017 



 6. Doplnění člena VV za pana M. Blažka  

OV KHO se zabýval návrhem VV na doplnění člena VV za pana M. Blažka. Vzhledem k 

informaci o stavu čerpání finančních prostředků v souvislosti s JIS ( stanovený rozpočet 2, 5 

milionu byl překročen na 4,9 milionu), nedoporučuje, aby p. M. Blažek nadále zastával funkci 

člena VV. OV KHO navrhuje, aby nadále předával VV informace a požadavky k JISu jako 

manažer IT komise. OV KHO navrhuje, aby uvolněné místo VV bylo nahrazeno členem, 

který bude zodpovědný za výkonnostní sport a sportovní kluby ČJF. 

 

 7. Vyhodnocení nejlepších sportovců pro rok 2017  

OV KHO rozhodl o termínu a místě konání „Vyhodnocení sportovců“. Akce se bude konat 

10. 2. 2018 v Černožicích v motelu Arkus, od 15:00. OV KHO vyhodnotil tyto sportovce: 

Evu Vavříkovou, Václava Šmatolána, Kateřinu Savinkovovou, Veroniku Špačkovou, 

Veronika Špačková st., ing. Alexandra Novotná, ing. Šárka Dědinová, Jiřího Kricnara, 

Kamilu Kotyzovou. Dále OV KHO vyhlásil anketu – „Nejoblíbenější sportovec“. Všechny 

subjekty mohou poslat návrh na nejoblíbenějšího sportovce Královéhradeckého kraje, 

například proto, že je sympatický, že jedná vždy ze zásadami fair play. Sportovec s nejvyšším 

počtem hlasů bude vyhodnocen.  

 

8. Pořádání kurzu pro instruktory jezdectví 

 OV KHO ve spolupráci s TJ Krakonoš ve Svobodě nad Úpou schválil uspořádání jarního 

kurzu pro instruktory jezdectví. TJ Krakonoš má akreditaci k pořádání těchto kurzů od 

MŠMT. Podmínkou je minimálně 6 účastníků, finanční a další podmínky budou zveřejněny v 

únoru, zájemci se mohou hlásit na adresu sekretáře. 

 9. Skoková a drezurní soustředění 2018 

 Soustředění budou probíhat v únoru a březnu, pro účastníky bude bezplatné – financováno z 

projektů ČJF.  

Předběžné termíny schválil OV KHO takto: únor- 17.- 18. 2., 24.- 25. 2., 3.- 4. 3, 10.-11. 3., 

17.-18. 3., 24.- 25. 3. 

 Místo konání je Hořice, Svoboda nad Úpou.  

 

10. Různé  

OV KHO schválil návrh nových školitelů na žádost ČJF:  

-Ila Hrdličková – školitel rozhodčích pro spřežení 

 -Václav Bohdaský - školitel rozhodčích pro všestrannost  

-Alek Pejos – školitel rozhodčích pro skoky, všeobecná pravidla, školitel stavitelů  

- ing. Šárka Dědinová – školitel instruktorů  

-Jaromír Pour – školitel rozhodčích pro drezuru  

-ing. Alexandra Novotná - školitel instruktorů /fyziologie a anatomie koní/  

- Mgr. Svatava Juhászová - školitel instruktorů / psychologie a pedagogika 

 -pan V. Bohdaský upozornil na nefunkční časomíru, je nutné dokoupit nové baterie, 

sekretářka pověřena dotazem na koupi nových baterii u p. Mgr. Jáchimové  

- OV KHO prosí své členy k vyjádření, jak moc je prospěšný JIS pro řadového člena ČJF Ve  

 

Svobodě nad Úpou 23. 12. 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


