
 

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

Omluveni:  

Hosté:  

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání  

2. Došlá pošta  

3. Vyhodnocení účasti na MČR 

4. Návrh na schválení finančních příspěvků na MČR 

5. Schválení finančních příspěvků na závody v oblasti 

6. Návrh na specializované rozhodčí z KHO 

7. Různé  

 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání  

Úkoly z minulého zasedání byly splněny 

2. Došlá pošta 

- Informace o termínu konání Galavečera ČJF s žádostí, aby slavnostní vyhodnocení 

sezony v oblasti proběhlo v jiném termínu 

- Faktura od Equiservisu na dečky a trička na MČR v drezuře 

 

3. Vyhodnocení účasti na MČR 

MČR – skoky – zúčastnila se Veronika Špačková v kategorii mladších juniorů. 

Veronika první dvě soutěže absolvovala čistě, v druhém kole MČR, v době, kdy měla 

jít na start se na kolbišti stal vážný úraz, který soutěž na několik desítek minut přerušil. 

I vzhledem velmi vysokým teplotám došlo ke ztrátě koncentrace koně. Přesto 

Veronika soutěž dokončila.  

Velmi dobré výsledky měla ekipa drezurních jezdců. Nejmladší zástupkyně kraje, Eva 

Vavříková, zvítězila s více jak šesti procentním náskokem. V malé rundě seniorů  si 

po všechna tři kola udržela vedení Ida Vavříková v sedle Fürst Romantico i stříbrná 

Kamila Kotyzová a Radula. Úspěch ekipy završilo stříbrné družstvo ve složení Kamila 

Kotyzová s Linet, Ema Kopuletá s  Forrest Gump 1 a Jan Zamec s Sir Sacher I. 

4. Návrh na schválení finančních příspěvků na MČR 

OV KHO schválil finanční příspěvek na náklady účasti na MČR ve výši 3 000,- Kč za 

každého koně.  

5. Schválení finančních příspěvků na závody v oblasti 

OV KHO schválil příspěvek ve výši 3 000,- Kč za den na závody ve Svobodě nad 

Úpou dne 18. – 19. 8. 2018 a v Čánce dne 14.7. 2018, na které nominoval rozhodčí 

OV KHO.  

 

 

6. Návrh na specializované rozhodčí z KHO 

  

Zápis č.47  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 23. 8. 2018 



OV KHO doporučil jmenování pana Jaromíra Poura a pana Václava Bohdaského 

specializovaným rozhodčím pro drezuru a skoky. 

  

Různé 

- OV KHO projednal a schválil návrh paní Jany Vavříkové – na MČR pro rok 2019 

zajistí vlajku Královéhradecké oblasti. 

- OV KHO schválil vyhodnocení OM endurance. Nejúspěšnější jezdci budou 

vyhodnoceni ze soutěže Z – 40 km konané v Kolesách společně v jedné kategorii. 

Jezdci budou dekorování a odměněni na vyhodnocení nejúspěšnějších jezdců sezony 

v lednu 2019.  

 -OV KHO - zhodnotil memoriál Františka Ventury - děkuje pořadateli TJ Krakonoš 

za uspořádání skokových závodů k 90 letému výročí vítězství Československého 

jezdce Františka Ventury na Olympijských hrách v Amsterodamu. Sportovní akce byla 

velmi dobře organizačně připravena ve spolupráci s ČOV a ČUS kteří se spolupodíleli 

na financování a záštitě těchto závodů.  

- OV schválil dne 5. 8. 2018 per rollan nákup drezurních deček a triček na 

MČR  drezura  

-OV KHO Upozorňuje , že svolávat radu ČJF v červencovém termínu je z důvodu 

letních dovolených nevhodné, zvláště jedná-li se o rozpočet federace, pokud to není 

záměr ke snížení účasti některých členů. Dále zdůrazňuje krátké termíny dodání 

podkladů k jednání rady, jde o důležité body které je nutné dobře prostudovat aby 

nedocházelo k podobným excesům (jako schvalování fin. prostředků JIS)  Schvalovat 

rozpočet v červenci, kdy již je část (neschváleného) rozpočtu například náklady na 

MĆR rozdělena, je nepřijatelné  .  

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 1.9.2018 

Zapsala Svatava Juhászová 

 

 

 


