
ZÁPIS 

Zápis z konference Východočeské oblasti České jezdecké 

federace konané dne 16. 2. 2013 v penzionu Vasury Kolesa 

Přítomné delegáty a hosty přivítala v 11,00 hodin předsedkyně oblasti ing. Lenka Gotthardová. 

Konstatovala, že se prezentovalo 48 delegátů. 

Proběhla volba návrhové komise ve složení: Oldřich Sojka, Václav Novotný st., Luděk Horký 

Z pléna vzešel návrh na jmenování Aleka Pejose. Hlasováním nejvíce hlasů získal V. Novotný st. -42 

hlasů, O. Sojka-41 hlasů, L. Horký-34 hlasů, A. Pejos-8 hlasů. 

Návrhová komise tedy pracovala ve složení: Oldřich Sojka, Václav Novotný st., Luděk Horký 

Proběhla volba mandátové komise ve složení: ing. Markéta Kvapilová, Zdeněk Bittl, Ila Hrdličková 

Pracovní předsednictvo bylo schváleno ve složení: Ing. Lenka Gotthardová, Jaroslav Hupka, Jiří 

Skřivan ml., Jaromír Pour, Jiří Soukup.  

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Sláma, ing. Vladimír Zvěřina 

Návrh programu byl doplněn o bod č. 8: ustanovení Přípravného výboru Královéhradecké oblasti ČJF. 

Ing. Gotthardová přednesla zprávu o činnosti. 

Jaroslav Hupka přednesl zprávu o majetku. 

Jaroslav Kosař přednesl zprávu o hospodaření 

Alek Pejos přednesl zprávu o ustanovení Přípravného výboru Královéhradecké oblasti ČJF. 

V průběhu zasedání se ještě dostavili zástupci 2 subjektů, celkem se tedy konference účastnílo 

50 zástupců subjektů. 

Diskuze: 

Ing. Theimer informoval o připravovaném zvýšení členských poplatků. 

Václav Novotný st. přednesl zprávu o činnosti rozhodčích a informaci o tvorbě rozpisů. 

Oldřich Sojka informoval o kategorizaci soutěží a informaci o Styl šampionátu. 

Ing. Zvěřina objasnil důvody svého odvolání z funkce sekretáře oblasti. 

J. Pour přednesl otevřený dopis Přípravného výboru Královéhradecké oblasti ČJF. 

Z. Dušek hodnotil doškolování cvičitelů s D. Čápovou, žádal o lepší informovanosti ohledně 

členských poplatků ČJF a lepší informovanost na webových stránkách oblasti. 

Z. SIáma apeloval na nahlášení všech závodů před schůzkou pořadatelů a dodržování dohodnutých 

termínů závodů. 

L. Horký žádá pořadatele závodů, aby odesílali včas výsledky na centrálu a pohlídali si správné 

zveřejnění na stránkách ČJF. 

M. Fiala hodnotil průběh jezdeckých soustředění a doporučil účast na soustředěních pouze s 1 koněm 

z důvodu umožnění účasti co nejvíce jezdců. 

Z. Bittl požadoval informace o výši plnění z úrazové pojistky ČJF. 

Zapsal: Jaroslav Kosař  Ověřil: Zdeněk Sláma 

Ing. Vladimír Zvěřina 

 

 


