
 

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

Omluveni: - 
Hosté: - 

 

Program:  
1. Plnění úkolů z minulého zasedání. 

      2. Došlá pošta od minulého zasedání. 
      3. Stav finančních prostředků KHO k 24. 5. 2018. 

            4. Příprava a technické zabezpečení oblastních mistrovství KHO drezura, skoky 

            5. Zprávy z Rady a VV ČJF. 
            6. Různé 

 

1.         Plnění úkolů z minulého zasedání. 
          Úkoly z minulého zasedání byly splněny. 

  
2.         Došlá pošta od minulého zasedání. 

- korespondence sekretáře s nově vzniklým subjektem „Stáj Vlčice“, zadávání osob a 

koní do systému JIS 
      - VV rozhodl o změně podmínek pro udělování Sportovního odznaku Pony - viz. 

příloha. 
          

 

3.         Stav finančních prostředků KHO k 24. 5. 2018 
          Stav účtu KHO k 28. 2. 2018 je 104 269 Kč, plus 30 000 Kč určených primárně na   

Oblastní projektovou podporu. 
 
 

 
4.      Příprava a technické zabezpečení oblastních mistrovství KHO drezura, skoky    

  
      Pan Pour seznámil se stavem přípravy OM, se zajištěním technického vybavení 

(obdélník, místo pro rozhodčí…). Floty, poháry, medaile a ceny zajistí TJ Jeřice.  

Za zajištění podmínek pro konání OM KHO  skoky dne 7. 7. 2018 odpovídá TJ 
Krakonoš. 

  
5.         Zprávy z Rady a VV ČJF 
       Pan Pejos informoval o zrušení Rady ČJF dne 9. 5., náhradní termín zatím nebyl 

oznámen.  Nejbližší Rada ČJF by měla projednat doplnění VV ČJF – paní Bůžkova 
jako zástupce pro ekonomiku a paní Šálková na místo člena VV. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Zápis č. 45  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 24. 5. 2018 



 

 
6.   Různé       

- OV KHO projednal možnost uspořádání OM KHO  v disciplíně endurance, v Kolesách 20. 10. 2018. 

Projednáním s jezdeckým spolkem Kolesa  byla pověřena Ila Hrdličková 
- OV KHO se zabýval stávajícím   Přestupním řádem ČJF. OV KHO navrhuje VV ČJF         

změnu - pokud někdo žádá o přestup do jiného subjektu,  musí tento přestup odsouhlas it 
stávající subjekt tak, aby byly vyrovnány případné závazky k  původnímu subjektu. Navíc 
přestup, kdy člen nemusí svůj záměr přestoupit do nového subjektu ani oznámit je v  rozporu  s 

etickými pravidly i pravidly slušnosti.  
- OV KHO se zabýval stavem  účetnictví ČJF za rok 2017, protože k dnešnímu dni nebyla 

zveřejněna účetní uzávěrka roku 2017, OV KHO tak dává podnět KRK k prošetření účetnictví 
za  roku 2017 

 
 

 
Zapsala Svatava Juhászová 
 
Ve Svobodě nad Úpou dne 1. 5. 2018 

 
 


