
 

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

Omluveni: - 

 

Program 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Došlá pošta 

3. Rozpočet 2017 

4. Termíny soustředění 

5. Zprávy z Rady 

6. Příprava vyhodnocení  nejlepšího sportovce královéhradeckého kraje za rok 2016 

7. Návrh na doplnění školitelů  KHO 

8. Různé  

 

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

 

2. Došlá pošta 
- informace k novému systému JIS – předáno subjektům - od nového roku bude spuštěn nový 

jezdecký informační sytém 

- OV KHO projednal a schválil termín pořádání  Jarního školení drezurních rozhodčích  dne 

25. 3. 2017, o tento termín požádá drezurní komisi  

- OV KHO projednal a schválil  proplacení faktury JUDr. Karla Poupěte za  zpracování 

návrhu stanov ČJF 

- OV KHO projednal a schválil  proplacení faktury za členství KHO  v  krajském sdružení 

sportovních svazů České unie sportu 

 3. Rozpočet 2017 

OV KHO projednal a schválil návrh rozpočtu na rok 2017 na činnost, rozvoj sportu a 

další.  Dále OV KHO projednal a schválil: dle zůstatku k 31. 12. 2014 na účtu bylo 94 483,04 

Kč, plus průběžná položka za vstupenky na SP v Lipsku 14 000,- Kč, celkem tedy 

108 483,04,- zůstatek za rok 2014. Zůstatek za rok 2015 na účtu KHO byl k 31. 12. 2015 

60 050,25,-Kč plus průběžná položka za vstupenky na SP v Lipsku 15 000,- Kč, celkem tedy 

75 050,25,- Kč. Na základě tohoto vyúčtování žádáme VV, zejména místopředsedkyni pro 

ekonomiku, aby byl upraven zůstatek Královéhradecké oblasti na Radě ČJF a rozdíl, který 

činí 35 050,- Kč byl připsán na účet KHO.   

OV KHO jednomyslně schválil předložený rozpočet pro rok 2017. 

4. Termíny soustředění 2017 
OV KHO projednal a schválil o termíny soustředění v roce 2017: 

·         ve Svobodě nad Úpou: skokové a drezurní soustředění ve dnech:  

       11. 2.,  12. 2., 25. 2.  26. 2.,  11. 3. 12. 3.,  25. 3. 26. 3.  

 – po dohodě s panem Jandourkem ml. Budou ještě přidány další termíny soustředění 

·          v Hořicích: skokové a drezurní soustředění ve dnech:  

18. 2.  19. 2., 4. 3. 5. 3.  

5. Zprávy z Rady 
Pan Pejos seznámil členy OV KHO se všemi dokumenty projednávanými na Radě ČJF, 

zejména s následujícími body:  

  

Zápis č.30  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 8. 12. 2016 



- OV seznámil s odměnami pro úspěšné reprezentanty, jejich trenéry – hlasování o těchto 

odměnách se na radě ČJF zdržel, uvedl, že peníze by měly být směřovány do základních 

článků, pro méně talentované děti.  

-dále informoval o rozpočtu federace, který byl schvalován dodatečně, v rozpočtu nebyla 

uvedena částka 6,9 milionu z ČOV.  

- oblasti mají možnost navrhnout dva nové členy VV – dle nových stanov schválených na 

celostátní konferenci ČJF. P. Pour navrhuje pana Pejose, jako člena VV, který by měl hájit 

zájmy klubů. Hlasování – 4 pro, jeden se zdržel. 

 

6. Příprava vyhodnocení  nejlepšího sportovce královéhradeckého kraje za rok 2016 
OV KHO projednal a navrhl vyhodnocení nejlepších sportovců královéhradecké oblasti dne 

28. ledna 2017 V 14: 30 v motelu Arkus v Černožicích.  

 –příspěvek 2000,-Kč pro vyhlášení nejlepšího sportovce kraje věnuje krajský svaz ČUS  

OV KHO navrhl odměnit tyto zasloužilé členy KHO: J. Malý, J. Kupka, V. Bohdaský, za 

úspěšnou reprezentaci K. Kotyzovou, I. Jančářovou, S. Šimůnkovou, V. Šmatolána ml., V. 

Špačkovou ml. V. Špačkovou, K. Motyčkovou, A. Novotnou, p. Fingra. 

Dále navrhuje na vyhodnocení  pozvat Z. Rajmonta, N. Záliše, P. Škodu, J. Kávu, p. Retra, p. 

Hrnčíře.  

Na čestný odznak ČJF navrhuje: J. Malý, J. Kupka, V. Bohdaský. 

Pokud má kdokoliv návrh na doplnění vyhodnocených jezdců, má možnost doplnit seznam. 

Odeslání pozvánek v termínu 10. 1. 2017 odpovídá S. Juhászová, objednání místnosti zajistí J. 

Kupka, medaile a odměny pro vyhodnocené sportovce zajistí A. Pejos.  

7. Návrh na doplnění školitelů  KHO 
OV projednal a navrhl školitele trenérů a instruktorů: 

- ing. Šárka Dědinová – pro drezuru – praxe i teorie    

A. Pejos  - i jako školitel pro rozhodčí - - - A. Pejos – pro rozhodčí v  disciplíně skoky a 

všeobecná pravidla, školitel pro stavitele tratí 

- Phd. A. Novotná – školitel pro trenéry a instruktory - výběr koně pro jezdce, anatomie, 

fyziologie  

8. Různé 
- OV KHO projednal a pověřil p. Hrdličkovou dojednáním návštěvy OV u pana JUDr. 

Buchara – vzhledem k zdravotnímu stavu nebude možné ho již pozvat na vyhodnocení 

sportovců a zasloužilých členů. OV KHO chce alespoň touto cestou poděkovat za jeho 

celoživotní práci pro jezdecký sport. 

– OV KHO  obdržel termíny sportovních akcí od subjektů ...... . OV KHO žádal o zaslání 

termínů závodů a hobby závodů pro sestavení kalendáře závodů na rok 2017 k 28. 10. 2016 

od subjektů , které mají sídlo na území KHO, ale nejsou jejími členy. Vzhledem k tomu, že 

při schůzce pořadatelů závodů KHO nebyly tyto termíny k dispozici,  budou mít prioritu vždy 

akce subjektů KHO. KHO bude postupovat  v souladu s všeobecnými pravidly článek N9, 

ods. 3. 

 

Oblastní výbor Královéhradeckého kraje přeje všem krásné prožití vánočních svátků, hodně 

zdraví, štěstí v osobním, profesním i sportovním životě. 

 

 

Zapsala Svatava Juhászová 

Ve Svobodě nad Úpou 12.12.2016 


