
 

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

Omluveni: - 

Hosté: 

 

Program:  

1. Došlá pošta 

2. Plnění úkolů z minulého zasedání 

3. Rozpočet ČJF, rozpočet KHO 

4. Soustředění 2019 

5. Vyhlášení nejlepších sportovců 2019 

6. Konference Královéhradecké oblasti ČJF  

7. Různé  

 

: 

1.      Došlá pošta 

- informace o termínech závodů od JK Dolní Přím a Equicentrum Jaroměř OV KHO bere tyto 
termíny na vědomí, rozhodl stejně jako u termínů závodů ostatních subjektů VČO. 

Upozorňuje, že toto schválení nenahrazuje povinnost  dodržování Všeobecných 
pravidel,(která jsou pro všechny členy ČJF závazná) čl. N9 odst.2.  
„Všechny jezdecké závody musí být pořádány v souladu s pravidly jednotlivých disciplín, 

rozpis závodů včetně termínu a místa jejich konání musí být předem schválen příslušným 
orgánem ČJF (OV oblasti, v níž je subjekt registrován, nestanoví-li pravidla jinak). V 

případě, že se závody mají konat na území jiné oblasti, musí pořadatel před schválením 

rozpisu projednat navrhovaný termín konání závodů s OV oblasti, kde se mají závody 
konat.“  

U závodů, které kolidují v termínech s termíny KHO žádá pořadatele o jejich 
přesunutí jmenovitě: Equicentrum Jaroměř. 22. 6. a 14. 9.  2019, dále JK Dolní Přím 

17. 8. 2019   
 

2.      Plnění úkolů z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání byly splněny. 

 
3.      Rozpočet ČJF, rozpočet KHO 

- Rada ČJF – předseda  seznámil členy OV s podklady na jednání Rady ČJF, která se konala 
13. 12. 2018 v Praze, zástupce naší oblasti se této rady nezúčastnil z důvodu pozdního zaslání 

podkladů pro jednání rady a nesouladu v připraveném návrhu rozpočtu roku 2018 !  na straně 
příjmů a výdajů, stránku rozpočtu ČJF, který není od začátku roku schválen považujeme za 

zásadní pochybení VV ČJF a je příkrém rozporu se stanovami ČJF. 
OV KHO schválil - předložený rozpočet p. sekretářkou OV KHO Královéhradecké oblasti na 
rok 2019, je koncipován obdobně jako v minulém roce, jen kapitola soustředění byla 

navýšena 10 000,- Kč. (viz příloha)  

 
4.      Soustředění 2019 
OV KHO projednal a schválil konání soustředění pro rok2019 -  

  

Zápis č.51  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF  

ze dne 17. 12. 2018 



      v Hořicích v TJ Jiskra Hořice a v TJ Krakonoš ve Svobodě nad Úpou. Soustředění bude 

skokové a drezurní, bude probíhat od poloviny února do konce března.  
termíny od poloviny února do konce března. Termíny :  16. 2. 2019  sobota dohodě 

s jednotlivými trenéry. 
5.      Vyhlášení nejlepších sportovců 2019 

OV KHO schválil tyto navržené sportovce a  jezdce: Veronika Špačková ml., Eva  Vavříková, 

Ema Kopuletá, Kamila Kotyzová, Jan Zamec, Jana Borecká, Marcela Čížková. Zasloužilí 
funkcionáři za Královéhradecký kraj byli navrženi: paní Ila a Heřman Hrdličkovi, pan Jiří 

Herzig, pan Václav Šmatolán, pan Zdeněk Rajmont,,pan Emil Keprt 
OV KHO stanovil termín vyhlášení nejlepších sportovců roku a zasloužilých funkcionářů na 
2. 2. 2018 od 14: 00 v Motelu Arkus v Černožicích. 

 
6.       Konference Královéhradecké oblasti ČJF  

OV KHO stanovil termín konání konference na 9. 2. 2019 od 14:00 v motelu Arkus. Do 25. 1. 
2019 mohou zástupci jednotlivých subjektů zasílat návrhy na předsedu a členy výboru. 

7.   Různé 

- p. Pejos informoval o zprávě  od pana Malinovského, jedná se o otázky na předsedy 
jednotlivých oblastí, které se týkají jejich názoru na fungování ČJF 

-  OV KHO schválil následující program na oblastní konferenci ČJF.  

 
 Program Konference Královéhradecké oblasti ČJF 

1. Zahájení 

2. Schválení pracovního předsednictva 

3. Schválení programu Konference Královéhradecké oblasti ČJF 

4. Volba mandátové a volební komise 

5. Volba návrhové komise 

6. Zpráva mandátové komise 

7. Zpráva o činnosti Královéhradecké oblasti 

8. Volba předsedy Královéhradecké oblasti 

9. Volba členů oblastního výboru 

10. Plán činnosti na rok 2019 

11. Návrh rozpočtu na rok 2019 

12. Diskuze 

13. Usnesení 

14. Závěr 
 

 

 

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 23. 12. 2018 

 

 

 

 



 


