
 

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 25. 4. 2018. 
          4. Schválení vyúčtování soustředění 

          5. ZZVJ Svoboda 2018. 
          6. Informace o průběhu školení rozhodčích 

          7. Příprava OM 2018 
          8. Dopis od VV 
          9. Různé       
          

 
 
 

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

  
2.         Došlá pošta od minulého zasedání. 

- informace z ČJF - ČUS a ČOV se dohodly na koordinaci některých akcí v rámci 

konání letošního Všesokolského sletu a oslav 100 let české státnosti. Jednou z aktivit 
je možnost účasti nesokolských sportovních klubů na krajských prezentacích a 

pódiových vystoupení v Praze v rámci sletového týdne. Jedná se o zajímavou 
příležitost pro sporty, jejichž součástí jsou pódiová vystoupení, ale také pro další 
prezentace sportovních odvětví typu basketbal 3x3, ukázky úpolových sportů a 

bojových umění, nebo představení talentů kolektivních sportů (driblování míčem 
apod.) a sportu pro zdravotně postižené sportovce. 

- informace od pana Kunzla - k 1. březnu nastoupila nová účetní pí Štolzová,  bohužel 
v této chvíli je již pátý týden na nemocenské a rozhodli jsme se, že  nebudeme ve 
spolupráci dále pokračovat. 

          V posledních   týdnech se kolegyně pí Helena Richterová a  sl. Jana Dušková 
intenzivně věnují zpracování zpožděného proplacení cestovních příkazů, 

vyúčtování  akcí v rámci OPP a došlých faktur. Je naším cílem do konce tohoto týdne 
zajistit proplacení  všech   věcně i formálně kompletních dokladů. Teprve poté 
proběhne jejich zaúčtování a tedy i promítnutí do účetnictví  a náhledů za Vaše oblasti. 

          - TJ Start Hořice - pan Šubrt – žádost o schválení termínů závodů na den 12. 5. 2018 a 
na všechny další termíny. 

          OV KHO schválil termín 12. 5. 2018,  OV KHO žádá subjekt TJ Start Hořice, aby 
postupoval  dle Všeobecných pravidel čl. N9 odst. 2 

          
 
 

  
3.         Stav finančních prostředků KHO k 25. 4. 2018 

 

Zápis č. 44  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 25. 4. 2018 



          Stav účtu KHO k 28. 2. 2018 je 104 269 Kč, plus 30 000 Kč určených primárně na 

Oblastní projektovou podporu. 
 

 
4.         Schválení vyúčtování soustředění 
          OV KHO schválil vyúčtování soustředění dle předložených dokumentů, které 

proběhlo v měsících únoru a březnu 2018. Po doplnění faktur bude odesláno na 
sekretariát ČJF. Zároveň OV KHO schválil navýšení rozpočtu z OPP na soustředění z 

20 000 Kč na 30 000,-Kč. 
  

5.         ZZVJ ve Svobodě nad Úpou 2018 

          OV KHO schválil program oblastního projektu "Příprava na ZZVJ" a jmenoval 
komisaře na ZZVJ 27. 5. 2018 - Alek Pejos, Václav Bohdaský a Jaromír Pour. 

V oblastní projektu "Příprava na ZZVJ" byl pověřena vedením teoretické přípravy 
Svatava Juhászová, drezurní přípravy Jaromír Pour, skokové přípravy Alek Pejos, 
předvádění koně, pohyb na jízdárně  Ila hrdličková, první pomoc Jan Juhász. 

         ZZVJ otevřeny pro členy všech oblastí a poplatek za zkoušku je 500. 
 

 
 

6.         Informace o průběhu školení rozhodčích 

OV KHO schválil vyúčtování školení rozhodčích pro drezuru, skoky i všestrannost 
- vyúčtování k nahlédnutí u sekretáře oblasti. Školení zhodnotil OV KHO ze strany 

lektorů jako profesionálně vedené. 
  

7.         Příprava OM 2018 

OM KHO se koná v Hořicích dne 2. 6, drezury v Hořicích, floty a medaile  zajistí 
Jaromír Pour. Za organizaci a přípravu OM pro disciplínu drezura a skoky zodpovídá 

pořadatel. Se souhlasem rodiny je OM v drezuře vypsáno jako memoriál JUDr. 
Bohuše Buchara. 

            OV KHO schválil příspěvek na pořádání OM skoky ve výši 10 000 a na OM drezury             

            příspěvek  ve výši 10 000,- Kč.  
  

8.         Dopis od VV ČJF 
Předseda KHO, pan Alek Pejos přečetl odpověď na návrh na změnu všeobecných 
pravidel, zjednodušení článku N9. OV KHO očekával odpověď od legislativní komise, 

odpověď  však zaslala paní prezidentka, ing. Olga Plachá, její reakce postrádala 
odbornost k danému návrhu. OV KHO sestavil a schválil odpověď paní prezidentce 

Plaché. 
  
  

9.         Různé       
-           OV KHO schválil otevřený dopis panu Martinovi Blažkovi,  reakci OV KHO na jeho 

vyjádření pana Blažka na sociálních sítích. 
-           OV KHO se se zaobíral otázkou, proč jsou jmenování jen někteří školitelé z 

některých oblastí, návrh OV KHO   VV ČJF již třetí rok neschválil, ani nezdůvodnil 

neschválení. 
  

 OV KHO projednal již dvouleté problémy s vedením účetnictvím ČJF ( Centrály). Vzhledem 
k těmto problémům by VV  měl zvážit setrvání ve funkci, nebo nalézt jiné řešení - najmutí 



účetní firmy. OV KHO navrhuje a bude prosazovat, aby každá oblast měla svůj podúčet, tak 

jak to bylo do roku 2015 
- OV KHO projednal kolizi termínů závodů dne 25. 8. 2018 v Královéhradecké oblasti, 

v tomto termínu pořádá závody JK Metuje a EQUICENTRUM – Jaroměř. OV KHO neschválí 

konání závodů v tomto termínu pro EQUICENTRUM – Jaroměř a žádá o přesunutí závodů na jiný 
termín.  
 
 
 

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

 
 


