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Omluveni: - 

1. Došlá pošta 

2. Plnění úkolů z minulého zasedání 

3. Stav účtu 

4. Vyhodnocení účasti na MČR  

5. Schválení finanční odměny za účast na MČR 

6. ZZVJ   

7. Různé 

 

 

 

1. Došlá pošta 

- dvě zaměstnankyně sekretariátu ČJF  - paní Procházková a účetní ČJF – paní 

Kolářová ukončily pracovní poměr s ČJF 

- Jednotný systém oblastního projektového rozpočtování – dotaz ze sekretariátu ČJF, 

zda bude nutné některé položky přesunout, nebo bude dosržen původní naplánovaný 

rozpočet 

- žádost  sekretariátu ČJF – sestavit kalendář vzdělávacích akcí Královéhradecké 

oblasti pro rok 2018 

- žádost zástupce subjektu Stáj Malý o zrušení plánovaných hobby závodů z vážných 

technických důvodů 

- nabídka subjektu Sportovní stáj Roudnička na pronájem jejích prostor k pořádání 

závodů, soustředění a dalších akcí KHO 

2. Plnění úkolů z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání byly splněny. 

3. Stav účtu 

Se stavem účtu seznámila OV KHO sekretářka oblasti. K 30. 8. 2017 má OV KHO 

k dispozici 2 230,- Kč v hotovosti, 50 787,- Kč na svém virtuálním účtu u ČJF, díle 

pak rezervu 40 000,- Kč. Celkem tedy 90 787,- Kč. 

4. Vyhodnocení účasti na MČR  

OV KHO konstatoval, že reprezentanti KHO v drezuře, zejména junioři byli 

mimořádně úspěšní, velmi dobře reprezentovali svou oblast. Dále OV KHO projednal 

ne příliš dobrý model postupu do dalších kol pro kategorii skoky – družstva. Kdy do 

druhého kola postupuje na,MČR jen velmi omezený počet družstev. 

5. Schválení finanční příspěvek za účast na MČR 

OV KHO schválil finanční příspěvek za účast na MČR ve výši 3 000,- Kč pro všechny 

účastníky MČR. Dále pak finanční příspěvek 2 000,- Kč pro úspěšné reprezentantky 
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v drezuře. Finanční příspěvek pro Evu Vavříkovou za reprezentaci na ME juniorů ve 

výši 3 000,- Kč. 

6. ZZVJ 

OV KHO schválil pořádání ZZVJ ve Svobodě nad Úpou, kde zároveň proběhne 

oblastní projekt: Příprava na ZZVJ v termínu: 20. – 21. 10., ZZVJ pak následující den 

– 22. 10. 2017. 

7. Různé 

- OV KHO schválil nový subjekt KHO – Stáj Ekipa 

- OV KHO projednal nerespektování všeobecných pravidel článek N9 odst. 2, 

zejména u stáje Fassati, Spolek přátel koní Zaloňov a JK Dolní Přím, kteří 

soustavně porušují výše zmíněná všeobecná pravidla. Po dvou letech marného 

vysvětlování OV KHO podá podnět k disciplinární komisi. Pro OV KHO je 

nepochopitelné, že schvalovatel propozic VČO, člen VV a předseda legislativní 

komise rozpisy závodů těmto klubům schválí v rozporu s platnými Všeobecnými 

pravidly  

- OV KHO pověřil sekretáře zpracováním programu projektů: kapitoly IV. Hobby 

jezdci a začínající závodníci a kapitoly I. Příprava před ZZVJ  

- OV KHO projednal a schválil na žádost VV termín oblastní konference dne 17. 11. 

2017 

 

Ve Svobodě nad Úpou dne 5. 9. 2017 

Zapsala Svatava Juhászová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

info z rozhovoru s panem Tomanem – Alek, výklad stanov, p. Toman – vše projde – 

další Rada až na podzim, včo bez souhlasu na kho pořádá mistrovství, zzvj, usnesení 

konference vymezilo působnost – zatím se Toman nevyjádřil. Kho požaduje 

každopádně rozhodnutí. Až dá vědět – Toman, další možné řešení – rozhodnutí musí 

být do srpna – počkat na postup, co z něj „vypadne“. 

Podepsat nebo ne?  

8. Zprávy z OM KHO 

nebyly naplněny všechny kategorie – karlovarsko, vysočina …, za skoky poslané 

výsledky Neumanovy, mistrovství oblasti v Hořicích – při vyúčtování velký cesťák – 

další příspěvek na cestu – všichni odsouhlasili příspěvek 1 500,- na cesťák rozhodčí - 

Polsko 

9. Nominace na MČR D, J, S 

parkur: pony –  vedoucí Kupka:Verča Špačková – Ela Mana Mou, Ela Agori Mou,  

děti: jednotlivci: 0 

        družstvo: 

vedoucí – Pour 

 Kateřina Savinkovová – Coockie 

  Šmatolán – Vibrace 

Z JK Polsko ?? 

junioři:0 

mladí jezdci:0 

senioři: jednotlivci: stáj subli – 

           Družstva:vedoucí na skoky – Josef Kupka, 

 Klára Motyčková – Dalipa 

Jana Černá- Faith 

Špačková – Volirie, Far Star 

Novotná Alexandra 

drezura: 

vedoucí Dědinová 

Dědinová – Donatela 

Kotyzová Kamila -  

Vojáčková - ? 

 

 

10. Vyplacené příspěvky 

příspěvek na talentovanou mládež – lze vyplatit na soustředění??, pak soustředění na 

podzim, na nákup sportovních pomůcek -?? 

11. Různé 

Německo – 30. 7. -2. 8. Podívej – poslední víkend v červenci, mistrovství Saska – 

12 000,- dotace z kraje, poslat přihlášky do konce týdne, asi se zúčastní Šárka, 

Savinkovová, Šmáťa, Novotná, možná Motyčka – příspěvek max 2 000,- na jednoho 

závody pá, so, ne, Šárka každý den jedno S, poslat seznam jezdců na federaci,  

pokud se někdo přihlásí, musí jet, závody na trávě, licence jezdce stojí 300,-Kč.  



 

praxe – červenec srpen jsme nezasedali – asi bude nutné zasedání mezi – o 

prázdninách – možné termíny -  

Keprt Emil – volal při stěhování ztratil doklady, že byl rozhodčí, trenér, cvičitel, musí 

doložit nějaký doklad, byl členem,  zavolat Rajmotovi –Alek, Bohdaský – zavolá do 

Humpolce a Pelarové 

projednali jsme žádost, ať doloží doklad o činnosti, může požádat Pelarovou – mohla 

by znát, kam „sahnout“, zkusit Buchara -  

úvaha – zda neotevřít kurz pro rozhodčí,  - zeptej se na ZZVJ – koho nominovat odkaz  

– závody Polsko, dej odkaz na stránky,   

Plat sekretáře za první 4 měsíce – 2 500,- vyplatit – říct paní Suché. 

 

 


