
                     Přípravný výbor pro ustavení Královéhradecké oblasti ČJF 

 

 

Vážení sportovní přátelé, 

 

 

Jménem přípravného výboru si Vás dovolujeme seznámit s usnesením celostátní Konference  

ČJF ve Spolkovém domě v  Humpolci dne 14. 5. 2013. 

Na této konferenci byla ustavena nová Královéhradecká oblast ČJF k 1. 1. 2014.  

Působnost nové oblasti bude v celém Královéhradeckém kraji, působnost stávající 

východočeské oblasti bude pouze v Pardubickém kraji! 

 Konference uložila přípravnému výboru pro ustavení Královéhradecké oblasti ve spolupráci 

s VV ČJF . 

 

1. Předložit do 31. 12. 2013 VV ČJF počet subjektů kteří vstoupí do nové KHK oblasti. 

 

2. Na základě počtu subjektů v nové oblasti provést delimitaci majetku k 31. 12. 2013 za 

účasti VV ČJF a VČO. 

3. Do 28. 2. 2014 zvolit dle stanov ČJF nový výkonný výbor a vypsat výběrové řízení na  

sekretáře nové oblasti.  

 

   Jsme přesvědčeni, že převážná část subjektů ČJF působících na území Královéhradeckého 

kraje zcela logicky vstoupí do nové oblasti. Nabízíme zásadní změny např. v delegování 

rozhodčích na závody, vedení celé oblasti, přehledné financování všech aktivit v nové oblasti.  

V působnosti nové Královéhradecké oblasti bude od 1. 1. 2014 i schvalování rozpisů 

jezdeckých závodů i hobby soutěží pro subjekty v Královéhradeckém kraji, i když 

zůstanou ve východočeské (Pardubické) oblasti.  Je pro nás logické, reprezentovat kraj, ve 

kterém žijeme a který podporuje i naše sportovní aktivity. Královéhradecký kraj podporuje 

sport značnými finančními prostředky, v roce 2012 to byla částka asi 4,5 mil. Kč. 

  Věříme, že většina subjektů vstoupí do nové Královéhradecké oblasti ČJF. 

 Na Konferenci ČJF v Humpolci bylo zcela jasně definováno, že od roku 2015 bude složení a 

působnost oblastí zcela v souladu se státoprávním uspořádáním České republiky a bude 

navazovat krajská uspořádání České unie sportu. 

Další informace o vzniku nové Královéhradecké oblasti najdete na: www.khk-js.cz 

 

 

 

Za přípravný výbor Královéhradecké oblasti: 

 

Josef Kupka  tel: 603 711 574 

Jaromír Pour  tel: 776043305 

Ila Hrdličková  tel: 495 536 329 

 Alek Pejos  tel: 603826660 

 

 

 

V Černožicích 29. 5. 2013 

 

 

 



Přípravný výbor pro ustavení Královéhradecké oblasti  ČJF 

 

 

Subjekt  MFO  č. ………… ……………………..   

 

 

Souhlasím se vstupem do nově ustavené Královéhradecké oblasti ČJF. 

 

Jméno:  ………………………………………..    

 

Podpis - razítko: ……………………………… 

 

 

Dne: ………………………………………….. 

 

 

 

 


