
 

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

Omluveni:  

Hosté:  

 

Program:                                                                                                                                                 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání.                                                                                                 

2. Došlá pošta od minulého zasedání                                                                                                 

3. Stav finančních prostředků KHO k 27.6.2018                                                                               

4. Účast jezdců KHO na MČR 2018                                                                                                      

5. Schválení vedoucího zástupce na MČR.                                                                                                     

6. Schválení finančního příspěvku                                                                                                    

7. Projednání Mistrovství KHO – disciplína endurance                                                                 

8. Různé 

 

1.  Plnění úkolů z minulého zasedání.                                                                                                  

Všechny úkoly od minulého zasedání  byly splněny.                                                                                                                 

2. Došlá pošta od minulého zasedání.                                                                                               

Veškerá korespondence byla vyřízena sekretářem                                                                          

3. Stav finančních prostředků KHO.                                                                                                  

– stav na účtu KHO k 27.6.2018 je 104.269,-Kč                                                                                

4. Účast jezdců KHO na MČR 2018.                                                                                                   

OV KHO projednal a schválil –pro MČR 2018 tyto jezdce:                                                             

skoky junioři – Veronika Špačková  Landia 1  JK Černožice                                                                    

-                      -  Aneta Páblová – Marlenka  JK Černožice                                                                

drezura junioři – Eva Vavříková -                                                                                                        

5. Schválení vedoucího zástupce na MČR.                                                                                       

OV KHO projednal a schválil p. J. Kupku vedoucím družstva na juniorském MČR, na MČR 

dreura  p. Vavříková                

    6. Schválení finančního příspěvku.                                                                                                    

OV KHO projednal a schválil žádost o příspěvek na ME v drezuře p. Vavříkové ve výši 

5000,-Kč.                                                                                                                                          

7. Projednání podmínek pro Mistrovství KHO – Endurance.                                                          

– OV KHO  projednal a schválil podmínky pro pořádání mistrovství KHO  - endurance a 

stanovil tyto podmínky. Pro první ročník bude společná kategorie pro juniory i seniory. 

Mistrovství se uskuteční v termínu 20.10.2018 v Kolesách, OV zajistí floty, medaile a 

finanční krytí akce do výše 5000,-Kč                                                   

 8. Různé.                                                                                                                                                 

-OV KHO projednal stálé připomínky k porušování VP čl. N9 odst.3  při schvalování termínu 

  

Zápis č.45  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 28. 7. 2018 



závodů v naší oblasti. Konkretně se jedná o stále stejné subjekty, stáj Paradise, JK Přím a JK 

Nechanice které nerespektují ustanovení výše uvedených pravidel. OV navrhuje  důrazně 

upozornit schvalovatele rozpisu p. J. Hupku , že  pokud nebude dodržovat VP bude podán 

podnět DiK k prošetření porušování VP schvalovatele rozpisů z VČO.                                                              

– OV KHO se zabýval stále tristní situací ve VV ČJF- a zásadně nesouhlasí se stavem, který 

panuje v ČJF  - do dnešního dne není schválený rozpočet na rok     2018, není znám výsledek 

o opravě a uzavření účetnictví  roku 2016! není znám výsledek o uzavření účetnictví za rok 

2017! Platební morálka směrem k subjektům je v některých případech i 60 dnů po splatnosti!  

- OV KHO zve všechny jezdce na závody věnované Františku Venturovi, pod záštitou ČOV. 

V letošním roce uplyne 90 let od jeho vítězství s koněm Eliot na olympijských hrách 

v Amsterodamu. OV KHO konstatuje, že osobnosti tohoto významu by měla připomínat na 

různých akcích ČJF, ne jen oblastní výbor. 

 

Zapsal Alek Pejos                 

Svobodě nad Úpou 15. 7. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


