Královéhradecká oblast ČJF
Sekretářka: Mgr. Svatava Juhászová, Rýchorské sídl. 121, 542 24 Svoboda nad Úpou
tel: 603 370 574, email: oblast.kralovehradecka@cjf.cz, jsvatava@seznam.cz

Zápis č.2 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF ze dne 28. 3. 2019
Přítomni: A. Pejos, J. Pour, J. Kupka, I. Hrdličková, V. Bohdaský,
Omluveni:
Hosté:

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plnění úkolů z minulého zasedání
Došlá pošta
Informace o rozpočtu a jednání Rady ČJF
ZZVJ – přípravný kurz - školitelé
STP - drezura
Různé

1. Plnění úkolů z minulého zasedání
Úkoly z minulého zasedání splněny.
2. Došlá pošta
 p. Richterová– reakce na dotazy ohledně podmínek čerpání OPP – budou upřesněny po
schválení Radou ČJF, která bude 20.března
 p. Blažek – povinnost sekretářů zkontrolovat fotografie v JISu u všech členů oblasti,
zejména u funkcionářů tak, aby odpovídali zásadám o vkládání fotografií
 paní K.A.Magnna – změna u ZZVJ v komplexním dokumentu pro vzdělávání – návrat
k původní úloze ZZVJ – Z1
 p. P.Dušková – text emailu:
„V příloze zasíláme termíny závodů k projednání. Prosíme o informaci o doručení a
projednání do 15.4.2019. (v případě, že neobdržíme žádnou reakci do tohoto data,
budeme považovat za projednané“
 P. Marie Mašková - žádost o pomoc při tvorbě diplomové práce

3. Informace o rozpočtu a jednání Rady ČJF
Pan Pejos informoval členy OV KHO o jednání Rady dne 20. 3. 2019. Rozpočet ČJF je na
několika různých listech, což komplikuje orientaci v jednotlivých položkách, snad ne
záměrně. Některé výdaje jsou dle p. Pejose nadnesené – např.: 700 000,- na pořádání MČR,
pro 4 střediska SCM celkem 6,8 milionu ( 5,8 milionu z MŠMT, 1 milion z rozpočtu ČJF), 5
milionů na reprezentaci (2,5 milionu od státu, 2,5 milionu z ČJF). I z těchto důvodů p. Pejos
s rozpočtem nesouhlasil, dále není přesně dáno, co se pod některými výdaji skrývá konkrétně,
nejsou konkretizovány jednotlivé částky. Z ČOV 7,5 milionu pro děti do 18 let, ne pro
talentované děti.
Dále v programu Rady ČJF chyběly návrhy na funkce do VV a jednotlivých komisí, které se
budou volit na Radě ČJF.

4. ZZVJ – přípravný kurz – školitelé
OV KHO schválil na Přípravu na ZZVJ tyto lektory: skoky – A. Pejos, drezura: J. Pour,
předvádění koně, pohyb na jízdárně: I. Hrdličková, pedagogický dozor, teorie: S. Juhászová,
zdravověda: T. Brandejská
5. Sportovně technické podmínky pro oblastní mistrovství 2019

kategorie
děti
junioři
mladí jezdci
senioři

skoky
Z
ZL
L*
L**

drezura
Z
Z
L
S

vytrvalost
Z – 40 km
Z
Z
Z

6. Různé
 OV KHO schválil nominaci ing. M. Theimera na člena disciplinární komise
 OV KHO schválil nákup smuteční kytice na poslední rozloučení s panem Z. Rajmontem
 OV KHO schválil nový subjekt – TJ Zámecký hřebčín
Zapsala Svatava Juhászová, ve Svobodě nad Úpou, 5. 4. 2019

