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.3 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF ze dne 25. 4. 2019
Přítomni: A. Pejos, J. Pour, J. Kupka, I. Hrdličková, V. Bohdaský,
Omluveni: Hosté: -

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úkoly z minulého zasedání
Došlá pošta
Informace z celostátní konference ČJF
Schválení vyúčtování soustředění
ZZVJ 26. 5. 2019
Příspěvek na oblastní mistrovství
Informace o školení stavitelů, rozhodčích
Různé

1. Úkoly z minulého zasedání
Úkoly z minulého zasedání byly splněny.
2. Došlá pošta
 p. Blažek – žádost o aktualizaci schvalovatelů závodů v oblastech
 paní K. Richterová – nová, finální verze OPP
 p. Blažek – informace k vyřazování osob ze subjektů

3. Informace z celostátní konference ČJF
P. Pejos a p. Pour informovali členy OV KHO o průběhu celostátní konference ČJF, konané
10. 4. 2019.
Zdůraznili zejména následující z jednotlivých příspěvků:
 Z přítomných delegátů (více než 70) jen 6 vystoupilo v diskuzi – z toho 2 z KHO
 ČJF nepotřebuje finanční prostředky – nabídku 10 milionů ročně, které měl
k dispozici pan R. Benýšek tím, že ho neakceptovala do funkce prezidenta ani do
žádné jiné funkce není možné využít
 Za finanční prostředky, které byly překročeny při financování systému JIS mohla mít
každá oblast jeden kompletní parkur a drezurní obdélník k zapůjčení pro pořadatele
závodů
 M. Ohnheiser vystoupil s poznámkou, že pokud byl manažer skokové komise on,
měli parkuroví jezdci velmi dobré výsledky
 P. Balaštík navrhl právní subjektivitu pro jednotlivé oblasti – usnadnilo by se tak
získávání dotací z krajů, návrh nebyl přijat

4. Schválení vyúčtování soustředění
Členové OV KHO byli seznámeni p. Juhászovou s problematikou vyúčtování
soustředění. Projekt soustředění byl vypracován ke 12. 1. 2019 dle zaslaného
materiálu: Jednotný systém oblastního projektování – OPP 2019. Soustředění
probíhalo od poloviny února do 7. 4. 2019. Na konci března 2019 byl materiál z ČJF
změněn, probíhající program již nebylo možné změnit dle nových podmínek ČJF.
Cílem projektu bylo poskytovat dětem a mládeži co nejvíce pohybových podnětů,
podporovat a soustavně rozvíjet jejich pohyblivost, obratnost, postřeh, rychlost, sílu,
rovnováhu, vytrvalost, souhru s koněm a to vše pod se pod vedením kvalitních trenérů.
Dále příprava dětí umožnila zapojit se do jezdeckého sportu i dětem z různých
sociálních vrstev.
Největší přínos projektu byl, že jako jeden z mála připravoval talentované, ale i děti
méně nadané a postižené.
Vzhledem k tomu, že dle nových podmínek nebylo možné financovat projekt z OPP
( nové podmínky neumožňovaly financování z OPP – ty jsou určeny jen pro děti
s licencí ), OV KHO schválil krytí nákladů spojených se soustředěním z rezervy KHO.
5. ZZVJ – 26. 5. 2019
OV KHO schválil komisi pro ZZVJ ve složení: předseda: Alek Pejos, komisaři: Ila
Hrdličková, Václav Bohdaský.
6. Příspěvek na oblastní mistrovství
OV KHO schválil příspěvek na OM skoky ve výši 20 000,-Kč, drezura 20 000,-Kč,
vytrvalost 5 000,- Kč. OV KHO schválil příspěvek pro pořadatele hobby závodů ve
výši 1 000,- Kč, pro pořadatele národních závodů ve výši 3 000,- Kč.
7. Informace ze školení stavitelů, rozhodčích

OV KHO zhodnotil průběh školení rozhodčích pro drezuru, parkur i všestrannost jako
dobré a přínosné, jako pozitivní OV KHO označil i fakt, že školení je pro účastníky
zdarma. Školení stavitelů parkurů, kterého se účastnili 3 stavitelé z KHO nepřineslo
dle účastníků nic nového.
8. Různé






OV KHO se shodl na formulaci, že nový systém financování je zvláště pro malé
oblasti šikanující, neprůhledný.
OV KHO se jednomyslně shodl, že přestože ČJF má k dispozici velké množství
finančních prostředků, na projekty oblastí zaměřené na širokou základnu dětí
finanční prostředky chybí
OV KHO schválil pořádání hobby závodů ve Svobodě nad Úpou 29. 6. 2019 bez
poplatku za vložení závodů mimo schválený kalendář

Zapsala Svatava Juhászová, ve Svobodě nad Úpou, 1. 5. 2019

