Zápis z mimořádného zasedání VV ČJF - dne 31.10.2012
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková,
ing.Milan Theimer
Hosté: ing.Zdena Motyginová, JUDr.Petr Toman
Omluvena: Gabriela Křístková

1. VV ČJF projednal zápis z posledního jednání 10.10.2012.
2. VV ČJF projednal možnost další spolupráce s redakcí časopisu Jezdectví na pořádání akce
Koně na Žofíně. Galavečer se bude konat 2.3.2013. ing.Motyginová informovala VV ČJF o
vysokých nákladech na pronájem paláce na Žofíně a navrhuje pozměnit scénář večera. VV
ČJF 14.11.2012 projedná konkrétní návrh, který zašle ing.Motyginová a rozhodne o výši
finančního příspěvku ze strany ČJF.
3. Zkoušky rozhodčích v oblasti H se konají 19.-20.1.2013 ve Frenštátě p.R. /změna termínu a
místa/. Komise byla jmenována na jednání VV ČJF 18.9.2012.
4. Valné hromady ČSTV (1.12.2012 v Nymburce) se za ČJF zúčastní ing.Theimer. Cestovné
hradí ČJF.
5. VV ČJF schválil cestu D.Denkové 3.11.2012 do Holešova na galavečer Zlínské oblasti.
6. VV ČJF udělil na základě žádosti oblasti čestný odznak Mgr.Jaroslavu Sedláčkovi, ing.Karlu
Regnerovi a Jaroslavu Hupkovi.
7. VV ČJF projednal zápisy z OV oblasti F – 12.9.2012 a 3.10.2012.
8. D.Denková informovala o výzvě, kterou zaslala zpracovatelům výsledků, aby do 31.10.2012
zaslali své připomínky k programu Gallop. Bylo rozesláno přes 100 emailů, zpět přišly
odpovědi od cca 10% uživatelů. Bude zpracováno a předáno firmě ACE Desing. Velmi často
se ale jedná o otázky, které souvisí s neznalostí programů a v některých případech i pravidel.
Konstruktivní připomínky budou zapracované do aktualizace 2013.
9. ing.Pecháček informoval o poradě předsedů svazů (24.10.2012) a předvolebním jednání
s kandidátem na předsedu ČOV ing.Jiřím Kejvalem (18.10.2012)
10. ing.Metelka odevzdal návrh na změnu podmínek pro udělování výkon.odznaků. Bude
projednáno na VV ČJF 14.11.2012
11. J.Malinovský zaslal návrh na spolupráci a vyhlášení cen při jezdeckém galavečeru 2.2.2013
v Radiopaláci v Praze. Bude projednáno na VV ČJF 14.11.2012.
12. ing.Metelka předložil pokyn manažerům k termínům pro překlad a úpravu pravidel 2013.
viz.příloha.
13. D.Denková zpracovala na základě návrhů manažerů komisí způsob dočerpání zbývajících
prostředků pro disciplíny. Prostředky je třeba vyčerpat a vyúčtovat nejpozději do 28.11.2012.
V příloze zápisu je seznam dle disciplín. Dále předložila návrh na vyplacení mimořádného
příspěvku pořadatelům MČR a MZ 2012. Schváleno VV ČJF. Bude předloženo Radě
k jednání.
14. D.Denková představila návrh na vytvoření programu, který napomůže a usnadní oblastním
sekretářům i účetní ČJF evidenci financí a dokladů. Program bude vypracován ing.Petrem
Koubou. Návrh smlouvy mezi ČJF a ing.Koubou byl vytvořen ve spolupráci
s JUDr.Tomanem. (Cena programu činí 102000,- Kč za 12 instalací, po dobu záručního roku
do 31.12.2013 bude servis prováděn zdarma, od 1.1.2014 bude servis hrazen ČJF ve výši 430,Kč za hodinu + cestovné). Schváleno VV ČJF.
15. B.Rejnek přeloží manuál FEI pro stewardy. (do 12/2012) Ing.Metelka upozorňuje na nové
materiály na webu FEI týkající se stavby parkurů a informoval manažera skokové komise.
16. ing.Metelka přednesl požadavek, aby na pozici hlavního stewarda u FEI (tzv.General Steward)
byl vystřídán B.Rejnkem. GS zašle návrh na změnu na FEI.
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17. Členové VV ČJF obdrželi email s připomínkami k ZZVJ od p.Blažka – již je v jednání se
vzdělávací komisí ČJF.
18. ing.Mestenhauser rozeslal materiál týkající se Styl šampionátu 2013. Jednání o průběhu
dalšího ročníku, pravidlech apod.je věcí skokové komise, která se přiklání k tomu, aby do
vypisování kval.kol a celkové organizace byly zapojeny hlavně oblasti.
19. JUDr.Říhová informovala o chystaném školení pro paradrezurní jezdce a rozhodčí, v termínu
1.-2.12.2012 v Herouticích, pod vedením britského trenéra Cliva Milkinse. Bude hrazeno buď
z rozpočtu paradrezury nebo drezurní komise.
20. JUDr.Říhová předložila VV ČJF návrh na zkrácení doby opakování praktické části ZZVJ z 6
měsíců na 2-3 měsíce. VV ČJF zvážil možnost změny u opakovaných zkoušek ZZVJ a
hlasováním rozhodl, že absolvovat jak praktickou, tak teoretickou část je možné min.2 měsíce
po nepodařeném pokusu splnit ZZVJ. (pro: D.Denková, ing.Pecháček, Dr.Říhová – proti:
ing.Metelka, ing.Theimer)
21. A.Terber přednesl návrh včetně šesti cenových nabídek na vyhotovení identifikačních karet
členů ČJF (licentovaných i bez licencí). VV ČJF schválil nabídku Cardhouse 2. Podrobnosti
(jako možnost bonusů pro držitele karty, administrativní a zabezpečení atd.) je v jednání.
Návrh bude předložen Radě.
22. Ke dni 31.10.2012 (dle aktualizovaných informací z 1.112012) nepředložily návrh rozpočtu
pro rok 2013 tyto oblasti: A, F, K a tyto disciplíny: reining, voltiž.

Přílohy:
-

zápis z oblasti F – 12.9., 3.10.2012
rozpis výdajů jednotlivých disciplín z nevyčerpaných prostředků
pokyn manažerům s termíny pro úpravy národních pravidel a překlad pravidel FEI
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