
 

Zápis č.1 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF ze dne 28. 2. 2019  
 

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

 
 

Program 

1. Došlá pošta 

2. Příprava školení rozhodčích (Jarní školení drezurních rozhodčích, refreshing pro skoky, 

všestrannost) 

3. Sportovně technické podmínky pro OM 2019 

4. ZZVJ – přípravný kurz, ZZVJ 

5. Rozdělení kompetencí v novém oblastním výboru 
6. Různé 

 

 

 

 

1. Došlá pošta 

 p. Žoch – možnost reklamace platby v JIS prodloužena na 14 kalendářních dnů 

 p. Blažek – informace k nové funkci JIS – pokud je v systému správná emailová adresa, 

zašle upozornění na nutnost refreshingu pro jednotlivé funkce 

 paní K. Richterová – tabulka k rozpočtu na rok 2019  

 fa. Kamír – nabídka sponzorských balíčků pro pořadatele závodů – přeposláno 

pořadatelům  

 paní K.A.Magnna – informace k změnám v komplexním dokumentu pro vzdělávání  

 paní Tázlerová – informace k vyúčtování za rok 2018  

 paní Jiroutová  - platný seznam školitelů 

 JK J + M Čánka – email z 30. 1. 2019, informace o termínech závodů spolu s žádostí o 

odpověď do 31. 1. 2019  

 paní K.A.Magnna - žádost o zaslání plánu vzdělávacích akcí na rok 2019 
 

 

2. Příprava školení rozhodčích (Jarní školení drezurních rozhodčích, refreshing pro skoky, 

všestrannost) 
OV KHO schválil termín 28. 3. 2019 pro školení rozhodčích v disciplíně skoky, všestrannost, 

lektoři: ing. Jaroslav Pecháček, ing. Jan Metelka, ing. Antonín Klauz, 23. 1. 2019 Jarní školení 

drezurních rozhodčích, lektorka MUDr. Helena Žižková. Zajištěním místnosti v Motelu Arkus 

v Černožicích pověřena Svatava Juhászová.  

 

 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 

mailto:oblast.kralovehradecka@cjf.cz


3. Sportovně technické podmínky pro oblastní mistrovství 2019  

 
 

kategorie skoky drezura 
 /úlohy budou upřesněny dle nového seznamu úloh/  

vytrvalost 

děti Z Z Z – 40 km 

junioři ZL Z Z 

mladí jezdci L* L Z 

senioři L** S Z 
 

 

 

4. ZZVJ – přípravný kurz, ZZVJ 
OV KHO schválil uspořádání přípravného kurzu pro ZZVJ ve Svobodě nad Úpou ve dnech 8. 

5. a 25. 5. 2019, pověřil zpracováním programu Svatavu Juhászovou. 

OV KHO schválil datum konání ZZVJ na 26. 5. 2019 ve Svobodě nad Úpou, další ZZVJ 

budou v KHO v říjnu, přesné datum i místo bude schváleno do 31. 8. 2019. 

 

5. Rozdělení kompetencí v novém oblastním výboru 

OV KHO projednal rozdělení kompetencí v novém OV a schválil je takto: 

předseda OV KHO – Alek Pejos 

místopředseda OV KHO – Josef Kupka 

člen OV KHO odpovědný za sport – Jaromír Pour 

člen OV KHO odpovědný za vzdělávání – Václav Bohdaský 

člen OV KHO odpovědný za schvalování rozpisů závodů – Ila Hrdličková 
 

 

6. Různé  

 OV KHO žádá VV ČJF i informaci, kdo schválil finanční prostředky na další doplnění 

modulu vzdělávání v JIS, kolik finančních prostředků bylo schváleno a kolik reálně 

vynaloženo za toto rozšíření.  

 OV KHO žádá VV ČJF o odpověď, kdo schválil dotaci 500 000,- Kč na Zimní pohár, kde 

je tato položka v rozpočtu na rok 2018 

 OV KHO zatím nemá k dispozici zdůvodnění, proč nebyla ani po 4 letech akceptována 

změna Všeobecných pravidel, kterou OV KHO navrhuje, žádá proto o písemné 

zdůvodnění členy VV ČJF i členy legislativní komise 

 OV KHO schválil žádosti 1. termín pro pořádání závodů JK J + M Čánka 

 
 
Zapsala Svatava Juhászová, ve Svobodě nad Úpou, 3. 3. 2019 

 


