Zápis č. 33 ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF
ze dne 23. 3. 2017

Přítomni: A. Pejos, J. Pour, V. Bohdaský, J. Kupka, I. Hrdličková
Omluveni: Hosté: Ticháček, Motyčka
Program
1. Plnění úkolů z minulého zasedání.
2. Došlá pošta od minulého zasedání.
3. Stav finančních prostředků KHO k 28.2.2017
4. Školení rozhodčích v KHO.
5. Projednání financování KHO z rozpočtu ČJF pro rok 2017.
6. Projednání schválení termínu závodů z jiných oblastí dle VP čl. N9.
7. Příprava projektu ZZVJ květen 2017 Svoboda nad Úpou.
8. Různé
1. Plnění úkolů z minulého zasedání.
- úkoly z minulého zasedání splněny
2. Došlá pošta od minulého zasedání.
- žádost o schválení termínů závodů od JK Hradec Králové, JK Hustířany, JK Sobotka. OV
KHO projednal a jednomyslně tyto termíny schválil. OV KHO byl seznámen s odpovědí pana
Hupky, jako předsedy legislativní komise, OV KHO nesouhlasí s odpovědí, chybí v ní
zdůvodnění zamítnutí této změny.
3. Stav finančních prostředků KHO k 28.2.2017.
- viz příloha
Pan Ticháček navrhl kontrolu nezávislé účetní vzhledem k chybějící záloze 35 000,- Kč, OV
KHO již několikrát žádal vysvětlení, proč tato částka chybí v rezervě KHO.
4. Školení rozhodčích v KHO.
Jarní školení drezurních rozhodčích proběhne 25.3.2017 od 10:00 hod.
Pan J. Kupka zajistil místnost.
Školení rozhodčích pro skoková, všeobecná a všestrannost pravidla proběhne na konci měsíce
dubna. Termín bude upřesněn podle časových možností lektorů.
P. I. Hrdličková a p. H. Hrdlička se zúčastní školení rozhodčích pro spřežení v Měticích.
5. Projednání financování KHO z rozpočtu ČJF pro rok 2017.
OV KHO projednal návrh rozpočtu ČJF. Jednotlivé projekty, které byly podané na Radu
ČJF budou zveřejněny po schválení výše jednotlivých položek
6. Projednání schválení termínu závodů z jiných oblastí dle VP čl. N9.
OV KHO projednal dopis od Equicentrum Fassati, zkonstatoval, že jejich email není žádost
na jednotlivé termíny, jen jejich oznámení. Navíc došlo ke střetu termínů OM VČO a OM
KHO HK. OV KHO nesouhlasí s termínem 10. 6. pro drezurní mistrovství, toto chování je od
VČO nesportovní.

7. Příprava projektu ZZVJ květen 2017 Svoboda nad Úpou.
Projekt příprava na ZZVJ proběhne 13. 14. 5 ve Svobodě nad Úpou, zúčastnit se může
kdokoliv, OV KHO v rámci tohoto projektu uskuteční pro účastníky projektu zkoušky
nanečisto, odbourá se tak stres zejména u dětí.
8. Různé
- OV KHO schválil nové členy ČJF
- OV KHO schválil nový subjekt JSK Dolní Dvůr
Ve Svobodě nad Úpou dne 1. 4. 2017
Zapsala Svatava Juhászová

info z rozhovoru s panem Tomanem – Alek, výklad stanov, p. Toman – vše projde –
další Rada až na podzim, včo bez souhlasu na kho pořádá mistrovství, zzvj, usnesení
konference vymezilo působnost – zatím se Toman nevyjádřil. Kho požaduje
každopádně rozhodnutí. Až dá vědět – Toman, další možné řešení – rozhodnutí musí
být do srpna – počkat na postup, co z něj „vypadne“.
Podepsat nebo ne?
1. Zprávy z OM KHO
nebyly naplněny všechny kategorie – karlovarsko, vysočina …, za skoky poslané
výsledky Neumanovy, mistrovství oblasti v Hořicích – při vyúčtování velký cesťák –
další příspěvek na cestu – všichni odsouhlasili příspěvek 1 500,- na cesťák rozhodčí Polsko

2. Nominace na MČR D, J, S
parkur: pony – vedoucí Kupka:Verča Špačková – Ela Mana Mou, Ela Agori Mou,
děti: jednotlivci: 0
družstvo:
vedoucí – Pour
Kateřina Savinkovová – Coockie
Šmatolán – Vibrace
Z JK Polsko ??
junioři:0
mladí jezdci:0
senioři: jednotlivci: stáj subli –
Družstva:vedoucí na skoky – Josef Kupka,
Klára Motyčková – Dalipa
Jana Černá- Faith
Špačková – Volirie, Far Star
Novotná Alexandra
drezura:
vedoucí Dědinová
Dědinová – Donatela
Kotyzová Kamila Vojáčková - ?

3. Vyplacené příspěvky
příspěvek na talentovanou mládež – lze vyplatit na soustředění??, pak soustředění na
podzim, na nákup sportovních pomůcek -??
4. Různé
Německo – 30. 7. -2. 8. Podívej – poslední víkend v červenci, mistrovství Saska –
12 000,- dotace z kraje, poslat přihlášky do konce týdne, asi se zúčastní Šárka,
Savinkovová, Šmáťa, Novotná, možná Motyčka – příspěvek max 2 000,- na jednoho
závody pá, so, ne, Šárka každý den jedno S, poslat seznam jezdců na federaci,
pokud se někdo přihlásí, musí jet, závody na trávě, licence jezdce stojí 300,-Kč.
praxe – červenec srpen jsme nezasedali – asi bude nutné zasedání mezi – o
prázdninách – možné termíny Keprt Emil – volal při stěhování ztratil doklady, že byl rozhodčí, trenér, cvičitel, musí
doložit nějaký doklad, byl členem, zavolat Rajmotovi –Alek, Bohdaský – zavolá do
Humpolce a Pelarové
projednali jsme žádost, ať doloží doklad o činnosti, může požádat Pelarovou – mohla
by znát, kam „sahnout“, zkusit Buchara úvaha – zda neotevřít kurz pro rozhodčí, - zeptej se na ZZVJ – koho nominovat odkaz
– závody Polsko, dej odkaz na stránky,

Plat sekretáře za první 4 měsíce – 2 500,- vyplatit – říct paní Suché.

