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1. Došlá pošta 

 emaily:  

 dotaz od Daniely Ledlové, zda nebude otevřen kurz pro rozhodčí / skoky/ 

OV KHO navrhuje zjistit počet zájemců o kurz, pokud bude dostatečný zájem, poţádá 

OV o uspořádání kurzu. 

 ţádost pořadatelů Superfinále Stylšampionátu 2014 ( Resort Zduchovice, Ponykomice 

ČJF a Skoková komise ČJF) o nominace zástupců oblasti do těchto závodů, které se 

uskuteční 4.-5. 10.2014 ve Zduchovicích. / Superfinále se uskuteční v kategoriích Děti 

 ( Z + Z) a Junioři ( ZL  + ZL) 

 informace od p. JUDr. Kateřina Říhová, MILE., Ph.D.  - ve dnech 3. - 4. října se bude 

konat povinné dvoudenní školení pro kandidáty na stylové rozhodčí. Školení slouţí jako 

příprava pro závěrečné zkoušky 28. -29. listopadu.  

 

2. Plnění úkolů, stav účtu 

Úkoly dány minulou schůzí OV KHO splněny. Na účtu KHO je k 17. 9. 2014 

179 931,70 Kč 

3. Neuskutečněné závody 

OV KHO z váţných důvodů souhlasil se zrušením těchto závodů: 

vytrvalost – 725R8 MR0012 Svoboda nad Úpou 25. -26.7. - pro nedostatek přihlášek 

skoky - 712R1 MR0008 Hořice v Podkrkonoší 12. 7.  – kolize termínů se subjekty 

v okolí  

830R1 MR0010 Deštné v Orl. H. 30. 8.  zrušeno z technických důvodů 

 Ve všech případech OV upouští od sankce. 

4. Projednání návrhu stanov ČJF 

19. 8. byl paní D. Denkovou zaslán k projednání návrh nových stanov pro jednotlivé 

OV. OV KHO navrhuje následující změny: 

 Čestné členství je téměř nevyuţívané, není nutnou součástí stanov 

 Do stanov vloţit nový článek 6A – „Územní členění ČJF“ 

1. ČJF se člení podle územního principu na úroveň republikovou  

2. Krajské členění ČJF odpovídá ústavním zákonem stanovenému územnímu 

členění České republiky. Sídla KOV ČJF jsou shodná se sídly vyšších 

územních samosprávných celků ( krajů). 

3. Název oblasti ( kraje) dle názvu příslušného územněsprávního celku 

4. Členské subjekty jsou do územní (krajské) oblasti ČJF začleněny podle 

místa svého sídla. V odůvodněných případech můţe být subjektu rozhodnutím 
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příslušného OV povolen přestup do sousední oblasti. 

 

5. Přijetí do krajského sdružení sportovních svazů ČUS 

Na konferenci ČUS, které se jako zástupce OV KHO účastnil Alek Pejos, bylo 

rozhodnuto, ţe KHO získá k 5. 10. 2014 licenci  ČUS, OV VČO bylo doporučeno, 

zaţádat o licenci v pardubickém sdruţení ČUS. (VČO  má poţádat o registraci v kraji, 

kde má působnost.) 

6.  Projednání Rada ČJF 

Předseda OV KHO p. Alek Pejos seznámil členy OV s programem Rady ČJF – nové 

stanovy a rozpočet 

7. Finanční částka na talentovanou mládež 

OV KHO získal 12 144 Kč z programu na talentovanou mládeţ. P. Pejos zajistí 

vyúčtování částky.  

8. Různé 

 -OV KHO za účast na MČR schválil  OV KHO příspěvek na náklady pro 

reprezentanty KHO 3 000,- Kč, za umístění na MČR pro jezdkyni Kotyzovou 2 000,-

Kč  

-OV KHO zásadně nesouhlasí s pořádáním ZZVJ subjekty VČO na území 

královéhradeckého kraje – pořádání ZZVJ náleţí do pravomoci oblasti, která má na 

daném území působnost. ( viz usnesení konference ČJF). ZZVJ je moţné pořádat 

kdekoliv, ale se souhlasem OV KHO. 

 

Ve Svobodě nad Úpou dne 20. 9. 2014 

Zapsala Svatava Juhászová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek na činnost  

 

Ţadatelem o příspěvek mohou být právnické i fyzické osoby 

 

I. Identifikační údaje žadatele o dotaci nebo příspěvek 

 

A: V případě, ţe ţadatelem je právnická osoba 

 

Registrovaný 

název 

 

Sídlo organizace  

Adresa organizace  

IČ, DIČ  

Bankovní spojení  

 

 



B: V případě, ţe ţadatelem je fyzická osoba  

 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Adresa místa trvalého bydliště  

Bankovní spojení  

  

 

 

 

 


