
Oblastní výbor České jezdecké federace Severomoravská oblast 
 
                  Z á p i s 
 
z jednání Konference České jezdecké federace - Severomoravská oblast, která se 
konala dne 6.2.2019 ve společenském sále Sanatoria Klimkovice 
 
Přítomno: dle presenční listiny 46 delegátů s hlasem rozhodujícím což je  22,77 procent,  3 
hosté – prezidentka ČJF-  Olga Plachá, kandidát na prezidenta ČJF Richard Benýšek, 
Karina Divišová – kontrolní a revizní komise ČJF . 
 
Na úvod bylo konstatováno, že počet přítomných delegátů je 46, konference byla usnášení 
schopná po 30 minutách dle jednacího řádu. 
 
Program jednání byl schválen (45 pro,1 zdržel) tak, jak bylo uvedeno v pozvánce – vedením 
konference byl pověřen: Radovan Šalek . 
 
Pracovní komise pracovaly ve složení : 
- Mandátová a volební: Klára Šalková, Jarmila Měrková, Emil Ludvík  (45 pro, 1 zdržel) 
- návrhová: Jaroslav Kincl, Richard Bauer, Hana Mžiková (46 pro) 
Komise byly zvoleny . 
 
1)  Krátký přehled o činnosti OV ČJF za období 2015-2018 přednesl Radovan Šalek,  
 počet subjektů 198 (201 hlasů)(k datu konání konference) 
 počet jezdeckých licencí 1071, z toho 279 do 18 let, 796 nad 18 let 
   

 
2) Radovan Šalek přednesl zprávu o činnosti OV 
 Zpráva o činnosti OV byla schválena (46 pro) 
3) Martin Ohnheiser přednesl zprávu o hospodaření oblasti za rok 2018 

Bylo hlasováno o hospodaření oblasti, jednohlasně schváleno 
 
4) Volba předsedy oblasti – 43 hlasy schválen Ing.Radovan Šalek 97,72 % 
 
5)  Volba členů oblastního výboru (45 hlasů)  – v 1.kole byli zvoleni 100% R.Bauer , 93,3% 
K.Šalková, 51,1% J.Kincl, 95,5% J.Kubrický, 53,3% Č.Šrubař, 88,9% J.Holá .  
Nezvoleni: Milan Theimer 22,2%, 44,4% M.Ohnheiser, 35,6% L.Krampotová, 15,6% 
L.Vachutka    
 
6) Diskuze  
 Alice Hovjacká – informace o fondu na výstavbu památníku p.Vrtkovi na dostihovém 
závodišti v Pardubicích. Žádost o zveřejnění informací o sbírce na webových stránkách 
oblasti. 
 
Návrh na hlasování zda OV finančně podpoří památník p.Vrtkovi – (44 pro, 1 proti) 
20 000 Kč (35 pro, 6 proti, 4 zdrželi) 
 
 
 Aleš Fiala – vznesl připomínku nenaplnění usnesení OV z minulého roku týkajícího 
se vytvoření speciální kategorie malých koní . 
 Návrh na hlasování o přednesení návrhu A.Fialy na celostátní konferenci (44 pro, 1 zdržel) 
 
 Antonín Kutálek vznesl na p.Plachou dotaz ohledně financování JIS 
Dotaz zodpověděli p.Plachá a p.Divišová 
 
 Aleš Fiala – vznesl kritiku k neschválení finanční podpory pro voltiž WEG 2018. 
  Dotaz zodpověděla Olga Plachá  



Vojta Csabi – dotaz k p.Plaché jaký má názor na proběhlé financování WEG 2018   
 
Mian Theimer – kritika k malé propagaci ČJF v rámci Prague PlayOffs 2018  
 
Miroslav Nákelný – dotaz k zavedení kategorizace jezdců a koní 
 
Vystopili kandidáti na prezidenta ČJF Olga Plachá a Richard Benýšek  
 
 
7)  Po  připomínkách a návrzích,  byl přednesen návrh na usnesení konference oblasti, který 
byl schválen  
 
 
Předseda OV Ing.Radovan Šalek: 
 
 
Návrhová komise: 
 
 
 
Richard Bauer   Jaroslav Kincl   Hana Mžiková  
      
 
 
       

 
 

 
 

 


