
Zápis ze schůze jihočeského OV ČJF konané dne 27.2.2019 

v Zahájí 
 

Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, Jan Valenta, ing. Jana Kreidlová, mgr. 

Kateřina Hanušová, ing. Zuzana Horká a sekretář oblasti Antonín Husák 

Hosté: Ing. V. Kamír, A. Hrdina, Z. Baloušková 

 

1. Žádost o podporu na MČR vytrvalost. Pan Hrdina sdělil, že má letos přidělené MČR ve 

vytrvalosti probíhající na území naší oblasti a požádal OV o finanční podporu. Podpora mu 

byla přislíbena – čerpání z rezervy oblasti, přesná výše finanční částky bude stanovena po 

sestavení rozpočtu pro rok 2019. Dále budou finančně podpořeni jihočeští účastníci MČR. 

2. Žádost o podporu na MČR všestrannost. Ing. Kamír oznámil, že mají přidělené MČR 

všestrannost a rovněž žádal o podporu. Dohodnuto zapůjčení drezurního obdélníku, finanční 

podpora výstavby překážek, podpora jihočeských účastníků. 

3. Nákup nového drezurního obdélníku. OV rozhodl o pořízení nového drezurního 

obdélníku pro závody v oblasti, doposud se používal obdélník v soukromém majetku, který 

se rozpadá a není za něj náhrada. Varianty: nákup od firmy Kubias nebo zakázková výroba 

v truhlářství. Luboš Kozák poptá výrobu obdélníku u truhláře – pan Valenta může příští 

sobotu přivézt z Brna kus obdélníku jako vzor. Pí Baloušková se zeptá v učňovské výrobě – 

Požadavky a parametry: 85 kusů o délce 2 metry, 3 laťky nad sebou, výška 40 cm, bukové 

nožičky. 

4. Podněty pí. Balouškové. Požadavek na veřejné schůze OV zamítnuta z prostorových 

důvodů klubovny v Zahájí. Na internetu budou zveřejněné termíny schůzí 7 dní předem a 

uvedena možnost, že kdo bude mít konkrétní podnět pro jednání OV, může sekretáře oblasti 

požádat o pozvánku. Dále pí. Baloušková žádala o větší informovanost veřejnosti o 

možnostech čerpání dotací z ČJF a dále prohlásila, že je ochotná pomoci subjektům čerpat 

jakékoli dotace, ale pouze v případě, že bude členem OV.  

5. Změny v seznamech komisařů ZZVJ. OV navrhuje ing. V. Stejskalovou do seznamu 

hlavních komisařů a jako komisaře na vytrvalost paní Lenku Jůzovou. 

6. Pochybení při přesunu termínu závodů. Členka OV ing. Zuzana Horká požádala dne 13. 

1. 2019 sekretáře oblasti o přesun závodů JK Tandem z 18.-19.5. na 3.-5.2019 z důvodu 

pracovního zaneprázdnění stavitele parkuru v původním termínu. Sekretář žádosti vyhověl, 

bohužel bez vědomí a schválení ostatních členů OV – a zároveň došlo k přehlédnutí 

termínové kolize se závody JK Farma u lesa. OV oba výše jmenované upozornil, že nelze 

přesunovat termíny závodů, ani jinak měnit kalendář závodů bez schválení OV.  

7. Vyplacení příspěvků pořadatelům závodů 2018. Sekretář oblasti zašle smlouvy všem 

pořadatelům oficiálníchzávodů a oblastních mistrovství na čerpání příspěvku pořadatelům 

závodů za rok 2018 – po vrácení vyplněných a podepsaných smluv bude příspěvek vyplacen 

na účet subjektu (3000,- Kč za závodní den, 5000 Kč za uspořádání OM). 

8. Přidělení OM 2019. OM ve skocích bude rozdělené na kategorie Pony + děti (proběhne na 

Políkně dne 14.9.2019) a ostatní kategorie (proběhne v JK Tandem Dubenec 28.-29.9.2019). 

OM všestrannost proběhne v JK Borová v termínu 13.-14. 7. 2019, OM v drezuře v JK 

Tandem Dubenec 21.9.2019.  

9. Podpora pořadatelů oficiálních závodů a OM 2019. Ve všech disciplinách se bude 

pořadatelům vyplácet 3000,- za závodní den. Všem pořadatelům OM 5000,- Kč, finanční 

odměny jezdcům na OM a za umístění na MČR zůstávají stejné jako v předchozích letech. 

Pořadatelům stylových soutěží jezdců i mladých koní přispěje OV na stylového komisaře 

1500,- Kč. 

10. Doporučení na kandidáta zahraničního rozhodčího. OV doporučuje paní Kamilu 

Vaňkovou jako kandidáta na zahraničního rozhodčího ve všestrannosti.  

11. Jihočeské poháry mládeže 2019. Do 15.3. budou na webových stránkách vyvěšena 

pravidla Jihočeského poháru mládeže ve skocích a drezuře a nově ve všestrannosti.  



 

 

 

Přílohy zápisu:  

 

1. Příloha zápisu – odstoupení člena OV ing. Zuzany Horké ze dne 14. 2. 2019. 

2. Záznam o hlasování per rollam – kooptování nového členu výboru pana Jana Valenty, 

 

 

Zapsala mgr. Kateřina Hanušová 


