
Zápis z jednání OV/1 2019OV ČJF 5/2011 
Zápis z jednání ze dne 25. 2. 2019                                                                   JK Casin Svinov                                      
 
Přítomni:  Radovan Šalek,  Richard Bauer, Klára Šalková, Jaroslav Kincl, Jan Kubrický,  Jana Holá, 
Čeněk Šrubař 
 
Omluven: ----- 
 
Hosté: ------ 
 
Zapsal/a:  R. Bauer/J. Měrková 
 
  Text Zodpovídá/termín 

1. OV schválil návrh na přidání bodu programu celostátní konference 
„kategorie malých koní“, dle zápisu z Usnesení oblastní konference, 
konané dne 6. 2. 2019 v Klimkovicích. 

 

2. OV schválil návrhy na doplnění VV a jednotlivých komisí ČJF členy 
Severomoravské oblasti takto: 
- do VV: Kláru Šalkovou, ing. 
- do kontrolní a revizní komise: Zuzanu Matuškovou, ing. 
- do komise pony: Zdeňka Špůrkovou, Vladislavu Humplíkovou 
- do skokové komise: Martina Ohnheisera 
- do voltižní komise: Andreu Videnkovou 
- do komise reiningu: Kláru Šalkovou, ing. 
- do komise spřežení: Jaroslava Petřeka 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2019 bude projednán a schválen na příštím 
zasedání OV. 

 

4. OV schválil max. podporu ve výši 1.000,- K/osoba na soustředění pro 
talentovanou mládež s kvalifikovaným trenérem (250,- Kč/1 den 
soustředění). Talentovaná mládež je mládež do 18-ti let s platnou 
jezdeckou licencí. Způsob vyplacení podpory bude projednán 
s ekonomickou skupinou ČJF.  

 

5. OV schválil jmenování garantů jednotlivých disciplín naší oblasti pro rok 
2019: 
- skoky: Jan Kubrický 
- drezura: Petra Balnarová 
- vytrvalost: Kateřina Kyselá 
- pony: Zdeňka Špůrková 
- voltiž: Andrea Videnková 
- všestrannost: Simona Heidenreichová 
- Spřežení: Jaroslav Petřek 
- reining: Klara Šalková 

 

6. OV se obrací na všechny jmenované garanty disciplín, aby v co 
nejkratším termínu zasílali Kláře Šalkové požadavky na vybavení 
reprezentantů pro MČR, počty dek, šerp a medailí pro oblastní 
mistrovství a byli nápomocni pořadatelům oblastních mistrovství.  

 

7. OV se zabýval písemným návrhem Zdeňky Špůrkové a Jany Kopečné  
o jmenování Jiřího Hrušky vedoucím ekipy pro MČR pony 2019 ve 
Zduchovicích. Návrh na jmenování bude předán novému garantovi pro 
pony. 

 



8. OV schválil vyřízení přístupu do JIS pro Richarda Bauera  se všemi 
pravomocemi jako mají sekretáři jednotlivých oblastí.  

 

9. OV doporučuje jmenování Anny Krobotové národním rozhodčím pro 
všestrannost. Žádost o jmenování bude postoupena dále komisi 
všestrannosti a následně VV. 

 

10. OV doporučil jmenování Jarmily Měrkové specializovaným rozhodčím – 
skoky. Žádost bude postoupena dále VV. 

 

11. OV doporučil jmenování školitelů z naší oblasti pro rok 2019. Doplněný 
seznam bude odeslán ke schválení VV. 

 

 Příští termín jednání OV: 04/2019 
 

 

 
 


