
Oblastní výbor České jezdecké federace Severomoravská oblast 
 
                  Z á p i s 
 
z jednání Konference České jezdecké federace - Severomoravská oblast, která se 
konala dne 13.9.2021 ve společenském sále Sanatoria Klimkovice 
 
Přítomno: dle presenční listiny 27 delegátů s hlasem rozhodujícím což je  13,37 procent,  3 
hosté – prezidentka ČJF-  Olga Plachá, generální sekretář ČJF - Petr Kuklík kandidát na 
prezidenta ČJF Ladislav Krulich  . 
 
Na úvod bylo konstatováno, že počet přítomných delegátů je 27, konference byla usnášení 
schopná po 30 minutách dle jednacího řádu. 
 
Program jednání byl schválen 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  (27 pro) 
- návrhová: Jaroslav Kincl, Richard Bauer, Anna Krobotová (27 pro) 
Komise byly zvoleny . 
 
1)  Krátký přehled o činnosti OV ČJF za období 2020-2021 přednesl Radovan Šalek,  
 počet subjektů 200 (k datu konání konference) 
 počet jezdeckých licencí 1 065, z toho 298 do 18 let, 767 nad 18 let 
 počet členů bez licence 1 145, z toho 516 do 18 let, 629 nad 18 let 
 počet koní s licencí 1 099 
   

 
2) Radovan Šalek přednesl zprávu o činnosti OV 
 Zpráva o činnosti OV byla schválena (27 pro) 
 
3) Volba delegátů a náhradníku na celostátní konferenci (24 pro, 3 se zdrželi) 
R.Bauer, K.Šalková, J.Kincl, J.Kubrický, Č.Šrubař, R.Šalek, K.Holá, Jarmila Měrková, 
Simona Heidenreichová a náhradníci Radomír Kubík, Monika Kopišová, Zdeněk 
Daněk, Aleš Fiala, Michaela Smrčková, Darja Hrůzková, Adéla Svobodová, Antonín 
Kutálek, Milan Theimer, Stanislav Hošák 
 
4) Diskuze  
   - diskuze nad nedostatečnou informovaností členské základny z ČJF, odpověděla Olga 
Plachá   
 
-  Diskuze nad návrhem kandidátů na volná místa do VV . 
Navrhujeme na volná místa do VV jako krizový management zvolit členy Rady ČJF (nově 
zvolení členové by měli mandát na 4 roky). Nejlépe na mimořádném jednání Rady ČJF před 
konferencí. Z 12 členů by bylo vybráno 5 . 
Předsedové oblastí nejlépe znají řízení oblasti mají tedy manažerské schopnosti, jsou 
odborníky na sport, finance (rozpočet pro rok 2021 výrazně upraven dle jejich požadavku, 
vzdělávání – zrušili nový navrhovaný systém) 
 
- Vystoupil kandidát na prezidenta ČJF Ladislav Krulich se svou prezentací . 

 
- Proběhla diskuze nad nutností úpravy stanov ČJF do příští konference ČJF. 

 
- Představil se generální sekretář ČJF Petr Kuklík 

 
 



  
 
 
 
5)  Po  připomínkách a návrzích,  byl přednesen návrh na usnesení konference oblasti, který 
byl schválen  
 
 
 
V Klimkovicích 13.9.2021 
 
 
Předseda OV Ing.Radovan Šalek: 
 
 
Návrhová komise: 
 
 
 
Richard Bauer   Jaroslav Kincl   Anna Krobotová  
      
 
 
       

 
 

 
 

 


