
Zápis z jednání OV číslo 3/2016  KunínV ČJF 5/2011 
-  OV ČJF vzal na vědomí a schválil: 

• Pořadatelství galavečera 
• Čerpání příspěvku na pořádání OM 
• Stav projektů  
• OM 2017 

 
Zápis z jednání ze dne 19. 9. 2016                                                                              Kunín                                           
 
Přítomni:  R. Šalek,  R. Bauer, J. Kubrický, Z. Žíla, K. Šálková, J. Kincl, M. Ohnheiser 
Zapsala:   J. Měrková 
 
 
  Text Zodpovídá/termín 

1. OV děkuje za vzornou reprezentaci jezdcům na MČR, která se již  uskutečnila   
a blahopřeje umístěným a k zisku medailí: 
SKOKY 
Zlatá medaile:  
Vlaďka Humplíková (MČR ženy skoky), JK Opava Kateřinky 
Družstva senioři: Marek Klus, Marek Hentšel, Jiří Hruška, Kateřina Kubrická 
Bronzové medaile:  
Josef Kincl (MČR jednotlivci skoky), Stáj Kincl, z.s. 
Patricie Brusová (MČR starší junioři skoky), JK Mustang 
DREZURA 
Zlatá medaile: Eva Vavříková (MČR drezura děti), JK Vega Brno 
Bronzová medaile:  Sára Vingrálková (MČR drezura pony do 148 cm), Equine 
Sport Center Olomouc, o.p.s. 
VŠESTRANNOST 
Stříbrná medaile:  
Barbora Šeligová (MČR všestrannost ml. Junioři), Sportovní klub Mušketýr 
Ostrava z.s. 
REINING 
Stříbrné medaile: 
Marián Štíhel (MČR senior), Paint Western Riding Club 
Markéta Šteyerová (MČR amatér), Paint Western Riding Club 
Veronika Zoulová (MČR mládež), Paint Western Riding Club 
Bronzové medaile: 
 Antonín Solanský (MČR senior), JK Zubří 
Jonáš Bujnoch (MČR junior), BUJNOCH RANCH 
Klára Řeháčková (MČR mládež), WHIZPER RANCH o.s. 

 

2. Upozorňujeme všechny účastníky MČR, aby do 31. 10. 2016 poslali sekretářce 
oblasti na e-mail:  jarmila.merkova@seznam.cz,  počet skutečně ujetých km na 
MČR (tam i zpět)  a počty koní, které se MČR zúčastnily. Pokud tak neučiní, 
bude počet ujetých km počítán podle https://mapy.cz (nejrychlejší cesta). Výše 
poskytnutého příspěvku bude počítána na 1km/1 koně a bude určena na 
příštím   jednání OV (listopad 2016). Příspěvky budou proplaceny v termínu do 
31. 12. 2016. 

 

3. OV vzal na vědomí přehled o průběžném čerpání příspěvků z rozpočtu naší 
oblasti na uspořádání OM. 
K 19. 9. 2016 byly uvolněny finanční prostředky: 

- Na uspořádání OM jednotlivých disciplín:       108 000,- Kč 
- Na vyplacení odměn umístěným v OM:           113 550,- Kč 
- Nákup medailí, šerp, dek, podsedlov.deček:     56 970,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 

4. OV oznamuje, že naší oblasti byly schváleny   2  projekty, které budou hrazeny 
z centrálního rozpočtu ČJF.  

 



 
a)   Projekt sportovní příprava mládeže (HP/1) – příspěvek na přípravu jezdců 
18 – 23 let na základě absolvování tréninků; lekce 1000,- Kč/jezdec, celkem za 
projekt  50 000,- Kč (nejedná se o projekt na talentovanou mládež do 18-ti let). 
Projekt zahrnuje soustředění vedená pod kvalifikovaným trenérem/cvičitelem. 
První soustředění již proběhlo v Chotěbuzi pod vedením Zdeňka Žíly. Jednalo 
se o soustředění našich reprezentantů před MČR.  
Další soustředění mládeže se připravuje v termínu 10-12/2016. O místu, 
termínu a podmínkách budou případní zájemci včas informováni 
prostřednictvím webu naší oblasti.  
b)  Projekt  vzdělávání stavitelů  parkuru (HP/2), celkem za projekt 50 000,- Kč.  
Projekt v přípravě, plánovaný termín realizace projektu 10 -12/2016. 
 
Zamítnuté projekty: podpora družstvo MČR, na koni bez bariér po Evropě, 
seriál hobby závodů, podpora pořadatelů OM, nákup vodního příkopu, tvorba 
skript instruktor jezdectví  a technické zázemí pro kurz instruktor jezdectví. 
 
Na základě zaslané „Výzvy na předložení projektů oblastí s termínem realizace 
9-12/2016“ na preferované oblasti: 

- Sportovní příprava - podpora pro úspěšné složení ZZVJ (do 18-ti let), 
podpora kategorie do 25 let  

- Vzdělávání - zvyšování odborné způsobilosti (instruktor, trenér, 
stavitel, rozhodčí),  

byly schváleny a podány z naší oblasti ve stanoveném termínu do 31. 7. 2016 
2 projekty. O výsledku, jakmile bude znám, budou zpracovatelé projektů ihned 
informováni. 

5. OV se obrací na všechny subjekty, které mají zájem o uspořádání OM 
jednotlivých disciplín pro  rok 2017, aby své nabídky podávaly písemně  do 
10. 10. 2016 sekretářce oblasti na e-mail:  jarmil.merkova@seznam.cz.  
Nabídka na uspořádání by měla obsahovat disciplínu a předběžný návrh 
termínu konání.   
OV schválil pro rok 2017  výši příspěvku 10 000,- Kč/na pořadatelský den. 
Tento příspěvek bude vyplácen pouze pořadatelům z naší oblasti. O 
dalších podmínkách pořádání OM v roce 2017 bude jednáno přímo 
s pořadateli prostřednictvím garantů/manažerů jednotlivých disciplín. 
Sportovně technické podmínky OM se nemění a zůstávají stejné jako v letech 
předchozích. 

 

6. OV byly do stanoveného termínu (do 10. 5. 2016) předloženy 3 návrhy na 
pořadatelství galavečera oblasti (Kateřina Kubrická – Nový Jičín,  Ivana 
Gračková – Klimkovice a Jaroslav Kincl - Rýmařov). 
O pořadateli galavečera bylo rozhodnuto v neveřejném hlasování OV. Nejvíce 
hlasů obdržela Kateřina Kubrická (4 hlasy). 
Na základě výsledků hlasování OV rozhodl, že galavečer oblasti se uskuteční  
v  kulturním domě v Novém Jičíně, pořadatel Kateřina Kubrická.  
OV schválil příspěvek na pořadatelství ve výši 10 000,- Kč a proplacení 
pohárů/plaket, které budou předány oceněným jezdcům. 

 

7. OV se obrací na všechny garanty disciplín, aby poslali své návrhy na  ocenění 
nejlepších jezdců (max. 3 v každé disciplíně), a to na e-mail svým manažerům 
disciplín v termínu do 31. 10. 2016. 
Manažer         Disciplína                  
Zdeněk Žíla     SKOKY                      
                        PONY                         
Kontakt: staj.zila@seznam.cz 
Jan Kubrický   DREZURA                  
                        VŠESTRANNOST      
                        VOLTIŽ                       
Kontakt: jan.kubricky@seznam.cz 
Klára Šálková  REINING                    

Zdeněk Žíla, Jan Kubrický,  
Klára Šálková 



                        SPŘEŽENÍ                                        
                        VYTRVALOST            
Kontakt: painthorseranch@seznam.cz 

8.  OV projednal návrh pana Moudrého na změnu v odměňování  rozhodčích   
a usnesl se, že tento návrh nepodpoří. 

 

9. OV se obrací na VV o poskytnutí následujících údajů:  
-Rozpočet ČJF za rok 2015 a jeho plnění, 
-Přehled čerpání dotací ČJF za rok 2015, 
-Hospodářský výsledek ČJF za rok 2015 a rozdělení zisku, 

a to za účelem informovanosti členské základny naší oblasti na plánované 
konferenci, která proběhne dne 4. 10. 2016 ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

 

10. OV schválil pořádání ZZVJ dne 4. 11. 2016 v Bohuňovicích,  pořadatel 
MH0370 Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc. 

 

11. OV vzal na vědomí, že v areálu JK Dvůr Nové Zámky proběhne kurz 
instruktorů jezdectví v termínu 10/2016-02/2017. 

 

12. Sekretářka oblasti podala informaci o plánované kontrole KRK hospodaření 
oblasti, která má proběhnout v Praze v plánovaném termínu 10. 10. 2016. 
Pokud se kontrola uskuteční, za oblast se zúčastní sekretářka   
a ekonom oblasti Martin Ohnheiser.  

 

 Termín příštího jednání: 11/2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


