
Zápis z jednání OV číslo 4 KunínOV ČJF 5/2011 
-Noví členové ČJF 
-Příspěvky subjektům - Smlouvy 
-OM 2016 
-Galavečer oblasti 
-Výkonnostní odznaky 

 
Zápis z jednání ze dne 26.10.2015                                                                                    Kunín                                     
 
Přítomni:  R. Šalek,  R. Bauer, J. Kubrický, Z. Žíla, K. Šálková, M. Ohnheiser, J. Kincl 
Zapsala:   J. Měrková 
 
  Text Zodpovídá/termín 

1. OV schválil členství v ČJF právnickým a fyzickým osobám (dle platných 
Stanov ČJF) za Severomoravskou oblast na základě podaných písemných 
přihlášek, doručených oblastní sekretářce v průběhu roku 2015. 

 

2. OV schválil mimořádný příspěvek ve výši 8 000,00 Kč  za uspořádání  OM 
SevMor  ve spřežení v Těšánkách.  Pořadatel – JS Galatík Těšánky, o.s. bude 
vyzván k podpisu smlouvy a doložení faktury v termínu do 30.11.2015. 
V případě, že pořadatel požadované doklady nedoloží ve stanoveném 
termínu, nebude příspěvek z rozpočtu Severomoravské oblasti poskytnut. 

Měrková J. 

3. OV schválil příspěvky na činnost jednotlivým subjektům. Konkrétní přehled 
výše příspěvků je uveden v příloze tohoto zápisu. Všem dotčeným subjektům 
budou zaslány v průběhu měsíce listopadu ve dvou vyhotoveních Smlouvy   
o poskytnutí příspěvku (dále jen „smlouvy“).  Tyto smlouvy je nutno za subjekt 
podepsat a obratem zaslat  v jednom  vyhotovení zpět sekretářce oblasti 
v termínu nejpozději do 15.12.2015 (druhé vyhotovení smlouvy si subjekt 
založí do účetnictví). Pokud nebudou podepsané a řádně vyplněné smlouvy 
ve stanoveném termínu zaslány zpět, nebude příspěvek z rozpočtu 
Severomoravské oblasti na tento rok poskytnut. 

Měrková J. 

4. OV schválil datum a místo konání galavečera oblasti. Galavečer oblasti se 
uskuteční v sobotu dne 19.12.2015 v kulturním domě v Novém Jičíně. V této 
souvislosti se  OV obrací  na garanty  všech  disciplín, aby obratem zasílali 
svým určeným manažerům zhodnocení jezdecké sezóny s návrhy na ocenění 
nejlepších jezdců (max. 3 v každé disciplíně). 
Zástupci OV pro jednotlivé disciplíny: 
Manažer         Disciplína                 Garant 
Zdeněk Žíla     SKOKY                      Ladislav Vachutka 
                        PONY                        Iveta Biolková 
Kontakt: staj.zila@seznam.cz 
 
Jan Kubrický   DREZURA                 Kamila Kollárová 
                        VŠESTRANNOST     Simona Heidenreichová 
                        VOLTIŽ                      Adéla Svobodová 
Kontakt: jan.kubricky@seznam.cz 
 
Klára Šálková  REINING                   Klára Šálková 
                        SPŘEŽENÍ                Jaroslav Petřek 
                        VYTRVALOST           Miroslav Drásal 
Kontakt: painthorseranch@seznam.cz 
 

Žíla Z., Kubrický J., Šálková 
K., 

5.  OV schválil pořadatelství OM v roce 2016 na základě hlasování takto: 
- OM ve skocích (děti na pony, děti, junioři, družstva):  

JK Dvůr Nové Zámky, termín 02.-03.07.2016 
- OM ve skocích (senioři a mladí jezdci, družstva):  

 



ESC Olomouc, termín 26.-28.08.2016 
- OM v drezuře:  

TJ Frenštát pod Radhoštěm, termín neuveden 
- OM ve voltiži:  

TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm, termín neuveden 
- OM ve vytrvalosti:  

JO Dubicko, termín 12.-13.8.2016 
- OM v reiningu:  

Paint Western Riding Club Kozlovice, termín 23.-24.7.2016 

6. OV projednal žádost Kateřiny Lesové o finanční příspěvek z rozpočtu naší 
oblasti. Žádost byla OV zamítnuta. 

 

7. OV se zabýval návrhy a připomínkami pana Pavla Hudečka ke ZZVJ: 
 
1). Do přihlášky ke ZZVJ doplnit jméno a životní číslo koně – neschváleno; ke 
ZZVJ je přepravován kůň s platným průkazem, ve kterém je vyznačeno 
povinné očkování a odběry na IAE. Kontrolu zajišťuje pořadatel  
prostřednictvím veterinárního dozoru, který je přítomen na ZZVJ. 
2). Stanovit uzávěrku přihlášek 7 dní před konáním ZZVJ – schváleno. 
3). Přidat do přihlášky ke jménu garanta i kolonku na číslo licence garanta- 
schváleno.  

Bauer R. 

8. OV projednal „návrh výkonného výboru ke kategorizaci jezdců“. OV 
jednohlasně nesouhlasí s předloženým návrhem kategorizace jezdců. 
OV zastává názor, že je potřeba kategorizaci jezdců, ale pouze kategorizaci 
jezdců, která se začne odvíjet od ZZVJ a zajistí tak kontrolovatelný   
a bezpečný postup začínajících jezdců do vyšších soutěží. 

 

9. Schůzka pořadatel závodů se uskuteční v úterý dne 24.11.2015, od 17,00 
hod. v Kozlovicích (v prostorách Paint Western Riding Clubu). 

Bauer R.. Šálková K. 

10. OV upozorňuje všechny jezdce, kteří splnili podmínky pro vydání 
výkonnostních odznaků, aby své žádosti o vydání obratem zasílali e-mailem 
sekretářce oblasti. Žádost musí obsahovat jméno jezdce, číslo licence, 
disciplínu, kdy a kde byly podmínky splněny (datum a místo konání závodu),   
a výsledky. Výkonnostní odznaky budou předány na galavečeru oblasti. 

 

 Plánovaný termín dalšího jednání  OV:  24.11.2015 v Kozlovicích  
 
 
 
 
 
 
 


