
Zápis z jednání OV číslo 2OV ČJF 5/2011 
-Informace k odvodům a stavu účtu oblasti 
-Odpověď na dotaz k hobby soutěžím 
-Prodloužení termínu pro podání žádostí o proplacení soustředění talentované mládeže 
-Jmenování nového manažera naší oblasti pro vytrvalost 
-Podpora stylšampionátu 
-Plnění kvalifikací na MČR 

 
Zápis z jednání ze dne 11.05.2015                                                                              Kozlovice                                    
 
Přítomni:  R. Šalek,  R. Bauer, J. Kubrický, Z. Žíla, K. Šálková, J. Měrková 
Omluveni: M. Ohnheiser, J. Kincl 
Zapsala:   J. Měrková 
 
  Text Zodpovídá/termín 

1. Sekretářka oblasti podala informace k odvodům za naši oblast. Ke dni 
11.05.2015 je zaregistrováno v naší oblasti celkem 186 subjektů ( z toho 5 
nových); 2 118 členů/z toho 758 do 18-ti let; 849 licentovaných jezdců/z toho 
162 do 18-ti let a 1 071 koní.  K 31.03.2015 bylo vybráno na licenčních 
poplatcích  celkem 1 418 100,- Kč, z toho odvod ČJF činil 870 800,- Kč. 

 

2. Byl projednán dotaz k problematice hobby soutěží od paní Anny Krobotové.  
K výše uvedenému dotazu sdělujeme, že problematika hobby soutěží je 
řešena ve Všeobecných pravidlech, platných od 01.04.2015. Ostatní body 
dotazu, týkající se vyloučení při drezúrní zkoušce (nehodnocení), je potřeba 
řešit s oblastí, ve které hobby soutěž probíhala. 

 

3. K. Šálková a J.Kubrický podali zprávy z Konference ČJF. Mimo jiné připomněli, že na 
konferenci zazněla informace o finanční rezervě na ČJF určené na podporu  
sportovních aktivit zaměřených na mládež. Na základě této podané informace OV 
schválil vypracování projektu a žádosti na podporu sportu mládeže v naší oblasti. Po 
vypracování bude projekt i žádost podána za naši oblast na ČJF. 

K. Šálková, Z. Žíla, R. Šalek, 

4. Byl prodloužen termín pro podání žádostí o poskytnutí příspěvku na 
soustředění talentované mládeže (1000,- Kč), a to do 31.05.2015. Řádně 
vyplněné a podepsané formuláře  zasílat sekretářce oblasti. 

 

5. OV schválil jmenování nového manažera pro vytrvalost v naší oblasti. Novým 
manažerem pro vytrvalost byl jmenován pan Miroslav Drásal. 

 

6. OV projednal návrh skokové komise na uskutečnění podpory pořádání  
stylšampionátu v naší oblasti. Naše oblast bude podporovat uspořádání 
stylšampionátů a 1. kolo stylšampionátu se uskuteční při OM  ve Frenštátě p. 
Radhoštěm. OV v této souvislosti vyzývá případné další zájemce v naší 
oblasti o uspořádání stylšampionátů, aby se přihlásili R. Bauerovi. Bylo 
schváleno proplacení odměny z rozpočtu oblasti pro 1 stylového komisaře ve 
výši 1 000,- Kč. 

 

7. OV projednal a následně schválil žádost manažera spřežení o finanční 
příspěvek na zhotovení 1 ks překážky. OV schválil příspěvek ve výši 10 000,- 
Kč, a to za podmínky,  že u překážky bude umístěn nápis, který bude 
informovat o tom, že na zhotovení (případně zakoupení) překážky byl 
poskytnut příspěvek z naší oblasti. 

 

8. OV schválil, na základě provedené průzkumu trhu, dodavatele dek, medailí   
a šerp pro letošní OM všech disciplín. Deky dodá firma Kamír a Co, spol. 
s r.o., medaile  a šerpy firma SABE, spol. s r.o.  Firma Kamír a Co, spol. s r.o. 
bude rovněž dodavatelem podsedlových deček na MČR. Podsedlové dečky 
obdrží členové družstev zdarma. Případným zájemcům z řad jednotlivců, 
startujících na MČR, budou podsedlové dečky nabídnuty k odprodeji. 

J. Měrková, K. Šálková 



9. OV sděluje, že je možnost zakoupení jednotných triček pro reprezentanty naší 
oblasti na MČR, a to v barvě oranžové a ve dvou velikostech (muži L,XL; ženy 
S,M), dodavatel pan Tioka. Dodávka a cena triček bude upřesněna na 
společných soustředěních konaných před MČR. 

 

10. Připomínáme všem zájemcům o starty na MČR, aby splnění svých kvalifikací 
zasílali na předepsaném formuláři sekretářce oblasti, která kvalifikace potvrdí 
hromadně za celou oblast a jednotlivé disciplíny a odešle před uzávěrkou 
MČR pořadateli. Starty v soutěžích a ustájení si zajišťují jezdci sami, 
prostřednictvím ON - LINE přihlášek. 

 

11. OV poblahopřál ke zvolení celorepublikovým manažerem pro discplínu reining 
člence naší oblasti a OV Kláře Šálkové.  

 

 Termín další schůze OV: 06 - 07/2015  
 
 
 
 
 
 
 


