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Zápis z 1. schůze OV Vysočina – 28. 2. 2019 v Hybrálci 

Přítomni: František Háva, Jaroslav Grodl, Jiří Vejmělek, Ing. Lukáš Krajíček, Zdeněk Hrnčíř, Ing. 

Magda Škardová, Ing. Pavel Vaněk, Martina Váňová 

Omluven:  

Hosté: Ing. Zdeněk Studenec, Jitka Beranová, Zdeněk Bambuch,                               

1) Zahájení 

Schůzi OV zahájil František Háva a byl schválen návrh programu 1. schůze OV.  
 

2) Rozpočet oblasti 

2.1. Oblastní výbor byl seznámen s provizorním rozpočtem pro rok 2019. Provizorní rozpočet byl 

schválen (viz. Příloha č. 1).  

2.2. Sekretářka informovala o stavu rezervy, která každým rokem narůstá. Oblastní výbor má do 

příští schůzi předložit návrhy o případném využití rezervy použitím na podporu pořadatelů nebo 

jiným způsobem (např. série soustředění…) 

2.3. Oblastní výbor schválil vyřazení dvou tiskáren pro stáří a nevyužití. Inventarizační číslo 16. 

z roku 2010 a inventarizační číslo 19. z roku 2013.   

2.4. Návrh odměn za rok 2019 s účastí na MČR: Zlatá medaile - 5 000,- , Stříbrná medaile - 3 000,-, 

Bronzová medaile - 2 000,- Za účast a dokončenou soutěž MČR 1 000,-. Schváleno.  

Mezinárodní závody  - částka odměny bude rozhodnuta na konci roku dle finanční situace oblasti.  

2.5. Schválení plné moci pro předsedu Františka Hávu k podepisování smluv.  

2.6. Oblastní výbor byl seznámen s OPP pro rok 2019 – Oblastní výbor zatím neví přidělenou výši 

na čerpání OPP a nemůže tedy určit priority. Oblastní výbor nechápe smysl dokumentu, kde většina 

projektů má být hrazena z oblastního rozpočtu, který v současné výši stačí jen na provozní výdaje, 

pořádání oblastních mistrovství,  ZZVJ, podporu MČR, semináře. Další akce pro členy oblasti jako 

je příprava na ZZVJ, podpora pořadatelů závodů, kteří ubývají, už oblast nemá peníze a bude muset 

použít případně rezervu oblasti nebo akce nedělat vůbec. Oblast chce dělat soustředění pro 

začínající jezdce, talentovanou mládež a soustředění pro pokročilé jezdce – tyto akce se také 

uskuteční na základě přidělení Oblastní projektové podpory. František Háva prověří možnosti na 

Radě.  

2.7. Oblastní výbor schválil příspěvek Kč 5000,- pro pořadatele ZZVJ, který uskuteční před ZZVJ 

jednodenní přípravu pro jezdce účastnící se ZZVJ. Příspěvek je určen na pokrytí výdajů za 

schváleného komisaře ZZVJ (který se musí přípravy účastnit) a pronájem areálu. Příprava se skládá 

z praktické a teoretické části. V praktické části se bude skládat z předvedení koně, práce ve skupině 

na opracovišti, skokové části a drezurní části. V teoretické části proběhne opakování teorie. 



Česká jezdecká federace 

 
 
 

Stránka 2 z 3 
 

Příspěvek bude proplacen po uskutečnění akce formou faktury. Přílohou faktury bude prezenční 

listina a vyhodnocení akce s fotografiemi.  

2.8. Schváleno používání per-rollam. 

3) Mistrovství oblasti – sportovně technické podmínky  
Viz. příloha č. 2 - schváleno 

 

4) Statuty. 

4.1. Skokový pohár – schváleno - Příloha č. 3 

- účast ve finále s dvěma kvalifikačními koly 

4.2. Drezurní pohár – schváleno - Příloha č. 4 

- změna kategorií 

- změna bodového hodnocení 

- navýšení manipulační poplatku 

4.3. Dětská pony tour – schváleno -Příloha č. 5 

- jen pro jezdce z Vysočiny 

- informace na webu pohar-vysociny.cz 
 

4.4. Sekretářka zadá přihlášení do vzdělávacích akcí na JIS. 
 

4.5. Jednat se sponzory do Pohárů. Do příští schůze členové OV předloží možnosti a návrhy  

sponzorů.  

 

5) ZZVJ – komisaři. 

17.4. Humpolec – Ing. Studenec, Ságl, Bc.Vlastníková 

27.5. Dvoreček – Kusý, Grodl, Ing. Kubátová 

25.6. Humpolec – bude upřesněno 

16.9. Dvoreček – bude upřesněno 

František Háva má zájem stát se komisařem na ZZVJ. OV schválil.  

6) Refreshing, Školení, Semináře. 

Vzdělávací akce placeny z centrálního rozpočtu (propláceny dle finančních limitů z OPP). 

2. března – Drezurní seminář Ing. Habásková, Plandry 

21. března – Refreshing  skoky a všestrannost, Ing. Jan Paleček, Motel Velký rybník, akci přidá 

sekretářka do vzdělávacích akcí na JIS. 

Rozhodnutí o pořádání doškolení instruktorů i refreshing stavitelů bylo zatím odloženo.  

7) Činnost členů OV, rozdělení odpovědnosti. 

 

7.1. Sekretářka podala návrh na rozdělení odpovědnosti na členy OV, z důvodů velké vytíženosti.  

Návrh přednesl předseda František Háva. Následně proběhla diskuze o rozdělení odpovědnosti dle 

disciplín – sportovní komise. 
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Většinou dva členové OV nebo z oblasti Vysočina by měli odpovědnost za přidělenou disciplínu – 

například: 

- Práce s mládeží – Pony, CH, Jun. Y - semináře, školení, soustředění. 

- Práce s kategorií senioři – semináře, školení, soustředění. 

- Sledovat plnění kvalifikací na MČR a samotná účast na MČR – materiální zabezpečení a 

prezentace na MČR, vedoucí ekipu apod. 

- STP pro disciplínu na Mistrovství oblasti – návrh. 

- Práce s pořadateli závodů na Vysočině. 

- Další problematika disciplíny v oblasti  
 

Jednalo by se o sportovní komisi pro dané disciplíny. OV projedná navržené osoby na dalším 

výboru.  
  
7.2. Lukáš Krajíček – odpovědnost za propagaci oblasti, pohárů, sponzorů, web, články 

Schválení přístupu na web oblasti.  
 

8) Různé. 
 

8.1. Diskuze ohledně pořádání schůzí na jiném místě. Navržen Motel Velký Rybník.  

Odsouhlaseno.  
 

8.2. Sekretářka pošle upomínku k zaplacení pokuty za zrušené závody Military centrum  

Dvoreček.  
 

8.3. Žádost o doporučení pro Monika Kratochvílová a Jennie Kaasové na kurz stewardů.  

Schváleno.  
  
8.4. Schváleno per-rollam: 
 

Přestup klubu -  Jezdecký klub Farma u lesa, z. s. Sudoměřice u Bechyně. Schváleno. 
 

8.5. Hudba na galavečer. Předběžně rezervován termín kapely Wajt na 24. ledna 2020.  

Pan Grodl zajistí sál.   
  

8.6. Diskuze na téma vyšší náklady na občerstvení. Prověří Grodl a Vejmělek.  
 

8.7. Sekretářka podala návrh na zajištění předávání cen a medailí na OM členem oblastního  

výboru. Konkrétní návrhy budou projednány na další schůzi OV.  
 

8.8. Pan Grodl navrhuje uskutečnění Military poháru oblasti Vysočina. Připraví podklady.  
 

9) Závěr 

Pan František Háva schůzi ukončil a další schůze navrhnuta předběžně na 3. 4. 2019. 

V Hybrálci  28. 2. 2019. 

 

Zapsala: Martina Váňová                                                     Odsouhlasil: František Háva. 


