
Zápis se schůze OV Vysočina 
 

Datum konání : 13.ledna 2015 , Jihlava 

Přítomni : členové- Ing. Zdeněk Studenec, Ing. Jan Schwarz, Jaroslav Grodl, Zdeněk Ságl, Jiří    

Vejmělek, Květa Mošnová,  hosté František Háva, Lukáš Krajíček 

Omluveni : Veronika Svobodová 

 

Program : 

1. Příprava společenského večera – vyhodnocení sezóny 2014 

2. Zajištění  oblastní konference Vysočiny – volby 

3. Zajištění akcí v zimním období – seminář skoky, drezura, refreshing pro rozhodčí 

4. Různé - schválení platu pro sekretářku oblasti 

- schvalování rozpisů závodů, přihlášky, kategorizace 

 

Bod 1. Společenský večer se uskuteční v Hybrálci 7.2.2015 od 19 hod. 

Hudba a ozvučení, prostor – zajištěno – J. Grodl 

Pozvánky zajistí L. Krajíček, rozešle ing. Studenec 

Vyhodnoceni budou : 

- jezdci umístění v oblastních mistrovstvích všech kategorií – diplomy(51) 

- účastníci MČR – čestná uznání, vesty s logem Oblasti vysočina (19) 

- umístění ve skokovém poháru a KMK – fotografie 

- bude vyhodnocen talent roku - pohár 

- bude vyhodnocen jezdec s největším výkonnostním vzestupem - pohár 

- budou vyhodnoceni 3 pořadatelé závodů – četná uznání a pohár 

 

Schválen rozpočet na uspořádání akce : 16 800 Kč 

Občerstvení pro hudbu a hosty : cca 1 000 Kč 

 

Bod 2. Oblastní konference se uskuteční v Hotelu Slunce v Havl. Brodě, 21.3.2015 od 9.00 hod., 

            zajištěno – ing. Schwarz 

- zprávu o činnosti – zajistí ing. Studenec, 

- zprávu o sportu – J. Grodl,  

- zprávu o hodpodaření a rozpočet – J. Bambuchová,  

průběh a příprava závodů – F. Háva 

 

Do 15.2. 2015 zašlou všichni členové výboru předsedovi návrh hlavních úkolů na příští 4 roky, jako 

podklad k vytvoření koncepce rozvoje jezdeckého sportu na Vysočině. 

Všechny subjekty obdržely tiskopisy na návrh kandidátů pro volby na oblastní konferenci  - je 

potřeba je zaslat sekretářce oblasti. 

Před konáním oblastního výboru se uskuteční ještě jedna schůze OV pro zajištění voleb. 

 

Bod 3. Akce v zimním období 

Drezurní seminář se uskuteční 17. ledna 2015 – Luka nad Jihlavou od 9.30 hod. S ing. Renatou 

Habáskovou, schválena úhrada nákladů pro lektora 4000 Kč + cestovné 

 

Skokový seminář pro trenéry a cvičitele se uskuteční 21.2. 2015 v Proseči pod Křemešníkem, lektor 

pan Jandourek st., budou předvedeny 3 loty pro různý stupeň výcviku, každý lot bude mít teorii a 

praxi, schválena úhrada nákladů pro lektora 4000 Kč + cestovné 

 

Refreshing pro rozhodčí zajistí ing. Studenec a Z. Ságl, termín bude upřesněn po dohodě s lektorem 

Jaroslavem Pecháčkem, navržen 28.2. nebo 7.3.2015, místo konání Humpolec, hotel Na plovárně. 

 



Bod. 4 

OV schvaluje mzdu pro sekretářku Janu Bambuchovou – základní odměna 7500 Kč/měs., 

úhrada telefonu, internetu a pronájmu 2000 Kč/měs. 

 

Zapsala : Květa Mošnová 


