
Zápis ze schůze OV Vysočina -  15. Prosince 2015 v Hybrálci 

Přítomni: Ing. Zdeněk Studenec, Jaroslav Grodl, Jiří Vejmělek, Magda Škardová, Zdeněk Hrnčíř, 

Petr Koštál, Jan Emmer, Martina Váňová 

Omluvena: Jana Bambuchová 

Hosté: Stanislav Šamal 

 

Zahájení Ing. Studenec  

OV schválil návrh programu 6. Schůze, který přednesl Ing. Studenec   

  

1. Informace z rady ČJF 

- Český olympijský výbor  - má se budovat sportovního areálu kolem Lipna. 

- Česká unie sportu – vybuduje centrální sportoviště. 

- Změna názvu na zapsaný spolek do konce roku! 

- Manažer skokové komise Beranová, endurance Kopecký. 

- Návrh na členy skokové komise je Skřivan, Žíla, Mašek. 

- Zpracovávají se připomínky ke kategorizaci a pravidlům. 

- Připravuje se metodický pokyn k Pony games, bude školení pro organizátory. 

- Bude zaveden refresing pro cvičitele a trenéry. 

- V systému Galop bude zajištěna evidence kvalifikovaných osob. 

- Diskutuje se, zda změnit klauzuli na propadnutí licence po 5-ti letech 

nezaplacení, zejména u cvičitelů a trenérů, oblast vytvoří seznam těchto lidí - 

Oblastní výbory připraví seznamy osob, kterých se to týká a zašlou na 

federaci do konce února. 

- Zlepšit situaci na závodech – zodpovídá hlavní rozhodčí. 

- Stevardi bude samostatná kategorie – k tomu refresing. 

- Změna refreshingů – zdravověda se zkrátí, bude video. 

- Pravděpodobně na ZZVJ přibude praktická část pohyb na jízdárně. 

- Styl šampionát bude přepracován. 

- Od 1. 1. 2017 nový program na centrálu – možno navrhnout zástupce do komise 

pro implementace. Pan Šamal navrhl Ing. Jaroslava Potclana. Další návrhy na 

kandidáty se mohou zaslat sekretářce.  

 

2. Ekonomická situace a možnosti na příští rok 

                  Předseda OV Z.Studenec zaslal členům OV podklady, ze kterých vyplývá, že se  

Rezerva na účtu oblasti podstatně snížila. Z toho důvodu je třeba přijmout                                      

opatření k tomu, aby hospodaření oblasti bylo vyrovnané, případně mírně 

přebytkové. 

                             Návrhy řešení: 

- Stanovit hlavní priority pro rok 2016 – předložit k diskuzi a schválit na příští 

schůzi. OV uvítá návrhy nebo připomínky od subjektů! 

- Sport – podporovat reprezentaci kraje ve všech odvětvích, podpořit začlenění 

žáků a ml. dorostu do systému ofi. závodů, podporovat soutěže hodnocené na 

styl, po schválení metodiky podpořit pony games, SPV a DPV považujeme za 

hlavní prostředek ke zvyšování kvality jezdeckého sportu v disciplínách drezura 

a skoky. 

- Vzdělání – prvořadou pozornost je zaměřit na vzdělávání cvičitelů a trenérů 

(refresingy a semináře). 



- Hospodaření – zajistit vyrovnanost rozpočtu prostřednictvím – zvýšení příjmů, 

vynakládání výdajů do výše příjmů, znovu zvážit ustanovení ekonomické 

komise. 

Návrh na priority a jejich financování v roce 2016  

- Projednat ve sportovní komisi. 

- Schválit na příští schůzi. 

- Sekretářka připraví směrnice k financování všech aktivit a návrh rozpočtu na rok 

2016. 

Diskuze: pan Šamal – žádost o příspěvek na pořádání kvalifikačního kola na Zlatou podkovu na rok 

2016 – OV bere na vědomí. 

 

3. Příprava Společenského setkání - Setkání se bude konat 23. ledna 2016 v Hybrálci od 

19: hod 

- Pozvánky  - zašle sekretářka (všechny subjekty, vyhodnocené osoby, kulaté 

jubilanty) předseda a členové výboru pozve hosty. 

- Program zajistí pan Grodl. 

- Prostor zajištěn, hudba v jednání – pan Grodl. 

- Vyhodnoceni budou uvedeni na webu oblasti Vysočina – sestaví skoková komise 

(reprezentanti a účastníci MČR – deky s logem, SPV a DPV první tři místa – 

diplomy, tři pořadatelé, výročí, jubilea a významné osoby) 

- Předpokládaný rozpočet 15 000,- až 17000,- Kč 

 

4. Různé 

- Další schůze 22. 2. 2016 

- ZZVJ  

Havlíčkův Brod přesunut termín na 22. 4. 2016! (hl. komisař Kusý,Grodl 

Svobodová) 

Dvoreček 9. 5. a 10. 10. (hl. komisař Kusý, Emmer, Grodl) 

Humpolec a Bystřice – schválit v únoru! 

- Magda Škardová – příprava statutu 2. ročníku DPV 

- Schválena odměna Lukáši Krajíčkovi za celoroční propagaci oblasti Vysočina a 

Skokového poháru a za zpracování grafických návrhů –  Kč 2000,- 

- Od 1. 1. 2016 novou sekretářkou Martina Váňová, tel.: 605181311 

Úřední hodiny: po telefonu pondělí a středa od 14 – 20 hod., osobní kontakt 

možný pouze po telefonické dohodě 

Korespondenční adresa: Rynárec 225, 394 01  Rynárec 
       

 

V Hybrálci 15. Prosince 2015  

 

Zapsala: Martina Váňová    Odsouhlasil: Ing Zděněk Studenec 

 

 

 

 
 
 

„Radost v srdíčku, teplo na duši, úsměv na tváři, lásky po uši, splnění tajných snů, 
veselé Vánoce a pohodový rok přeje Oblastní výbor.“ 

 


