Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.6.2006
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. František Lomský, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka,
Ing. Václav Nágr, MVDr. Jiří Oulický, Ing. Jaroslav Pecháček, Alek Pejos, Mgr. Jaroslav Sedláček,
Ing. Jan Schwarz, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer, Ing. Josef Trojanec, Ing. Milan Vítek
Omluveni: Ing. Josef Balaštík, MUDr. Zuzana Procházková
1.
2.
3.

Kontrola zápisu ze zasedání Rady konané dne 15.2.2006: bez připomínek.
Rada schválila definitivní znění rozpočtu pro rok 2006.
Rada schválila nový systém licencí koní. Nový typ licence se bude vystavovat od roku 2007.
V druhé polovině letošního roku bude zahájena plošná výměna licencí vystavených již
v minulosti.
4. Ing. Pecháček předložil návrh týkající se zpoplatnění zápisu závodů do sportovního kalendáře a
následných změn v kalendáři. Návrh by měl být zvážen a na příštím zasedání se k němu Rada
vyjádří.
5. Rada schválila ukončení členství ČJF v ASCHK ČR. Dle názoru Rady by ČJF měla nadále
spolupracovat s chovatelskými svazy, nicméně není nutné být jejich členy.
6. Přítomní zástupci oblastí byli požádáni, aby ve svých oblastech prověřili, jaké subjekty by byly
ochotny uspořádat KMK podle modelu, jenž byl navržen pro rok 2007 jednotlivými
chovatelskými svazy.
7. Ing. Pecháček informoval členy Rady o setkání s JUDr. Čermákem a požádal přítomné o
vyjádření jejich stanoviska. Přestože řada členů Rady vyjádřila své výhrady k místu pořádání
vyhlášení Koně roku, jakým je Žofín, byla nakonec prezentována vůle pokračovat i v budoucnu
ve spolupráci s Jezdectvím na organizaci této prestižní akce.
8. Ing. Metelka byl pověřen vypracováním nového volebního řádu.
9. Ing. Pecháček upozornil na to, že je nutné věnovat větší pozornost schvalování rozpisů a
delegování rozhodčích, které musí být v souladu se zněním jezdeckých pravidel.
10. Do letošních soutěží MČR budou vypsány finanční ceny.

11. Ing. Pecháček informoval o schůzce se zástupci chovatelských svazů, která se konala dne
9. 6. na Strahově. Hlavním předmětem schůzky byl model KMK pro rok 2007.
12. Ing. Pecháček informoval o zrušení závodů CSI*, CSIJY Poděbrady, které měly
proběhnout ve dnech 18. – 20. 8. 2006.
Rada schválila:
1. Definitivní rozpočet pro rok 2006
2. Nový systém licencí koní
3. Ukončení členství v ASCHK ČR
Přílohy:
1. Definitivní rozpočet za rok 2005
2. Rozpis finančních cen v soutěžích MČR
3. Zápis ze schůzky s chovatelskými svazy (9. 6. 2006)

