Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 27. 9. 2006
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Iveta Biolková, Ivan Černoch, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Antonín Klauz, Barbora Křtěnská,
Ing. Jiří Kunát, 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. Milan Theimer, Ing. Josef Trojanec, Ing. Milan Vítek, MVDr. Marie Vranková, MUDr. Helena
Žižková
Omluveni: Ing. Nora Hořická
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Kontrola zápisu ze zasedání Rady konané dne 14. 6. 2006:
Pan Pejos vyjádřil připomínky k minulému zápisu, týkající se jím vznesené stížnosti na
neúspěšnou přípravu našich jezdců na ME mladých jezdců ve všestrannosti v Pardubicích.
Ing. Pecháček upozornil na skutečnost, že současná kategorie mladých jezdců nemá dostatečnou
výkonnost pro účast na takovém podniku.
Ing. Klauz připomněl, že jezdci, s kterými se počítalo pro ME, byli pro účast připravováni, avšak
základ trenérské práce probíhá na úrovni klubů.
Dále na minulém zasedání Rady pan Pejos požádal o předložení zpráv ze SCM předkládaných
MŠMT. Takové zprávy se nepředkládají, jsou vyhodnocována jednotlivá víkendová soustředění a
dále celkové roční hodnocení v rámci každého střediska vedoucími SCM.
Ing. Pecháček informoval o modelu KMK 2007, který je momentálně zpracováván chovatelskými
svazy. Oblastní (krajské) výbory do 30.11. podají žádosti o pořádání jednodenních základních kol
(preference úterý, středa), dvoudenních semifinále a finále.
Rada ČJF schválila doporučení investic subjektů JK Všemily a JS Císařský Ostrov s prioritou pro
JK Všemily
Ing. Pecháček zhodnotil účast našich jezdců na SJH v Cáchách 2006 a tlumočil dopis
spolupředsedy závodů ve Spruce Meadows (CAN) R. D. Southerna, ve kterém gratuluje výkonům
českých zástupců, které zvýšily prestiž České republiky nejen v Cáchách, ale po celém jezdeckém
světě.
Rada ČJF schválila v předloženém znění následující volební dokumenty: Jednací řád konference
oblastí (krajů), Klíč pro konferenci oblastí (krajů), Volební řád konference oblastí (krajů).
Ing. Pecháček informoval o společném dopise ASCHK ČR, Jockey Clubu ČR, ČKA a ČJF
adresovaném Státní veterinární správě. Předmětem dopisu je společný postoj uvedených
organizací k Metodickému pokynu SVS ČR pro přesuny koní.
Rada ČJF schválila, že všichni koně startující v roce 2007 musí být vybaveni novým typem
licence (štítek v průkazu koně).
Ing. Pecháček informoval o možnosti zpracovávat sportovní výsledky prostřednictvím smlouvy
s Ing. J. Formandlem. Tato záležitost bude prodiskutována dne 6. 10. 2006 ve Slatiňanech.
Rada ČJF byla seznámena s tím, že od 1. 9. 2006 nastoupila do funkce ekonomky sekretariátu
Ing. Klára Suková po mateřské dovolené a od 1. 10. 2006 paní Hana Pechanová na pozici
administrativní pracovnice.
Rada projednala účast ČJF na Koni roku 2007 na Žofíně. Byla vznesena řada konkrétních
připomínek k této akci, nicméně nebylo konstatováno, že by ČJF měla přerušit spolupráci
s pořadatelem této akce.
Rada ČJF schválila zaslání žádosti o uspořádání Otevřeného ME seniorů ve vytrvalosti v roce
2009 v Zábřehu na Moravě (termín září), kterou podala Stáj Kyselý.
Rada ČJF projednala zpoplatnění národního kalendáře s tímto výsledkem:
Zápis závodů do kalendáře: zdarma
Dodatečné zapsání závodů do kalendáře, změna termínu, zrušení závodů: 1 000,- Kč. Každá
oblast (kraj) však tuto částku může libovolně navýšit dle svého rozhodnutí. Z každého poplatku
ve výši 1 000,- Kč bude 50 % (500,- Kč) přeúčtováno na ČJF. Částka případně navýšená oblastí
(krajem) zůstane v plné výši na oblasti (kraji).
Rada ČJF neschválila žádost manažerky voltiže o převedení 5 000,- Kč z kategorie skupin A pro
jednotlivce A na MČR ve voltiži 2006.

14. Členové Rady ČJF byli informováni o přidělení částky ČJF ve výši 120 000,- Kč ze strany ČOV
na přípravu sportovců v rámci olympijských disciplin. Tuto částku je možné čerpat na tréninkové
kempy a soustředění.
15. Rada ČJF vzala na vědomí uspořádané referendum týkající se kategorií pony na MČR. Záležitost
bude projednávána na prosincovém zasedání Rady v rámci sportovně-technických podmínek
závodů MČR v roce 2007.
16. Ing. Pecháček upozornil na chyby při schvalování rozpisů závodů, které nekorespondují
s Pravidly jezdeckého sportu.
17. Ing. Pecháček informoval Radu o natočení propagačního materiálu z WEG 2006.
18. Rada ČJF ocenila 4. místo jezdkyně Markéty Terberové na ME juniorů a mladých jezdců ve
vytrvalosti.
19. Rada ČJF vzala na vědomí rozpočet k 25. 9. 2006.
20. Rada schválila žádost o školení skokových mezinárodních a národních rozhodčích v termínu
leden/únor 2007.
21. Rada ČJF schválila tisk nástěnného kalendáře 2007 od T. Holcbechera.
22. Rada ČJF schválila kalendář závodů MČR a mezinárodních závodů v roce 2007 včetně
pořadatelských subjektů.
Rada ČJF schválila:
1. doporučení investic subjektů JK Všemily a JS Císařský Ostrov,
2. následující volební dokumenty: Jednací řád konference oblastí (krajů), Klíč pro konferenci oblastí
(krajů), Volební řád konference oblastí (krajů),
3. vybavení všech koní novým typem licence od roku 2007,
4. podání žádosti na FEI o uspořádání Otevřeného ME seniorů ve vytrvalosti v roce 2009,
5. tisk nástěnného kalendáře,
6. kalendář závodů MČR a mezinárodních závodů v roce 2007.
Přílohy:
1. Kalendář MZ a MČR 2007
2. Dopis ASCHK ČR, Jockey Clubu ČR, ČKA a ČJF pro SVS
Zapsal: Ing. F. Lomský

