Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 6.8. 2018
Přítomni:

ing. J. Balaštík, J. Holub, M. Sehnalová, Mgr. S. Zemanová,
ing. P. Rydval
Omluveni: Lucie Daňková
Za komise: ing. J. Podrápská, M. Zourková, P. Žákovská, ing. Z. Přibylová,
M. Slováček
Hosté:
J. Podrápská
Program:
1. Zpráva z jednání Rady ČJF z 30.7.2018, informace předsedy ZO
2. Zprávy z komisí
3. Různé

1) Zpráva z jednání Rady ČJF z 30.7.2018, informace předsedy ZO (ing. Balaštík)
– zvažovat návrh členů do hospodářské komise ČJF
- připravit návrh kandidátů z oblasti do VV ČJF
- změna Registračního a přestupního řádu ČJF: přestup lze vícekrát do roka – 1. zdarma, dále
zpoplatněno částkou 2000 Kč
- informace o získané dotaci pro oblast
2) Zprávy z komisí
Skoky – ing. Přibylová, M. Slováček
- MZO ve skocích kat. děti – senioři proběhne 25. 8. 2018 ve Skašticích
Všestrannost – ing. Rydval
- informace o průběhu MČR C a reprezentaci jezdců naší oblasti – viz web ZO
- popis dramatického průběhu soutěže družstev
Pony –P. Žákovská
- ZO bude na MČR reprezentovat celkem 6 reprezentantů
Drezura – M. Zourková, ing. Podrápská
M. Zourková:
-vyzdviženy drezurní úspěchy Alexandry Hanáčkové na poli národním i mezinárodním
- informace o Barboře Zourkové a její nominaci na MČR i Národní pohár ČJF
ing. J. Podrápská:
- informace o připravovaném MZO v D a STP ve Vyškově
- připomínka ke špatné organizaci některých drezurních závodů (ustájení, časové prodlevy, přístup
organizátorů…)
3) Různé
- M. Sehnalová: Poslední záznam v Xaveriu je z března 2018. Nelze kontrolovat zda byly uhrazeny
faktury. Záloha za červen neposlána na účet sekretáře. Ekonomický úsek spíše nefunguje. Pro příští
rok doporučuje vrátit na oblasti zpět účty a nechat, aby si oblasti se svými finančními prostředky
hospodařily samy.

- OVZO děkuje jezdcům za reprezentaci oblasti na MČR – viz web ZO
- Jan Hablovič bude reprezentovat ZO ve voltiži na SJH v Tryonu – na tento výjezd byla
odsouhlasena finanční podpora z oblasti ve výši 20 000 Kč
- žádost o finanční podporu na konání závodů v Kroměříži bude řešena na závěr kalendářního roku
s ohledem na hospodaření oblasti. Bude však určen klíč k případnému rozdělování financí
organizátorům.
- nákup světelné tabule na opracoviště zatím pozastaven – nutno zjistit možnosti využití či jiné
alternativy
- upozornění rozhodčím na hobby závodech – nutno striktně dodržovat PJS a rozpis
Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

