Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 10.9. 2018
Přítomni:

ing. J. Balaštík, J. Holub, M. Sehnalová, ing. P. Rydval,
Mgr. S. Zemanová,
Za komise: H. Chmelová, M. Zourková, P. Žákovská, ing. Z. Přibylová,
M. Slováček, ing. J. Podrápská
Hosté:
J. Podrápská
Program:
1. Zpráva ze 48. zasedání VV ČJF z 14.8. 2018, informace předsedy ZO
2. Zprávy z komisí
3. Různé

1) Zpráva ze 48. zasedání VV ČJF z 14.8. 2018, informace předsedy ZO (ing. Balaštík)
– viz www.cjf.cz/organizace/vykonny-vybor/
- Galavečer ČJF Praha proběhne 26.1. 2019
- informace o přípravách Galavečera ZO Holešov 17.11. 2018:
- generálka proběhne v pátek 16.11. 2018
- propagace sponzorů ZO
- nástěnka pro prezentaci klubů (zájemci kontaktujte sekretářku oblasti)
- zajišťování tomboly a doprovodného programu (návrhy vítány)
- požadavky na ubytování (ing. Balaštík)
- poděkování za úspěšný průběh MZO ve skocích ve Skašticích
2) Zprávy z komisí
Skoky – ing. Přibylová, M. Slováček
- na rok 2019 plánována další soustředění pod vedením Z. Žíly (v duchu nové koncepce)
- plán využití nově budovaného kolbiště v Tlumačově pro pořádání oficiálních závodů ZO,
příp. i SCM
Všestrannost – H. Chmelová
- poděkování P. Lacinovi za reprezentaci oblasti v Polsku – Soppoty, kde získal 5. místo (viz web)
- podrobnosti o dění ve všestrannosti na www.vsestrannost.cz
- závodiště v Pardubicích plánuje zbudování památníku jezdce Luboše Vrtka a vyzývá oblasti
k finanční spoluúčasti
- výzva k přihlášení nových zájemců do SCM všestrannosti 2018/19 Suchá (ti, kteří splnili kritéria)
Drezura – ing. Podrápská, M. Zourková
- zpráva o průběhu a umístění jezdců oblasti na MČR v drezuře 15. – 19.8. 2018 v Královicích, kde
oblast reprezentovali 4 jezdci (viz web ZO)
- OMZO – D proběhne 22.9. 2018 ve Vyškově
- je zájem zrealizovat drezurní soustředění v Tlumačově
- B. Zourková získala s koněm Fénix 5. místo ve finále Národního drezurního poháru ČJF
Martinicích

Pony – P. Žákovská
- zpráva o úspěšné reprezentaci oblasti na MČR – P + finále Stylového poháru pony 2018 ve
Zduchovicích (viz web)
- požadavek upřednostnění přihlášek na různá soustředění pro jezdce, kteří oficiálně reprezentují
oblast
- poděkování rodině Tůmových za přípravu pony jezdců na MČR v soutěži družstev. Družstvo ve
složení Lenka Ondřejová, Veronika Tůmová a Anna Kaclerová získali krásné 5. místo.
3) Různé
- přihlašování na veškerá MČR musí probíhat přes oblast
- ZZVJ v Bzenci se konají 16.9. 2018 - teoretická i praktická příprava proběhne dne 14. a 15.9.
2018 ( MUDr. Lexa, Mgr. Zemanová)
- cestovné pro Jana Malého na MČR bude hrazeno z trvalého bydliště
Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová

