Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF
ze dne 12. 2. 2018
Přítomni:
ing. J. Balaštík, J. Holub, ing. P. Rydval, L. Daňková, M. Sehnalová
Omluveni: Mgr. S. Zemanová
Za komise: M. Zourková, ing. Z. Přibylová, P. Žákovská, K. Súkupová, M. Slováček
Hosté:
ing. Pavel Hirka
Program:
1.
2.
3.
4.

Informace ing. P. Rydvala ze zasedání Rady ČJF
Informace předsedy ZO
Zprávy z komisí
Různé

1) Zpráva ze zasedání Rady ČJF – ing. P. Rydval
– byla předložena komplexní informace o projektu JIS: původně schválena investice do JIS
2500000,- Kč, toto bylo dle informace p. Blažka překročeno o 1581000,- Kč, což bylo dodatečně
schváleno Radou dne 14.11.2017. Následně je požadováno ještě navýšení investice na JIS pro rok 2017 o
251000,- Kč.
Celková investice tedy činí 4332000,- Kč a ještě není JIS zcela funkční.
- navržený deficitní rozpočet nebyl schválen a byl odsouhlasen opravený vyrovnaný rozpočet
2) Informace předsedy ZO
- informace ze zasedání VV ČJF ze dne 14.12.2017 a 3.1.2018 - www.cjf.cz/organizace/vykonny-vybor
- krajské projekty – termín podání do 15.2. Prostřednictvím ČUS je požádáno o dotaci na mládež.
3) Zprávy z komisí
Drezura – M. Zourková
- informovala o Společenském večeru drezury, který se konal 13.1.2018 v Němčicích u Kolína a na který
byly za oblast nominovány - Barbora Zourková a Eliška Tesařová
- na Galavečeru České jezdecké federace byla vyhlášena reprezentantka naši oblasti Alexandra
Hanáčková jezdcem roku v kategorii starších juniorů.
Poděkování jezdkyním za reprezentaci oblasti a účast na vyhodnocení.
Skoky – ing. Přibylová, M. Slováček
- skoková soustředění v Tlumačově jsou v plném běhu – všechna soustředění jsou plně obsazena a pro
velký zájem budou prodloužena i v měsíci dubnu
- STP pro MZO ve skocích – po dohodě budou jezdci rozděleni do kategorií děti (ZM), junioři (Z), ml.
jezdci (ZL) a senioři (L**). V případě, že se kategorie nenaplní, bude kategorie 12 – 16 let (Z), 17 – 21 let
(ZL) a senioři (L**)
3) Různé
- členové OV neschválili návrh pana Josefa Pokorného, aby do hodnocení Středomoravské jezdecké ligy
byly zařazeny výsledy ze všech závodů pořádaných v rámci ČJF. Odůvodnění: Středomoravská jezdecká
liga byla založena na podporu pořadatelů závodů ve Zlínské oblasti. Jejím cílem je, aby se jezdci
zúčastnili co nejvíce závodů pořádaných v oblasti. OV se však nebrání tomu, aby byl vyhodnocen
nejúspěšnější jezdec oblasti. Jezdcům by se počítaly výsledky ze všech závodů pořádaných ČJF. OVZO
vyzývá Mgr. Pokorného k vypracování konkrétního návrhu pro výpočet a zpracování výsledků pro
vyhodnocení nejúspěšnějšího jezdce a jeho osobní pomoci při realizaci.
- OV pověřuje sekretáře oblasti k zajištění šerp, flotů, medailí, pohárů a dek včetně výšivek na oblastní
mistrovství.

- pro zabezpečení zdravotní služby na závodech i hobby je možné oslovit pana Radka Chmelu
(Radek.Chmela@seznam.cz ) nebo pana Marka Kotase (kotas.m@seznam.cz)
- na projekty vydané ČJF má ZO v návrhu rozpočtu 70000,- Kč na všechny kapitoly (soustředění před
ZZVJ, školení rozhodčích, soustředění jezdců, OM)
- požadavek na pořízení časomíry - pokud by měl někdo zájem jezdit s časomírou po závodech, ať se
přihlásí u sekretáře oblasti
- OVZO odsouhlasil vstup nového subjektu do oblasti – Jezdecké centrum Equality
- 7.4.2018 – Těšánky drezurní školení pro rozhodčí, zahájení v 9.00 hod. – lektor Ing. I. Schützová,
refreshing pro všestrannost ing. M. Kvapilová - poplatek 200,- Kč - v ceně je zajištěn oběd
24.3.2018 – Hulín Kulturní klub – povinné doškolení rozhodčích - refreshing. Všeobecná část povinná
pro všechny rozhodčí, dále doškolení pro disciplínu skoky. Zahájení v 9.00 hod., poplatek 200 Kč,
v ceně je zajištěn oběd.
- vše k refreshingu rozhodčích bude zveřejněno na stránkách Zlínské oblasti ČJF po schválení školitelů
VV ČJF a zveřejněním školitelů na stánkách ČJF.
Zapsala: Marie Sehnalová

