
   Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF 
ze dne 2. 10. 2017 

 
 

 Přítomni:      ing. J. Balaštík,  M. Sehnalová,  L. Daňková, ing. P. Rydval, 
               Mgr. S. Zemanová,  

 Za komise:    Mgr. L. Hablovičová  ing. J. Podrápská, H. Chmelová, 
            ing. Z. Přibylová, P.  Žákovská, K. Súkupová 
 Hosté:           M. Slováček, M. Maryšková, ing. I. Galatíková, Z. Galatíková, 
                      L. Polsterová 

                         Omluveni:    J. Holub 
   

Program: 

1. Informace předsedy ZO, zpráva z 35. zasedání VV ČJF   
2. Zprávy z komisí 
3. Různé 

 
1) Zpráva z 35. zasedání VV ČJF, informace předsedy ZO 
 
– viz www.cjf.cz/organizace/vykonny-vybor/ 
 
- ing. Balaštík z pozice předsedy ČUS iniciuje podporu regionálních závodišť 
- upozorňuje na možnost čerpání dotací KU pro rok 2018: 
 
a/ Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu 

b/ Činnost a rozvoj mládežnického sportu 

c/ Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel 
 
- v sezóně 2018 budou v naší  oblasti finančně podporovány oficiální závody 
- předseda oblasti dává ke zvážení možnost společných výjezdů pro členy ZO a v rámci utužování 
kolektivu navštívit zajímavá hipologická centra 
- 18. ročník Galavečera v Holešově je plánován na 25.11. 20017 – přípravy jsou v plném proudu, 
prosíme o propagaci a uvítáme hojnou návštěvnost 
- hlavní cenou v tombole je sedlo v hodnotě 30 tisíc korun,  koloběžky pro dospělé, …. 
(rovněž výzva subjektům, aby darovaly další ceny  do tomboly!!!) 
- zajímavý bude i  doprovodný program a hudba 
- příprava galavečera proběhne na zámku v Holešově v pátek 24.11.2017 od 16 hod. - uvítáme 
pomoc členů ZO 
 
2) Zprávy z komisí 
 
Voltiž – Mgr. Hablovičová 
- halové MČR v Tlumačově  proběhlo úspěšně, ke spokojenosti všech zúčastněných, navštívila jej i 
prezidentka ČJF ing. Olga Plachá 
- ZO byla velmi dobře reprezentována - výsledky voltižních jezdců viz web ZO 
- v areálu byla použita i velkoplošná projekce 
- na 15. - 17. 12. 2017 je pro voltižní jezdce plánováno soustředění se zahraničním lektorem 



 
 
Všestrannost – H. Chmelová 
- kladné vyhodnocení sezóny 2017 
 
 
Drezura – ing. Podrápská 
-  úspěšný průběh MZO v drezuře ve Vyškově - i přes nepřízeň počasí mnoho startů, účast i 
reprezentantů ze Slovenska 
- málo početná kategorie dětí, nutnost větší motivace ze strany trenérů 
 
Pony – L. Daňková  
- úvaha o možnosti vyhlášení seriálu závodů ve ZO 
 
3)  Různé 
 
- zpráva sekretáře oblasti o finančním hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na r. 2018 
- účastníci MČR obdrží příspěvek na dopravu ve výši 3 Kč/km a za umístění na 1.-3. místě odměnu 
3000, 2000, 1000 Kč (odsouhlaseno OV) 
- OV odsouhlasil i proplacení cestovného na finále jednoho republikového seriálu pro každou 
disciplínu (finále Národního poháru ČJF dětí a mládeže v drezuře, finále ZP…), cestovné je 
propláceno z místa bydliště jezdce. 
- členem skokové komise byl navržen a OV odsouhlasen Michal Slováček, nahradí tak odstupující 
S. Horákovou. 
- konference ZO je  6. 10. 2017 v Kulturním klubu  v Hulíně - zahájení v 17 hod. 
- 30.11. 2017 se koná v Nymburku Konference ČJF – návrh delegátů vzejde z oblastní konference 
- o bronzový výkonnostní odznak zažádala K. Súkupová 
- v rámci vyhodnocení SMJL bude vyhodnocen i nejlepší reprezentant oblasti, objev roku a 
osobnost oblasti 
- OVZO děkuje : 

 TJ Voltiž Tlumačov za příkladné uspořádání MČR – V 
 JK Piafa Vyškov za úspěšné uspořádání MZO – D 

- poděkování za kvalitní soustředění před ZZVJ a celý průběh ZZVJ v Bzenci 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová 


