
 Zápis z jednání Oblastního výboru Zlínské oblasti ČJF 
                                       ze dne 29.4. 2019 

 
 

Přítomni:  ing. J. Balaštík, ing. J. Podrápská,  M. Sehnalová, M. Slováček,   
         P. Žákovská 

Za komise:     ing. Z. Přibylová, H. Chmelová 
Omluveni:    Mgr. S. Zemanová  
Hosté:   Z. Žíla, K. Sukupová, J. Podrápská,  M. Zourková, L. Hablovičová, 

    Ing. Hirka 
Program: 
 

1. Informace předsedy ZO 
2. Zprávy z komisí 
3. Různé 

 
 

1) Informace předsedy ZO (ing. Balaštík) 
 

- Informace o průběhu konference ČJF.  Konference zvolila:  
prezident ČJF Ing. Olga Plachá 58 hlasů protikandidát ing. Richard Benýšek 19 hlasů 
členové VV ČJF:  viceprezident pro sport   Jiří Skřivan 

viceprezident pro ekonomiku  ing. Ludmila Šedá  
člen pro vzdělávání    ing. Klára Šálková 
člen pro legislativu   Martin Blažek 
členové výboru   Martin Pecka a Bohumil Rejnek  

Veškeré informace v zápise a v usnesení Konference ČJF na stánkách: www.cjf.cz/organizace/konference/  
Konference odsouhlasila a schválila návrh z naší oblasti o  aktualizaci stanov, včetně doplnění o 
každoroční externí audit účetnictví a výroční zprávy. Neodsouhlasila vznik pobočných spolků. Paní 
prezidentka slíbila, že se touto možností a spojenou legislativou bude osobně zabývat. Z naší strany 
zazněla také výtka, že na webu ČJF není zveřejněna výroční zpráva za rok 2017 a 2018 a není splněna 
povinnost zveřejnění výročních zpráv a zpráv o hospodaření v registru rejstříkového soudu. Paní 
prezidentka přiznala, že tuto chybu je třeba napravit. Upozornili jsme také, že ČJF má 19 tisíc členů, kteří 
by měli být řádně informováni o veškerém dění, což není zcela zajištěno a často probíhá také  řešení věcí 
pouze formou shora dolů nikoli od členů a oblastí směrem nahoru k vedení (neřešení podnětů z oblastí, 
záporný přístup k práci a podnětům kontrolní a revizní komise, zpožděná komunikace k možnostem 
čerpání dotací na soustředění, většinou až po uskutečnění soustředění, a problémy ve vzdělávací oblasti). 

- Poděkoval za velmi dobře připravené soustředění před ZZVJ a následně i samotný průběh ZZVJ 
ve Vyškově i v Přerově.  
 
Členové Zlínské oblasti se v případě sportovních dotazů mohou informovat u komisí 
Skoková komise: Zdeněk Žíla, ing. Zuzana Přibylová a Klára Sukupová  
Drezurní komise: JUDr. Linda Křenovská, Anna Janíková a Daniela Spáčilová 
Pony komise: Petra Žákovská, Lucie Daňková, René Prokeš 
Všestrannost: Hana Chmelová 
Vzdělávání: Mgr. Stanislava Zemanová 
Byli navrženi členové Revizní komise: Jana Podrápská, Ing. David Olejníček a Marcela Zourková, bude 
odsouhlaseno příště z důvodu nepřítomnosti Ing. Olejníčka. 
 

2) Zprávy z komisí 
 

Skoky – ing. Z. Přibylová, M. Slováček 
Vzhledem k tomu, že Oblastní mistrovství je ve stejném termínu jako MČR pro pony jezdce, bylo 
schváleno pořádat Oblastní mistrovství pro pony a děti  9. 6. 2019 při skokových závodech v Tlumačově.  



Po dohodě a dle možností je v plánu soustředění se Zdeňkem Žílou. Soustředění pro jezdce do 18 let 
s platnou licencí, bude výrazně finančně podpořeno Zlínskou oblastí a bude zveřejněno v JISu.  
 
Drezura – ing. J. Podrápská 
Změna v hodnocení do ligy – započítá se 6 nejlepších výsledků z toho 1 výsledek mimo závody z oblasti. 
V případě, že v oblasti nebudou soutěže daného stupně obtížnosti mohou být započítány dva výsledky 
z jiných závodů. 
 
 
Pony – P. Žákovská 
Souhlasí se změnou oblastního mistrovství pro pony  
 
Všestrannost – H. Chmelová 
Pro rok 2019 jsou schváleny tyto seriály závodů: 
  - Národní pohár ČJF 2019 na pony ve všestrannosti 
  - Národní pohár ČJF 2019 dětí a juniorů ve všestrannosti 
  - Česká jezdecká liga ve všestrannosti 2019 
  - Styl šampionát ČJF ve všestrannosti pro jezdce do 18 let 
  - Šampionát mladých koní ve všestrannosti  
MČR ve všestrannosti 1. 8. – 4. 8. 2019 v Borové. 
Upozornění pro všechny jezdce - budou důsledně kontrolovány bezpečnostní helmy. Musí mít platný atest 
na bezpečnost.  
Mistrovství Zlínské oblasti – Těšánky 4.5. - 5.5. 2019 
V žebříčku umístění jezdců i koní se nejlépe umístil z naší oblasti pan Petr Lacina s koněm Kamikadze, 
který reprezentuje Zlínskou oblast i na závodech v zahraničí a splněny podmínky na start ve kvalifikacích 
na ME v roce 2019.     
 
Voltiž – L. Hablovičová 
Voltižní sezona začala Jezdeckým festivalem v Kralovicích, následoval Frenštát a minulý víkend jsme 
pořádali závody v Tlumačově. Závodů se účastnilo 10 oddílů z České a Slovenské republiky. Vysoká 
účast jak koní (22) tak jezdců. 
O víkendu 4.-5. 5. nás čeká CVI v Budapešti a v červnu pak CVI Pezinok a Frenštát. 
MČR proběhne v letošním roce ve Frenštátě p. Radhoštěm. 
Splněnou kvalifikaci na ME má M. Hablovič 
     
4) Různé 
 

-  Jana Podrápská  - navrhuje poslat podnět na vedení ČJF pro doplnění povinné informace do JISu u  
přihlašování jezdců na závody o registrační číslo hospodářství, kde je kůň ustájen (včetně adresy stáje). 
Toto je nově veterinární podmínkou pro konání svodu a pořadatel není schopen to zajistit a vystavuje se 
možnosti sankcí ze strany kontroly státní veterinou.  
- Petra Žákovská – doporučuje podpořit návrh pana Aleše Fialy - jednání o vytvoření kategorie malých 
koní 
- jednotné oblečení na MČR bude dořešeno na příštím OV – trička, kšiltovky, vesty 
- Galavečer Zlínské oblasti 30. 11. 2019 na Zámku v Holešově – nové návrhy na diplomy, pozvánky, 
vstupenky pro VIP. 
 
         
Zapsala: Marie Sehnalová 


