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 Zápis z jednání  
oblastního výboru ČJF – Zlínská oblast  

č. 10/2019 
Den konání 4. listopadu 2019 
Místo konání Kulturní dům Hulín 
Čas  Od 18:00 Do 22:00  

     

Přítomnost členů OV 
 
 
 
  

Ing. J. Balaštík přítomen 

Ing. J. Podrápská  přítomen 

M. Slováček přítomen 

Mgr. S.Zemanová přítomen 

P. Žákovská přítomen 

M. Sehnalová - sekretář přítomen 

Přítomnost hostů R. Prokeš 
S. Prokešová 
Ing. P. Rydval 

 

Přítomnost dalších osob  Ing. D. Olejníček 
Mgr. L. Hablovičová 
H. Chmelová 
Z. Žíla 
J. Podrápská 
K. Sukupová 
JUDr. L. Křenovská 
Ing. Z. Přibylová 
M. Zourková 

 

 
Program jednání: 

1. Schválení programu jednání: 
 Zpráva předsedy ZO 
 Zpráva z Rady ČJF 
 Zprávy z komisí 
 Různé 

2. 
2.1. 
2.2. 

 

Předseda ZO ing. J. Balaštík 
Úkoly z 9. OVZO 
Příprava galavečera v Holešově  

3. Zpráva z Rady ČJF M. Slováček 

4. 
4.1. 
4.2. 

 

Zprávy z komisí 
Pony 
Všestrannost 

          5.  Různé 
 

Průběh jednání a přijatá usnesení:  
 

1. Navržený program  
Usnesení 

č.1/10/2019 
OV schvaluje navržený program 
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hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
2. 
 

2.1. 
 
 

2.2. 
 
 
 

Předseda ZO ing. J. Balaštík 
 
Kontrola plnění úkolů z 9 /2019 OVZO - splněno 
 
 
Příprava galavečera v Holešově 
- finanční rozpočet, sponzoři, získání další dotace 
- seznámení s hlavními cenami do tomboly (sedlo, koloběžky, televizory,  
   vrtačky, mobil, poukazy….) 
 - výzva klubům – ceny do malé tomboly (min. v hodnotě 300 Kč) do 
20.11.2019  
- zajištění tomboly – ing. Přibylová 
- zajištění propagace a legislativy – K. Sukupová 
- 8 –10 nástěnek k dispozici k prezentaci klubů  
- generálka na galavečer se uskuteční 29.10. v 18 hod. v Holešově (projekce,  
  nástěnky, ozvučení, příprava stolů…) 
- upřesnění programu, kulturních vložek, prohlídky zámku… 
- kompletní program bude vyvěšen na Facebooku ZO 
- seznam pozvaných VIP hostů 
- zahájení v 18:00 hod. - nutná dochvilnost účastníků! 
 

 OV ZO bere informace na vědomí 

 

3.  Zpráva z Rady ČJF  22. 10. 2019 M. Slováček 
 
http://www.cjf.cz/files/stranky/organizace/rada/2019/zapis_rada_22.10.19.pdf 
- nastavení klíče pro platbu sekretářů a předsedy oblasti je potřeba dopracovat 
- nedostatky v daňovém plánování - nutno včas 
- 26.11. 2019 Pardubice – sraz zástupců oblastí k dopracování PJS (náměty ze    
  ZO poslat M. Slováčkovi do 15.11. 2019) 
- návrh na národní pohárové soutěže + finále do úrovně “L“ pro všechny  
  disciplíny (J. Skřivan) = možnost zapojení i jezdců s nižší výkonností 
- možnost ukončení Gallopu – nutno řešit 
- dotační systém na rok 2020 by měl být hotov do konce roku! 
- do JIS zařazen nově chovatelský modul 
- celoživotní  indentifikační číslo pro koně na závody 
- korespondent subjektu musí být členem ČJF 
- pozor na nové změny v přestupním řádu 
 

 OV ZO bere informace na vědomí 

 
4. 
 

4.1. 

Zprávy z komisí 
 
Pony komise 
- upraveny STP – zvýšeny požadavky pro kvalifikace na MČR pro pony  
- úspěšní pony jezdci se přesunou v sezoně 2020 do další kategorie (na velké 
koně) a nemají odpovídající nástupce 

4.2. 
 
 

 
Komise všestrannosti 
- informace o úspěšné reprezentaci ZO 2019 (doma i v zahraničí) - Petr Lacina 
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- informace o úspěchu ing. P. Rydvala - vítězství na MČR v kategorii veteránů  
  (viz web ZO) 
 

 OV ZO bere informace na vědomí 

 
5. 
 

5.1. 
5.2. 

 
 

5.3. 
 

5.4. 
 
 

5.5 
 5.6. 

 
 5.7. 
 5.8. 
 5.9. 

 
5.10. 
5.11. 

 

Různé 
 
- p. Sehnalová – zpráva o hospodaření za r. 2019, finanční rozpočet na SMJL 
- žádosti o finanční příspěvek pro reprezentanty ZO na mezinárodní závody –  
  zájemci oznámí zahraniční výjezdy dopředu a příslušná komise zhodnotí (na  
  základě výsledků) případné finanční odměny 
- odměna za umístění na MČR na 1. – 3. místě (3000, 2000, 1000 Kč), pro  
   voltižní skupinu 1000 Kč pro jednotlivce ve družstvu za 2. místo na MČR 
- OV ZO děkuje za úspěšnou reprezentaci oblasti: ing. P. Rydvalovi, Janu  
   Hablovičovi i voltižní skupině na MČR,  D. Prokešové za úspěch v Budapešti  
   (viz web ZO) 
- OV ZO děkuje organizátorům ZZVJ Přerov a Tlumačov 
- žádost o finanční odměnu pro Petra Lacinu ve výši 5000 Kč za celoroční   
   reprezentaci ZO 
- žádost JK Těšánky o pořádání MZO 2020 ve všestrannosti a drezuře 
- žádost Stáj Piafa o pořádání MZO 2020 v drezuře 
- žádost o pořádání kvalifikačních závodů ČDP JK Těšánky (8. – 9. 8. 2020) 
  a Stáj Piafa (25. 4. a 8. 5. 2020) pro D, J 
- objednávka upomínkových obrázků pro sponzory 
- finanční ceny za umístění v SMJL 2019 budou zaslány na účet 

 OV ZO bere informace na vědomí 

 
Usnesení 

č.5.1/10/2019 
č.5.3/10/2019 

   
 

č.5.6/10/2019 
č.5.7/10/2019 
č.5.9/10/2019 

 
č.5.10/10/2019 
č.5.11/10/2019 

 
OV souhlasí s:  
- hospodařením za r. 2019 a finančním rozpočtem na SMJL  
- odměnou za umístění na MČR na 1. – 3. místě (3000, 2000, 1000 Kč) 
- pro voltižní skupinu 1000 Kč pro jednotlivce ve družstvu (6000 Kč pro 
družstvo) za 2. místo na MČR 
- finanční odměnu pro P. Lacinu ve výši 5000 Kč za celoroční reprezentaci ZO 
- žádostí JK Těšánky o pořádání MZO 2020 ve všestrannosti  
- žádostí o pořádání kvalifikačních závodů ČDP JK Těšánky (8. – 9. 8. 2020) 
  a Stáj Piafa (25. 4. a 8. 5. 2020) pro D, J 
- objednávkou upomínkových obrázků pro sponzory 
- zasláním finančních cen za umístění v SMJL 2019 na účet zúčastněných 

hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Usnesení 
č.5.8/10/2019 

  

 
OV souhlasí: 
- žádostí Stáj Piafa o pořádání MZO 2020 v drezuře 
 

Hlasování Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 
        
       Zapsala: Mgr. Stanislava Zemanová 


