Zpráva předsedy OV Vysočina o činnosti Oblastního výboru
Vysočina za uplynulé období

Vážení delegáti, dámy a pánové, vážení hosté.
Předstupujeme před vás, delegáty konference ze složením účtů z činnosti
Oblastního výboru Vysočina za uplynulé volební období. Dnešní
konference je pro nás velmi důležitá z toho důvodu, abychom se společně
zamysleli nad tím, jak se vyvíjí jezdecký sport na Vysočině od minulé
konference, zda jsme šli správným směrem, případně jak korigovat naši
další činnost v následujících letech tak, abychom mohli závěrem 4.letého
volebního období společně konstatovat, že jsme na správné cestě v
rozvoji našeho sportu.
Oblastní výbor se od konference v listopadu 2017 - do dnešního dne sešel
celkem 5 krát. Všichni členové výboru měli velmi dobrou účast a podíleli
se aktivně na řešení všech projednávaných otázek. Schůze výboru byly
přístupné pro všechny zájemce z řad členů a někteří této možnosti
využívali. Ze všech jednání byly pořizovány zápisy a umístěny na našich
webových stránkách. Schůzí oblastního výboru se také pravidelně
zúčastňuje pan František Háva, který je pověřen schvalováním rozpisů
v oblasti Vysočina.
Všem členům bez výjimky děkuji svým jménem za aktivní spolupráci.
Zejména členové Jaroslav Grodl, Jiří Vejmělek, Magda Škardová, a Pavel
Vaněk aktivně pomáhali zajišťovat všechny potřebné záležitosti i mimo
jednání výboru.
Chci vás požádat, abyste na dnešní volební konferenci pečlivě uvážili svůj
hlas pro kandidáty do Oblastního výboru. Moje přání je, aby se členy
oblastního výboru stali jednak zkušení funkcionáři, kteří se osvědčili ve
svých klubech a kteří budou reprezentovat jednotlivé mikroregiony -

bývalé okresy Vysočiny a také si myslím, že by se měl výbor z části
omladit, aby noví funkcionáři získávali zkušenosti. Dávám vám také na
zvážení, abyste podpořili ty členy starého výboru, které jsem výše
jmenoval a kteří se ve funkcích plně osvědčili.
Musím bohužel říci že v ČJF a jejím vedení se vytvořila konfrontační
atmosféra, která nepřispívá jezdeckému sportu. U nás na Vysočině tomu
zatím tak nebylo a převážně se dařilo dohodnout společná usnesení. Rád
bych, kdyby se to dařilo i novému oblastnímu výboru, který si dnes
zvolíte. Předpokládám, že pro nás pro všechny je na prvním místě rozvoj
našeho krásného sportu a ne osobní ambice. Prosím Vás, abyste při své
volbě toto vzali jako základ svého rozhodování.
V uplynulém období také pracovala s malými přestávkami sportovní
komise vedená Jaroslavem Grodlem A bylo by dobré, kdyby se po dnešní
konferenci znovu naplno práce komise rozběhla.
Chtěl bych vás vyzvat také k tomu, abyste případně nominovali své
zástupce do této komise.
členy komise by se měli stát také další zástupci disciplín, jako je
vytrvalost a reining.
V roce 2017 a 18 se také dostal do plného provozu systém JIS, pomocí
tohoto systému se postupně podařilo udělat pořádek v evidenci
jezdeckých subjektů, které jsou řádně zaregistrovány a platí příspěvky.
V minulých letech nám narůstal evidenční počet subjektů až na 95. Dnes
tedy máme 91 subjektů v oblasti, které řádně platí registrační poplatky.
Z ostatních čísel bych chtěl uvést:
Počet osob s licencí do 18.let - 46
Počet seniorů s licencí

216

Počet koní s aktivní licencí 415

Počet registrovaných hobby koní 798
Z výše uvedených čísel se také odvozují základní příjmy pro oblast.
Zústatky finančních prostředků se kterými může oblast Vysočina počítat
máme jedny z nejvyšších ze všech oblastí, je tedy možno je v příštím
období více využívat k podpoře úkolů, které bude oblast preferovat, což
svědčí o tom že jsme neprohospodařili svěřené peníze přes to, že jsme
podstatně zvýšili výdaje na dotace závodů a podporu jezdců i klubů. Do
budoucna bychom tento stav měli udržet. Podrobně o tom bude mluvit ve
své zprávě sekretářka oblasti Martina Váňová.
V minulých dvou letech jsme také pokračovali v organizování
společenského setkávání na závěr sezony. Hlavním organizátorem a
iniciátorem této akce je Jaroslav Grodl spolu s Jirkou Vejmělkem a
Mertinou Váňovou a chci jim tímto svým i vaším jménem poděkovat.
Poslední taková akce před 14 dny, byla podle našeho názoru nezdařilejší
a toto společenské setkání je rok od roku na vyšší úrovni.
Ostatní organizační úkoly zajišťovala naše sekretářka Martina Váňová a
chci jí za to i vaším jménem poděkovat. Zaslouží si naše ocenění za svou
práci. Není to vždy jednoduchá. Žádám vás, abyste jí práci co nejvíce
ulehčili tím, že nebudete ve všech věcech čekat na poslední možný termín
a dodávali své povinnosti zavčas nebo i s předstihem.
Nechci ve svém vystoupení příliš zabíhat do sportovního hodnocení, o
tom bude mluvit Jarda Grodl. Přes to uvedu alespoň některé věci.
Vzhledem k tomu, že jak víte nebudu dále pokračovat ve funkci předsedy
chci se ohlédnout za své 8. leté působení ve funkci, co se podařilo, či
nepodařilo.
Za velký přínos pro zvýšení výkonnosti jezdců a koní považuji
zorganizování postupně Skokového a drezurního poháru a v posledních
letech i pony poháru Vysočiny. Podařilo se společným úsilím získat

sponzory a finančně tyto akce zajistit. Nejvýznamnějším sponzorem je
NADACE ČEZ, která nemalou částkou 100 tis. Kč každoročně přispívá.
Věnovat pozornost sponzorům bude i v dalším období jedním z hlavních
úkolů nového OV.
Ja také zásluhou těchto aktivit, že jsme byli, v posledních letech více
vidět na mistrovstvích ČR i v jiných disciplínách než jen ve všestrannosti,
která byla a je výkladní skříní Vysočiny.
Jak je vidět z počtu hobby koní stal se hobby sport významným
fenoménem jezdectví a významnou základnou pro výkonnostní sport. Je
potřeba této aktivitě i do budoucna věnovat trvalou pozornost.
Kvitujeme s povděkem, že do jezdeckého sportu i z centra jde více
finančních prostředků a jsou tak předpoklady pro trvalé zvyšování jak
jezdecké základny co do počtu jezdců, tak i pro trvalé zvyšování
výkonnosti.
Dobrým předpokladem je i poměrně rychlý rozvoj a to jak početně, tak
výkonností mladých jezdců v pony sportu.
Oblastní výbor musí a tento odstupující to také činil, trvale věnovat
pozornost vzdělávání. Celou dobu, co jsem byl ve funkci, jsme věnovali
této oblasti značnou pozornost a pořádali jsme, či jinak podporovali
semináře s významnými trenéry jak skokových, tak drezurních
instruktorů a trenérů.
V posledních letech také některé kluby si zvou zkušené trenéry na
pravidelné tréninkové akce a je to na zvyšování úrovně jejich jezdců
vidět.
Po celou dobu také věnujeme pozornost informovanosti našich členů.
Snažím se reagovat na všechny podněty a dotazy i na naší facebookové
stránce, kterou jsem před 8. Lety založil a společně ze sekretářkou
Martinou Váňovou předáváme členům důležité informace.
V současné době stránka má více než 1900 členů.
Jednou z věcí, která se nám nedařila, je zvyšovat počet závodů
v našem regionu, což je však obecný trend.

V některých mikroregionech již nemáme ani jedny oficiální závody. Toto
je však také obecný trend i v jiných oblastech.
Na druhé straně úroveň a také účast na našich významných závodištích
trvale stoupá. Za to děkuji všem pořadatelům, kteří se pořádání závodů
věnují. Myslím, že si z naší strany také v následujícím období zaslouží i
větší finanční podporu včetně podpory soutěží na styl..
Vážení přátelé, na závěr svého vystoupení bych Vám všem chtěl
poděkovat za podporu a důvěru i pomoc, kterou jste mi projevovali
po 8 let, kdy jsem ve funkci předsedy měl tu čest s vámi
spolupracovat. Neucházím se již o tuto funkci ne z proto, že bych
necítil vaši podporu, spíše naopak. Důvod je ten, že nemám již tolik
energie a elánu abych jezdeckému sportu na Vysočině dal všechno,
co tato funkce vyžaduje. Přeji nám všem, aby nový předseda,
kterého dnes zvolíte a nový oblastní výbor přinesl nové podněty pro
další zvyšování kvality a výkonnosti našeho krásného, jezdeckého
sportu. Volte prosím zodpovědně, děkuji Vám všem.

