ZÁPIS
z oblastní Konference ČJF, Oblast Vysočina konané dne 7. 10. 2021 v Jihlavě.
Přítomné subjekty: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
1. Zahájení
Vzhledem k tomu, že v 16:30 hod nebyl přítomen nadpoloviční počet delegátů, konferenci zahájil zastupující
předseda oblasti Jaroslav Grodl v 17:00 hod, po splnění Jednacím řádem stanovené lhůty 20 min. Přivítal
delegáty konference, včetně hostů a dalších účastníků – viz. prezenční listiny.
2. Schválení programu
Změna programu konference byla schválena všemi přítomnými. Vystoupení hostů (Ing. Ladislav Krulich, Jiří
Skřivan a Robert Pokorný) proběhlo po vlastní volbou předsedy a členů OV v diskusi. Doplnění programu
neproběhlo.
3. Zpráva o činnosti oblasti Vysočina
Zprávu přednesl zastupující předseda oblasti Jaroslav Grodl:
Sezona 2020 a 2021 byla narušena epidemií koronaviru, zrušen musel být i společenský večer
s vyhodnocením nejlepších jezdců za rok 2020. Zástupci OV předali osobně při závodech nebo individuálně
poháry, diplomy a čestná uznání vyhodnoceným jezdcům dle přílohy č. 6 ze zápisu 17/2021.
Všechna oblastní mistrovství proběhla beze změny (termíny a místa konání vyvěšena na webu oblasti
Vysočina). ZZVJ probíhají po celý rok s mírným posunem s ohledem na pozdější otevření jezdecké sezony
opět z důvodu koronaviru, termíny a místa jsou uvedena v sekci vzdělávacích akcích na JISu.
Pomocí OS zajištění přihlášek na MČR, poskytnuto vybavení reprezentantů. Zastupující předseda rovněž
zmínil vynikající reprezentaci Matěje Sukdoláka na ME ve všestrannosti ve švédském Segersjö.
Informace o inventurních materiálech poskytnutých ČJF oblastem, jmenovitě drezurní obdélník (umístěn v JK
ČZA Humpolci, zodpovědná osoba Jitka Beranová), vodního příkopu (umístěn v JK Robin Jindřichův Hradec,
zodpovědná osoba František Prokeš), časomíra (Ing. Josef Holčapek), skok oxer ČJF (umístěn na Farmě
Hrnčíř, odpovědná osoba Zdeněk Hrnčíř), IT vybavení pro OS u Evy Šnýdrové.
Výkonnostní odznaky zaslány všem jezdcům poštou přímo z ČJF
Do oblasti Vysočina pravidelně zajíždí trenéři z celé ČR a subjekty či jezdci tak mají možnost se zlepšovat pod
dohledem nejzkušenějších cvičitelů a trenérů.
Pořádání seriálů na Vysočině stále probíhá, nejúspěšnější Skokový pohár na Vysočině, kde se letos
uskutečnilo 11 kvalifikačních kol s finále v Žirovnici, kde je každoročně plno nových, atraktivních barevných
překážek. Drezurní pohár byl pro nedostatek přihlášených zrušen, OV se tak rozhodl pro zrušení celého
seriálu na příští rok. Dětská pony tour probíhá s mírnými změnami oproti předchozím rokům a funguje bez
problému, rovněž funguje také Pohár všestrannosti.
Schůze pořadatelů závodů by se měla uskutečnit během listopadu, přesný termín bude určen při dalším OV.
4. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření, rezervách a rozpočtech přednesla sekretářka oblasti Eva Šnýdrová
5. Zprávu o sportovní činnosti přednesl Jaroslav Grodl a členové sportovní komise.
- zhodnocení ZZVJ – zvyšující se úroveň, zkušení pořadatelé (Sudoměřice u Bechyně, Humpolec, Čejov,
Bystřice nad Pernštejnem)

- zhodnocení jednotlivých disciplín:
• parkur: Zdeněk Hrnčíř informoval o sezonách 2020 a 2021, upřesnil počet odjetých oficiálních závodů
i hobby závodů, také informoval o upadajícím zájmu pořadatelů závody pořádat a rovněž informoval o
velmi malé účasti na MČR ve skocích
• drezura: Ing. Magda Škardová Soukeníková potvrdila upadající zájem pořadatelů, kdy v drezurní
disciplíně se uskutečnily pouze 3 závody. Na Vysočině. Na MČR letos neměla oblast Vysočina žádné
zastoupení a zopakovala informaci o zrušení DPV z důvodu malého počtu zájemců o účast (do
kategorie dětí se nepřihlásil nikdo, do kat. amatéři 1 přihláška a do kat. profi 4 s podmínkou minimální
účasti 7 jezdců).
Při OM jsou na prvních místech vždy jezdci specializující se na disciplínu všestrannost, přičemž pokud
se ve stejný termín, jako OM v drezuře, konají závody všestrannosti, dají jezdci přednost všestrannosti,
vyvstává tak otázka, jak přilákat a zapojit víc jezdců na drezurní závody, nejen na OM.
•

všestrannost: Jaroslav Grodl vyzdvihnul naši oblast jako velmi silnou v disciplíně všestrannost, kdy
každoročně máme několik umístěních při MČR a jsme jednou z nejsilnější oblasti v této disciplíně,
samozřejmě na úkor předchozí disciplíny a to drezury. Poděkování JK Korzár za vynikající sezonu
s vrcholem při ME ve všestrannosti.
Zmínka o trenérech, kteří dojíždějí do oblasti Vysočina na přípravu ve všestrannosti a to, Jaroslav
Hatla a Gabriela Slavíková a několik drezurních trenérů např. Adéla Neumannová, Michal Knoflíček,
Eliška Stránská a další a uvedl možnost zapojení jezdců ze všech subjektů do možnosti tréninků po
domluvě s danými trenéry.

•

Pony: Martina Váňová vyjmenovala pořadatele pony závodů, resp. JK Proseč pod Křemešníkem, stáj
Drastich Třešť, JK Vysoká a Zámecká stáj Plandry s poděkováním za uspořádání kvalifikačních kol a
finále Dětské pony tour.
M. Váňová jmenovitě uvedla jezdce, kteří se rovněž účastnili finále Národního poháru dětí a juniorů a
vyjmenovala úspěchy a výsledky jezdců z MČR v kategorii pony, kde oblast Vysočina měla silné
zastoupení.

6. Volba komisí, zapisovatele a pracovního předsednictva
- mandátová a volební komise – navrženi:
• předseda: Stanislav Šamal
• členové: Ing. Magda Soukeníková Škardová, Martina Váňová
návrh schválen všemi přítomnými
- návrhová komise – navrženi:
• předseda: Ing. Pavel Vaněk
• František Prokeš, Zdeněk Bambuch
návrh schválen všemi přítomnými
- do pracovního předsednictva byli navrženi:
• Jaroslav Grodl, Zdeněk Hrnčíř, Ing. Magda Škardová Soukeníková, Martina Váňová, Jiří Vejmělek,
• náhradník Stanislav Šamal
návrh schválen všemi přítomnými
7. Zpráva Mandátové a volební komise – zprávu přednesl Stanislav Šamal. Dle prezenční listiny
přítomno 26 subjektů s 27 platnými hlasy (JK ČZA Humpolec má na základě počtu členů 2 hlasy).
Volební kvorum pro dnešní konferenci je stanoveno na 14 hlasů.

8. Volba předsedy a členů OV
- předsedou oblasti byl aklamačně zvolen p. Jaroslav Grodl (25 hlasů z 27 platných hlasů)
- člen OV byli zvoleni – Ing. Josef Holčapek
1. kolo
– Ing. Josef Holčapek (17 z 27 platných hlasů)
- Veronika Dáňová (9 z 27 platných hlasů)
2. kolo – Ing. Josef Holčapek (26 z 27 platných hlasů)
9. Vystoupení hostů –
Ing. Ladislav Krulich, kandidát na prezidenta ČJF přednesl prezentaci se svým programem a představil jeho
koncept o pokračování ČJF. Představil svůj tým včetně krátkého rozhovoru s Robertem Pokorným. Následně
zodpovídal dotazy.
Jiří Skřivan, víceprezident pro sport stávající ČJF upřesnil, jakým způsobem probíhají jednání VV a následně
zodpovídal dotazy.
10. Volba delegátů na konferenci ČJF
Kandidáti na konferenci ČJF středa 13. 10. 2021 v Nymburce mají mandát na 4 roky, zvolení na poslední
konferenci v roce 2019:
Kandidát František Háva schválen počtem 32 hlasů pro, proti 0, zdržel se 0.
Kandidát Zdeněk Hrnčíř schválen počtem 31 hlasů pro, proti 0, zdržel se 1.
Kandidát Jaroslav Grodl schválen počtem 31 hlasů pro, proti 0, zdržel se 1.
Kandidátka Martina Váňová schválena počtem 31 hlasů pro, proti 0, zdržel se 1.
Kandidát Ing. Lukáš Krajíček schválen počtem 32 hlasů pro, proti 0, zdržel se 0.
Návrh náhradníků: Ing. Pavel Vaněk, Ing. Magda Škardová, Jiří Vejmělek.
11. Diskuse
12. Návrh usnesení konference
Pavel Vaněk přečetl návrh usnesení:
1/ František Háva: podal návrh - přesunutí začátku konferenci nikoliv z původních 20 minut na 30 minut, návrh
přijat
2/ Věra Zimová: podala návrh - v oblasti vzdělávání – e-mailem kontaktovat subjekty oblasti Vysočina o
otevření přihlášek do všech seriálů před začátkem sezony - předáno OS
Závěr provedl Jaroslav Grodl a poděkoval účastníkům.
Zapsala:
Ověřil:
Návrhová komise :

Eva Šnýdrová, Stanislav Šamal
předseda Jaroslav Grodl
Ing. Pavel Vaněk.

