Jihočeská oblast

ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Zápis z jednání jihočeského OV ČJF ze dne 1.10. 2017 v Dubenci.
Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, ing. Zuzana Horká, ing. Jana
Kreidlová, mgr. Kateřina Hanušová a sekretář oblasti Antonín Husák
1. Přijetí nového klubu. OV schválil přijetí nového klubu JK Mlaď.
2. Ples 2018. OV převzal patronát na pořádáním Koňáckého bálu na Hluboké dne 10.2.
2018, kde bude zároveň probíhat vyhlašování nejúspěšnějších jezdců a koní oblasti za
rok 2017. Místo konání Parkhotel.
3. Konference oblasti. Termín konference oblasti byl stanoven na 6.11.2017. Proběhne
v salonku Svazu zahrádkářů na adrese Kněžská 11 v Českých Budějovicích od 19
hodin.
4. Poděkování pořadatelům. OV oficiálně děkuje všem pořadatelům, kteří v roce 2017
uspořádali jezdecké závody nebo jinou oficiální akci v rámci Jihočeské oblasti a
současně vítá v řadách pořadatelů nový subjekt JK Hájná Hora, který navzdory
různým obtížím uspořádal vydařené závody v pronajatém areálu Ranče Patriot
v Plástovicích.
OV upozorňuje pořadatele, že jen minimální počet z nich zaslal sekretáři oblasti
zpátky vyplněnou a podepsanou smlouvu ohledně příspěvku na pořádání závodů. Bez
podpisu smlouvy nemohou být příspěvky vyplaceny.
5. Zimní soustředění v oblasti.
Vzhledem ke svému velkému pracovnímu vytížení končí Roman Drahota po pěti
úspěšných letech ve funkci trenéra jihočeských SCM. OV rozhodl, že novým trenérem
SCM bude Jaroslav Jindra a soustředění budou probíhat v hale na Vondrově. Plánuje
se 5 víkendů, 2 před koncem roku, 3 po Novém roce.
Dále proběhne s příspěvkem ČJF v rámci programu V. soustředění zkušených
drezurních jezdců pod vedením Šárky Charvátové, 3 jednotlivé dny, v JK Tandem
Dubenec. Termíny: 28.10., 11.11., 2.12. 2017.
6. Informace o stavu projektů. OV sestaví přehledy do tabulek pro centrální ČJF o
stavu čerpaných projektů, o které žádala jihočeská oblast. Proběhla jarní soustředění
SCM v drezuře a skocích, dále pak soustředění s Kamilem Papouškem pro zkušené
skokové jezdce (program V.). Další plánovaná soustředění proběhnou do konce roku,
viz bod 5.
zapsala mgr. Kateřina Hanušová
dne 20.10.2017

