ESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, Jiho eská oblast
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
Zápis z oblastní konference Jiho eské oblasti eské jezdecké federace
Datum konání 6. listopadu 2017 v eských Bud jovicích
P ítomni: zástupci 28 subjekt dle prezen ní listiny. Pozvaný host: Ing. Gabriela Valeriánová
jako zástupce VV JF.
Oblastní konferenci zahájil p edseda Ing. Ji í Mayer v 19 hodin, p ivítal zástupce subjekt a
hosta a pro nep ítomnost dostate ného po tu len pro usnášeníschopnost konference
(polovina ze 128 možných hlas je 65) vyhlásil odložení za átku o 30 minut.
Po p estávce bylo podle prezen ní listiny p ítomno 28 delegát s hlasovacím právem.
Následn bylo zvoleno 28 hlasy pracovní p edsednictvo konference ve složení: Mgr. Kate ina
Hanušová, Ing. Zuzana Horká, Luboš Kozák Antonín Husák.
Rovn ž plným po tem 28 hlas byla zvolena mandátová komise ve složení: Luboš Janovský,
Št pán Šebelka a Mat j Kotalík.
Návrhová komise byla zvolena 28 hlasy ve složení: MVDr. František Soukal, Helena
Neklová, Radka Líka ová.
Mandátová komise se etla hlasy p ítomných delegát : 28 hlas . Pro nadpolovi ní v tšinu
bylo tedy ke schválení pot eba 15 hlas . Ú ast na konferenci dosáhla 21.875%,.
Zapisovatelem byl zvolen Antonín Husák.
Zprávy o innosti a o hospoda ení
P edseda OV p ednesl zprávu o innosti a sekretá OV podal zprávu o hospoda ení OV od
minulé konference.
Ing. Horká informovala delegáty o p ipravovaném Jezdeckém plesu J
v Parkhotelu na Hluboké nad Vltavou dne 10. 2. 2018.

OV. Ples bude

Diskuse:
Mgr. Hanušová vyzvala ú astníky konference, aby se vyjád ili o svých p ípadných
problémech s JISem aby se dalo jejich vy ešení zapracovat v zimním období.
Mgr. Hanušová položila dotaz Ing. Valeriánové, zda bude i v budoucnosti možné promíjet
po adatel m závod poplatek za zm ny v Kalendá i závod . Jedná se zejména o poplatek p i

dohlášení nových závod , p ípadn zrušení závod . JIS je nastaven na Sazebník poplatk
JF.
Ing. Motyginová upozornila, že nelze exportovat Kalendá závod do formátu Excel a jeho
následný tisk.
Petra Bohá ová se ptala na možnost ú asti jezdc na skokovém soust ed ní s trenérem
Tjärkem Nagelem a požádala o rychlejší informovanost. Soust ed ní je totiž velice brzy pln
obsazeno.
Ing. Mayer všem vysv tlil, že se jedná o soukromou akci mimo vliv
možná pouze v p ípad , že z stane n kolik neosazených míst.

JF a ú ast jezdc je

Ing. Valeriánová vysv tlila delegát m systém vzd lávání v JF programu JSPRO. Jedná se o
vzd lávání podle p ti kapitol pro r zné skupiny jezdc podle náro nosti ( P íprava k ZZVJ,
Vstup do sv ta oficiálních závod , P íprava pro SCM, Hobby jezdci a za ínající závodníci a
Zkušení jezdci. Na akce po ádané podle tohoto programu p ispívá JF. V sou asné dob VV
p ipravuje metodiku pro tyto jednotlivé kapitoly vzd lávání.
Jan Valenta – dotaz na OV JF ohledn zajiš ování jednotného oble ení pro ú astníky M R.
Dále se dotázal, pro nebyl na letošních v OM v drezú e a ve všestrannosti p ítomen zástupce
OV pro slavnostní p edávání medailí.
Ing. Motyginová v odpov di doporu ila OV, aby na tyto akce byl ur itý zástupce OV p ímo
jmenovit delegován.
Jan Valenta se zeptal, jak je to s p ísp vky OV po adatel m oficiálních závod v oblasti.
Ing. Mayer vysv tlil, že po adatelé obdrželi k podpisu p ísp vku smlouvy a m li dodat
vyú tování. Uzav ené smlouvy se vrátily pouze z JK Mladá Vožice a JK Tandem Dubenec.
Ing. Valeriánová doplnila, že se pokusí o za azení závod kategorie „B“ a „C“do projektu
JSPRO jako další kategorii. Po adatelé oficiálních závod kategorie „B“ a „C“ budou
v metodice informováni o nároku na p ísp vek a o povinnostech. Dále uvedla, že je pot eba
pracovat na vyhledávání jezdeckých talent .
Mgr. Hanušová sm rem k VV poukázala na skute nost, že Zápisy z jednání VV
v sou asnosti velmi stru né a pro tená e nesrozumitelné.

JF jsou

Mgr. Hanušová se zeptala delegát , zda by jim vyhovovalo, aby byly celostátní konference
JF konány v budoucnu v Praze. Všichni delegáti projevili souhlas.
Volba delegát na celostátní konferenci JF 30. 11. 2017 ve Sportovním centru Nymburk
ádnými delegáty pro ú ast na celostátní konferenci byli zvoleni:
Ing. Ji í Mayer, MVDr. Marie Vranková, Antonín Husák, Jan Valenta, Ing. Zde ka
Motyginová a Petra Bohá ová starší.

Náhradníky za delegáta pro celostátní konferenci byly zvoleny:
Mgr. Kate ina Hanušová a Ing. Zuzana Horká.

Hlasování o usnesení
Radka Líka ová p ednesla jako zástupce návrhové komise návrh usnesení.
Nikdo nem l p ipomínky na dopln ní nebo opravu usnesení.
Delegáti odhlasovali usnesení po tem 28 hlas pro, nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl
proti návrhu.

Dne 6. 11. 2017 zapsal Antonín Husák
Zápis ov ila: Mgr. Kate ina Hanušová

