Česká jezdecká federace - Západočeská oblast
Zápis z konference Západočeské oblasti konané dne 1. prosince 2012 v Plzni
Přítomni: dle prezenční listiny zástupci 22 subjektů ze 107 pozvaných

Zápis dle jednotlivých bodů programu:
1) Zahájení konference
Zahájení provedl a další průběh konference vedl Antonín Pittner. V rámci zahájení uvítal prezidenta ČJF Ing.
Pecháčka jako zástupce ČJF.
2) Schválení programu konference
Program byl doplněn o bod schválení rozpočtu oblasti na rok 2013 a poté schválen všemi delegáty.
3) Volba návrhové komise
Komise byla zvolena ve složení: Jaroslav Voldřich, Jiří Luža, Ondřej Dorot.
4) Zpráva o činnosti
Zprávu přednesl předseda oblasti Antonín Pittner.
5) Zpráva sekretáře
Zprávu přednesl sekretář oblasti Jan Paleček. Na závěr zprávy oznámil ukončení svého členství v OV ke dni
31.12.2012.
6) Zpráva o hospodaření
Zprávu přednesla členka OV Dana Denková. Zpráva o hospodaření byla vypracována jako srovnávací, kde
bylo porovnáno období roku 2010, 2011 a 2012 do 31.10.2012
7) Schválení rozpočtu oblasti na rok 2013
Rozpočet oblasti na rok 2013 byl představen a odůvodněna byla tvorba rozpočtu v závislosti na potřeby pro
financování – provedla Dana Denková. Poté byl rozpočet schválen většinou delegátů.
8) Zpráva z oblasti vzdělávání
Byla součástí zprávy o činnosti.
9) Diskuse
V diskusi vystoupili se svými příspěvky následující:
Ing. Pecháček, prezident ČJF – seznámení delegátů se stavem financí resp. dotačních titulů a přidělování
prostředků v rámci dotací na rok 2013 a některých dílčích úkolů ČJF
Dana Denková – informace o tom, že nebyl k dnešnímu dni projeven, ze strany subjektů z naší oblasti,
zájem uspořádat ZZVJ v roce 2013. Zdůraznění potřeby praxe pro málo frekventované rozhodčí a byla
představena možnost navázání zahraniční spolupráce - stáže pro stavitele naší oblasti.
Martin Pecka – některé možnosti, jak zvýšit atraktivitu jezdeckého sportu. Podpoření příspěvku o potřebě
praxe pro málo frekventované rozhodčí.
Štych – dotaz na prezidenta ČJF, proč není v televizi více přenosů a pořadů z jezdectví
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Josef Schneider – názor, že by měly být příspěvky členů do ČJF mnohem vyšší
Ondřej Dorot – názor, že by se měly v rámci OM konat i soutěže družstev
Jan Stroner – názor, že by se OV měl více snažit o získání finančních prostředků pro oblast nejen z vlastních
zdrojů ČJF
10) Návrh a schválení usnesení konference
Usnesení konference bylo schváleno většinou delegátů a je přílohou zápisu.
11) Závěr konference
V rámci závěru konference poděkoval předseda oblasti Antonín Pittner všem delegátům a prezidentovi ČJF
Ing. Pecháčkovi za účast.

Zapsal:
Jan Paleček
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