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Zápis z jednání  
komise pony ČJF 

č. 2/2020 
Den konání 28.2.2020 
Místo konání Olomouc, ESC Lazecká 
Čas  Od 16:00 Do 21:00  

     
Přítomnost členů komise Jana Rosická Zastoupena na základě 

plné moci J. Matuškou 
Ria Hoffmeisterová přítomna 
Jan Matuška přítomen 
Stanislav Hakr přítomen 
Petra Svobodová Zastoupena na základě 

plné moci J. Matuškou 
Pavel Holešovský přítomen 
Michal Mundil přítomen 
Zdeňka Špůrková přítomna 
Vladimír Mestenhauser nepřítomen 

Přítomnost hostů Jiří Skřivan  
 David Hrnčíř  

   
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 
Program jednání: 

1. Český pohár pony skoky – koordinace s Davidem Hrnčířem 
2.    Rozpočty Českého poháru skoky a skoky styl, MČR 
3. Diskuse 

 
Průběh jednání a závěry: 

1. Český pohár pony skoky – navrhovaný formát dle modelu „Moravského 
šampionátu 2019“, dle pozitivních ohlasů na formu, rozšířen o kola v „České 
části“ 
Diskutovány jednotlivé body pracovního materiálu rozpisu seriálu, kvalifikační 
kola, hodnocení, financování- moravská část má domluveny sponzory na kv. 
kola, česká část nutno dojednat další sponzory – veškerý sponzoring nutně 
konzultovat s p. Peckou (smlouvy atd), diskutován termín a místo konání 
finále. 

 
závěr/úkol 

Matuška – seriál dopracovat do stanovené formy k předložení; Mundil, 
Hoffmeisterová- sponzoři, Skřivan – pořadatel finále a termín;  

2. Před probráním rozpočtů info J. Skřivana o schválení seriálu Český pohár 2020 
ve stylovém parkurovém skákání pony jezdců – ve formátu upraveném J. 
Skřivanem s odůvodnění, že komise je pouze poradní orgán, takže byl oproti 
návrhu komise seriál rozšířen o další kola a finále proběhne mimo MČR. 
Dotazy a odůvodnění –J. Skřivan: komise doporučuje, nikoli schvaluje a na 
základě informací, že členové VV nesouhlasí s konáním seriálů v rámci MČR 
neuskuteční se v rámci žádných MČR seriály, proto tedy finále mimo termín 
MČR, dále s odůvodněním ¨“prodloužení“ sezony a umístění finále k dalšímu 
významnému podniku-Finále Českého poháru pony skoky – viz bod1. zápisu. 
Hakr, Hoffmeisterová – na MČR pozván stavitel a stylový komisař Johan Sailer, 
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Skřivan – nabídka zajištění p. Sailera na Finále  Českého poháru 2020 ve 
stylovém parkurovém skákání pony jezdců. 
 

 
závěr/úkol 

Závěr – bude nutné zahájit jednání o případné možnosti financování 
stylového komisaře případně i stavitele na Finále ČPSPSPJ 2020 
Viz. Bod 2. 
 
 

3. 
 
 

Diskuze:  Ekonomika seriálů – dle info ČJF podporuje napříč disciplínami 
seriály dle směrnic o financování ( podpora pořadateli kv. kola a příspěvek na 
finále) 

 
závěr/úkol 

Matuška – obrací se na přítomné s žádostí o případné připomínky a nástin 
časového harmonogramu MČR a rozložení soutěží pro připravovaný rozpis 
na MČR S+D- forma elektronicky do 15.3.2020 elektronická komunikace 

 
  

 
Návrhy komise výkonnému výboru s návrhem usnesení k přijetí: 

1.  
2.  
3.  
  

Doporučení komise výkonnému výboru: 
 

1. 
 
 

 
       Zapsal:  Matuška 
 
 


