
Zápis ze schůze jihočeského OV ČJF konané dne 29.4.2019 

v Zahájí 
 

Přítomni: ing. Jiří Mayer, Luboš Kozák, Jan Valenta, mgr. Kateřina Hanušová 

a sekretář oblasti Antonín Husák 

 

 

1. Nový limit OPP na trenéry/den. Rada ČJF schválila OPP 2019 s finančním limitem 4000,- 

Kč/den jako maximum na trenéra při soustředěních hrazených z prostředků centrály ČJF. 

Pro tento rok navrhuje OV řešení: polovinu nákladů navíc se zaplatí z fin. prostředků 

oblasti, zbytek účastníci. Každý jezdec dostane příspěvek pouze na jednoho koně, u 

případného druhého koně si musí náklady na trenéra hradit sám. Dále OV rozhodl, že osloví 

všechny členy Rady, zda si uvědomují, že schválili finanční limit 4000,-/den – vzhledem 

k současným požadavkům trenérů to pro každou oblast znamená, že budou více než 

polovinu nákladů na trenéry platit oblasti nebo sami účastníci.  

2. Limit pronájem areálu OPP. S pořadateli soustředění v režimu OPP bude předem uzavřena 

smlouva na celý cyklus s tím, že limit na užívání haly bude 4000-/den, jak ho stanovují 

limity pro OPP.  

3. Nový drezurní obdélník. OV na základě rozhodnutí ze schůze 27.2. zakoupil pro oblast 

nový drezurní obdélník, který už je uložený v JK Tandem Dubenec, kde byl využit na první 

drezurní závody. Obdélník se bude pronajímat na smlouvu (zajišťuje oblastní sekretář) s tím, 

že v případě poškození bude vadný díl pořadatelem nahrazen. Osoba odpovědná za 

vydávání a zpětné převzetí obdélníku ing. Zuzana Horká.  

4. Příspěvky oblasti na MČR. OV rozhodl o výši příspěvku na MČR Borotín – 40 000,- Kč 

plus zapůjčení drezurního obdélníku na žádost pořadatele. OV rozhodl o příspěvku na MČR 

Borová ve výši 60 000,- Kč včetně příspěvku na vybudování terénního skoku. Dále je na 

toto MČR odsouhlasené zapůjčení drezurního obdélníku, parkurové překážky jihočeské 

oblasti a vodního příkopu.  

5. ZZVJ. OV schválil v termínu 19.6. všeobecné ZZVJ v JK Tandem Dubenec a dále 

v termínu 7.7. ZZVJ vytrvalost v Borotíně. 

6. Hlasování per rollam před schůzí OV. OV schválil: 

 Přidělení OM vytrvalosti na závody Fanklub Shagya v Pohorské Vsi v termínu 28. – 29. 9. 

2019  - navrhoval pan Antonín Hrdina. 

 Doporučení Kamily Vaňkové VV ČJF jako kandidáta mezinárodního rozhodčího – 

požadavek Kamily Vaňkové. 

 Doporučení Kamily Vaňkové VV ČJF jmenovat ji specializovaným rozhodčím v disciplíně 

všestrannost - požadavek Kamily Vaňkové. 

 Změna konání místa závodu 12. – 14. 4. 2019 ve vytrvalosti – přesun do Cehnic. Navrhoval 

pan Antonín Hrdina. 

7. Schválení nových členských subjektů do jihočeské oblasti ČJF: 

MC0307 – Rescue and riders team 

MC0308 – Dvůr Metel 

MC0309 – Endurance Stable Semiramis 

MC0310 – Jezdecký spolek Zahrádka Faunus 

MC0311 – Jezdecká stáj Ambra Milejovice z.s.  

 

        Zapsala mgr. Kateřina Hanušová 


