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Zápis č. 2/20 ze schůze OV Plzeňské oblasti ČJF 

ze dne 27. 2. 2020 

 
 
Místo:     Plzeň, Bory-A 
Přítomni za OV (dle abecedy):  Hanáková Jana, Kodadová Michaela, Mentlíková Eva Ing.,  
                                                                Šimková Zdeňka Mgr. 
Omluveni:     Kovářová Jana     
Sekretář:     omluven      
 
Program schůze: 
 

1. Kontrola zápisu ze dne 15. 1. 2020 
2. Informace z jednání Rady ČJF 26. 2. 2020 
3. Informace o čerpání OPP  
4. Informace z jednání VV 
5. Oblastní SCM skoky, drezura 
6. Jarní drezurní školení Plzeň Bory 
7. Jump Tour, Dressage Tour 
8. Informace o přijetí nových subjektů 
9. Různé (vybavení sportovců na MČR, konečná verze, objednávka) 

 
Průběh jednání: 
 
Bod 1.: Vše splněno. 
 
Bod 2.: Ing. Eva Mentlíková podala informaci z jednání rady. Hlavním bodem jednání byl rozpočet na rok 2020.             
Zatím bylo jednáno o předběžném rozpočtu. Ing. Mentlíková informovala o tom, že členům rady nebyly v             
dostatečném časovém odstupu zaslány všechny potřebné informace k rozpočtu, velká a důležitá část byla              
představena až na Radě, kdy promítáním na zeď, pro většinu členů z větší dálky, bylo velmi obtížné se v             
tabulkách orientovat. Po upozornění byly materiály o přestávce zaslány e-mailem, ale znovu nebyly              
kompletní. Mgr. Šimková se vyjádřila k rozpočtu drezury, kdy sama v říjnu 2019 napsala na VV plán              
zahraničních výjezdů drezúrních jezdců, nebylo zařazeno do rozpočtu.  
OV dále má výhrady k dotaci ČSP CJC. Souhlasí jen v případě, že celá částka půjde prokazatelně do výher pro 
juniory eventuálně pro mladé jezdce. 
OV se dále pozastavuje nad tím, že v loňském roce bylo na Radě přislíbeno, že dotace z OPP bude možno              
přesunout do dalšího roku (předsedkyně vznesla na Radě dotaz), ovšem nebylo řečeno, že se přesune              
nevyčerpaná částka do jiných oblastí. Domníváme se, že tímto jednáním jsou pak oblasti nuceny k tomu, aby 
prostředky vyčerpaly za každou cenu.?????? 
              
Bod 3.:  V loňském roce dle naší evidence vyčerpáno na OPP, tj. SCM drezura a skoky, 165 458,- Kč. V roce 2020 
rozpočtováno z OPP 135 000,- Kč, z čehož je již větší část vyčerpána na zimní a jarní soustředění pro děti a 
juniory. Ostatní eventuálně s přispěním oblasti bude použito na podzimní soustředění. 
 
Bod 4.:  Informace z jednání VV podala Ing. Mentlíková prostřednictvím zápisu. 
 
Bod 5.:  Informace SCM skoky, proběhlo předposlední soustředění SCM (11 účastníků), poslední bude 14. - 15. 3. 
2020. Poslední SCM drezura proběhlo jednodenní ve Svržně. 
 
Bod 6.: V areálu JS Plzeň-Bory proběhlo povinné jarní drezurní školení. Školitel V. Čmolík, účast viz JIS. 
Seznámení s řadou změn v pravidlech. 
 
Bod 7.:  OV schválil pravidla JT a DT ve stejném znění jako v roce 2019. Na web zajistí Ing. Eva Mentlíková. 
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Bod 8.: O zaregistrování v naší oblasti požádaly nové subjekty – Jezdecký klub GENTLEMAN, 
z.s. – MD0262, Jan Balík (Záhoří 23, Mileč, Nepomuk 335 01) – MD0264 a Marie Špačková 
(Čechova 360, 335 61 Spálené Poříčí) – MD0265 a o přestup z Karlovarské oblasti do Plzeňské 

oblasti požádal subjekt Stáj Zeman – MD0263. S přijetím všech subjektů do naší oblasti souhlasil po e-mailové 
korespondenci celý OV. 
 
Bod 9.: 

a) OV odsouhlasil výběr  mikin pro reprezentaci PO a následně Ing. E. Mentlíková objedná podle velikostí 
počet a nechá trika a mikiny potisknout logy oblasti. Nejpozději do začátku května. 

b) Ing. Mentlíková informovala o novém poháru ČJF pro začínající jezdce s příspěvkem od ČJF 1000,- Kč na 
pořádání a 1000,- Kč na stylové soutěže. Budou informování jednotliví pořadatelé. 

c) informace o průběhu vyhodnocení sportovců v rámci jezdeckého plesu. Velmi dobrý ohlas. J. Hanáková 
dodá fakturu na samolepky pro vyhodnocené. 
 

          
Připomínky OV pro VV ČJF: 

 
a) OV Plzeňské oblasti navrhuje Mgr. V. Jáchimovou do funkce koordinátor pro oblasti v ČJF. 
b) OV Plzeňské oblasti navrhuje vyrobení cedulek se stuhou s logy ČJF pro všechny rozhodčí, vzhledem 

k po-    vinnosti označení (ke koupi jednotlivými funkcionáři) s možností tisku označení – např. hl. rozh., 
stavitel, ... z JISu. 

c) OV navrhuje zvýšení poplatků za členství v ČJF z původních 100,- Kč na 200,- Kč v řádném termínu. 
d) OV znovu upozorňuje na zápisy z VV, kdy je odkazováno na  přílohy (např. z jednotlivých komisí), viz 

příloha, která u zápisu není. Na stránkách komisí pak zápisy nejsou vůbec !!!!!!! Na tuto skutečnost OV již 
upozorňuje poněkolikáté a dosud nedošlo k nápravě, ani k žádné odpovědi. 

 
 
OV bere na vědomí všechny body zápisu a souhlasí plným počtem přítomných členů se  všemi rozhodnutími. 
 
 
Příští schůze: Bude upřesněno dle jednání Rady. 

 
 

 
Zapsala: Ing. Eva Mentlíková    

 
    

  


