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Zápis č. 4/19 ze schůze OV Plzeňské oblasti ČJF 
ze dne 4. 4. 2019 

 
 
Místo:     Sulkov 
Přítomni za OV (dle abecedy):  Hanáková Jana, Kodadová Michaela, Kovářová Jana, Mentlíková Eva Ing., 

Šimková Zdeňka Mgr. 
Omluveni:     
Sekretář:    Paleček Jan 
 
Program schůze: 
 

1. Rozdělení kompetencí v novém OV 
2. Kontrola zápisu z jednání OV dne 1. 3. 2019 
3. Informace z jednání VV ČJF a Rady ČJF 
4. Změny v ZZVJ 
5. Úprava rozpočtu oblasti 
6. Rozpočet na Projektovou dokumentaci 
7. Úpravy PJT a PDT 
8. Ceny, medaile OM, Jump Tour, Dressage Tour 
9. Vybavení ekip na MČR 
10. Různé 

 
Průběh jednání: 
 
Bod 1.: Ing. Mentlíková Eva – předsedkyně oblasti – koordinace činností OV, schvalování rozpisů závodů mimo 
drezurních 
Hanáková Jana – oblast skokového sportu 
Kodadová Michaela – oblast vzdělávání 
Kovářová Jana – dotace + media 
Mgr. Šimková Zdeňka – oblast drezurního sportu + schvalování rozpisů drezurních závodů + media 
 
Bod 2.: Vše splněno 
 
Bod 3.: Informace z obou jednání podala předsedkyně oblasti. Zápisy z jednání VV ČJF a Rady ČJF jsou uvedeny 
na webu ČJF v sekci Organizace.  
 
Bod 4.: Na webu ČJF v sekci Vzdělávání – Dokumenty je uveden aktualizovaný dokument vzdělávání. Je třeba, 
aby ti, kterých se to týká (hlavně komisaři ZZVJ), tomu věnovali náležitou pozornost. Je tam uvedena řada 
podstatných změn. 
Informace ke ZZVJ ve Svržně 1. 4. 2019: - z původně 19 přihlášených se zúčastnilo 18 adeptek a adeptů (jedna 
byla řádně omluvena). Úspěšně dokončilo 17, jedna nesplnila teorii. Komise konstatovala velmi dobrou úroveň 
přípravy adeptů i organizace zkoušek. Výsledky zkoušek jsou zaneseny do JISu. 
 
Bod 5.: OV obdržel podklady pro tvorbu rozpočtu oblasti na rok 2019 a do 15. 4. 2019 se sejde na projednání. Je 
navrženo vyčerpat letos  min. 70% z dotačních prostředků na OPP kapitola II a III a z rezervy z roku 2018. Do 25. 
4. 2019 pak bude hotový návrh rozpočtu předán sekretáři oblasti, který zajistí jeho odeslání na ČJF v termínu do 
30. 4. 2019. 
 
Bod 6.: Bude součástí rozpočtu dle předchozího bodu. 
 
Bod 7.: Pravidla pro PDT zůstávají beze změny s tím, že Bronze Tour platí pro jezdce do 18ti let. V pravidlech PJT 
budou provedeny změny a konečná verze bude umístěna na web – zajistí Ing. Mentlíková. 
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Bod 8.: K tomuto bodu byla schválena změna tabulky Podpora z prostředků oblasti pro rok 2019, 
která bude na webu vyměněna za stávající – zajistí J. Paleček. 

 
Bod 9.: Tento bod je přesunut na jednání příští schůze. 
 
Bod 10.: Různé: 

a) O zaregistrování v naší oblasti požádal nový subjekt – JK Equilann. OV e-mailové komunikaci s registrací 
souhlasí.  

b) OV bude zajišťovat potřebné informace nejen na oblastním webu, ale i na webu ČJF v sekci Oblasti – 
Plzeňská. Je dohodnuto se správcem webu, že budou informace z oblastního webu postupně doplněny i na 
web ČJF. OV proto doporučuje průběžně sledovat oba weby. 

c) K jedné oblastní fotobuňce bude zajištěna jedna nová baterie. Stará baterie ani po nabití nedrží napětí. 
d) Rozdělení 4 oblastních razítek: 1 – J. Paleček, 2 – Mgr. Šimková, 3 – Ing. Mentlíková, 4 – rezerva (J. 

Paleček). 
 
 

Příští schůze: V pondělí 13. května 2019 od 17.00 hod. v restauraci SPARTA na Sulkově. 
 
 

 
Zapsal: Jan Paleček    

 

      


