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Zápis č. 5/19 ze schůze OV Plzeňské oblasti ČJF 
ze dne 13. 5. 2019 

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

Zdeňka Mgr. 
Omluveni:    Hanáková Jana 
Sekretář:    Paleček Jan 
 
Program schůze: 
 

1. Kontrola zápisu z jednání OV dne 4. 4. 2019 
2. Seznámení s rozpočtem oblasti na rok 2019 
3. Zpráva o dotacích – J. Kovářová 
4. Příprava OM – skoky, drezura 
5. Informace o čerpání rozpočtu – J. Paleček 
6. Informace z jednání VV ČJF 
7. Návrh na úpravu počtu startů na závodech 
8. Nákup fotobuňky a háků 
9. Různé 

 
Průběh jednání: 
 
Bod 1.: Vše splněno 
 
Bod 2.: OV vytvořil a schválil návrh rozpočtu oblasti na rok 2019. Sekretář tento rozpočet poslal na ČJF dne 29. 
dubna 2019 – zatím bez reakce ze strany ČJF. 
 
Bod 3.: Seznam možných dotací, které jsou momentálně aktuální, nebo se v brzké době otevřou: 

 
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/734/ - podpora tělovýchovy a sportu 
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/728/ - podpora zemědělské činnosti 
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/711/ - podpora místních skupin (tento dotační program bude 
použitelný pravděpodobně pro minimum subjektů) 
http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/735/ - podpora mikroregionů 
 
Nejzajímavější je ta první podpora, kterou může využít největší množství subjektů. 
Tento bod bude rozeslán na všechny subjekty oblasti – zajistí J. Paleček. 
 
Bod 4.: Na všechna OM jsou zajištěny floty, šerpy, poukázky, medaile. OV povoluje na OM v drezuře start 
jezdcům s více koňmi ve dvou kategoriích. Při dekorování budou přítomny členky OV – OM drezura Mgr. 
Šimková, OM skoky buď Ing. Mentlíková nebo J. Hanáková, OV jim proplatí cestovné. 
 
Bod 5.: OV obdrží přehled hospodaření oblasti v rámci čerpání rozpočtu za první čtyři měsíce letošního roku. 
Následně bude dostávat informaci o hospodaření vždy po ukončení následujících měsíců – zajistí J. Paleček. 
 
Bod 6.: Informaci podala Ing. Mentlíková. Zápisy z jednání VV ČJF a Rady ČJF jsou uvedeny na webu ČJF 
v sekci Organizace. Ze zápisu z 9. 4. 2019 vyjímáme: VV ČJF projednal a schválil dokument k programu dálkové 
formy studia instruktora jezdectví a trenéra v Mariánských Lázních. Tato informace bude též umístěna na oba weby 
– zajistí J. Paleček. Zájemci o bližší informaci nechť se obrátí přímo na Mariánské Lázně. 
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Bod 7.: OV navrhuje omezit počet startů na závodech na max. 250 za den. Zdůvodnění – více 
času pro řádnou přestavbu parkuru na následující soutěž, nevypisování zbytečně moc soutěží na 
čas, bez nutnosti stavět parkury zbytečně s nejnižším počtem překážek. Zároveň upozorňuje na 

nevhodnost začátku soutěží v jarních měsících od 7.00 hod. – je to nekorektní jak pro jezdce, tak pro koně. Návrh 
zašle na ČJF – J. Paleček. 
 
Bod 8.: OV schválil nákup jedné nové fotobuňky za stávající dosluhující a poruchovou fotobuňku. Zároveň 
schválil nákup 20 nových bezpečnostních háků – zajistí Ing. Mentlíková. 
 
Bod 9.: Různé: 

a) O zaregistrování v naší oblasti požádal nový subjekt – Sportovní stáj Krčmář, z.s.. OV po e-mailové 
komunikaci s registrací souhlasí, v den schůze je již nový subjekt zaregistrován v JIS. 

b) Mgr. Šimková informovala OV, že oblast navázala mediální spolupráci s regionální mutací Deníku. 
Dle dohody Deník otiskne pozvánky na pořádaná oblastní mistrovství a jejich výsledky a bude 
informovat o případných mimořádných úspěších oblastních jezdců. Periodikum je také 
spolupořadatelem ankety Nejúspěšnější sportovec roku v Plzeňském kraji. Tato informace bude kromě 
zápisu dána ještě sólo na web oblasti i ČJF – zajistí J. Paleček. 

c) Web Plzeňské oblasti bude během roku postupně přesouván na web ČJF a ke konci roku bude zrušen a 
převeden na archiv. Vše bud během roku řešeno se správcem oblastního webu panem Radilem. 
Konečný stav pak bude včas všem subjektům oznámen. 

d) Zájemci o start na MČR 2019 musí dle sportovně technických podmínek vyplnit formulář Potvrzení 
kvalifikace na MČR 2019 a odeslat ho hned po splnění nebo nejpozději 3 dny před uzávěrkou daného 
mistrovství sekretáři oblasti. Formulář je umístěn na webech oblasti. 

 
 

Příští schůze: V pondělí 24. června 2019 od 17.00 hod. v restauraci SPARTA na Sulkově. 
 
 

 
Zapsal: Jan Paleček    

 

      


