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Zápis č. 5/20 ze schůze OV Plzeňské oblasti ČJF 

ze dne 8. 10. 2020 

 
 
Místo:     Svržno 
Přítomni za OV (dle abecedy):  Hanáková Jana, Kodadová Michaela, Lhotáková Vladimíra Ing., 

Mentlíková Eva Ing.                                                              
Omluveni:     Kovářová Jana   
Sekretář:     Paleček Jan     
 
Program schůze: 
 

1. Kontrola zápisu ze dne 21. 7. 2020 
2. Informace o čerpání rozpočtu 
3. Informace z jednání VV 
4. Příprava soustředění dětí a juniorů – skoky, drezura 
5. Informace o finále Dressage Tour ve Svržně 
6. Informace MČR drezura Olomouc 
7. Informace MČR skoky Martinice 
8. Vybavení pro reprezentaci oblasti pro rok 2021 
9. Příspěvek na přípravu a reprezentaci (CSIO Zduchovice a Praha, CSIW Olomouc) 
10. OM pony Trnová 
11. ZZVJ Svržno 
12. Různé 

 
Průběh jednání: 
 
Bod 1.: Bod 8. minulého zápisu – pro DT zajištěno (Ing. Lhotáková), pro JT bude na plese (Ing. Mentlíková). 
Bod 11. minulého zápisu – subjekty, které dostaly nějaké dotace (J. Kovářová) – přesunuto na příští schůzi. Ostatní 
vše splněno. 
 
Bod 2.: Ing. Mentlíková informovala o dosavadním čerpání rozpočtu.  
 
Bod 3.: Ing. Mentlíková podala informace ze zasedání VV ČJF. Zápis ze zasedání je uveden na webu ČJF. Důležité 
– byl odsouhlasen nový disciplinární řád, pro každou oblast bylo odsouhlaseno přidělení jednoho kolmého skoku, 
jedné vodní překážky, jedné časomíry a jednoho drezurního obdélníku z investičních prostředků (obdélník již 
v naší oblasti je). 
 
Bod 4.: Drezurní soustředění s lektorkou D. Křemenovou ve Svržně – termín a podmínky dle nákazové situace. 
Skokové soustředění s lektorem J. Jindrou v Krutěnicích - termín a podmínky dtto. O soustředění pro juniory a 
mladé jezdce (Tachov) bude jednáno s P. Vachutkou  
 
Bod 5.: Finále bylo velmi dobře připravené, vysoká účast soutěžících, průběh bez problémů. 
 
Bod 6.: Jediná účastnice za oblast byla Eliška Šimková v kategorii starší junioři, která skončila na osmém místě. 
Pro ekipu bylo připraveno stejné vybavení jako pro skokany včetně drezurní dečky. Zřejmě to tak nevyhovovalo, 
tak se vybavili vlastním oblečením. 
 
Bod 7.: Vedoucí ekipy byla Jana Hanáková. Výsledky jsou uvedeny na webu oblasti. Velmi dobrá reprezentace 
oblasti – jedna stříbrná medaile, dvě bronzové medaile a jedno páté místo. Proplacení příspěvků dle Tabulky 
podpory oblasti i pro MČR dětí a juniorů (jedna zlatá a jedna stříbrná medaile) zajistí J. Paleček. Zároveň zajistí 
proplacení příspěvků pro vedoucí ekip – Hanáková MČR Martinice, Mentlíková MČR Chuchle, Kodadová MČR 
Zduchovice (DPP + cesťák). 
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Bod 8.: Na rok 2021 budou doobjednány trička a mikiny – doplnění zbývajícího stavu. 
 

Bod 9.: OV schválil příspěvek na přípravu koní, která vedla k úspěšné reprezentaci jezdců z naší oblasti na CSIO 
Praha a Zduchovice a CSIW Olomouc. Jedná se o Jana Štětinu – příspěvek 10.000,- Kč a Daniela Pospěcha – 
příspěvek 5.000,- Kč. Proplacení zajistí J. Paleček. 
 
Bod 10.: Pro OM pony v Trnové je vše připraveno. 
 
Bod 11.: ZZVJ jsou plánovány na 25. 10. 2020 – viz JIS, konání závisí na nákazové situaci. Komise: Kodadová, 
Ing. Mentlíková, Hanáková. 
 
Bod 12.: Různé 

a) OV plánuje na začátek příštího roku školení nových + refreshing stávajících stewardů 
b) V sobotu 21. 11. 2020 od 16.00 hodin se ve Svržně uskuteční setkání pořadatelů závodů pro rock 2021 – 

doladění kalendáře závodů. Zároveň OV upozorňuje a žádá pořadatele, aby si do té doby umístili své 
závody do JISu. 

c) O zaregistrování v naší oblasti požádaly dva nové subjekty, po e-mailové komunikaci členů OV byla 
registrace schválená. Jedná se o subjekty MIPG s.r.o. – MD0267 a Ekofarma Útušice – MD0268. 

 
 
OV bere na vědomí všechny body zápisu a souhlasí plným počtem přítomných členů se  všemi rozhodnutími. 
 
 
Příští schůze: Sobota 21. 11. 2020 od 14.00 hod. ve Svržně 

 
 

 
Zapsal: Jan Paleček    

 

      


