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Zápis č. 6/19 ze schůze OV Plzeňské oblasti ČJF 
ze dne 24. 6. 2019 

 
 
Místo:     Sulkov 
Přítomni za OV (dle abecedy):  Hanáková Jana, Kodadová Michaela, Kovářová Jana, Mentlíková Eva Ing. 
 
Omluveni:    Šimková Zdeňka Mgr. 
Sekretář:    Paleček Jan 
 
Program schůze: 
 

1. Kontrola zápisu z jednání OV dne 13. 5. 2019 
2. Informace o čerpání rozpočtu 
3. Informace o OM skoky 
4. Informace o OM drezura 
5. Informace z jednání VV ČJF 
6. Nákup fotobuňky a bezp. háků 
7. Dečky na MČR 
8. MČR skoky a drezura – vedoucí ekip 
9. Soustředění dětí a juniorů skoky a drezura (2 do konce roku – počet adeptů, rozpočet 

 
Průběh jednání: 
 
Bod 1.: Vše splněno 
 
Bod 2.: Sekretářem oblasti byla podána informace o stavu financí v oblasti ke konci května 2019. Z rozpočtu 
oblasti bylo k tomuto datu vyčerpáno 103.750,- Kč. 
 
Bod 3.: OV děkuje subjektu TJ Start Domažlice za vzorné uspořádání OM ve skákání pro všechny jezdecké 
kategorie kromě pony a všem umístěným gratuluje. 
 
Bod 4.: OV děkuje subjektu JK chovu koní KxK Agro Svržno za vzorné uspořádání OM v drezuře pro všechny 
jezdecké kategorie a všem umístěným gratuluje. Vzhledem k velkému počtu startů a náročné organizaci schválil 
OV zvýšení příspěvku pro pořadatele z původních 5.000,- Kč na 7.000,- Kč. V tomto duchu bude i upravena 
smlouva – zajistí J. Paleček. Zároveň OV velmi děkuje Mgr. Zdeňce Šimkové za zajištění dek, pohárů a krásných 
cen na toto OM. 
 
Informace z obou OM včetně výsledků jsou uvedeny na obou webech a v Plzeňském deníku. 
 
Bod 5.: OV zaráží, že se VV ČJF nezabývá zápisy ze schůzí Plzeňské oblasti a nereaguje na podněty z této oblasti. 
Konkrétně v bodě 7. zápisu č. 5/19 z 13. 5. 2019 vznesl OV návrh na omezení počtu startů. Celý zápis ze schůze a 
navíc samostatně vytažený tento bod byl zaslán na ČJF dosud bez jakékoliv odezvy. OV má za to, že zápisy ze 
schůzí a podněty z jednání OV jsou zasílány na ČJF proto, aby se s nimi někdo zabýval a reagoval na ně. 
 
Bod 6.: OV nakoupil novou fotobuňku a 20 ks nových bezpečnostních háků. Nová fotobuňka a 10 háků bude 
v držení Ing. Mentlíkové a 10 háků bude v držení A. Pittnera. Následně bude upraven i soupis majetku oblasti – 
zajistí J. Paleček. 
 
Bod 7.: Pro skokové jezdce bylo sponzorem zajištěno 50 ks tmavě modrých podsedlových deček. 
 
Bod 8.: Na MČR byly určeny tyto vedoucí družstev: 

- MČR pony – Michaela Kodadová 
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- MČR děti a junioři – Ing. Eva Mentlíková 
- MČR senioři – Ing. Eva Mentlíková 
- MČR drezura – Kateřina Kolísková 

Příspěvek pro vedoucí družstev byl stanoven na 3.000,- Kč, podmínkou příspěvku je účast více jak 5 oblastních 
jezdců a detailní zpráva ze závodů. 
Prozatímní předpoklad počtu družstev – po dvou družstvech pony, děti a junioři a jedno družstvo senioři. 
 
Bod 9.: OV uspořádá do konce roku 2019 pro děti a juniory dvě drezurní soustředění ve Svržně (pravděpodobně 
v říjnu a v listopadu) a dvě skoková soustředění v Krutěnicích (pravděpodobně v listopadu a v prosinci). Upřesněno 
bude po dohodě s trenéry. 
 
 

 
Příští schůze: V pondělí 29. července 2019 od 17.00 hod. ve Svržně. 

 
 

 
Zapsal: Jan Paleček    

 

      


