
 
Zápis z 1. zasedání OV ČJF Praha dne 10. dubna 2019 

 
Přítomni: Ing. Cyril Neumann, Robert Pokorný, Kateřina Havlíčková, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Renata 
    Habásková 
Nymburk, 16:00 hodin 
 
Společenské  setkání nového výboru ČJF Praha se uskutečnilo dne 8. 4. 2019 v areálu White Trans. 
Členové OV ČJF se dohodli na dalším fungování a rozdělení funkcí v oblastním výboru. Předjednali 
body schůze, která se konala 10. 4. 2019 v Nymburce.  
 
Program schůze: 

- Oznámení o veřejné schůzi 
- Schválení STP oblastních mistrovství Prahy 2019 
- Pořadatele ZZJV 2019 – podmínky pořadatelství 
- OPP – Kapitola II. a III. 2019  
- Schvalování rozpisů v oblasti 
- Různé 

 
1. Veřejná schůze OV ČJF Praha se bude konat 29. 4. 2019 od 19,00 hodin v zasedací místnosti firmy 

White Trans, Statenická ul., Velké Přílepy.  
Program schůze:   schválení rozpočtu oblasti 2019 
   Schválení STP na oblastních mistrovstvích Prahy 2019 
   Podmínky pro pořadatele ZZJV 
   OPP kapitola II. a III. – plán koncepce soustředění pro děti a juniory do 
   18ti let – oblastní SCM  
 

2. STP 2019  
DREZURA: pony  8 – 10 let – Z1, 11 – 13 let – DÚ B, 14 – 16 let – DD (jednokolové soutěže, 

start pouze s jedním koněm) 
DREZURA: děti – DD, junioři – JU, U25 – SG, senioři: malá runda – IMI., senioři, 

velká runda – GP (jednokolová soutěž, start pouze s jedním koněm) 
 

3. STP 2019 návrh k jednání na veřejné schůzi 
SKOKY: koně děti – Z+Z, junioři – ZL + L*, U25 a ženy – L**+S*, senioři – S*+S**, 

družstva smíšená – L*+L** (v případě více koní si do 2. kola jezdec 
vybere jednoho koně pro OM a bude s ním startovat jako prvním) 

SKOKY: pony  v jednání 
VŠESTRANNOST: děti a junioři – ZL, senioři + mladí jezdci – L (pouze s jedním koněm) 
PARADREZURA: v jednání Hradištko – termín 20. – 22. září při Finále paradrezurního 

poháru  
PARAVOLTIŽ:  19. května – Orion Praha – schválený rozpis (5 kategorií) 
 

4. Termíny ZZJV pro rok 2019: 
již proběhly: TH Equiclub Korycany – přípravný kurz před ZZJV 4. dubna (16 účastníků), ZZJV – 
19 účastníků 5. dubna 
připravují se:  TJ Equus Kinsky -  1. května + přípravný kurz 30. dubna 

EquiAcademy Královický dvůr - 19. května + přípravný kurs  18. května 
JS JS Ctěnice – 8. června + přípravný kurz 7. června 
JS JS Ctěnice – areál Suchdol –  31. srpna + přípravný kurz 30. srpna 
Pony Park Měšice – termín v jednání – přípravný kurz + ZZJV 



Dvůr Hoffmeister – termín v jednání – přípravný kurz + ZZJV 
TH Equiclub Korycany – termín v jednání – přípravný kurz + ZZJV – říjen/listopad 

 

Vzhledem ke změněnému financování ZZVJ a přípravných kursů hledá OV ČJF optimální formu 
ekonomického zajištění jak přípravného kursu, tak samotných zkoušek. Oproti minulým letům, 
kdy tato forma vzdělávání začínajících sportovců byla hrazena z centrálních zdrojů v rámci 
projektového systému OPP ČJF, od roku 2019 je celá ekonomika přenesena na oblast. 

OV ČJF uvažuje o jednorázovém příspěvku 5 000,- Kč na pořadatelství ZZVJ + plný převod 
poplatku 700,- Kč, který za účast na ZZVJ hradí frekventant. Přípravný kurs by pak byl v 
ekonomické kompetenci pořadatele se zvlášť vypsaným poplatkem náležející pořádajícímu 
subjektu. Náklady na úspěšné složení zkoušky pak budou subjektům oblasti Prahy částečně 
kompenzovány dotačním příspěvkem 500,- Kč za každého úspěšného jezdce (příspěvek na 
přípravu, viz dotační systém v rubrice Ekonomika). Vše bude s pořadateli možné prodiskutovat 
na veřejné schůzi 29. dubna. 

  
5. Schvalování rozpisů: 

DREZURA: Ing. Habásková 
SKOKY: Ing. Neumann 
VŠESTRANNOST: R. Pokorný 
VOLTIŽ, PARAVOLTIŽ, HOBBY – I. Hůlková 
Rozpisy posílejte na e-mail: oblast.prazska@cjf.cz  .  
Všechny e-maily jsou automaticky přeposílány i na všechny členy OV ČJF Praha. 
  

6. RŮZNÉ:  
- stížnost J. Holubáře – po projednání na OV – odpověď zajistí R. Habásková 
- OV ČJF založil nové FB stránky – správcem budou všichni členové OV ČJF Praha.  
- zajištění flotů, medailí, pohárů pro OM – zajistí sekretář, přikrývky pro vítěze - není 

rozhodnuto, ale vzhledem k finanční náročnosti není vyloučeno, že bude od přikrývek 
upuštěno 

- sedlové dečky pro účastníky MČR oblasti Praha a oblastní trička – není rozhodnuto 
- proběhly refreshingy: 

Jarní školení v drezuře + všeobecný  refreshing  – JK Ronex (1 termín) 
všeobecný refreshing – Equistable Korycany 
žádné další refreshingy v roce 2019 OV ČJF již neplánuje 

- Per Rollam:  
OV ČJF přijal/nepřijal nový subjekt do oblasti Praha – subjekt Belamo s.r.o. 

- bylo rozhodnuto, že bude iniciováno jednání se zástupci střediska ve Velké Chuchli (Martin 
Pecka) o případném členství subjektu v oblasti Praha a o možnosti pořadatelství 
významných oblastních akcí v nově vznikajících jezdeckých zařízeních na dostihovém 
závodišti ve Velké Chuchli 
 
 

 
Zapsala: Irena Hůlková, jednání zakončeno v 19:00 hodin 


