
 
Zápis z 4. zasedání OV ČJF Praha dne 9. října 2019 

OTEVŘENÉ ZASEDÁNÍ 
Zasedací místnost 234 ČUS 

Přítomni: PJK Gabrielka-Petr Bečka, Země Koní- Michal Šulc a Michala Kůsová, JK Casper – Marie 
Kabrnová, Orion Praha – Nora Hořická, TJJ Přední Kopanina-Vlasta Kadlecová a Pavel Král, BB Horse – 
Petr Brejla, Drassage Academy – Kateřina Havlíčková, Medea Equestrian – Robert Pokorný, Audit Sulice 
– Eva Pařenicová, JK JS Ctěnice - Cyril Neumann,JK Ronex - Renata Habásková, TH Equiclub - Irena 
Hůlková, JK Trojan – Daniela Bříská, Equuleus Praha – Dana Pešková a Lenka Melmerová, Dvůr 
Hoffmeister - Ria Hoffmeisterová.  
 
Program schůze: 

1. Zhodnocení OM Prahy, finanční vyrovnání 
2. Plán OM pro rok 2020 
3. Koordinace závodů v oblasti Praha 
4. Informace o ekonomice 
5. OPP – Kapitola III. – vyúčtování proběhlých oblastních SCM 

A další plánované akce z OPP 
6. Různé 

 
OV ČJF schválil program veřejné schůze 
 

1. OM Prahy 2019 - D – pořadatel TJJ Přední Kopanina – dodané všechny podklady, vyfakturováno 
                               S – pořadatel TJ Equus Kinsky – dodané podklady, faktura bude zaslána 
                               PV-pořadatel Orion Praha – dodané podklady, faktura bude zaslána 
     PD – neuskutečnilo se 
OV děkuje všem pořadatelům OM Prahy za vzornou přípravu OM, péči a zajištění celých závodů.  

2. Předběžný plán OM pro rok 2020: 
Paravoltiž – Orion Praha – termín předběžně květen nebo červen 
Voltiž – Orion Praha – termín květen 
Drezura – zažádala TJJ Přední Kopanina – podzimní termín, v jednání je ještě další areál.  
Skoky – v jednání termín při závodech ve Velké Chuchli, E. Pařenicová má za úkol spojit se 
 s předsedou středočeské oblasti ČJF o možnosti spolupořádání společného OM 
 s předpokladem stejných STP jako oblast B.  
Všestrannost – Robert Pokorný – zjistí možnost pořádání OM při souběhu soutěží – podle 
 kalendáře 2020. 
 

3. Koordinace závodů – pro pořadatele zajistí sekretář oblasti možnost účasti na schůzce 
pořadatelů závodů ve STČ oblasti ČJF. 

4. Informace o ekonomice: Eva Pařenicová informoval přítomné zástupce subjektů o možnosti 
žádosti o dotace z Programu 1. – 4. MHMP 

 Kluby, které projevily zájem o Program I. MHMP 

 Orion Praha 

 TJJ Přední Kopanina 

 Země Koní 

 TH Equiclub 

 Stáj Preláta 

 JK Ronex 

 JK Počin 

 JK Trojan 



 PJK Gabrielka 

 Equuleus Praha 

 Dvůr Hoffmeister 

 Golem 

 JK Voltiž Trojan 

 JK JS Ctěnice 

 VUŽV Uhřiněves 
 
 
 Můj klub 2020 – MŠMT  
 Subjekty sdružené v ČJF si mohou samostatně žádat o dotaci na členskou základnu do 23 let. 
 Podpora je na sportovní činnost – závodní i nezávodní. Informace na webu: is-sport.cz 
 

5. Informace o OPP – Kapitola III. – oblastní SCM 
Realizované akce:  
JK Ronex – drezura, vyúčtování předáno a schváleno 
TH Equiclub – skoky, vyúčtování předáno a schváleno 
Nevyúčtované akce: 
Dvůr Hoffmeister – pony, zahraniční trenér - chybí podklady, pouze faktura 
Orion Praha – voltižní soustředění - termín teprve bude 
Villa Gineta – 5. – 6. 10. nevyúčtováno, 2.- 3.11.  a 30.11. – 1. 12. – bude vyúčtováno dohromady 
(zahraniční trenér)- drezura  
JK Počin – termín bude v listopadu – paravoltiž 
Země Koní – skoky - termín teprve proběhne. 
Všechny podzimní termíny mají být uveřejněny v JISu. 
Soustředění ve Velké Chuchli nebude, kvůli stavebním úpravám v areálu, nebude realizováno. 
Proto dostávají možnost další subjekty k uspořádání OPP – Kapitola II. a III. – vyčerpání 
finančních prostředků pouze do 15.12.2019 a vyúčtováno do 31.12.2019. 

6. Různé: 
- Žádost o zvýšení kvalifikace pro Jiřího Holubáře – specializovaný rozhodčí pro skoky. 

Podmínky splněny - OV ČJF souhlasí a předává SK. 
- Žádost o zlatý odznak pro Libuše Mencke – podmínky splněny, DK souhlasí – předáno VV 

ČJF spolu s ostatními žádostmi.  
- VÝZVA PRO JEZDCE OBLASTI PRAHA, kteří mají splněné podmínky pro přidělení 

výkonnostních odznaků, k zasílání splněných podmínek dle dokumentu Vzdělávání v ČJF 
v platném znění. (Web ČJF) Své žádosti a důkazy o splnění podmínek (výsledky) zasílejte na 
e-mail: oblast.prazska@seznam.cz 

- VÝZVA PRO VEDOUCÍ EKIP NA MČR: posílejte na e-mail cestovní příkazy a počet dnů, kdy jste 
na MČR pracovali.  
500,- Kč na den a cestovní náklady osobního auta a oblastní tričko 
MČR DREZURA:  Renata Habásková (zástupce Kateřina Havlíčková) 
MČR SKOKY SEN. U25: Miloslav Vítek  
MČR VŠESTRANNOST:  Martina Vyštajnová 
MČR SKOKY DĚTI:  Laura Helebrantová 
MČR PONY:   Ria Hoffmeisterová 
 

- Projednání odvolání J. Pařenici proti rozhodnutí udělené pokuty na závodech ve 
Zduchovicích dne 7.9.2019. Odvolání bylo přečteno a odloženo do doby zajištění podkladů 
(Zpráva hl. rozhodčího) po té bude řízení obnoveno a projednáno. 

- Odměny za přípravu před MČR – pro nominované jezdce z oblasti Praha 
Sekretář sestaví seznam všech účastníků MČR z oblasti Praha a podle plánovaného rozpočtu  



sestaví tabulku pro jednotlivé jezdce a kluby. Pravidla přidělování příspěvku jsou: 1 kůň 
v jednotlivcích – 1.000,- Kč, + 1.000,- Kč za koně v družstvu, pakliže není kůň totožný.  
U spřežení se příspěvek vztahuje na jezdce. Kluby za své členy zašlou fakturu za přípravu 
před MČR a zašlou e-mailem na oblast.prazska@cjf.cz.  

- Příspěvky za reprezentaci oblasti na ME: 
Sekretář sestaví seznam a podle počtu reprezentantů rozhodne OV ČJF o výši příspěvku pro 
jednotlivé jezdce do konce října. Subjekty vystaví fakturu a zašlou e-mailem na sekretáře 
oblasti. 

- Slavnostní večer oblasti Praha –  
Sekretář oblasti byl pověřen ke zjištění možnosti o uspořádání při plesu Jezdectví stejně, 
jako v minulých letech. Pronájem sálu, občerstvení pro cca 100 členů. Pronájem sálu od 
17,00 do 19,30 s možností zajištění ke vstupu do hlavního sálu.   

 
 
 
Zapsala : Eva Pařenicová, administrace Irena Hůlková, jednání zakončeno ve 21,30  

mailto:oblast.prazska@cjf.cz

