Zápis z 38. zasedání VV ČJF - dne 12. 08. 2014
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Dana Denková, Nella Gottweisová, Ing. Jan Metelka, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová,
Lucie Spiwoková, Ing. Milan Theimer
Hosté: Ivan Černoch, Ing. Renata Habásková, Ing.Antonín Klauz, Ing.Jiří Kunát, Michaela Litovová,
Olga Plachá, Mgr.Jana Perníčková,
Omluveni: JUDr. Kateřina Říhová, JUDr. Petr Toman, Andrea Videnková
Nepřítomni: zástupce KRK

Spřežení:
1. Manažer podal zprávu z MČR v Pardubicích, které se konalo ve dnech 01.- 03.08. 2014, kde
informoval o plynulém průběhu, počtu účastníků a vysvětlil menší účast čtyřspřeží z důvodu
přípravy na WEG 2014.
2. Manažer podal zprávu z mezinárodních závodů CAI3*, které se uskutečnili v termínu 07. –
10.08. 2014 v rakouském Piber Köflach, kterých se zúčastnilo 1 dvojspřeží.
3. Dne 29.07. 2014 byl opraven rozpis na MČR
Pony:
1. Manažerka informovala VV ČJF o konání schůze pony komise, která proběhne dne 20.08.
2014.
2. Manažerka předložila žádost na změnu v rozhodcovském sboru na MČR S+D pony
Zduchovice, kdy pí. Kytnerová se nemůže akce zúčastnit z osobních důvodů a na žádost
komise pony ji nahradí pí. Jůzová. VV ČJF změnu v rozhodcovském sboru schválil.
3. Manažerka také informovala o předběžném počtu startů na MČR S+D pony ve Zduchovicích,
a to 140 v obou disciplínách, kdy se jedná o zatím nejvyšší účast v historii.
4. VV byl dále informován o tom, že na MČR bude probíhat měření pony, které proběhne ve
čtvrtek, dne 14.08. 2014, při veterinární přejímce. Provádět jej bude Ing. L. Kozák. Práci
inspektora uhradí komise ze svého rozpočtu.
5. V rámci MČR S+D pony proběhne také stylšampionát pony, kterého se, dle předběžných
přihlášek zúčastní 40 dvojic (dohromady za obě kategorie). Současně také informovala o
velkém zájmu ze strany účastníků o tento typ šampionátu, kdy se jej dohromady zúčastnilo
150 dvojic. Na finále stylšampionátu navrhuje pony komise, po předchozích kladných
zkušenostech, jako pořadatele areál ve Zduchovicích.
6. Komise pony navrhuje skokové komisi, při společném pořádání finále stylšampionátu finanční
příspěvek.
Všestrannost:
1. Manažer informoval VV ČJF o veterinární prohlídce koní, startujících na ME J, kterou před
jejich odjezdem provedl MVDr. Přikryl; stejným způsobem bude provedena před odjezdem i
veterinární prohlídka koně Gomba jezdce M. Maivalda.
2. Manažer komise všestrannosti vznesl požadavek na opětovné předání tabulky výkonností,
potřebné k aktuálnímu zpracování výsledků z disciplíny všestrannost, Ing. A. Pellarové.
3. Ing.Metelka schválil rozpis na KMK v Borové, konané ve dnech 12.-14.09. 2014
4. VV ČJF projednal zápis z komise všestrannosti 06.08. 2014.
Skoky:
1. Zástupce skokové komise, pí. Plachá, děkuje VV ČJF za finanční příspěvek úspěšným
družstvům z CSIO a CSIO CH/J, obojí v Budapešti; stejně tak i za finanční příspěvek
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6.
7.

úspěšným reprezentantům A. Opatrnému (GP Varšava) a Z. Zelinkové (GP Celje), kterých
dosáhli v GP Cejle.
Pí. Plachá dále podala zprávu z MČR S + Y v Martinicích, kdy komise pozitivně hodnotí
zejména sportovní výkony v kategorii jednotlivců.
Pí. Plachá dále podala také hodnotící zprávu z ME D+J, kdy naši reprezentanti podali dobré
výkony.
Skoková komise zahájila úzkou spolupráci se vzdělávací komisí, kdy se podílí na přípravě
nové koncepce Styl šampionátu pro velké koně (zařazené této soutěže do celého systému,
včetně ZZVJ). Za skokovou komisi se schůzek účastní p. R. Drahota.
Skoková komise se hodlá na příštím svém jednání (20.08. 2014) věnovat STP MČR, dále se
také vyjádří k návrhu manažerky pony komise, pí. J. Perníčkové, ve věci místa konání finále
Styl šampionátu.
Skoková komise, po dohodě s Ing. Metelkou, jmenuje členkou komise rozhodčích K.
Damborskou.
Dne 27.7. proběhlo doškolení stavitelů parkurů s Ing.Šímou v oblasti K.

Vytrvalost:
1. Manažerka informovala o konání schůze komise vytrvalosti dne 11.08. 2014, VV ČJF při
zasedání neměl tento zápis k dispozici.
2. Manažerka komise informovala VV ČJF o odstoupení pí. L. Hrubé z komise vytrvalosti.
3. Manažerka komise dále vyjádřila potřebu komise vytrvalosti sjednotit terminologii mezi FEI a
systémem Gallop a dále vznesla dotaz o svolení VV ČJF na rozšíření programu Gallop o
možnost on-line výsledků.
4. Manažer dále informoval o vypracování dokumentu pro předsedy veterinárních komisí.
5. Manažerka také sdělila schválení odměn pro ved. ekipy a veterinářům týmů, účastnících se
ME Verona a to ve výši Kč 1.000,-/den čistého
6. WEG Normandie – VV ČJF byl informován o odhlášení H. Terberové. Její místo bude
nahrazeno jezdcem ze seznamu náhradníků, a to M. Jadlovským s koněm Káhira 1.
7. Manažerka komise žádá o zvážení systému pasivních čipů (navrhuje možnost spoluúčasti na
nákladech). VV ČJF se tímto bude zabývat, prvně ale žádá o zpracování návrhu tohoto
projektu a jeho předběžného rozpočtu k posouzení.
8. VV ČJF se dále zabýval emailovým dopisem pí. Boudníkové, která žádá o uveřejnění jmen
členů „odborné komise“. Komise vytrvalosti se k tomuto vyjádří.
Voltiž:
1. Disciplína se neprojednávala.
Drezura:
1. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise ze dne 11. 08. 2014.
2. VV ČJF jmenoval N. Gottweisovou národní rozhodčí.
3. Manažerka komise podala zprávu o průběhu MČR, které se konalo v areálu JK Panská Lícha
v Brně. Dále informovala o průběhu školení s M. Peutz – Vegter a B. Rocche, která proběhla
při MČR v Brně.
4. Manažerka komise podala zprávu o MS mladých koní ve Verdenu.
5. Ve dnech 22. – 24.08. 2014 proběhne v areálu JK Ptýrov Šampionát ČR v drezuře (seniorů a
mladých jezdců) a kvalifikační kolo KMK v areálu, během kterého současně proběhne i
otevřené drezurní školení s p. Wojtkem Markowskim (FEI5*, olympijský rozhodčí).
6. Ve dnech 04.-07.09. 2014 proběhne v areálu La Bohéme Zduchovice finále KMK, během
kterého současně proběhne drezurní školení s nizozemským trenérem Hermanem Smitem.
7. Ve dnech 15.-17.09. 2014 proběhne v areálu TJ Equus Kinsky, Hradišťko u Sadské, FEI
World Dressage Challenge 2014 a to pod vedením rozhodčích p. P.Hansághy (HUN) a pí.
Fouad Hamoud (ITA).
8. Dále byl VV ČJF informován o tom, že drezurní komise trvá na prošetření kauzy sl. P.
Haškové z ME J, Y v Arezzu. Proběhne osobní jednání obou stran k objasnění situace.
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Reining:
1. Manažer informoval VV ČJF o stavu příprav na WEG 2014.
2. Manažer komise předal Ing. Metelkovi rozpis MČR v reiningu ke schválení.

Ostatní:
1. VV schválil odměnu pro J. Hrušku ve výši 20 000 Kč za vynikající sportovní reprezentaci při GP
v Bratislavě.
2. Ing. Metelka informoval VV ČJF o své účasti na slavnostním předání šeku z výtěžku sbírky,
které proběhlo dne 23.07. 2014 v hotelu Jalta zástupci fi. Alltech a Dibaq. Výtěžek z této sbírky
ve výši 61 046 Kč bude rozdělen rovným dílem mezi jezdce, kteří odjedou reprezentovat ČR na
WEG 2014 v Normadii (FRA).
3. Ing. M. Theimer byl pověřen zpracováním smlouvy o smlouvě budoucí s ESC Olomouc na
pořádání mezinárodních závodů 2015.
4. VV ČJF schválil proplacení vstupního poplatku na školení mez. rozhodčí pořádané FEI ve dnech
07.-09. 2014 v Polsku (Zakrzow) a to pí. Ing. Simoně Fialové, Ph.D. a G. Valeriánové.
5. VV ČJF schválil proplacení vstupního poplatku na školení mez. rozhodčích a následnou zkoušku
pořádané FEI ve dnech 20.-23.10. 2014 v Německu (Stuttgart) pí. Ing. Simoně Fialové, Ph.D.
6. VV ČJF urguje oblast G o dodání zprávy o kontrole zaznamenaných licencí do databáze vs.
přijaté finance za licence.
7. VV ČJF pověřil Ing. M. Theimera a Ing. J. Metelku odpovědí na dopis z PČR (pád nezl.
jezdkyně na pony).
8. Pan J. Malinovský informoval VV ČJF o tom, že na WEG 2014 jede jako akreditovaný novinář
České Televize a na vlastní náklady.
9. VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 05.08. 2014: vzal na vědomí.
10. VV ČJF projednal zápis z oblasti L – 04.08. 2014. Dotaz na VV ČJF, jak postupovat v případě,
kdy klub oznámí, že jejich člen ukončil členství v klubu dle jejich stanov a vedení klubu si již
nepřeje, aby v databázi ČJF byla tato osoba dále evidována za jejich klub, kdy člen klubu již
nemá zájem se registrovat za jiný klub – zodpoví Ing. Metelka.
11. VV ČJF projednal zápis z oblasti G – 29.07.2014.
12. OV Jihomoravské oblasti informoval VV ČJF o vyhlášení výběrového řízení na pozici
oblastního sekretáře z důvodů, že stávající oblastní sekretářka E. Jančářová v této pozici k 31.12.
2014 končí.
13. Dne 5.8.2014 pořádal ČOV veřejnou rozpravu k návrhu zákona o podpoře sportu za účasti
ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA. Za ČJF se zúčastnila
D. Denková. Tento zákon je nyní ve stadiu připomínkového řízení, které trvá do 31.08. 2014
Připomínky ke všem patnácti okruhům zpracuje D. Denková a po odsouhlasení členy VV ČJF
bude dokument odeslán na určenou emailovou adresu.
14. Paní D. Denková se zúčastnila jednání ohledně možnosti čerpání dotačních titulů ze státního a
krajského rozpočtu a z Evropské Unie. Pro potřeby ČJF a jezdectví komplexně by byl případně
vhodný pouze jediný a to „Erasmus plus: sport. Nutno mít ovšem projekt, kde bude začleněno
nejméně dalších 5 evropských států. Termín podání žádosti podzim 2014. V této chvíli není
žádná jiná výzva (dotační titul) vypsaná. Z jednání vyšla možnost spolupráce na monitoringu,
kdy byla předložena smlouva (bez navržené odměny ze strany dodavatele) a vzorový výstup
monitorovací zprávy. VV ČJF rozhodl o možné spolupráci s tím, že akceptuje odměnu 2000 Kč
bez DPH měsíčně. V případě, že bude smlouva uzavřena, ČJF bude monitoring dodáván měsíčně
a bude pravidelně rozesílán na oblasti.
15. ČOV nově uzavřel se sportovními svazy dohodu v souvislosti s dary z loterií avizováno již
v zápisu z jednání VV ČJF dne 15.7.2014 sekce ostatní bod 20. V rámci této dohody byla ČOV
poskytnuta ČJF další splátka, tentokrát ve výši 549 tis. Kč. Celkově je na zvláštním účtu
deponováno 1 142 tis. Kč. VV ČJF zadal odborným komisím zpracovat projekty, které budou
podmínky ČOV splňovat.
16. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 17.09.2014.
17. Zasedání Rady ČJF se uskuteční 24.09. 2014
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Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
2/23

Úkol
Termín
Zodpovídá
Nový termín
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
30.11.2014
údaji o refreshingu
Ing.Metelka

1/28

Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo

30.11.2014

Sekretariát
2/30

EEF, FEI solidarita (podpora styl.soutěží všestrannost)

30.11.2014

Stav plnění
Souvisí se změnou
dtb.systému, 2014
Částečně splněno
Trvá
Trvá

Sekretariát
5/30

1/34

Žádosti o MČR 2015

30.4.2014

Manažeři ve spolupráci s pořadateli

15.8.2014

Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích

30.11.2014

Trvá
Defin.termín
Trvá

Vzdělávací komise
2/34

Kontakt- FRA NF vzdělávací systém

30.11. 2014

Trvá

Vzdělávací komise
1/35

Návrh – úprava cen do soutěží / bod 14

31.12. 2014

Trvá

LPK
2/35

Koncepce a proškolení schvalovatelů rozpisů

30.11. 2014

Trvá

Ing.Metelka
1/36

Koncepce školení stavitelů s O.Petersonem

?

M.Ohnheiser

?

Trvá

Úkoly z 37.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/37

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Otázky manažera skok.komise

31.08. 2014

Stav plnění

Částečně splněno

Ing.Theimer, Ing.Metelka; doplní Lucie Spiwoková
Úkoly z 38.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/38

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Zpracování projektů pro mládež k možnosti čerpání darů z loterií
poskytnutých ČOV
Manažeři disciplín

Přílohy:
-

zápis z oblasti L – 04.08. 2014
zápis z oblasti D – 05.08. 2014
zápis z oblasti G – 29.07. 2014
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31.10.2014

Stav plnění

-

zápis z komise všestrannosti – 06.08.2014
zápis z drezurní komise – 11.08. 2014
hodnotící zpráva z MČR v Martinicích
hodnotící zpráva z ME CH/J/Y Arezzo (skoky)
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