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Zápis ze schůze OV Západočeské oblasti 
ze dne 18.6.2013 

 
 
Místo:   Plzeň 
Přítomni za OV 
(podle abecedy):  Denková Dana, Jindra Jaroslav, Pecka Martin, Pittner Antonín, Voldřich Jaroslav 
Omluveni:   
Sekretář:  Paleček Jan 
 
Program schůze: 
 

1. Kontrola zápisu z jednání OV ZČO 21.5.2013 
2. Došlá pošta 
3. OM skoky Domažlice - informace 
4. ZZVJ – 8.6.2013 Kozolupy – informace 
5. OM drezura – TJ JS Plzeň-Bory – informace 
6. Zpráva hlavního rozhodčího – projednání 
7. MČR skoky, drezura – kvalifikace, nominace družstva 
8. Soustředění před MČR – souhlas JS Equitana, příspěvky účastníkům a pořadatel, termín 
9. Změna funkcionářů závodů – postup 
10. Projednání žádosti Veroniky Pěchoučkové – licence cvičitel 
11. Různé: - členské poplatky ČJF – návrhy na úpravu 

- školení stavitelů 21.-23.6. Opava 
- propagační materiály – odznaky, kravaty, šátky, s logem ČJF 

 
Průběh jednání: 
 
Bod 1.: Zkontrolován zápis z minulé schůze se závěrem: 
zůstává úkol: předběžný rozpočet plesu oblasti na prosinec 2013 – M. Pecka, ostatní splněno. 
 
Bod 2.: Probrána došlá pošta v čase od minulé schůze – případné reakce jsou součástí dalších bodů jednání. 
 
Bod 3.: OM ve skoku 25.-26.5.2013 v Domažlicích proběhlo za deštivého a chladného počasí, přesto bylo 
pořadatelem dobře připraveno a zorganizováno. Medaile pro jednotlivé kategorie předával předseda oblasti 
Antonín Pittner. Medailisté: 

- děti –  1. Hofmeisterová Kristýna – JK chovu koní KxK Agro Svržno 
2. Dajbych Petr – Ing. Petr Dajbych 
3. Rodová Michaela – JK Tachov 

- junioři – 1. Mládková Dominika – JK Slavia VŠ Plzeň 
2. Hořánková Rebecca – JK Slavia VŠ Plzeň 
3. Pešková Petra – JS EQUITANA 

- mladí jezdci – 1. Vítovcová Leona – JK Jiřičná 
2. Pirnerová Kateřina – Jezdecká stáj Urban Klatovy 
3. Hladíková Gabriela – TJ JK Klatovy-Luby 

- senioři –  1. Šínová Michaela – JK EKO CENTRUM ORLOV 
2. Janča Vladimír – Diana Bohemia s.r.o. 
3. Ing. Pěchouček Milan – JK Tachov 

 
Bod 4.: 8.6.2013 se v Kozolupech uskutečnily ZZVJ. Zúčastnilo se celkem 14 adeptů, z toho 2 opakovali praxi. 
Z celkového počtu jich 13 splnilo, jeden nesplnil teorii. Pořadateli – Jezdecká škola Kozolupy – patří dík za vzorné 
uspořádání i přesto, že do poslední chvíle byl areál díky dlouhotrvajícím dešťům v nevyhovujícím stavu. 
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Bod 5.: 15.6.2013 se uskutečnilo v areálu TJ JS Plzeň-Bory OM v drezuře. Bohužel vzhledem 
k nedostatečnému počtu startujících v kategorii děti a mladí jezdci bylo OM vyhodnoceno pouze 
v kategorii junioři a senioři. Medaile předávala členka OV Dana Denková. Medailisté: 

- junioři –  1. Tomanová Jessica – TJ JS Plzeň-Bory 
2. Brožová Kateřina – TJ JS Plzeň-Bory 
3. Koláříková Zdeňka – SK Viktoria - Tic 

- senioři –  1. Ticová Alena – SK Viktoria - Tic 
2.Hřebíková Zuzana – TJ JS Plzeň-Bory 
3. Petrová Monika – TJ JS Plzeň-Bory 

 
Bod 6.: Doplnění k již projednanému bodu na minulé schůzi – formulář zprávy hlavního rozhodčího byl upraven a 
je umístěn na webu oblasti. 
 
Bod 7.: Na webu naší oblasti je umístěna informace pro všechny, kteří mají splněnou kvalifikaci a chtějí startovat 
na MČR. Pro účast na MČR ve skoku seniorů a mladých jezdců v Ptýrově je nutné zaslat nejpozději do 23.6.2013 
do 24.00 hod. na e-mail sekretáře potvrzenou kvalifikaci. Na MČR dětí a juniorů v Martinicích je nutné poslat 
potvrzenou kvalifikaci nejpozději do 23.7.2013 do 24.00 hod., na MČR v drezuře v Hradištku do 13.7.2013 do 
24.00 hod. a na MČR pony v Hradištku do 2.8.2013 do 24.00 hod. 
 
Bod 8.: Jezdecká společnost EQUITANA nabízí možnost tréninku jezdců, kteří se kvalifikovali na MČR ve skoku, 
a to 2.7.2013 od 15.00 hod. pro jezdce na MČR seniorů a mladých jezdců a 23.7.2013 od 15.00 hod. pro jezdce na 
MČR dětí a juniorů. Zúčastnit se mohou i trenéři jezdců, k dispozici bude též Jaroslav Jindra. Oblast podpoří 
jezdce, kteří se těchto tréninků zúčastní, částkou 1.000,- Kč, pořadateli bude poskytnut příspěvek 2.000,- Kč na 
termín (pokud se trénink uskuteční). 
 
Bod 9.: OV upozorňuje pořadatele závodů, že pokud dojde oproti schválenému rozpisu ke změně funkcionářů 
(rozhodčích nebo stavitele), je náhradu nutno nahlásit sekretáři oblasti, přičemž náhrada musí odpovídat pravidlům, 
t.zn. že náhradník musí mít odpovídající kvalifikaci pro danou úroveň závodů. 
 
Bod 10.: Veronika Pěchoučková svým dopisem ze dne 29.5.2013 požádala o udělení výjimky - schválení 
prodloužení cvičitelské licence, kterou měla naposledy platnou v roce 2007. OV její žádost zamítl s odkazem na 
novelizovaný Registrační a přestupní řád ČJF. V roce 2012 byla pro funkcionáře poslední možnost si po pětileté a 
delší přestávce licenci prodloužit. Podobnou žádost řešil VV ČJF na svém zasedání dne 12.6.2013 a v bodě 18. 
zápisu žádost též zamítl. Stanovisko OV zašle V. Pěchoučkové předseda oblasti Antonín Pittner . 
 
Bod 11.:  

- o úpravě členských poplatků bude jednat Rada ČJF na svém zasedání 18.9.2013, OV bude řešit na další 
schůzi 

- na školení stavitelů v Opavě v termínu 21.-23.6.2013 se z našich stavitelů nikdo nepřihlásil 
- propagační materiály nebyly projednávány – až po konečném rozhodnutí VV ČJF 
- vedoucí ekipy pro MČR seniorů a mladých jezdců byl určen p. Josef Schneider, pro MČR dětí a juniorů p. 

Jaroslav Jindra. 
- medaile na OM pony v Trnové bude za OV předávat Jaroslav Voldřich 

 
 
Příští schůze: Termín navržen a schválen na 3.9.2013 od 16.00 hod. v restauraci Střelnice v Plzni. 
 
 
 
 

Zapsal: Jan Paleček 
 

 


