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Zápis ze schůze OV Západočeské oblasti 
ze dne 13.5.2014 

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

1. Kontrola zápisu z jednání OV ZČO dne 11.3.2014 
2. Výsledovka a přehled hospodaření ZČO 2013 – schválení + na web 
3. OM 2014 skoky Klatovy – styloví rozhodčí 
4. OM + finále ZČJT a ZČDT 2014 – účast členů OV 
5. Školení rozhodčích a stavitelů – dokončení 2014 
6. Seznam rozhodčích a stavitelů ZČO pro 2014 – sekretář 
7. ZZVJ – počty účastníků 
8. Stylový šampionát 2014 – D + J 
9. Galavečer 2014 – konání?, fin. náklady, … 
10. Různé – upozornění na: 

- potvrzení kvalifikace na MČR pro zájemce 
- stylové soutěže – nejsou kvalifikační pro MČR 
- rozpis OM D+J Svržno 7.-8.6.2014 – není dosud zveřejněn 
- rozpis Tachov 17.5.2014 parkur st. „S“ – Suttr není stavitel II. třídy 
- zajištění testů na teorii pro ZZVJ v endurance pro hlavní komisaře 
- nahlašování výsledků skokové komisi - u vybraných jezdců ZČO s dobrými výsledky v roce 2013 

– vždy do 15. dne následujícího měsíce 
 
Průběh jednání: 
 
Bod 1.: Zkontrolován zápis z minulé schůze se závěrem:  

- upravený rozpočet oblasti na rok 2014 bude projednán na příští schůzi – D. Denková 
- podnět k disp. řízení: na základě vyjádření obviněné strany a projednání na OV bude zpracováno písemné 

stanovisko, které obdrží zúčastněné strany. Stanovisko OV zpracuje M. Pecka. 
- medaile na OM zajistí D. Denková 
- ostatní body splněny 

 
Bod 2.: Z důvodu nepřítomnosti hospodářky oblasti se přesouvá na příští schůzi 
 
Bod 3.: Na OM ve skákání v Klatovech zaplatí ZČO náklady jednoho stylového rozhodčího – odměna + cestovné + 
stravné + ubytování. Ve sboru a ve funkci stylového rozhodčího bude Michaela Kodadová a Ing. Kateřina 
Pospíšilová. 
             
Bod 4.: Účast členů OV na akcích dle bodu programu: 

- OM ve skákání – Klatovy  Pittner 
- OM v drezuře D+J – Svržno  Voldřich (Denková) 
- OM v drezuře Y+S – Plzeň Bory Voldřich 
- OM pony ve skákání – Trnová  Voldřich 
- Finále ZČJT – Klatovy   Pittner 
- Finále ZČDT – Plzeň Slavia VŠ   Pittner 

 
Bod 5.: Na oblastní webu je umístěna tabulka rozhodčích ZČO s platnou licencí na letošní rok a se záznamem o 
doškolení v letošním roce. Rozhodčí, kteří mají letos doškolení splněno a nejsou uvedeni v tabulce (doškolení si 
plnili v jiné oblasti), ať se nahlásí sekretáři. 
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Bod 6.: Na oblastní webu jsou umístěny aktuální seznamy (se zaplacenou registrací a licencí) 
subjektů, rozhodčích a stavitelů. 
 
Bod 7.: Dle dokumentů pro vzdělávání je nejnižší počet účastníků ZZVJ šest, ruší se tedy 

rozhodnutí OV z 8.11.2013 o minimálním počtu osm v oblasti. S ohledem na financování práce Západočeské 
oblasti bude OV dále jednat o stanovení ceny za absolvované ZZVJ pro rok 2015 a to nejpozději v září  letošního 
roku. 
 
Bod 8.: Na oblastní web bude umístěna informace skokové komise o vyhlášení Stylového šampionátu 2014 pro 
děti a juniory. Zájemci o účast ve finále se nahlásí u sekretáře oblasti. OV pak z těchto zájemců vybere konkrétní 
účastníky. 
 
Bod 9.: Projednání tohoto bodu odloženo. Pro další jednání budou zajištěny přesné finanční podklady pro možné 
zajištění akce. Zajistí M. Pecka. 
 
Bod 10.: Různé: 
- probrána došlá pošta od minulé schůze – pozvánka na Valnou hromadu PKO ČUS Plzeň – bez účasti zástupce 

OV 
- OV souhlasí s registrací nového jezdeckého subjektu za naši oblast – JIRÁK HORSES s.r.o. Registrace bude 

provedena po zaplacení registračního poplatku. 
- opakované upozornění - hlídejte si potvrzování splnění kvalifikačních požadavků na MČR 
- upozornění – stylové soutěže nejsou kvalifikační pro MČR 
- na závodech 517D1 v Tachově bude funkci stavitele místo Pavla Suttra vykonávat Roman Hladík 
- firma Jezdecké potřeby Denisa Marková poskytne poukázky na odběr zboží v hodnotě 3.000,- Kč pro kategorii 

dětí ve finále ZČJT – administraci zajistí J. Voldřich 
- OV schválil žádost Dany Denkové o zvýšení své kvalifikace na skokový rozhodčí specialista – postoupeno 

skokové komisi a VV ČJF 
- OV schválil žádosti Jany Rajchmanové Palečkové a Michaely Kodadové o zvýšení svých kvalifikací na 

národní skokový rozhodčí – bude postoupeno skokové komisi a následně VV ČJF – zajistí J. Paleček 
- pořadatel OM v drezuře D+J upozorněn na zatím chybějící rozpis. Slíbil vše okamžitě napravit. 
- J. Paleček bude kontaktovat komisi vzdělávání ohledně zaslání testů pro ZZVJ endurance hlavním komisařům 

naší oblasti 
- v loňském roce byl na skokovou komisi odeslán seznam našich jezdců s dobrými výsledky v roce 2013. 

Subjektům těchto jezdců bude odeslán seznam jezdců, dopis člena skokové komise a tabulka pro záznam 
výsledků – zajistí J. Paleček 

- stav registrací, licencí a členů ČJF ke dni schůze: 
Subjekty:   105 

  z toho: řádný termín: 101 
  po termínu:  2 
  nové:   2 

Licence lidí:   411 
  z toho: senioři:  338 
  děti + junioři:  73 

Licence koní:   451 
Členi ČJF:   996 

- OV bere na vědomí podnět Ing. E. Mentlíkové ke školení stylových rozhodčích 
 
Příští schůze: Dle potřeby, termín bude dojednán e-mailem. 
 
 

Zapsal: Jan Paleček 
 

 


