
Zápis ze schůze SK konané dne 4.11.2014, Radimovice 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Klára Damborská (KD), Ing.Olga Plachá (OP), Aleš Opatrný (AO) 
Omluveni: Roman Drahota (RD)  
 
Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá Termín 
1. Kontrola plnění úkolů dle zápisů SK ze dne 16.9.2014     

2. MO požádal na základě podkladů dodaných na VV dne 18.6.2014 
vypracovaných MO a OP o vymezení statutu SK. SK obdržela některé 
dokumenty, stále však nemáme úplné odpovědi na všechny body.  

MO Příští SK, trvá 

3. Finále styl šampionát 2014 – proběhlo finále 
Prostřednictvím vzdělávací komise SK předložila VV návrh kategorizace a dle 
názoru SK by Styl šampionát v roce 2015 a dalších měl vycházet z tohoto 
návrhu   

RD Splněno 

4. Školení stavitelů:  
Z důvodů nedostatku finančních prostředků se nebude v roce 2014 konat 
původně plánované školení s Olafem Petersenem 
Nový termín i školitel:13.-15.2. s Klaus Halle  a toto školení by mělo být po 
dohodě se Vzdělávací komisí povinné stavitele 1.třídy, dále se zúčastní 
vybraní stavitelé 2.třídy, případně 3.třídy  
Je třeba finalizovat rozpočet, termín školení a výběr účastníků 
 
Školení Level 1 v lednu 2015 v Šamoríně – Přihlášeni 4 zájemci (Ing.Šíma, 
p.Smékal, p.Mašek, p.Kopiš). Náklady se školením si hradí účastníci. 

KD 
 
 
 

MO/RD 
 
 
 
 

RD 

Trvá 

5. SK svolala na 25.11. schůzku se seniorskou repre(jezdci, trenéry, majiteli koní) 
pro finalizaci plánu závodu, a to především Pohárů národů pro rok 2015 
Pozvánka odeslána, řešit se bude:   
Reprezentační smlouva a její obsah 
Podmínky účasti na repre výjezdech 
Doporučené kontrolní závody, seznámení s vybranými CSIO ve Furuisyya 
serii(Linz,Budapešť,Bratislava,Arezzo) a dalšími CSIO závody(Poznaň, Celje) 
závody(kvalifikace OH(důležitý cíl), kvalifikace ME seniorů 
Reprezentační vybavení a jeho úhrada 

MO/OP 
 

 
Další SK 

6. 
  

SCM – MO poslal prostřednictvím sekretariátu ČJF dopis šéf trenérům 
p.Goščíkovi a p.Pecháčkovi, zatím bez odezvy;  
SK pověřuje MO, aby řešil na VV, jak postupovat ve věci začlenění SCM do 
celkové koncepce SK pro parkurové skákání, dle předložené koncepce je SCM 
důležitou součástí      

MO Další SK 

7. Ve spolupráci se vzdělávací komisí se řeší nová metodika vzdělávání a systém 
kontroly výkonnosti stavitelů   

MO  

8. SK obdržela dopis manželů Najmanových odpovědí je pověřena KD KD Splněno 

9. SK zašle dopis na oblasti- SK chce s oblastmi navázat užší spolupráci; cílem je 
zjistit, co by oblasti přivítali ze strany SK, jakou podporu a spolupráci si 
představují  

OP 18.11.2014 

10. MO připravuje návrh reprezentační smlouvy. Smlouva předložena členům SK 
ke konzultaci a poté bude předložena VV 

MO Splněno 
 
 



Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá Termín 
11. STP 

Za SK předáno VV, zatím bez reakce 
 

 
KD 

 

 
Splněné 

12. Diskuze ke Galopu, webu ČJF    
13. MO na VV prověří rozpor v položce čerpání peněz za disciplínu skoky MO Splněno 

14. MO zjistí, jakým způsobem jsou vybíráni koně pro MS mladých koní v 
Lanaken   

MO trvá 

15. SK pověřuje MO, aby na příštím VV projednal přítomnost lékaře na skokových 
závodech    

MO Splněno 

16. SK předloží VV návrh na sjednocení obtížnost na Oblastní mistrovství(oblastní 
STP)   

KD Ihned 

17. Národní úprava pravidel KD Do 
31.12.2014 

 
 

18. Schůzka s juniorskou reprezentací(a jejich zástupci, trenéry) se plánuje na 
druhou polovinu ledna. Termín bude stanoven do 15.12.2014   

AO Do 
15.12.2014 

19. OP vypracovala a předala paní Denkové rozpočet na rok 2015 a projekt na 
čerpání dotací z darů z loterií 

OP splněno 

    
 
 
Zapsala: Olga Plachá                                                                         v Radimovicích dne 4.11.2014  
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