
 Zápis ze schůze SK Konané dne 11.10.2014, Olomouc 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Ing.Olga Plachá(OP), Aleš Opatrný(AO) 
Omluveni: Roman Drahota(RD), Klára Damborská(KD) 
Host: Karin Divišová, Zdeněk Žíla 
Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá Termín 
1. Svolání schůzky seniorské reprezentance, trenérů a majitelů koní je plánováno 

na 25.11., místo Radimovice   
MO/KD Do 31.10. 

2. Na schůzku pozváni Jezdci a majitelé koní (sponzoři jezdců): A.Opatrný, 
Z.Zelinková, O.Zvára, E.de Moussac, Z.Hruška, J.Hruška., B.Tomanová, 
J.Skřivan, K.Papoušek, M.Klus,J. Kincl, A. Kellnerová, O.Nágr 

  

3. Projednány závody, které budou doporučeny zájemcům pro reprezentaci, 
navrhnuto CSI** a CSI*** v Ebreichsdorfu v termínu 15.-26.4.2015, které budou 
považovány za „kontrolní závody“ pro možnou reprezentaci na CSIO 

  

4. Před těmito závody bude možné pro zájemce krátké soustředění 
s A.Opatrným, AO projedná se svým vedením, zda je toto možné postupně 
v areálu Radimovice 

AO 31.11. 

5. Projednány CSIO na kterých bude ČR v rámci Furusiyya bodovat, a to 
Linz,Budapest, Bratislava, Celje, v případě že Celje není Furusyya tak Arezzo; 
cílem je dostatek bodů pro finále v Barceloně. Další CSIO plánované na 2015 
jsou Sopot, Celje i v případě že není Furusyya 

  

6. Na schůzce s reprezentanty také probrat jejich plány s koňmi, také plány 
majitelů s koňmi  

  

7. Na schůzce probrat cíle, směrem k ME v Cáchách (17.-23.8.2015)  a finále 
Furusiyya v Barceloně (září 2015) 

  

8. Důležité závody jsou také olympijská kvalifikace pro náš region, a to ve dnech 
31.7.-2.8.2015 v Šamoríně Tento termín se podařilo SK na základě 
komunikace s FEI prosadit pro naší ligu jakožto kvalifikační . 

  

9. Na schůzku repre bude připravena smlouva pro reprezentaci, aby mohla být 
projednána   

  

10. Projednán také výhled práce s repre dětí a juniorů, ke  spolupráci přizván 
p.Zdeněk Žíla, kterému byla nabídnuta spolupráce při přípravě právě těchto 
kategorií (vedení soustředění, případný trenér dětí a juniorů na závodech)   

AO průběžně 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Zapsala: Olga Plachá                                                                         v Olomouci dne 11.10.2014  
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