
Zápis ze schůze SK konané dne 10.3.2015, Radimovice 
 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Ing.Olga Plachá(OP), Aleš Opatrný(AO), Klára Damborská(KD) 
Omluveni: Roman Drahota (RD) 
 
 
1. 

Kontrola zápisu: Povinnosti a práva SK, obdrželi jsme částečné odpovědi, bude 
dále řešeno 

MO trvá 

2. SK žádá : 1/Na základě podkladů vypracovaných MO a OP, požádá na příštím 
VV opětovně MO o vymezení statutu SK a následně seznámí ostatní členy SK 
s výsledkem jednání;20.12.2014 byla zaslána p.Theimerovi zpráva činnosti a 
další komentáře k materiálu pro SK  
2/ reprezentační smlouva komentáře JUDr.Tomana, stále nemáme 

MO Příští VV 

3. Žádost OV KHO ze dne 15.1.2015 projednání návrhu jmenovat A.Pejose 
lektorem pro školení stavitelů parkuru, SK navrhuje ponechat toto rozhodnutí 
komisi pro vzdělávání; SK je toho názoru, že lektorem mohou být stavitelé 
1.třídy a další rozhodnutí tedy ponechává VV 

MO Příští VV 

4. SK projednala blížící se reprezentační výjezdy, dětí, juniorů a ml.jezdců; 
veškeré rozhodování o  účasti na výjezdech je kompetenci A.Opatrného a 
Zd.Žíly 

MO Další VV 

5. Proběhlo školení stavitelů:  
Místo konání - Areál Hořovice  
Termín 13.-15.2.2015 
Zúčastnilo se 16 stavitelů, ke zkouškám na stavitele 1.tř.se přihlásili p.Kopiš, 
p.Mašek, pí Holá(podm.doplnění praxe), všichni úspěšně složili zkoušky  

 
 
 

splněno 

6. Mezinárodní projekt „Jezdecká akademie“  
CJF může přihlásit jezdce ve věku 18-21 let na půlroční stáž u renomovaných 
jezdců/trenérů;  
Z přihlášených zájemců-V.Jelínková, L.Strnadlová, A.Půlpánová, A.Halíková 
byly na základě výsledků navrženi za ČJF L.Strnadlová a A.Půlpánová 

KD 
 
 
 

splněno 

7. Proběhlo soustředění dětské, juniorské a ml.jezdců reprezentace (repre do 21 
let) 
20.-22.2.2015 v Olomouci, V rámci soustředění proběhla i schůzka s trenéry a 
zástupci jezdců ; viz zápis ze schůzky ze dne 20.2.2015 

 splněno 

8. SK souhlasí s čerpáním částky 26179,20 Kč na úhradu trenérů Z.Zelinkové a 
Zd.Žíly na soustředěni zájemců o repre (děti, junioři) z prostředků ČOV 
v souladu s předloženým projektem na čerpání těchto finančních prostředků  
Podklady budou předány D.Dankové 

 spněno 

9. Byla odeslána principiální přihláška na CSIO Linz, nominativní přihláška bude 
sestavena v termínu pro přihlášky    

AO/MO splněno 

10. SK doporučuje schválit žádost Kláry Damborské o zapsání statutu FEI judge 
level 1 do databáze FEI 

MO Další VV 

11. SK komise žádá oblastní manažery pro sport, aby na SK zasílali návrhy 
potenciálních uchazečů o SCM  

MO Další SK 

12. SK odsouhlasila, že bude hradit nominovaným účastníkům do PN (ve všech 
kategoriích ) startovné za koně v PN vč.nominovaného náhradníka 

  

13. SK obdržela od ved.SCM Frenštát Ing.Goščíka požadované informace, od 
p.Pecháčka z SCM Svinčice SK zatím nic neobdržela  

  
 
 

 
Zapsala: Olga Plachá 



 


