
Zápis ze schůze SK Konané dne 17.12.2014, Radimovice 
 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Ing.Olga Plachá(OP), Aleš Opatrný(AO), Roman Drahota(RD),  
Omluveni:Klára Damborská(KD) 
 
1. 

Všem členům Skokové komise (dále jen SK) byl emailem zaslán k připomínkám 
vzor jednacího řádu k vyjádření, s cílem vytvořit jednací řád pro nově vzniklou 
SK.   

MO trvá 

2. Povinnosti a práva SK, obdrželi jsme částečné odpovědi, bude dále řešeno MO,OP Příští VV 
3. 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  

MO Příští VV 

4. STP+ STP pro oblasti + kategorizace + úprava pravidel + kategorizace 
bylo předložena VV. 
18.12.proběhne schůzka p.Metelka, KD a MO k těmto tématům 

 
KD 

 
MO 

18.12. 

5. SCM- vzhledem uzavření a hodnocení roku 2014 a vypracování plánu pro rok 
2015 SK navrhuje schůzku s p.Pecháčkem a Ing.Goščíkem s cílem projednat 
koncept SCM.  
SK pověřuje MO, aby pokračoval v komunikaci, telefonické či písemné a  
požádal vedoucí trenéry o odpovědi na zaslané otázky, související s činností 
SCM; navrhneme schůzku s p.Goščíkem a p.Pecháčkem v lednu pro SCM 
Svinčice (MO a RD) a Frenštát (MO a Z.Žíla)  

MO Příští SK 

6. Školení stavitelů:  
Místo konání - Areál Hořovice – osloví MO, možnost a cena 
Účastníci – určeno pro stavitele 1. a 2. třídy – osloví RD, je třeba dát 
dohromady seznam stavitelů z dostupných materiálů 
RD bude pokračovat v jednáních s organizátorem   
Termín 13.-15.2.2014 
Pozvánka se připravuje, co nejdříve dáme na web 

KD 
RD 

 
 

MO 
 

Trvá 

7. 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 . 
SK připraví tiskovou zprávu ke kategorizaci, kterou pošle ke schválení VV a 
následně do konce roku vydá. V roce 2015 se SK bude intenzivně věnovat 
zavedení kategorizace.  

RD/MO splněno 

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

MO Příští SK 

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 Leden 2015 

10. SK zvažuje posun termínu schůzky s dětskou, juniorskou a ml.jezdci  
reprezentací (a jejich zástupci, trenéry) v rámci soustředění    
Navrhovaný termín soustředění dětské, juniorské a ml.jezdců (repre do 21 let) 
20.-22.2.2015 v Olomouci, pozveme jezdce, trenéry, ale i vedoucí SCM 

AO Další SK 

10. Reprezentační smlouva – představení návrhu, finální verze v lednu 2015 
MO zašle připravenou smlouvu ke komentářům dr.Tomanovi 

MO Další SK 

Zapsala: Olga Plachá 



 


