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Zápis ze schůze SK Konané dne 16.6.2014, Radimovice-02/14 
 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Ing.Olga Plachá(OP), Aleš Opatrný(AO), Roman Drahota(RD) 
Omluveni: Klára Damborská (KD) 
 
Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá termín 
1. Kontrola plnění úkolů dle zápisů SK ze dne 19. a 30.5.2014      
2. Na základě podkladů vypracovaných MO a OP, požádá na příštím VV MO  

o vymezení statutu SK a následně seznámí ostatní členy SK s výsledkem 
jednání, poté dojde  k rozdělení náplně práce SK na její jednotlivé členy  

MO Příští SK 

3. Proběhla částečná revize všech dostupných zápisů z jednání SK (zatím rok 
2013 a 2014), vydaných dokumentů SK a zápisů z VV od konce roku 2011. 
S cílem, co nejvíce se zorientovat v problematice SK, VV a úkolů a usnesení, 
které je potřeba znát a dodržovat    

MO  Splněno 
částečně,nový 
termín 
31.7.2014 

4. Členové SK obdrželi zápis ze schůzky  MO na sekretariátu ČJF, a to emailem 
Hlavními tématy bylo:  
- spolupráce SK se sekretariátem 
- přihlašování na mezinárodní závody 
- program GALOP a jeho návaznost na kategorizaci. SK žádá o prezentaci a 
termín jednání na toto téma.SK vidí velikou závažnost v tomto programu a jeho 
nutnou správnou prezentaci v rámci ČJF, jelikož je všeobecně znám nesmírně 
negativní postoj k programu GALOP a jeho zastaralé funkčnosti a uživatelským 
možnostem.SK by se chtěla seznámit s tím to programem a udělat si vlastní 
názor 
- ostatní body viz zápis jednání 

MO splněno 

5. Styl šampionát – místo pro finále- MO navštíví doporučované areály a RD 
zpracuje požadavky na pořadatele, připravenost areálu, koncept průběhu 
závodů, požádá o spolupráci/poskytnutí informací pí Perníčkovou a 
p.Mestenhausera, kteří mají se Styl šampionátem zkušenosti    

MO/RD 15.7.2014 

6. 
 
 
7.  

Jednací řád zatím nebyl schválen  
 
 
Proběhnuté reprezentační výjezdy 
6.-8.6.CSIOCHJPY CSIU25-A CSIYH1*Lamprechtshausen, družstvo Dětí, 
juniorů i mladých jezdců; CSIO Hagen -  výkony budou podkladem pro 
nominaci na ME  
12.-15.6.CSI*** Olomouc , 5.-.6.6.CSIO Sopoty – pro naše jezdce úspěšné 
závody, SK komise hodnotí pozitivně CSI***Olomouc, kde byli všichni členové 
SK přítomni 
Další plánované výjezd pro seniory:  
3.-.6.7.CSIO Budapešť, 7.-10.8. CSIO Bratislava 
Další plánované výjezdy pro děti, juniory a ml. jezdce:  
20-22.6. CSIO CHJ Budapest  
23.-27.7.ME Arezzo,  
Světové hry Normandie 

Všichni členové SK Nový termín 
31.8.2014 

8. Šéfem ekipy pro CSIO Budapest senioři – MO 
Šéfem ekipy pro CSIO CH/J Budapest – AO (ušetření nákladů za trenéra a 
šéfa ekipy)  

MO  
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Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá termín 
9. ME Arezzo – MO komunikuje s jezdci, kteří připadají v úvahu pro tuto akci, 

Všichni byli osloveni mailem a probíhá vzájemná komunikace., sestavuje se 
přihláška. Někteří reprezentanti projevili zájem o společný trénink před ME 
v Arezzu, jedná se o místě, podmínkách a termínu.  
SK navrhuje dle již probíhajících příprav  na ME : 
Trenérem AO.  
Vedoucím ekipy MO. 
 

MO průběžně 

10. MO již vstoupil do jednání s ev. sponzory ME Arezzo. Proběhla schůzka 
v rámci CSIO  Lampr. Někteřís rodičů vyslovili zájem podpořit blížící se ME a 
Současně paní Kellnerová přislíbila svou již tradiční podporu tomuto 
významnému reprezentačnímu výjezdu. Stávající podpora by se měla projevit 
ve finanční podpoře jednotlivých jezdců a to konkrétně: 
- slavnostní oblečení pro nástup 
- volnočasové oblečení (trička, ev. lehké bundy, síťové deky pro koně 
s nápisem Czech Republic ). 
- podíl na nákladech na ubytování (počítá se s částkou ca. 25% pro ty, kteří se 
nebudou ubytovávat v rezervovaném hotelu bude stejná částka vyplacena. 
-nákup jezdeckých sak 
- nákup jezdeckých košil a triček 
- kšiltovky 
Veškeré výše uvedené vybavení bude nakoupeno a vyrobeno sponzory. MO 
upozornil, že jezdecká saka musí být vybavená nášivkou na levé straně 
CZECH TEAM. 
Dále pak probíhají jednání o dopravě, vet. doprovodu atd. 
Plánovaný termín odjezdu je sobota 19.7.2014  
Po CSIO Budapest bude stanoven definitivní seznam účastníků ME ve všech 
kategoriích. 
V současné době je znám špatný zdravotní stav dvou koní, kteří mají 
kvalifikaci. Táto skutečnost však nebyla ze strany účastníku oficiálně potvrzena 
a SK si ponechává prostor k rozhodnutí, zda tyto koně budou zařazeny do 
týmu, který bude vyslán reprezentovat Českou Republiku na ME v případě, že 
tito jezdci nemají druhého kvalifikovaného koně. Hlavní otázkou je zda fyzicky 
stav koní bude po dlouhé sportovní přestávce odpovídat možné účasti 
v pětikolové soutěži. 

  

11. SK pověřuje MO, aby na VV projednal  změnu šéfa mise pro Normandii pro 
skoky a navrhuje do této funkce M.Ohnheisera, který doprovází seniorský 
reprezentační team jako šéf ekipy v průběhu celé sezony 2014 Někteří jezdci a 
majitelé koní se na SK komisi obracejí s žádostí o informace o této 
akci(organizace přepravy koní, ubytování apod.) MO již komunikuje s jezdci a 
majiteli koní, kteří projevili zájem o podporu českého týmu a zároveň se chtějí 
aktivně účastnit tohoto výjezdu. SK doporučuje respektovat zájem majitelů, 
kteří nesou největší podíl na přípravě a financování koní a jezdců.    
Rovněž bylo sděleno AO, že požádal oficiálně se Zuzanou Zelinkovou o změnu 
šéfa ekipy, tak jak bylo dohodnuto s původním manažerem SK panem 
Švecem. SK nevidí důvod doprovázet jezdce disciplíny skoky jiným členem 
ČJF než manažerem SK. 

MO  Příští VV  
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Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá Termín 
12. SK souhlasí s Kodexem chování, který jí byl předložen a doporučuje jeho přijetí 

a zveřejnění prostřednictvím OV a internetu.     
MO Příští SK 

13 SK žádá o zasílání materiálů týkajících se čerpání rozpočtu jednou měsíčně na 
mailovou adresu:  Olga.Placha@lica.cz  

MO  

14. RD se seznámí s materiálem “Podmínky pro získávání kvalifikace stavitele 
parkuru a tratí 

RD Příští SK 

15. Další jednání SK předběžně při MČR seniorů ve čtvrtek 10.7.2014 v Martinicích MO   
    
 
Zapsala: Olga Plachá                                                                                 v Radimovicích dne 16.6.2014  

mailto:Olga.Placha@lica.cz

