
  Skoková komise  Litomyšl,  6. června 2013  
 
Přítomni: Jiří Pecháček, Petr Švec, Robert Smékal, Martin Ohneiser. 
 
Program: 
1. projednání  účasti na ME Španělsko 
2. projednání refreshingu při SP Opava 
3. projednání dopisu paní Denkové 
4. zatřídění stavitelů 
5. projednání jednacího řádu 

 
 
ME 2013 
Sk vzala na vědomí účast ekipy na ME ve Španělsku.  Pan Jiří Pecháček požádal doplnění 
skupiny o Nikolu Grunthálovou s tím že podle výkonu na CSIO Pezinok se rozhodnou jestli 
pojedou. Po poradě zvážení jazykové vybavenosti Petra Švece navrhuje SK jako vedoucího 
ekipy pana Martina Ohneisera. Seznam účastníků: 
Seznam členů reprezentace:  
  
Michaela Rodová  
Kateřina Kučerová  
Tina Šálková  
Adéla Půlpánová  
Kateřina Málková  
Anna Kellnerová  
Barbora Tomanová  
  
Doprovázející tým:  
  
Miloš Málek  
Milan Pěchouček  
Radovan Šálek  
Pavel Hladík  
Marek Javorský  
Mirek Půlpán  
Martin Ohnheiser  
Jana Žáková 
pí. Šálková 
Monika Szubart veterinářka Polsko 
 
 
1 ) LETENKY – DOPRAVA  
      Odlet 11.7. z Prahy 18.15  přímý let do Malagy 21.30 – odlet 23.7. z Malagy 22.15 
přímý let do Prahy 1.20.  
      Letenky jsou hrazeny v rámci sponzoringu všem členům reprezentace a 
doprovázejícímu týmu. Navíc sponzor zajišťuje letenky rodičům sl. Kučerové, kteří si 
dopravu hradí sami. Tatínek  
      sl. Rodové a p. Pěchouček si zajišťují dopravu sami. M. Ohnheiser přilétá 14.7. a 
odlétá 21.7.  Přeprava týmu z Malagy na místo závodiště/ubytování je zajištěno 
sponzorem (cca 200 km)  
  



      Přeprava koní je zajištěna 6-ti místným ( pro koně) kamionem s doprovodem 4 osob 
– Marek Javorský, Mirek Půlpán, pí. Šálková, Jana Žáková. Trasa je dlouhá zhruba 
3.000 km, koně a jejich     
      doprovod budou přespávat 2x na této cestě. Zajišťuje M. Javorský . Koně vyjíždějí 
z Německa 10.7 a na místě by měli být 12.7., kde si je budou ustájovat již jednotliví 
jezdci a doprovázející tým.  
      B. Tomanová si svého koně přepravuje vlastní dopravou.  
  
2) UBYTOVÁNÍ  
      Ubytování je zajištěno ve 4 vilkách se základním vybavením v dochozí vzdálenosti 
od závodiště v rámci sponzoringu pro stejné osoby jako sponzor zajišťuje letenky. Dále 
zajišťuje sponzor     
      Ubytování pro pí. Šálkovou, rodiče sl.Kučerové, přítelkyní p. Ohnheisera a cena bude 
vypočítána poměr na jedno lůžko (tyto osoby nehradí sponzor). Sponzor pronajme pro 
případ potřeby  
      Jedno auto, které bude k dispozici  celému týmu.  
 
 
Refreshing Opava  
 
SK projednala nabídku Vladimíra Hrušky na refreshing stavitelů parkuru při VC Opava, 
tento refreshing by mě navazovat na školení stavitelů parkuru které proběhlo ve 
spolupráci se svazem českého teplokrevníka v Opavě na jaře letošního roku. . 
Přednášející budou p. J. Mayer a P. Hornig (Německo). SK rozhodla o zaslání pozvánky 
na oblasti a ty rozhodnou koho pošlou. Náklady platí účastníci nebo oblasti. 
Pozvánku připraví Vladimír Hruška a zašle panu Švecovi a ten zabezpečí odeslání na 
oblasti. 
 
 
Stanovisko k dopisu paní Denkové 
 
SK posoudila dotaz paní Denkové a jednomyslně se vyjádřila v tomto smyslu, v případě 
dvoukolové soutěže se obtížnost stanovuje podle prvního kola. Navrhujeme dát toto 
vyjádření na webové stránky. 
 
Zatřídění stavitelů 
 
SK projednala zatřídění a školení stavitelů a zatřídila jednotlivé stavitele. Bude zasláno 
v příloze. 
 
Jednací řád 
 
SK projednala jednací řád navržený panem Martine Ohneiserem a zasílá ho ke 
schválení VV. 
 
 
 
6. června 2013 Petr Švec 
  
 
 


