
Zápis ze schůzky seniorského reprezentačního týmu 
konané dne 17.1.2017, 18.00 – 20.00 hodin 

 
Přítomni:  
J.Beranová, J.Skřivan, M.Šveňková, Z.Žíla, A.Opatrný, K.Papoušek, 
A.Kellnerová, Z.Zelinková, L.Zach, M.Půlpán, 
Host: 
Bohumil Rejnek 
Omluveni:  
O.Zvára, B.Tomanová, N. Bieliková, J.Hruška, M.Klus, J.Papoušek,V.Tretera, 
A.Gasperl 
 

1. Zahájení 
Schůzku zahájil Jiří Skřivan. Krátce shrnul uplynulou sezonu 2016 a kladně 
zhodnotil působení A týmu v rámci Divize 1 seriálu FEI Nations Cup. 
Seznámil přítomné s programem schůzky a také je informoval o tom, že jezdci 
do reprezentačního kádru musí být od letošního roku jmenováni. VV bude 
doporučeno ke schválení následující složení A a B seniorského 
reprezentačního týmu: 
A - Augier De Moussac Emma, Kellnerová Anna, Opatrný Aleš, Papoušek 
Kamil, Zelinková Zuzana, Zvára Ondřej 
B - Bieliková Nikola, Gasperl Alena, Hruška Jiří, Klus Marek, Papoušek Jiří, 
Tomanová Barbora, Tretera Vladimír 

2. Přehled koní pro sezonu 2017 
A tým 
A.Opatrný – Dimaro van de Looise Heide, Fakir VDL, Balguero 
Z.Zelinková – Caleri, Kleiner Lord 
K.Papoušek – Centisimo, Flying, Quentino Donth, Nadal Z 
A.Kellnerová – Giljandro van den Bosrand, Classic, Sucano 
O.Zvára – Cento Lano Arcus, Quimero M 
E.Augier De Moussac – Diva, Domino, Kanonja 
 
B tým 
N.Bieliková – Carthinjo 
B.Tomanová – Sorceress, Clinton 
 
Ostatní jezdci budou obesláni s dotazem a koně budou doplněni – zajistí 
J.Beranová 
 

3. Plán závodů na 2017 
Prioritou pro 2017 je účast na ME Göteborg. Splněnou kvalifikaci má celkem 6 
jezdců ( celý A tým - účastní se 4 jezdci a 1 náhradník). Po CSIO Sopoty 
bude definitivně nominován tým pro ME na základě průběžných výsledků, 
které bude SK evidovat. 
 
ČJF potvrdila FEI, že se náš A tým účastní v sezoně 2017 seriálu Furusiyya 
Nations Cup v Divizi 2. Pro tuto sezonu již není nutné dopředu určit závody, 
kterých se tým účastní a započítává se nejlepší výsledek ze 4 kol. S jezdci 
byla projednána účast na jednotlivých kolech.  
 



CSIO4 Linz – tým se zúčastní v případě, že organizátor provede úpravu 
povrchu, který je v této chvíli naprosto nevyhovující a jezdci nebudou riskovat 
zdravotní stav svých koní. V případě účasti bude sestava týmu pro PN 
oznámena před výjezdem, aby si jezdci mohli naplánovat soutěže, ve kterých 
budou startovat. 
CSIO5 Sopoty – tým se zúčastní, A.Opatrný a A.Kellnerová potvrdí svou 
případnou účast v nejbližší době v souvislosti s plánovanou účastní na GCT. 
CSIO3 Celje – týden před ME a v této chvíli není jasné, jestli se bude konat, 
rozpis byl stažen z kalendáře FEI. 
CSIO5 Gijon – tým potvrdí svou účast v průběhu sezony 
 
V loňském ruce bylo organizátory CSIO5 Falsterbo a CSIO5 Dublin přislíbeno 
pozvání týmu nebo jednotlivců i pro sezonu 2017. B.Rejnek a M.Šveňková 
prověří tuto možnost s organizátory na GA Leipzig 20.-22.1.2017. 
 
CSI3-W Olomouc – v této chvíli plánuje svou účast Z.Zelinková a O.Zvára, 
ostatní jezdci potvrdí v průběhu sezony. 
 
Všichni jezdci zašlou kompletní plán svých závodů na sezonu 2017 minimálně 
březen -  srpen M.Šveňkové. Informace budou vyvěšeny na webu SK. 
 
Vedoucím ekipy A týmu je i pro letošní rok jmenována M.Šveňková. 
 

4. Různé 
B.Rejnek informoval přítomné o plánovaném výběrovém řízení na 
reprezentační oblečení. Pro sezonu 2017 již bude řešeno s oficiálním 
dodavatelem jednotné volnočasové oblečení pro všechny disciplíny. 
 
M.Šveňková předala B.Rejnkovi návrh SK na úpravu směrnice týkající se 
reprezentačního oblečení. 
 
L.Zach vznesl dotaz, proč již není možné, aby vedoucí ekipy měl na oficiálním 
výjezdu k dispozici finanční zálohu, ze které by hradil organizátorovi startovné 
za celý tým a po návratu vše oproti dokladům vyúčtoval. Tento postup byl 
jednodušší a transparentní a řeší to tak i ostatní zúčastněné země. Na CSIO 
musí jezdci vše řešit v doprovodu vedoucího ekipy, což je celkem složité a i 
následné vyplácení příspěvku bylo v sezoně 2016 velmi chaotické a 
neekonomické. 
 
Jezdci vznesli požadavek, zda by na oficiálních výjezdech a ME mohl být 
hrazen příspěvek na týmového veterináře, jehož účast je na těchto vrcholných 
závodech naprosto nezbytná a jeho péče o koně v loňské sezoně velmi 
pozitivně ovlivnila formu koní a jejich výsledky.  
	
Zapsala: Markéta Šveňková 
	
	
	


