
 

Zápis ze schůze OV JmO – Brno – Panská lícha 21. 1. 2019 

 
přítomni: Daniela Diringerová, Josef Hrabálek, Pavel Koláček, Richard Novák, Mgr. Lenka 
Sekaninová, Ludmila Šedá, Zuzana Zvěřinová 
 

1. Schválen program schůze, a kontrola zápisu z minulého OV. 
2. Předsedkyně oblasti přednesla návrh na financování oblastí 2019, který bude schvalovat 

Rada ČJF. OV s principem přerozdělení financí do oblastí souhlasí, žádá však o navýšení 
příjmové částky. 

3. Sekretářka seznámila OV s čerpáním rozpočtu za rok 2018. Z důvodu nutnosti uhradit 
některé náklady za galavečer 2019, již v roce 2018, bylo čerpáno z rezervy oblasti ve vyšší 
částce, než se původně počítalo. I přesto část rezervy zůstává nevyčerpaná. 

4. OV schválil pořádání refreshingu pro disciplínu skoky v termínu 23. 3. 2019 s lektorem J. 
Metelkou, na Panské líše. Pokud bude lektor schválen i pro disciplínu všestrannost, 
proběhne refreshing i v této disciplíně. V opačném případě nebude refreshing pro 
všestrannost pořádán. 

5. OV projednal možnost refreshingu pro disciplínu spřežení. Dle informace J. Trojance 
proběhne tento refreshing v Kladrubech, kde bude i praktická část. Proto nebude refreshing 
na naší oblasti pořádán. Termín je 6. 4. 2019. 

6. Jarní školení drezurních rozhodčích proběhne tak, jak bylo navrženo a schváleno per rollam.  
2. 3. 2019 s lektorkou S. Fialovou na Panské líše. 

7. Proběhlo zhodnocení Galavečera JMO. Galavečer měl, z větší části, kladné ohlasy, ale vždy 
nelze vyhovět všem, a občas se něco pokazí. OV přijal vyúčtování bez připomínek a bude 
uveřejněno na webu a FB oblasti. 

8. OV projednal přípravu konference oblasti. Prostory jsou zarezervovány a pozvánky 
rozeslány. Na začátku února budou zajištěny podrobnosti v místě konání. Sekretářka zajistí 
podrobnosti ohledně občerstvení. 

9. OV schválil přijetí nových členů – subjektů do ČJF: Farma pod Mohylou, s.r.o., Prestige 
Horses s.r.o., Stáj Sekaninovi Telnice. 

 

Per Rollam: 
1. OV schválil žádost Ing. Petra Hladiše na zvýšení kvalifikace rozhodčího – vytrvalost (pro: 

Diringerová, Koláček, Sekaninová). 
2. OV schválil uspořádání Jarního školení pro DR, v termínu 2. 3. 2019 s lektorkou Simonou 

Fialovou. 
3. OV schválil přijetí nových členů – subjektů: Jezdecký klub Broskvův mlýn, Hydraulika Lesák 

s.r.o. 
 
 
Zapsal: Zuzana Zvěřinová 
 

Odsouhlasil: Mgr. Lenka Sekaninová 


