
 

Zápis ze schůze OV JmO – Brno – Panská lícha 4. 3. 2019 

 
přítomni: Tomáš Aberl, Daniela Diringerová, Josef Hrabálek, Mgr. Lenka Sekaninová, Zoltán 
Toth, Zuzana Zvěřinová 
 

1. Schválen program schůze, a kontrola zápisu z minulého OV. 
2. Předsedkyně oblasti informovala o proběhlém a naplánovaných doškolováních rozhodčí. 

Refreshing pro drezurní rozhodčí byl kladně hodnocen. Dále se bude konat refrshing pro 
rozhodčí – všeobecná pravidla, skoky, všestrannost a refreshing pro stewardy. Sekretářka 
dohodne některé nejasné podrobnosti s VV a školitelem. 

3. OV rozhodl o konání OM skoky, Bude se konat v Našiměřicích, 15. – 16. 6. 2019. 
4. OV schválil garanty disciplín, tak jak pracovali v minulém období  
5. STP OM – sekretářka osloví garanty disciplín, aby do příští schůze OV dodali návrh STP pro 

letošní rok. 
6. OV delegoval komisaře ZZVJ na jarní termíny zkoušek 

a. Panská lícha – Kuřitková (hlavní), Trtíková, Koláček 
b. Boškůvky – Trojanec (hlavní), Hrabálek, Zemanová 

7. OV má námitky proti pravidlu, že komisař u zkoušek ZZVJ nesmí být registrován ve stejném 
subjektu, jako adepti zkoušek. Dle názoru OV by toto pravidlo mělo kopírovat pravidla PJS, 
drezurní pravidla, článek 437, N41. Ve velkých klubech jsou registrováni jak komisaři, tak 
adepti ZZVJ, kteří se ani neznají. Přitom komisař ZZVJ může trénovat adepta ZZVJ, na 
kterých je v roli komisaře, pokud je adept registrován pod jiným klubem. 

8. OV projednal schválené změny Dokumentu vzdělávání a došel k názoru, že s většinou 
nesouhlasí. Doporučuje VV revidovat svoje rozhodnutí o schválení změn, a vrátit 
aktualizovaný dokument k dopracování, s tím, že než bude schvalován, projde 
připomínkováním ze stany komisí disciplín a OV. 

9. OV prostudoval navrhovaný dokument OPP. Jakmile bude dokument a financování 
schváleno Radou, OV rozhodne o rozdělení financí mezi kapitoly. 

10. OV projednal možnosti pro podání žádostí o dotaci v rámci Podprogramu 133D 523. 
Rozhodnutí bude uděláno na příští schůzi, po prostudování podkladů a možností. 

11. OV určil schvalovatelem rozpisů Josefa Hrabálka. 
12. OV schválil konání Galavečera JMO v termínu 11. 1. 2020 v KC Semilasso. Sekretářka zajistí 

rezervaci termínu. 
13. Příští schůze OV proběhne 28. 3. 2019. 

 
 
Per Rollam: 

1. OV schválil přijetí nových členů – subjektů: Ranč Kopaniny z. s., JK Farma Kloboučky - Monika 
Poloučková (schváleno minulým OV) 
 
 
Zapsal: Zuzana Zvěřinová 
 

Odsouhlasil: Mgr. Lenka Sekaninová 


