ZPRAVODAJ KVĚTEN

Z jednání VV
S ohledem na situaci v oblas� ﬁnancování sportu ze státního rozpočtu, nemá ČJF ,
stejně jako ostatní sportovní svazy, profinancován program V v předpokládaném
objemu 12,5 mil. Kč. Vývoj ve sféře státní správy je velmi dynamický. Po diskuzi členů
VV byly přijatý následující závěry:
a/ Současná situace ve ﬁnancování sportu ze strany MŠMT za�m neohrožuje realizaci
schválených akcí ČJF v roce 2017 ( MČR, poháry, účast na ME apod.)
b/ Prezidentka ČJF paní Olga Plachá svolá zasedání Rady na 27.6.2017 s programem:
•
•
•

Aktuální finanční situace,
Schválení hospodářských výsledků za rok 2016
Kooptace člena VV za odstoupivší Ing. E. Pařenicovou

Vzdělávání
Byl spuštěn systém Galopy
Učení je dlouhodobý proces,
jehož výsledkem je zkušenost.
Ideální je, pokud při něm
jedinec postupuje po logicky
provázaných stupních. A právě
tomu
odpovídá
systém
vzdělávání Galops® (česky
„Galopy“), který vytvořila
Francouzská
jezdecká
federace (FFE), s níž ČJF
navázala v loňském roce
dlouhodobou spolupráci směřovanou zejména na oblast vzdělávání. První akce pro
jezdeckou veřejnost jsou naplánovány již na červen. Dva úvodní semináře na téma
Galopy se budou konat 20. 6. v Brně a pak 21. 6. v Hořovicích. Oba povede paní
Pascale Audonnet, jedna z hlavních představitelek FFE, která vede obdobné semináře
po celém světě. Její hlavní specializací je ježdění dětí na ponících, takže součástí
programu bude též představení Pony-Galopu, který je zaměřen na práci s dětmi od 3
do 10 let, a v neposlední řadě i praktická ukázka využití hry ve výuce.
Více informací naleznete na webu ČJF v sekci Vzdělávání a také v aktualitách:
http://www.cjf.cz/aktuality/startuji-galopy/

Pozvánky
FEI kurz mezinárodní steward pro skoky úroveň 1
V termínu 21 - 23. 6. 2017 proběhne v Olomouci při mezinárodních závodech FEI
kurz mezinárodní steward pro skoky úroveň 1. Ředitelem kurzu bude Irka Kate
Horgan, jejím asistentem bude Bohumil Rejnek. V kurzu je přihlášeno celkem
účastníků.

Sport
V měsíci květnu se česká skoková reprezentace účastnila dvou oficiálních výjezdů.

Seniorský A tým na CSIO4 Linz
Skvělé
výkony
předvedli
čeští
reprezentanti v parkuru na mezinárodních
závodech v rakouském Linci. V Poháru
národů divize 2 obsadili čtvrté místo za
Velkou Británií a to jen o jeden jediný
trestný bod.. Zuzana Zelinková jako jedna
ze tří jezdců z 52 startujících zajela obě
kola bez trestných bodů. Skvělého
úspěchu dosáhla tato jezdkyně i v túře pro
mladé koně, kde dvakrát v průběhu
víkendu zvítězila s klisnou Evita R. Dařilo se
i ve Velké ceně, tam zajela Zelinková opět
čistě stejně jako Emma Augier De
Moussac. V rozeskakování měly obě
jezdkyně jednu chybu a Zuzana skončila
osmá a Emma pátá. I ostatní jezdci získali
v průběhu závodů několik předních
umístění.

CSIO Lamprechtshausen – děti a junioři
Ve dnech 17.-21. května se mladá skoková reprezentace zúčastnila oficiálních
mezinárodních závodů CSIOCh,J,Y Lamprechtshausen v Rakousku. Celkem se

zúčastnilo osm dětí, šest juniorů, dva mladí jezdci a v soutěžích U25 byla jedna
jezdkyně. Na programu závodů byl i Pohár národů. V Young Rider Big Tour 145 cm
pro mladé jezdce zvítězil Alexandr Baraldi s koněm Elame, dařilo se i jezdkyním
v dětské kategorii Tereze Svobodové, Valentýně Kukové nebo Janě Táboříkové.

Zahájení ČSD poháru – Martinice
Český drezurní pohár 2017 zahájil prvním kolem v Martinicích. Na startu bylo
bezmála 150 startů. V rámci Českého drezurního poháru se uskutečnily čtyři soutěžní
túry, a to Top Ten Cup, Challenge Cup, Novice Cup a Junior Trophy. Letos proběhne
osm kol. Finále se odehraje opět v Martinicích ve dnech 7. – 10. září 2017. Další
podrobnosti najdete na webu http://www.ceskydrezurnipohar.cz

Národní pohár ČJF dětí a mládeže odstartoval v Brně
Areál v Brně Panské líše
přivítal v neděli 21. května
účastníky prvního kola seriálu
Národního poháru ČJF dětí a
mládeže v parkuru. Seriál je
určen pro děti soutěžících na
pony i na velkých koních a
pro juniory do 18 let. Všechny
věkové
kategorie
jsou
rozděleny
ještě
podle
výkonnosti na Novice, Advance a Masters.
V průběhu sezony se odehraje celkem šest kol a finále seriálu se uskuteční v
posledním zářijovém víkendu ve Zduchovicích. Další kolo Národního poháru ČJF dětí
a mládeže se bude konat v Opavě 17. - 18.června.
Pravidla seriálu a více informací najdete na stránkách ČJF/Pony komise

Pozvánky na mezinárodní závody v červnu
19. ročník CDI-W3* v Brně
Rekordní počet 108 koní z 19 zemí světa je v tuto chvíli přihlášeno na jediné
mezinárodní drezurní závody CDI v České republice, které se uskuteční v Brně na
Pánské líše 16. až 18. června. V túře World Cupu (Grand Prix + Grand Prix volná
sestava na hudbu) se představí 16 dvojic. Ze světové špičky se fanoušci mohou těšit
např. na Švéda Patrika Kittela, který je v současné době na 16. místě seniorského
světového žebříčku FEI. Na OH 2012 v Londýně obsadil celkově 14. příčku. Česká
drezurní špička také nebude na startu tohoto ročníku chybět.
Více informací na: http://www.panskalicha.cz/en/-horse-riding-/-news-/-(193)-212362013--brno-grand-prix--cdi-wcdi3-j-p-

J&T Banka CSI3*W Olomouc
Méně než měsíc zbývá do zahájení čtvrtého ročníku mezinárodních parkurových
závodů J&T Banka CSI3*W Olomouc 2017, které bude hostit ve dnech 22. až 25.
června Equine Sport Center v Lazecké ulici. Letos by konečný počet mohl dosáhnout
kolem 330 koní. Zájem ze strany jezdců o účast na tomto prestižním mítinku v
Olomouci je dlouhodobě obrovský a zejména mezi českými sportovci zůstává
poptávka neuspokojena. Pravidla pro účast na mezinárodních závodech této úrovně
nejsou jednoduchá a ne každá přihláška může být přijata.
Na startu se objeví i česká jezdecká špička – Zuzana Zelinková, Aleš Opatrný, Kamil
Papoušek, Ondřej Zvára a i velké množství našich mladých reprezentantů.
Více informací na stránkách pořadatele ESC Olomouc: http://csi-olomouc.cz

Komunikace
Naše agentura Medea zpracovala přehled PR výstupů, které byly ČJF publikovány za
období leden až duben 2017. V online médiích se naše příspěvky objevily na
následujících webech:
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Aktuálně.cz

Facebook profily

Ihned.cz

iLuxus.cz

Isport.cz

Jezdci.cz

Jezdectví.cz

Mediamania.tyden.cz

Mediar.cz

Nymburkdnes.cz

Polabí.com

Regionpress.cz

Sedmička.týden.cz

Sport.cz

Týden.cz

V tištěných médiích jsme publikovali následovně:
TISK - média
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V květnu jsme také vydali několik rozhovorů a to s Riou Lacinou Hoffmeisterovou o
výcviku a přípravě našich nejmladších jezdců na pony, s Miloslavem Příhodou o jeho
přípravě na soutěže ve všestrannosti a o jeho plánech pro letošní sezonu a s Kamilem
Papouškem o jeho cílech pro sezonu 2017 a o plánované účasti na CSI3-W Olomouc.
Měsíční monitoring je uložen na webu ČJF/Kontakty/Tiskové středisko(Napsali o nás.

Střípky z oblastí - Severočeská oblast
Soustředění v Seelitz
Oblast využila skvělé příležitosti pro své jezdce, a to zúčastnit se soustředění pro
děti, juniory a mladé jezdce pod vedením Manfreda Kröbera v areálu prezidenta
Saské federace Andrease Lorenze v Reiterhofu v Seelitz v Německu. Soustředění,
které se konalo 5.-7.5.2017 , se zúčastnilo celkem osm jezdců od 12-18 let / s velkými
koňmi a poníky/. Páteční trénink skokových dvojic byl zaměřen na gymnastiku koní,
sobotní trénink na skokovou drezuru a nájezdy. Areál je víceúčelovým jezdeckým
střediskem, a tak v sobotu někteří jezdci využili možnosti a skákali i terénní skoky. V
neděli již jezdci trénovali pouze dobré provedení koně parkurem. Drezurní dvojice se
zaměřily na pravidelnost kmihu a prostupnost koně. Tréninky probíhaly ve velmi
přátelské atmosféře.
Severočeská oblast velmi uvítala tuto příležitost a vstřícné přijetí českých jezdců
německým kolektivem. Váží si ochoty nejen majitele areálu, ale i celého personálu.

