Zpravodaj září
Zprávy z VV
V sekretariátu České jezdecké federace došlo s platností k 1.9.2017 k
následujícím změnám. Pracovní poměr ukončily kolegyně Jitka Procházková,
Markéta Kolářová a Monika Hrabovská. Namísto nich nastoupily tři nové
kolegyně, které převzaly agendu a budou členům ČJF plně k dispozici.
Na Kateřinu Babinskou (Office Manager) je možné se obracet ve všech
provozních záležitostech týkajících se chodu kanceláře. Do jejích činností spadá
zejména administrativní podpora zasedání orgánů ČJF (pozvánky, tisk materiálů,
příprava občerstvení, atd.), vystavování potvrzení, povolení startů, FEI pasů,
zasílání gratulací a delegačenek na MČR, atd.
Ekonomickou agendu převzaly kolegyně Michaela Kubišová ( Specialista pro
ekonomiku) a Dana Romaňáková (Účetní). Za administrativní podporu
projektů, vyúčtování atd. je odpovědná paní Kubišová. Kompletní podklady
k zaúčtování a platby spadají do kompetence paní Romaňákové.
V otázkách vzdělávání se nyní všichni mohou obracet na Veroniku Jiroutovou
(Projektový manažer).
Nadále na svých pozicích zůstávají Daniel Žoch (IT Administrátor) a Ing.Jana
Zetková (Specialista pro sport).
Pro přehlednost ještě seznam emailových adres a telefonních čísel všech
pracovníků sekretariátu:
Ing. Jaroslav Kunzl
Veronika Jiroutová
Kateřina Babinská
Michaela Kubišová
Dana Romaňáková
Daniel Žoch
Ing. Jana Zetková

jaroslav.kunzl@cjf.cz
veronika.jiroutova@cjf.cz
katerina.babinska@cjf.cz
michaela.kubisova@cjf.cz
dana.romanakova@cjf.cz
daniel.zoch@cjf.cz
jana.zetková@cjf.cz

734 595 691
724 511 144
724 511 170
724 511 166
724 511 180
724 511 133
724 276 513

Termíny MČR pro rok 2018
Ve středu 27.9. se na Strahově konala
schůzka všech pořadatelů mistrovství a
zástupců komisí jednotlivých disciplín.
Na programu jednání bylo zhodnocení
mistrovství 2017 a nastavení nových
termínů pro rok 2018 tak, aby nedošlo
ke kolizi termínů se závody na národní
i mezinárodní scéně. Následně byl

otevřen plánovací kalendář v systému JIS pro všechny pořadatele závodů, kteří si
budou moci začít zadávat své závody na celou příští sezónu. Na konci listopadu bude
kalendář uzavřen a po schválení jednotlivými oblastmi bude již oficiální a platný pro
rok 2018.

Vzdělávání
S pony-games do Normandie
V termínu 9. a 10. září se ve francouzském městě Saint-Lô konaly mezinárodní
závody v pony-games, kterých se zúčastnil i jeden český tým. Jednalo se o jezdce z JK
Rpety, kteří byli v tamním pony-klubu Le Picotin na výměnném pobytu.
Český tým startoval na vypůjčených ponících v kategorii do 14 let. Soutěž byla
čtyřkolová, body se pak sčítaly za každé kolo. Pro Sáru, Magdalénu, Marcelu i
Lukáše to byla úplně první zkušenost se zahraničními závody. Navíc startovali pouze
ve čtyřech, což vzhledem k počtu her (během dvou dnů téměř čtyřicet) bylo fyzicky i
psychicky náročné.
V prvním kole se tým spíše seznamoval s poníky a s prostředím, takže se mu
nevyhnulo ani několik eliminací. To však napravil v dalším kole, kde se již umístil ex
equo na třetím místě. V neděli ráno pak děti zajely excelentně celý turnaj. Do šesté
hry si dokonce udržovaly vedení. Nakonec jim vítězství uniklo pouze o dva body.
Bohužel ve finálovém turnaji se na našem týmu již projevila únava, a ač bojoval až do
konce, bylo z toho nakonec celkově čtvrté místo. První místo získal belgický tým,
který koučoval Fabian Pigeolet (mj. nový šéftrenér lucemburské reprezentace).
Jak potvrdila A. Mašková, které vedla český tým, velkým úspěchem bylo, že naši
jezdci dokázali udržet krok s ostatními. Hlavním cílem účasti bylo především získávání
zkušeností s většími závody a pokračování v navázané spolupráci zejména se zástupci
francouzských pony-games, díky které se může rozvíjet tato hravá disciplína i v České
republice.

Komunikace
CEM Martinice na TV Barrandov
V rámci druhého ročníku Czech Equestrian Masters, který se konal pod záštitou ČJF
v Martinicích, jsme také natáčeli reportáž s TV Barrandov, jako pozvánku pro rodiče,
kteří se se začátkem školního roku rozhodují, do jakých kroužků své děti zařadí. Ještě
jednou děkujeme všem zúčastněným „hercům“, kteří se do naší reportáže aktivně
zapojili. Video si můžete prohlédnout na stránkách ČJF:
http://www.cjf.cz/aktuality/videoreportaz-z-czech-equestrian-masters/

Přehled PR výstupů za období květen až srpen
Níže naleznete graficky znázorněný přehled našich výstupů v online i v tištěných
médiích i s tituly a počty publikovaných příspěvků.

ONLINE - média
7

1

20

1

2
12

1

11
1 1

1 1

1 1
2

1

6

1

2

Aktuálně.cz

Brno.city.cz

Čtyřicítka.cz

Distanc.cz

Facebook progily

Forum24.cz

Child.cz

Chytrážena.cz

iLuxus.cz

Isport.cz

Jezdci.cz

Jomagazín.cz

Kudyznudy.cz

Olomouckádrbna.cz

Regionpress.cz

Sedmička.týden.cz

Sport.cz

Sportovnílisty.cz

Tojesenzace.cz

Týden.cz

ONLINE
Název serveru
Počet výstupů
Aktuálně.cz
7
Brno.city.cz
1
Čtyřicítka.cz
1
Distanc.cz
2
Facebook profily
12
Forum24.cz
1
Child.cz
1
Chytrážena.cz
1
iLuxus.cz
2
Isport.cz
6
Jezdci.cz
1
Jomagazín.cz
2
Kudyznudy.cz
1
Olomouckádrbna.cz
1
Regionpress.cz
1
Sedmička.týden.cz
1
Sport.cz
1
Sportovnílisty.cz
1
Tojesenzace.cz
1
Týden.cz
20

TISK
Název titulu
5+2
Faktor S
Instinkt
Právo
Překvapení
Sedmička
Styl pro ženy
Tina
Top Class
TV magazín
Týden
Týdeník Televize

Počet výstupů
1
2
1
6
1
2
1
1
1
1
2
1

Vlasta

1

TISK - média
1

1

1

2

2

1

1
1

1
6
1

5+2

2

Faktor S

Instinkt

Právo

Překvapení

Sedmička

Styl pro ženy

Tina

Top Class

TV magazín

Týden

Týdeník Televize

Vlasta

1

V období květen až srpen jsme mimo jiné publikovali i rozhovory s Alešem Opatrným
(vítězství GP CSI3 Olomouc), Barborou Valštýnovou (CSI3 Olomouc), Kamilem
Papouškem (účast na CSI3 Olomouc ), Riou Lacinou Hoffmeisterovou (pony výcvik),
Zuzanou Zelinkovou (vítězství na MČR), Ondřejem Zvárou (úspěch Sopoty a účast
CSI3 Olomouc + ME Göteborg), Miloslavem Příhodou (vítěz MČR) a Jiřím Nesvačilem
ml. (vítězství Rudolfův pohár).

Sport
MČR v reiningu Kozlovice 2017
Mistrovství České republiky v reiningu 2017
hostily 9. - 10.9. 2017 Kozlovice u Frenštátu
pod Radhoštěm a stejně jako v loňském roce
se tam hned ze dvou mistrovských titulů
radoval Lukáš Brůček, který se svým
svěřencem Top Sail Pop vybojoval seniorské
zlato a mezi juniory tentokrát nenašel
přemožitele v sedle Wimpy Secret Snap.
Ve Futurity se nejvíce dařilo Marianovi
Štíhelovi s HR Gunny Jac Leo.
V mistrovství ČR v reiningu mládeže dosáhla
na nejvyšší příčku Klára Řeháčková na Sauli Jay
Heppy.

MČR ve voltiži
Mistrovské tituly ve voltiži se rozdávaly ve
dnech 23. - 24.9. v Zemském hřebčíně v
Tlumačově. O titul mistra republiky se
soutěžilo v šesti kategoriích. V juniorské
soutěži dvojic se ze zlata radovaly Denisa
Králíková a Kristina Claudia Rejnková z TJJ
Lucky Drásov, mezi jednotlivci zvítězila
v kategorii A juniorek Tereza Czyžová z
Frenštátu, B pak ovládla Adéla Kotolová z
Drásova. V kategorii juniorských skupin vyhráli
jezdci z JK voltiž Abertovec. V seniorské
kategorii je pomyslnou mistryní republiky v
ženách Weronika Zelinková z Frenštátu a ve
skupinách TJ voltiž Tlumačov. Pomyslnou
proto, že tyto kategorie nebyly naplněny
příslušným počtem závodníků. Mužské

kategorie nebyly tentokrát obsazeny.
Mistrovství bylo jak sportovně, tak organizačně výtečně zvládnuté, všichni si ho moc
užili. Pořadatelé měli navíc nachystaný i výborný doprovodný program.
Foto: Petr Videnka

Finále Národního poháru ČJF dětí a mládeže
V září se uskutečnila finálová kola Národního poháru ČJF dětí mládeže jak v drezúře,
tak i ve skocích.
V drezúře soutěžili jezdci 15. - 17. září 2017 v Hradištku u Sadské a v kategorii děti 8
až 10 let zvítězila Viola Kargbo s Deny (67,848%), děti 11 až 13 let Lucie Procházková
a Lipton Samba (70,296%) a v kategorii 8 až 16 let se vítězkou stala Julie Pásková a
Fleuramos Sem (69,067%).
Ve skocích se závodilo ve Zduchovicích o posledním zářijovém víkendu. V kategoriích
pony zvítězili:
Pony Novice – Sofie Fraňková
Pony Advance S+A - Klára Hlaváčková
Pony Advance B – Daniel Hakr
Pony Master – Filip Štěpán
A na velkých koních se vítězi stali:
Novice – Filip Štěpán
Advance – Daniel Pospěch
Master – Daniel Pospěch

Druhý ročník CEM pod záštitou ČJF
ČJF byla ve dnech 7.-10.9. patronem druhého ročníku Czech Equestrian Masters,,
který hostily Martinice. CEM si stejně jako Česká jezdecká federace klade
za dlouhodobý cíl právě propojování disciplín jezdeckého vrcholového sportu v
rámci jedné sportovní akce. Kromě disciplín drezúra a skoky mohli diváci sledovat
soutěže pro pony a na programu byla i speciální soutěž Derby s přírodními skoky.
Jejím vítězem se stala Michaela Refková s koněm Rawal HF . Na startu byli i jezdci
všestrannosti Robert Pokorný a Marie Smolíková. Vítězkou Pony Tour byla Gabriela
Kopřivová na pony Lipo. V průběhu víkendu proběhlo také finále Českého drezurního
poháru a suverénní vítězkou finále Top Ten Cupu 2017 se stala Tereza Hábová v
sedle Djazze F. Vítězkou finále Styl šampionátu dětí a juniorů na velkých koních
v kategorii B byla Jana Táboříková.
V neděli 10. září vrcholily závody finálovou soutěží Diamond Tour. V této dvoukolové
skokové zkoušce dokončil bezchybně obě kola pouze Václav Nágr a s D.Amelusinou
R. Tento jezdec je v této chvíli i vedoucím jezdcem v soutěži pro jezdce do 25 let,
kterou vyhlásila společnost Czech Equestrian Team o účast v soutěžích CSI v rámci
Global Champions Tour 2018.
V rámci velmi oblíbené soutěže týmů, které se skládaly z drezurních a skokových
jezdců a jezdců pony, byla i soutěž o nejatraktivnější tým, ve které vítězný tým získal

za nejvíce „liků“ u své fotografie umístěné na sociální síti Facebook prémii 10.000,-Kč
od firmy EFB s.r.o.

Foto: Jan Matuška

Velký úspěch Jiřího Nesvačila juniora v Německu
Výtečnou sezonu završil Jiří Nesvačil mladší, nejlepší český reprezentant v soutěžích
čtyřspřeží, dalším výborným výkonem. Na špičkově obsazeném mítinku v německém
Donaueschingenu obsadil celkové sedmé místo, když v parkuru byl třetí. Navíc vyhrál
doprovodnou soutěž.
Letošní rok považuje Jiří
Nesvačil ml. v kategorii
čtyřspřeží za nejlepší ve své
kariéře. Zvítězil v letošním
roce v domácím Rudolfově
poháru
v
Kladrubech,
skončil
pátý
na
čtyřhvězdičkovém mítinku
v Maďarsku, premiérově se
zúčastnil
slavného
jezdeckého festivalu v
Cáchách, kde skončil třetí v
parkuru, a na mistrovství
Evropy v Göteborgu obsadil celkové jedenácté místo. Jeho cílem pro sezonu 2018 je,
aby se probojoval do světové desítky světového žebříčku, jelikož v této chvíli figuruje
na 15.místě.

