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             INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ – říjen 2016  
 

  
  
Vážení členové středočeské oblasti,  
  
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o nejdůležitějších akcích plánovaných na podzim tohoto 
roku a připravovaných změnách.  
  
Předejte prosím tento přehled aktuálních informací všem členům Vašeho klubu.  
  
Od této sezony začal OV oblasti využívat jako informační zdroj i Facebook, FB stránka oblasti je stále doplňovaná o 
aktuality, a postupně bude čím dál více navázána na informace webových stránek oblasti, na jejichž aktualizaci a 
vylepšení nyní intenzivně pracujeme.  
   
  

MČR 2016  
  

Co se týká účasti zástupců naší oblasti, jsme velice potěšeni, a rádi se s Vámi podělíme o informace o úspěšnosti 
středočeských ekip. Ve většině disciplín a kategorií bylo zastoupení naší oblasti nejpočetnější, a především u mládeže 
je výrazně znát stále se zvyšující úroveň.  
  
Zastoupení jsme v sezoně 2016 měli v disciplínách vytrvalost, skoky, pony, drezura, všestrannost, reining, a spřežení. 
Z toho bychom rádi zdůraznili následující informace:  
  
skoky děti a junioři Olomouc 7. - 10. 7. 2016  
- 24 účastníků se 46 koňmi  
- A družstvo první, B družstvo čtvrté  
- děti - A. L. Novak první, T. Svobodová druhá  
- ml. junioři - S. Najmanová první, V. Vacková třetí, L. Portychová čtvrtá / st. junioři - M. Vašák čtvrtý, D.  
Vegrichtová pátá  
skoky ml. jezdci a senioři Martinice 14. - 17. 7. 2016  
- 22 startujících se 34 koňmi  
- A družstvo druhé  
- ml. jezdci - A. Halíková třetí, N. Grünthalová čtvrtá / ženy - I. Holíková druhá / jednotlivci - S. Motyguine šestý 

všestrannost vč. pony 28. - 31. 7. 2016 Pardubice  
- 7 přihlášených s 10 koňmi  
- pony ZL 10 - 13 let – M. Klíma druhý, K. Pulchartová pátá / pony L 13 - 16 let - N. Tarabini pátá  
- děti - K. Kuntová čtvrtá / ml. junioři - A. Vyštajnová třetí / ml. jezdci - M. Dvořáková - čtvrtá  

skoky a drezura pony 10. - 14. 8. Zduchovice  
- 19 přihlášených s 24 koňmi  
- drezura 8 - 12 let pony 136-148 - M. Klíma pátý / drezura 12 - 16 let - N. Feherová - čtvrtá  
- skoky 8 - 12 let pony do 135 - E. Hasnedlová – první /	skoky	8	-	12	let	pony	136-148	-	A.	Opatrná	-	čtvrtá,	L.	
Sikorová	-	třetí  
drezura vč. para 18. - 21. 8. 2016 Zduchovice  

- 13 přihlášených s 12 koňmi  
- družstva - M. Brychtová, B. Poláčková, V. Bělinová - čtvrté  
- ml. junioři - A. Hrudková – první / st. junioři - P. Svobodová – pátá / senioři - H. Vašáryová - čtvrtá  
- para 1 - L Hnát – třetí / para nezařazení - J. Plháková - třetí  

 
 



reining 10. - 11. 9. 2016 Kozlovice  
- mládež - K. Kleiblová – první / junior - L. Brůček - první i druhý  
- amatér - M. Doležal první a čtvrtý / senior - L.- Brůček první, K. Kubata pátý  
- družstva - K. Kleiblová, M. Doležal a L. Brůček - první  
spřežení 23. - 25. 9. 2016 Heřmanův Městec  
- 12 přihlášených s 21 koňmi  
- jednospřeží - T. Barták - čtvrtý  
- dvojspřeží - J. Hrouda – první  
  

Proběhlé aktivity v sezoně 2016 podporované OV  
  

Oblastní mistrovství ve všech zastoupených disciplínách  
  

Stylšampionát  
  

Středočeská jezdecká liga  
  

Soustředění v různých disciplínách a pro všechny věkové kategorie  
  

Podpora mládeže všech disciplín, podpora účastníků MČR  
  

ZZVJ a vzdělávací akce  
  

Galavečer s vyhodnocením úspěšných sportovců oblasti  
  
  

Plánované aktivity do konce roku 2016  
  

Podzimní skokové soustředění pro děti a juniory s trenérem Danielem Voksou na Ptýrově se bude konat v termínu 
27. – 30. 10. 2016. Toto soustředění je určeno pro děti a juniory – držitele platné licence ČJF ve věku do  17-ti let 
mimo účastníky SCM v dané disciplíně, účast je možná i pro dvojice na pony. V případě velkého zájmu účastníků 
bude soustředění rozděleno na dva dvoudenní turnusy místo jednoho třídenního. Součástí soustředění bude i 
teoretická část, oblast hradí ustájení, ubytování a stravování v rozsahu polopenze. Počet koní na jednoho účastníka 
max.2. V případě potřeby doplnění kapacity je možno doplnit věkovou kategorií 18-ti letých. Přihlášky zasílejte do 7. 
10. 2016 mailem na adresu sekretáře (oblast.stredoceska@cjf.cz). Poplatek za soustředění je 500,- Kč za každého 
účastníka, pokyny k platbě obdržíte s potvrzením o účasti.   
  
V říjnu je plánováno také soustředění všestrannosti v Kolesách pro všechny věkové kategorie, a to v termínu 
21.23.10.2016 pod vedením trenéra Ing. Antonína Klauze. V kategorii mládeže je soustředění přístpné i pro účastníky 
jiných oblastí, ostatní informace u sekretáře oblasti (oblast.stredoceska@cjf.cz).  
  
U disciplíny drezura je z důvodu aktuálního počtu sportovně aktivních juniorů a dětí centrální soustředění odloženo. 
OV rozhodl o možnosti příspěvku na účast na některém z celorepublikových soustředění u zahraničního trenéra pro 
účastníky MČR.   
Tímto prosíme všechny, a případně i další úspěšné sportovce v této kategorii o zaslání kontaktu a základní informace, 
včetně údajů o preferovaném soustředění (e-mail).  
  
Na přelom roku ještě připravujeme akce zaměřené na zvyšování kvalifikace funkcionářů a cvičitelů. Plánován je kurz 
rozhodčích a stavitelů parkurů.  
  
  

KONFERENCE OBLASTI  
  

Dne 16.11.2016 proběhne mimořádná konference ČJF, základním bodem je schválení nových stanov. OV Středočeské 
oblasti proto stanovil termín mimořádné konference oblasti na pondělí 17. 10. 2016, místo konání aula Spartakiádního 
stadionu na Strahově. Začátek v 16:00, od 15:00 bude prezence účastníků. Na programu bude i volba zástupců 



oblasti na celostátní konferenci a prezentace informací o aktivitách oblasti a plánovaných změnách v ČJF, které se 
mimo jiné týkají nového systému pro evidenci základních údajů.  
Pozvánky obdrželi zástupci subjektů poštou, věnujte prosím pozornost při výběru a nominaci zástupce Vašeho klubu.  
  
  

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 2017  
  

Na listopad je tak jako každý rok plánována i schůzka pořadatelů závodů, tentokrát rozšířená o prezentaci nového 
způsobu administrace. Současně budou stanoveny termíny oblastních mistrovství a diskutován průběh dalšího ročníku 
Středočeské jezdecké ligy.  
Na webu ČJF uveřejněny termíny MČR 2017.  
  
  
Doufáme, že tyto informace jste uvítali. Na konci roku připravujeme další zpravodaj, ten již s 
informacemi o licenčních poplatcích na rok 2017, či slavnostním galavečeru oblasti.  
  
  

     
za Středočeský oblastní výbor České jezdecké federace: Václav 

Drbal, předseda  


