ZPRAVODAJ ČERVEN

ČJF
Nový viceprezident ČJF pro ekonomiku
Rada ČJF na svém zasedání dne 27. 6.
2017
zvolila
Ladislava
Duba
viceprezidentem
pro
ekonomiku.
Ladislav Dub tak nahradí od 1. 7. 2017
Ing. Evu Pařenicovou, která z funkce
odstoupila.

ČJF hledá posily do sekretariátu
ČJF hledá novou kolegyni, kolegu na asistentskou pozici
v sekretariátu ČJF s následující náplní práce:
administrativní podpora práce sekretariátu a
generálního sekretáře
• agenda zasedání VV a Rady ČJF
• zajištění konferencí, slavnostních večerů ČJF
• administrace pojištění a pojistných událostí
• podpora pořadatelů mistrovských soutěží (vlajky, medaile, plakety...)
• zajištění FEI pasů a FEI registrací
• agenda povolování startů na národních soutěžích v zahraničí
• a jiné
Výhodou je znalost jezdeckého prostředí. Základní znalost angličtiny žádoucí.
Zájemci o popsanou pozici, prosíme o odpověď na email: sekretar@cjf.cz
•

Milionová kauza Černoch skončila pro ČJF dobře
Zápis z 32. zasedání Výkonného výboru ČJF konaného dne 23. 5. 2017 uvedl
informaci o tom, že byla odprodána pohledávka ve výši 950 tisíc Kč. Přečtěte si
vyjádření paní prezidentky, jak informovala Radu na jednom ze zasedání:
„Přibližně na přelomu května a červnu roku 2015 došlo ke zjištění, že v letech 2012 –
2015 bylo fakturováno za pořádání soustředění pro reiningové jezdce p. Ivanem
Černochem. Interně bylo prověřováno, ve spolupráci s KRK, zda soustředění
skutečně proběhla. Bohužel bylo zjištěno, že většina fakturovaných akcí neproběhla.

Materiály byly předány právní kanceláři a ČJF podala na p. Ivana Černocha žalobu.
Soud rozhodl, že má být ČJF uhrazena škoda, která byla vyčíslena na 898.500,- Kč. ČJF
neprodleně zahájila exekuci.
Z přesných údajů uvedených v exekučním příkaze vyplývá, že pohledávka ČJF činí
898.500,- Kč. Soudem přiznaný úrok z prodlení činí k 30. 4. 2017 částku 115.461,Kč. Soudem přiznané náklady řízení činí částku 29.524,- Kč
Následně dostala ČJF nabídku na odkup pohledávky za úplatu ve výši 950.000,- Kč,
kterou přijala a realizovala. Tím pro nás případ končí.
Pokud jde o dotaz na disciplinární řízení, pak žádné nebylo vedeno a vzhledem k
prekluzivním lhůtám již ani nemůže být vedeno. (ust. 19.1 DŘ: „Disciplinární řízení
může být zahájeno nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy došlo k jednání, které
zakládá podezření ze spáchání disciplinárního provinění“).
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem Rada ČJF na svém zasedání 27. 10. 2015 (bod
14 tohoto jednání) jednohlasně zrušila své rozhodnutí ze dne 19. 9. 2012 (bod 4), kde
se uvádí, že manažer komise disciplíny je oprávněn rozhodnout o rozpočtu komise
disciplíny. Rozpočet je tedy schvalován Radou ČJF a jeho plnění pak VV ČJF."

Vzdělávání
Proběhla školení na Galopy
V loňském roce navázala ČJF spolupráci v oblasti vzdělávání s Francouzskou
jezdeckou federací (FFE). První výsledky tohoto kroku presentovala naše federace 20.
června v Brně a 21. v Hořovicích. Na obou místech proběhly semináře s expertkou
FFE, paní Pascale Audonnet.
Náplň obou školení byla stejná: představení systematické práce s jezdci podle
metody vzdělávání ve Francii (Galops® - „Galopy“) se zaměřením na poníky a dětské
jezdce ve věku od 3 do 12 let. Účastníků se pokaždé sešlo ke čtyřiceti, což ukazuje, že
toto téma je pro řadu našich klubů velice aktuální. Poznatky, které paní lektorka
představovala, byly většinou velice praktické a vycházeli z oficiálních dokumentů FFE
i z její více než 40leté zkušenosti s fungováním pony-klubu. Pozornost byla věnována
např.: vývojové psychologii, organizaci pony-klubu, výcviku poníků, pedagogickým
disciplínám jako je equifun (příprava na skoky) či carrousel (příprava na dresuru) a
hlavně vedení lekcí na základě aktivní pedagogiky a použití hry. Paní Audonnet
vysvětlovala, jak by si měl učitel správně strukturovat hodinu, jak vést k
samostatnosti jezdce, aby se mohl stát aktivním činitelem ve svém učení. V
odpolední části proběhly ukázkové lekce, aby mohl být tento způsob školy hrou
ukázán v praxi. Stejně tak si mohli všichni vyzkoušet použití práce na dvou lonžích
jako pomůcky při přípravě poníků pro děti. Podle slov řady účastníků se jednalo o
obohacující akci, která přinesla nový úhel pohledu na přístup k dětem a poníkům. ČJF
na ní ukázala, jakým směrem by se chtěla dále ubírat v přípravě debutantů jezdectví

a potažmo i ve vzdělávání jejich učitelů. Pro účastníky byl též připraven první z
manuálů (učebnice Galop 1), které bude naše federace postupně nabízet svým
členům jako pedagogické pomůcky využitelné ve výuce. Podle slov pana Jaroslava
Kunzla, generálního sekretáře ČJF, by dalším krokem k systematizaci vzdělávání měla
být práce s kluby, které se zapojí do projektu Galopy – start.

Systém podpory sportu a vzdělávání ČJF
Česká jezdecká federace zavedla v roce
2017 systém podpory sportu a
vzdělávání v souladu s nově
vypracovanou a nastavenou koncepcí
rozvoje a podpory sportu. Oblasti nyní
na svých webových stránkách nabízejí
členům možnosti zvýšit si kvalifikaci a
zapojit se do různých vzdělávacích
projektů. Více informací naleznete
v sekci vzdělávání pod odkazem
Systém podpory sportu, kde jsou uloženy také informace týkající se právě
spouštěných Galopů a postupně sem budou ukládány další sdělení vztahující se
k rozvoji a podpoře sportu v rámci ČJF. V případě nejasností nebo případných dotazů
se mohou členové obracet na jednotlivé oblasti nebo na Generálního sekretáře pana
Jaroslava Kunzla (sekretar@cjf.cz).

Pony-games na Mělníku se vzácným hostem
Již od loňského roku podporuje ČJF
disciplínu pony-games jako svůj
pilotní projekt. Po celé republice
mají zájemci možnost seznámit se s
ní v rámci seriálu soutěží Ponygames cup, jehož šesté kolo bylo
naplánováno na sobotu 1. července
v Jezdeckém klubu Mělník, kde
budou mít přítomní možnost hovořit
s mezinárodním rozhodčím PierreLuc Portronem. Úvodní povídání o
pravidlech bude začínat v 9.30. Jeho
cílem je poskytnout ucelený pohled
na rozhodování her a také
odpovědět účastníkům na jejich
otázky týkající se soutěží nebo tréninků. Ptát se budete moci P-L Portona z
Francouzské jezdecké federace, se kterým české pony-games dlouhodobě
spolupracují a který patří k renomovaným odborníkům v této disciplíně (letos bude
mj. rozhodovat i ME, které se koná v srpnu ve Velké Británii) a také Alžběty Maškové,
která u nás s pony-games začala a nadále je zastřešuje.

Sport
Spring Cup Poděbrady 2017
Ve dnech 3.-4.6. se v Poděbradech uskutečnily kontrolní závody pro frekventanty
SCM a členy reprezentačního kádru dětí, juniorů a mladých jezdců pod záštitou ČJF.
Stavitelem parkurů byla známá německá stavitelka Christa Heibach. Mladí
reprezentanti si mohli vyzkoušet kurzy, které je mohou čekat na mezinárodních
závodech a junioři měli možnost zkusit si travnatý povrch, který některé z nich čeká
v Šamoríně, kde se uskuteční letošní ME. Závody měly mezi účastníky obrovský
ohlas, o čemž svědčí i mnoho děkovných emailů a dopisů adresovaných na trenéry
SCM a organizátory celé akce. Proto by chtěl celý tým za podpory ČJF v podobném
projektu pokračovat i do budoucna.

Drezurní šampionát pro mladé jezdce a seniory
Stále oblíbenější areál Královický Dvůr hostil v termínu 30.6. - 2.7.2017 Drezurní
šampionát pro mladé jezdce a seniory. Celkem se účastnilo 122 jezdců, 139 koní a
v průběhu víkendu se uskutečnilo téměř 400 startů. Na nejtěžší úrovni TT (úlohy IMA
a IMB) nenašel přemožitele Fabrizio Sigismondi, který zvítězil s koněm Trevis Jospo,
druhá s minimálním odstupem skončila Tereza Hábová a James Bond a třetí Adéla
Neumannová a Babylon van Lange Weeren. Na programu byly i soutěže pro
paradrezurní jezdce, kde v těžších úlohách Test 2017 a FEI ICh Test zvítězila Anastasja
Vištalová s klisnou Dominique 1.

Zvára i český tým přivezli ze Sopot čtvrté místo
Skvělého úspěchu dosáhl český seniorský skokový tým v polských Sopotech na CSIO5,
kde obsadil v silné konkurenci čtvrté místo s rozdílem jediného trestného bodu, který
je dělil od třetí příčky. Třetí skončilo Portugalsko, druhé USA a vítězem se stal tým
Nizozemí. Ondřej Zvára pak navázal na tento úspěch a v GP, kdy s Cento Lanem
skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. Češi tak zopakovali v divizi 2
v Poháru národů umístění z květnového kola v Linci. České družstvo soutěžilo ve
složení Ondřej Zvára, Aleš Opatrný, Kamil Papoušek a Zuzana Zelinková. Grand Prix
absolvoval i Kamil Papoušek s Centisimem, po jedné chybě v prvním kole do druhého
nepostoupil a obsadil 18. místo z 50 startujících.

Mezinárodní drezurní závody v Brně
Ve dnech 16. - 18. června proběhl v Brně v areálu na Panské Líše již 19. ročník závodů
Světového poháru v drezuře. Na tyto jediné mezinárodní drezurní závody v Česku byl
přihlášen rekordní počet 108 koní z 19 zemí světa. Kromě české drezurní špičky
mohli diváci sledovat i výborné zahraniční jezdce. Vítězem CDI-W Grand Prix Brno
2017 se stal Švéd Patrik Kittel, který v současné době zaujímá 15. místo FEI
světového žebříčku seniorů a na OH 2012 v Londýně obsadil celkově 14. místo.

J&T Banka CSI3*W Olomouc
V ESC Olomouc se od 22. do 25.června konal již čtvrtý ročník mezinárodních
skokových závodů J&T Banka CSI3*-W. Na startu mohli diváci vidět v několika túrách
celkem okolo 330 koní. Z českých jezdců se účastnil téměř kompletní A seniorský tým
a další zástupci reprezentačního kádru v juniorských I seniorských kategoriích. Hlavní
soutěží těchto prestižních závodů byla již tradičně Grand Prix J&T Banka CSI3*W
Olomouc. Zde se k velké radosti všech fanoušků hrála česká hymna na počest vítěze,
jímž se stal Aleš Opatrný s Dimarem V D Looise Heide.

