
FARMA PTÝROV - Akce podzim 2018 

Pokud uvažujete, že svůj jezdecký vývoj posunete dál, potřebujete změnu, či Vás láká svět 
jezdeckých závodů, nezbytným krokem jsou soustředění, malé soutěže či absolvování Zkoušek 
ZZVJ. Navíc akce s účastí více účastníků jsou příjemným zpestřením pro jezdce i koně.  
 

 
 

 

10.11-11.11.2018     Drezurní soustředění s Marianou Broucher  
 – soustředění se zkušenou drezurní trenérkou s dlouholetou praxí včetně zahraničí 
Dle úrovně dvojice bude obsah lekcí zaměřen především na sed jezdce, správné dávání pomůcek, a 
možnosti jak zlepšit Vaši práci s koněm. Soustředění je určeno i pro jezdce, kteří se drezuře nevěnují na 
závodní úrovni, ale mají zájem o zlepšení práce se svým koňským partnerem. 
Cena:    500,- Kč při účasti 2 dvojic v lotu / 700,- Kč individuální lekce / teoretická část 100,- Kč/osoba 
             Účast licentované mládeže Středočeské oblasti (do 18ti let včetně) je finančně podpořena.  
 

17.11-18.11.2018     Cílená příprava na ZZVJ, soustředění 
- akce charakteru soustředění, zaměřená na aktivity, které jsou součástí zkoušky 

Adepti ZZVJ (ať ti již  přihlášení na zkoušky pořádané ČJF, a nebo ti, kteří o zkouškách uvažují), si mohou vyzkoušet 
všechny části zkoušky, prokonzultovat vše nejasné, a získat rady k co nejlepšímu výkonu.  
Po celou dobu se Vám budou věnovat naši cvičitelé, a při skokové části trenér Daniel Voksa. 
Na sobotu je naplánována teorie, drezura a předvedení koně, v neděli pak společný pohyb po jízdárně a parkur. 
Přesný program zašleme přihlášeným v týdnu před akcí. 

Cena:    1.200,- Kč v případě účasti s vlastním koněm / účast pouze v jednom dni 600,- Kč.  
             Možnost zapůjčení koně dle individuální dohody.  
 

24.11.2018    ZZVJ (Zkoušky základního výcviku jezdce) 
- oficiální zkoušky pod hlavičkou ČJF, přihlášky řeší zástupce Vašeho subjektu, další info u sekretáře 
Středočeské oblasti na e-mailu: oblast-stredoceska@cjf.cz.  
Poplatek pořadatele 500,- Kč je navíc mimo poplatek ČJF, a bude inkasován hotově na místě.  
 

28.12.2018    Povánoční Ptýrovská show 
- tradiční oblíbená akce v jezdecké hale určená pro všechny příznivce koní a jízdy na koni 
Soutěže a program pro diváky po celý den, více bude upřesněno v samostatné pozvánce. 
 

Listopadové akce jsou určené pro členy ČJF, a přihlášky jsou možné pouze přes systém JIS 
https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce (přihlašovatel musí mít přístup tak jako na hlášení na závody) 

V areálu Farma Ptýrov je možné si objednat na všechny akce i ustájení a ubytování - www.farmaptyrov.cz.  
Ostatní informace na e-mailu kone@farmaptyrov.cz a tel. 722 2602 60. 
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