
kojen mohl být především Filip Doležal
(GERA 2) s výsledkem 4 body. V sobotu
byla úspěšná i Jana Perníčková na
NATAL, která dokončila soutěž do 140 cm
s jedním shozením na 7. místě.

Korunu závodům však nasadil Filip
Doležal na LARAMIS, když zvítězil v junior-
ské Velké ceně (135 cm). Mezi 44 startují-
cími se o prvenství rozeskakovalo osm
dvojic s nulou a Filip Doležal byl rychlejší
z pouhé dvojice i podruhé bezchybných.
Jana Perníčková na NATAL skončila 14.
(7 bodů) a Kateřina Mestenhauserová
s PAY DAY dokončila s 16 body.

Budeme i v Mechelen
Filip Doležal se nyní připravuje na další

starty v Belgii ve stáji Nielse Bruynseelse.
S touto stájí má několikaleté kontakty Mar-
kéta Šveňková a Filip zde již v loňském
roce pobýval. Hlavním důvodem letošní pří-
pravy je plánovaný start na juniorském

CSIJ při vánočním CSI
v Mechelen. Startovní
pozici se podařilo získat
díky kontaktům s šéfem
belgického repretýmu
Lucienem Sommersem.
Zatím trenuje Filip na
koních Nielse Bruynseel-
se, ale poslední dva týd-
ny před Mechelenem
přijede do Belgie
i LARAMIS.

Z této belgické stáje
pochází i nová akvizice
Veroniky Krajníkové
(Stáje Accom Praha)
8letý valach ALCAPONE
DE VANTA (Orlando),
který má za sebou již
parkury obtížnosti do
145 cm.

Fest der Pferde
Ve dnech 6.-10. listo-

padu se ve Vídni konal
prestižní CSI4* a za ČR
zde startovala Alena
Machová s koňmi  DUKE
OF LANDO, APOLLO
a CAPTAIN. Na start se
postavila vedle světo-
vých jezdců jako je Fran-
ke Sloothaak, Willi Melli-
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Alena Machová na CAPTAIN ve vídeňské Stadthalle

Vítězství ve Wiener Neustadt
Naši jezdci nezahálí a na mezinárodních

halových turnajích okolních států se to čes-
kými jezdci jen hemží. Čtenářům JEZDCE
ještě dlužíme informaci z konce října, kdy
na CSIP-A a CSIJ-S ve Wiener Neustadt
byly naše barvy dobře vidět.

Mezi pony si zde slušně vedla Sabina
Hájková a SABINA z JK Mělník, která
v pony túře (120/120 cm, 120 a 125 cm)
obsadila, mezi cca dvacítkou startujících,
5., 10. a ve Velké ceně (Austrian Pony
Masters) 11. místo.

V juniorské části pak startovali Filip
Doležal, Kateřina Mestenhauserová a Jana
Perníčková. Součástí závodů byla i sobotní
týmová soutěž (135 cm), ve které startova-
lo 14 celků (finále pro čtyři nejlepší týmy).
Naše česko-polské družstvo doplnila Polka
Alicja Grygier (ALBERT K) a s výsled-
kem12 tr. bodů obsadil tým 8. příčku. Spo-

ger, Marc Houtzager, nechyběli ani zástup-
ci Whitakerů či v Rakousku stále populární
nestárnoucí Hugo Simon.

Již první den se Alena Machová blýskla
v 1. kvalifikaci na GP v Preis der Wiener
Stadthalle (150 cm) a s CAPTAIN zvládla
soutěž se 4 body (27. místo). Pozdě večer
pak ještě přidala na APOLLO 4. místo ve
skoku mohutnosti (195 cm).

Sobotní program byl velmi dlouhý a ved-
le skokových soutěží sledovali diváci
i drezuru a čtyřspřeží.

Pro české fanoušky bylo nejzajímavější
večerní  Spring Derby (do 150 cm), které
bylo zároveň i druhou kvalifikací na GP.
K náročnému kursu s 16 skoky (dvě kombi-
nace) nastoupila Alena Machová na
CAPTAIN a až do třináctky měla dvojice
jediné shození. Pak ale přišel široký oxer
na jedné straně uzavřený brankou. Ten
museli jezdci projet a přes branku skočit.
Překonat tuto specialitu se bohužel naší
dvojici nepodařilo.

CAPTAIN vše napravil v neděli, kdy
v Golden Trophy Preis Gestütes Georgen
Burg (150/150 cm) dokončil s jedinou
chybou ve druhé fázi a dvojice obsadila
13. místo.

Závody pokračovaly i v pondělí hlavní
soutěží 23. Mercedes Wiesenthal Grand
Prix (160 cm), ke které nastoupilo 41 nejlep-
ších dvojic ze čtyř kvalifikací. Alena Macho-
vá se kvalifikovala a již samotný postup
mezi elitu je pro naší jezdkyni žijící
v Rakousku úspěchem. Ke svému výkonu
JEZDCI sdělila: „Byli jsme na startu jako
čtvrtí a bála jsem se, že čtvrtý den bude
CAPTAIN již unavený. Má ale tento podzim
skutečně výbornou formu a i proto mě velmi
mrzí moje chyba na předposledním skoku.”

Konečný výsledek 5 trestných bodů
znamenal pro dvojici 22. místo. Vítězem se
stal Beat Mändli před Clarissou Crotta
a Robertem Whitakerem.
Podrobné výsledky na 
www.festderpferde-wien.at

Dvakrát CSI3* Lešno
Světový pohár (W) centrální Evropy

pokračoval 14.-16. listopadu při CSI3*
v Lešně. Pořadatelé v Lešně patří v Polsku
mezi nejaktivnější a již v minulých letech
spojovali své halové konkury do dvou po
sobě jdoucích termínů. Letos poprvé však
byly oba závody úrovně tří hvězd. První se
konal ve dnech 6.-9. listopadu a na něj
navazoval ve dnech 13.-16. listopadu
CSI***-W.
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Napříč ...
Již při prvním CSI reprezentoval v Pol-

sku ČR Aleš Opatrný, který odjel do Lešna
s koňmi TITAN R.S. a CONGO KING. Náš
jezdec pak v Lešně zůstal a ve svých star-
tech pokračoval i při CSI-W o týden pozdě-
ji. To se k němu již připojil Jaroslav Jindra
a CANON PMax a v juniorské skupině
Lucie a Michaela Krulichovy, Jana Holubo-
vá, Barbora Hudcová a Zdeňka Vávrová.

Při prvním CSI*** vyvrcholil program pro
Aleše v neděli při finále Malé rundy, kde na
CONGO KING obsadil 39. příčku za výkon
4 tr. body současně se slovenským Broni-
slavem Chudybou (FORTUNA), když docí-
lili oba na setinu vteřiny stejný čas.

Ve Velké ceně pak startoval náš jezdec
na TITAN R.S. a mezi 43 dvojicemi obsadil
19. příčku za výkon 8 bodů.

O týden později však byly závody,
i vzhledem k výši dotací, výrazně obtížnější.
Parkury stavěl i u nás známý stavitel Lukáš
Jankulowski. Účastníky překvapil přede-
vším při páteční první kvalifikaci na Velkou
cenu (20 000 €), kdy ze 108 startujících
absolvovalo pouze pět koní čistě. Zvítězil
Estonec Rein Pill na A BIG BOY před Lin-
neou Ericsson (DEN) na PERO-Z Hillock.
Aleš Opatrný na TITAN R.S. zahájil velmi
dobře a se 4 body obsadil 9. místo. Jaro-
slav Jindra a CANON dokončili se 14 body.

V nedělní Velké ceně (20 000,- €), ve
které se jezdilo o body do Světového pohá-
ru startovalo 56 koní. Spokojený byl přede-
vším Aleš Opatrný, který na TITAN dokon-
čil na 2. místě, po rozeskakování 10 dvojic.
Protože zvítězil Dán Andreas Schou, získal
Aleš Opatrný nejvyšší možný počet bodů
do Světového poháru. Jaroslav Jindra
dokončil s 8 body.

Juniorskou rundu (Amater) téměř ovládly
naše jezdkyně, které se po všechny čtyři
dny umísťovali na předních pozicích. Dobře
si vedla Lucie Krulichová na PEM i NICOLA 1
i její sestra Michaela s NIGHTFEVER, ale
i Jana Holubová s UNICUM 1, či Zdeňka
Vávrová na OLYMPIA 94. V sobotním závo-
dě dokonce obsadily naše jezdkyně všech-
ny první čtyři pozice a v neděli pak první tři.
Podrobné výsledky na www.swiatkoni.pl

Brno stále nejisté
Jezdce centrální Evropy čeká ještě něko-

lik kol. Nejbližší se uskuteční 5.-7. prosince
v Budapešti. V příštím roce je pak Světový
pohár naplánován do Poznaně (14.-16. úno-
ra). Po těchto závodech by mělo následovat
i české kolo v Brně, které je plánováno na
20.-22. února. Pořadatelé ze společnosti
Eurohorse Promotion se však stále ještě
nevyjádřili, zda budou schopni tento konkur
uspořádat. Připomeňme jen, že letošní pre-
miérové kolo bylo na brněnském výstavišti
velmi dobře hodnoceno. Pořadatelé čekají
na jednání s nově zvolenými špičkovými
představiteli kraje a slíbili, že do konce listo-
padu již sdělí definitivní stanovisko.

Nejistota českého pořadatelství však
dorazila i do Polska a pořadatelé v Lešně
se vyjádřili, že by byli schopni brněnské
kolo nahradit. Otázkou však zůstává, zda
by FEI povolila tři kvalifikační kola Světové-
ho poháru v jedné zemi. I finále ročníku
2007/2008 SP centrální Evropy pak bude v
Polsku a je plánováno do Varšavy na 20.-
22. března.

Aleš Opatrný si bodovým ziskem z Leš-
na výrazně polepšil a momentálně je na
5. nebo 6. příčce naší části SP. Zatím se
chystá i na CSI do Budapešti a tak doufej-
me, že bude v průběhu zimy usilovat
o postup na varšavské finále.

Fieracavalli a Světový pohár
Třetí kvalifikace Světového poháru se

jezdila 9. listopadu v italské Veroně, v rám-
ci vyhlášené koňské výstavy Fieracavalli.
Stodesetiletá tradice tohoto podniku byla
započata při koňských trzích s prvním roč-
níkem v roce 1898.

Autorem velmi obtížného parkuru byl
už po několikáté domácí stavitel Giovan-
ni Bussu. Na nepříliš velkou halu bylo
šestnáct skoků poměrně dost a dvě slo-
žité řady, skoky po obratu blízko stěny,
dělaly problémy i velmi renomovaným
dvojicím. 

Jako první se ve čtyřicetičlenném star-
tovním poli objevil jeden z nejúspěšnějších
Italů poslední doby Omar Bonomell i,
s 12letým hanoveránem QUINTERO 4
(Quidam de Revel). Nadšenému publiku
předvedl suverénní čistý parkur. Až se zdá-
lo, že to s obtížností nebude tak zlé. Jenže
pak se dlouho nikomu nedařilo a na další-
ho bezchybného se čekalo třicet jezdců.
Byl jím skvělý švýcarský mladík Steve
Guerdat s 11letou sf klisnou JALISCA
SOLIER ( Alligator Fontaine). Na štítě
zůstala taková jména jako Marko Kutscher,
Michel Robert, Ludo Phillipaerts, Edwina
Alexander, Albert Zoer, Gerco Schröder,
Robert Smith, Marcus Ehning, Jessica Kür-
ten, Ludger Beerbaum, Michael Whitaker
i Luciana Diniz. Až poslední startující, Alois
Pollmann-Schweckhorst z Německa se
svou jedničkou, 10letým holštýnem LORD
LUIS (Lasino) se dokázal jako třetí, probít
tímto náročným kurzem bez chyby.

I v rozeskakování navázal Omar Bono-
melli na svůj skvělý výkon ze základního
parkuru a když ve svižném tempu bez-
chybně překonal osm skoků, vyprodaná
hala pod dojmem že je v cíli, vybuchla
nadšením. Jenže jemu zbývala ještě jedna
překážka, QUINTERO vypadl z rytmu
a bariéra byla na zemi. Ani Steve Guerda-
tovi se nepodařilo zopakovat nulu. Tomu
spadl hned druhý skok a tak alespoň rych-
lou jízdou překonal  čas svého konkurenta.
Výhodu posledního startujícího zúročil Alois
Pollmann-Schweckhorst. Vsadil na jistotu
a soustředěným a o deset vteřin pomalej-
ším, ale čistým parkurem, získal svoje první
pohárové vítězství.

Pořadí po třetím závodě Světového
poháru: 1. Omar Bonomelli (25), 2. Daniel
Etter (22), 3. Ludo Philippaerts a Geir Gul-
liksen (21), 5. A. Pollmann - Schweckhorst,
Gerco Schröder, Rutherford Latham a Nico-
las Delmotte (20), 9. Thomas Velin (19), 10.
Leon Thijssen a Steve Guerdat (17).

Výsledky, včetně videozáznamů, nalez-
nete na www.jumpingverona.it

Další kolo se koná při German Masters
v německém Stuttgartu 23. listopadu. 

Václav Dvořák 

Sobotní hlavní soutěž (150 cm) ve Veroně
vyhrál po rozeskakování osmi dvojic Lud-
ger Beerbaum na COLEUR RUBIN před
Portugalkou Luciana Diniz se SUZIE
QUATRO a Gerco Schroderem na EURO-
COMMERCE MONACO

Foto M. Šveňková

U konce stále ještě není Český skoko-
vý pohár 2008, který má dohru u discipli-
nární komise (DiK). Ta zasedala
13. listopadu v Hulíně a následně pak 20.
listopadu ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Na prvním jednání bylo jedním z bodů
i odvolání majitelky koně KOHEN Renaty
Tomanové. Ta se odvolala proti zákazu
startů koně, kvůli absenci podpisu majite-
le na odběrním protokolu. Disciplinární
komise vzala na vědomí vysvětlení, že
podpis se na protokolu neobjevil organi-
začním nedopatřením a především proto,
že vzorek krve byl negativní, zákaz startů
pro koně KOHEN zrušila. Majitelka koně
KOHEN se také omluvila z jednání, které
bylo na programu 20. listopadu a tak dis-
ciplinární komise bude o případné sankci
jednat v náhradním termínu 2. prosince
v Pardubicích. Zde se bude také řešit
kauza PAMPALINY.

Případ koně LECARINO Aleše Opatrné-
ho, který odmítnul odběr krve, byl hlavním
bodem jednání ve Frenštátě.

Jak to asi dopadlo?
Jezdec č. 21 měl uzávěrku před tímto

zasedáním a tak nevíme, jak jednání

dopadlo. Pokusme se však o malou speku-
laci před očekávaným rozhodnutím DiK.

Pravidla o dopingu říkají, že v případě
pozitivního nálezu (odmítnutí odběru je
považováno za pozitivní nález), budou
pozitivně zjištěnému koni anulovány všech-
ny výsledky na příslušných závodech. Veš-
keré výhry, v případě potvrzení viny, bude
asi muset Aleš Opatrný vrátit a ve výsled-
kových listinách se následující jezdci posu-
nou o jedno místo dopředu. Ve všech až
na samotné finále.

Bude platit i Zuzana?
Zde bude asi nezbytné postupovat jinak.

Protože pravidla hovoří o anulování všech
výsledků koně, musí být ve výsledkové lis-
tině zrušen výsledek koně LECARINO ve
všech čtyřech kolech závěrečného finále
ČSP 2008. Podívejme se tedy, jak by pří-
padná výsledková tabulka při tomto verdik-
tu vypadala.

První verze, ta podle logického rozumu
pochopitelnější je, že Alešovi Opatrnému
bude odebráno vítězství. Jezdec tak přijde
o 40 000,- Kč. Pokud by však měly být zru-
šeny všechny výsledky koně LECARINO
neposunou se ostatní umístění pouze

Kdo bude vítěz ČSP 2008?
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o jedno místo kupředu, ale nová výsledko-
vá tabulka bude vypadat zcela jinak. Dopo-
sud druhá Zuzana Zelinková přijde o svoji
nulu v sedle LECARINA a s osmi trestnými
body se rázem propadne pod původně
čtvrtého Zdeňka Žílu. Ten naopak na
LECARINO inkasoval 8 bodů a tento výkon
byl jeho nejhorším. V případě zrušení
výsledku se Zdeněk Žíla stane se součtem
4 body vítězem letošního finále ČSP.
K původně inkasovaným 10 000,- Kč získá
dalších 30 000,-.

Zuzana Zelinková se bodově postaví na
roveň Ludvíkovi Jandourkovi (oba 8 bodů),
ale podle součtu časů skončí Ludvík Jan-
dourek na 2. příčce a k 20 000,- dodatečně
dostane dalších 10 000,- Kč. Doposud dru-
há Zuzana Zelinková tak nakonec překva-
pivě obsadí až třetí místo a naopak bude
muset 10 000,- Kč vrátit.

A aby naše novinářská fabulace nebyla
tak snadná, striktně právní pohled na věc
poskytuje i další možnost. Aleš Opatrný
zůstane i nadále vítězem, protože i jemu se
ve finále anuluje pouze výsledek v sedle
LECARINA. Protože nechyboval ani s žád-
ným z dalších koní, udrží si čelo soutěže
a nebude muset vracet nic. Pořadí se pak
zamíchá pouze na místech za ním, tak jak
jsme již propočetli. Na dalších místech
skončí jezdci v pořadí Z. Žíla, L. Jandourek
a Z. Zelinková, která by však v tom případě
musela vracet 20 000,- Kč.

A ve světle této hypotézy se nabízí i dal-
ší možnost, a sice že bude anulována celá
soutěž, které byl LECARINO nedílnou sou-
částí. Letošní finále ČSP by tak zůstalo bez
vítěze. O finálové peníze by pak přišli
všichni čtyři jezdci.

Dále se ovšem nabízí další možnost,
a sice, že vzhledem ke všem okolnostem
(viz rozhovor s JUDr. Petrem Tomanem,
vyhlásí pro nedodržení procesních zásad
DiK celé řízení za zmatečné. O skutečném
verdiktu DiK však až příště.

PAMPALINY na pranýři
Redakci Jezdce poskytla své stanovisko

i další aktérka disciplinárního řízení trenér-
ka koně PAMPALINY Renata Habásková.

„Dne 7. listopadu jsme obdrželi sdělení,
že u koně PAMPALINY byla při finále KMK
v krvi nalezena zakázaná látka guaifenesin
a na základě této skutečnosti bylo zaháje-
no disciplinární řízení. ...

Mé znalosti zakázaných látek jsou téměř
nulové. V podstatě vím pouze, že nemohu
podat Equipalazon, který zakryje kulhání
a Ventipulmin, který řeší dýchací problémy
koně. To jsou léky, které zakryjí skutečný
zdravotní stav ...

Již však nevím, jaká konkrétní látka
obsažená v těchto lécích je tou zakázanou.
.. Nevím, jestli vitamíny či doplňky, které
koupíme v každém běžném obchodě
mohou některé tyto látky obsahovat, jestli
je povinností výrobce uvádět tuto skuteč-
nost na obalu a do této chvíle mě ani nena-
padlo porovnávat látky uvedené ve složení
na obalu se seznamem zakázaných látek.
Všeobecně lze říci, že tento problém se
v naší republice zatím příliš neřešil, takže
nevím ani jak mám teď postupovat, jestli se
mohu nějak hájit apod. 

Jediné, co jsme zatím zjistili je, že tato
látka nezakrývá žádné zdravotní problémy
koně. Vzhledem k tomu, že ve sdělení
z ČJF se neuvádí množství nalezené látky,
nemohu ani rozhodnout jestli jsou to stopo-
vé zbytky, které nemohou nic ovlivnit nebo
jestli mu látka mohla pomoci či jestli ho její
množství mohlo naopak nějak poškodit. ...

Disciplinární řízení je logicky vedeno
proti jezdci a koni a jich se mají týkat
i postihy, i když při tomto vytížení musí
snad být všem jasné, že o koně a o pří-

pravu jeho krmení se stará někdo jiný,
v tomto případě já a do stájí byl zcela vol-
ný přístup komukoliv. 

Připravuji pro komisi seznam všech krm-
ných a vitamínových prostředků, které kůň
dostával a to vždy s popisem jejich složení.
Snažím se zjistit v čem by mohla být daná
látka obsažena, popřípadě v čem nebo
jakou formou by mohla být podána. Jsem

Kdo je kdo?
O známé britské ročence známých i méně známých osobností veřejného života

jistě slyšel mnohý ze čtenářů JEZDCE. Nejenom ta nás však inspirovala k založení
databáze osobností jezdeckého života. Potřebu bleskového zjištění Kdo je kdo ini-
ciovala sama stále se rozšiřující jezdecká obec. V té již dávno nevystačíme s osob-
ní znalostí jezdců, trenérů a funkcionářů časů současných a minulých, jak tomu
bylo ještě před několika desetiletími. A tak se stále častěji setkáváme se jmény
i velmi úspěšných jezdců, které jsme nikdy neslyšeli a na druhé straně nepochybu-
ji, že většina z dnes úspěšných členů jezdecké obce neví téměř nic o ikonách ještě
velmi nedávné minulosti. A tak jezdíme na memoriály osobností, které neznáme
a na které si již skoro nikdo nepamatuje. Pamětníci si mezi sebou živě vypráví
o jménech, která mnohým nic neříkají a současná jezdecká generace je již natolik
rozsáhlá, že není možné znát ani všechny úspěšné.

Všechny tyto důvody přivedly redakci JEZDCE na myšlenku založit na naší
stránce www.jezdec.cz rubriku Kdo je kdo?

Tu naleznete na hlavní liště naší domovské stránky pod heslem Rubriky.
Momentálně jsme do ní vložili jen pro začátek několik jmen buď těch nejzajímavěj-
ších osobností jezdeckého života a nebo osobností, které s JEZDCEM právě letos
spolupracovali.

Hlavní kouzlo naší iniciativy však spatřujeme v aktivním přístupu všech čtenářů
JEZDCE. Protože bychom si skutečně přáli, aby se v rubrice Kdo je kdo? objevilo co
nejširší spektrum všech členů našeho života, vyzýváme všechny čtenáře k pomoci ve
vytváření databáze.

Jak na to?
Pokud budete mít zájem aby se v rubrice Kdo je kdo? objevil někdo z vašich

známých přátel ať doby současné či minulé, zašlete elektronicky buď prostřednic-
tvím naší stránky a nebo přímo na e-mail JEZDCE tyto potřebné údaje:

Jméno a příjmení osobnosti, datum narození (není povinné) popř. úmrtí,
v deseti max. 15 řádcích nejdůležitější body kariéry (sportovní kariéra, klubo-
vá příslušnost, funkce apod.), popř. fotografii.

Ke každému sdělení musí být přiložen i kontakt na pisatele či osobnost samot-
nou, k případným dotazům a doplněním.

Dance & Jump a Kdo je kdo?
Podpořit aktivitu okolo rubriky Kdo je kdo? se rozhodla společnost Dance & Jump, která

bude pravidelně odměňovat nejaktivnější přispěvatele. První vyhodnocení vašich příspěvků
proběhne ještě pře uzávěrkou posledního letošního čísla (24/2008) v úterý 16. prosince. 

Na základě hodnocení vašich příspěvků vybere zástupce JEZDCE a společnosti
D&J trojici přispěvatelů a ti budou odměněni dárkovými poukazy obchodního
domu Dance & Jump v hodnotě 1000,-, 700,- a 500,- Kč.

Těšíme se na vaše tipy i informace a společně pojďme sestavit databázi, ve kte-
ré se v budoucnu všichni najdeme.

totiž přesvědčena, že jezdec i kůň jsou
v celém případu nevinně.

...Závěrem bych jen podotkla, že jsme
se za přítomnosti majitelů koně, manželů
Šlamborových, bez jakýchkoliv diskusí
krevním testům podrobili, protokol pode-
psali a až do 7. listopadu spali klidně.“

V Praze dne 10. listopadu (redakčně
zkráceno) 



DISKUSE DISKUSE

Protože v minulém příspěvku rubriky
Co bude dál, byla zmíněna i iniciativa
k rozdělení východočeské oblasti, požá-
dali jsme hlavního propagátora nového
uspořádání pana Aleka Pejose, aby čte-
nářům JEZDCE nastínil své představy
a i to, proč by mělo být nové uspořádání
pro východočeské jezdectví prospěšné.

Co bude dál?

Proč ustavit Královéhradecký kraj ČJF
a proč je kolem tohoto ustavení takový
humbuk? Vždyť v ostatních oblastech ČJF
proběhlo rozdělení bez jakýkoliv problémů
a dohodou, bez zbytečných dotazníků
a nedůstojných akcí OV ČJF. Východo-
česká oblast je jednou z posledních
oblastí, která ke své škodě nekopíruje stá-
toprávní uspořádání jako všechny ostatní
svazy, registrové v ČSTV. V Královéhra-
deckém kraji jsou rozděleny všechny
sporty kromě jezdectví. Východočeská
oblast má asi 215 subjektů. Po ustavení
Královéhradeckého kraje by byl stav 107
subjektů Hradeckého kraje a 108 subjektů
kraje Pardubického, čili polovina. 

Struktura ČSTV kopíruje státoprávní
uspořádání a má zřízena krajská sdružení
ČSTV. V současné době je celá východo-
česká oblast registrována v krajském
sdružení Hradce Králové a využívá toto
sdružení ke schůzovní činnosti, vedení
účtu, poštovné a ostatní služby. Provoz
tohoto sdružení financuje ČSTV. Při usta-
vení Pardubického kraje ČJF by subjekty
mohly zdarma využívat pardubické sdru-
žení ČSTV. V dnešní době, kdy ČJF
nemá generálního sponzora a uvažuje
o zvýšení licenčních poplatků, aby získala
finanční prostředky do svého rozpočtu, je
škoda nevyužít finančních prostředků, kte-
ré mají kraje ve svých rozpočtech na roz-
voj tělovýchovy a sportu. Konkrétně Krá-

lovéhradecký
kraj poskytl
k tomuto v ro-
ce 2002 750
tis. Kč, v roce
2007 j iž 7,9
mil. Kč a v ro-
ce 2008 plánu-
je částku 8,1
mil. Kč. Pardubický kraj vynakládá na zmí-
něný účel ještě vyšší částky. V roce 2007
to bylo 9 mil. Kč a stejně tak v roce 2008.
Protože však svaz ČJF není v Pardubic-
kém kraji registrován, nemůže svaz z těch-
to prostředků čerpat. Při rozdělení Výcho-
dočeské oblasti a registraci v Pardubickém
kraji by svaz ČJF mohl čerpat z grantů až
200 tis. Kč. Zatím lze čerpat finanční pro-
středky jen v Královéhradeckém kraji. Tyto
finanční prostředky musí být použity pouze
pro členy a sdružení s působností v Králo-
véhradeckém kraji! Z toho je zcela jasné,
že rozdělení oblasti na kraje přinese
finanční prostředky do našeho sportu.

Další výhodou bude menší počet subjek-
tů v kraji, tudíž lepší a progresivnější služby
pro subjekty v kraji. Hlavně snížení agendy,
a tím snížení zátěže sekretáře, který bude
efektivněji, kvalitněji a rychleji pracovat pro
potřeby subjektů, lépe než doposud.

Domnívám se, že dojde k většímu přehle-
du o subjektech, jezdcích a koních v kraji.

Je smutné, že toto bylo projednáno již
v roce 2007 na třech jednáních u primátora
v Hradci Králové s předsedou OV Jiřím
Černým. Přestože Jiří Černý s naším názo-
rem souhlasil, podal s Vladimírem Zvěřinou
podklady k VV ČJF pro pokus o podvod při
ustavení Královéhradeckého kraje, za který
jsem já a někteří další byli DiK potrestáni.

Pokusil jsem se zde uvést několik důvo-
dů hovořících ve prospěch rozdělení

Východočeské oblasti ČJF, i když tyto
důvody by měly být podružné, neboť hlav-
ním důvodem by mělo být sladění organi-
zační struktury ČJF se státoprávním
uspořádáním ČR. Už také proto, že
k takovémuto sladění již ve většině oblastí
došlo. Přesto se domnívám, že důvody,
které jsem zde uvedl, jednoznačně hovoří
ve prospěch rozdělení oblasti. A tento
prospěch by byl i finančně vyjádřitelný
a ne v malých částkách.

Vladimír Zvěřina ve svém článku píše,
že „dělení oblasti nepřinese klubům prak-
ticky nic pozitivního a že negativa dělení
převažují, a to významně." Škoda, že
tato negativa neuvedl, aby si čtenáři
mohli udělat vlastní názor, jak dalece
jsou převažující.

Pokud jde k jeho vyjádření k mému
odvolání proti rozhodnutí DiK k soudu,
domnívám se, že bude lépe nechat na
soudcích, jak danou záležitost rozhodnou.
Amatérských vykladačů práva je v ČJF již
beztak dost. Alek Pejos

Alek Pejos ve své obhajobě pro rozdělení
oblasti říká, že uvedl několik důvodů. Jeho
výklad však obsahuje v zásadě pouze jedi-
ný. Čerpání prostředků pro provoz oblastní-
ho sekretariátu z prostředků ČSTV. Nepo-
chybně situace vyhovuje pardubickému
ČSTV, který má tak o rozpočtovou položku
méně. Prostředky pro podporu administrati-
vy z oblastního ČSTV jsou však téměř
zanedbatelné. Oproti tomu podávání žádo-
stí o granty je možné i dnes a není přímo
spojené s názvem oblasti ČJF, ale závisí
pouze na regionální příslušnosti žadatele.

V zásadě však souhlasím, že oblastní
uspořádání ČJF by mělo logicky kopíro-
vat státoprávní uspořádání naší země
z roku 2000. Je jen s podivem, že iniciati-
va vedoucí k rozdělení nevznikla hned po
roce 2000. V době, kdy byl po dvě voleb-
ní období v čele východočeské oblasti
právě Alek Pejos. Cyril Neumann 

Chceme či musíme?

-4-

V posledních letech jsme
i na stránkách JEZDCE něko-
likrát referovali o soudních
sporech mezi jezdci a FEI.
Tyto spory jsou spojeny pře-
devším s dopingovými aféra-
mi. Poslední informace připu-
tovala z Jižní Ameriky, když
soud v Sao Paulu zrušil ver-
dikt FEI k zákazu startů Rod-
rigu Pessoovi. Ten se sice
nakonec FEI podřídil, ale je
jasné, že tato rozhodnutí
občanských soudů vnášejí do
způsobu sankcionování zcela nový pohled.
Nyní má i ČJF svůj soudní proces (Alekos
Pejos) a bude muset obhajovat své discip-
linární rozhodnutí před občansko-právním
soudem. Tyto situace přinášejí do našeho
spolkového života zcela zásadní otázku.
Lze v době, kdy je spolkový život s naši-
mi osobními životy již velmi významně
svázán v profesních vztazích, vůbec
sjednotit spolkové právo s právem
občanským? Vždyť téměř všechna roz-
hodnutí disciplinárních komisí se již zcela
zásadně dotýkají osobní cti postižených
a významně ovlivňují jejich profesní úspěš-
nost. Čeká tedy spolky, ČJF nevyjímaje,
zásadní přehodnocení postupů v očekáva-
ní občansko právních sporů? Tyto otázky
jsme položili našemu spolkovému kolegovi
a advokátovi JUDr. Petru Tomanovi.

„Téma, které jste otevřel,
je natolik široké, že by mohlo
být námětem pro disertační
práci. I moje odpověď proto
nemůže být jednoznačná
a spíše mohu přednést jen
několik svých úvah.

Vznik a existence spolko-
vého života je přímo úměrná
míře občanských práv a svo-
bod v zemi. Když u nás
v roce 1860 byly vůbec popr-
vé spolky povoleny, byly
známkou ústupu absolutismu

v Rakousku-Uhersku. Rok předtím totiž
přestal být ministrem vnitra Alexander
Bach. Zrušení spolků v roce 1948 bylo
naopak neklamným signálem nástupu
komunistů k moci. Opětovné povolení
spolků (sdružení) v prvé polovině roku
1990 bylo symbolem obnovující se demo-
kracie a projevem úcty státu k občanským
právům. Zákon o sdružování občanů plat-
ný dodnes chrání spolky před zásahy stá-
tu tím, že jim přiznává výraznou autono-
mii a nezávislost na státu. Zásahy státu
omezuje na nejnutnější přezkoumání, zda
je rozhodnutí spolkového orgánu v soula-
du se stanovami a zákonem. Vstup obča-
na do sdružení je dobrovolný stejně jako
jeho vystoupení ze sdružení. Pokud
ovšem občan do spolku vstoupí, dobro-
volně na sebe přijímá závazek respekto-

vat vnitřní pravidla spolku a dobrovolně
se zavazuje podrobit se rozhodnutí větši-
ny členů spolku a zvolených spolkových
orgánů.

Osobně jsem zastáncem důsledného
oddělení spolků od státu. Pravdou však
je, že s postupujícími roky si spolky začí-
nají přisvojovat stále více a více práv
a stále více zasahují do života svých
členů. Nic bych proti tomu nenamítal
v případě, pokud si mohu vybrat, do kte-
rého spolku vstoupím, nebo v případě,
kdy se mohu rozhodnout do žádného
spolku nevstoupit a přesto dělat co, o co
mám zájem. Některé spolky se však
začaly postupem času monopolizovat
a diktovat svým členům pravidla bez
možnosti výběru. 

Bohužel ČJF patří mezi příklad tako-
vého zmonopolizovaného spolku. Kladu
si proto otázku, zda je vše opravdu
v pořádku.

Podívejme se na tento problém z pohle-
du majitele kvalitního parkurového koně či
rodiče dítěte, které chce na takovém koni
závodit. Má jediné dvě možnosti: buď se
stát členem ČJF se všemi jejími předpisy,
orgány, poplatky a tresty, nebo koně pro-
dat. Pokud se rozhodne pro sportovní jez-
dectví, musí se stát členem ČJF a akcep-
tovat její pravidla. Nemá prostě na výběr
ani jestli chce či nechce být členem spol-
ku, ale ani na výběr mezi více obdobnými
spolky. O dobrovolnosti vstupu a dobro-
volnosti převzetí povinností člena ČJF se
rozhodně nedá hovořit. Od tohoto okamži-
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ku začně ČJF zasahovat do majitelových
občanských práv s přísně zvednutým prs-
tem - když se ti to nelíbí, přestaň se spor-
tovním jezdectvím. A i když jsem před
chvílí řekl, že jsem zastáncem omezeného
zasahování státu do spolkového života,
neplatí to tak doslova u zmonopolizova-
ných spolků. Ty je třeba hlídat, aby si
nepřisvojovaly více práv, než je nezbytné,
aby nezasahovaly do práv svých členů
nad únosnou a zcela nezbytnou míru. Je
třeba je hlídat nejprve zevnitř prostřednic-
tvím vlastních orgánů, později v případě
nutnosti i z venku ze strany státu."

Zásadní změna v pojetí vzájemných
vztahů nastala s koncem oddílového
uspořádání subjektů ČJF. V oddílech
byla majitelská práva a povinnosti na
samotném oddílu a jeho členové využíva-
li vše, co bylo s těmito povinnostmi spo-
jeno. Dnes se situace zcela změnila
a v současnosti funguje v podstatě již
výhradně klubové uspořádání. Tzn., že
dnes se majitelé sdružují do klubů, ve
kterých nesou sami ekonomické povin-
nosti a předpokládají i značný podíl na
právech s tím spojených. Jak z toho ven?

„Domnívám se, že se tento faktický
posun zatím neprojevil v předpisech ČJF
a bohužel ani v uvažovaní některých jejích
funkcionářů. Je totiž velký rozdíl mezi
zákazem startu koni, kterého by měla ČJF
ve vlastnictví a půjčovala ho svým jezd-
cům, a zákazem startu koni, kterého si
majitel koupil a měsíčně platí veškeré
náklady s jeho sportovním životem spoje-
né. Nebo příklad z jiné oblasti: zásahy do
práv členů hokejového či fotbalového klu-
bu, které poskytují svým členům stadiony,
tělocvičny a veškeré sportovní zázemí
i náčiní, jsou pochopitelnější, než zásahy
do práv členů jezdeckých sdružení, jejichž
členové si sami pořídí koně, platí jeho
ustájení, trénink i ošetřování a nakonec
zaplatí i za to, že mohou startovat na
závodech ČJF. Jsem přesvědčen o tom,
že čím méně spolek svému členovi dává,
tím méně by měl zasahovat do jeho práv.
V případě ČJF se nachází jen málo věcí,
které svému členovi kromě povinností
poskytuje. Uvažované zpoplatnění přestu-
pu z jednoho sdružení do druhého je
z tohoto pohledu zcela nesmyslné a nut-
nost souhlasu s přestupem z jednoho
sdružení do druhého je zcela protiprávní.
A takových přežitků minulosti bychom
našli v předpisech ČJF ještě několik."

Nemyslíte, že i zde se stále více proje-
vuje rozevírání nůžek mezi profesionál-
ním a amatérským sportem? FEI je již
zcela zaměřena na řízení špičkového
profesionálního sportu, kde se točí znač-
né finanční prostředky. Amatérský spor-
tovec zde stále více hraje roli statisty.

„To zcela určitě, ale ČJF není FEI. Zatím-
co u FEI je pochopitelná přísnější úprava,
neboť pořádá závody nejvyšší kvality pro
zkušené jezdce, ČJF je přeci jen „blíže lidu"
a její úloha by měla být odlišná. Většina
předpisů ČJF je však otrockým překladem
anglických verzí předpisů FEI bez jejich při-
způsobení národním podmínkám a z toho
plyne problém, o kterém mluvíme - předpi-
sy profesionální FEI jsou tak aplikované na
domácí amatérské zahrádce.

Musím samozřejmě zmínit poslední
dopingové aféry a s nimi spojené discipli-
nární řízení, které je jedním z druhů výše
zmiňovaného zasahování do práv členů
spolků. Pokusím se mluvit jen velmi obe-
zřetně, protože i náš KOHEN byl dopingo-
vou kauzou zasažen a disciplinární řízení
stále probíhá. Naštěstí rozbor krevního
vzorku dopadl podle našeho očekávání
a naše „vina" je nyní již jen v nešťastné
absenci podpisu na odběrním protokolu.
Díky tomu jsem se ale přinutil nastudovat
si antidopingová pravidla a další předpisy
ČJF. Musím přiznat, že i s právnickým

vzděláním jsem měl co dělat, abych jim
porozuměl. Ta samá věc je dokonce roz-
ličně upravena v několika předpisech ČJF.
Kdo se v tom má vyznat? 

Každý spolek, ČJF nevyjímaje, by měl
svým členům především pomáhat a tepr-
ve potom je postihovat. Nelze postihovat
dodržování pravidel, kterým stěží porozu-
mí právník. Nesrozumitelnost zákonů
v profesionálním podnikatelském prostře-
dí lze pochopit, nelze ji však prominout
u pravidel občanského sdružení. Ta
musejí být naopak pochopitelná každému
členovi i bez právnického vzdělání
a porovnávání několika předpisů.

Tak jsem například zjistil, že veterinární
pravidla ČJF umožňují odmítnout odběr krve
na antidopingovou kontrolu, stanoví v tako-
vém případě povinnost nahlásit to okamžitě
odvolací komisi, která situaci přezkoumá,
a teprve když zjistí, že pro odmítnutí nebyly
důvody a odpovědná osoba i přesto na
odmítnutí trvá, musí být kůň diskvalifikován.
Tato úprava je jasná až na to, že na čes-
kých závodech žádná odvolací komise
nepůsobí, na což se při překladu pravidel
jaksi zapomnělo. Ještě více zarážející však
bylo, že pravidla upravující průběh antido-
pingové kontroly neměl nikdo z odpověd-
ných představitelů k dispozici. Nikdo z pří-
tomných nevěděl, jak má postupovat.
Přitom platí stará zásada, že lepší než dlou-
há diskuse je krátké nahlédnutí do předpisu.
A tak vznikly všechny zmatky a nakonec
i celá antidopingová kauza. Prostě velký
svět vstoupil do malé české zahrádky."

Myslím, že sama FEI zabředla
v oblasti dopingu do jen velmi těžko
řešitelného problému. Na jedné straně
je zde koňský sportovec s mnoha mož-
nostmi kontaktu s řadou látek (krmení,
přísady, masážní emulze, léky) a na
druhé straně neuvěřitelně sofistikova-
né laboratoře, odhalující již i zcela pra-
hové koncentrace. Ty sice dokazují, že
se kůň s látkou setkal, ale již se nijak
nezabývají skutečností, zda mohla lát-
ka výkon koně ovlivnit. Tento problém,
i vzhledem k veřejnému mínění, lze již
jen stěží vyřešit. Z pohledu součas-
ných českých kauz je  však patrné, že
v tomto vysoce profesionálním pro-
středí může snadno uvíznout i zcela
nevinný amatérský sportovec. 

Ale dost již o dopingu. Vraťme se
k otázce rozdílných pohledů občanské-
ho a spolkového práva. Lze ji vyřešit?

„Myslím, že ano, ale bude to složitá
cesta. Je nezbytné zrevidovat předpi-
sy ČJF i staré přístupy některých
funkcionářů, přizpůsobit je součas-
ným potřebám členů i nově se rozvíje-
jícím vlastnickým vztahům. Zvážit kaž-
dý příkaz, zákaz i sankci z pohledu
jejich nezbytnosti pro jezdecký sport
na straně jedné a z pohledu práv
a svobod těch, jichž se dotýkají, na
straně druhé. Nalézt rovnováhu mezi
tím, co ČJF svým členům nabízí,
a tím, co po nich vyžaduje nebo jim
dokonce zakazuje. Na stejných princi-
pech pak musí pracovat i všechny
orgány ČJF. Prostě jde o to, abychom
chtěli být členy ČJF, a ne abychom
jimi být pouze museli."

Děkujeme za rozhovor

Z příspěvku JUDr. Petra Tomana je
zřejmé, že by bylo pro české jezdectví
velmi prospěšné, kdyby se v nejvyš-
ších patrech naší administrativy pohy-
boval někdo s nezpochybnitelným
právním názorem. Navíc si nemohu
odpustitj ještě jeden  pohled na náš
soutěžní život.

Po všech soutěžících je vyžadována
značná profesionalita ve znalostech
mnoha předpisů. Stejná profesionalita by
však měla být i na straně funkcionářů,
rozhodčími počínaje a veterinářem urče-
ným k dopingovému odběru konče.

ČJF na jedné straně vytváří prostře-
dí, ve kterém jsou sankcionováni sou-
těžící, v drtivém případě amatéři. Na
druhé straně chybí vyváženost v kon-
trolních mechanismech směrem k funk-
cionářům, ve všech případech pobírají-
cích finanční náhrady a honoráře.
Pokud bychom to měli dokumentovat,
nabízí se úsměvný, ale velmi přesný
příklad. Novinkou na našich kolbištích
jsou detektory na alkohol. Jezdci
mohou být kontrolováni, zda před sou-
těží nepožili alkoholický nápoj. Jsem
zvědav, kdo a jak bude těmito detekto-
ry kontrolovat rozhodčí sbor. 

Dostali jsme se v ČJF k výraznému
předělu. Buď se budeme snažit i nadále
brát sami sebe jako přátelský spolek lidí,
kteří se chtějí bavit a vzájemně se tolerují
a nebo pokročíme směrem k profesionál-
ní struktuře s ostře vyhraněným výkla-
dem pravidel. Cyril Neumann



SPORT REPORTÁŽE

Sportovní 
kalendáfi

hala
22.-23.11. Heroutice ZM-L + pony
29.-30.11. Heroutice ZM-L + finále pony ligy
29.11. Praha - Císařský ostrov D/L-T
29.11. Albertovec D/Z-S
6.12.  Praha - Císařský ostrov Z-S
6.12.  Albertovec ZM-L
Převzato z www.cjf.cz

-6-

Dva poháry
Karlovarský pohár

Dne 8. - 9. listopadu hostily Mariánské
Lázně chovatelskou soutěž. Soutěže se
jely v rámci Karlovarského poháru, který
byl rozdělen do tří skupin - 4+5letí koně
(skupina A), junioři + mladí jezdci (skupina
B) a senioři (skupina C).

Dvoudenní závody se skládaly ze soutě-
ží ve skocích pro 4, 5, 6leté a starší koně.
Doplňujícím programem bylo předvedení
hříbat (sobota) a skok ve volnosti tříletých
koní (neděle). 

Mezi čtyřletými koňmi (-Z+Z-) se dařilo
Milanovi Pěchoučkovi. Po rozeskakování
zvítězil na JENNY-T (JK Tachov), před
svým druhým koněm NABAB DERAM.
Třetí se umístil domácím Ondřej Nágr
s COLONEL. O. Nágrovi se více dařilo
mezi pětiletými (-ZL+ZL-) skončil jak na
prvním (AMOEBA), tak i druhém (QUINTA-
RO) místě. 

V soutěži šestiletých (-L+L-) zvítězil
P. Mašek na ADÉLA-S (Petr Dajbych) před
J. Polákovou s VALLEY 1 (JK chovu koní
Bernartice) a Martinem Šímou na AMAN-
DĚ LEE (TJ-JO Cheb Háje). Mezi J+Y
(-L+L-) pak L. Staňková na DOVER (JS
Mariánské Lázně). V soutěži pro 7-leté
a starší koně (-S+S-) obsadil první dvě mís-
ta opět domácí Ondřej Nágr s LENKA 6,
který se tak stal i vítězem Karlovarského
poháru C kategorie senior a druhý skončil
na ROCCO 2. Třetí se umístila Daniela
Donthová s GLADIÁTOR Donth. 

K. Návojová

Svatomartinský pohár
Ve Frenštátě pod Radhoštěm se 8. listo-

padu konal 4. ročník Svatomartinského
poháru a Memoriálu plk. Jaromíra Novosa-
da. Pro všechny Martiny nechyběly slevy na
startovném, ale zúčastnil se pouze jediný.

V hlavní soutěži 4. ročníku Svatomartin-
ského poháru a Memoriálu plk. Jaromíra
Novosada  (-L*-) mezi 43 startujícími bylo
v základním kole deset bezchybných
výkonů. Nejrychlejší v rozeskakování byl
měl nejrychlejší slovenský jezdec Igor
Šulek na GRACIE. K vítězství navíc přidal
i třetí  příčku s WAVO ŠOPEN. Druhá
skončila L. Přikrylová s LEONA 4  z JK
Handicap klub Pamír. 

Výsledky: stup. obt. do 110 cm (69)
1. Z. Žíla - LE PATRON (Stáj Mustang),
Svatomartinský pohár a Memoriál
plk. Jaromíra Novosada -L*- (43)  1. Igor
Šulek - GRACIA (Slovensko), 2. L. Přikry-
lová - LEONA 4 (JK Handicap klub Pamír),
3. I. Šulek - WAVO ŠOPEN (Slovensko). -jge-

Růžová zahrada
v Jo’s Baru

Tradiční rozlučka se sezónou 2008 se
bude konat 5. prosince od 19:30 tradičně
v Jo’s Baru v Praze na Malostranském
náměstí 7. Opět jsou zváni všichni příznivci
dobré zábavy a letošním kostýmovým
tématem bude Ordinace v růžové zahradě.
Návštěvníci jsou očekáváni v kostýmech
doktorů, sestřiček a pacientů. O hudební
doprovod se bude starat osvědčený DJ
Ludvík Jandourek.

Úspěšná Petra
Další halové závody v Praze na Císař-

ském ostrově se konaly 8.-9. listopadu
a vyvrcholily soutěží -ST*-. V té startovalo
14 dvojic a po rozeskakování čtyř bezchyb-
ných zvítězila Petra Charvátová na VIGO-
RA 1 (JS Strážiště) před Stanislavem
Hošákem na CONECTION (JK Hřebčín
HF) a Markétou Johanovskou na JOEY (JS
Opatrný Hořovice). Petře Charvátové se
o tomto víkendu vůbec dařilo a vedle vítěz-
ství v hlavní soutěži získala i řadu dalších
umístění v soutěžích 120 až 130 cm.

Ve Frenštátě nechyběla ani soutěž masek
a nejhezčí maskou byla vyhodnocena „sest-
řička Josefína", kterou představoval sloven-
ský  Jozef  Bučkuliak na koni SCAMPINO

Racinet vážně
zraněn

Legenda světového jezdectví 82 letý
Jean-Claude Racinet, absolvent učiliště v
Cadre Noir utrpěl při pádu z koně vážný
úraz. Při soustředění, které tento světově
uznávaný odborník vedl nedaleko Hambur-
ku, sedl z dobré vůle na jednoho z koní,
který nechtěl svého majitele poslouchat.
Jednalo se o islandského pony a o to neu-
věřitelnější je, že při nešťastném pádu z
tohoto koně si Jean-Claude Racinet poranil
tak vážně hlavu, že pravděpodobně došlo
k nevratným změnám mozku. Po několika
operacích byl Racinet převezen zpět do
USA a o jeho dalším osudu se zatím pouze
spekuluje.

Jiří Cipra bojuje
Stav reprezentanta Jiřího Cipry, který

od konce června bojuje s následky velmi
vážného zranění krční páteře, se zlepšuje
jen velmi zvolna. Náš přítel prokazuje i na
nemocničním lůžku velkou životní sílu
a odhodlanost. Dokázal již řadu hodin
dýchat bez pomocí přístrojů, ale dávky,
které na sebe nakládá, velmi vyčerpávají
jeho organismus. Často se pak přidávají
infekční komplikace, kterým nedokáže Jiří
vzdorovat. I proto se stále odkládá jeho
přesun na specializovanou kliniku v Liber-
ci, kde by se měl podrobit náročné opera-
ci. Rodina Jiřího Cipry děkuje všem, kteří
projevili svoji účast peněžním darem
a váží si podpory přátel.

Redakce JEZDCE bude i nadále pečlivě
vývoj zdravotního stavu Jiřího Cipry sledo-
vat a bude čtenáře informovat o všem, co
budeme ještě moci pro Jiřího udělat.

JK v Trojanovicích  pořádal 15. listopadu
halové závody. Dvě vítězství si zajistila
domácí Hana Bužková na MARKÝZA 3

I letos s Hanulayem
Již šestou zimu trénují jezdci  na skoko-

vých soustředěních v Herouticích pod
vedením MVDr. Juraje Hanulaye.

Celý seriál nazvaný Zima v Herouticích
2008/2009 byl zahájen prvním říjnovým
setkáním. V týdnu 17.-21. listopadu se
konala druhá část.

V každém kole seriálu se soustředění
účastní cca 30 koní. Řada jezdců jezdí již po
několik let a vrací se i s mladými koňmi.
Seriál je určen pro všechny jezdce, i méně
zkušené nebo děti na pony. Jezdci jsou roz-
děleni do lotů podle své úrovně a úrovně
koní. Základem je systematická práce podle
předem daného schématu. Jednotlivé díly
na sebe postupně gradačně navazují a tak
seriál provede účastníky celou zimní přípra-
vou.  Všechna soustředění jsou také přístup-
na divácké veřejnosti.

Informace o termínech najdete  na
www.heroutice.cz

Vítězem ve skoku ve volnosti se stal
CAPRIANO Z (M. Hažmuková)

Foto K. Návojová

Foto J. Gebauer

Foto J. Gebauer



Výsledky
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Praha - Císařský ostrov 8.-9.11.
stupň. obt. do 110 cm (29) 1. Krátká -
CAPTAIN HOF TER (Zduchovice), přes
kombinace 120 cm (17) 1. Ineman - TRE-

Nabízím výrobu 
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

… do řad padesátníků vstoupil
19. listopadu ostravský jezdec,
funkcionář, trenér ing. Ivo
Višinka. Jezdectví se věnuje
od roku 1973. Hned v roce
1974 se stal juniorským mist-
rem ČSSR v military a další
dva roky byl přeborníkem ČR.
Úspěchy slavil i v seniorské
kategorií. Zastával také funkci
předsedy JK Baník Ostrava
a TJ Baník Ostrava.  

BBllaahhooppfifieejjeemmee......

Majoleta 
ve Slatiňanech

Nezisková organizace Majo-
leta o.s. pořádá pod záštitou
Pardubického kraje v hale
hřebčína ve Slatiňanech
22. listopadu od 15.00 hodin
akci s názvem Rozvoj jezdec-
kého sportu a hipoterapie.

Představí se jezdci na staro-
kladrubských koních,  předve-
deny budou ukázky drezury,
parkuru, jízda v dámském sedle.
Pořadatelé zvou všechny příz-
nivce koní do slatiňanské haly.

SOR (Hořovice), dvouf. sk. 120/130 cm
(28) 1. Ineman - TRESOR (Hořovice), 2.
Charvátová - VIGORA 1 (Strážiště), 3.
Chelberg - LACANDOR (JS Císařský ost-
rov), -S*- (17) 1. Veselovská - RIVIERA 1
(Hřebčín Suchá), 2. Hošák - CONECTION
(JK Hřebčín HF), 3. Charvátová - VIGORA
1 (Strážiště), -ZL- lim. čas (45) 1. Heroldová
- WILLIAM 1 (Bernartice), stupň. obt. do
120 cm + žolík (58) 1. Veselovská -
FORINT Sedium Provet (Hřebčín Suchá), 2.
Krulichová M. - MARS STAR (Zduchovice),
3. Turková - CHANSON D#AMOUR (Horse
Academy Radimovice), stupň. obt. do 130
cm + žolík (37) 1. Matunová - RHAPSODY
(JK Hlaváč), 2. Hanušová - ATLANTA 10
(JS Ohrazenice), 3. Roubalová - ŠERRY
(Roubal Plzeň), -ST*- (14) 1. Charvátová -
VIGORA 1 (Strážiště), 2. Hošák - CONE-
CTION (JK Hřebčín HF), 3. Johanovská -
JOEY (Hořovice), 4. Veselovský - FROGI
BOY (Zámek Vilémov), 5. Vesdelovská -
RIVIÉRA 1 (Hřebčín Suchá).

Trojanovice 15.11. post. obt. pony
do 60 cm (3) 1. Dostálová - CINDEREL-
LA (JK Litovel), -ZLP- (12) 1. Bužková -
MARKÝZA 3 (JK Trojanovice), -LP- (10)
1. Bužková - MARKÝZA 3 (JK Trojanovi-
ce),  stup.obt. do 100 cm (33) 1. Šindler
- FOGY (JK Dolní Životice), -ZL- (24) 1.
Přikrylová - UNA SAPHIRA (Handicap
klub Pamír).

Nové knihy
Nakladatelství Brázda před-

stavuje ediční plán posledního
čtvrtletí roku 2008.

Hans Hinrich Sambraus:
Atlas plemen hospodářských
zvířat dotisk

Plemena hospodářských
zvířat patří ke kulturnímu
dědictví. V atlasu je zařazeno
asi 60 plemen skotu, 60 ple-
men ovcí, 24 plemen koz, 80
plemen koní a oslů a 22 ple-
men prasat, a dále i méně
známá (krajová) a plemena
chovaná jako genové rezervy
u nás i ve světě. Každému ple-
menu je věnována stránka
s fotografií a doprovodným tex-
tem. Českým chovatelům se
po dlouhé době dostává do
rukou kniha, která tak poskytu-
je přehled o šíři genofondu jed-
notlivých druhů zvířat.

Váz., 296 stran, 260 bar.
obr., 15 tab., cena 395,- Kč,
vyšla 22. října

Horst Stern: Jak si vyslou-
žit ostruhy dotisk

Výběr správné jezdecké ško-
ly - Výstroj jezdce a koně -
Sed, pomůcky, základní chody
- Zádrže, obraty, cviky na jíz-
dárně - Ježdění v terénu a na
vyjížďkách. Určitě nejpopulár-
nější učebnice jezdectví na
světě. Jen v Německu vyšla již
v 18 vydáních. Autor popisuje
s odborností a v humorném
stylu, jak se naučit jezdit a jak
prožít radost z jízdy na jízdárně
i v terénu.

Váz., 200 stran, 110 bar.
obr., 25 perokreseb, cena
420,-  Kč, vyjde v listopadu

Peter Kreinberg: Wester-
nové ježdění pro pokročilé
Novinka

K tréninku pokročilého wes-
ternového jezdce a pokročilého
jezdce ve volném čase patří
roll-backy, stopy, spiny a další
náročné manévry. Autor,
úspěšný westernový jezdec
a trenér, vysvětluje ve své kni-
ze nezbytné přípravné cviky na
všechny důležité lekce, popisu-
je, jjak zjemnit pomůcky a jak
napravit problematické chování
koně.

Váz., 136 stran, 155 bar.
obr., cena 320,- Kč, vyjde
v listopadu

Max Pape: Umění jízdy se
spřežením Novinka

Jízda se spřežením a zapřa-
hání podle zásad Benna von
Achenbacha

Jedna z nejvýznamnějších
knih, která byla o zapřahání
a jízdě se spřežením napsána.
Byla přeložena do řady jazyků
a znalci, trenéři a rozhodčí ji
doslova považují za svou bibli.
Autor se v ní věnuje všem
důležitým otázkám tohoto
odvětví jezdectví, jako je
postrojování a zapřahání, způ-
soby držení opratí, nauka o jíz-
dě se spřežením podle Achen-
bachova systému. 

Váz., 264 stran, 300 čb. obr.,
cena 380,- Kč, vyjde zač. pro-
since

Philippe Karl: Omyly
moderní drezury Novinka

Hledání „klasických" alterna-
tiv - škola „lehkosti". Kritická
a burcující kniha o drezuře
a o tom, co se z ní dnes mnoh-
de stalo. Autor na základě psy-
chických, anatomických a fyzi-
ologických předpokladů koně
analyzuje základní pravidla
moderní drezury, jak je popisují
směrnice německé jezdecké
federace (FN). Srovnáváním
s názory největších mistrů jez-
decké literatury se mu daří
odkrývat dogmata a omyly
moderní drezury a poukazovat
na způsoby řešení, které by ji
vyvedly ze slepé uličky, v níž
se dnes nachází.

Váz., 160 stran, 170 bar.
obr., 50 kreseb, cena 495,-
Kč, vyjde 3. týden v listopadu

Gerhard Kapitzke: Kůň od
A do Z Novinka

Encyklopedický slovník
s více než 1000 abecedně
seřazených hesel, která se
zabývají vším, co se týká koní.
Hesla jsou doplněna a uprave-
na tak, aby odpovídala realitě
u nás. Text je bohatě doplněn
perokresbami a fotografiemi. 

Váz., 416 str. (černobílé na
křídovém papíře), cena 495,-
Kč, vyjde 3.  týden v listopadu
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