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Dal‰í Jezdci a Konû roku 2003
V minulém čísle jsme vás informovali
o výsledcích ankety skokové komise ČJF
o Koně a Jezdce roku 2003. V průběhu
uplynulých 14 dní bylo rozhodnuto o oceněných i v dalších sedlových disciplinách.

Všestrannost a spřežení
Jak již bylo oznámeno, příznivci všestrannosti a spřežení se sejdou ke společnému galavečeru 7. února v Humpolci. Na
tomto setkání proběhne slavnostní vyhlášení nejlepších Jezdců všestrannosti roku
2003 a pochopitelně i Koně roku. Své vítěze dekorují i vyznavači spřežení a budou
předány i další Poháry spřežení firmy
Exnar.
Koněm roku 2003 ve všestrannosti se
stal AMICUS K a Jezdcem roku Jaroslav
Hatla z Horse Academy v Radimovicích.
Jezdce roku mají však i další věkové kate-

gorie. Nejlepším Žákem roku je David
Musil z Glod Čejov, nejlepším Juniorem
roku Richard Krobot z JO Šumperk a nejlepším Mladým jezdcem Martina Mudrová z JK Cavalier Rynárec.
Komise všestrannosti však bude vyhlašovat i další oceněné. Cenu za Pořadatele
roku získává zákonitě Dostihový spolek
Pardubice a.s. a Cenu za podporu všestrannosti Sedlářství Jan Hauzr. Ocenění převezmou i vítězové soutěží KMK ve
všestrannosti a nejlepší koně KMK roku
2003 uvádíme v následujícím přehledu:

KMK ve všestrannosti 2003
5-ti letí
1. ESEJ - o: 616 Erudit - m: Vč 1533
Athéna po 211 Biskaj Liberecký, jezdec:
Karel Diringer (JK MZLU ŠZP Žabčice),
majitel: Dentia Brno s.r.o., chovatel: M.
Záveská, Slatiny
2. TREISY 1 - o:525 Taarlo Kubišta - m:
Vč 734 Izabela po 30 Quoniam 118 (Stáj
Kubišta), majitel + chovatel: Miriam Záveská, Slatiny
3. LADA 11 - o: 535 Latinus, m: Parita
A1/1 po Donald (JK Chvojka Stolany)
6-ti letí
1. KARLA- o: Narcos II-m: Karenina
A1/1 po Arcaro, jezdec: Jaroslav Hatla
(Horse Academy Radimovice), majitel:
Daniel Jirik, Praha 10, chovatel: Z. Müller
Mněnice
2. DOVEN - o:270 Diktant Slatiňanský m : SM 2094 Vendy po Valet A1/1 (JK
Pastviny Pilníkov), chovatel + majitel: Jiří
Cipra, Pilníkov
3. BRENEGA - o: 2487 Donegal A1/1 m:Brenda A1/1 po Coulstry (JK Cavalier
Rynárec).

Junior roku 2003 ve všestrannosti R. Krobot

Zlatá podkova
V samostatném bloku převezmou ocenění i aktéři soutěží Zlaté podkovy.
Osobností pro rok 2003 se stal L. Vrátný, Cenu za podporu soutěží Podkovy
získalo město Humpolec a Cenu za propagaci ZP Televize JSC s.r.o. Pelhřimov.
Do Síně slávy ZP přibudou po 7. únoru
V. Čermák (Kolesa) za všestrannost a
M. Kaplan (Dražkovice) za spřežení.

Spřežení
Komise spřežení bude předávat tři
Poháry spřežení roku 2003, které tradičně
zaštiťuje firma Exnar. V jednospřeží získal
Jezdec roku 2003 ve všestrannosti J. Hatla

(Pokračování na str. 2)

Drezúrní kůň roku 2003 v kategorii mladých
jezdců - ARCON (M. Neklová - JK Fencer)
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Další Jezdci a Koně roku 2003
(Dokončení ze str. 1)
Pohár roku 2003 T. Barták ml. (Favory
Benice), ve dvojspřeží J. Kohout (Denisa
Bratronice) a ve čtyřspřeží Z. Jirásek (JK
Robousy).
Firma Exnar bude dekorována Cenou
za podporu soutěží spřežení.
Pořadatelé zvou všechny příznivce všestrannosti a spřežení 7. února do Humpolce a jen pro úplnost opakujeme že vstupenky na slavnostní večer lze objednat na
tel.: 565 532 076. K samotnému večeru
prozraďme, že o dekorování „na živo“
nepřijde ani oceněný kůň.

Drezúra
Drezúrní komise má také o svých oceněných jasno a Koněm roku 2003 se stal
BLACORO K manželů Koblížkových. Ti
byli majitelé i předcházejícího Koně roku
2002 a 2001 RASPUTINA a v letošním
roce tak dovršují své tříleté hegemonní
postavení. Drezurním Jezdcem roku
2003 se stala Hana Pelikánová z JK Pavlík Pocínovice. K oběma vítězům nám
řekla manažerka drezúrní komise H. Žižková: „Na anketních prvenstvích se shodla drezurní komise a já osobně vnímám
tuto anketu jako ocenění něčeho zcela
výjimečného. U Koně roku 2003 je to
z mého hlediska výrazný výkonnostní
posun z úrovně -S- až do -IM I-, u Jezdce
roku pak skutečnost, že jezdkyně v sedle
dvou svých koní zaznamenala postupný
výkonnostní růst od samotného počátku
až k výborným výkonům v kvalitních soutěžích.“
Vedle těchto dvou kategorií udílí drezúrní
komise i tituly Juniorský jezdec a Kůň
roku kde ocenění získala L. Půlpánová
a DAF ONDRÁŠ z Equus Kinský, a Jez-

dec roku v kategorii Mladý jezdec. Tím se
stala M. Škardová z TJ Havlíčkův Brod
a Koněm roku v této kategorii je ARCON
M. Neklové z JK Fencer.
Zbývá již jen dořešit kde a kdy se bude
slavnostní vyhlášení ankety Jezdec a Kůň
roku 2003 ve skocích a drezúře konat.
Poslední informace potvrdily pořadatelství
časopisu Jezdectví. Slavnostní galavečer
bude určitě v březnu, ale přesný termín
záleží na místě konání. V době uzávěrky
Jezdce č. 2 probíhala právě jednání s několika subjekty, ale podle informací z redakce
Jezdectví by se již nyní měly veškeré aktuální informace o galavečeru českého skokového a drezúrního jezdectví nalézat na
internetové adrese www.jezdectvi.cz
H. Pelikánová - drezúrní Jezdec roku 2003

J. Kohout (Denisa Bratronice) získal Český pohár dvojspřeží roku 2003

Koně a Pražané
Předpokládám, že pro vás jsou koně
samozřejmostí. I když je tomu tak stále
častěji a koně se vracejí do života stále
většího okruhu lidí, pořád je ještě pro
mnoho lidí současné společnosti setkání
s koňmi výjimečnou událostí. A přitom to
není tak dávno, kdy se všichni lidé setkávali s koňmi zcela běžně.
Těm kdo nevěří, to dosvědčí ti dříve,
ale ještě ne tak neuvěřitelně dávno narození. V Praze tomu tak bylo ještě na
počátku šedesátých let a to ještě není ani
půl století. V jiných částech naší země
možná ještě o nějaký měsíc či rok déle.
Koně a civilizace je náročné a velmi
obsáhlé téma. Koně a lidstvo nabízí
úvahy až filosofické. Koně a lidé to jsou
tisíce příběhů, které by složily historickou
mozaiku do skutečně dávných zákoutí
věků. Bylo jen otázkou času, kdy toto
téma osloví ty, kteří jsou odpovědní za
uchování vzpomínek, za zachycení
paměti.
Již více než rok vzniká v Muzeu hl.
města Prahy scénář výstavy s názvem
Koně a Pražané. Omlouvám se všem
mimopražským čtenářům Jezdce za tento
pragocentrismus, ale je dán posláním
instituce, která se toto téma rozhodla
zpracovat. Je pro mě příjemné, že mě
ředitelství Muzea požádalo o spoluautorství výstavy. Výstavy, která by se měla
stát hlavní výstavní událostí sezóny 2004,
doufejme nejen v Muzeu hl. města Prahy.
Výstavy, která by mohla být dalším krůč-

kem k návratu hipologie do naší současné
společnosti.
Od počátku září budou po šest měsíců
zdi historické budovy Muzea v Praze na
Florenci, které jsou nejznámější díky unikátnímu Langweilově modelu Prahy, představovat návštěvníkům expozici, jejíž
ústředním tématem bude kůň. Kůň jako
síla, kůň jako motiv, kůň jako pýcha.
I podle názvu výstavy bude pochopitelně
většina exponátů regionálně zaměřena na
Prahu. Návštěvníkům bude představena
mytologická Praha, ve které, jak jinak, hráli
koně hlavní roli. Bude oprášeno mnoho
zapomenutých stop, které do tváře města
zapsali právě koně. Vzpomenuty budou
ceremoniální průvody českých králů, či
slavné pražské karusely ve Valdštejnské
jízdárně.
I když je zřetelné, že hipologické stopy
na území hlavního města sahají do hluboké
minulosti, troufám si věřit, že nejpřitažlivější částí výstavy bude dokumentace doby,
která je pro nás přeci jen poněkud snáze
pochopitelná. Doba posledních století, kdy
bouřlivý rozvoj metropole na jedné straně
přinesl obrovskou potřebu mobility, ale na
druhé straně i přes překotný vývoj parních
strojů a později i spalovacích motorů, se
stal neskutečně obrovskou příležitostí
právě i pro tradičního pomocníka lidí.
Koně byli u pražských staveb, které by
svoji rozlehlostí znamenaly obrovskou
dopravní zátěž i pro moderní technologie.
Koně zajišťovali veškerou dopravní obsluž-
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nost města. Koně dominovali při zajišťování pořádku, koně město bránili. Koně
byli pýchou důležitých, živobytím ostatních, pomocníky všech. Bylo by bláhové
domnívat se, že toto vše se z území
Prahy vytratilo. Jen se na to rychle zapomnělo.
Výstava by chtěla alespoň něco z této
historie návštěvníkům připomenout. Oslovit pamětníky, souvislosti ozřejmit těm
později narozeným.
Součástí budou krásné hipologické příběhy doprovázející tvorbu našich největších umělců. Jiné příběhy popíší pracovní
úsilí. Některé neprávem zapomenuté policejní a vojenské epizody budou tragické,
jiné spíše úsměvné. Představena bude
pochopitelně pražská koňka. Chybět
nebudou ani dostihy ve Velké Chuchli
a jejich předchůdci na Císařské louce.
Opomenut nebude ani předválečný bouřlivý rozvoj našeho jezdeckého sportu.
Bohužel, přes všechno pátrání je
mnoho ze života koní v Praze zapomenuto. V historických ústavech, archívech
a muzeích jsou navíc některá období,
i díky ideologickým čistkám minulé doby,
až velmi důsledně zestručněna. I proto se
autoři nevyhýbají spolupráci s každým,
kdo by mohl celou výstavní kolekci obohatit. Pokud by tedy měl kdokoliv ze čtenářů Jezdce zájem o sdělení vzpomínky,
zapůjčení fotografie či předmětu, které by
mohly koňskou mozaiku Prahy obohatit,
rádi tuto spolupráci přijmeme. Veškeré
kontakty na redakci naleznete v tiráži
Jezdce a na vaše náměty se těšíme. Ale
již dnes všechny ostatní do Muzea hlavního města Prahy zveme. Cyril Neumann

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Národní hřebčín má ředitelku
Je tomu téměř rok co jsme na stránkách
doby jsem se většinou ucházela o práci v mísvšak podaří přeci jen oslovit ty “správné„ lidi
Jezdce informovali o odchodu Norberta Záliše
a snad pomůže i určitá prestiž Národního
tech, odkud mi nabídka přišla.“
z postu ředitele Národního hřebčína. Toho
hřebčína.“
Řeknete nám nyní něco o Vaší představě
vystřídal Milan Vítek, který se již při jmenováKdo momentálně v Národním hřebčíně,
koncepce rozvoje Národního hřebčína?
ní, vzhledem ke svému věku, dohodl s panem
především z hlediska sportu, pracuje?
„Moje představa se opírá o mé koncepční
ministrem zemědělství o možnosti uvolnění
„Pokud se budeme držet organizační strukúvahy rozvoje, které jsem formulovala
z funkce na vlastní žádost po splnění zadatury, předpokládám, že vaše čtenáře zajímá
v Cestách ke koním 2003. Pochopitelně vše
ných úkolů. Toto se stalo a na uvolněné místo
především úsek koní. Vrátil se bývalý dlouhosměřuje k základnímu cíli a tím je zachování
bylo vypsáno standardní konkurzní řízení. Ke
letý pracovník František Machek, který je
chovu starokladrubského koně. Produkty
konkurzu se přihlásilo sedm zájemců. Těsně
správcem hřebčína. V jeho kompetenci jsou tři
chovu pak musí zajistit dostatek koní k samopřed Vánoci 22. prosince konkurz proběhl
celky. Výcvik, jehož vedoucím je Petr Vozáb,
statné
reprodukci
a
stálému
zkvalitnění
genoa nakonec se jej zúčastnilo pět uchazečů. Na
odchov hříbat, který vede Josef Pelant a chov
fondu
starokladrubského
koně,
musí
odchovat
počátku druhé lednové dekády se na Ministerpod vedením Ivy Drahorádové. Ve výcviku
i
koně
ke
sportovnímu
využití
v
zápřeži
a
čásstvu zemědělství ČR rozhodlo a ve čtvrtek 15.
pracuje od podzimu J. Nesvačil ml., který
tečně
i
koně
k
jezdeckým
účelům.
ledna přijala z rukou ministra J. Palase jmenobude reprezentovat Národní hřebčín ve dvojV
současné
době
máme
předepsaný
stav
vací dekret Lenka Gotthardová. Nejenže se
spřeží. Vedle P. Vozába, J. Škodného,
65
klisen
základního
stáda
jak
běloušů
tak
tak vedení v hřebčíně ujala v roce 425. výročí
V. Zoula a J. Nesvačila bude dalším soutěžívraníků
a
po
11
plemenících.
To
je
více
hřebců
jeho trvání poprvé žena, ale navíc žena v jezcím v barvách Národního hřebčína i M. Kostnež
máme
předepsáno,
ale
rezervní
hřebci
se
deckých kruzích velmi známá. L. Gotthardová
rouch.“
ukázali být vždy pro chov důležití. K tomu pak
je známou autorkou odborných článků, vydaJaké máte sportovní plány v roce 2004?
odpovídající počty ostatních věkových kategovatelkou publikací (nejznámější jsou Cesty ke
„Připravovali jsme je již loni obnovenou
koním), dlouholetou členkou
účastí na národních závodech,
mnoha sportovních i chovatelvčetně vítězství v mistrovství
ských komisí. V Národním hřebčírepubliky opět přijatého
ně pracovala již společně s N.
P. Vozába. V národních soutěZálišem a nyní v posledním roce
žích bychom se chtěli zúčastnit
podruhé jako hlavní spolupracovčtyř až pěti domácích závodů.
nice M. Vítka.
Tím nejsmělejším bude účast na
Pochopitelně jsme tuto událost
MS čtyřspřeží v Kecskemetu.
počátku roku 2004 nemohli poneV roce 2004 plánujeme
chat stranou a požádali jsme
i pořadatelství soutěží spřežení
Lenku Gotthardovou o rozhovor.
pro jedničky, dvojspřeží, čtyřNejprve přijměte naši gratuspřeží a dvojspřeží pony. Ty
laci ke jmenování do tak
jsou plánovány na 23.-25.
významné funkce a na začátek
dubna a budou navazovat na
našeho rozhovoru možná poněreprezentační soustředění.
kud méně obvyklou otázku. Jak
K těmto závodům se staví komvlastně vypadá takové konkurzpletně nové překážky a doufání řízení na ředitele Národního
me, že se v roce 2005 do Kladhřebčína?
rub vrátí i mezinárodní soutěže.“
„Nejvíce bych to přirovnala ke
Národní hřebčín má také
zkoušce na vysoké škole, či ještě
teplokrevné stádo. Chovalépe ke státnici. Celé řízení se
telské výsledky minulých
skládá ze dvou kol. To první je
let jsou, vzhledem k tomu,
samotná přihláška, se kterou musí
že tento chov probíhá v NH
uchazeč odevzdat osobní životojaksi mimoděk, až neuvěřipis, doklady o vzdělání, výpis
telné. V posledních sezóz Rejstříku trestů, v případě ředinách má dokonce ve všech
tele Národního hřebčína i lustrační
sedlových disciplinách
osvědčení Ministerstva vnitra
foto J. Malinovský špičkové zástupce. Koně
apod. Druhým kolem je pak
roku 2003 BLACORO K,
samotný konkurz. Ten se skládá
ze dvou částí. V písemné je ucha- Nová ředitelka Národního hřebčína Lenka Gotthardová přejímá gratulaci AMICUS K, ale i AMARCORD dělají teplokrevnému
zeč podroben psychologickému od ministra zemědělství J. Palase
chovu Národního hřebčína
testu. Ten je složen z mnoha otázek, některií koní. V starokladrubském stádě tak cca 550
minulých let skutečně dobrou reklamu.
rých až příliš osobních. Jiné zkoumají vaše
koní. Pokud se týče starokladrubského stáda
Jak se bude vyvíjet tento úsek?
uvažování, reakce apod. Předpokládám, že je
tak moji velkou inspirací je bývalý ředitel Klad„Teplokrevný chov byl takřka celý rozproto zcela standardní test, kterým jsou podroborub Rudolf Motloch a jeho publikace o historii
dán, v hřebčíně bylo v roce 1990 přibližně 80
váni i uchazeči o jiná vyšší místa ve státní
starokladrubských koní.
klisen základního stáda, začátkem roku 2003
správě.
Na druhé straně je mojí ideou, že by se
jich bylo šest. Jezdci nezávodili a odešli.
Národní hřebčín měl stát i centrem pro mnoho
Další písemná část se týkala jazykové
Národní hřebčín nyní disponuje i speciálním
dalších hipologických činností, a pro koňaře
vybavenosti. V mém případě to byla němčina
- srovnávacím stádem teplokrevných koní.
celé České republiky podobným místem, jako
a vzhledem k zemědělskému zaměření jsem
Tam máme nyní devět klisen a jak se ukázalo
je pro německé jezdce Warendorf. Tzn. být
dostala téma z rostlinné výroby.
i výborného plemeníka COMERA. Myslím, že
vedoucí
silou
ve
vedení
hipologické
osvěty,
Druhou částí pak byl ústní pohovor před
toto stádo chceme v budoucnu rozšiřovat.
v
pořadatelství
mnoha
přednáškových
akcí.
pětičlennou komisí Ministerstva zemědělství.
Výsledky minulého chovu se ukázaly být velmi
Národní
hřebčín
by
mohl
být
pomocníkem
jezZde jsem sdělovala své představy a plány
dobré a ekonomika chovu by se tak mohla
decké
federaci,
měl
by
být
i
centrem
jezdecké
a vůbec celou koncepci budoucího rozvoje
částečně opřít i o teplokrevné koně.“
vzdělanosti.“
Národního hřebčína. Padly zde však i otázky
Všechno co říkáte sice pěkně zní, ale
To
jsou
odvážné
plány.
K
tomu
bude
právně ekonomické, či otázky z oblasti pradůležité je kde na to vzít? I když je Národní
zapotřebí
především
kvalitní
personální
covního práva.“
hřebčín státem dotován, i z minulosti víme,
politika. Je v silách Národního hřebčína
Když se dneska za konkurzem ohlédneže v kontextu údržby a rekonstrukce histopřilákat
tolik
odborníků?
te, stačí uchazeči znalosti nasbírané
rických budov a zabezpečení reprodukce
„To je jednou z největších starostí, protože
v provozu, či je nutné se nějak specielně
národní kulturní památky starokladrubskéhodně výborných koňařů v minulých letech
připravit?
ho koně, to zase není až tak mnoho. Navíc
odešlo a kvalitní personální politika je také
„Myslím, že tak v 75% mě pomohla moje
veškeré státní peníze jsou přidělovány
podmíněna mzdovými možnostmi zaměstnadřívější i současná pracovní zkušenost ale i to,
s přísným účelovým zacílením a tak pravvatele. Národní hřebčín sice výrazně v loňže jsem se o problematiku Národního hřebčíděpodobně nelze ze státních prostředků na
ském roce zvýšil mzdy zaměstnanců, ale stejna i jinak zajímala. Zbylých 25% jsem čerpala
rozvoj starokladrubského plemene či
ze svých vysokoškolských studií a dalších sturekonstrukce hřebčína dotovat např. sporně jsou průměrné platy v hřebčíně nejen pod
dijních pramenů. V každém případě to pro mě
tovní činnost či teplokrevný chov. Kde vezprůměrem platů v ČR, ale i v zemědělství
byla zcela nová zkušenost, protože až do té
mete chybějící finance?
a bohužel i v koňařském světě. Věřím, že se
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ZAJÍMAVOSTI
„Máte pravdu a je tomu skutečně tak.
Z vlastní zkušenosti nyní i vím, že vloni slíbené
státní prostředky došly se zpožděním i z hlediska stavebních činností.
Co se týče sportovních aktivit musí nám
pomoci hlavně sponzoři a vlastní ekonomika.
Bohužel z moderních přepravních hledisek je
zastaralý i náš přepravník koní a nevím zda
nás s ním ještě vůbec pustí za hranice. Jezdci
také musí do svých sportovních zájezdů investovat své osobní volno a většinu nákladů si
hradí sami.“
Máte za sebou i téměř jednoroční zkušenost s prodejem starokladrubských koní.
V úvodu roku 2003 jste v časopise Jezdectví uveřejnila neuvěřitelný cenový průměr,
kterého v letech 1997-2002 starokladrubští
koně dosáhli. Tuším že v průměru cca 100
koní to bylo přes 150 000,- Kč. Jak se dařilo prodeji roku 2003?
„Záleží z čeho průměr počítáte, zda pouze
za Kladruby či za Slatiňany, za oba hřebčíny
nebo celkový prodej všech koní včetně teplokrevných. Skutečnost let 2000, 2001 a 2002
přímo v Kladrubech (z čehož vycházel i článek
v Jezdectví) činila celkem 67 prodaných starokladrubských koní v průměrné ceně 144 tisíc
(průměr 22 prodaných koní ročně). V řadě případů se jednalo o takové koně, kteří měli
zůstat v hřebčínském chovu.
V roce 2003 bylo prodáno 55 starokladrubských koní v průměrné ceně 98 tisíc, pouze 17
koní bylo do 5 let, ostatní byli starší, kteří se již
delší dobu nemohli prodat (problémy s letní
vyrážkou, mech. pohybu, vyřazené staré klisny).
Prodej koní podléhá nabídce a poptávce.
Jsme rádi, že jsme mohli prodat koně, kteří
měli opustit hřebčín již dříve. Zájem o starokladrubské koně stále trvá, jen je škoda, že
bylo připouštěno málo klisen a v ročnících je
málo hříbat.“
Národní hřebčín devadesátých let se stal
významným místem i pro naše Ministerstvo zahraničí a na kladrubském dvoře se
střídaly oficiální diplomatické návštěvy. To
pochopitelně zvyšovalo prestiž nejen Kladrub, ale většinou i ČR. Podaří se Vám tento
trend udržet?
„Významné návštěvy jezdily do hřebčína
vždy - v dobách císařství i dalších státních
uspořádání. Pochopitelně máme i nadále
zájem propagovat hřebčín na všech, i těch
nejvyšších úrovních. Byla navázána spolupráce s pardubickým hejtmanstvím, které se rozhodlo standardně pardubicko prezentovat prostřednictvím koní. Budeme se snažit navázat
kontakty i na úrovni důležitých ministerstev.

TERMÍNY
V současnosti naší hlavní snahou je však
otevřít hřebčín široké veřejnosti a to se nám již
podařilo v loňském roce (celkem přes 20 tisíc
návštěvníků, k tomu 2,5 tisíce diváků na Dni
koní a 3,5 tisíce na Letní prezentaci starokladrubských koní).
Ještě by tomu měla napomoci především
obnovená tradice jezdeckých dnů. Ty letošní
plánujeme na 26. června a na 3. července.
Oba budou mít shodný program a máme již
přislíbenu i účast zahraničních účastníků, kteří
se zaměřují na barokní koně.“
V minulosti byla v Národním hřebčíně
zahájena i rozsáhlá rekonstrukce historických budov. Nyní je již přes rok zastavena
rekonstrukce Poštovního dvora. Jaké
investiční možnosti vidíte v nejbližší
budoucnosti?
„Rekonstrukční práce pokračovaly i v roce
2003 a byla částečně vyměněna střecha na
historické kočárovně. V rekonstrukci Poštovního dvora před samotným hřebčínem pochopitelně budeme pokračovat. Měl by zde být víceúčelový sál, který by byl schopen fungovat
nejen jako kino, ale pomohl by zajistit i ony
přednáškové a vzdělávací programy, které
bychom chtěli v Kladrubech rozběhnout. Částečná rekonstrukce proběhla i na administrativní budově a konečně se nám podařilo
odstranit i zbytky nápisů oslavujících socialistické zemědělství, které mnoho návštěvníků
Kladrub překvapovaly.“
A na závěr otázku, která Vás nyní
čeká ze všech stran. Jste v historii hřebčína první žena na postu ředitele. Přináší toto prvenství nějaké specifické
osobní pocity?
„Zde musím říci, že moje účast na konkurzu
a následně jmenování na post ředitele přišlo
jaksi neplánovaně a s touto ambicí jsem do
hřebčína nepřicházela. Na druhé straně jsem
se svým postupem přeci jen spokojena i jako
žena, protože hipologické a jezdecké provozy
celého světa se již mnoho desetiletí opírají
především o ženy.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
úspěchů.
C. Neumann
Rozhovor se současnou ředitelkou Národního hřebčína doplňujeme dalšími dvěma rozhovory, které při jmenovacím ceremoniálu na
Ministerstvu zemědělství vedl J. Malinovský.
Ing. Milan Vítek
Z jakého důvodu jste se rozhodl odstoupit z funkce ředitele Národního hřebčína?
„Jelikož jsem člověk soudný a jsem si
vědom, že mi táhne na sedmdesát, přijímal

Informace pro předplatitele
Rok 2004 se rozběhnul neúprosným tempem. Pokud jste ve svém dnešním Jezdci nalezli složenku je to pro Vás signál, že jsme dosud nezaregistrovali Vaši platbu. Jezdec č. 2 měl uzávěrku
19. ledna a poslední poukázky jsme inkasovali 10. ledna. Pokud jste tedy platili po 10. lednu Vaši
platbu ještě nemáme registrovánu, i když již proběhla. Pro ty z Vás kdo ještě skutečně předplatné za rok 2004 neplatili, opakujeme informace o předplatném.
Spolu s předplatným dvanáctého ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích šesti
letech, objednat i další edici Jezdecké ročenky. Ročenka 2003 bude podobná těm předcházejícím a věříme, že se na sedmé pokračování fotografických reportáží uplynulé sezóny těšíte.
Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít, stejně jako v minulých letech, lacinější. Její samostatná cena byla stanovena na 230,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží za
130,- Kč + 20,- Kč poštovného
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2004 včetně poštovného zůstává
nezměněno a bude i v příštím roce pro čtenáře v ČR 500,- Kč resp. 650,- Kč, včetně Jezdecké
ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2004 1090,- Kč
a ke čtenářům v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké
ročenky.
Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejčitelnější vyplnění složenky.
Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C.
Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800 ČS - Praha 9.
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně
vašich IČO a DIČ.
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jsem tuto funkci s výhradou, že jakmile budu
cítit, že jsem splnil úkoly, které mi byly dány,
pan ministr mě na požádání z funkce ředitele
uvolní.
Požádal jsem o to z vážných osobních
důvodů. Kdyby mi bylo padesát, tak to neudělám, ale v šestašedesáti je třeba, aby mne
nahradil někdo mladší. Myslím, že jsou věci,
které i přes mé manažerské a řídící zkušenosti
jdou neustále vpřed. Chybí mi např. jazykové
vybavení, nemám také dostatečný přehled
v počítačové technice, a to je v dnešní době
potřeba.
V neposlední řadě je to pro mne do Kladrub
daleko a dojíždění mne stojí velké vypětí sil.
Rozhodnutí následovalo po důkladném zvážení. Myslím, že člověk by měl umět včas odejít.“
Co považujete za hlavní úspěchy, kterých se vám podařilo dosáhnout, a co naopak bude muset dořešit až nová ředitelka
hřebčína?
„Za prvé bych chtěl říci, že podíl na tom, co
se podařilo splnit, mají především lidé kolem
mne. Splnil to také pan ministr a ministerstvo
jako celek, protože to na čem jsme se domluvili, tak byť s určitými problémy a prodlením,
bylo splněno. Tím jsem mohl realizovat věci,
které hřebčín potřeboval.
Co se týče personálních záležitostí, tam
ještě cítím dluh. Vyplývá to z ohodnocení
zejména hospodářsko-technických pracovníků, kteří jsou hluboce pod úrovní jiných zemědělských podniků. Je třeba buďto sehnat
dostatek financí a odměnit schopné lidi, nebo
vyučit a doučit zaměstnance, které v Kladrubech máme.
Z hlediska národní kulturní památky jsem
měl představu, že se podaří více oprav.
Nechci si stěžovat, ale příspěvek pět set tisíc
korun z Ministerstva kultury je spíš jen na
úklid. Je třeba také strojní investice - průměrné stáří traktorů je 17 let.
Hodně věcí se podařilo, ale je tam ještě
strašně moc práce. Určitě se paní ředitelka
nudit nebude.“
Jaké jsou vaše plány do budoucna,
zůstáváte pracovně v Kladrubech, nebo si
raději budete užívat důchodu?
„Kladruby mi samozřejmě přirostly k srdci.
S hřebčínem mám i nadále pracovní smlouvu
a jak jsem panu ministrovi slíbil, budou-li
v Kladrubech chtít, a vím že chtějí, tak pomůžu
tam kde budu moci. Nemám strach, že si budu
užívat důchodu. Dokud je člověk zdravý, těch
aktivit je strašně moc.“
Ministr zemědělství, pan Jaroslav Palas
Jak jste spokojen s děním v Kladrubech
za poslední rok?
„Jsem především rád, že situace v Kladrubech je stabilní, že se hřebčín otevřel veřejnosti a život zde nabírá větší obrátky. Jsem přesvědčen, že paní ředitelka v tomto trendu bude
nadále pokračovat a chtěl bych jí touto cestou
popřát hodně úspěchů v její další práci.“
Jakým způsobem probíhal výběr nového
ředitele a kolik bylo na tuto funkci kandidátů?
„Probíhalo standardní výběrové řízení. Do
druhého kola postoupilo pět uchazečů, z nichž
jsme vybrali člověka, který hřebčín zná a ví
o čem je řeč. Těší mne, že první ohlasy
z koňařské veřejnosti jsou pozitivní.“
V letošním roce oslaví Národní hřebčín
v Kladrubech nad Labem 425. výročí svého
založení. Při této příležitosti se připravuje
mnoho zajímavých akcí. Chystáte se některé z těchto akcí osobně zúčastnit?
„Určitě ano. Pokud dostanu pozvání, tak
velice rád přijedu. Myslím si, že Kladruby jsou
skutečně náš skvost, naše kulturní památka
a jsme povinni se o ni starat. Dokud budu
v této funkci, tak otevřeně říkám, budu se
snažit, aby Kladruby dostávaly dostatek
finančních prostředků a aby tento trend byl
vzestupný.“

Nový hřebec Blahopřejeme...

Veterinární
minimum

V hale na Vondrově u Hluboké
n. V. bude 7. února ve 13.30 hod.
představen hřebec holandského
chovu LOUTANO’S ORION (Loutano - Nicol po Farnese). Hřebec
bude k dispozici na stanici Hrbov
u Netolic pana P. Kříže.

Novinkou v nabídce soustředění a seminářů v Herouticích je dvoudenní akce na
téma Veterinární minimum
u koní, která se koná 7.-8.
února.
Seminář vede MVDr. Dominika Švehlová, která je asistentkou na Veterinární fakultě
v Brně a je známa především
příznivcům sdružení Equichannel.cz. Při přednášce na
podobné téma vystupovala i na
výstavě v Lysé nad Labem.

Náplň semináře:
● základní vyšetření ● fixace koní ● diagnostika kulhání ● příznaky a první pomoc
u některých důležitých onemocnění a při úrazech ●
první pomoc při poranění či
jiném traumatu ● Preventivní opatření
Prezentace do 9 hod, začátek v 10.00 hod
Střídají se teoretické i praktické části programu. V teoretických částech je k výuce využíván obrazový materiál se
schématy, nákresy a fotografiemi (promítaný do televize
nebo na projekční plátno).
V sobotu večer návštěva
aquaparku.
Cena 950,-Kč, v ceně je
seminář, ubytování, strava
a vstupné do aquaparku.
Stravování i ubytování přímo
v areálu farmy.
Zájemci, prosíme, objednejte
si účast telefonicky na tel.
604 232 834, 317 741 392,
nebo na
heroutice@heroutice.cz

Zima přeje
plesům
● TJ statek Úněšov a JK
Chov koní Bernartice pořádá
dne 31. ledna v Pernarci pro
všechny koňaře i nekoňaře
Chovatelsko-jezdecký ples
s vyhodnocením nejúspěšnějších jezdců západočeské
oblasti za rok 2003.
Zahájení ve 20.00. Vstupenky v hodnotě 60,- Kč objednávejte na tel.: 728 501 272 J. Mentlíková
● JO Srnín a Stáj Papoušek si vás dovolují pozvat na
25. jezdecký ples, který se
koná 31. ledna v českokrumlovské Zámecké jízdárně.
Vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek na tel.:723 941
088, 380 743 212, 607 943 134.
V rámci plesu budou vyhodnoceni nejlepší jezdci a koně jihočeské oblasti.
● XXIV. reprezentační jezdecký ples pořádá 21. února v
Městském společenském
domě v Kolíně „stáj Václav“
Kolín.
V rámci plesu proběhne
vyhodnocení jezdců středočeské oblasti a předání výkonnostních odznaků. Rezervace vstupenek u pí Prokůpkové na telefonu 724 191 847.

... trenérovi, chovateli a místopředsedovi Svazu chovatelů
Ćeského teplokrevníka Miloslavovi Perníčkovi z Heroutic,
který oslavil 20. ledna padesáté narozeniny.

Inzerce
● Prodám šimla 2,5 r., o: Papilllion (skok -TT-), m: hanoverka
(skok -S-), líbivá, pěkné chody, 100% zdravá. Tel.: 602 361 454.
● Jezdecký klub Poděbrady nabízí ustájení koní ve svém
areálu (hala 22x44, dvě pískové jízdárny). Dohoda na tel.:
777 879 980 - R. Michl
V sobotu 10. ledna zahynul při tragické autonehodě
na plzeňském obchvatu ve
věku 39 let pan Josef
Schneider ml. Tento plzeňsky podnikatel v posledních
letech vybudoval zcela novy
jezdecky areál ve Spáleném
Poříčí u Plzně a jeho koně
se v sedle s Jaroslavem
Jindrou účastnili všech větších jezdeckých závodů.
Chtěli bychom naposledy
poděkovat báječnému šéfovi a velkorysému příznivci
jezdeckého sportu panu
Josefu Schneiderovi ml.
majiteli jezdecké společnosti Agrosport Spálené Poříčí,
který nás tragicky opustil
10. ledna 2004. S hlubokou
úctou a poděkováním za
plodnou šestiletou spolupráci se loučí manželé Jindrovi.
Dne 9. ledna 2004 zemřel
po těžké nemoci ve věku 52
let jeden ze zakládajících
členů JK Tachov pan Miroslav Paleček. Dříve aktivní
jezdec, dnes trenér především tachovské mládeže,
byl do posledních dnů platným členem oddílu. Jeho
odchodem ztrácí Tachovsko
jednu z legend jezdeckého
sportu.
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Hřebčín Konopiště
Chvojen č. 1
256 01 Benešov
u Prahy
(chov a trénink
sportovních koní)

Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

přijme k okamžitému nástupu ošetřovatelku koní.
Požadujeme: zkušenost
s mladými koňmi, respekt
ke zvířatům, pořádnost a
čistotnost.
Znalost cizího jazyka a písemné doporučení výhodou.
Nabízíme plat a odměny dle
schopností, ubytování, box
pro vlastního koně.
Volejte po 19.00 hod.
723 748 658 pi Schoesetters.

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)

Jezdecké potřeby
Ivan Kovalčík
Českobrodská 3/17
Praha 9
●
●
●
●
●

parkování v areálu
výměna zboží
zasílání na dobírku
komisní prodej
opravy sedlářské
tel.: 721 233 629
fax: 284 812 246
e-mail:

● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30
riálu v zahraničí

jezdeckepotreby@atlas.cz

Jezdecké potřeby
Rolnická 120
747 05 Opava
e-mail:
stajsupreme@volny.cz

Zveme Vás na
pohodlný nákup
tel./fax: 466 401 369
e-mail:
pavel.vachutka@seznam.cz
Hradiště na Písku 5
533 52

Nabízíme:
● mladé koně od dvou do
šesti let, dovoz SRN a
Švýcarsko
● zajištění výcviku a tréninku ve spolupráci s Davidem Fialkou
David Fialka:
604 242 641,
Martin Ohnheiser:
602 730 001
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