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Galaveãer
na Îofínû

(Pokračování na str. 2)

Již jen zhruba měsíc a několik dní zbývá do čtvrtého galave-
čera jezdeckého sportu Koně na Žofíně. Ten se letos uskuteč-
ní v pátek 2. března od 18.30 hodin a pořadatelem je opět
redakce časopisu Jezdectví.

Pořadatelé poučeni předchozími ročníky připravují opět řadu
novinek a to jak v počtu předávaných cen, tak ve způsobu
vyhlašování. Vše je vedeno snahou aby oficiální program měl
co největší spád a diváci nedostali šanci nudit se. Po loňské
premiéře zůstávají na moderátorských postech M. Červený
a T. Duchková.

Po skončení oficiální části je připraven jezdecký ples, tento-
krát pod taktovkou sedmnáctičlenné kapely Big Band Bonit.
Chybět by neměla ani tombola a komu se nebude chtít ani po
půl jedné v noci jít spát, bude moci pokračovat na diskotéce
v režii L. Jandourka a M. Červeného.

Jezdecké kluby mohou využít nabídku 10 % slevy z celkové
ceny vstupenek při minimálním odběru 6 kusů. Stejnou slevu
dostanou i ti návštěvníci, kteří si objednají celý stůl s 10ti mís-
ty. V obou případech však nabídka platí pouze do konce ledna
a tak máte poslední možnost výhodných objednávek. Cena
vstupenek je již od 290,- Kč.

Vstupenky jsou v prodeji již od 2. ledna. Objednávky lze
zasílat e-mailem na známé adrese: galavecer@jezdectvi.cz
(nejlépe přes objednávkový formulář na www.jezdectvi.cz, kde
jsou také uveřejněny plánky sálu se zasedacím pořádkem),
event. na faxových číslech 221 863 301, 221 863 306. Vstu-
penky obdržíte poštou na dobírku. Po telefonické domluvě je
možné vstupenky zakoupit přímo v redakci Jezdectví (Křižíko-
va 35, Praha 8).

Volba jezdců a koní roku
Jezdce a Koně roku letos volí opět odborná porota a to stej-

ným způsobem, jako v loňském roce. Sedmdesát porotců
nominovaných VV ČJF a komisemi jednotlivých disciplín je
rozdělena do tří skupin: 20 členů (z toho 5 hipologických novi-
nářů určených redakcí Jezdectví) hlasuje pro obě disciplíny, 25
bude spolurozhodovat o drezurních Jezdcích a Koních a zby-
lých 25 se zapojí do hlasování o skokové Jezdce a Koně roku.
Do hlasovacího lístku vyplňují bez předchozích nominací pět
jmen koní, pět jmen jezdců (bez věkového omezení) a pět
jmen jezdců do 21 let. Podle pořadí, v němž je uvedou, dosta-
nou od pěti do jednoho bodu. Ten, kdo získá ve své kategorii
nejvíce bodů, stane se držitelem uvedeného titulu. Oceněni
budou tentokrát hned tři nejlépe umístění jezdci a kdo z nich
se stane vítězem, nebude díky novému systému vyhlašování
známo do posledního okamžiku.

Vyhlášeni budou i nejlepší tři umístění jezdci v Poháru Jez-
dectví 2006 a ve spojitosti s tímto žebříčkem chystají pořadate-
lé zajímavá překvapení!

Hlasujte všichni
Široká jezdecká veřejnost se pak může zapojit do hlasování

pomocí SMS zpráv o Jezdeckou osobnost roku.
Bohužel jsme čtenáře Jezdce ochudili naším opomenu-

tím o první kolo hlasování, ve kterém se rozhodovalo o pětici nomi-
novaných. Zde nebyl výběr osobností nijak omezen a každý mohl
navrhnout kohokoliv, kdo je aktivním členem naší jezdecké společ-
nosti. Toto hlasování již skončilo a nyní již můžete vybírat pouze
z pětičlenné skupiny nejvíce frekventovaných jmen v prvém kole hla-
sování.

Lenka Gotthardová – JE OSOBNOST 1
Aleš Opatrný – JE OSOBNOST 2
Jiří Papoušek – JE OSOBNOST 3
Hana Pelikánová – JE OSOBNOST 4
Lenka Vachutková – JE OSOBNOST 5
Hlasuje se podle obvyklých parametrů - pošlete SMS zprávu ve tvaru

JE mezera OSOBNOST mezera CISLO (např. JE OSOBNOST 1) na
tel. 900 15 08 (jednotné pro všechny operátory). Cena jedné této SMS
je 8,- Kč včetně DPH. Z každé SIM karty (telefonního čísla) můžete
zaslat max. 3 hlasy! Pečlivě proto uvažte, koho do zprávy uvedete. Hla-
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Galavečer na Žofíně
sovat můžete od 25. ledna do 12. února.
Jméno vítěze a dalších umístěných se
dozvíte 2. března při galavečeru Koně na
Žofíně. Mezi autory všech došlých SMS
zpráv (vč. těch, které dorazily v prvním kole
hlasování) bude rozděleno celkem 20 vstu-
penek na zmíněný galavečer a dalších
deset vylosovaných obdrží věcné ceny
(např. předplatné Jezdectví, čepici, popř.
ledvinku s logem Jezdectví).

Poskytovatelem služby je BAUER
MEDIA, v. o. s., V. Huga 6, 150 00 Praha
5. Kontakt: sms@bauermedia.cz nebo
infolinka: 257 323 251, cena hovoru dle
vašeho tarifu pro volání do pevné sítě.
Soutěžní SMS nelze zasílat ze zahraničí.

Vypadáš skvěle!
Galavečer jezdeckého sportu Koně na

Žofíně je pro mnohé jedinečnou příležitostí
obléci se do společenského oblečení a cel-
kově se takzvaně „hodit do gala“. Časopis
Jezdectví ve spolupráci se salonem Hair
Area připravil pro případné zájemce a pře-
devším zájemkyně speciální službu. Tým
známý z televizního pořadu „Vypadáš
skvěle!“ je bude v den konání galavečera
od 17.00 hodin v Primátorském salonku
zdarma líčit a česat. K dispozici bude
i v průběhu celého večera, takže kdo bude
chtít, bude si moci třeba před plesovou
částí nechat změnit účes. Každá z oceně-
ných jezdkyň navíc získá zdarma jednorá-
zový poukaz na služby v tomto salonu.

Diskusní fórum Jezdce
Na stránkách Jezdce se čas od času obje-

vují určité diskusní příspěvky či kontroverzní
názory, které, jak jinak, dokáží vzbudit
pochvalu a ocenění na jedné straně a rozhoř-
čení a odsouzení na straně druhé. Několik
takových zaznělo v minulém roce a od
J. Staňka i v úvodním čísle patnáctého roční-
ku Jezdce.

Je pochopitelné že kritické řádky přináší
reakci z míst kritikou zasažených. Ubezpečuji
všechny, kterým není náš společný spolkový
život lhostejný, a kteří cítí ambici jej jakkoliv
ovlivňovat, že právě tato reakce je onou
základní pohnutkou redakce Jezdec, kterou

reprezentuji a za kterou nesu i veškerou
odpovědnost. Přesto je občas některou ze
zainteresovaných stran podsouvána nejen
Jezdci, ale i ostatním redakcím snaha o něja-
ké další skryté a tím i pravděpodobně nekalé
pohnutky. Tato nařčení jsou pochopitelně
zcela nesmyslná a nenapadá mě žádný
motiv, který by mohl k podobnému jednání
vést. Snad jen nějaká osobní zášť, která by
se však mohla obracet pouze k jednotlivci
a tudíž by byla snadno rozpoznatelná.

Jsem přesvědčen, že jakýkoliv veřejně
vyslovený názor je lepší než zákulisní, jen plí-
živě rozšiřovaná a ústním předáváním zkre-

slovaná informace. Pro každého je podobná
informace i důležitým poznáním toho co se,
leckdy za jeho zády, děje. Bylo by bláhové
domnívat se, že nezveřejňováním kontroverz-
ních názorů, lze zabránit jejich vzniku.

Pro zpravodaj Jezdec bylo a je hlavním
cílem rozproudit diskusi o směrech a vývoji
našeho sportu, která je pochopitelně umocně-
na volebním rokem. Proto si vážíme každého,
kdo je ochoten „jít s kůží na trh“.

Rozsah našeho zpravodaje však není neo-
mezený a proto jsme před otištěním následu-
jícího příspěvku zvážili naše možnosti a navr-
hujeme všem budoucím přispěvatelů:
Redakce si vyhrazuje právo zkrácení příspěv-
ku v jeho tištěné podobě, ale plné znění přís-
pěvku uveřejní na internetové stránce Jezdce
www.jezdec.cz Cyril Neumann

Qui bono? 
Qui bono? Otevřený dopis B. Oslíka

všem aspirantům na federační prezident-
ský stolec a jejich možným voličům

Vážení sportovní přátelé, promiňte mi pro-
sím, že volím pro prezentaci vlastního názoru
formu otevřeného dopisu. Mám k tomu dobré
důvody. Jezdecké zákulisí v předvolebním
období až příliš začíná připomínat pitoreskní
politickou scénu našeho státu. Tu ovšem jako
občan přijímat musím a nemám jiné výcho-
disko, než z ní unikat. Tak, jak to má genera-
ce dělá po většinu života. Do jiných oblastí,
kde koně a sport jsou pro nás na prvém mís-
tě a řád života ve sportu a jeho denní běh
jsme mohli ovlivňovat vždy a můžeme snad
i nadále. Vliv na veřejné sportovní dění
ovšem nemáme a nemůžeme mít všichni
stejný. A já mohu, sporadicky, ovlivňovat
mínění jezdecké veřejnosti snad jen z místa
hlasatele či moderátora jezdeckých závodů,
a to opět jen v míře, která takovému postu
odpovídá. Na rozdíl od vydavatelů nebo pro-
vozovatelů periodik, ať je to Jezdectví, Jez-
dec, nebo Equichannel nemám v rukou
media. K reakci mne přiměly zejména řádky
osobní prezentace Dr. Krůty - aspirujícího na
vedení jezdecké federace, v podzimním čísle
časopisu Jezdec. Na ně navázala rétorika Dr.
Staňka pod hlavičkou Naši politikové I a II -
spolu s přiměřenými reakcemi federačních
funkcionářů. Mé konečné rozhodnutí reago-
vat naplnil Equichannel - panem Malinov-
ským moderovanou diskusí se známými
osobnostmi cílenou k osobě pana Dr. Krůty,
pod názvem „zeptejte se na co chcete“. O co
mi jde. Již zařazení zájemce o funkci do této
rubriky právě nyní svědčí o stranickosti
moderátora. Na jedné straně je federace
a výsledky její práce, na straně druhé kritika
(Dr. Staněk) a na třetí straně aspirace třetí
osoby (pana Dr. Krůty) použít jezdecké fede-
race k podpoře svých osobních ambicí. To
vše za podpory medií, která jinak s federací
i jezdeckou veřejností dobře a interaktivně
komunikují a dobře zprostředkovávají
i potřebný tok informací. Nicméně sama tato
média prezentují nikoliv nestrannost, nýbrž
viditelnou a jen špatně skrývanou stranickost.
Proto použiji formu otevřeného dopisu...

...Co mám na srdci? Tiskové výlevy obou
doktorů, se vší úctou k nim, jsou jen volební
agitkou, která má někomu posloužit. Oba znají
základní otázku - Qui bono? Komu to slouží ku
prospěchu? Dr. Staňka do jisté míry chápu.
Nesouhlas s vedením sportu patří k podstatě
jeho programu. Rozhodně se nedá říci, že by
v jezdectví sám nic neudělal a v minulosti
jsem byl vícekrát jeho spolupracovníkem, ať
v době minulého státu, či v ne ještě tak dáv-
ných dobách při CCI v Humpolci, nebo CSIO
Poděbrady. Možná, že může mít i v mnohém
pravdu. Jen použité prostředky neodpovídají
mým představám o běžné pracovní atmosféře

ve sportovní organizaci. Možná, že to je tím,
že práci ve vrcholném jezdeckém orgánu si do
té míry sám nevyzkoušel. Neuvědomuje si asi
také dostatečně silně, že jakoukoliv činnost na
společném veřejném jezdeckém poli dělá kaž-
dý z funkcionářů navíc, a že převážná většina
této práce je bezplatná. I tisícikorunová odmě-
na rozhodčímu, komentovaná často jezdci -
vždyť to nedělají zadarmo - je jen náhradou za
obětovaný čas. Většina jezdeckých funkcioná-
řů a činovníků je dostatečně vzdělána, erudo-
vána a vybavena i organizačními schopnostmi
tak, že ve své profesi, zaměstnání, či podniká-
ní, by za celodenní odměnu rozhodčího ochot-
ni pracovat rozhodně nebyli. Protože jsou
schopni vyprodukovat daleko více. Nemůžeme
čekat, že v dobrovolných funkcích členů Rady,
výkonného výboru, prezidenta, budou praco-
vat zcela bez chyb, že se jednotlivým kauzám,
vyplývajícím z jejich odborného referátu budou
věnovat snad ještě více nežli své vlastní profe-
si. A nelze také čekat, že sekretariát federace
bude mít kapacitu správního aparátu minister-
stva či akciové společnosti. Myslím, že svůj
tah na branku, výřečnost, analytiku, by autor
Dr. Staněk lépe využil v nabídce vedení fede-
race převzít některou z ožehavých ekonomic-
kých kauz do své dobrovolné odborné péče
a ukázat tak své schopnosti i dobrý úmysl. Kri-
tizovat je totiž snadné. Já, z malého podkruš-
nohorského Ostrova, jsem také schopen zkriti-
zovat cokoliv, i to, co bych, vytvořit ani
zkonstruovat nedokázal. Pokud časopis Jez-
dec po dostatečně  reprezentativních reakcích
odpovědných funkcionářů federace opět dává
kritice další místo, vytváří sice prostor pro
někdy potřebnou polemiku, ta se ale vzhle-
dem ke blížícím se volbám, mění na předvo-
lební guláš. Pod heslem - Uhodněte, koho
podporuji, když kritizuji, koho kritizuji...

...Naše malá země má nedostatek osob-
ností a autorit. Je to vidět. Manažerské
a sponzorské se proti odborným určitě přece-
ňují. V politice i všude jinde. Sportovní organi-

zace má sport na prvním místě. Proto autorita
prezidenta federace je nejlépe podpořena
jeho sportovní odborností a vztahem ke spor-
tu a organizačními schopnostmi. Jeho kredit,
sportovní a odborná pověst mají podpořit
autoritu federace a tím celého sportu.
Rozhodně nemá být sportovní svaz pro
osobu, ve sportu zatím nevýznamnou,
prostředkem pro zvýšení její společenské
prestiže...

...Pro každého z nás představuje jezdectví
jinou hodnotu. Pro někoho je skutečně jen
čistým sportem, byť mu ve volném čase věnu-
je vše. Pro jiného je zaslouženě a právem
výdělečnou činností, nebo živností podlože-
nou současnými či minulými sportovními
výsledky. Povolání, vázané na chov, přípravu
a prezentaci sportovních koní je tvrdé
a nesmlouvavé a vážím si všech, kdo se
odvážili do této řeky vstoupit. Jiným, jistě
i u nás, stejně jako všude ve světě, poslouží
sport, včetně jezdeckého jako vstupenka do
jiné společnosti pro toho, komu prozatím ani
majetek takové dveře neotevřel. Jiný pojímá
sport a jeho atributy jen jako prostředky slou-
žící komerci...

...Přeji si, aby komerce sloužila sportu a niko-
liv sport komerci. Přeji si, aby i další generace
dostávaly do vínku stejné, možná idealistické,
ale rozhodně koním oddané informace a doktrí-
ny, které nám předávali vojenští akademici
a které, stejně jako dřív i dnes rádi přebíráme
od těch nejúspěšnějších z celého světa.

Myslím si rovněž, že české jezdectví je
úspěšné. Přeji mu, aby ještě i v dalším
volebním období mohlo pracovat pod stej-
ným vedením, které těmto úspěchům napo-
máhalo a vedení, aby mělo při té práci více
spolupracovníků, nežli jen stranou stojí-
cích kritiků. Aby prostředky, které používá-
me, nedegradovaly ušlechtilé cíle.

V Ostrově 20. ledna 2007 Bohumil Oslík
...redakčně zkráceno, plné znění naleznete

na www.jezdec.cz
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Seriál o seriálech
Český skokový pohár

Druhý díl naší inventury seriálových soutěží
roku 2007 bude patřit Českému skokovému
poháru. Tuto seriálovou soutěž již není třeba
podrobněji představovat a po pěti letech jejího
života ji každý příznivec jezdeckého sportu
dobře zná.

Poslední dva ročníky znamenaly výrazný
posun především v navázání partnerství z Čes-
koslovenskou obchodní bankou. Jednotlivá
kvalifikační kola tak získala jednotný kabát, na
všech kolbištích byla přítomnost generálního
partnera zřetelně vidět a tím výrazně narostla i
společenská prestiž soutěže. Každý vítěz kvali-
fikace obdržel i symbolickou zlatou cihličku, ale
pro vítěze sedmi kvalifikací byla, po vzoru leh-
koatletické Golden League, připravena skuteč-
ná zlatá cihla. Veškeré podrobnosti o loňském
ročníku, ale i o celé historii ČSP, se dozvíte na
internetové stránce www.ceskyskokovypo-
har.cz

V současnosti mají organizátoři ČSP za
sebou jednání o podobě ročníku 2007. Známý
je již i termínový kalendář kvalifikací i finále
letošního roku a s Českým skokovým pohárem
2007 se setkáme na těchto kolbištích: VC Pra-
ha 14. - 15. dubna, VC Brno 5. - 6. května,
VC Ostrava 18. - 20. května,  VC Kolín 26. -
27. května, VC Litomyšl 8. - 10. června,
VC Opava 22. - 24. června, VC Frenštát p.R.
6. - 8. července, VC Stra-
konic 3. - 5. srpna,
VC Hradec Králové 10. -
12. srpna, VC Jemčina 24.
- 26. srpna, VC Plzeň +
Finále 21. - 23. září.

Protože Český skokový
pohár zajímá většinu jez-
deckých příznivců, oslovili
jsme jednoho z čelných
představitelů ČSP Jiřího
Skřivana s žádostí o přiblí-
žení příprav na nadcházející
ročník.

Termínová listina roku
2007 neobsahuje zatím
tradiční Velkou cenu Ústí
n.L. Došlo k nějaké změně
mezi členy Asociace sdru-
žení ČSP?

„Vzhledem k tomu, že
pořadatelé v Ústí nad
Labem odstoupili z organi-
začních důvodů z řad členů
Asociace snížil se tedy také
počet kol.Tedy letos se
koná jedenáct kvalifikací a Ústí n.L. mezi pořa-
dateli není.“

Jaké další změny ČSP chystáte a máte
také nějaké novinky pro diváky?

„Co se týče pravidel ČSP, tak tady se už asi
moc nezmění. Jednotlivý pořadatelé jsou však
zdravě ctižádostivý, tak se můžeme jistě letos
těšit na vysoce sportovní a společenské zážit-
ky při každém kole. I dotace do soutěží, které
dodávají správný soutěžní náboj a diváckou
atraktivitu, budou myslím letos rekordní.“

Spolupráce s agenturou Vera a následně
s ČSOB pokračuje dobře?

„Jsme naladěni na stejnou notu, máme stej-
ný cíl. Spokojenost diváka, plné ochozy, kvalit-
ní zázemí ale i sportoviště jsou na prvním mís-
tě. Dodatek ke smlouvě pro rok 2007
s agenturou Vera ještě není na světě, ale mys-
lím, že vše proběhne hladce a my budeme
moci včas informovat veřejnost o novinkách,
které má Vera připraveny.“

Kolikrát uvidíme ČSP i v TV?
„To je také otázka pro představitele agentu-

ry Vera P. Bělohradského. Podle naší smlouvy
by se ČSP měl objevit minimálně ve sportov-

ním zpravodajství TV Prima. Společně ale
děláme kroky, aby se ČSP vysílal na sportov-
ním kanále ČT 4. Jak se nám to podaří uvidí-
me v průběhu sezóny.“

A nyní poněkud na jiné téma. Jste jedním
z kandidátů na post Prezidenta ČJF. Voleb-
ní Konference se blíží. Víte už kdy se bude
konat?

„To zatím nevím.“
Máte připraven nějaký cestovní program

po oblastních Konferencích ČJF, kde byste
osobně představil Vaše budoucí vize řízení
ČJF a případných změn, které si myslíte že
jsou důležité?

„Jsem připraven, že budu objíždět oblastní
konference představovat svoje plány.“

Můžete s nějakými svými myšlenkami
seznámit již nyní prostřednictvím Jezdce
odbornou jezdeckou veřejnost?

„Pokusím se alespoň ve stručnosti vybrat
některé nejdůležitější teze mých představ, ale
předem podotýkám, že s kompletním předsta-
vením mých předvolebních představ se mohou
zájemci seznámit na internetové adrese výcho-
dočeské oblasti ČJF www.vco-cjf.cz

A nyní k tomu hlavnímu. Předem bych chtěl
říci, že se mi nejedná o žádný zisk „funkce“,
ale chtěl bych letošního volebního roku využít
k nastartování změn budoucího vývoje ČJF.

Pro ty čtenáře, kteří by mě
snad neznali. Moje stáj
Manon sídlí v Litomyšli. Je
mi 39 let, jsem ženatý a
mám tři děti. Aktivně soutě-
žím ve skákání od roku 1980
a jsem i členem reprezentač-
ního týmu. Mám za sebou
organizátorské zkušenosti
z pořadatelství Galavečerů
jezdeckého sportu, které
zahájily svoji historii v Lito-
myšli a pořádaly se zde
tuším sedm let. Pořadatelsky
jsem se spolupodílel i na
organizaci CSIO 2004,
v roce kdy mu hrozilo zruše-
ní po odstoupení původního
partnera ČJF.

Jsem spolutvůrcem ideje
Českého skokového poháru
a v rámci Velké ceny Lito-
myšle také od počátku jeho
vzniku pořádáme jeho kvali-
fikační kolo. Aktivně pracuji
ve skokové komisi ČJF.

Mým hlavním krédem je že úkolem ČJF je
řídit a hledat cesty rozvoje jezdeckého sportu.
K tomu to cíli však bude podle mého soudu
nezbytná změna Stanov ČJF. I když o mnoha
změnách mám jasnou představu, chtěl bych
aby se do sestavování nových Stanov ČJF
zapojila co nejširší odborná veřejnost. K tomu
je nezbytné aby komise měly ne jen „poradní“
ale určitě „rozhodný“ hlas. VV ČJF by se tak
měl stát pouze „akademickým“ orgánem kon-
trolujícím činnost komisí.

K těmto závěrům mě dovedla moje několi-
kaletá činnost ve skokové komisi. Naše komise
složená z lidí, kteří by snad mohli být považo-
váni za odborníky, může pouze sestavit „návrh“
a tento návrh VV ČJF buď schválí či neschválí.
Něco navíc podléhá kompetenci Rady ČJF a
tak je ještě předkládáno Radě. Všude můžou
být naše původní návrhy a úmysly pozměňová-
ny a leckdy je výsledek zcela rozdílný od
původního návrhu. V konečném zúčtování pak
VV ČJF veškeré neúspěchy přenáší na odbor-
nou komisi a věci podařené ventiluje jako
vlastní. Podle mého soudu by měl být systém
zcela jasný. Pokud s jakoukoliv částí návrhu

VV z věcného hlediska nesouhlasí, měl by být
návrh s těmito připomínkami vrácen odborné
komisi k přepracování, ale rozhodně ne VV
přepracováván či dokonce smeten ze stolu.

S tím zcela souvisí i právo komisí zcela
samostatně nakládat se svým pevným rozpoč-
tem a měly by si být svými hospodáři. Rozho-
dovaly by i o kalendáři národních a mezinárod-
ních závodů a národních šampionátů.

Komise by se měla určitě skládat ze zástup-
ců oblastí, jejichž vzájemné propojení vidím
jako nezbytné. Z oblastí by však měl mít mana-
žer komise právo si své spolupracovníky
vybrat sám a ne na doporučení dalších komisí,
Konferencí či VV.

Mediální prezentace
Jako naprosto nedostatečnou vidím sebep-

rezentaci jezdectví. Ustavení Mediální komise,
jejíž zřízení již několikrát selhalo vidím jako jed-
nu z priorit. Odpovědnost za mediální propaga-
ci je jednou z nejdůležitějších činností ČJF.

Rekreační a vrcholový sport
Ke škodě nás všech vidím velké rezervy

v podchycení zájmu široké jezdecké veřejnosti
v oblasti rekreačního a hobby sportu.
Ve vypracování jednoduchých pravidel pro
hobby dny a veřejné treninky vidím cestu k lep-
šímu podchycení zájmu velmi širokých vrstev
stávající povinnosti organizátorů soutěží do
stupně  -L-.

Na druhé straně bych nebyl tak velkorysý
v pořádání evropských šampionátů pokud
nemají naši reprezentanti šanci na úspěch.
Podařený šampionát nám sice zajistí pochvalu
od FEI, ale současně je mediálně až skandál-
ní, pokud se žádný český reprezentant k šam-
pionátu na našem území nekvalifikuje či při
startu vůbec nikdo z našich ani průměrně neu-
spěje.

Finance
Jako řadový člen ČJF jsem určitě spokojen

s vyrovnaným rozpočtem našeho současného
vedení. Z ČJF by si mohla v této oblasti vzít
příklad i vláda ČR.

V celkovém systému přerozdělování financí
však vidím značné disproporce. Zcela jednodu-
še. Určitě bych prosazoval, aby vybrané pení-
ze z jednotlivých disciplin opět připadly jednot-
livým disciplinám. Příspěvky z ČSTV (Sazka)
by pak měly být procenticky rozdělovány mezi
jednotlivé discipliny.

Generální partner
Absenci generálního partnera ČJF pak vidím

jako zcela prioritní úkol pro nového prezidenta
ČJF. Myslím, že i na tomto poli mám již několik
úspěšných zkušeností. Vedle tohoto partnera
si pak myslím, že ČJF nedostatečně využívá
hledání zdrojů ve státních a evropských fon-
dech. ČJF by měla mít ve svých řadách speci-
alistu na tuto problematiku, který by mohl pra-
covat nejen ve prospěch ČJF jako celku, ale
mohl by pomoci k orientaci v této problematice
i jednotlivým oblastem či subjektům.

Na závěr se snad jen pokusím o shrnutí
mých nejdůležitějších programových tezí:

1) Iniciovat změny ve Stanovách, v systému
vedení ČJF - přenést odpovědnost, ale také
práva na manažery (odborníky) jednotlivých
komisí.

2) Dát komisím právo rozhodné a ne pouze
poradní.

3) Nastolit jasná pravidla, směry a transpa-
rentnost v otázce hospodaření s finančními
prostředky na úrovni ČJF i v jednotlivých
oblastech.

4) Zásadní řešení otázky vzdělávání na
všech stupních ve všech odvětvích jezdectví.

5) Podpořit a dát směr rozvoji rekreačního
ježdění.

6) Zásadní obrat v otázce medializace jez-
dectví.

7) Získání finančních prostředků z jiných
zdrojů než členských příspěvků a ČSTV.

Děkuji zpravodaji Jezdec za poskytnutý pro-
stor a nashledanou na oblastních konferencích
ČJF.“
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Carido Cup a Cena Lamborghini
Druhým seriálem, jehož vznik poněkud

překvapivě na sklonku roku oznámila sleč-
na Petra Plachá je seriál skokových a dre-
zurních kvalifikací, který měl záměr vyústit
v grandiózní finálové střetnutí na Letenské
pláni. Na počátku ledna oslovil naši redakci
pan Michal Špaček, který nás požádal
o představení prvního kola tohoto seriálu.
Ten byl nejprve představen jako Carido
Cup, ale nyní byl jeho název pořadateli
změněn na Seriál portálu vseprokone.cz
První kvalifikace se bude
konat v neděli 1. dubna
v rámci 1. ročníku Lam-
borghini Praha Parkur Cup
halových skokových závo-
dů v Hradištku u Sadské
ve středisku Jezdecké
školy Equus Kinský. Zají-
maly nás nejen podrob-
nosti okolo celého připra-
vovaného seriálu, ale
právě i vše kolem samot-
ného prvního kola. Proto
jako první dostal slovo pan
Michal Špaček:

„Závody, v rámci kterých
se pojede i prvá kvalifikace
Seriálu portálu vseproko-
ne.cz, pořádá naše jezdec-
ká společnost Equinenter
a TJ Equus Kinský. Pro
partnerství na závodech
jsme získali atraktivního
partnera firmu Lamborghini
Praha, která se na českém
trhu stará o distribuci auto-
mobilů značky Lamborghiny
a Bentley. Při závodech budou vypsány tři
soutěže. Zahajovací skákání postupné obtíž-
nosti do 120 cm se žolíkem, skok -S- a závě-
rečné -ST-. Hlavní soutěž ponese název
Cena společnosti Lamborghini Praha a bude
při ní rozdělena dotace cca 60 000,- Kč.
Maximální počet účastníků je limitován 65
koňmi (jeden startující max. 2 koně v soutěži,
55 startovních pozic je volných, pořadatel si
vyhrazuje právo 10 divokých karet). Soutěž
-S- pak bude prvním kvalifikačním kolem se-
riálu. Pokud mám dobré informace tak jedním
ze společných rysů kvalifikací bude obtížnost
-S-, dotace 50 000,- Kč (pro vítěze 30 000,-
Kč) a maximální počet účastníků 60 dvojic.

Jezdci se budou moci přihlašovat pro-
střednictvím námi provozovaného serveru na
adrese www.equinenter.cz od začátku břez-
na 2007. V průběhu února
však někteří špičkoví jezdci
dostanou od nás pozvání
a ještě musíme dotvořit
systém uzávěrky přihlášek
tak, abychom zajistili kvalit-
ní startovní pole, ale sou-
časně umožnili start široké-
mu poli jezdců.

Předpokládám, že
společnost Lamborghi-
ni má zájem na vysoké
společenské úrovni.
Jak bude pro závody
připraveno středisko
v Hradištku?

Společnost Lamborghini
se na závody svědomitě
připravuje a pro diváky zde
bude připravena prezenta-
ce luxusních automobilů
obou značek. Pro vítěze
závodu a pro jednoho
z vylosovaných diváků pak
bude připravena VIP vstu-
penka na Lamborghini
show, která se bude konat
v létě na mosteckém okru-

hu a při které si bude moci VIP host zkusit
i absolvovat improvizovaný závod ve voze
značky Lamborghini.

Samotná hala v Hradištku bude do termínu
závodů vybavena tribunou pro 300 diváků
a dostavuje se i čelní dvoupodlažní tribuna
pro významné hosty, ve které bude i místnost
pro rozhodčí. Připravujeme i doprovodný pro-
gram. Mohu snad prozradit, že hlavními účin-
kujícími bude nejen drezuristka L. Půlpánová,
ale i R. Štipka s ukázkou Španělské školy.

Na Letné to nebude
V Hradištku bude tedy

seriálová soutěž portálu
vseprokone.cz, která by
měla vyvrcholit podzimním
finále na Letenské pláni,
zahájena. S otázkou jak
daleko je zkompletování
celého seriálu a co nového
se událo od našeho první-
ho rozhovoru před Vánoci
jsme se obrátili na autorku
celého projektu Petru Pla-
chou.

Musím hned v úvodu
říci, že zásadní změnou je,
že na Letenské pláni finále
nebude. Bohužel Letenská
pláň se v průběhu roku
2007 stane staveništěm
a zahájena zde má být
stavba další etapy pražské-
ho okruhu, který svede
dopravu z Letné do tunelu
pod Stromovkou. Z tohoto
důvodu nám již byl proná-

jem pláně zamítnut. Dostali jsme se tak do
problematické situace a zatím to podle prvních
kontaktů vypadá, že by se Finále mohlo konat
na Císařském ostrově v areálu In Expo Group.

Již je znám termín finále?
První finále se pojede ve dnech 22.-23. září.
V tomto termínu je však plánováno

i finále Českého skokového poháru
a výstava Kůň v Lysé n.L. Nebude sou-
běh s tak významnými akcemi problé-
mem?

Neměl by být. Již teď máme myšlenku na
propojení akcí. 

Původně se měl seriál jmenovat Carido
Cup, nyní to je Seriál portálu vseproko-
ne.cz. Co se skrývá za těmito názvy?

Carido je můj kůň, lipicán a i naše společ-
nost, provozující internetové stránky

www.vseprokone.cz nese
název Carido Horses.

Jaké budou kvalifikač-
ní podmínky?

V průběhu tvorby pra-
videl seriálu jsme ustou-
pili od kvalifikačních kol
pro drezurní jezdce
a k finále se budou moci
přihlásit všichni ti, kteří
v průběhu roku absolvují
soutěž Sv. Jiří nad 56%
bodů. U skokanů bude
pět kvalif ikačních kol
a zde se systém bodové-
ho zisku v jednotlivých
kolech ještě dotváří. Star-
tovní pozice ve finále
však především u skoka-
nů budou omezené
a uvažujeme o 50 star-
tovních pozicích.

Každý jezdec s jedním
koněm?

To zda se bude omezen
start jezdců s jedním, dvě-
ma či třemi koňmi ještě
není zcela jasné.

Již víte o dalších místech kvalifikací?
Zatím jsme dohodnuti s pořadateli v Mari-

ánských Lázních, kde by se kvalifikace kona-
la na přelomu dubna a května. Další by byla
v rámci jarní výstavy na Císařském ostrově,
dále při CSI* v Hradci Králové a o poslední
kvalifikaci jednáme s pořadateli ve Svinčicích
u Mostu

Podle kalendáře vám však tak tři kvalifi-
kace vychází na poměrně časný jarní ter-
mín, jedna do prostřed června a jedna na
konec července. Nebude mezi kvalifikace-
mi a finále příliš velká pauza?

V pauze bych neviděla problém. Kvalifi-
kační kolo ve Svinčících se pojede v polovině
července. 

Jaké finanční krytí máte zajištěno?
Pro jednotlivé kvalifikace je to 300 000,-

Kč. Předpokládáme, že každá kvalifikace by
měla dotaci 50 000,- Kč a kvalifikace v rámci
CSI* pak 80 000,- Kč.

Pro samotné finále uvažujeme o cca
1 000 000,- Kč. V obou by se soutěžilo buď
o osobní vůz, či o přívěs na dva koně a zby-
tek by byl rozdělen mezi umístěné.

Jak by mělo finále vypadat?
V každém případě se bude jednat o dvou-

kolový závod. V drezuře to bude úloha Sv.
Jiří a v neděli pak volná jízda úrovně -ST-, ve
skákání dvoukolová soutěž -S* + S**-. V rám-
ci skokových závodů pak připravujeme ještě
atraktivní soutěže jako je zrcadlové skákání
a další. Samozřejmostí bude doprovodný pro-
gram.

Jak vidíme, má ještě celý seriál plno
neznámých. Je již vše schváleno ČJF?

Zatím nemáme všechno potřebné pohro-
madě, ale na celém dotvoření všech potřeb-
ných administrativních náležitostí nám je
radou nápomocna sekretářka pražské oblasti
ČJF paní I. Hůlková.

Děkujeme za rozhovor.

V neděli 21. ledna oslavila 85. narozeni-
ny mnohonásobná mistryně republiky
a zasloužilá drezurní trenérka paní Helena
Benešová. Vedle významných úspěchů
v sedle, vychovala i několik generací mla-
dých drezuristů. Helena Benešová byla
i celoživotní trenérkou svého syna Zdeňka
Beneše, který po 15ti mistrovských titulech
v její trenérské práci pokračuje. Přejeme
mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Blahopřejeme...

Pozvání do Humpolce
Jak jsme již uvedli v minulém Jezdci

ČJF, komise všestrannosti, komise spřeže-
ní a společnost Soutěže podkovy pořádají
3. února ve Spolkovém domě v Humpolci
od 20.00 hodin slavnostní galavečer, při
kterém budou vyhodnoceni nejlepší jezdci
a koně roku 2006 v disciplinách všestran-
nost a spřežení.

Vystaven bude i Dunajsko-alpský pohár,
který získali naši jezdci při vítězství v Sau-
muru. Večer bude moderovat F. Petřík
a organizátoři chystají pro účastníky i jedno
zcela nové překvapení.

Vstupenky na Galavečer si můžete zajis-
tit na tel.: 724 002 344 u L. Vrátného.

Spřežení v hale
Nápad uspořádat soutěže spřežení

v hale zjevně padl na úrodnou půdu. Po
ohlášení seriálové soutěže halových závo-
dů spřežení, uspořádají další zápřahové
halovky JK Zubří a JK Loučky. Příznivci
spřežení se sejdou 10. února od 13 hodin
v hale JO Slovanu Frenštát p. R. Na pro-
gramu jsou jedno a dvojspřeží pro teplo-
krevné, ale i chladnokrevné koně. -jge-



SPORT REPORTÁŽE

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

Inzerce
● Prodám použité koňské přepravníky s SPZ i bez, možná

výměna nebo odkup vašeho přívěsu. Tel.: 777 879 980

Jezdecké plesy
● Jezdecký bál karlovarské

oblasti se koná 24. února
v restauraci V dolíčku v Chebu-
Hájích. Vstupenky si můžete
rezervovat na tel.: 721 462 416
(M. Šímová)

● JO Srnín a Stáj Papoušek
pořádají 28. jezdecký ples, kte-
rý se koná 3. února od 20.00
hodin v Zámecké jízdárně
v Českém Krumlově. V rámci
plesu proběhne i vyhlášení
ankety o nejúspěšnějšího
koně, jezdce a pořadatele
oblasti a o objev sezóny v dět-
ské kategorii. Předprodej vstu-
penek na tel.: 602 862 723,
607 943 134, 728 631 902.

VFU Brno ŠZP Nový Jičín zve všechny chovatele, sportovce
a příznivce koní na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S NABÍDKOU
KONÍ K PRODEJI. Akce se koná v sobotu 10. března od
11.00 hodin. Předvedena budou hříbata po hřebci FEDER-
WEISSER, koně k prodeji s ukázkou skoku ve volnosti a vol-
ně přístupné budou všechny stáje. Občerstvení zajištěno.

Jubilejní
Lipsko

Už po desáté byl zasvěcen
moderní veletržní areál jezdeckému
sportu. Vedle westernových soutěží
se jezdily kvalifikace Světového
poháru ve skákání i ve spřežení
a nově také kvalifikace na dre-
zurní Kapmann Cup. Kolbiště
pro 8 000 diváků bylo na sobotu
a neděli vyprodané už dva měsí-
ce dopředu. Parkury Franka
Rothembergera byly velmi tech-
nické a dokonale prověři ly
schopnosti zúčastněných.

Kvalifikace na Velkou cenu se
jezdily tentokrát dvě. V zajímavé
páteční klasické stopětačtyřicítce
na čas, zvítězil domácí eskamotér
Heindrich Hermann Engemann
s 13letým valachem ABOYEUR W,
o 30 setin vteřiny před charismatic-
kým Švýcarem Markusem Fuchsem
na 12leté LA TOYA III. Třetí o další
3 desetiny byl Otto Becker se
14letým LIMBO, těsně před Raku-
šanem Thomasem Frühmannem na
famózním THE SIXTH SENSE.

Sobotní druhá kvalifikace byla na
ostří nože. Obtížná a změřená.
Mnozí jezdci zde využili možnosti
startovat na druhých koních.
Z padesáti čtyř účastníků zůstalo
bezchybných jen pět dvojic
a v rozeskakování se prezentoval
výkvět německého i světového jez-
dectví. První se objevila Meredith
Michaels - Beerbaum na 12letém
LE MANS 8 a byla úžasná, s nulou
za 49,26 vteřiny. Svého koně si pak
pochvalovala. „LE MANS není
SHUTTERFLY ani CHECKMATE,
je to super skokan, ale také velmi
pomalý a na koně jako KÜCHEN-
GIRL nemá šanci. Tohle byl ale ten

nejlepší parkur, jaký jsem kdy na
něm zajela.“ Její švagr, skoková
legenda Ludger Beerbaum
s 11letým ryzákem COULEUR
RUBIN byl dokonalý, neudělal chy-
bu a jeho čas se zastavil na 43,98.
Z druhého místa byl však zklamaný.
Světová jednička, Marcus Ehning
předvedl poprvé po přestávce od
MS 10letou NÖLTES KÜCHEN-
GIRL a ve velkém stylu. Jeho bra-

vurní jízda zvedla diváky ze seda-
del (0/43,32). Byl nepřekonatelný
a zbývající dva účastníci, Ulli Kirch-
hoff a Holger Wulschner s vědomím
zítřejšího závodu, ani nešli na start.
Za toto vítězství, dostal Marcus
Ehning na tiskové konferenci, od
sponzora soutěže zlatou cihlu. Star-
toval zde také norský matador Geir
Gulliksen s 11letým L’ESPOIR, se
kterým se v srpnu Ludger Beer-
baum umístil na MS na 5. místě.
Pohledný výkon s jednou chybou
však stačil jen na 23. příčku.

I v nedělní, nejdůležitější soutěži
celého konkůru dominovali Němci.
Na startu se představilo čtyřicet
závodníků a jedenácti z nich se
podařilo dostat do rozeskakování.
Hned ten první, R.-G. Bengtsson na
MC KINLEY ze Švédska byl vůbec
nejrychlejší, ale jen za cenu dvou
shození. Ulrich Kirchhoff na CARI-
NO 188 (Cassini I) zúročil odstou-
pení ze včerejšího rozeskakování
a po skvělém výkonu nakonec
obsadil čtvrté místo. Rychlejší sice
byli Thomas Frühmann a Ludger
Beerbaum, ale oba s jednou chy-
bou. Pia-Luise Aufrecht udělala
chyby dvě. Marko Kutscher
s 15letým Contendrem CONTROE,
bez chyby a o tři desetiny rychleji
než Kirchhoff - třetí místo. Suverén-
ní Marcus Ehning s loňským vítě-
zem Světového poháru SANDRO
BOY, o 2 vteřiny rychlejší - druhý.
To byla velká výzva pro Meredith
Michaels-Beerbaum s dalším Con-
tendrem CHECKMATE, ale tento-
krát po jednom shození obsadila až
sedmé místo. Poslední startující
Christian Ahlmann se 14letým hol-
štýnem CÖSTER, byl po úchvat-
ném, bezchybném výkonu o dvě
desetiny nejrychlejší.

„Je to můj úplně první světový
pohárový úspěch tak jsem velmi
šťastný“ usmíval se Christian Ahl-

mann poté, co ukládal do peněžen-
ky cenu pro vítěze 21 200 euro.

V drezurních soutěžích jak GP
tak GPS dominoval 33letý Ludwig
Zierer na 11letém oldenburském
hřebci WELTINO (Welt Hit II).
V GPS byl těsně druhý, velmi
korektně působící, několikanásobný
mistr bývalé DDR Jochen Vetters na
13letém, ve východní části Německa
odchovaném valachu FANANO (Fis-

herman / Wingolf).
Světový pohár po 8. kole
1. Christian Ahlmann (78) 2.

Beat Mandli (64) 3. Albert Zoer
(50) 4. Meredith Michaels-
Beerbaum (48) 5. Judy-Ann
Melchior (44) 6. Gerco Schro-
der (42) 7. Rene Tebbel (42) 8.
Michael Whitaker (39) 9.

Patrick McEntee (34) 10. Steve
Guerdat (30) 11. Leopold Van
Asten (30) 12. Marcus Ehning (28)
13. Jos Lansink (27) 14. Eugenie
Angot (27) 15. Markus Beerbaum
(25) 16. Tony Andre Hansen (25)
17. Marco Kutscher (24) 18. Alois
Pollmann-Schweckhorst (23) 19.
Edwina Alexander (23) 20. Malin
Baryard-Johnsson (21). 

Podrobnosti naleznete na 
www.partner-pferd.de

Václav Dvořák -  Lipsko

Voltižní večer
v Drásově

TJJ Lucky Drásov pořádá slav-
nostní vyhlášení Voltižního jezdce
roku 2006 a vyhodnocení Českého
voltižního poháru za rok 2006.
Večer proběhne 17. března v Drá-
sově, zahájení v 18.00 hod. Pořa-
datelé se také rozhodli vyzkoušet
veřejnou anketu a chtějí pomocí
SMS hlasování zvolit Voltižní
osobnost roku 2006. Osobností
může být kdokoliv (jezdec, trenér,
majitel, lonžér, organizátor.).

Hlasovat můžete: pošlete SMS
na tel.číslo 900 15 08 ve tvaru VOL-
TIZ mezera PRIJMENI mezera
JMENO (př. VOLTIZ NOVOTNY
PETR). Cena jedné této SMS je 8,-
Kč včetně DPH. Z každé SIM karty
(telefonního čísla) můžete zaslat
pouze 5 hlasů. Hlasovat můžete od
28. ledna do 28. února.

Mezi autory došlých SMS zpráv
bude rozděleno 10 vstupenek na
CVI** Brno 2007. Padesátá zaslaná
SMS získá vstupenku na MS ve
voltiži, které bude v roce 2008
v Brně.

Informace na www.luckydrasov.cz
nebo na tel.: 602 849 321.

V Praze na Trojském ostrově
se 20.-21. ledna konaly halové
závody se soutěžemi až do
úrovně -S-. Dvakrát byl v -S-
úspěšný P. Doležal na TASHI
DELAY a IRLANDA ze stáje
Vondráček a třetí závěrečné
-S- vyhrál A. Opatrný na CAT-
SKILLS (foto).

Přijmeme do odchovny
jednoho hřebečka a tři
kobylky ročník 2006.

Hřebčín Suchá
Tel.: 606 601 101
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Výsledky
Praha - Císařský ostrov 20.-21.1. hala -

Z- (50) 1. Zvára - LIZARAZU (JS Císařský
ostrov), -ZL- (62) 1. Rosická - CANTA (JS
Císařský ostrov), -L- (22) 1. Zvára - MACA-
RENA (JS Císařský ostrov), 2. Straková -
LIPAN (Straka Němčovice), 3. Doležal -
ARÁLIE (Stáj Vondráček), -S- (5) 1. Doležal
- TASHI DELAY (Stáj Vondráček), 2. Char-
vátová - FRANCIE 1 (JS Strážiště), 3. Pavlin
- GABARDEN (Alika Čelčice), - ZL- (24) 1.
Rosická - ACOR (JS Císařský ostrov), -L-
(37) 1. Papoušek K. - LAVA LIT (JO Srnín),
2. Luža - LAND REBEL-S (Schneider), 3.
Mikysková - IRLANDA (Stáj Vondráček), -S-
(18) 1. Doležal - IRLANDA (Stáj Vondráček),
2. Papoušek K. - LAVA LIT (JO Srnín), 3.
Zvára - CELESTA KALEK (JS Císařský ost-
rov), -S- (11) 1. Opatrný - CATSKILLS (Opa-
trný Hořovice), 2. Chudyba - FELICITAS, 3.
Papoušek K. - ROY BOY (oba JO Srnín).

Předplatné pro rok 2007
Opakujeme informaci o předplatném pro rok 2007. Od čtenářů, kteří v tomto čísle obdrželi složenku, zatím nedorazila platba pro rok 2007. S předplat-

ným XV. ročníku Jezdce si můžete objednat jubilejní X. edici Jezdecké ročenky. Předplatné 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2007 zůstává nezměně-
no. Pro čtenáře v ČR je 500,- Kč resp. 650,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska, zaplatí 1090,- Kč, čtená-
ři v zámoří 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce
dostáváte. Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem: č.ú. je 124577389/0800  ČS - Praha 9.


