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Galaveãer v Humpolci
V sobotu 3. února se v Humpolci opět
rozeběhnul kolotoč slavnostních vyhlášení
nejlepších Jezdců, Koní i Osobností uplynulé sezóny. Jako každý rok první v řadě
disciplin vyhlašovaly své nej Komise spřežení a všestrannosti. Vedle všech důležitých tváří z oblasti těchto disciplin se slavnostního vyhlášení zúčastnila, buď jako
oceňovaní, či jako vzácní hosté, celá řada
osobností našeho sportovního či politického života. Přítomen byl prezident ČJF Jar.
Pecháček, starosta města Humpolce
J. Kučera, primátor Pardubic J. Deml,
senátor M. Štěch a další.
Slavnostní večer otevřelo přímo v sále
čtyřspřeží shetlandských pony, které dvojími dveřmi, pouze o 6 cm širšími než kočárek, protáhnul do sálu J. Kočovský. To při-

vezlo do humpoleckého Spolkového domu
nejcennější trofej nejen roku 2006, ale
doposud i celé historie českého sportu
spřežení. Jedná se o Alpsko-dunajský
pohár a společně s ním byla na kočáře
i trojice jezdců M. Jirgala, A. Soukup a
J. Nesvačil ml., kteří se v roce 2006 ve francouzském Saumuru o jeho zisk zasloužili.
A pak již moderátor F. Petřík, který
v úvodu vzpomenul na svoji dlouholetou
kolegyni u mikrofonu M. Barešovou, roztočil kolotoč slavnostních ceremoniálů. Ty
Vám přinášíme nejenom ve stručném souhrnu, ale i v první fotografické reportáži
roku 2007, která zahájila i naší práci na
nové, jedenácté Jezdecké ročence.
Po předávání celé řady čestných
a výkonnostních odznaků ČJF byly jako

první vyhlášeny výsledky Českých pohárů
spřežení. Mezi jednospřežími zvítězil
T. Barták ml. (Barták Nahoruby) před
J. Konířem (Hrádek) a J. Exnarem (Favory
Benice
Mezi dvojspřežími si v roce 2006 nejlépe
vedl M. Jirgala (Afrodita Němčice), před
J. Nesvačilem ml. (NH Kladruby n. L.) a
L. Jirgalou (Afrodita Němčice, nyní Hřebčín
Albertovec). Čtyřspřežím kraloval P. Vozáb
(NH Kladruby n. L.) před J. Nesvačilem st.
(Favory Benice) a Z. Jiráskem (Robousy).
Na závěr ceremoniálů spřežení byla jako
nejlepší přísedící roku 2006 oceněna
E. Pecharová (Afrodita Němčice - M. Jirgala).
Část všestrannosti otevřela připomínka
nejlepších jezdců a koní v soutěžích KMK.
(Pokračování na str. 4)

Tři vítěze Alpsko-Dunajského poháru i s jejich trofejí přivezlo až do sálu čtyřspřeží shetlandských pony J. Kočovského

Desátá Jezdecká ročenka
Vážení čtenáři, Ti z Vás, kteří jste příznivci Jezdecké ročenky, jste se v dnešním čísle konečně dočkali a desátou Ročenku
držíte v rukou. Oproti předchozím letům vyšla Jezdecká ročenka 2006 o 14 dní později a toto mírné zdržení bylo zaviněno především poněkud složitější prací při zajištění sponzorské podpory Ročenky. Doufám, že vám Jezdecká ročenka 2006 čekání
vynahradí a že si nad jejími stránkami příjemně připomenete důležité okamžiky roku 2006.
Cyril Neumann

SPORT

REPORTÁŽE

Dvakrát World Cup
CSI-W Amsterodam
Amsterodam, město květin, vodních
kanálů a uměleckých galerií, hostil zájemce
o weltcupové kvalifikační body ve skákání
25. 1. - 28. 1. Nepřijeli sem úplně všichni,
protože souběžně probíhal i prestižní
a bohatě dotovaný konkúr v Zürichu.
Poměrně obtížný parkur obsahoval
několik technických pasáží, ale stejně se
přes něj bez penalizace dostalo čtrnáct
dvojic. Rozeskakování drželo v napětí
vyprodanou kongresovou halu až do samého závěru. Nakonec se radoval vítěz z Londýna Marcus Beerbaum, s 15letou oldenburskou klisnou LEENA (Lord Liberty).
Druhý skončil Brit Mark Armstrong a 10letá
THESAURA (Darco) a třetí byla švédská
příležitostná manekýna Malin BaryardJohnsson na BUTTERFLY FLIP (Robin Z).
Čtvrtý, nadaný Němec Daniel Deusser,
s 10letým hř. AIR JORDAN Z (Argentinus),
kterého ještě nedávno jezdil Rodrigo Pessoa. Na páté příčce skončil Ital Juan Carlos Garcia s úžasným 19letým LORO PIANA ALBIN III (Hidalgo de Riou) a šestý
Alois Pollmann-Schweckhorst s 15letou
holštýnkou CANDY.
Marcus Beerbaum své vítězství okomentoval: „Bylo to rychlé rozeskakování a dva
jezdci byli ještě rychlejší než já. Heinrich
Hermann Engemann a Albert Zoer, ale
oběma spadnul poslední skok. Bylo to velmi těsné, rozdíl mezi prvními byl malý.
LEENA byla výborná.“
Ještě ze sedla volal do Zürichu manželce Meredith. Nyní to v Las Vegas bude
v podstatě rodinná záležitost, protože oba
už teď mají dost bodů a jsou kvalifikováni
do finále World Cup. K tomu ještě LEENA,
stejně jako manželčiny koně SHUTTERFLY a CHECKMATE patří Nancy Clarke,
majitelce Octavia Farms v USA. „To bude
skvělé předvést je v Las Vegas.“ poznamenal.
Velkou Cenu získal domácí Maikel van
der Vleuten na 10leté AUDI’S PARMALA
DOUCHE (Mr. Blue), druhý byl Ben Schröder na KWPN hřebci BMC RUBERT
R (Mermus R).
Manželé Beerbaumovi měli vůbec velmi
úspěšný víkend. Meredith vyhrála na
CHECKMATE v Zürichu Mercedes Swiss
Master a jako první cenu si odvezla osobní
automobil Mercedes.
Podrobnosti jsou na stránkách:
www.jumpingamsterdam.nl a na:
www.swisslifecsi.ch

CSI-W Bordeaux
Protagonisté skokového Světového
Poháru se z Amsterodamu přesunuli do
jihofrancouzského Bordeaux (1. - 4. 2).
Konkurence byla excelentní a snad proto
byl tentokrát parkur Franka Rothembergera
velmi náročný. Bez chyby se přes jeho
nástrahy podařilo dostat ze zúčastněných
hvězd, jen pěti jezdcům.
Do rozeskakování jako první nastoupil
domácí matador Michel Hecart, na
11letém hř. ITOT DU CHATEAU (Le Tot
de Semilly). Zajel hodně riskantně
a k radosti publika nic neshodil. Po strhujícím výkonu, byl stejně bezchybný a ještě
o vteřinu rychlejší i další Francouz, Michel
Robert na 13letém GALET D’AUZAY (Le
Prince de Thurin). Obratný valach MAC
KINLEY (Goodwill), vedený v Německu
působícím Švédem Rolf-Goran Bengtssonem, shodil hned zkraje, zvolnil a nakonec
to stačilo na pátou příčku. Další startující,
Němec Ulrich Kirchhoff s holštýnem

CARINO (Cassini I), jel sice rychleji, ale
bohužel ani on se nevyvaroval jednomu
shození - čtvrté místo. Všechno bylo
v rukou jeho krajanky Meredith MichaelsBeerbaum na 14letém hanoverském
SHUTTERFLY (Silvio I). Trať proletěla
v ďábelském tempu o tři setiny sekundy
nejrychleji , ale jen za cenu chyby na
posledním skoku. Nakonec skončila za
oběma domácími reprezentanty třetí.
Skvělý stylista, 58letý Michel Robert je
velmi respektovanou osobností skokového
sportu. Doma má úctyhodnou sbírku medailí. S týmem získal dvě bronzové na OH
v Soulu a v Barceloně, z MS si odvezl
kromě zlaté, stříbrné a bronzové s družstvem, také stříbrnou a bronzovou individuální. Na své první olympiádě v Mnichově
1972 startoval ještě jako militarista. Ve své
kariéře jezdil několik nezapomenutelných
koní, jako Ideal de la Haye, Grand Coeur,
La Fayette, Nonix, Miss San Patrignano,
Auleto, Galet d’Auzay.
Vyhrát kvalifikaci WC se mu před tím
podařilo jen jednou, před 15lety právě
v Bordeaux. Příjemné překvapení základního parkuru, byl další britského z klanu Whitakerů, teprve 17letý Wiliam s klisnou svého strýce Michaela ARIELLE, který po
pohledném výkonu přešel s jednou lehkou
chybou.
Velkou Cenu vyhrál Tim Stockdale
(GBR) na holštýnské klisně FRESH
DIRECT CORLATO, před Ludgerem Beerbaumem (GER) s hanoverským valachem
ENORM. Třetí skončil Beat Mändli (SUI)
a 10letý val. IDEO DU THOT.
Příští kolo je už 8.-11. února ve španělském Vigu.
Pořadí před posledními třemi kvalifikacemi: 1. Christian Ahlmann (82) 2. Beat
Mandli (64) 3. Meredith Michaels-Beerbaum (63) 4. Albert Zoer (56) 5. Michael
Whitaker (50) 6. Markus Beerbaum (45) 7.
Judy Ann Melchior (44) 8. Gerco Schröder
(42) 9. Rene Tebbel (42) 10. Patrick Mcentee (42) 11. Malin Baryard-Johnsson (36)
12. Alois Pollmann-Schweckhorst a Marcus Ehning (34) 14. Eugenie Angot (34)
15. Marco Kutscher (33) 16. Steve Guerdat
(30) 17. Daniel Deusser a Leopold van
Asten (30) 19. Mark Armstrong (28) 20.
Jos Lansink (27).
Podrobnosti najdete na webové stránce:
www.jumping-bordeaux.com
Václav Dvořák

Wintertour
v Kreuthu
Naši skokoví jezdci zahájili sezónu i na
mezinárodním poli a od úterý 30. ledna se
jich celá řada zúčastňuje halové 14 denního mítinku v bavorském Kretku. Rozpis
soutěží letošní Wintertour nabízí plné
spektrum obtížnosti a tak české jezdce
můžete v Kreuthu vidět jak v soutěžích pro
mladé koně na styl, tak i ve skákání do
150 cm. Zatím se v Kreuthu objevili plzeňští J. Luža a J. Štětina, který byl úspěšný
na CORREGIO-S ve skákání do 130 cm
(4. místo) a dále se pak na předních místech objevili i severočeští O. Pospíšil,
V. Macáková, Petr a Filip Doležalovi,
tachovští M. Pěchoučkem a dále i M. Severa, M. Šveňková, P. Mazánková, M. Andrášová či L. Jandourek. Skokové závody
trvaly do 11. února. Veškeré podrobnosti
o skákání v Kreuthu můžete nalézt na
www.grabmayer.de
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Seriál
o seriálech
Pony liga 2007
Do svého pátého ročníku vstupuje v roce
2007 seriálová soutěž Pony liga 2007, která je určena všem jezdcům na pony a zároveň i pro jezdce do 21 let na velkých
koních. I v sezóně 2007 proběhne seriál ve
třech částech:
● Pony liga pro nejmladší jezdce ve
věku 8-12 let na pony
● otevřená Pony Extraliga pro všechny
jezdce na pony do 16 let (se zakončením
formou velkého finále čtyř nejlepších jezdců se střídáním koní)
● seriál Teenager pro jezdce na velkých
koních-letos byla věková hranice posunuta
do 21 let. Bude tak určen nejen pro jezdce
na pony, kteří zároveň jezdí i na velkých
koních, ale i pro jezdce, kteří již z poníků
„vyrostli“. Teenager 2007 bude mít (oproti
svému loňskému premiérovému ročníku)
rovněž svoje finále.
Pony liga se ve svém pátém ročníku
opět rozšiřuje. Po republice proběhne celkově osm kvalifikačních kol, z toho dvě na
Moravě, v červenci v Rudné p. Pradědem
a v říjnu v Trojanovicích. Červnové kvalifikační kolo Pony ligy se bude konat v areálu
JO La Boheme ve Zduchovicích a v srpnu
se jezdci sejdou stejně jako loni ve Stružné
u Karlových Varů. Seriál bude zahájen
v Herouticích 1. dubna a rovněž v Herouticích v hale proběhne v tradičním termínu
posledního listopadového víkendu finále,
při němž budou rozděleny ceny za více
než 150 tisíc korun!
Další novinkou je mírné snížení technické náročnosti kvalifikačních soutěží během
roku, což by mělo seriál zpřístupnit ještě
širšímu počtu jezdců a také zohlednit fakt,
že v současné době je v ponysportu velký
počet nově nastupujících jezdců. Soutěžit
se tedy bude v kvalifikacích Pony ligy do
12 let na stupni -LP- handicap, v Pony
Extralize na stupni -SP-. Kvalifikace pro
Teenager se pojede v první půli sezóny na
soutěžích -ZL-, v druhé půli sezóny na soutěžích -L*-. Finále pak zůstávají tak, jak
byly v minulých letech - Pony liga pro děti
do 12 let má finále dvoukolovou soutěž
pony handicap -SP-, Pony Extraliga - finále
čtyř jezdců se střídáním koní na úrovni
-STP-. Ve finále seriálu Teenager se pak
jezdci utkají na parkuru -L**- s dvojím rozeskakováním.
Podrobnosti a zajímavosti o celém seriálu můžete průběžně sledovat na samostatné webové stránce www.ponyliga.cz

O Pohár náměstka
primátora Prahy
Čtvrtým rokem zaštiťuje seriálovou soutěž pro děti do 14 let na pony i pražský
magistrát. Seriál o Pohár náměstka primátora Prahy organizuje Sdružení jezdeckých
klubů, kterému předsedá J. Vávra. I přes
personální změny na pražském magistrátu
po komunálních volbách v roce 2006,
zůstává podpora ze strany města nezměněna. Záštitu nad dětským pony jezdectvím
převzala, po svém předchůdci P. Hulínském, současná náměstkyně primátora
P. Béma Markéta Reedová.
Seriál je stejně jako v loňském roce čtyřkolový a po čtvrtém finálovém kole bude
vyhlášen celkový seriálový vítěz.
První kolo pořádá Jezdecká společnost

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY
● ve finále byly rozděleny poukázky na
věcné ceny v hodnotě 70 000,- Kč

se pak utkaly ve finále, kde
pořadatelé rozdělili ceny
v hodnotě 70 000,- Kč. Při
finálovém dni obdrželi malí
závodníci také několik speciálních cen pořadatele.
Vyhodnoceni byli - nejmladší účastník závodů, nejpilnější jezdec seriálu,nejmladší kůň, nejstarší kůň,
a byly uděleny i dvě ceny
Fair Play pro jezdce, které
zranění vyřadilo z finálových bojů. Celkem se uskutečnilo v pěti kvalifikačních
závodech a finálovém klání
70 soutěží .
Pro zpřístupnění a informační servis byly vybudovány speciální stránky
www.ponychannel.cz
O nově vznikajícím projektu byla široká jezdecká
veřejnost informována prostřednictvím odborných
periodik. O celém průběhu
roku 2006 také vypovídá
statistika:

Ponychannel Star 2007
Hlavní změny 2007:
● seriál bude rozšířen o soutěže pro děti
a juniory na velkých koních.
● vzhledem k tomu, že pořadatelé chtějí
ručit za sportovní i společenskou úroveň
seriálu, budou všechna kola roku 2006
pořádána pouze v areálu ve Zduchovicích
● seriál bude hodnocen samostatně ve
čtyřech kategoriích, ale současně bude
vyhodnocováno jak průběžné, tak
v závěru soutěže celkové pořadí ze
všech kategorií společně.

Kategorie
Kategorie A - děti do 12 let , soutěže
pro kategorie pony S, A, B, soutěže formou
handicapu
Kategorie B - děti 13 - 16 let, pro pony
kategorie B
Kategorie C - děti 12 - 14 let, koně
Kategorie D - junioři 15-18 let, koně
Před finálovým dnem bude vyhlášem
Absolutní vítěz PCHS 2007, kterému se
sečtou všechny body získané v soutěžích
seriálu na pony i velkých koních.

Pony Channel Star
2006

Koeficienty obtížností soutěží:
● pět samostatných
Pony kategorie: ZL - koef. 1, L - koef.
závodů
+
finále
Současná náměstkyně primátora Prahy M. Reedová byla již,
2, S - koef. 3, ST - koef. 4
●
70
soutěží
tehdy jako řadová členka zastupitelstva, přítomna při letošKoně: ZM - koef. 1, Z - koef. 2, ZL ním kole ve Ctěnicích (na fotu společně s P. Hulínským ● 597 startů
koef. 3, L* - koef. 4.
● 22 bodujících soutěžídekorují J. Nováka - BANJO z JK Tarpan)
cích v mladší kategorii
Finále pro deset
Císařský ostrov v sobotu 26. května. Dru(8 - 12 let)
Nejlepších 10 jezdců v žebříčku bude
hé pak organizuje Akademický jezdecký
● 21 bodujících soutěžících ve starší
vyzváno pořadatelem k účasti ve finále.
klub zemědělské univerzity v Suchdole
kategorii (13 - 16 let)
V žebříčku se bodují jezdci - ne dvojice!
9. června. Třetí proběhne tradičně se
● v jednotlivých soutěžích bylo rozděJezdec boduje vždy s nejlepším koněm
zahájením školního roku 1. září v Jezdecké
leno 213 000,- Kč
podle výsledků.
společnosti v Praze - Ctěnicích a finálové
kolo se koná opět v Jezdecké společnosti
Císařský ostrov 6. října.
umístění
Bodování:
Prvá dvě kola budou úrovně ponyhandipočet startujících
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
cap -L- a druhá dvě kola pak ponyhadicap
-S-. Každé soutěži bude předcházet rám5–15
10
8
7
5
4
3
2
1
0
0
cová zahajovací soutěž ponyhadicapu o
stupeň nižší a každý pořadatel má právo
16 – více
15
13
10
8
7
5
4
3
2
1
podle svých možností a zájmu startujících
vypsat i další rámcové soutěže i pro dětské
Soutěže bodované v seriálu:
jezdce na velkých koních. Jednotlivá kola
jsou organizována jako dny koní, které by
duben
květen
červen
září
říjen
měly přilákat širokou veřejnost a tak je již
1. den 2. den 1. den 2. den 1. den 2. den finále
samozřejmostí i další doprovodný program.

Pony Cannel Star
V roce 2006 proběhnul premiérový seriál
pro děti na pony, který organizovala jezdecká společnost La Bohéme Zduchovice
s názvem Pony Channel Star. Hlavním
cílem tohoto programu bylo rozšířit počet
závodů pro pony na kvalitních kolbištích.
Seriál měl celkově pět kol, která se konala
ve Zduchovicích a Mělníce se závěrečným
finále ve Zduchovicích.
Cílem organizátorů bylo připravit organizačně kvalitní a dobře dotované závody,
které budou motivací pro širokou základnu
dětí v pony sportu. Pro Pony Channel Star
byl typický i doprovodný program na jednotlivých závodech, tak aby se tato závody
staly nejen místem sportu, ale i víkendového programu pro všechny milovníky koní či
rodinné příslušníky malých závodníků.
Kmotrem seriálu se stal populární herec
pan Václav Vydra, který seriál zahajoval,
předsedal odborné porotě soutěže Miss
pony 2006 a dekoroval držitele speciálních
cen při finále.
V seriálu soutěžily děti samostatně v jednotlivých soutěžích a jejich výsledky se jim
započítávaly průběžně do celkového žebříčku. Nejlepší děti z obou věkových kategorií
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Klisny ve volnosti
V březnu bude probíhat třetí ročník chovatelského seriálu čtyřletých klisen. Klisny ČT
soutěží ve skoku ve volnosti. Této chovatelské soutěže se mohou zúčastnit klisny
zapsané v Plemenné knize ČT (PK a HPK)
s Potvrzením o původu vydaným SCHČT
(pouze růžové). Soutěž se netýká klisen
jiných plemen zapsaných v PK ČT. Podmínky
soutěže jsou ke stažení na www.schct.cz

Kvalifikační kola:
• Střední Čechy - Praha - 16. března
kont. Miloslav Perníček – 605 858 162
• Východní Čechy - 3. března - Hřebčín
Suchá u Litomyšle
kont. O. Vondrou – 777 953 637
• Jižní Čechy - 3. března - ZH Písek
kont. M. Nováková – 777 319 632
• Západní Čechy - 9. března - Mar. Lázně
kont. J. Šíma – 777 242 685
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• Severní Čechy - 3. března - Svinčice
kont. J. Holík – 777 964 490
• Severní Morava - 23. února - Frenštát p.R.
kont. V. Czabi – 602 530 088
• Jižní Morava - 3. března - Brno-Tetčice
kont. K. Růžička – 775 077 641
• Olomoucko, Zlínsko - 10. března - ZH
Tlumačov, kont. L. Karásek – 602 578 542

Finále 16-ti nejlepších klisen
31. března - Heroutice
Uzávěrky přihlášek dle rozpisů dostupných na webový stránkách. Oceněním
a odměnou pro zúčastněné klisny v kvalifikačních kolech jsou floty a poháry.
Klisny, které se umístí ve finále do třetího místa, obdrží finanční odměnu
z prostředků SCHČT a splní tímto podmínku pro zařazení do Akceleračního
programu PK ČT. Vítězka finále se stává „Šampionkou čtyřletých klisen ČR
skoku ve volnosti“.

SPORT

REPORTÁŽE

Galavečer v Humpolci

1

(Dokončení ze str. 1)
Mezi pětiletými to byla GEORGIA majitele i jezdce P. Vereše a mezi
šestiletými DAMON, kterého vlastní P. Přikryl a jezdí R. Dvořáková.
Cenu za podporu všestrannosti získalo město Pardubice a převzal ji
primátor J. Deml, Cenu komise všestrannosti pak Dostihový spolek
Pardubice. Pro tu si do Humpolce přijel Předseda představenstva
Dostihového spolku M. Petráň společně s manažerem komise spřežení J. Kunátem.
A pak již přišly na řadu kategorie Jezdců roku 2006. Žákem roku
se stala V. Příhodová (JK PAM), mladým jezdcem roku J. Grodlová
(Glod Čejov) a ocenění nejvyšší Jezdec roku opět putovalo do Radimovic k J. Hatlovi. Koněm roku 2006 se stal také kůň, kterého v roce
2006 sedlal J. Hatla a je jím ARKÁDO majitelky B. Douškové.
Závěr oficiální části večera pak patřil Zlaté podkově. Osobností ZP se
stal Z. Prášil, Cenu za podporu ZP získal významný sponzor společnost
DDL Lukavec a Cenu za propagaci ZP Český rozhlas region. Do Síně
slávy ZP byli uvedeni - za spřežení bývalý jezdec čtyřspřeží NH v Kladruby n.L. Josef Šebek a za všestrannost Václav Opatrný. Jak to v Humpolci 3. února vypadalo vám pak nabízíme ve fotografické reportáži.
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1) Primátor Pardubic J. Deml
(uprostřed) společně s manažerem komise spřežení J. Kunátem,
2) Radka Dvořáková, 3) Vítězové
Alpsko-Dunajského poháru (zleva) A. Soukup, M. Jirgala,
J. Nesvačil ml., 4) Prezident ČJF
Jar. Pecháček a V. Opatrný,
5) Vítěz Českého poháru jednospřeží T. Barták ml. u mikrofonu
F. Petříka, 6) Petra Vozába
zastoupil syn Jan, 7) V. Příhodová, 8) Jezdci roku J. Hatlovi blahopřeje manažer komise všestrannosti A. Klauz
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ZE ZAHRANIČÍ

Galavečer
pony
Účastníci a příznivci pony
soutěží se setkají na slavnostním vyhlášení - Galavečer
pony 2006, který se koná
v sobotu 24.února od 16.00
hodin ve Sporthotelu v Dlouhé
Vsi u Rychnova nad Kněžnou.
Na programu bude vyhodnocení pony žebříčku nejlepších pěti
dětí v drezuře, parkurovém
skákání a všestrannosti, doplněné spoustou dalších cen
a překvapení. Pro malé i velké
návštěvníky je připraven velký
raut, diskotéka a bowlingové
dráhy.
Organizování Galavečera
pony 2006 se ujali zástupci JK
PaM Vlčkovice a TJ Hřebčín
Kubišta ve spolupráci s generálním sponzorem firmou Tattini, zastoupenou v České
republice společností Zooprodukt. Pořadatelé srdečně zvou
všechny příznivce ponysportu.

Pony jen do
148 cm
O uveřejnění informace
o úpravě FEI pravidel o výšce
pony nás požádal J. Matuška.
Zajímavé závěry vycházejí
z úprav FEI pravidel pony (platná pro mezinárodní závody).
Řada bodů se již projeví
i u nově upravených našich
pravidel, které bude schvalovat
VV na svém únorovém zasedání. Nutno však upozornit na
bod. 3111 Pasy koní a měření ... ..4.
FEI definice poníka je
v souladu s Article 3103.1.
Nicméně, je nutné počítat se
skutečností, že FEI měření
poníka uskutečňuje před
konkurencí dalších poníků
měření v konkurenci nesmějí
nepřesahovat 150 cm bez
podkov nebo 151 cm s pod-

ZPRÁVY
kovami k tomu, aby byly připuštěni k soutěži. (Jedná se
o rychlý překlad tohoto odstavce). Toto pravidlo platí pro
všechny mezinárodní závody,
neboť před startem bude
docházet k měření pony!
A tudíž tato možná tolerance
oproti zápisu ve FEI pasu! Nicméně stále platí bod 3103.1.
pony do 148 cm a 149 cm
s podkovami!
Předem děkuji za možné
uveřejnění a neprohloubení
dojmu že můžeme mít poníky
o nějaký ten centimetr vyšší.
Jan Matuška
Podrobnosti na
www.ponysport.wz.cz

Ples v Kolíně
Stáj Luka a Stáj Václav Kolín
pořádají 24. února XXVII. Jezdecký ples, při kterém proběhne i slavnostní vyhodnocení
sezóny 2006 středočeské
oblasti. Ples se koná v Městském společenském domě.
Zahájení ve 20.00 hod
Předprodej vstupenek: Monika Prokůpková, tel.: 724 191
847, 321 723 471, informace
na tel.: 602 373 054.

Pony v hale
V hale TJ Slovanu Frenštát
pořádá TJ JK Trojanovice
v neděli 11. března 4. ročník
halových závodů pro pony.
Zahájení soutěží v 9.30 hodin
informace na:
iveta.biolkova@genius.cz

Série není
seriál
I když někteří příznivci spřežení se po úspěchu halové
soutěží spřežení v prosinci
2006 na Císařském ostrově
těšili na seriál halových soutěží
v roce 2007, sdělil nám manažer komise spřežení J. Kunát,
že skutečný seriál se v roce
2007 nepřipravuje. Na počátku
roku sice proběhne série několika závodů, ale ty nebudou
vzájemně propojeny jako seriál.
Teprve po zkušenostech
z těchto soutěží se Komise
spřežení rozhodne, zda pro
zimu 2007/2008 připraví skutečnou seriálovou soutěž.
První halovky spřežení roku
probíhaly ve Frenštátě pod Radhoštěm (10. února), další uspořádají v Albertovci 24. února
a poslední se připravují v průběhu března ve Slatiňanech.
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V Albertovci
s Jindrou
I při letošní mírné zimě se
jezdci a koně sjíždějí do hal ke
společné přípravě na sezónu
2007. Ve dnech 26.-28. ledna
se konalo soustředění severomoravských jezdců v hřebčíně
Albertovec, které vedl Jaroslav
Jindra ml. Celkově se zúčastnili jezdci s 30 koňmi.
-jge-

zurní závody pro pořadatele většinou finančně zajímavé. Pořádá
proto, že je pořádat chce a problémy zde nejsou časté, i když výjimka potvrzuje pravidlo.
Na kvalitních a dobrých závodech se podílejí nejen jezdci
a pořadatelé, ale také rozhodčí,
kterých se moje připomínka týká,
neboť za dodržování PJS při závodech je zodpovědný sbor rozhodčích a především hlavní rozhodčí,
u něhož je předpoklad, že pravidla
dobře zná. Bohužel opak je občas
skutečností.
K porušování pravidel dochází
i při skokových závodech, jezdci
a trenéři nadávají, ale nic nedělají
a tak není-li žalobce, není soudce.
Ale situace se změní, je - li přítomen jezdec, trenér nebo event.
divák, který PJS zná a nedodržování se mu třeba jen „nelíbí“. Znalost
PJS není populární, nejoblíbenější
je rozhodčí - neznalec PJS, který
někdy dokonce PJS ani nevlastní,
o nějakých změnách a platných
doplňcích nemluvě. Pak vlastně
nemá co dodržovat a pokud by si
náhodou i někdo stěžoval, stejně se
nic nestane....
...Konkrétně, několik příkladů
hrubého porušení PJS v loňském
roce:
a) jezdci při drezurní soutěži
(sice st. -Z-, ale i to je soutěž) jezdí
bez saka. Na dotaz, zda se jedná
o trenink, je pořadatelem sděleno,
že nikoliv, jsou to řádně schválené
závody a vzhledem k „teplu“ bylo
povoleno rozhodčími jezdit bez sak.
Je pravdou, že jezdci, kteří drezurní
soutěže jezdí, tuto nabídku nevyuži-

Diskusní fórum Jezdce
Komu to má posloužit?
Reakce T. Krůty na článek Qui
bono B. Oslíka z minulého čísla.
Nejdřív jsem si myslel, že je to
nějaká legrace. Přeci by člověk,
který, jak sám píše, mně nezná
a nic proti mně nemá, nemohl o mě
napsat takové věci. Soudí prý podle
mého rozhovoru v Jezdci a podle
diskuze na Equichannelu, ale kdyby
ty materiály opravdu přečetl, nemohl by vážně tvrdit, že: • chci použít
jezdecké federace k podpoře svých
osobních ambicí (jakých?), • mě
nikdo nezná, ba ani nechce a nepotřebuje, • jako osoba ve sportu
zatím nevýznamná chci použít sportovní svaz pro zvýšení své společenské prestiže, • má kvalifikace
z vedení Českého Jockey Clubu je
mimo mísu pro vedení ČJF, • nemám smysl pro realitu, když chci
v mém věku (60) začínat na postu
nejvyšším, • chci aby jezdecký
sport sloužil komerci, • jezdecký
sport (tedy funkce) mi má posloužit
jako vstupenka do jiné společnosti,
kam už to penězi nedokážu uplatit,
Už jsem se tomu také jako, sice
špatnému, ale přeci jen vtipu, chtěl
zasmát a říkal jsem si: „On tě pan
Oslík asi zkouší, jestli máš dostatek
smyslu pro humor, který jistě považuje pro funkci prezidenta ČJF za
důležitou vlastnost“, ale pak jsem
objevil jeho odpověď na reakci
J. Malinovského, kde mne navíc,
k tomu všemu, ještě označil za osobu v jezdectví zcela bezvýznamnou
a pochopil jsem, že to všechno
myslel opravdu vážně.
Když jsem před léty natáčel
dokument o režiséru Jiřím Weissovi, zeptal se mě: „Jak byste to,
pane kolego, natočil, když jsem jednou ve scénáři měl napsáno
- ...a v několika záběrech ukážeme,
že na náměstí není žádná trafika...?“
Tehdy jsme se shodli, že to zkrátka nejde. Můžete ukázat, že tam je
řezník, pekař, krejčí., ale to ještě
neznamená, že tam není trafika.
Mohl bych tedy horem, dolem
opakovat jak, proč a pro koho chci
ČJF zlepšit, ale dokázat slovy, že
to, co na mne pan Oslík ve svém
rozhořčení naházel, je jenom samá
špína, to bohužel neumím.
Ale jedna možnost přeci jen je.
Stejně jako by v tom filmu stačilo,
aby nějaká důvěryhodná osoba,
třeba starosta, řekl „Na náměstí
není žádná trafika“, objevila se na
Equichannelu „jen maličkost“ od D.
Heřmánkové. Dáša mě zná už dost
dlouho a je snad dost důvěryhodná
a tak byste tomu, co píše mohli
věřit a poznat, že já teda určitě
nehledám na místě šéfa ČJF „žádnou trafiku“.
Jestli tomu neuvěří pan Oslík,
tak to bude spíš proto, že uvěřit
nechce. Když si totiž já položím tu
jeho úvodní otázku: „Qui bono?“
texte pana Oslíka, tak si jednoznačně odpovím: „Je to nezakrytá politická volební agitace za stávající
vedení ČJF a za pokračování současného neutěšeného stavu naší
organizace“.
Tomáš Krůta

Protiprávní rozhodnutí
(redakčně zkráceno)
V září minulého roku by Radou
ČJF schválen volební řád oblastních
konferencí. Kromě jiného je v něm
uvedeno, že „jakékoliv zastupování
členských subjektů je nepřípustné.“
Avšak právo nechat se při jednání

Prodám seno luční,
malé balíky.

Tel.: 608 976 606,
774 976 666.

zastoupit zástupcem je dáno subjektům zákonem (viz Občanský
zákoník, popř. Obchodní zákoník).
Toto právo nemůže být zrušeno rozhodnutím nějakého orgánu státní
moci, natož pak rozhodnutím orgánu dobrovolné společenské organizace. To je totiž jedním z principů
právního státu, že práva daná subjektům zákonem mohou být zrušena
zase jen zákonem.
Volební řád schválený Radou je
v rozporu se zákonem, a proto se
jedná o protiprávní akt a jako takový je neplatný od samého počátku.
Z daného rozhodnutí Rady vyplývá nejen naprostá neznalost právního řádu, ale především je z něho
patrná snaha nikoliv sloužit členské
základně, jak by tomu mělo u volených orgánů být, ale naopak vládnout těm, kteří je zvolili. Poprvé se
totiž ustanovení o zákazu zastupování v materiálech ČJF objevilo
v disciplinárním řádu poté, co jsem
zastupoval při disciplinárním řízení
členku ČJF obviněnou z dopingu.
Vyvrátit toto obvinění nebylo obtížné, avšak od té doby se v disciplinárním řádu objevilo toto ustanovení o zákazu zastupování.
Nabízí se však otázka, proč orgány ČJF takováto rozhodnutí omezující práva svých členských subjektů
činí? Jednou z možných odpovědí je
fakt, že členové těchto orgánů
nejsou vzděláni v právu. Ale ona
neznalost zákona přece neomlouvá.
A kromě toho většina občanů našeho státu také nemá právní vzdělání
a přesto se porušení zákonů obvykle nedopouští. Ano, občas se stává, že některé subjekty porušují práva jiných subjektů (např. svých
zákazníků nebo konkurentů, či prostě obětí). Tedy subjektů stojících
vůči nim v jistém protipólním postavení. Ale proč zákonná práva subjektů ČJF jim upírají ti, kteří byli vůlí
členské základny do svých funkcí
zvoleni? .....
Představitelé orgánů ČJF opět
potvrdili, že jsou to „naši politikové“,
neboť oni by stejně jako ti opravdoví
naši politikové přepisy raději vytvářeli, než aby je dodržovali.
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

li a v saku soutěž absolvovali. Drezurní pravidla tuto eventualitu
vůbec neřeší. Rarita, svědčící
o neznalosti a porušení PJS, neúctě k divákům a vlastně k drezuře
samotné (pozn. ve stejném termínu
se v tomto „teplu“ konaly CDI***,
kde jezdci v GP ve fraku jezdit
mohli a neupekli se)
b) při rozhodování jednou známkou u stolku v C všichni 3 rozhodčí
v družné a čilé diskusi, (mezi starty
přestávka i delší než samotná úloha) píší nějaké, často rozporuplné
známky bez poznámek - komentáře. Odpověď na dotaz, kdo vlastně
rozhodoval zněla: „někoho tam
napíšeme“.
c) udělení peněžité pokuty za
úbor - čapsy v soutěži -Z- u dítěte,
ale v soutěži „L“ čapsy u seniorů
nevadily.
d) jezdkyně absolvovala soutěž
-L- s kamašemi na všech končetinách koně, byla hodnocena
a zapsán výsledek. Na upozornění,
že kamaše jsou při drezurní soutěži
zakázány pod trestem vyloučení
byla reakce rozhodčích nejprve, že
si toho nevšimli a potom zdůvodnění hlavní. rozhodčí: „když už tam
vjela, nelze ji vyloučit“, a tak dostala
peněžitou pokutu!!!.
Závěr: s uvedenými porušeními
PJS byl písemně seznámen VV
oblasti s výsledkem - bez odpovědi,
ale zvýšení kvalifikace těchto rozhodčích.
A poučení: „co tě nepálí, nehas“...
MVDr. Eva Nesňalová, CSc.

Plné znění příspěvků naleznete na www.jezdec.cz

Když neplatí žádná
pravidla.
Reakce rozhodčí E. Nesňalové
na stejnojmenný článek z Jezdce
1/07 (redakčně zkráceno)
Uvedený článek se týká problému s pořadatelem drezurních
závodů. Pravidla pro pořádání
závodů, ať drezurních či ostatních,
jsou dána PJS a dále se pořadatel
musí řídit pravidly solidnosti a slušného jednání. Je pravdou, jak bylo
uvedeno, že v posledních letech
vzrostla úroveň drezurního ježdění. Jezdci věnují práci, čas
a nemalé finanční prostředky přípravě, kterou chtějí mít zúročenu
právě na závodech. A zde nastupuje úloha pořadatele. Na rozdíl
od skokových závodů nejsou dre-

Prodej sena, slámy,
včetně dopravy. Mělník.

Tel.: 777 234 448

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.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí
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Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407
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