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SpﬁeÏení
v Hradi‰tku
V sobotu 19. ledna proběhly v hale jezdecké
společnosti Equus Kinský v Hradištku u Sadské tři dílčí soutěže spřežení. Celkem soutěžilo
osm jednospřeží, šest dvojspřeží a nechybělo
ani pět čtyřspřeží. Průběh soutěží sledovala
téměř zaplněná hala a podle odhadů si cestu
do Hradištka našlo ke třem stovkám diváků.
Mezi jednospřežími se nejprve ujala vedení
Kateřina Neumannová z TJ Hřebčín Slatiňany,
která jela rychle a bezchybně. Bohužel ve druhém kole se jezdkyně jedné chybě nevyhnula.
To se naopak velmi dobře povedlo Pavlovi
Jadrníčkovi z NH Kladruby n.Labem, který se
v konečných součtech dostal na 1. místo před
K. Neumannovou a Pavla Drbohlava (JK
Pamela Bylany).
Mezi dvojspřežími se opakovala podobná
situace a z vítězství se radoval po dopoledním
prvním kole druhý Jiří Nesvačil ml. (NH Klad-

Foto L. Sieger
Zdeněk Jirásek (JK Robousy) zvítězil v Hradištku mezi čtyřspřežími
ruby). Ten po druhém kole předjel svého stájového
kolegu Romana Vyskočila. Na třetím místě dojel Pavel
Groul (JK Boharyně).
Závěr patřil tradičně čtyřspřežím. Překvapivě
vypadnul favorit Petr Vozáb, který spletl dopolední
parkur a tak ho již odpolední diváci neviděli. Vedení se
tak ujal Libor Kurka (3K Přední Lhota). Tomu se však
vůbec nepovedlo kolo druhé. V maratonské překážce
museli přísedící sesednout a rozmotávat spřežení
a tak z vítězství nebylo nic. Z prvenství se tak radoval
Zdeněk Jirásek (JK Robousy) před Jiřím Nesvačilem
st. (Favory Benice) a Jaroslavem Jandlem z JK
Semice, který také stál za celou organizací soutěže.
Další halové soutěže spřežení pořádá v Albertovci
16. února a Slatiňanech 22. února.

Ještě ke Spřežení o Trojského koně

Foto J. Bělohlav

Na Vrtka jsme zapomněli
V minulém čísle jsme na tomto místě referovali o pozicích českých jezdců
ve světových žebříčcích. V záplavě jmen jsme bohužel udělali chybu
a nevšimli jsme si umístění v loňské sezóně našeho nejlepšího jezdce všestrannosti a mistra republiky Lubomíra Vrtka. Ten se po loňské sezóně
vyhoupnul o vice jak dvěstě míst výše než naše dlouholetá jednička Jaroslav
Hatla a momentálně figuruje na velmi slušné 205. pozici. Lubomíru Vrtkovi se
omlouváme a vše uvádíme na pravou míru.
Redakce

V posledním čísle Jezdce roku 2007 jsme
v úvodní reportáži referovali o Poháru Trojského
koně spřežení v hale na Císařském ostrově.
V reportáži jsme zmínili i skutečnost, že soutěží se
nakonec nezúčastnil druhý z mistrovství ČR 2007
Zdeněk Jirásek, který se odmítnul podrobit finanční
sankci za dodatečnou platbu startovného.
Po uveřejnění tohoto článku kontaktoval Zdeněk
Jirásek redakci a s vysvětlením celé situace. My
mu dodatečně děkujeme za klidné a korektní sdělení jeho pohledu na vzniklou situaci. Z jeho podání
vyplývá, že hlavní příčinou jeho roztrpčení nebyla
ani tak sankce za opožděnou platbu startovného.
I tu však považoval Zdeněk Jirásek za nekorektní,
protože měl od hlavního pořadatele dodatečnou
platbu předem dohodnutou. Nejvíce se ho však
dotkla skutečnost, že všichni čtyři členové jeho
týmu byli vyzváni k zakoupení vstupenek ke sledování závodů (á 700,- Kč). Proto se Zdeněk Jirásek
rozhodnul ke startu vůbec nenastoupit.
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FEI World Cup - Lipsko
Dvakrát česká vlajka
V tradičním termínu se v saském Lipsku
konala jezdecká akce té nejvyšší bonity.
Letos se v ochozech vystřídalo více než
57 000 nadšených diváků a sobotní a nedělní
vstupenky byly dlouho dopředu beznadějně
vyprodány.
Pořadatelé se snaží každý rok posunout laťku ještě trochu výš a letos to bylo rozšířením
programu o voltižní soutěže s účastí světové
špičky. Nás potěšilo, že se v ní neztratil první
zástupce ČR Lukáš Klouda, který v mužské
soutěži obsadil velmi pěkné čtvrté místo.
V drezurní GP dominovala Isabell Werth
na 15letém APACHE OLD, před Klausem
Husenbethem na 16letém PICCOLINO
a Ludwigem Ziererem na 12letém WELTINO.
V GP KÜR si pak oba němečtí jezdci pozici
vyměnili. Čtvrtá vždy skončila Martina Hannöver-Sternberg na RATINO H a pátá Heike
Kemmer na ROYAL RUBIN.

bou. Důležité však bylo, že se jezdkyně
pátečním výkonem kvalifikovala do závěrečné nedělní GP. Pokud jí forma vydrží, tak
bude jistě velkou oporou našeho týmu na
letošním pražském juniorském ME.

Zlatá cihla pro Ahlmanna
Sobotním vrcholem byl Delitzscher Championat, ve kterém čtyřicet osm jezdců utkalo
o zlatou cihlu o váze 1 kg. Největší úsilí projevil Christian Ahlmann s velmi nadějným
9letým valachem CONQUET (Cumano).
Vítěz dvou předchozích ročníků Marcus
Ehning na 16leté GITANIA si odnesl prémii
za druhé místo v hodnotě 4 779,- EUR, třetí
za oběma domácími reprezentanty skončil
Holanďan Piet Reymakers na VAN SCHINDEL’S CURTIS.

Nechytatelná Jessica

Parkur nedělní Velké ceny byl obtížný a ještě
po patnáctém jezdci byl jenom jeden bezchybný. Po delší odmlce se ve Světovém poháru
Finále SP spřežení
představil 65letý Hugo Simon na belgické klisVelký divácký ohlas mělo také finále Svěně UKINDA (Emillion), se kterou vyhrál v listotového poháru ve spřežení. To pro sebe zíspadu GP ve vídeňské Stadthalle. Dokázal že se
kal riskantní jízdou v závěrečném kole dománechystá na nějaký odchod do důchodu a dál
cí reprezentant Christoph Sandmann, před
prohání své o polovinu mladší konkurenty. Prov Holandsku působícím Francouzem Benjavázely ho veliké ovace, když po bojovném
minem Aillaudem a třetím Holanďanem Ilsevýkonu dokončil parkur s osmi body.
brandem Chardonem.
Do rozeskakování se nakonec dostalo dvaPrvotřídní konkurence se sešla i ve skokonáct koní. Vysokou laťku nastavil Lars Nievých soutěžích. Z první světové desítky chyberg na 15leté klisně LUCIE (Landadel), když
prokličkoval trasou bez
chyby za 36,10 sec. Toho
překonal rychlým bravurním výkonem Marcus
Ehning se svou jedničkou
SANDRO BOY (Sandro)
časem 34,42. Ještě rychlejší chtěl být Rolf-Göran
Bengtsson ze Švédska
s 13letým val. NINJA LA
SILLA (Guidam). Už už se
zdálo, že se to podaří, ale
stopky se zastavily o jednu setinu později. O vítězství moc stál i Ludger
Beerbaum, ale jeho 12letý
hř. COULEUR RUBIN
(Cordalme) přece jen
nepatří k nejrychlejším
a tak čas 34,89 byl asi
maximum čeho mohl
dosáhnout. Jeho švagrová
Vítězem finále SP v Lipsku se stal Christoph Sandmann
Meredith Michaels-Beerbaum přivedla 13letého
běli jen její dva zámořští účastníci a na parkuLE MANS (Leubus) a ten je ještě pomalejší rech Franka Rothenbergera byly k vidění
40,95. Zdálo se být rozhodnuto, jenže přijela
úžasné sportovní výkony. V dramatické
ještě Irka Jessica Kürten a její úžasná 12letá
páteční kvalifikaci, na velmi technické trati na
hnědka CASTLE FORBES LIBERTINA (Achilčas bez rozeskakování zvítězila za PortugalLibero). Potvrdila skvělou formu z Ženevy
sko jezdící Brazilka Luciana Diniz s 13letým
a Londýna a její jízda byla na doraz. Při
MEAURY’S LOCARNO (Loran), před Rakunájezdu na poslední oxer celá tribuna zatrnušany Thomasem Frühmannem na 12letém
la, ale tato dvojice v současné formě nemá na
THE SIXTH SENSE (Zoro T) a vítězem naší
světě konkurenci. Její čas se zastavil na
pražské CSIO Jürgenem Krackowem s hřeb33,60 sec. a to bylo jednoznačné vítězství.
cem LOOPING (Fan Holland).
Body za druhé místo si odnesl Marcus
Velký aplaus sklidila i druhá naše repreEhning, třetí skončil Rolf-Göran Bengtsson,
čtvrtý Ludger Beerbaum a pátý Lars Nieberg.
zentantka 17letá Emma Augier de Moussac
s 13letým ryzákem GIBSON (Coriano). Ta
Do průběžného pořadí Světového poháru
prošla náročným kurzem s přehledem, bez
se výsledky z Lipska promítly takto:
chyby na překážce, jen s penalizací jednoho
1. Jessica Kuerten (79) 2. Rutherford Lattrestného bodu za překročení časového limiham (45), 3. Rolf-Goran Bengtsson (47), 4.
tu. Stejný výsledek dosáhla i Meredith MichaMeredith Michaels-Beerbaum (46), 5. Ludger
els-Beerbaum a za Emmou skončila taková
Beerbaum (44), 6. Helena Lundback (41), 7.
jména jako Christian Ahlmann, Albert Zoer,
William Whitaker (39), 8. Albert Zoer (38), 9.
Jessica Kürten, Otto Becker, Marcus Fuchs,
Judy Ann Melchior (33), 10. Steve Guerdat
Piet Raymakers a další.
(31), 11. Nick Skelton (30), 12. Malin BaryVelmi pohledný parkur Emma předvedla
ard-Johnsson (28), 13. Luciana Diniz ( 27),
i v sobotním v honebním skákání do 145 cm,
14. Marco Kutscher, Michel Hecart (25), 16.
Marcus Ehning (24), 17. Max Kuhner (24),
s 12letým hřebcem L SILVER JOTER (Lucky
18. Michael Whitaker, Daniel Deusser (24).
Boy), který překonala s jednou lehkou chy-
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Isabell Werth na 15letém APACHE OLD
Podrobnosti najdete na www.engarde.de
Příští kolo FEI World Cup hostí 27. ledna
holandský přístav Amsterodam.

Trojnásobné finále?
Na všech tiskových konferencích nešetřili
všichni zúčastnění chválou na adresu agentury EnGarde, která mítink v Lipsku pořádá.
I když se z úst vítězů a umístěných málokdy
slyší něco jiného, soutěže v Lipsku získaly
určitě za dobu své sedmileté existence značnou prestiž. Ambice pořadatelům rozhodně
nechybí a po letošním zařazení voltiže jako
čtvrté discipliny, vyhlásili nyní svůj další cíl.
Tím je v roce 2010 pořadatelství trojnásobného finále SP v disciplinách drezura, skoky
a spřežení. A pokud se voltiž prosadí nebudou se pořadatelé bránit i dalším rozšířením.
Letošní Lipsko prokázalo, že na to organizátoři určitě stačí.
Václav Dvořák, Lipsko

Jessica Kürten - CASTLE FORBES LIBERTINA

ZE ZAHRANIČÍ

Emma Augier
i v Münsteru
Juniorská jezdkyně reprezentující ČR ve
světové konkurenci se týden před Lipskem
představila i v německém Münsteru. Mezi
prvotřídními jezdci sedmnáctiletá Francouzska s českou licencí prokázala, že to
s ježděním myslí vážně. Je to patrné i z
toho, že v současné době trénuje v Belgii
u světového šampióna Jose Lansinka.
Ve Velké ceně Münsteru do 155 cm
startovala se 13letým holštýnským ryzákem GIBSON (Coriano z matky po Alcatraz), který byl dříve ve stáji Rodriga Pessoy, ale jezdil ho i Steve Guerdat nebo
Gregory Watelet. První dvě třetiny obtížného parkuru překonala velmi suverénně,
potom však po nepříliš povedeném nájezdu do trojskoku shodila druhý a třetí skok,
vyšla z rytmu a před další překážkou
zastavila. Zbývající skoky už problém
nedělaly. Lépe se jí vedlo v sobotní kvalifikaci, kterou absolvovala se čtyřmi body
a jen pomalejší čas ji odsunul na patnáctou
příčku.
V. Dvořák

Emma Augier de Moussac

Zvykejme si na
„naší“ Emmu
Zatím jsme příliš nebrali na vědomí, že
se po jezdeckých kolbištích západní
Evropy pohybuje zástupce České republiky Emma Augier de Moussac. S výrazným výkonnostním vzestupem této juniorky (17) a i vzhledem k blížícímu se
juniorskému šampionátu Evropy, který
v létě hostíme v Praze, je však nezbytné
se s Emmou Augier de Moussac blíže
seznámit. Využili jsme k tomu start této
jezdkyně na závodech Světového poháru
v Lipsku, kde se navíc této reprezentantce České republiky podařil skutečně
husarský kousek. Díky bezchybnému
překonání páteční kvalifikace se probojovala mezi západoevropskou elitu do
závěrečného Grand Prix. I když z finálové soutěže po chybách odstoupila, zdá
se, že tato jezdkyně bude tím nejlepším
co budeme mít na ME k dispozici. Požádali jsme tedy ji i jejího současného trenéra a úřadujícího mistra světa Jos Lansinka o rozhovor.
Nejprve jsme se zeptali Jos Lansinka:
Jak dlouho pracuje Emma pod
Vaším vedením a jak se vyvíjí její
kariéra?
„Ze strany rodiny de Moussac jsem byl
o spolupráci požádán v únoru 2007 a od
té doby je Emma i se svými devíti koňmi
nedaleko mých stájí v belgickém Meeu-

ZPRÁVY
mu v podnikání daří a je
mým hlavním sponzorem. (Milan Sládek, nar.
1929, je předsedou
představenstva společnosti Kovohutě Příbram
a vlastní i několik hotelů
pozn. redakce)."
Máte také starší
sestru Charlottu. Ta
se z našeho povědomí
vytratila. Jak se jí
v sedle daří?
„Charlotta ztratila
o jezdecký sport zájem
a již nezávodí."
Jak bude probíhat
Vaše příprava na ME
v Praze a je možné, že
se setkáte s českou
Jos Lansink s Václavem Dvořákem a Ilonou Neumannovou
juniorskou reprezentawen. Myslím, že za poslední sezónu uděcí při nějakých přípravných závodech?
lala Emma značný pokrok a jen v Lipsku
„Myslím si, že to nebude možné, protozvládla až do Velké ceny všechny parkuže jsme se rozhodli v letošním roce starry maximálně s jednou chybou. Dařilo se
tovat výhradně na seniorských konkují i před týdnem v Münsteru a nyní ji ještě
rech. Zatím neplánuji start na žádném
čeká skutečně zkouška ohněm a doufám,
juniorském CSI a proto ani společný start
že pro ni zajistím startovní pozici při
s českými juniory."
závodech SP v s’Hertogenbosch. S jejím
Byla jste již v Praze a znáte prostřevývojem jsem spokojen."
dí na Trojském ostrově?
V letošním roce bude juniorským
„V Praze jsem již byla za dědečkem
vrcholem evropský šampionát v Praněkolikrát, ale na kolbiště na Trojském
ze. Můžeme se těšit i na Vaši osobní
ostrově jsem se zatím nedostala."
přítomnost?
Předpokládáme tudíž že neznáte ani
„To vám bohužel nemůžu slíbit.
nikoho ze svých českých juniorských
S Emmou však určitě někdo od nás ze
kolegů?
stáje do Prahy pojede. Zda to budu já
„Ne skutečně s nikým z nich jsem se
rozhodne až průběh sezóny a aktuální
dosud nesetkala."
situace okolo termínu mistrovství."
Kteří jsou Vaši nejlepší koně?
A nyní několik otázek pro Emmu
„Dvě jedničky mám zde v Lipsku, je to
Augier de Moussac:
jak bělouš SILVER JOTER, tak předeV první řadě nám prosím Vás
vším GIBSON. Toho jsme koupili ve stávysvětlete Váš vztah k České republijích Paula Schockemöhle, kde jsem v létě
ce a i to zda umíte či rozumíte češtitaké tři měsíce trénovala. Třetím koněm
ně?
pro vyšší skákání je pak TURBO R.“
„Ne bohužel česky neumím, ale moje
A Váš doposud největší úspěch?
maminka je Češka. Narodila se však
„I když se mi již několik startů podařilo,
v rodině mého dědečka Milana Sládka,
myslím, že právě zde v Lipsku je můj
který emigroval z ČR do Kanady po
postup do Grand Prix nejcennějším výkokomunistickém puči v roce 1950. Dědenem."
ček se zde stal úspěšným podnikatelem
Budeme Vám držet palce nejen zde
(pracoval v obchodě s obilím a pro Kanav Lipsku, ale i po celou sezónu před
du sjednával velké mezinárodní obchody
pražským šampionátem, a těšíme se
se Sovětským svazem a později s Irákem
na Vás v Praze jako na výraznou posipozn. red.). Po změně politického systélu českého juniorského týmu. Děkujemu se v roce 1990 vrátil do ČR a i zde se
me za rozhovor.
Ilona Neumannová

Těsně před startem s Jos Lansinkem
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Před prvním Světovým
pohárem v hale

V termínu 22.-24. února se uskuteční na
brněnském výstavišti v pavilonu Z první
halové závody Světového poháru v ČR –
CSI 2*-W Brno. Záštitu nad závody převzal
primátor města Brna Roman Onderka
i hejtman Jihomoravského kraje Stanislav
Juránek. Tyto závody jsou posledním
kolem jižní části Centrální evropské ligy,
jejíž finále se uskuteční o tři týdny později
ve Varšavě. Do Varšavy pak postupuje
desítka nejlepších, která se zde s konkurencí desítky ze druhé části ligy utká o tři
postupová místa do Göteborgu. Tímto
modelem naplňují státy centrální Evropy
svůj záměr přiblížit se co nejvíce západo-

evropskému modelu
Světového poháru a je
dobře, že ČR hraje
v tomto systému výraznou roli.
Z první desítky průběžného pořadí přijede
do Brna Gábor Grundtner (HUN), Monika Štangelová a Igor Šulek
(SVK) a v neposlední
řadě Aleš Opatrný, který
je momentálně na
7. místě. Z dalších, kdo má naději na
postup do finále, je to z Řecka Elina Dendridou či za Rumunsko jezdící Andy Candin
a Radu Ilinoi, kteří jsou zatím těsně za
postupovými místy. Mezi účastníky jsou
i další zajímavá jména jako např. dvě
účastnice závodů západoevropské ligy
v Lipsku Ruska Ljubov Kochetova
a Maďarka Mariann Hugyecz. Zatím je přihlášeno téměř 250 koní ze 14 zemí.
Předprodej vstupenek bude zahájen
1. února, informace o prodejních místech
získáte na www.eurohorse-promotion.cz

ČSP společně
s ČSOB

První Jezdec
a Kůň roku 2007

Titulek sice trochu připomíná písničku
Ivana Mládka plnou zkratek, ale pro příznivce jezdeckého sportu je bezesporu srozumitelný.
Již v průběhu předvánočních měsíců
probleskly na veřejnost zákulisní informace
o rozkolu Asociace ČSP s doposud důležitým partnerem agenturou Vera a následných přímých jednání představitelů Českého skokového poháru se zástupci našeho
momentálně nejdůležitějšího sponzora
Československou obchodní bankou.
V polovině ledna pak byla zveřejněna
následující zpráva od prezidenta Asociace
Českého skokového poháru Jiřího Skřivana: Prezident Asociace Český skokový
pohár o.s. oznamuje, že 31. 12. 2007
skončila platnost smlouvy o převodu
reklamních a marketinkových práv se společností Vera - TM. s. r. o. Pohledávka ve
výši 1 396 260,- Kč je vymáhána soudní
cestou prostřednictvím advokátní kanceláře Toman, Devátý & partneři žalobou
o zaplacení s návrhem na vydání platebního rozkazu.
Přípravy na další již sedmý ročník extraligy parkurového skákání Český skokový
pohár 2008 s generálním partnerem Československou obchodní bankou jsou
v plném proudu. Děkujeme všem partnerům, kteří se podílely na vysoké sportovní
a společenské úrovni tohoto seriálu a těšíme se na spolupráci i v roce 2008.

Ve Spolkovém domě v Humpolci bude
v sobotu 9. února zahájen letošní seriál udílení ocenění Jezdec a Kůň roku.
Již tradičně první jezdecký galavečer pořádá společnost Soutěže podkovy o.p.s. ve spolupráci s komisemi spřežení a všestrannosti.
Pořadatelé připravují v rámci oficiálního
programu standardně tři bloky. V prvním
budou své oceněné odměňovat pořadatelé
Zlaté Podkovy. Bude vyhlášena Osobnost
ZP, udělena Cena za propagaci ZP a do Síně
slávy uvedeny další dvě osobnosti, jedna za
sedlové discipliny a jedna za spřežení.
Ve druhém bloku bude oceňovat své nejlepší komise všestrannosti a zde se návštěvníci mohou těšit na připomenutí nejlepších koní
soutěží KMK 5tiletých a 6tiletých koní. Pochopitelně bude vyhlášen Kůň a Jezdec roku
2007 a současně i nejlepší mladý jezdec, junior a žák roku 2007. Komise pak udělí i Cenu
komise a Cenu za podporu všestrannosti.
V poslední části pak přijdou na řadu spřežení a komise spřežení udělí výkonnostní
odznaky ČJF a vyhlásí nejlepší trojice jezdců
Českých pohárů spřežení mezi jednospřežími, dvojspřežími, čtyřspřežím a dvojspřežími
pony. Svého ocenění se dočká i nejlepší přísedící roku 2007.
Zahájení slavnostního večera je ve 20.00
hodin a předprodej vstupenek má opět na
starosti pan Ladislav Vrátný, ovšem na
novém telefoním čísle: 721 226 535.

Kreuth nebude
I když se řada našich jezdců těšila na
první halové mezinárodní střetnutí, které se
v minulých letech pořádalo v německém
Kreuthu, letos pořadatelé oznámili, že tradiční zahajovací míting se konat nebude.
Proto se první zahraniční starty pravděpodobně odehrají v rakouském Wiener Neustadtu, kde 8.-10. února zahajuje Austrian
Indoor cup.

Pony v březnu
Na svůj galavečer se těší i příznivci pony
sportu. Komise pony naplánovala svůj
večer na 1. března a příznivci pony se
sejdou v hotelu My Hotel v Lednici. Na programu bude především vyhlášení pony
žebříčků sezóny 2007 v kategoriích drezura (8-12 a 13-16 let), skoky (pony A 8-12
Kpt. John Ledingham na MILLSTREET
RUBY při vítězném Derby v mexickém
Monterrey v roce 1997
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Pořadí Jižní části ligy SP - Centrální
Evropa před závěrečným 14 závodem
sezóny 2007/08: 1. Jamie Wingrave (HUN)
114 b., 2. BNalázs Horváth (HUN) 72 b., 3.
Gábor Grundtner (HUN) 66 b., 4. Norbert
Schuman (ROU) 55 b., 5. Monika Štangelová (SVK) 55b., 6. Samanta McIntosh (BUL)
49 b., 7. Aleš Opatrný (CZ) 47 b., 8. Aurel
Cojocariu (ROU) 44 b., 9. Angel Niagolov
(BUL) 44 b., 10. Igor Šulek (SVK) 41 b.
Z dalších českých jezdců figuruje nejvýše Veronika Krajníková, ovšem až na 42.
místě s 11 body z pražského CSIO.
let, pony B 8-12 a 13 - 14 let) a všestrannost. Vyhlášeni budou i nejúspěšnější
koně plemene Český sportovní pony a také
ve všech disciplinách pak bude vyhlášena i
kategorie Skokan roku. Podrobnosti
naleznete: www.ponysport.wz.cz

John Ledingham
ve Zduchovicích
O víkendu 25.-27. ledna mělo v jezdeckém areálu ve Zduchovicích probíhat soustředění s irským reprezentantem Davidem
O’Brienem. Bohužel rodinu tohoto jezdce
zasáhla tragická událost a tak byl O’Brien
nucen soustředění odvolat. Zduchovičtí
však zajistili pro přihlášené jezdce a koně
skvělou náhradu a o tomto víkendu můžete
ve Zduchovicích vidět neméně slavného
jezdce Johna Ledinghama (49). Tento irský
internacionál je účastníkem OH v Soulu
(1988) a tří světových šampionátů. Celkem
63krát startoval za Irsko v Poháru národů
a třikrát zvítězil ve světoznámém Derby
v Hicksteadu.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

AutoHase Volvo Tour aktuálně
Konečně se podařilo po maratonu jednání shromáždit data a místa konání kvalifikací a finále seriálu Autohase Volvo Tour.
Společně s návrhem pravidel pak byl materiál 16. ledna odeslán ke schválení na ČJF.
První kvalifikace bude 14. června ve
Zduchovicích, druhá 13. července v areálu
Litomyšl-Suchá, třetí 23. srpna ve Všeticích
a finále 7. září opět ve Zduchovicích. Právě
areál ve Zduchovicích resp. společnost La
Bohéme se stává hlavním partnerem seriálu a tím i pořadatelem finále. Pravidla seriálu zveřejní pořadatelé na webových
stránkách www.peta.cz, hned po jejich
schválení ČJF. Pro ty, kteří už se vidí za
volantem hlavní ceny - vozu Volvo S40
můžeme oznámit, že vůz bude navíc
v metalíze a s litými koly. Je to bonus od
generálního partnera seriálu - AutoHase.
Auto uvidí zájemci nejspíš už na přelomu
února a března ve Všeticích na vyhlášení
Idolu jezdeckého sportu, který také organizuje server peta.cz
A protože by seriál s tak výjimečnou a
cenou nemohl vzniknout bez partnerů, rádi
Vám je v Jezdci postupně představíme.

JO Bradáčův dvůr
Tentokrát jen uvedeme na pravou míru
úlohu, kterou v seriálu hraje JO Bradáčův
dvůr. Tento subjekt je oficiálním pořadatelem seriálu a i důležitým partnerem při celé
seriálové organizaci. Proč je JO Bradáčův
dvůr vypisovatelem seriálu a přitom se
žádné kolo v jeho areálu nekoná nám přiblížila vedoucí střediska Renata Bradáčová: „Naším zájmem a ani ambicemi nebylo
nikdy pořádání závodů v našich prostorách. Bradáčův dvůr je zařízen jako rodinný statek sice s veškerým potřebným parkurovým zázemím včetně kryté haly, ale

spíše s komorním prostředím. Nedomníváme se, že by bylo vhodné zde pořádat
akce za účasti většího počtu lidí jednak
s ohledem na soukromí našich koní a také
jejich majitelů, kteří zde hledají klid hlavně
o víkendech. Také se nacházíme v Chráněné krajinné oblasti a to by byl zřejmě
z hlediska místních ochránců přírody pádný
důvod, proč zde akce takového rozsahu
neprovozovat. Jinak se však nebráníme
pomoci každé akci, která pomůže jezdeckému sportu a i proto jsme přijali nabídku
organizátora seriálu Václava Růžičky
a celý seriál jako subjekt ČJF svým jménem i organizační spoluúčastí zaštítili.”

Roubalová
a BOST
Michaela Roubalová doposud jezdící
za stáj Roubal Plzeň, nastoupila do stálého angažmá stáje Bost B Praha Bohumila Starnovského v Lipníku u Benátek
n. Jizerou. V sedle koní stáje Bost se na
veřejnosti poprvé objeví při prvních únorových závodech v Praze na Císařském
ostrově.

Jandourek do
Velichovek
Ludvík Jandourek vyměnil své dlouholeté působiště ve Staré Boleslavi za stáje
společnosti Karsit v lázních Velichovky.
V letošní sezóně bude tak startovat za Stáj
Karsit a k dispozici mu bude cca 8-10 sportovních koní.

Foto K. Návojová
Kateřina Veselovská na FORINT (Zámek
Vilémov) zvítězila v neděli 20. ledna v Praze na Císařském ostrově jak v soutěži -Ltak v závěrečném -S**-

Parkur na Ostrově
Ve dnech 19-20. ledna proběhly na Císařském Ostrově v Praze skokové závody
obtížnosti Z-S. Vzhledem k zimnímu odpočinku mnoha koní se zde sešel minimální
počet startujících dvojic. V sobotu se dařilo
Martinu Matějkovi a jeho koním. Nedělní
den se vydařil Kateřině Veselovské, která
se 3x umístila na dekorovaném místě, z
toho 2x stála na stupni vítězů (FORINT).
Stavitel parkuru Petr Švec nejvíce potrápil
jezdce v rozeskakování -S- (neděle), kdy
nikdo nepřekonal rozeskakování bez trestných bodů.
K. Návojová

Dvakrát otevřeně o penězích
V uplynulých 14 dnech obdržela redakce Jezdce hned dva Otevřené dopisy, které se týkají
financí. Oba čtenářům předkládáme, z čehož však nevyplývá, že se jedná o názor redakce.
Česká jezdecká federace
Výkonný výbor

Věc: Sazebník poplatků ČJF
platný od 1.1. 2008
Vážení, obracím se na Vás se žádostí,
abyste se znovu zabývali novým dokumentem Sazebník poplatků ČJF, o.s.
schváleným v prosinci 2007. Chápu, že přišla doba, kdy rozvoj jezdeckého sportu
předbíhá jeho ekonomické zázemí. Nebudu nyní otvírat diskusi, zdali by šlo naši
federaci finančně zajistit jiným způsobem.
Mám ale několik připomínek k Radou ČJF
schválenému Sazebníku poplatků. Rada
ČJF se dívá na většinu problémů očima
lidí, kteří z ČJF peníze čerpají
(rozhodčí,funkcionáři). Vlastní jezdecký
sport a organizační činnost v oddílech (což
je hlavní pilíř jezdectví) jsou však nově
vydaným Sazebníkem značně finančně
zatíženy.
Dle našeho nového Sazebníku federace
hodlá nejvíce finančně zatížit aktivní subjekty, které pořádají jezdecké akce nebo
se věnují jezdeckému sportu na lepší než
rekreační úrovni. Paradoxně je tak ČJF

„odmění" za to, že táhnou naše jezdectví
dál. Je pravda, že přepych stojí peníze,
ale servis ČJF má zatím do přepychu
daleko.
Výhrady k některým bodům sazebníku:
Bod 6. Zápis do národního kalendáře.
Kalendář závodů je dokument pro obě
strany - jak pro pořadatele, tak zejména
pro závodníky.
Bod 7. Organizační poplatek za schválení seriálu závodů.
Pro dětské, mládežnické a pony seriály
stejný poplatek jako např. pro ČSP? Navíc
se má platit dvojí poplatek federaci - jednou za zápis do národního kalendáře,
podruhé za seriál závodů. Proč?
Bod 14., 15. Registrace jezdců a koní
na FEI
Tento poplatek byl doposud 215,- Kč za
každého jezdce i koně, nyní má být 1 000,Kč - u FEI zůstává beze změny 10 CHF
(nyní cca 160,- Kč)!!!
Pro jezdce a koně, kteří využijí registraci
v průběhu sezony na více závodů kategorie CSI doma i v zahraničí je platba při více
koních také vysoká, ale přece jen už „lépe
využitelná". Pro samostatné závody typu

ČJF trestá českou voltiž za úspěch
Voltiž je jezdecký sport, který je u nás
zatím znám spíše odborníkům než široké
veřejnosti. O to překvapivější pro mnohé
z vás bude, když zjistíte, že je to také náš
nejúspěšnější český jezdecký sport. Voltižním
jezdcům se za posledních 15 let podařilo získat cenná umístění na světových a evropských šampionátech. Která jezdecká disciplína v České republice se může takovýmito
úspěchy pochlubit?
Za krátkou dobu existence se tělovýchovné jezdecké jednotě TJJ LUCKY Drásov,
přední české voltižní stáji, podařilo uspořádat
několik závodů s mezinárodní účastí, naposledy to bylo CVI 2007 v Brně.
Nyní má voltižní jezdectví i TJJ LUCKY Drásov na dosah ruky úspěch, ke kterému se
žádnému jinému českému jezdeckému sportu
zatím nepodařilo přiblížit - pořádání Mistrovství
světa. Jistě nemusím nikomu, kdo se zajímá
o jakýkoliv sport, vykládat, jakou prestiž nejenom pro českou voltiž, ale pro celé české jezdectví znamená pořádání Mistrovství světa.
ČJF pro podání žádosti měla podmínku,
a to garanci 100% pokrytí nákladů akce ze
strany organizátora. Tuto podmínku organizátoři z TJJ LUCKY Drásov splnili a předložili
finanční záštitu nad akcí, kterou poskytl dlouhodobý sponzor jezdeckého oddílu, společnost ANECT, a.s. Je ale jasné, že potřebné
finanční prostředky sháníme paralelně v soukromé i státní sféře.
Jediné, co nám ČJF poskytla, bylo, že jako
národní jezdecký svaz svým jménem podala
žádost o pořádání Mistrovství světa a dodatečně také připojila žádost o pořádání Mistrovství Evropy juniorů Mezinárodní jezdecké
federaci (FEI - Fédération Equestre Internati-

onal). Pro zvýšení významu celé akce se totiž
podařilo k Mistrovství světa připojit také Mistrovství Evropy Juniorů.
TJJ LUCKY Drásov jako subjekt registrovaný pod ČJF samozřejmě předpokládal podporu
národní jezdecké federace a spolupodílení se
na krytí části nákladů Mistrovství světa a Mistrovství Evropy juniorů 2008. Předběžné ústní
dohody hovořily o jednotkách stovek tisíců Kč.
Nakonec organizační výbor požádal o příspěvek 500 - 700 tisíc Kč, což při celkových nákladech cca 10 miliónů Kč, představuje něco
mezi 5-7% nákladů. ČJF ale tento příspěvek
zamítla a místo toho přišla s mlhavým příslibem „příspěvku ve výši obvyklém pro podobný
druh akcí". Co a zejména kolik to znamená, se
však už organizátoři od ČJF nedozvěděli.
Nedozvěděli se ani s jakými jinými akcemi
chce ČJF Mistrovství světa srovnávat.
Je 500 - 700 tisíc Kč mnoho? Jak se to
vezme. ČJF finančně podporuje celou řadu
akcí lokálního významu menšími částkami.
Poprvé ve své historii má ale ČJF příležitost
podpořit akci světového významu, která může
významně přispět k propagaci českého jezdectví na globální úrovni, ale také a to především k propagaci jezdectví v České republice.
V minulém čísle Jezdectví byl v rubrice
Kurýr ČJF zveřejněn článek, ve kterém ČJF
zdůvodňovalo odmítnutí příspěvku na pořádání MS a MEJ 2008 ve voltiži. Argumentovalo tak, že organizátoři mají přislíbeno 100%
krytí nákladů na akci ze strany sponzorů,
a tudíž žádný příspěvek nepotřebují. Tato
argumentace je hodná Hlavy XXII - k tomu,
aby se organizátoři mohli o pořadatelství MS
a MEJ vůbec ucházet, byla předem nutná
100% garance nákladů.

Příště Jezdecká ročenka
S distribucí příštího čísla budeme zasílat všem z vás, kteří jste si ji objednali, Jezdeckou ročenku 2007. Prozradíme Vám, že v textové části přinese výrazně rozsáhlejší materiály a pro jejich tvorbu jsme získali řadu osobností našeho jezdeckého života. I touto
cestou jim děkujeme za ochotu s Jezdeckou ročenkou spolupracovat a vám, budoucím
čtenářům prozradíme, že vedle Norberta Záliše, se s vámi o své pohledy na budoucnost
jezdectví podělí Max Ammann ze Švýcarska (zakladatel seriálu Světového poháru), prezident ČJF Jaroslav Pecháček, malíř a grafik Pavel Roučka, bývalý československý
reprezentant MVDr. Juraj Hanulay a herec Václav Vydra.
Pro ty z vás, kteří budou předplatné Jezdce teprve hradit připomínáme, že díky 9%
DPH byla cena upravena na 696,- Kč (předplatné Jezdce včetně Jezdecké ročenky
2007) a 540,- Kč (předplatné Jezdce bez Jezdecké ročenky 2007). Ve všech případech
uvádějte variabilní symbol 2008.
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CSI pony, děti, junioři (bez seniorů) je však
tento poplatek likvidační. Specielně u pony,
dětí a začínajících juniorů je u nás mezinárodní sport v plenkách a závody kategorie
CSIPJ se začaly pořádat pro usnadnění
nástupu jezdců do mezinárodních soutěží.
Řada z nich startuje pouze na jedněch
mezinárodních závodech u nás a nyní to
pro ně znamená , že při startu např. jednoho jezdce s dvěma koňmi nebo poníky
zaplatí navíc ke vstupnímu poplatku ještě
dalších 3 000.- Kč! Řada z nich raději na
tyto závody nepojede - a to zejména
u pony. Takto naše federace hodlá podpořit rozvoj ponysportu a sportu v nejmladších jezdeckých kategoriích - dětí, juniorů
a mladých jezdců? Přitom pořadatel odvádí
na ČJF vysoké poplatky za pořadatelství
mezinárodních závodů - minimálně
30 000,- Kč za menší závody CSI
P/CH/J a více.
Žádám tímto o zamyšlení nad dokumentem Sazebník poplatků ČJF, o.s. (je sice
schválený, ale zcela jistě se dá upravit)
a o jeho přehodnocení minimálně u poplatků, které se týkají registrací na FEI u nejmladších věkových kategorií a pony a dále
seriálů závodů pro nejmladší jezdce.
Dopis předávám zároveň Výkonnému
výboru Středočeské oblasti ČJF a dále
časopisu Jezdec.
V Herouticích 13. 1. 2008
Miloslav Perníček, JK Heroutice
Aby toho nebylo dost, další rána z ČJF přišla ve formě plánu akcí na rok 2008 - na
dobu konání MS a ME ve voltiži ČJF naplánovala další závody. Tím federace jasně řekla, jaký význam voltiži i nejprestižnější jezdecké akci, jaká kdy byla v České republice
pořádána, přikládá. Nechcete se vedení ČJF
spolu s námi zeptat proč?
MVDr. Petra Cinerová
za organizátory MS a ME 2008 ve voltiži

Hipologická inflace
Poplatky České jezdecké federace
prodělaly na přelomu roku 2007/08
razantní změnu. Celá řada plateb je nově
zavedena (registrace závodů, schválení
seriálu atd.), jiné dramaticky navýšeny
(např. registrace jezdců a koní na FEI).
Navíc VV ČJF rozhodl o přenesením
celé řady plateb pro FEI spojených
s pořadatelstvím mezinárodních závodů
ze společných beder ČJF, plně na vrub
organizátorů mezinárodních závodů.
Rozsáhlý Sazebník poplatků je k dispozici na internetových stránkách ČJF
v odkazu Dokumenty ČJF.
Jak Jezdci sdělil sekretář ČJF František Lomský, ČJF tím řeší propad rozpočtu, který je zaviněn neplněním slíbených objemů fianančních prostředků ze
strany Sazky. Ten je pak dlouhodobě
spojen se splácením úvěru pro výstavbu
Sazka areny a tudíž se musíme na rozpočtové propady, v závislosti na prostředcích Sazky, připravit i v následujících letech. Schodek slíbených
prostředků v roce 2007 se pohybuje okolo 1,3 milionu Kč.
K celé situaci paradoxně zásadně přispělo demokratické rozhodnutí Konference ČJF, která v květnu loňského roku bez
dlouhých diskuzí smetla ze stolu žádost
o navýšení poplatků za jezdecké licence
a již si neuvědomuji zda i za licence koní.
Chybějící prostředky se tak rozhodlo
vedení ČJF ve spolupráci s Radou ČJF
získat navýšením některých stávajících,
či zavedením nových poplatků, na jejichž
výši se podle Stanov Konference ptát
nemusí.
Nevím zda zde selhala argumentační
schopnost představitelů ČJF, či nepřipravené plénum celostátní Konference, kterou ovládaly především volby nového
vedení ČJF, ale faktem zůstáva, že zvý-

V jezdeckém středisku v Herouticích se
ve dnech 10.-13. ledna konalo již čtvrté
soustředění letošní zimy pod vedením
bývalého československého reprezentanta
MVDr. Juraj Hanulaye z Bratislavy. Jako
jezdec byl přes třicet let členem české
reprezentace a nyní ve svých 78 letech
působí jako uznávaný trenér. Za naší krátké návštěvy v Herouticích předvedl trenérský výkon, který zcela potvrdil jeho neutuchající temperament a entuziasmus. Kdo
by chtěl vidět Juraje Hanulaye „v akci”
může navštívit Heroutice opět 7.-10. února,
kdy práce pokračuje při šestém setkání.

šení licenčních poplatků cca o 100,- Kč
by, při cca 12 000 licencích koní a jezdců, téměř vyřešilo nastalý problém.
Přísný kritik může namítnout, že ČJF
by si již měla být schopna opatřit peníze
i jiným způsobem než pouhým vybíráním
od svých členů, nicméně tváří tvář rozpočtovému schodku, nemají podobné nářky
žádnou cenu.
A tak se v rámci povolených možností
Stanov ČJF musí sáhnout po výrazně
bolestivějším zdražení, které však zasáhne menší část sportovní veřejnosti.
Možná by dnes Konference ČJF hlasovala jinak.
Cyril Neumann

Výsledky

Za co trestá voltiž
Českou jezdeckou
federaci, o.s.?
Je pravda, že voltiž je naší velmi
úspěšnou disciplinou. Není však jedinou,
která dosáhla za posledních 10 let skvělých výsledků (namátkou jmenujme dvě
medaile skokanů na ME v kategorii mladých jezdců a dětí). Je rovněž pravda, že
ČR bude poprvé hostit MS v jezdecké
disciplině. Kromě toho ČR hostila nebo
bude hostit i řadu dalších významných
sportovních akcí. Je zcela standardní, že
zájemce o pořádání takových náročných
podniků musí vždy předložit vyrovnaný
rozpočet. Neexistovaly žádné ústní dohody o podpoře v řádu stovek tisíc Kč. Rozpočet ČJF, o.s. by prostě takovou zátež
neunesl. Mimochodem roční rozpočet
ČJF, o.s. není o mnoho vyšší než rozpočet těchto závodů, který se již vyšplhal ze
6 na 10 milionů Kč. Z toho důvodu ČJF,
o.s. od počátku požadovala 100% krytí
šampionátu (viz zasedání VV z října
a listopadu 2005). To je absolutně legitimní postup, který se vztahuje na všechny sportovní akce konče Olympijskými
hrami.
Pokud jde o souběh s CICO 3* v Pardubicích, jen při letmém pohledu do
kalendáře je zřejmé, že nalézt volný
víkend v kalendáři je prakticky nemožné.
Termín pardubických závodů je tradiční
a vzhledem k tomu, že obě akce jsou
vícedenní a regionálně vzdálené, určitě
nebude pro nikoho, kdo chce podpořit
českou voltiž, problém být v Brně u toho.
Ing. F. Lomský
Generální sekretář ČJF, o.s.

Seminář spřežení
Tradiční seminář jezdců spřežení se tentokrát chystá 1. března a všechny informace o nastávající sezóně se jezdci, majitelé
i příznivci spřežení dozví v NH v Kladrubech n.L.

Na ples do jízdárny
JO Srnín a Stáj Papoušek pořádají
2. února 29. jezdecký ples, který bude tradičně v českokrumlovské Zámecké jízdárně. Pořadatelé oznamují všem zájemcům,
že vstupenky si mohou objednat na tel.:
723 941 088, 728 631 902, 607 943 134.
V rámci plesu pak proběhne od
20.15 hodin vyhlášení ankety oblastního
výboru ČJF o nejúspěšnějšího jezdce,
koně, pořadatele a o objev v kategorii dětí
roku 2007.

Dne 22. února se od 20.00 koná

9. jezdecký ples
v hostinci Dubanka v Dubanech
u Pardubic. Pro hosty je připravena bohatá tombola a překvapení večera.
Bližší informace a rezervace
vstupenek na tel.: 605 246 953
(p. Dotzauerová)

Spřežení
na trenink
JK Zubří, JK Loučka a TJ Slovan Frenštát p.R. pořádají v sobotu 2. února v hale
jezdeckého areálu TJ Slovan Frenštát
Veřejný vozatajský trenink. Na programu
budou treninkové soutěže jednospřeží
a dvojspřeží teplokrevných i chaldnokrevných koní. Zahájení plánují pořadatelé na
13.00 hodin a pořadatelé zvou všechny
příznivce spřežení.

Praha - Císařský ostrov 19.-20. 1. -Z- (18)
1. Vrubel - AKTÉR (JS Císařský ostrov, stupň.
obt. do 110 cm (19) 1. Hučíková - ARINO (JK
Dítě a kůň), -L- (10) 1. Matějka - SELONA LIFE
MM (Eggersmann Caro As), 2. Zvára ARGENTINA (JS Císařský ostrov), 3. Matějka NON PLUS ULTRA MM (Eggersmann Caro
As), -S- (5) 1. Matějka - SELONA LIFE MM
(Eggersmann Caro As), 2. Voksa - CALUDCA
Z (PCT Bakov), 3. Zvára - GRANDE DAME (JS
Císařský ostrov), -Z- (10) 1. Zvára - CHAMBE
(JS Císařský ostrov), -ZL- (12) 1. Hanušová ATLANTA 10 (JS Ohrazenice), -L- (11) 1.
Veselovská - FORINT (Zámek Vilémov), 2.
Chelberg - AGRIPINA (JS Císařský ostrov), 3.
Perníčková - ÚSVIT (JK Heroutice), -S- (7) 1.
Perníčková - HEIDI 1 (JK Heroutice), 2. Zvára ARGENTINA (JS Císařský ostrov), 3. Perníčková - JASNOST (JK Heroutice), -S**- (6) 1.
Veselovská - FORINT (Zámek Vilémov), 2.
Perníčková - HEIDI 1 (JK Heroutice), 3. Chelberg - LACANDOR (JS Císařský ostrov).
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