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Co bude dál?
Na počátku tohoto roku jsme odsrtartovali na stránkách Jezdecké ročenky diskusi Co
bude dál? Doposud se v ní vystřídalo celkem 33 autorů a všechny příspěvky si můžete
v chronologickém pořadím připomenout na našich stránkách www.jezdec.cz v odkazu
rubriky. Podle reakcí vás diskusní fórum zaujalo a tak budeme s úvahami nad současností i budoucností jezdectví pokračovat i v roce 2009.
Naší diskusi však vnímáme i jako obrovský zdroj informací pro nejvyšší místa administrativy ČJF. Někteří ze členů výkonného výboru ČJF byli v průběhu roku JEZDCEM osloveni a i autorsky přispěli. Přesto však často postrádáme reakci zodpovědných na vyslovené názory. Proto jsme v pondělí 8. prosince členům VV a generálnímu sekretáři ČJF
položili tyto otázky: Jaký je hlavní cíl České jezdecké federace? Jak se tento cíl daří
plnit a co byste nejraději změnil? Jak by k plnění Vaší vize mohla přispět členská
základna ČJF?
Týdenní termín k vypracování odpovědí se nám zdál vhodný a hlavně jsme předpokládali, že oslovení rádi sdělí členům ČJF své představy, svěří se se svými nespokojenostmi a využijí příležitosti k osobnímu oslovení členské základny. Bohužel jsme neuspěli
a naši nabídku využil pouze generální sekretář František Lomský. S redakcí se následovně spojil i prezident ČJF ing. Jaroslav Pecháček a informoval nás, že text F. Lomského
redigoval a odpovědi plně vystihují i jeho názor. Ostatní členové VV buď nereagovali
anebo nenašli ve svém předvánočním programu volný čas.
Cyril Neumann
Ing. František Lomský,
generální sekretář ČJF
První otázka je natolik klíčová, že
odpověď na ni nalezneme na první
stránce Stanov v čl. č. III. Ne, stanovy
zde citovat nebudu, protože si je každý
dokáže přečíst sám. Proto se pokusím
vyzdvihnout (případně doplnit) ty body,
které považuji ze svého pohledu za nejdůležitější.
Zajistit: • po právní a metodické stránce chod jezdeckého sportu v ČR, • ekonomické fungování organizace, • informační a metodický servis svým členům,
• propagaci jezdeckého sportu.
Jak se daří tento cíl naplnit?
Na tuto otázku nelze odpovědět
v několika větách, ale přesto se o to
pokusím. Nejprve bych rád shrnul současnou situaci.
Zajištění chodu jezdeckého sportu
a ekonomické fungování
První dva body, čili zajištění právního
a metodického chodu na národní
a mezinárodní úrovni a ekonomické fungování jsou zcela zásadní a pouze na
nich lze stavět. Jako pozitivum vidím, že
přes všechny problémy, které jsou často diskutovány i na stránkách Jezdce, je
ČJF konsolidovanou organizací, která je
schopná zajistit všechny své úkoly
vyjmenované ve Stanovách. Spadá
sem i finanční zajištění. Zejména
v dnešní době, kdy je slovo "krize" stále
častěji skloňováno v médiích ve všech

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič

Ministr pro
Jezdeckou ročenku
pádech a kdy vysychají tradiční finanční
zdroje, jako je Sazka, a.s. (před několika málo lety zdroj cca 25 % rozpočtu
ČJF), je hospodaření s vyrovnaným rozpočtem úspěchem. Ne samozřejmým
u všech sportovních svazů. Přál bych si,
abychom měli toto na paměti, když se
ponoříme často do vášnivé debaty
o zvýšení licenčních poplatků anebo
zrušení či snížení poplatků jiných.
Informační a metodický servis
Pro přehlednost tuto kapitolu rozdělím na dvě části.
a) Informace o dění v ČJF
Přestože někdy slýchávám hlasy
(Pokračování na str. 2)

Ve středu 10. března byly poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR
schváleny dotace pro rok 2009. Pro
čtenáře Jezdce pouze upřesňujeme,
že v kapitole pro Národní hřebčín
a Zemské hřebčince je to 65 milionů
Kč, což je dokonce o 5 milionů více
než plán roku 2008. V kapitole Udržování a zlepšování genetického potencionálu je to stejně jako v loňském
roce 200 milionů. Kolik z těchto peněz
kam přesně doputuje ještě upřesní
dotační pravidla ministerstva zemědělství, ale dá se předpokládat, že to
bude podle podobných kritérií jako
v roce 2008.
Podrobněji se ještě státní podporou
chovu koní budeme v JEZDCI zabývat. Ministra zemědělství ČR ing. Petra Gandaloviče jsme však požádali
(Pokračování na str. 5)

Předplatné pro rok 2009 696,- Kč (bez Jezdecké ročenky 566,- Kč).
Číslo účtu 124577389/0800. V.s. 2008
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Co bude dál?
(Dokončení ze str. 1)
o tom, že informovanost jezdecké veřejnosti stále není dostatečná a bohužel se
často setkávám s tím, že je to pravda,
nemyslím si, že je tady převážná vina
na straně ČJF. Na webových stránkách
jsou přístupné všechny podstané informace, ať se jedná o aktuální dění nebo
metodické dokumenty, vč. všech zápisů
ze zasedání Rady a VV. Kromě toho
jsou na internetu uvedeny veškeré kontakty na pracovníky sekretariátu i členy
řídících orgánů, takže je možné kdykoli
kohokoli zavolat. Dále uveřejňujeme
všechny podstatné informace v časopisu Jezdectví na naší stránce Kurýr ČJF.
V letošním roce jsme vydali Informační
bulletin ČJF, který rovněž obsahuje podstatné dokumenty, informace, kontakty
a dále seznam subjektů. Zasíláme ho na
dobírku či ho lze zakoupit na stánku
ČJF na výstavách v Lysé n. L. a v Pardubicích. Pokud však někdo nesleduje
aktuální dění, nemůže naříkat nad svou
malou informovaností.
b) Metodický servis
Sem lze zařadit často diskutované
téma, kterým je vzdělání a dále publikování metodických pokynů, týkajících se
jezdecké odbornosti. I zde nelze přehlédnout, že v rámci ČJF existuje plně
funkční systém vzdělávání, ČJF je
začleněna do struktury Mezinárodní
skupiny pro vzdělávání (IGEQ) a tudíž
způsobilá vydávat mezinárodní trenérské pasy. Současně ČJF příležitostně
vydává odborné metodické pokyny
a učebnice.
Propagace jezdeckého sportu
Propagace jezdectví mimo uzavřenou jezdeckou společnost směrem
k širší veřejnosti je jedním z nejtvrdších
oříšků. ČJF pravidelně domlouvá
s Českou televizí přenosy z významných domácích, ale i světových akcí
s českou účastí. Nutno přiznat, že ne
vždy s úspěchem. V loňském roce ČJF
navázala kontakt s redakcí sportu Mladé fronty DNES, které poskytuje informace o nejzajímavějších podnicích na
našem území. Stále je ale vidět jezdectví v médiích poskrovnu. Svůj podíl na
zviditelění jezdectví "odpracují" samotní
pořadatelé významných soutěží, ať už
na regionální nebo celostátní úrovni.
Co byste nejraději změnil?
V předchozí kapitole jsem se snažil
zmapovat stručně současný stav

a nalézt to dobré, o co se lze opřít a na
čem lze dále stavět. Nechtěl jsem nikoho
přesvědčovat, že v ČJF nejde nic zlepšit
a všechno je víceméně dokonalé, ale ani
nesdílím opačný názor, že ČJF není
schopna zabezpečit svým členům podmínky pro jejich činnost. Na otázku, co
bych nejraději změnil, existuje docela
snadná a dlouhá odpověď.
Pokud jde o finanční situaci, byl bych
rád, aby ČJF měla finančně silného strategického partnera.
Pokud jde o informační servis, byl
bych rád, aby ČJF vydávala a zdarma
všem členům pravidelně zasílala svůj
barevný magazín a měla denně aktualizovaný podrobný informační webový portál o nejžhavějších událostech.
Pokud jde o vzdělávání, přál byl si,
aby se jeho úroveň vyrovnala německému modelu, aby ČJF pravidelně vydávala řadu kvalitních titulů z vlastní i cizí produkce, aby u nás působili zkušení
zahraniční trenéři, kteří pomohou nejen
zkvalitnit přípravu našich jezdců a koní,
ale kteří by zde předali svůj um, tak abychom si mohli pomoct v budoucnu sami
díky nové generaci respektovaných
domácích trenérů. Přál bych si, aby příprava nové generace takových odborníků probíhala v národní jezdecké akademii evropského střihu. Přál bych si, aby
takový vývoj byl spojen s rozvojem
domácího chovu sportovních plemen,
protože je často opomíjen obecně známý
fakt, že pokud chybí dostatečná nabídka
výkonného a jezditelného koně z domácího chovu, limituje to rozvoj jezdectví
v té které zemi. Pokračovat dál v tom, co
bych chtěl lépe a jinak, je docela snadné.
Za důležitější otázku, než co bych
chtěl změnit, ale považuji otázku, jak
toho lze dosáhnout? A na tu je odpověď mnohem, mnohem obtížnější. Hlavně proto, že finanční rozpočet ČJF
umožňuje práci administrativy na úrovni
„low-cost“ až „standard“ a jejím hlavním
úkolem je zabezpečit základní právní,
metodické a finanční zázemí, které dnes
poskytuje. Jakýkoli nadstandard nemůže
být zadarmo. Ostatní prostředky však
jdou dnes přímo do sportu. Byl bych rád,
abychom si předtím, než se začneme na
konkrétní téma kriticky vyjadřovat, uvědomili, kdo má v ČJF na starosti konkrétní problematiku. Často je to jeden dobrovolný funkcionář, event. nejvýše
tříčlenná komise. Jsou to lidé, kteří mají

Veselý prezident
Prezident ČJF
nemá lehkou práci.
Několik
našich
fotografií však vyvrací názor některých členů, že
Jaroslav Pecháček
se stále jen zlobí či
mračí. Snímky dokazují, že stát
v čele českého jezdectví může být
i zábavné. Přejeme
našemu prezidentovi a i všem čtenářům JEZDCE stále dobrou náladu
i v roce 2009.
Redakce
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svoji stabilní profesi a soukromý život,
na jehož úkor tuto činnost v ČJF zdarma vykonávají.
Pokud si vezmeme namátkou vydávání odborných publikací, knih a metodických dokumentů, zajišťuje např.
v Německu tuto činnost samostatná
vydavatelská firma FN Verlag.
Jiné činnosti, jako např. informovanost, PR a propagaci, má v ČJF na starosti generální sekretář jako jednu
z desítek jiných povinností. Pro srovnání: v Rakousku má prezidentka tamní
federace pouze pro účely komunikace
k dispozici dvoučlenný tým. Tím nechci
říct, že u nás to prostě nejde. Jde
všechno. Předpokládá to ale jednu věc.
Určit si, čeho jsem ochotný se vzdát,
pokud chci namísto toho získat něco
jiného. Při úspěšnosti a viditelnosti
našeho sportovního odvětví lze těžko
očekávat, že naše vnitřní potřeby bude
saturovat jakýsi generální sponzor. Jednou možná ano, ale ten si počká do
doby, než náš tým získá medaili na OH.
Současní sponzoři vkládají prostředky
jen do konkrétních sportovních podniků,
kde se jim vrátí zviditelněním jejich byznysu. Sponzoring není charita.
A tak se musíme rozhodnout. Investovat ze stávajících prostředků více do
vzdělání? Ano, ale na úkor čeho? Posílit
propagaci jezdectví? Ano, ale na úkor
čeho? Vydávat každoročně dva tituly
např. z nabídky německého FN Verlag?
Ano, ale na úkor čeho? Za jaké prostředky a kdo to zajistí? Sekretariát
v současné podobě to být nemůže
a jeden dobrovolný činnovník, který již
nyní věnuje svůj volný čas "funkcionařině", teprve ne. Jsme ochotni nejen přemýšlet nad tím, co chceme od ČJF, ale
také jak sami můžeme přispět? Nejen
finančními prostředky v podobě licenčních či jiných poplatků, ale třeba také
svým
časem
a
zkušenostmi?
I v budoucnu bude muset ČJF z velké
části stát na práci dobrovolných funkcionářů. A pokud se někdy má tato praxe
změnit ve smyslu zajištění servisu na
úrovni některých vyspělých zahraničních federací, bude nás to také něco
stát. Když potřebuji letět do Londýna,
mám na výběr: s low-costovou letenkou
ušetřím a odepřu si snídani, kávu
a noviny. Anebo poletím s tradiční leteckou společností s větším komfortem
a přijde to moji kapsu na několik tisíc
víc. Umím si představit, že jenom záležitosti spojené se vzděláváním, které
jsem nastínil výše a které zní dnes tro-
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chu utopisticky, by na ČJF zaměstnaly
jednoho člověka. To samé platí o propagaci, marketingu, komunikaci se
sponzory, zástupci médií, apod. Málokdy si uvědomujeme, že za několika
slovy, co vše by šlo zlepšit, je schovaná časově velmi náročná odborná
a mravenčí práce.
Jak by k plnění Vaší vize mohla
přispět členská základna ČJF?
Tato otázka je snad ještě těžší, než
předchozí, protože nechci moralizovat.
A pokud tak některá slova vyzní, jsou
myšlena na všechny členy ČJF a tudíž
i na mě. Často snadno podléháme
představám, jak jsou věci v hrozném
stavu a napadají nás otázky typu „Co
bude dál?“ Tento povzdech můžeme
opakovaně slyšet napříč historií ve
všech oblastech života a přesto život
jde dál kupředu. Kam jinam by mohl
jít? Příliš nevěřím na nějaké zlomové
události, od kterých věci půjdou už jen
výrazně pozitivním směrem. Vše, co
se nechá na práci ČJF zlepšit, je otázkou postupných kroků, které nejsou na
pohled efektní, ale zaručí kontinuitu
práce a stálost jejích výsledků.
Dále bych se chtěl pozastavit nad
některými skutečnostmi, které při
zaostření na konkrétní problémy někdy
unikají našemu zornému poli. ČJF je
občanské sdružení. Tato informace asi
neohromí nikoho. Bohužel mám ale
často pocit, že nám nedochází skutečný význam tohoto slova. Sdružení
občanů by měl spojovat alespoň
základní společný zájem, kterým je
v tomto případě obecný rozvoj jezdectví. Často však máme až příliš silnou
tendenci vnímat souvislosti prizmatem
vlastního prospěchu, ať už nemateriálního nebo naopak čistě finančního
charakteru. Pak se lehce přeslechnou
argumenty týkající se činnosti ČJF jako
celku na úkor argumentů např. jedné
ze zájmových skupin (pořadatelé,
oblasti, široká členská základna,
vrcholoví jezdci, ad.).
Často je také slyšet volání po profesionalitě. Možná by někdy stačil jen
poctivý přístup, ten už má k profesionalitě velice blízko. Mám na mysli
zejména to, že je potřebné v každé
početné společnosti, aby každý řádně
dělal svoji část práce. Počínaje ošetřovateli, jezdci a trenéry až po pořadatele, funkcionáře, pracovníky sekretariátu a volené činovníky. To platí pro
každého z nás. Tím by možná odpadla
řada dnešních problémů.
Závěrem bych rád popřál nám
všem, aby se nám dařilo na všech
úrovních odvádět co nejlepší práci
a abychom namísto prosazování svých
pohledů na věc za každou cenu, uměli
vnímat i argumenty ostatních, byť
s nimi nemusíme vždycky souhlasit.

ZE ZAHRANIČÍ

Ženeva patřila olympijskému vítězi
Páté
kolo
Rolex FEI World
Cup se jezdilo
v rámci tradičního CHI od 11. do
14. prosince ve
frankofonní části
Švýcarska,
v
ženevském
výstavním areálu
Palexpo. Osvědčení domácí stavitelé Heiner Fischer a Rolf Lüdi znovu
plně využili možností rozsáhlé haly, ve které ani tentokrát nechyběl dvoumetrový
navršený val a už tradiční „přírodní“ půl
metru hluboké jezírko. Skladba parkurů
byla velice divácky atraktivní. Znovu dostaly příležitost švýcarské naděje v jedné soutěži s přítomnými celebritami, které ale
musely jezdit bez sedla, velký ohlas měla
i hlavní sobotní soutěž, do které byla kvalifikací olympijská medaile, nebo obdobné
umístění z evropského či světového šampionátu, nebo ve finále Světového poháru.
Do Velké ceny se kvalifikovala čtyřicítka
jezdců a přes nástrahy kurzu se bez úhony
dostalo jedenáct nejlepších. V dramatickém rozeskakování se sedmi z nich podařilo nulu zopakovat. Velice byl 8 500 diváky
oslavovaný, bezchybný výkon domácího
Wernera Muffa, s pozorným, 8letým hesenským valachem QUAX II (Quincy Jones).
S časem 41,98 obsadil konečnou pátou
příčku. O patnáct setin rychlejší byl na čtvrtém místě Marcus Ehning s holandským
hřebcem, kterého jezdil ještě na jaře Werner Muff, 11letým hnědákem PLOT BLUE
(Mr. Blue). Moc si přála zopakovat triumf
z minulého kola ve Stuttgartu světová jednička Meredith Michaels-Beerbaum
s 15letým hanoveránem SHUTTERFLY
(Silvio I). Proto se pokusila o extrémní
zkrácení trasy před dvojskokem, které se
však v cíli ukázalo poněkud kontraproduktivní. Příliš krátký obrat zbrzdil i tak šikovného koně jakým SHUTTERFLY bezesporu je a v cíli pak na svého největšího rivala
ztratila šest desetin vteřiny. Olympijský
vítěz Eric Lamaze (CAN) s malým, 12letým
hřebcem HICKSTEAD (Hamlet) nijak
nespekuloval a od startu nasadil přímo

dostihové tempo. Jeho obratný holandský
hnědák ho akceptoval a po zásluze slavili
velmi cenné vítězství. Mezi oba velikány se
ještě podařilo vklínit bouřlivě povzbuzovanému místnímu miláčkovi Steve Guerdatovi, s báječnou SF klisnou JALISCA SOLIER (Alligator Fontaine), kterého dělilo od
vítěze jenom šestnáct setin vteřiny a odkázal tak Meredith "jen" na třetí místo.
Pro Erica Lamaze to byl velmi prestižní
úspěch, když dokázal uspět proti evropské špičce nejen na otevřeném kolbišti,
ale i v hale. Mimo ohromujícího olympijského zlata, to bylo již šesté letošní vítězství této dvojice ve Velké ceně. „Velká
aréna v Ženevě byla mojí výhodou,“ řekl
olympijský vítěz. „Než jako halové, to více
připomínalo venkovní rozeskakování,
HICKSTEAD byl soustředěný a uvolněný
a to pak nám to spolu vychází.“ Meredith
Michaels-Beerbaum si také nestěžovala.
„S dnešní dotací mohu slavit skutečnost,
že SHUTTERFLY už získal přes 1,5 milionu EUR. Pokud mi to s ním i s CHECKMATE funguje, tak se dál mohu těšit
z úspěchů těchto úžasných koní. A to
mám ještě tři velmi dobré sedmileté
doma.“ Spokojený byl i Steve Guerdat.
Po pěti kolech, je to on, kdo vede západoevropskou ligu. „Nyní, když jsem si už
zajistil místo ve finále, tak mohu změnit
program. Vynechám Mechelen i Lipsko
a ke Světovému poháru se vrátím až
v Zürichu. Nejdůležitější je, že budu moci
jít do Las Vegas s čerstvým koněm.“
Podobné plány má i Eric Lamaze. „Protože chci startovat v Las Vegas, bylo
dnes velmi důležité vyhrát. HICKSTEAD
soutěžil ve dvou kolech, v Torontu
a Ženevě a obě vyhrál. Na Floridě proto
budu startovat na mladším koni. Tohle
byly na čas jeho poslední závody. Nyní si
zaslouží odpočinek.“
Kompletní výsledky naleznete na
www.csi-geneve.ch
Příští kolo Světového poháru je nyní
v Olympijské hale v Londýně (16. - 22. prosince) a do konce roku bude ještě jedno
kolo v belgickém Mechelenu (26. - 30. 12).
Zde v juniorském CSIJ-A bude startovat
i český zástupce Filip Doležal na LARAMIS.
Václav Dvořák

Juniorská
olympiáda?
Mezinárodní olympijský výbor (IOC)
schválil program sportovních soutěží pro
první Letní juniorské olympijské hry (YOG),
které budou v Singapuru v roce 2010.
Jezdectví bude reprezentovat skoková
disciplína. Soutěžit bude třicítka sedmnáctiletých a osmnáctiletých jezdců, na vypůjčených koních ze Singapurského jezdeckého
klubu.
Podrobnosti naleznete na:
www.singapore2010.sg

Švýcarskou jezdeckou budoucnoust ztělesňuje Steve Guerdat (JALISCA SOLIER), který je
momentálně ve vedení západoevropské ligy SP
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ZPRÁVY

NÁZORY

Aleš Opatrný a ti druzí
Známe již i další rozhodnutí Disciplinární komise (DiK) ve složení Ing. Milan
Theimer (předseda), MVDr. Josef Živníček, Jiří Kuška, která na svém zasedání
2. prosince v Pardubicích pokračovala
v řešení podzimních dopingových afér.
Na programu bylo tentokrát rozhodnout o trestu pro odpovědné osoby za
koně KOHEN (JUDr. Renata Tomanová) a koně PAMPALINI (Michaela
Habásková).

KOHEN
V kauze KOHEN bylo disciplinární
řízení zastaveno. DiK vlastním šetřením, výslechem svědků a na základě
písemných dokladů, došla k závěru, že
odběr antidopingového vzorku při finále
Českého skokového poháru ve Frenštátě p. Radhoštěm dne 28. září 2008 proběhl bez problému. Protokol o odběru
nemohl být zástupcem subjektu okamžitě při odběru podepsán, protože
nebyl odebírajícím veterinářem vyplněn,
i když doklad o identifikaci koně mu byl
předložen. Odpovědná osoba upozornila veterinárního lékaře že protokol po
vyplnění podepíše majitelka koně paní
JUDr. Renata Tomanová.
Paní JUDr. Renata Tomanová však
odmítla podepsat odběrový protokol
koně KOHEN proto, že podlehla nátlaku
Aleše Opatrného. Po konzultaci s funkcionáři závodů změnila své rozhodnutí
o podepsání vzorku. Vlivem odmítnutí
odběru vzorku u koně Aleše Opatrného
a tím zaneprázdněním funkcionářů

ČJF a právo
V souvislosti
s dopingovými
aférami poslední
doby bych se
chtěl vy-jádřit
k některým krokům orgánů ČJF
v e d o u c í m
k nezákonnému
omezování práv
jejich členů.
Na nerespekto-vání základních právních zásad jsem
upozorňoval již několikrát. Nad konáním
ČJF ve věci "dopingových afér" však již
opravdu odborníkovi zůstává rozum
stát. Ale buďme konkrétní.
Generální sekretář ing. Lomský na
stránkách ČJF ze dne 6. 11. 2008 sděluje, že Disciplinární komise zakázala
startovat koním Lecarino, Kohen
a Pampalini na veřejných závodech do
vyřešení jejich kauzy. Znamená to tedy,
že předběžný disciplinární trest zákazu
činnosti /jak jinak toto rozhodnutí chápat/ byl v daných případech uložen
koním, nikoliv jezdcům, neboť ti jistě
nadále s jinými koňmi startovat mohou.
A naopak, uvedení koně nemohou po
tuto dobu startovat ani s jinými jezdci,
než se kterými startovali v době odběru
vzorků.
Z právního hlediska je však takový
postup naprosto absurdní, neboť tresty
lze ukládat jen subjektům, které mají
právní odpovědnost, a těmi zvířata
nejsou. Trestně odpovědní mohou být jen
lidé. Zvířata jsou objektem, nikoliv subjektem právních vztahů. A v dané dopingové souvislosti je jistě nelze podezřívat
z toho, že se dopovala svévolně.

a veterináře nedošlo pak k podpisu protokolu koně KOHEN. Vzorky však byly
odeslány a po analýze potvrzeny jako
negativní.
Paní JUDr. Renata Tomanová je
povinná zaplatit paušální částku
náhrady nákladů řízení ve výši 10 ,- Kč.

PAMPALINI
V kauze PAMPALINI DiK učinila následující rozhodnutí: Po ústním jednání a na
základě předložených písemných materiálů i po výslechu zúčastněných stran
byla jezdkyni Michaele Habáskové
zastavena činnosti na dobu tří měsíců
(od 1. ledna 2009) a předepsána úhrada
peněžité pokuty 5 000,- Kč.
Kůň PAMPALINI byl diskvalifikován
ze všech soutěží konaných při finále
KMK drezúry 6letých. Majitel koně je
povinen vrátit pořadateli finále KMK
všechny peněžité výhry a věcné ceny,
které na těchto závodech s tímto koněm
získal za své umístění. Pořadatel přepočítá výsledky finále KMK v drezúře 6
letých a upraví dle těchto přepočítaných
výsledků konečné pořadí. Tyto výsledky
zveřejní na svém webu a na webu ČJF
o.s. a v oficielní výsledkové listině. Majitel koně PAMPALINI je povinen uhradit
náklady spojené s vyšetřením antidopingového vzorku.
Připomeňme jen, že v odebraném
krevním vzorku byla nalezena nedovolená látka guaifenesin, patřící do skupiny myorelaxantů. DiK uznala slečnu
Michaelu Habáskovou vinnou z porušeKdybychom však pominuli tuto
základní právní absurdnost uvedeného
rozhodnutí a zkoumali tato předběžná
opatření z hlediska osob, které jimi byly
dotčeny, pak musíme konstatovat další
absurdnost. Rozhodnutí o zákazu startu
(obecně zákazu činnosti) je trestem dle
disciplinárního řádu, a proto nikdy
nemůže být uloženo jako tzv. předběžné opatření, což zřejmě měla disciplinární komise na mysli. To vyplývá
z povahy trestu jako takové, neboť nelze dodatečně zhojit důsledky tohoto
předběžného opatření, pokud by se
ukázalo, že důvody pro uložení trestu
nejsou dány. Tak např. se dozvídáme,
že trest zákazu činnosti byl A. Opatrnému stanoven na dobu 1 roku počínaje
1. 12. 2008, avšak s koněm Lecarino
fakticky již minimálně od 6. 11. 2008
(fakticky však ještě dříve), což však
není součástí výroku o trestu. Logicky
tedy doba, od níž běží trest zákazu činnosti, měla být v případě startu s koněm
Lecarino počítána již od doby tohoto
předběžného opatření.
Obzvláště absurdní je předběžný
zákaz startu koně Kohen, jehož dopingový vzorek byl negativní. Kůň byl
potrestán zákazem startu, jak se píše
v informaci ing. Lomského, z důvodu
zahájení disciplinárního řízení s dr.
Tomanovou kvůli nepodepsání dopingového protokolu. Disciplinární řízení
pro majitelku dopadlo příznivě, avšak
újmu způsobenou předběžným trestem
nelze již dodatečně zhojit, neboť čas
nelze vrátit.
Z uvedených příkladů je zřejmé, že
diletantské postupy orgány ČJF
v oblasti práva nadále přetrvávají. A přitom obrana proti těmto absurdnostem
není prakticky žádná, neboť kdo chce
provozovat závodně jezdecký sport,
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ní DŘ ČJF o.s. čl. I.4. DiK při svém rozhodování přihlédla k vstřícnosti a snaze
k objasnění celého případu.
Slečna Michaela Habásková je povinná zaplatit paušální částku náhrady
nákladů řízení ve výši 10 000,- Kč

Rok 2009 bez Aleše?
Odvolací pokračování má i kauza Aleše Opatrného. Ten za odmítnutí antidopingové kontroly při finále ČSP ve Frenštátě pod Radhoštěm dostal od DiK
peněžitou pokutu 30 000,- Kč + uhrazení paušální částky 10 000,- Kč za náklady disciplinárního řízení. Dvojice byla
diskvalifikována ze všech soutěží těchto
závodů s povinností vrátit peněžité
i věcné ceny. Nejtěžším trestem je však
pro Aleše Opatrného roční zastavení
činnosti.
Aleš Opatrný využil svého práva
a DiK obdržela jeho odvolání. Jak nám
sdělil ing. Milan Theimer, Dik zasedne
pravděpodobně mezi svátky, ale nejpozději hned po Novém roce. Na zasedání se bude nejprve projednávat, zda
odvolání vyřeší DiK sama, či zda vyřešení postoupí výkonnému výboru ČJF.
V případě postoupení může výkonný
výbor opět vyřešit odvolání sám a nebo
svolat k jeho řešení zvláštní odvolací
komisi.
V každém případě proti rozhodnutí
odvolání, kteréhokoliv z těchto odvolacích orgánů již v rámci ČJF není odvolání. Pokud by ani po tom nebyl Aleš
Opatrný s rozhodnutím smířen, může se
dále odvolat k Českému olympijskému
výboru.
musí být členem ČJF, a tudíž se na něj
vztahují rozhodnutí jeho orgánů, které,
ač jsou naprostými právními laiky, mají
zcela zásadní pravomoce, kterými jsou
schopny tíživě postihnout své členy jak
materiálně (např. nesmyslná výše
poplatků za disciplinární řízení, které
často s právem nemá mnoho společného), tak i existenčně (viz zákazy činnosti lidem, pro které je jezdectví jejich
zdrojem obživy).
Avšak naprosté většině členské základny tyto postupy zřejmě nevadí, neboť
obměna ve vysokých funkcích v orgánech ČJF je v průběhu let minimální.
A tak je třeba jen se modlit, abychom se
před pravomoc těchto orgánů nedostali.
Obecná spravedlnost by nám totiž zřejmě nepomohla.
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc
Informovali jsme se, na základě
jakých pravidel jsou při pozitivním
nálezu trestáni koně zákazem startů.
Skutečně nám bylo potvrzeno, že toto
pravidlo je výslovně uvedeno v metodickém pokynu, který je součástí Disciplinárního řádu.
Tato klauzule je pravděpodobně
převzata z mezinárodních pravidel,
a může tak dojít k absurdní situaci,
kdy např. při prodeji koně by nemohl
nový majitel s koněm, který by byl
v šetření disciplinární komise startovat, zatímco za prohřešek odpovědná
osoba na jiných koních nebude nijak
ve své sportovní činnosti omezena.
Český dopingový podzim tak přinesl
do právních postupů hodně dohadů
a je v zájmu nás všech, aby všechny
sporné momenty a právní nedostatky
byly vysvětleny a nebo odstraněny.
Cyril Neumann

ROZHOVORY

Ministr pro ...
Dokončení ze str. 1
o informace ohledně Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.
Pane ministře, medii proběhla
zpráva o zrušení konkurzu na ředitele NH. Můžete čtenářům JEZDCE
vysvětlit důvody zrušení konkurzu
a jaké jsou Vaše plány pro nové
výběrové řízení a požadavky na
budoucího ředitele NH?
Výběrové řízení na výběr ředitele
kladrubského hřebčína bylo staženo,
protože neobsahovalo dostatečné
množství informací o požadavcích na
tuto pozici.
Proto jsem rozhodl o zadání výběrového řízení k realizaci personální agentuře. Jedná se o ISG Personal management s.r.o.
Příprava výběrového řízení v této chvíli finišuje a ke zveřejnění dojde v nejkratším možném termínu.
Mohl byste přiblížit i budoucí konstrukci Obecně prospěšné společnosti, která by měla zprostředkovávat
finanční toky mezi evropskými fondy
a NH?
Národní hřebčín Kladruby nemůže
být podle nastavených pravidel přístupových dohod k EU příjemcem finančních prostředků z evropských fondů.
Proto ministerstvo zemědělství iniciovalo založení obecně prospěšné společnosti, jejímž úkolem by bylo napomoci
státnímu podniku využít finanční prostředky pro revitalizaci, obnovu
a rekonstrukci národní kulturní památky. Cesta vytvoření obecně prospěšné
společnosti je výsledkem právního rozboru, který tuto variantu pro čerpání
evropských peněz doporučil. Bylo logické zapojit do projektu jednak ministerstvo kultury kvůli přípravě na čerpání
finančních prostředků z IOP (Integrovaný operační program) a také Pardubický kraj k čerpání finančních prostředků
z ROP (Regionální operační program).
Jak ministerstvo kultury, tak Pardubický
kraj deklarovaly svůj záměr být spoluzakladateli obecně prospěšné společnosti, která dostala pracovní název
Společnost pro revitalizaci kulturního
dědictví, o. p. s. Výhledově by měl státní podnik fungovat ve spolupráci s touto
podpůrnou společností. Předpokladem
je, že obecně prospěšná společnost
načerpá pro obnovu národní kulturní
památky Národní hřebčín Kladruby nad
Labem finanční prostředky z IOP ve
výši 300 000 000,- Kč, které budou
použity na její revitalizaci, rekonstrukci
a obnovu. Celý popsaný proces je v přípravné fázi.
Čtenářům JEZDCE můžeme prozradit, že se k problematice Národního hřebčína, jeho minulosti a budoucnosti vrátíme v Jezdecké
ročence, které jste přislíbil zásadní
příspěvek. Prozraďte nám prosím,
jaký máte vy osobně vztah ke koním
a k jezdeckému sportu vůbec popř.
zda máte nějaké osobní zkušenosti
s koňmi?
Můj vztah je jednoznačně kladný.
Koně samozřejmě obdivuji jako ušlechtilá a inteligentní zvířata, jako průvodce
a pomocníka člověka takřka odnepaměti. Navíc sám aktivně na koni jezdím,
i když bohužel ne tak často ani tak dobře, jak bych chtěl.
Zatím děkujeme a těšíme se na
obsáhlejší informace v Jezdecké
ročence 2008.
Cyril Neumann

REPORTÁŽE

Blanka proti CSIO
Společnost Eurohorse Promotion,
která byla před dvěma lety vytvořena
pro pořadatelství mezinárodních závodů jako nástupkyně společnosti Golem,
má za sebou úspěšný rok. Za halové
CSI-W v Brně, uspořádání ME juniorů
a mladých jezdců ve skákání v Praze
a i za organizaci CSIO 2008 sklidila
uznání a pochvalu jak od domácích tak
zahraničních odborníků. Přesto jsme
v kuloárech po CSIO zaslechli informace, že společnost zvažuje obnovení
smlouvy s ČJF k pořadatelství mezinárodních závodů Světového poháru
a CSIO vůbec. Následovalo podzimní
vyjednávání o druhém pokračování
českého kola světového poháru v hale,
které skončilo zrušením brněnského
CSI-W. Požádali jsme tedy zástupce
společnosti Eurohorse Promotion Luďka Novotného a Kláru Damborskou
o rozhovor. Shodou okolností jsme se
v kanceláři v Novoměstské radnici sešli
společně s prezidentem ČJF ing. Jaroslavem Pecháčkem, který dorazil za
podobným účelem. Dozvědět se
podrobnosti o úvahách a plánech společnosti pro rok 2009. Využili jsme této
okolnosti a první otázka směřovala právě na prezidenta ČJF:
Pane Pecháčku, ČJF podepsala
před pěti lety smlouvu se společností
Golem o pořadatelství mezinárodních
skokových závodů CSIO a Světového
poháru na následujících pět sezón
s opcí na dalších pět let, tedy až do
roku 2014. Za tuto smlouvu jste byl
v minulosti nejednou kritizován. Jak
dnes hodnotíte tehdejší krok a jste se
spoluprácí se současnou společností
Eurohorse Promotion spokojen?
Jsem spokojen a myslím, že to byl
dobrý krok. Každá spolupráce pochopitelně přináší občasné konfrontace, ale
vždy jsme v zájmu konečného výsledku
dokázali nalézt řešení. Pětiletý model
splnil očekávání a letošní vyvrcholení se
čtyřmi úspěšně uspořádanými mezinárodními závody potvrdil, že se tým
Novotný - Damborská stal pro ČJF
dobrým partnerem. Pokud tedy agentura
Eurohorse Promotion bude chtít, s klidným svědomím budu za ČJF ve spolupráci pokračovat.
Dokonce si po letošních problémech
a nespokojenostech jezdecké veřejnosti
s mistrovstvím ČR myslím, že by podobný model mohl fungovat i pro národní
šampionát. Dovedu si představit a VV
ČJF předložím k úvaze, zda seniorský
šampionát po dobu např. pěti let „pronajmout“ jednomu či dvěma areálům.
Pane Novotný, vyjádření prezidenta ČJF jste slyšel. Po pěti letech
máte za sebou pořadatelství pěti
CSIO (tří v Poděbradech a dvou
v Praze), halového SP v Brně, dvou
CSIJ/Y v Praze a ME juniorů a mladých jezdců v Praze. Stihli jste toho
hodně. Zásadní otázka. Budete
v organizaci mezinárodních střetnutí
pro ČJF pokračovat?
I když očekáváte jasnou odpověď
a chápu, že by ji potřeboval znát i ing.
Jaroslav Pecháček, dnes ještě zcela jednoznačně odpovědět nemohu. Mohu slíbit, že nebudeme ČJF napínat až do
posledního termínu, ve kterém musíme
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Luděk Novotný

spolupráci na další rok obnovit (31. března), ale k definitivnímu vyjádření ohledně
pořadatelství CSIO 2009 ještě několik
týdnů potřebujeme.
Pokud se já mám ohlédnout zpět za
uplynulými pěti lety, musím říci, že jsem
předpokládal poněkud jiný vývoj jezdeckého sportu. Doufal jsem, že výkonnost
v naší zemi poroste rychleji. Součástí
našeho marketingového plánu bylo
i předpokládané zvýšení atraktivity jezdectví pro širokou veřejnost díky zvyšující
se výkonnosti domácích jezdců. Věřil
jsem ve větší profesionalizaci celého prostředí a tím i skutečně profesionální přístup všech. Tzn. chovatelů, trenérů,
jezdců i majitelů ke sponzorům, médiím,
divákům, ale i pořadatelům. Zde jsem
vývojem poněkud zklamán a mnohdy si
připadám při organizaci a prezentaci
mezinárodních závodů jako stavitel
Potěmkinovy vesnice.
Před pěti lety jsme vstupovali do organizace CSIO s obrovským osobním
nasazením. Věřili jsme v pozvednutí jezdectví prostřednictvím kvalitně zorganizovaných závodů. Dnes po pěti letech
musím říci, že jsem poněkud zklamán
a mé představy se nenaplnily.
Ale abych vše nesváděl jenom na
vývoj domácího jezdectví. Do jisté míry
jsem zklamán i vývojem na mezinárodní
úrovni. Naše představy o tom, že vyspělé jezdecké státy mají zájem na rozvoji
sousedních regionů a prostřednictvím
FEI usnadní cestu nahoru, se bohužel
ukázaly být velmi naivní.
Mezinárodní jezdecká federace přenáší na pořadatele mezinárodních závodů
stále další a další ekonomické nároky.
Pořadatelům jsou diktovány podle počtu
hvězd stále vyšší dotace soutěží, ze kterých jsou FEI současně odváděny procenta. Platit musíte poplatky za zápis do
kalendáře i poplatky za antidopingový
dozor (MCP) a je lhostejné zda FEI na
Pokračování na str. 6
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Blanka proti CSIO
(Dokončení ze str. 5)

závody komisaře vyšle či nikoliv. Musíte
splňovat a platit stále kvalitnější ustájení,
ubytování, stravování apod. Na druhé
straně FEI pořadateli vůbec nic neposkytuje. V minulosti to byl alespoň malý příspěvek od generálního sponzora Poháru
národů. Dnes, kdy se FEI již několik
sezón nepodařilo sponzora zajistit, nedostává pořadatel vůbec nic. V podstatě
FEI dnes zajímá pouze západoevropská
liga Světového poháru a Super liga. Vše
ostatní stojí zcela stranou.
To se neposlouchá příjemně. Zvláště když jsme si letos v únoru mysleli,
že centrální Evropa se i brněnským
Světovým pohárem, alespoň organizačně začne svoji zimní sezónou
vyspělé Evropě přibližovat. V zimě
2008/09 se tedy ještě halová sezóna
centrální Evropy musí obejít bez české účasti. Předpokládám, že brněnský
CSI zkrachoval kvůli financím? A proč
Vám tak dlouho trvalo, než jste zrušení definitivně oznámili?
Právě proto, že jsme si dlouho nechtěli
myšlenku zrušení připustit. CSI v Brně
bylo dobře hodnoceno a areál brněnského výstaviště byl pro evropské jezdectví
definitivně objeven. V průběhu roku však
začínalo být stále více zřejmé, že úspěšný první ročník nezískal na brněnské radnici žádné body a město i nadále odmítlo
brněnský CSI podpořit. Letos však
v Brně pomohl vstřícností jihomoravský
kraj, ale i tato podpora skončila po krajských volbách výměnou na postu jihomoravského hejtmana. A nakonec
i brněnské výstaviště (BVV) udělalo jen
velmi málo. Sice nám přislíbilo slevu na
pronájem pavilonu, ale z výrazně zdraženého nájemného. A aby nebylo problémů
málo, zbourány byly pavilony, kde stály
stáje a tak i zde bychom museli vynaložit
daleko větší prostředky. A v neposlední
řadě se na pořadatelství tak obrovských
podniků, jakým jsou mezinárodní jezdecké závody, negativně projevila i očekávaná hospodářská recese. Všichni partneři
nyní vyčkávají a jen málokdo se chce
zavázat k podpoře něčeho méně známého a ne tak masově rozšířeného, jako je
jezdectví.
Smiřme se tedy s tím, že Brno je
pryč. Vše co jste doposud řekl, však
určitě platí i o CSIO. Máme se tedy
obávat i o jeho osud?
Nebudu chodit okolo horké kaše. Skutečně vše závisí na penězích. CSIO má
tu výhodu, že je v kalendářním roce
výrazně později a do té doby již bude
mnohé známo. Můžeme doufat a snad
i předpokládat, že v prvních měsících
roku 2009 budou již definitivně schváleny
marketingové plány našich hlavních partnerů a my uvidíme, na čem jsme. Oslovili
jsme i případné nové sponzory. Zde
musím zmínit především mnohahodinové
úsilí Kláry Damborské, která zpracovává
rozsáhlé prezentace na vysoké úrovni
a snaží se pro jezdectví získat další
donátory.
Je zřejmé, že hospodářská krize
všechno úsilí výrazně komplikuje.
Ale pokud se ohlédnete zpět za uplynulými pěti lety. Jak si ekonomicky
vedete?
Bohužel musím říci, že se nám nepo-

Klára Damborská

dařilo naplnit podnikatelský záměr
a naše činnost je ztrátová.
Omlouvám se, že Vám skáču do
řeči, ale chcete říci, že jste si pro rok
2009 přibrali k CSIO ještě CSIW v Brně, CSIJ/Y v Praze a evropský
šampionát a vaše činnost je ztrátová.
Proč jste to tedy dělali? Proč jste
nezůstali pouze u CSIO?
Musíte si uvědomit, že většina mezinárodních akcí se plánuje dlouho dopředu.
S myšlenkou ME přišli spokojení mezinárodní trenéři a rozhodčí již po CSIO 2005
v Poděbradech. CSIJ/Y mělo zase být
generálkou pro ME a do jisté míry i reklamou budoucího šampionátu. Prostě
v určité chvíli vše vypadá dobře. Práce
vás baví, věříte ve svůj cíl. Nasednete do
vlaku a ten pak již nejde, pokud nechcete
ztratit svůj pořadatelský kredit, zastavit.
A v naší celkové bilanci hraje také úlohu jedna důležitá věc. Zatím jsme závody organizovali trvale ve dvou areálech
v Poděbradech a Praze. Původně jsme
se domnívali a myslíme si to stále, že
naším úkolem bude a mělo by být zorganizovat závody, zajistit soutěžící, propagaci, sponzory. Prostě vytvořit marketingový produkt, který se stane součástí
sportovního i společenského života.
K této naší standardní práci jsme však
v obou areálech byli postaveni před úkol
ještě celé prostředí dobudovávat tak, aby
splňovala přísné sportovní a společenské
parametry. To nám vše výrazně zkomplikovalo jak organizačně, tak ekonomicky.
A poslední dva roky na tom mají výrazný
podíl.
Abych byl úplně upřímný. První CSIO
v roce 2004 skončilo očekávaným prodělkem. O rok později jsme již byli zkušenější a dostali se téměř do ekonomické rovnováhy. O rok později skončili
dokonce v mírném zisku. V té chvíli jsme
uvěřili v pozitivní vývoj. Přesun do Prahy
však zase uvrhnul celkovou bilanci do
červených čísel.
Zde se nemohu zeptat na další
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v kuloárech kolující informaci. Uvažujete tedy o návratu CSIO do Poděbrad?
Ani tady Vám neodpovím přímo, ale
uvedu několik závažných skutečností.
Areál Císařského ostrova má pro mnoho
příznivců jezdectví historické kouzlo.
Věřili jsme mu i my. Všichni však víme,
že celý areál, přes obrovskou proměnu,
limituje řada faktorů. Navíc vše se odehrává na pozadí velkoměsta, které možná může být pro někoho výhodou, ale
pro pořadatele přináší pouze negativa.
Počínaje výrazně většími náklady na
téměř všechno, nezájmem obyvatel
metropole a konče i prostou obavou
mimopražských diváků vydat se do
pátečního provozu ke sledování např.
Poháru národů. K tomu všemu se přidává rozdělení arény, nezbytné k pořádání
závodů, mezi dva majitele jezdeckých
areálů a navíc i podnik Dopravních služeb. Od něj si pronajímáme za krutých
ekonomických podmínek pozemek pro
umístění stájí.
A nyní je zde ještě jedna zásadní komplikace. Právě pozemek Dopravních služeb téměř přímo sousedí s vjezdem do
stavby tunelu Blanka, který se buduje
mezi Letenskou plání a severním břehem
Vltavy. Již letos závody negativně ovlivnil
stavební ruch a na svědomí měl i jeden
jezdecký úraz. S touto gigantickou stavbou se pochopitelně není možné na
ničem dohodnout a bylo by absurdní se
domnívat, že práce by mohly být ovlivněny probíhajícím Pohárem národů či Velkou cenou Prahy. A již vůbec se nechci
domýšlet, co by se mohlo stát, kdyby
pozemky využívané k závodům postihla
podobná katastrofa, která se již dvakrát
opakovala ve Stromovce.
Na druhé straně lázeňské město
Poděbrady má o návrat CSIO eminentní
zájem. Na post starosty se vrátil ing.
Josef Durčanský a zastupitelstvo města
ho přímo pověřilo vyjednáváním z pořadateli CSIO. Závody zde byly vnímány
jako prestižní akce města. Divácký zájem
byl výrazně větší. Na druhé straně i zde
by před námi stály další úkoly. Prostorově nevyhovující je opracoviště za tribunou, ale okolní pozemky již nevlastní jezdecký klub. Malá a bohužel i nestabilní je
rozhodčí věž. Prostor je ohrožen jarními
záplavami. Rozhodování tak nebude jednoduché.
A co se poohlédnout po nějakém
novém, moderním a ve všech směrech vyhovujícím areálu?
I když u nás vyrostlo několik nových
jezdeckých center, kompletně nesplňuje
náročné pořadatelské podmínky nikdo.
Někde je malé kolbiště, jinde chybí ubytování. V neposlední řadě je nutné při
uvažované změně místa rozptýlit
i pochybnosti FEI. Ta zná prostředí
v Praze a Poděbradech a oboje je pro
Lausanne přijatelné. Nakonec myšlenka
pořadatelství ME vznikla v Poděbradech
a ME bylo původně plánováno tam.
Na definitivní rozhodnutí tedy musíme ještě pár týdnů počkat. Za čtenáře
JEZDCE Vám přejeme vše nejlepší do
nového roku a doufejme, že Vaše rozhodnutí potěší všechny příznivce jezdeckého sportu a že se vše dozvíme
brzy.
Slibujeme, že čtenáři JEZDCE získají
informace mezi prvními.
Děkujeme za rozhovor. Cyril Neumann

SPOLEČNOST

INZERCE

V sobotu a neděli 6. a 7. prosince hostila pražská O2 Arena opět
jezdeckou show Apassionata. V programu vystoupilo přes 40 koní
a celken tři představení shlédlo cca. 20 000 diváků. Pražské zastavení Apassionaty tak v celoevropském turné patřilo opět k nejúspěšnějším. Stabilní zájem dokazuje, že si Pražané jezdeckou show oblíbili.

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová

Generálku na slavnostní vyhlášení Koní a Jezdců roku 2008
uspořádala společnost Dance & Jump a advokátní kancelář
Toman, Devátý a partneři. Za oběma společnostmi stojí manželé
Tomanovi. Ti tak představili na vánočním večirku, který se konal
9. prosince v Praze na Žofíně, nejlepší juniory seriálu Dance &
Jump Junior Cup 2008. Hostem byla i půvabná moderátorka Lejla
Abbasová, která byla promotérkou svého kalendáře. Ten vznikl
v Keni právě za podpory manželů Tomanových. Výtěžek z prodeje
pak putuje do nadačního fondu Lejly Abbasové Asante Kenya.
Časopis Jezdectví již přípravy na tradiční galavečer zahájil
a nejlepší letošní skokoví jezdci a koně budou vyhlášeni v Praze
na Žofíně v sobotu 7. března od 18.00 hodin.

Jezdecká společnost
Ctěnice (Praha 9-Vinoř)
přijme pracovníka na plný
úvazek (noční směna).
Ubytování zajištěno.

Tel.: 603 517 242
e-mail: jezdec@jezdec.cz
Jezdecká škola
Equus Kinsky
v Hradištku
u Sadské
nabízí:
● výcvik jezdců a koní
● ustájení koní
● rekreační pobyty
v penzionu Caesar
● prodej koní

další informace na:
www.equus-kinsky.cz

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Nejlepší jezdci pardubického
závodiště
V letošním roce vyhlásil Dostihový spolek a.s. Pardubice soutěž
o nejlepšího jezdce Pardubického závodiště ve všestrannosti.
Vyhodnocení proběhlo 11. prosince na pardubickém závodišti.
Sponzorsky soutěž zaštítil Jan Hauzr, který věnoval dekorovaným
ceny, včetně sedel pro vítěze. Před vyhlášením nejlepších jezdců
byl předán pamětní obraz panu Bohumilu Rejnkovi za dlouholetou
spolupráci.
Nejlepším jezdcem v soutěži pony a zároveň žákem se stala
Veronika Pavlíčková z JK Tůně. Juniorem roku 2008 na pardubickém závodišti byl vyhlášen Miloslav Příhoda z JK PAM Vlčkovice.
Mladým jezdcem se stala Pavlína Pejřilová z HJK Hradce Králové.
Celkově se nejúspěšnějším jezdcem v Pardubicích stala Gabriela Slavíková (JK Albert Stolany) před Lubomírem Vrtkem (SOUz
Horní Heřmanice) a Miloslavem Příhodou (JK PAM Vlčkovice).
Ceny předával předseda představenstva ing. arch. Miroslav Petráň a ředitel pardubického závodiště místopředseda představenstva ing. Jiří Kunát. Akci moderoval Jaroslav Grodl.
J.Grodl

Foto J. Bělohlav

Nejúspěšnější jezdci sezóny 2008 na pardubickém závodišti: zleva
Gabriela Slavíková, Lubomír Vrtek, Pavlína Pejřilová, Miloslav Příhoda a Veronika Pavlíčková
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