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CAI-A RudolfÛv pohár
I když se česká spřežení již mohla letos soutěžně představit, zápřeže měly ve svém programu
zatím pouze halová střetnutí. Skutečné zahájení
sezóny tak připadlo v termínu 17.-20. dubna
Národnímu hřebčínu v Kladrubech nad Labem, kde
se konaly soutěže CAI-A zařazené nejen do Světového poháru, ale především si zde jednospřeží
i čtyřspřeží mohla splnit kvalifikaci opravňující ke
startu při letošních světových šampionátech.
Jednospřeží budou o světové medaile bojovat
v srpnu v polském Jarantowu a čtyřspřeží v září
v holandském Beesdu. Dvojspřeží měla svůj
šampionát vloni a tak pro ta vyvrcholí letošní
sezóna Alpsko-dunajským pohárem, který pořádá švýcarské Niederwil.

Otevřená Evropa
Tak jako ostatní discipliny i spřežení pociťují
definitivní otevření hranic po vstupu ČR do Evropské unie a počty startujících stoupají i u zápřeží.
Letošní Rudolfův pohár tak zaznamenal další
rekord a i když do Kladrub nedorazili všichni přihlášení, celková účast 97 spřežení (5 párů pony,
52 jednospřeží, 21 dvojspřeží a 19 čtyřspřeží) je
dosud českým unikátem. I když se v Kladrubech
prezentovaly rozsáhlé ekipy ze SRN, Maďarska,
Polska či Rakouska a další státy ze skromnějšími
počty startujících, skutečně zvučným jménem světového významu byl pouze několikanásobný světový medailista v jednospřeží Němec Diether Lauterbach. Známá a u nás úspěšná jména pak
přivezli do Kladrub i Poláci.

Pětkrát pony
Poněkud početně slabší zastoupení měla dvojspřeží pony a při absenci našeho nejlepšího jezdce Jiří Votoupala se v pětici soutěžících museli

naši dva zástupci spokojit se 4 a 5. místem.
Monika Pospíšilová však zvítězila v parkuru a tak
alespoň jedno prvenství zůstalo doma.

Jednospřeží s mistrem
V soutěži jednospřeží prokázal Diether Lauterbach svoji převahu hned po drezuře a zvítězil
s poměrně velkým náskokem. Z našich byli nejlepší Jan Exnar a Tomáš Barták (13. a 14. místo)
a po drezuře ztráceli na vedoucího jezdce 6 bodů.
Favorit soutěže však překvapivě dokončil
maratón až na 18. místě, ale protože bodové rozdíly byly jen velmi malé, pořadím to příliš nezamíchalo. V závěrečném parkuru se mnoho chyb
nedělalo, ale shození se nevyhnuli ani jezdci ze
špice. I tak se na čele s jednou chybou jasně udržel Diether Lauterbach před Mareike Harm (GER)
a Rakušanem Andreasem Rathnerem. Ten se
také postaral o jediný karambol, když ve snaze
začít co nejrychleji rozjížďku v parkuru (a netušil
v té chvíli, že má na svém kontě chybu), převrhnul za cílem kočár. Naštěstí se nic nestalo a i toto
spřežení si mohlo pro cenu za třetí místo přijet.
V českých barvách si nejlépe vedl Jan Exner
(Favory Benice), který skončil na 13. příčce
s odstupem 18,28 bodů a Tomáš Barták (Nahoruby) na 23. místě již ztrácel na vítěze 26,83 bodů.

Dvojspřeží pro Kladruby
Párů se na startu seřadilo 21 a zde s nejlepšími držel v drezuře krok především domácí Jiří
Nesvačil ml. Ten zajel drezurní úlohu 8b na
3. příčce za 48,64 bodu a od nejlepšího výkonu
jej dělilo pouhých 0,64 bodu. Když k tomu ještě
přidal vítězství v maratonu, nastupoval do parkuru jako favorit na vítězství. Na své soupeře si
mohl dovolit dvě chyby. Ale když v polovině par-

kuru shodil podruhé, stala se z jeho jízdy přeci
jen napínavá podívaná. Naštěstí Jiří Nesvačil
neznervózněl a dojel s 6 body tak, aby o 1,05
bodu zvítězil nad Polákem Waldemarem Kaczmarekem. Třetí místo si do Rakouska odvezl
Gerald Rössler. Českým zástupcům však v prvé
desítce patřila ještě další čtyři místa a od 7. příčky se za sebou seřadili Alexandr Soukup, Josef
Hrouda, Ladislav Vyrtych a Jaroslav Kohout.
Soutěž dvojspřeží zahájila letos nově vypsaný
seriál čtyř závodů Golden Wheel Cup, který se
po Kladrubech pojede ještě v rakouském Altenfeldenu, maďarské Veczesi a polské Warce.

Čtyřspřeží o MS
Mezi devatenácti čtyřspřežími na obdélníku,
který tentokrát veterináři nepustili na nádvoří
hřebčína a stál na otevřené jízdárně před hřebčínem, kraloval domácí Petr Vozáb. Ten byl rozhodčími ohodnocen 51,20 trestným bodem a ujal
se vedení s náskokem téměř deseti bodů před
Polákem Piotrem Mazurkem.
Bohužel pro Petra Vozába o toto vedení přišel
hned v první překážce maratonu, kdy zadní přísedící nešťastně sklouzl z kočáru a i když se snažil
sebevíc, nakonec musel šlápnou oběma nohama
na zem. Tato epizoda a penalizace 10 bodů tak
stále Petra Vozába prvenství. Do parkuru sice
nastupoval stále jako nejlepší, ale i ten absolvoval s 10 body až na 5. místě. Celkově tak součty
stačily „jen“ na 3. příčku.
Spokojení však byli zástupci našeho druhého
největšího starokladrubského chovu z Benic. Jejich
Jiří Nesvačil st. byl po drezuře šestý a po druhém
nejlepším výkonu v maratonu (průběžné 2. místo)
a parkuru obsadil celkové 2. místo.
S výkonem byli beničtí spokojeni, méně však
se závěrečným rozhodnutím rozhodčích. Celkový
vítěz a po maratonu průběžně třetí Němec Josef
Nocolaus Zeitler sice absolvoval parkur poměrně
dobře, ale těsně před závěrečnou překážkou se
mu podsední kůň druhého páru zamotal přední
nohou do váhy prvního koně. Spřežení tak absol-

(Pokračování na str. 2)

MS 2008

Již jen necelých
100 dní

Jiří Nesvačil ml. zvítězil mezi dvojspřežími a při CAI pořizovala poprvé v historii záznam i ČT

V neděli 20. dubna začalo odpočítávání
100 dní, které zbývaly do zahájení největší
jezdecké akce v dějinách ČR. Na brněnském výstavišti bude 29. července zahájeno
Mistrovství světa ve voltiži.
Voltiž byla dokonce v roce 1920 zařazena
mezi olympijské sporty na dalších OH však
byla vyřazena. Po dlouhé odmlce byla ještě
dvakrát prezentována jako kandidát na olympijský sport, a to v roce 1984 v Los Angeles
a poté v roce 1996 v Atlantě - zatím neuspěla.
Do České republiky se letos v červenci
chystá na Mistrovství světa, v jehož rámci
proběhne i otevřené mistrovství Evropy juniorů, na 400 závodníků a 160 koní z 20 zemí.
Vedle voltižních sestav se návštěvníci mohou
těšit na bohatý doprovodný program jež bude
zahrnovat např. módní show, letní kino, atrakce pro děti a prázdninové slavnosti. Podrobnosti o této akci najdete na internetové adrese: www.voltiz2008.cz

SPORT

Karla ve formě
Jaro zastihlo Jaroslava Hatlu a jeho KARLU
(Horse Academy Radimovice) v nebývalé pohodě. Již 14 dní po úspěšném startu ve Fointanbleu
se pokusil o zisk dalších bodů do olympijského
žebříčku při CIC*** v italském Vairanu. Zde se
soutěžilo ve dnech 11.-13. dubna a s napětím
jsme čekali jak si KARLA se zátěží po tak krátké
době poradí.

REPORTÁŽE
dardních výkonů v drezuře a naše dvojice 47,20
body na 3. místě. Bohužel štěstí se obrátilo zády
při startu do crossu. I když je Jaroslav Hatla velmi ostříleným jezdcem a v zahraničí je jako
doma, tentokrát přeci jen došlo k jazykové či
organizační nesrovnalosti. Podle toho jak vylíčil
startovní incident náš jezdec, nebyl před startem
vůbec pozván do startovního boxu a rozhodčí na
startu, který hovořil pouze italsky, mu nedal žádné srozumitelné znamení ke startu. Když pak
začali všichni okolostojící křičet a mávat, Jaroslav Hatla poněkud rozpačitě odstartoval. Celou trať
zvládl dobře a bez sebemenší kolize, ale přesto
obdržel za překročený čas
24 bodů (nejvíce z celého
startovního pole). Z tohoto
výsledku lze vyčíst, že se
našemu jezdci skutečně
časomíra rozeběhla dříve
než pochopil, že již má
odstartovat a tyto body jej
stály v konečném pořadí
minimálně 6-7 příček. V
parkuru pak inkasovala
KARLA za 4 shození a dvojice však i tak dokončila na
velmi slušném 12. místě.

Co to znamená
pro OH?
Jaroslav Hatla tak obdržel další důležité body do
olympijského žebříčku. Ten
bude rozhodovat o olympijském postupu necelé dvacítky jezdců. Podle nastaveného
klíče
téměř
padesátku pozic získají
jezdci ze zemí s kvalifikovaným týmem (GER, GBR,
Jaroslav Hatla – KARLA na trati CIC*** Vairano
AUS, USA, SWE, CAN,
BRA,
FRA,
ITA).
Zbylé
pozice, z celkového
Konkurence ve Vairanu nebyla tak hvězdná
počtu 75, budou přiděleny jezdcům právě na
jako ve Francii, ale i tak bylo velmi dobrým znazákladě olympijského žebříčku. Do tohoto žebmením, že KARLA je schopná již velmi stan-

Nejenom Hatla
Společně s Jaroslavem Hatlou startovala ve
Vairanu v soutěži CIC* ještě Pavlína Pejřilová. S
LESTER soutěž nedokončila a na DAN skončila
na pěkném 12. místě. Ve stejném termínu jsme
měli v zahraničí ještě jednoho jezdce a Miroslav
Tundra na CELYN dokončil CIC* v Tulen/Neuaigen na posledním klasifikovaném 17. místě
(170,20 bodů).

Bohatá všestrannost
Finanční odměnou ve výši milión amerických
dolarů budou dotovány tři ročníky seriálu HSBC
FEI Classics, který zastřešuje pětici nejtěžších
militaristických závodů. Pro rok 2008 to jsou 24.27. dubna Rolex Kentucky Three-Day-Event
(USA), 1.-4. května Mitsubishi Motors Badminton
Horse Trials (GBR), 12.-15. června Luhmühlen
CCI**** presented by E.ON (GER), 4.-7. září
Land Rover Burghley Horse Trials (GBR)
a 22.-26. října Les étoiles de Pau (FRA)
Prvních desítka jezdců každého z těchto čtyřhvězdičkových podniků získá body do tabulky
a po závěrečném závodě bude rozděleno mezi
pět nejlepších 333,3 tisíce dolarů.
Dotaci slíbila renomovaná britská bankovní
společnost HSBC, s filiálkami v 82 zemích světa.
Václav Dvořák

CAI-A Rudolfův
pohár

Zahájená
podkova
Dva víkendy po sobě patřily v Pardubicích všestrannosti. Nižší soutěže
a pony zahájili 11.-13. dubna, KMK
a čtyři tradiční kategorie kvalifikací
Zlaté podkovy pak 18.-20. dubna.
K nejobtížnější soutěži kvalifikaci
pro Zlatou podkovu, která byla vypsána jako Memoriál MVDr. Vladimíra
Matouška nastoupilo 13 dvojic. Soutěž vyhrál stylem start cíl Pavel Březina na ELÁN 3 (JK Český Dvůr) před
Martinem Sokolem s LEADER (PJS
Dolní Chabry) a Radkou Dvořákovou
na DAMON 2 (JK Cavalier Rynárec).
Zahájení se podařilo i Gabriele
Slavíkové (JO Albert Stolany), která
zvítězila nejprve na OSTRICO v Soutěži nadějí a potom s FLUT i ve
Stříbrné podkově.

Foto K. Návojová

říčku se započítávají body ze soutěží tří a čtyř
hvězdové úrovně, ale i zde musí být splněny
výkonnostní limity.
V současné chvíli je náš jezdec na 68. místě
žebříčku, ale v jeho prospěch hrají počty jezdců z
jednotlivých zemí. Každá země, která na OH
vysílá pouze jednotlivce, má k dispozici maximálně dvě místa. Pokud bychom nyní zcela hypoteticky před Jaroslavem Hatlou na OH poslali na
OH po dvou zástupcích ze zemí s nárokem na
start jednotlivců, je náš jezdec na 34. příčce. Pro
zisk startovní pozice v Hong Kongu tak musí
vystoupat ještě nejméně o deset míst výše.
Pokouší se o to právě nyní při CCI*** v Bialem
Boru (25.-27. 4.). Celá olympijská kvalifikace
končí 30. června.

(Dokončení ze str. 1)

Foto J. Bělohlav

vovalo poslední překážku cca 50 m s jedním
koněm cválajícím o třech a podle pravidel by
mělo být takové dojetí vyloženo jako neetické ke
koni. V takovém případě by určitě mělo být přikročeno k osvobození koně a mělo by být lhostejné, zda kůň běží po třech 50 či 10 metrů. Rozhodčí však byli k německému jezdci
benevolentní. Své rozhodnutí ospravedlnili tím,
že jezdec ani nemohl na tak krátkém úseku situaci dostatečně vyhodnotit a zastavit (což asi byla
pravda) a výsledek uznali za regulérně dosažený. Jiří Nesvačil tak skončil o 0,15 bodu druhý,
což je i tak velmi dobrý výsledek. Navíc byla česká spřežení na dalších dvou pozicích (Petr Vozáb
a Zdeněk Jirásek) a tak královna sportu spřežení
vykročila do sezóny 2008 velmi dobře.

Láká i Kentucky

Z Linze do
Martinic

Aleš Opatrný na COLOR OF
LOVE zvítězili mezi 36 dvojicemi při
-ST**-, které se konalo jako vyvrcholení dvoudenního mítinku v Martinicích. Na dalších místech za Alešem
Opatrným skončila Nathálie Crnková
na CONGO KING (Bost Praha)
a Lucie Poláková s CAROS (Polák
Strakonice). Aleš Opatrný tak opět již
od počátku roku kráčí od vítězství
k vítězství a začátek sezóny ozdobil
i prvenstvím při GP na CSI** v Linzi
v neděli 13. dubna. Zvítězil na TITAN,
který je slovenského majitele a ve
stájích v Hořovicích stojí od letošního
února. Čeští diváci jej však znají
v sedle s Dušanem Sabó. Podrobnosti dalších výsledcích ze všech
závodů v Linzi nalezneta na:
www.sportergebnisse.at
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Nyní budou česká spřežení pokračovat ve své
přípravě na tradiční rakouský zájezd do Altenfeldenu. NH má v letošním plánu start i při Royal
Horse Show v anglickém Windsoru (8.-11. května). Mezi řečí byla vyslovena i ambice přípravy
startu na SJH 2010 v USA v Kentucky. A že chce
NH hrát ve spřeženích prim i nadále je zřejmé
z toho, že prostřednictvím ČJF požádal o pořadatelství Alpsko-dunajského poháru 2012 a hlavně
pak o MS dvojspřeží roku 2013.

ČSOB ČSP zahajuje
I když o víkendu bylo v Praze na Císařském
ostrově zahájen ČSOB Český skokový pohár
2008. Podle předběžných přihlášek byla nedělní
hlavní soutěž ČSOB Cena Prahy (-T-) velmi dobře obsazena. Pořadatelé seriálu však již zvou
všechny příznivce i na ČSOB Velkou cenu Brna.
Ta je na programu 3. - 4. května a pořádá ji tradičně TJ Moravan Brno a Jezdecká škola Smékal. Veškeré podrobnosti naleznete na
www.ceskyskokovypohar.cz

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Koně v Kovohutích
Blížící se Mistrovství Evropy, které se bude
konat v létě v Praze, zaměstnává nejen hlavního
organizátora společnost Eurohorse Promotion
a ČJF, ale pochopitelně pilně se na ně připravují
i naši jezdci. Zatímco naše juniory a jednu mladou jezdkyni (Veronika Krajníková) známe, naše
zástupkyně v západoevropské společnosti Emma
Augier de Moussac je díky odloučenosti od českého prostředí sledována přeci jen
poněkud zpovzdálí.
Ve druhém čísle Jezdce tohoto
roku jsme v rozhovoru s touto jezdkyní objevili překvapivou informaci,
že za jejími jezdeckými možnostmi
v západní Evropě stojí jako hlavní
sponzor její český dědeček,
významný podnikatel pan Milan
Sládek. Protože bývá často
v zahraničí, smluvili jsme si s ním již
v únoru schůzku. V té době pobýval
zrovna na Barbadosu a první termín
jeho pražské návštěvy připadnul až
na duben.
Setkání s tímto charismatickým
mužem proběhlo ve Valdštejnské
restauraci na Malé straně, které je
majitelem, a v tomto krásném prostředí nám vyprávěl svůj životní příběh. I když nesouvisí přímo s koňmi
je natolik zajímavý, že jsem se rozhodl jeho osudy na stránkách Jezdce převyprávět.
Pan Milan Sládek se narodil
v roce 1929 v Praze a svůj osud
vzal do rukou již v průběhu druhé
světové války. Tehdy, ve svých 15
letech, provedl pragmatickou úvahu
a dospěl k názoru, že buď nás
osvobodí Američané anebo Sověti.
Začal se proto na tuto chvíli intenzivně připravovat a tajně se začal
učit anglicky a rusky. Ruština byla
v tehdejším Protektorátu zakázaná.
Po osvobození odjel do Plzně
a tam nabídnul svoje služby Američanům jako rusko-anglicko-německo-český tlumočník. A tak začal
dělat kariéru již ve svých 16 letech.
Poválečný vývoj jej tak zastihl zcela
jasně orientovaného a po komunis- Milan Sládek
tickém převratu, kdy začal mít potíže právě pro své kontakty s americkou armádou,
věděl, že musí na západ. Povedlo se mu to poněkud dobrodružně, až v roce 1950, již přes uzavřené hranice přes západní Berlín. Zde v té době
ještě nestála později tak neslavně proslulá zeď.
Společně s ním utekla do Německa i jeho tehdejší přítelkyně a pozdější manželka slečna Koželuhová, dcera našeho významného tenisty a hokejisty. Ta na západě téměř ihned nastoupila
kariéru významné tenistky.
V té době však již naplno propukla studená
válka a Milan Sládek věděl, že chce do USA. To
se mu sice kvůli komplikované azylové politice
USA nepodařilo, ale záhy se dostal do Kanady.
Zde dostudoval na Montrealské univerzitě
a nastoupil ve významné obchodní společnosti,
zabývající se trhem s obilím. A zde již naplno
rozvinul svůj obchodní talent. Záhy přeskočil
řadu svých starších kolegů a stal se obchodním
ředitelem.
Jeho chvíle však přišla na počátku 60 let.
Přesto, že v té době studená válka skutečně
vrcholila a svět se ještě ani nevzpamatoval
z karibské krize a atentátu na amerického prezidenta J.F. Kennedyho, velká neúroda v tehdejším SSSR donutila Sověty vyjednávat
s USA a Kanadou o dodávkách severoamerického obilí. Milan Sládek si sice uvědomoval,
jaké nebezpečí mu v Sovětském Svazu jako
emigrantovi z ČSSR hrozí, ale již s kanadským
pasem se vydal do Moskvy a po tři měsíce zde
dojednával podrobnosti obrovského mezinárodního kontraktu. Mnohokrát se obával, že bude
odhalena jeho minulost, a všudypřítomná KGB
jej pošle do nějakého ruského gulagu. Naštěstí
nakonec vše dobře dopadlo a Milan Sládek se
nejen dostal v pořádku zpět, ale hlavně získal
pro svojí firmu skutečný obchod století. Jeho
kariéře pak již nic nestálo v cestě a stal se pro
firmu zcela klíčovým mužem. Sjednával kontrakty ve všech zemích arabského světa, v Asii
a opakovaně i v SSSR, kde získal obrovské
kontakty. Později si založil vlastní firmu

a v úspěšné kariéře obchodníka z obilím pokračoval i ve vlastním podniku.
Mezi tím se mu narodil syn a dvě dcery,
z nichž zvláště nejmladší dcera Kateřina silně
inklinovala ke koním. Jezdectví se věnovala
nejen v Anglii, kde poměrně dlouhou dobu Sládkovi pobývali, ale později i v jejich dnešním
domově, Švýcarsku. A právě dcera Kateřina je

CSI J/Y za dveřmi
Ve dnech 9. - 11. května se v Praze bude konat
generálka na letošní evropský skokový šampionát
CSI J/Y. Juniorské CSI je kategorie B, mladí jezdci
kategorie A. I když se ve stejném termínu konají CSI
J-A v Kodani, CSI J/Y - A v italském Abano Terme
i CSIJO v Moorsele, dá se předpokládat zájem
účastníků, kteří si budou chtít Prahu „vyzkoušet“.
Pro české juniory a mladé jezdce se bude jednat
o důležitou kvalifikaci. ČJF vyhlásila hlavním nominačním kriteriem absolvování v sezónách 2007
a 2008 dvou soutěží -ST**- pro juniory a -T**- pro
mladé jezdce se souhrným výsledkem 8 tr. bodů.
I když budou mít obě kategorie o 5 cm nižší mistrovské soutěže skoková komise se shodla na tom, že
právě tyto národní soutěže jsou obtížnostním ekvivalentem mistrovským úrovním.
Ambice startu na pražském ME mají z juniorského
tábory především Filip Doležal, Nathalie Crnková,
Jana Perníčková, Kateřina Mestenhauserová, Jana
Stébelská, Michal Ineman, Michaela Hažmuková
a Lenka Vachutková. Mezi mladými jezdci to pak
jsou Veronika Krajníková, Linda Vondráčková a svojí
účast v této kategorii ohlasila i juniorka Emma Augier
de Mousac.
Některé dvojice již kvalifikační podmínky splnily,
jiné nominační starty teprve čekají. Jak nám sdělil
manažer skokové komise Václav Drbal při startech
v zahraničí bude našim juniorům započítávan do
nominace i start v GP/J či GP/Y i na šampionátové
úrovni 135 resp. 145 cm.

Concorezzo se počítá
Juniorsští adepti na ME se ve dnech 17.-20. dubna zúčastnili CSI J-A v italské Concorenzu, které je
předměstím Milána. Ve vyšších soutěžích úrovně
130/135 cm startovali Filip Doležal, Linda Vondráčková a Jana Stébelská. Filip Doležal a AVENA 1
zvládnul jednu ze soutěží 135 cm s nulou a získal 3.
místo. Spokojeni však byli především v JS Mariánské
Lázně jejichž Jana Stébelská na PHILL vyhrála mezi
devíti dvojicemi dvoukolovou GP juniorů (135 cm 0/4) a pak i Linda Vondráčková, která sice pouze ve
třech docílila druhého místa ve dvoukolové GP mladých jezdců (145 cm - 4/4). Obě jezdkyně si tak na
svá konta připsaly důležitý kvalifikační výsledek pro
pražský šampionát.

Stále povrch
matkou obou jezdkyň Emmy a Charlotty Augier
de Moussac, které reprezentovaly ČR. Dnes se
již jezdectví aktivně věnuje pouze Emma.
Rok 1989 a změna politických poměrů pochopitelně přilákala Milana Sládka zpět do ČR
a i zde velmi dobře uplatnil svůj obchodní talent.
Nejprve vlastnil továrnu Akuplast, která vyráběla
autobaterie a vznikla na základě továrny Akuma.
Pro výrobu baterií potřeboval olovo, a proto koupil Kovohutě Příbram, kde zahájil recyklaci olověných odpadů. Továrnu na baterie nakonec prodal
firmě Varta /FIAM, ale mezitím se Kovohutě Příbram se svým recyklačním programem, rozšířeným o zpracování odpadů s obsahem drahých
kovů a elektroodpadu a výrobu produktů na bázi
olova, cínu a dalších kovů natolik dobře rozeběhly, že si továrnu ponechal a v současné době je
předsedou jejího představenstva. Mimo tuto
obchodní aktivitu vlastní i několik úspěšných
hotelů a příbramské Kovohutě vydávají např.
i známý časopis Xantypa.
Pan Milan Sládek je ve svých 79 letech neuvěřitelné vitálním člověkem a jeho vyprávění s celou
řadou krásných příběhů a osobních podrobností
mě zcela uchvátilo. Vedle svých pravidelných
cest mezi Švýcarskem, Českou republikou
a zimovištěm na Barbadosu se snaží udržet kontakt i se svojí vnučkou Emmou a je velmi dobře
informován o jejích záměrech a plánech, které
nyní rozvíjí ve stájích Paula Schockemöhle. Těší
se na pražský šampionát a při jednání s prezidentem ČJF Jaroslavem Pecháčkem přislíbil
i organizaci tohoto šampionátu pomoc.

Emma za mladé jezdce
Přejeme tedy i za redakci Jezdce tomuto neúnavnému muži hodně zdraví a sil do dalších let
a společně se všemi nominovanými členy českých juniorů budeme držet palce i jeho vnučce
Emmě Augier de Moussac. I když patří věkově
do kategorie juniorů, definitivně deklarovala, že
na pražském šampionátu bude startovat mezi
mladými jezdci.
Cyril Neumann
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Na téma povrchu na pražském kolbišti TJ Žižka, kde se má v letošním roce uskutečnit vedle
tradičního ČSOB CSIO-W4* také evropský šampionát juniorů a mladých jezdců v parkurovém
skákání a několik dalších důležitých akcí - květnovým CSI J/Y počínaje a zářijovým finále Českého drezurního poháru Chance a.s. konče, se
toho napsalo již mnoho.
Poslední zpráva hovořila o tom, že na letošní
rok zapůjčí nový povrch německá společnost
Otto Sport und Reitplatz GmbH, která je světovou jedničkou v této oblasti. Nyní je vše jinak.
„Ač by se jednalo o povrch světové úrovně, na
konci sezony by byl z kolbiště odstraněn a ocitli
bychom se opět na začátku problému se stávajícím povrchem. Je zde navíc určité riziko, že by se
mohla původní vrstva při odstraňovaní zapůjčeného písku, resp. jeho podkladového materiálu, částečně znehodnotit. Z těchto důvodů jsme se společně s majitelem areálu rozhodli plánovanou
spolupráci s firmou Otto neuskutečnit a soustředit
se na dlouhodobé zkvalitnění současného pískového kolbiště,“ uvedl Luděk Novotný z pořádající
společnosti Eurohorse Promotion. „Do původního
povrchu, který již prošel rozsáhlými úpravami
v loňském roce, budou namíchány další jemné
pískové směsi a textilní vlákna, aby vyhovoval
světovému standardu,“ dodal Luděk Novotný.

Jezdecká škola
Equus Kinsky
v Hradištku
u Sadské
Informace na:
www.equus-kinsky.cz
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REPORTÁŽE

Co bude dál?
V úvodu dnešní diskuse dovolte jenom krátkou reakci na příspěvek Antonie Pellarové, kterou nám
zaslal dlouholetý jezdec a majitel koní a bývalý člen pražského JK Čs. filmu pan Milan Zelený. I když
nyní žije v Německu, jezdecký sport stále sleduje.
Vážená paní Pellarová, s Vaším článkem, tak jako i s články ostatních autorů na toto thema plně
souhlasím. Podobný vývoj zasahuje i Německo, které je považováno za jezdeckou velmoc.
Nicméně, Vaše (po)odsouzení golfového sportu v článku je nekvalifikované a negativně zaujaté.
Právě v golfovém sportu, aby hráč vůbec mohl na hřiště, musí po absolvování praktických a theoretických hodin u profesionálního trenéra, složit zkoušku, kde trenér jeho kvalifikaci v praktické hře, ale
i ve znalosti pravidel a etikety musí potvrdit. Je to taková „zkouška základního výcviku“ v golfu.
Doufám, že pro moji reakci budete mít pochopení a jen jsem chtěl vyjádřit, že ani jeden ze sportů si
obvinění ze snobismu nezaslouží.
Se srdečnými pozdravy Dr. Milan Zeleny

V dnešním pokračování diskuse Co bude
dál? přinášíme příspěvek, který jsme obdrželi
od pana Jiřího Skokana. Protože tento autor
nepatří k všeobecně známým osobnostem naší
jezdecké scény, požádali jsme jej o stručné
představení. Z jeho dopisu tak vyjímáme:
Můj příspěvek chápejte jako názor člověka,
který se v průběhu života působil v managementu výrobních a dodavatelských firem a je zvyklý
řešit situace operativně s jasným cílem přímo,
s plnou odpovědností všech zainteresovaných.
Můj vztah ke koním má kořeny v dětství. Na
dlouhá léta jsem se koním vzdálil. Až v souvislosti s požadavky naší dcery se celá naše rodina začala zajímat o jezdecký sport. Každému
jezdci i koni bych přál příjemné soužití, ale často vidím spíše vzájemný boj či nadřazenost. Co
bude dál? To chci slyšet hlavně od těch, kteří
dostali mandát k tomu, aby rozhodovali a proto
jsem napsal můj příspěvek.
Jiří Skokan (Rychnov nad Kněžnou)
Co bude dál? V úvodní části je zcela jasně
uveden záměr, pokusit se získat a zveřejnit

názory na budoucnost jezdectví a to nejen
z pohledu sportovců. Nechci se tímto vyjadřovat
k jednotlivým příspěvkům oslovených, to shrnul
pan MVDr. Norbert Záliš, chci jen uvést názor
člověka, který má možnost si Ročenku přečíst
a hledá v ní odpověď na položenou otázku. Zcela
upřímně, cíle ke zlepšení situace mi z uvedeného
nejsou moc jasné.
Konstatování, že roste počet závodění chtivých bez odborných znalostí a pod sílícím vlivem
komerce, toho bylo napsáno dost. Zrovna tak, co
by se mělo zlepšit.
Jako člen ČJF se dívám na problematiku pohledem sportovce a také proto, že dominantní počet
jezdců a koní je organizován ve sportovních klubech pod záštitou ČJF. Jsou dostatečně známy
počty klubů, členů a koní registrovaných v ČJF.
Není to málo, ale dost neúměrně k tomu působí
tak malý počet registrovaných instruktorů, trenérů
a rozhodčích v IGEQ. Kde jsou vlastně ti trenéři,
kteří získali trenérský průkaz v dřívější době,
v jakém rozsahu jim platí a za jakých podmínek?
Věřím, že vedení federace se snaží počty rozšířit, ale co bude po období, než bude poměr
adekvátní a začnou se objevovat zlepšující
výsledky? Jsme vůbec schopni z vlastních zdrojů
lektorsky zajistit kvalitní růst uchazečů o licence
trenérů, rozhodčích v krátkém čase a pro potřebné množství? Než přijdou noví absolventi a případné zlepšující změny v řádech, bude nutné
zdokonalit přístup dosavadních činovníků. To
bude asi možná, i když prozatím částečná, ale
rychlá změna.
Asi by bylo těžko možné ovlivňovat činnost
přímo v klubech, v domácím prostředí, ale na
pořádaných akcích určitě ano. K tomu je nutné
v plném rozsahu využít stávajících možností..
Alespoň ve vztahu ke koním. Sportovci registrovaní a nejen oni, mají možnost účastnit se akcí
pořádaných ČJF v různých stupních soutěží a to
vždy pod dohledem odpovědné osoby s licencí
trenéra, cvičitele, stavitele nebo rozhodčího. A to
jsou ti, kteří jsou povinni držet soutěž v mantinelech určených Kodexem koně, pravidly o hrubosti
čl.143 PJS, zákonem na ochranu zvířat, potažmo
Řádem ochrany zvířat schváleným pro akce ČJF.
Tato pravidla musí být důsledně dodržována
nejen na kolbišti, ale i na opracovišti. Několikrát
jsem byl svědkem toho, že si rozhodčí pozval
jezdce na věž rozhodčích, tam mu vyčinil Ty Ty
Ty, ale ještě jsem nezažil, že by byl jezdec za

Co bude dál trochu jinak
I když bychom chtěli, aby se diskuse v rubrice
Co bude dál týkala především koní, je jasné, že
spektrum problémů naší hipologické scény zasahuje nejen odbornou, ale i správní část. Ptro tuto
správní část vytváří pochopitelně ČJF normativní
rámec, který však čas od času vyvolá určitý
názorový kvas. Předkládáme tak čtenářům příspěvek JUDr. Ing. Jaroslava Staňka CSc., který
komentuje již téměř rok trvající kauzu okolo snahy o rozdělení VČ oblasti. Před jeho příspěvkem
však připomeňme všem méně zasvěceným celý
problém tak, jak jej sumarizoval předseda VČ
oblasti Jiří Černý:
Vzhledem k dozvukům snahy o rozdělení Vč
oblasti, různým interpretacím výsledků hlasování
a dohadům dovolte, abych stručně zrekapituloval
skutečnosti celé této kauzy :
● Konference Vč oblasti 24. 2. 2007 přijala
usnesení, kterým uložila oblastnímu výboru zahájit přípravu k rozdělení oblasti k 31.12. 2008
● Ihned po svém prvém zasedání OV VčO
rozeslal dne 16. 3. 2007 všem subjektům
v oblasti dotazník ke zjištění skutečné vůle
k rozdělení.

● Současně se ujal iniciativy přípravný výbor
k založení Královéhradeckého jezdeckého svazu
pod vedením p. Pejose a začal shromažďovat
vlastní dotazníky od subjektů požadujících rozdělení. Dne 19. 4. 2007 také zaslal generálnímu
sekretáři ČJF vlastní oficiální žádost o zařazení
do programu Konference ČJF konané 3. 5. 2007
v Humpolci zřízení Královéhradeckého jezdeckého svazu.
● Při porovnání předložených dotazníků
s databází bylo zjištěno, že přípravný výbor KHJS
uvádí ve své žádosti 3 subjekty, které nemají prodlouženu registraci a tudíž dle stanov nejsou
považovány za členy ČJF. Dále pak sumarizace
s dotazníky OV ČJF odhalila rozporné stanovisko
u dvou subjektů, kde dotazník přípr. výboru podepsala osoba, která nemá právo za klub jednat.
● Konference ČJF v Humpolci odmítla požadavek přípravného výboru na zřízení KHJS pro
nenaplnění podmínek stanov ČJF. VV ČJF předal
zjištěné nesrovnalosti k přezkoumání Disciplinární komisi ČJF (DiK).
● V průběhu jednání DiK došla k závěru, že
souhlasy některých subjektů byly přípravným
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hrubé chování na kolbišti nebo opracovišti
vyloučen ze soutěže a navíc toto rozhodnutí
bylo rozhlasem zveřejněno. Je nutné odpovědné osobě dát v tomto plnou podporu bez možnosti protestu a důslednost od rozhodčích bezpodmínečně vyžadovat. Jede- li jezdec závodit,
musí si být vědom možnosti rozhodčího a musí
být jedno, je-li jezdec nižších kvalit nebo vrcholový sportovec. Je podmiňující, aby se všichni
rozhodčí řídili pravidly stejně. Není správné spekulovat s tím, že pojedu na závody podle toho,
který rozhodčí tam bude. Organizátoři akcí by
měli být omezeni v počtu možných závodníků
vzhledem k rozsahu akce v jednom dni a rozloze zázemí, aby bylo zamezeno tomu, že se
z akce bezohledně stává pouze komerční záležitost pořadatele. Trpí tím jezdci, koně a je tím
snižována i bezpečnost na opracovišti.
Na soutěžích O. stupně, t.j. veřejném tréninku, by bylo vhodné vzhledem k tomu, že se ho
mohou zúčastnit i jezdci bez licencí, většinou
začátečníci, bych doporučil pořadateli zabezpečit komentář nezávislého trenéra k výkonu koně
i jezdce. Poučil by se jezdec, ostatní soutěžící
i přihlížející veřejnost. Je velké procento účastníků těchto soutěží, kteří se vzhledem ke svým
možnostem seznamují, zvláště u skoků, se
závody až zde. Je přece docela reálné, že právě
mezi těmito účastníky mohou být budoucí reprezentanti, ale vzhledem k tomu, že je nikdo
nepodpoří, neporadí jim, nepochválí je za plynulou jízdu i když s trestnými body, ztrácejí zájem
a časem se vytratí. Čím vyšší stupeň soutěže,
tím větší nároky nejen na jezdce, koně, ale i na
ČJF. Není přece možné starat se pouze o vrcholové sportovce. Copak si to nezaslouží všichni?
Budoucnost jezdeckého sportu asi nemine
rozdělení na ty, co na to prostředky mají a ty, co
to budou zkoušet a následně zjistí, že na to prostředky nemají. Nebude to nic nového, tento jev
je už znám i z jiných odvětví sportu a jezdectví
je k tomu ještě v nevýhodě, že je k provozování
zapotřebí dalšího živého tvora s jeho každodenními potřebami. Jak se chce dostat na vrchol
někdo, kdo má doma jednoho, dva koně o které
se stará sám a jede si zazávodit s těmi, kteří
přijedou s několika koňmi připravovanými profesionálním týmem? Navíc ne zřídka se tito „lepší“ jezdci mezi sebou domluví, rozdělí si slušně
finančně dotované závody, aby si nepřekáželi
a jedou si tam „zatrénovat“ za peníze. S tím se
nedá moc dělat. A kde je ten jednotlivec, co to
doma zkouší v polních podmínkách? Musí na to
dojít sám, že se stává svým startovným, pouze
sponzorem akce.
Tak to vidím, určitě nejsem jediný a očekával
bych od představitelů ČJF zasvěcený rozbor
svých myšlenek.
Znovu tedy Co bude dál? Vím však, že jezdectví není jenom soutěžní sport a fandím i těm,
kteří jezdí jen pro potěchu sebe i svých kamarádů. To jsou ti jezdci, kteří se sportováním skončili, vzhledem k tomu co již bylo uvedeno, a nebo
se sportem vůbec nezačali. Není jich málo
a jsou schopni také vyniknout a pro ty platí:
Nemusíte soutěžit a přesto můžete být lepší
než ti druzí.
výborem získány na základě zkreslených argumentů, současně zjistila, že oficiální žádost o zřízení KHJS, zaslanou gen. sekretáři ČJF, podepsal
p. Pejos sám i za další členy přípravného výboru
p. Kupku a p. Jeřábka. Tyto zjištěné skutečnosti
DiK kvalifikovala jako pokus o podvod a potrestala
p. Pejose zákazem činnosti v ČJF na dva roky, p.
Kupku veřejnou důtkou a p. Jeřábka důtkou.
● Na základě odvolání členů přípravného
výboru se celou záležitostí znovu zabývala
zvláštní komise vylosovaných členů ČJF a potvrdila výrok DiK.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk CSc.
(redakčne zkráceno).
Je známo, že na poslední Konferenci ČJF
předložila skupina členů VČ oblasti návrh na její
rozdělení na hradeckou a pardubickou část, jak by
to odpovídalo státoprávnímu uspořádání a jak se
také již stalo ve většině dalších oblastí. Konference ovšem tento návrh nepodpořila z důvodů, které
každý může interpretovat různě. Já jsem však přesvědčen, že hlavním důvodem byla lhostejnost.
Členy přípravné skupiny, která iniciovala toto
rozdělení, byli pánové Pejos, Jeřábek a Kupka.
A protože bydlí dosti daleko od sebe a bylo třeba
návrh předložit včas, aby ho mohla Konference
projednat, pověřili zbylí dva členové této skupiny
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p. Pejose, aby je na příslušné žádosti adresované VV podepsal, aby se žádost nezdržovala
objížděním všech členů této skupiny za účelem
jejího podpisu. Pan Pejos tak tyto zbývající členy
přípravné skupiny podepsal s jejich souhlasem
sám, avšak jejich jmény, nikoliv jménem svým
s doložkou "vz", jak by správně mělo být.
Na základě tohoto formálního nedostatku VV
ČJF inicioval zahájení disciplinárního řízení se
jmenovanými členy přípravné skupiny.
Teď bych mohl vyjmenovávat různá právní
pochybení, kterých se DiK při disciplinárním řízení dopustila, avšak to by zabralo mnoho místa,
které mi vydavatel periodika neposkytl. Konstatuji
tedy pouze, že uvedení členové přípravné skupiny potvrdili, že podání oné žádosti bylo vyjádřením jejich pravé vůle. Pokud jde o jejich podepsání, jednalo se tedy o nedostatek formální, nikoliv
věcný. Přesto byli všichni odsouzeni, a to i ti, kteří dokument fyzicky nepodepsali, a tudíž se ani
žádného podvodného jednání nemohli dopustit,
neboť podvod nelze spáchat nečinností.
I přes zjevnou protiprávnost postupu DiK
potvrdila i Zvláštní komise ustavená jako odvolací
orgán toto rozhodnutí. (Složení této zvláštní komise je opět projevem protiprávnosti disciplinárního
řádu, protože umožňuje, aby členem tohoto
odvolacího orgánu byl i člen toho orgánu, který
řízení inicioval - tedy stává se soudcem ve vlastní
záležitosti, což je absurdní, a dále i člen DiK, tedy
ten, kdo rozhodoval prvnoinstančně - tedy další
absurdnost). A tak se stalo, že p. Pejos, dlouholetý funkcionář ČJF, byl potrestán zastavením
činnosti na dva roky (vysoký trest, přestože předtím nikdy trestán nebyl), postižen byl i pan Jeřábek, který ke svým sedmdesátinám byl vyznamenám Čestným odznakem ČJF, i pak Kupka,
kterému žádné pochybení v průběhu disciplinárního řízení nebylo prokázáno.
Celá záležitost se v průběhu disciplinárního
řízení vysvětlila jako nedorozumění, které nemělo
žádné praktické dopady, které by kohokoliv
poškodily. Tedy míra společenské nebezpečnosti
uvedeného jednání je nulová.
Disciplinární řád ČJF tedy dává laikům právo
rozhodovat nejen o základních právech jednotlivce, ale i možnost způsobovat jim značnou majetkovou újmu i újmu na cti.
Kromě pocitů odborné frustrace hýbou jezdeckou veřejností i spory správního typu. Na kauze,
která rozvířila především východočeskou jezdeckou veřejnost, pranýřuje Jaroslav Staněk Stanovy ČJF, které často zcela nekorespondují s logikou právního řádu. Své výhrady ke Stanovám,
opakuje Jaroslav Staněk již řadu let, a přes velkou většinu svých odpůrců, mu v mnohých závěrech nelze upřít logiku.
Zpravodaj Jezdce podporuje různorodost
názorů. Je otázkou diskuse příštích měsíců, zda
rozdělení oblasti, ke které se sice přihlásila jen
cca třetina subjektů, je pouze účelově vyvolaná
kauza k uspokojení funkcionářských ambicí jednotlivců a nebo se jedná skutečně o názorový
proud nalézající podporu ve vyšších patrech státní krajské samosprávy, která by mohla být
oblastnímu jezdectví prospěšná.
V každém případě naší stále ještě spíše malé
jezdecké společnosti by na všech stranách slušelo více velkorysosti. Spory tohoto druhu nejsou
ke cti vítězům ani poraženým a vysilují nás tam,
kde je potřeba sil ke zvýšení úrovně českého jezdectví. Odpověď na otázku Co bude dál? se zdá
být najednou velmi vzdálená.
Cyril Neumann
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Global v Kataru

ORIDO je zpátky
Fenomenální ORIDO Suprachor (Rock and
Roll) se po roční plemenné pauze vrátil na naše
kolbiště. Po úspěšném vystoupení při Lamborghini Cup v Hradištku zvítězil v sobotu 12. dubna
s Lenkou Matunovou (JK Hlaváč) při -ST**- ve
Staré Boleslavi. Na druhém místě skončila Michaela Roubalová (ŠERRY) z Bost Praha před Ludvíkem Jandourkem na CASIO Karsit (Stáj Karsit).

Jarní ponyfestival
Jarní mělnický ponyfestival se konal 19. - 20.
dubna. Mezi skokové soutěže byla v sobotu zařazena i drezura (P4/2002), v které se nejvíce dařilo
K. Rosické na EMIL-R (JK Céva).
V sobotu byly nejvyššími soutěžemi -LPB(1. Tereza Pavlíková - INES-1 z JK Farma Všemily)
a -SPB- (Karolina Hájková - SABINA 3 JK Mělník).
Na neděli bylo naplánováno pět soutěží, avšak
pro nízký počet startujících v STPB a TPB se jely
pouze soutěže ZLPA, ZLP handicap, LP handicap
a SP handicap. V nejobtížnější soutěži dne zvítězila M. Brodská s GLADIÁTOR 1 (JS Hubert Přítoky).

Doha byla první zastávkou nejbohatšího současného skokového seriálu Global Champions
Tour. Koně byli přepravováni speciálním Jumbo-Jetem 707 z nizozemského Maastrichtu do
hlavního města státu Katar, ležícího na západní
pobřeží Arabského zálivu. Na kruhovém kolbišti o průměru sto metrů, stavěl náročné parkury
Němec Olaf Petersen. Do soutěže byla pozvána jen nejvybranější společnost a kriteriem byl
současný světový žebříček. Velké ceny s celkovou dotací 300 000 EUR se zúčastnilo 39 dvojic
a 18 nejlepších postoupila do druhého kola. Jen
pět jezdců zůstalo bezchybných a ti se rozeskakovali o šek v hodnotě 100 000 EUR. Nejúspěšnější byl Denis Lynch z Irska s 10letým hanoverským hřebcem LANTINUS (Landkönig).
Druhý skončil německý reprezentant Alois Pollmann-Schweckhorst s 10letým holštýnem
LORD LUIS (Lasino) a třetí Švýcar Steve Guerdat na 11leté francouzské klisně JALISCA
SOLIER (Alligator Fontaine). Čtvrtou příčku
obsadila 22letá Belgičanka Judy Ann Melchior
s 10letým vesfálským hřebcem AKTION PUR
Z (Pilot) a pátý skončil jediný chybující v rozeskakování, Jeroen Dubbeldam z Holandska,
s 11letým ryzákem BMC UP AND DOWN
(Ohio vd Padenborre)
Seriál je rozprostřen přes tři kontinenty a bude
mít ještě sedm pokračování. Finále dotované jedním milionem EUR bude v polovině října v brazilském Sao Paolu. Všechna kola budou přenášena živě na Eurosportu. Nejbližší zastávkou bude
Velká cena Hamburgu v rámci Německého skokového derby 3. května.
Podrobnosti nalezneta na
www.globalchampionstour.com Václav Dvořák

Kdo je v Göteborgu?
Seznam účastníků
finále Světového poháru
24.-27. dubna – Göteborg
Západoevropská liga: Jessica Kürten (IRL),
Meredith Michaels Beerbaum (GER), Rutherford
Latham (ESP), Rolf-Göran Bengtsson (SWE),
Gerco Schröder (NED), Marcus Ehning (GER),
Ludger Beerbaum (GER), Steve Guerdat (SUI),
Patrick McEntee (BEL), Albert Zoer (NED), Eugenie Angot (FRA), Helena Lundbäck (SWE), Harrie Smolders (NED), Heinrich Hermann Engemann (GER), Michael Whitaker (GBR), Judy-Ann
Melchior (BEL), Malin Baryard-Johnsson (SWE),
Mikael Forsten ( FIN)
Japonská liga: Takamishi Mashiyama (JPN)
Středoevropská liga: Lukasz Jonczyk (POL),
Michail Safronov (RUS), Hanno Ellermann (EST)
USA, východ - západ: Rich Fellers (USA),
Guy Thomas (NZL) , Kent Farrington (USA),
Todd Minikus (USA), Lauren Hough (USA), Margie Engle (USA), Brianne Goutal (USA), Peter
Wylde (USA), Danielle Torano (USA)
Kanadská liga: Jill Henselwood (CAN), Darrin
Dlin (CAN)
Jihoafrická liga: Shaun Neill (RSA)
Arabská liga: Abdullah Mhd Al Marri (UAE)
Obhájce titulu: Beat Mändli (SUI)
Zelená karta: Royne Zetterman (SWE), Mandy Porter (USA)
Zelená karta FEI: Richard Spooner (USA)

Trumfové eso pro
Ludgera?

5. Cena Prahy
V sezóně 2008 bude v Praze pokračovat
5. ročníkem seriál čtyř závodů pony s názvem
Cena hl. města Prahy. I pátý ročník probíhá pod
záštitou náměstka primátora Prahy a již podruhé
poskytla seriálu podporu Markéta Reedová.
První kolo se koná 17. května na Císařském ostrově (In Expo Group), druhé 14. června v Praze Ctěnicích. Další kolo zahajuje tradičně školní rok
30. srpna opět ve Ctěnicích a finále tradičně
organizuje společnost In Expo Group 25. října.
Stejně jako v minulých letech budou první dvě
kola úrovně ponyhandicap -L- a třetí i čtvrté kolo
ponyhandicap -S-. Seriálové soutěži bude vždy
předcházet o stupeň nižší soutěž a je na vůli
pořadatelů aby přípdně vypsala dětskou soutěž
pro velké koně.

Ludger Beerbaum má pro olympijskou sezónu nového koně. A není to kůň jen tak ledajaký.
Majitelkou dnes jedenáctiletého bílého holštýnského hřebce COUPE DE COEUR (Calido), se
stala před pěti lety svěřenkyně René Tebbela,
Rasha Hareb ze Sjednocených Arabských Emirátů. Až v průběhu společné přípravy se ale ukázalo se jedná o vyjímečného skokana a po vzájemné dohodě s ním René startoval ve Velkých
cenách, dokonce dvakrát vyhrál prestižní národní šampionát i reprezentoval Německo v Superlize. Se současným nákupem tohoto koně Beerbaumovou
mecenáškou
Madeleine
Winter-Schulze, je velmi spokojen i německý
spolkový trenér Kurt Gravemeier, kterému se
výrazně zkvalitnil kádr kandidátů pro vrchol
letošní sezóny.
Václav Dvořák

Markéta Reedová
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S Fitminem
do Kentucky

Jarní Ostrava

Světové jezdecké hry 2010 se stěhují za moře
do Kentucky. Před pořadateli leží vysoko nastavená laťka z Cách, kde se posledních SJH v roce
2006 zúčastnilo více než 600 reprezentantů z 59
zemí. Od 25. září do 10. října 2010 se jezdci setkají při 6. SJH v centru chovu anglického plnokrevníka USA v Lexingtonu v Kentucky.
Závodiště Kentucky Horse Park se nachází
v samém srdci amerického bluegrasového státu
Kentucky s celkovou výměrou více než 500 hektarů. Tyto hry budou největší jezdeckou sportovní
událostí, jaká se kdy ve Spojených státech uskutečnila. Očekává se, že tyto hry navštíví více než
600 000 diváků a zúčastní se jich soutěžící z více
než 60-ti zemí světa.
Generálním sponzorem Světových her je firma
Alltech, která nabízí přírodní a přirozené řešení
problémů v krmivářství.
Oficiálním partnerem Alltech FEI SJH pro ČR
se stala společnost Dibaq a.s. se svojí značkou
Fitmin. Pro české jezdce přináší toto partnerství
možnost podpory případných českých zástupců
na této světové události.

Ponyliga v Borové
Letošní již 6. ročník seriálu Ponyliga má za
sebou již dvě z osmi kvalifikačních kol. Druhé
kolo uspořádala v sobotu 12. dubna Farma Borová u Chvalšin v jižních Čechách. Závodníky čekalo kvalitní pískové kolbiště a výborným zázemím
a pohostinnost pořadatelů.
Soutěže koní byly pod taktovkou dvou jezdců Kamila Papouška (JO Srnín) a Jany Perníčkové
(JK Heroutice). K. Papoušek zvítězil v soutěži
-L**- právě před J. Perníčkovou. Ta pak získala
prvenství v -ZL- (ÚSVIT) i v -S**- (HEIDI) a vede
celkové pořadí kategorie Teenager.
V Ponylize (děti do 12 let) zvítězila Petra
Boháčová na TARA (JS Delta). Ta získala, stejně
jako v prvním kole i v Borové vítězství, a je jasně
v čele dětské kategorie. Za ní skončila pak skončila „věčně druhá“ domácí Barbora Kamírová s
PRINCESS AIDA.
V otevřené Pony Extralize zvítězila heroutická Petra Miletínová. V sedle bělouše LORINA
porazila vítězku 1. kola Terezu Klímovou na
ANETA (JK Kamenice).
Třetí kolo Ponyligy se koná 17.-18. května v
Herouticích při tradiční Ceně Ankary. Veškeré
informace,průběžné pořadí, fotogalerie a další
aktuality najdete na www.ponyliga.cz

Memoriál
K. Podařila
Již 8. ročník Memoriálu Karla Podařila se
konal 19. dubna ve Lhotce u Hranic na Moravě.
Pro místní je to již očekávaná pravidelná ukázka
jezdeckého sportu, kterou shlédlo několik stovek
diváků, kteří vydrželi dokonce i přes nepřízeň
počasí. Dopoledne byly již tradičně drezurní soutěže, odpoledne skokové. Viz výsledky.
-jge-

Foto K. Návojová

John Deere Tour
Na kolbišti ve Zduchovicích byl 12. - 13. dubna
zahájen 1. kvalifikačním kolem seriál John Deere
Tour. Celkově byly mezi soutěžící za dva dny rozděleny dotace ve výši 106 000,- Kč. V nedělní hlavní soutěži -S**- zvítězila mezi 27 dvojicemi Marcela
Škodová na LIBERTY LOOPING T (foto) po rozeskakování osmi koní. Finále John Deere Tour je ve
Zduchovicích plánováno na 6. září. Podrobnosti
naleznete na: www.kone-zduchovice.cz

Zakončení v Polsku
Zatímco v ČR už naplno běží závody na otevřených kolbištích KJK BOLIX Żywiec v Polsku
pořádal ve dnech 12. - 13. dubna ukončení halové sezóny. K soutěžím od 90 do 100 cm se
vypravily stáje JK Chotěbuz a Dagmar Šalková OXER. V soutěži 90 cm pro pony zvítězila Petra
Byrtusová na ALEXANDER (JK Chotěbuz)
a Beata Molinová s GANGES a Tamara Lysková
na MAGIA zvítězily v soutěži do 100 cm. Pavel
Holešovský zvítězil na parkuru 120 cm po rozeskakování a serii úspěchů zakončil Jakub Šalek
s pony AMÁLKA , který zvítězil po rozeskakování
v poli 40 startujících (100 cm).
Radovan Šalek

Veterinární minimum
Další z veterinárních seminářů pod vedením
MVDr. Dominiky Švehlové se koná v Herouticích
o víkendu 31. 5. - 1. 6. Tentokrát se pro velký
zájem opakuje základní seminář Veterinární minimum u koní. Info a přihlášky na www.heroutice.cz nebo tel.604 232 834.
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Jarní skokové závody a druhé kolo MŠMK proběhly 18. - 20. dubna na kolbišti Baníku Ostrava
ve Staré Bělé. Vydatný déšť způsobil pořadatelům nemalé starosti. Ještě večer před závody
nebylo jisté, že kolbiště bude způsobilé k závodění a terén byl na hranici regulérnosti. Nakonec se
přeci jen závodilo a ke 2. kolu MŠMK nastoupilo
125 koní. 23% tvořili zástupci CS, 55% ČT a 22
% koní bylo importovaných (44 koní bylo 4letých,
51 5tiletých a 27 6ti letých).
I přes obtížné podmínky absolvovalo bezchybně parkur -Z- 17 čtyřletých koní. Z 51 pětiletých
zvládlo soutěž -ZL- 23 koní bez chyby. V rozeskakování na výšce 120 cm bylo sedm čistých parkurů. Nejrychlejší a nejobratnější byl Josef Kincl
(Horymas H. Město) s LAUROU 12 (Autonom).
Šestiletý ročník absolvoval parkur -L-. Mezi 12
bezchybnmi výkony zvítězil obratnou a rychlou
jízdou domácí Marek Hentšel na COLUMBIE
Auto Sitta (Come On) oldenburgského chovu.
Princip MŠMK zaujal i pořadatele v Čechách
a zdá se že se tam soutěž již letos rozšíří. Zájem
projevili i kolegové ze Slovenska a Polska. Metodicky je proto zpracováván plán na mezinárodní
rozvoj šampionátu pro země střední Evropy.
Takový projekt by byl nepopiratelným úspěchem
českého chovu a sportu a byl by plně v souladu
požadavků evropské unie na rozvoj mezinárodní
spolupráce. Třetí kolo MŠMK proběhne ve Frenštátě p. Radhoštěm 14. května.
Vít Holý
V sobotu se pak konaly početně silně obsazené otevřené závody. Obtížným terénem byla ztížena náročnost soutěží. V neděli se tak někteří jezdci
odhlásili. V soutěži -ST**- odstartovalo devět dvojic. Po rozeskakování čtyř zvítězil Zdeněk Žíla na
EIBISCH II (Stáj Mustang Lučina). Ten obsadil
i druhou příčku na CARLOS. Třetí skončil J. Malý
s HVĚZDOU 4 (Stáj Montána).
-jge-

Úspěšní kováři
V dánské městě Herning se každoročně při
koňské výstavě pořádá i „Šampionát severských
zemí v podkování“. Letošní termín připadnul na
14. - 16. března. Soutěž pořádá dánská podkovářská asociace. Za ČR se (po ročnících 2005
a 2007 již potřetí) zúčastnili členové Živnostenského společenstva podkovářů.
První soutěž byla určena pro mladé začínající
podkováře, kteří zhotovují dvě pantoflice v časovém limitu 55 minut.
Soutěž, do které byli přihlášeni naši podkováři
byla rozepsána do čtyř kol + páté finále. V prvním
kole se soutěžilo ve vyhotovení dvou různých
podkov. Železo se zpracovávalo výhradně kladivem a platil zákaz pilování. V dalších kolech se
vyráběly dvě speciální podkovy a každá z nich se
bodovala. Nejlepších 20 podkovářů postoupilo do
nedělního finále. K finále bylo přivedeno 10 koní
(plemene Hafling) a úkolem finalistů bylo zhotovení dvou podkov a následné podkování koně.
Českými podkovářskými „reprezentanty“ byli
Jiří Kubias z Plačic u Hradce Králové a Petr Černok z Karlových Varů. Z celkových 70-ti účastníků se Jiří Kubias probojoval do finále a Petru
Černokovi uteklo jen o pár bodů. Konečným
výsledkem bylo 18. místo Jiřího Kubiase a 24.
místo Petra Černoka.
Organizátorem výpravy byl Pavel Horák, který
i výborně tlumočil. Příští soutěž čekala naše podkováře hned 18. - 19. dubna při mistrovství Evropy
v německém Hamburku a vyvrcholení pak bude
v září 2008 při světovém šampionátu ve Švédsku.

Výsledky
Plzeň Bory 5.4. -ZM- 4-5letí (15) 1. Vašáková - LOVIS (JK Opřetice), děti (11) 1. Matiaska PORTORICA (JK Šlovice), -Z- (68) 1. Štych JOSEF (JS Plzeň Bory), -ZL- (47) 1. Hanušová
- ATLANTA (JS Ohrazenice), -L- (18) 1. Mayer MAMBA (JS Ohrazenice), 2. Straková - LOST
CHANCE (Stáj Straka Němčovice), 3. Sušánková - BALZAC (JK Slavia VŠ).
Pardubice 13.4. všestrannost pony -ZK-

Blahopﬁejeme...
... rozhodčí, stavitelce parkurů
a časté hlasatelce jezdeckých
závodů Mileně Zikmundové, která
16. dubna oslavila 75. narozeniny.
Tato neúnavná členka severočeského OV je od svých jezdeckých
začátků členkou JK Louny a setkáváme se s ní na většině jezdeckých
akcí SČ oblasti. K blahopřání SČ
OV se rádi přidáváme i my v redakci Jezdce.
... paní Evě Šimáčkové z Nebanic, která stejně tak 16. dubna oslavila své významné jubileum.

(10) 1. Smékalová - SALINA (Smékal), 2. Pavličková - SAGAR 1 (JK Tůně), 3. Matějčková KETTY 4 (JK Rumburk), -Z- (42) 1. Lesáková
- SERŽANT 1 (Hřebčín Slatiňany), -ZK- (39)
1. Slavíková - OSTRICO (Albert Stolany).
Kolesa 13.4. drezura DU 03 (24) 1. Půlpánová - ORIELA KINSKÁ (Equus Kinský), DD
03 (22) 1. Opočenská - HATACI (Leonard Praha), 2. Jelínková - GRAZIE (JK Sever Brno),
3. Půlpánová - ORIELA KINSKÁ (Equus Kinský), JU 06 (6) 1. Křížová - CANDY 2 (JS
Concordia), 2. Jeřábková - CYNTHIA Z (NH
Kladruby), 3. Jelínková - GRAZIE (JK Sever

Jezdecká škola
Pastviny Pilníkov
nabízí formou inseminace

čerstvým spermatem
hřebce

577 ROCK ‘N ROLL
Připouštěcí poplatek
8 000,- Kč + DPH
tel.: 499 898 165

602 594 052
www.pastviny.wz.cz

Vzdělávání bez překážek
Svaz soukromých chovatelů koní
o.s. představuje vzdělávací program „Chov koní a testace“.
Projekt s názvem „Chov koní
a testace“ poskytuje specializovanou výuku odborným, ale i laickým
pracovníkům z oblasti chovu a testace koní.
V současné době jsou k dispozici tři specializované kurzy: Jezdec,
Chovatel koní a Ošetřovatel koní.
Každý z nich má několik úrovní,
odpovídajících potřebám, znalostem a dovednostem různých cílových skupin. Cílem studia všech
kurzů je především osvojení dovedností a získání znalostí důležitých
pro pozice jezdce, ošetřovatele,
chovatele.
Bez povšimnutí nesmí zůstat
především forma zpracování školícího programu, zejména pak využití
principů e-learningu.

Jde o vzdělávací proces, využívající k tvorbě jednotlivých kurzů
informační a komunikační technologie a to zejména internet. Při
samostudiu, které je součástí každého kurzu, tak nebudou frekventanti omezeni jen na studijní texty,
ale v elearningové aplikaci je kladen důraz právě na didaktické využívání multimediálních prvků, jako
jsou názorné ilustrace, fotografie
a také dostatek krátkých videozáznamů. Aplikace umožňuje frekventantům i ověření znalostí prostřednictvím interaktivních textů a např.
časově neomezenou možnost konzultací s lektory kurzu.
Celý projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací na stránkách projektu www.chov-koni.cz
Olga Vlčková, Zdeněk Bauer

Brno), JD 06 (8) 1. Holasová - DANCER 87
(JS Císařský ostrov), 2. Seidlová - BELLARIO
(JeS Pohoda), 3. Jeřábková - CYNTHIA Z
(NH Kladruby).
Stará Boleslav 12.-13.4. stupň.obt. do
120 (23) 1. Vodseďálková - LEO LUSTIG
Feedmark (Javorník), -L**- (33) 1. Hynek TAJNÁ Interkonix (Úholičky), 2. Jandourek CASTELON Karsit (Karsit), 3. Bartošová TULAMORE DEW (Černožice), -S**- (26) 1.Bartošová - TULAMORE DEW (Černožice), 2.
Vodseďálková - LEO LUSTIG Feedmark
(Javorník), 3. Voksa - CALUCA Z (Ptýrov), ST**- (8) 1. Matunová - ORIDO Suprachor (JK
Hlaváč), 2. Roubalová - ŠERRY (Bost Praha),
3. Jandourek - CASIO Karsit (Karsit), -ZM- děti
(8) 1. Pavlíková - CIPÍSEK 1 (Farma Všemily),
4-5letí (26) 1. Staňková - ŠIFRA 1 (Farma Hrádek), -Z- 4-5letí (15) 1. Dub - QUICK BOY
(Milennium), jun. (258) 1. Míková - JACKIE eN
(Plaňany), ostatní (58) 1. Radová - TOYOTA
(ARS Čes. Budějovice), -ZL- (62) 1. Palička VARIOLLA (Fapaso Vysoká Libeň), -L*- (20) 1.
Plachý T. - CHANTAL 2 (JK Poděbrady), 2.
Koukolíková - LARK (Equus Kinský), 3. Plachý
T. - CALIPPA T (JK Poděbrady).
Mažice 19. 4. -ZM- (10) 1. Horký - CHRISTIE HG (JK Tandem), -Z- (40) 1. Šrámková ROCK #N SOPKA (Stáj Havel Stýčice), -ZL(36) 1. Mayer - DOLETTE (JS Ohrazenice), L- (14) 1. Suková - PICCASSO (JK Jasanka),
2. Pokorná - CAPTAIN #S CARTOUCHE (JK
ZS Dynín), 3. Hanušová - ATLANTA 10 (JS
Ohrazenice).
Baník Ostrava 18.4. MŠMK -Z- čtyřletí
(44) předvedeno 17 bezchybných výkonů,
(bez rozeskakování, -ZL- (51) 1. Kincl - LAURA 12 (JO Horymas Horní Město), -L- (25) 1.
Hentšel - COLUMBIA Auto Sitta (JK Baník
Ostrava), 2. Kincl - CASCAR (JO Horymas
Horní Město), 3. Žíla - SATISFACTION (Stáj
Mustang Lučina), Baník Ostrava Jarní závody
19.-20.4. -ZM- děti (9) 1. Holá - CASIN
GARANCE (JS Casin Svinov), 4 a 5ti letí
koně, 1. rokem (16) 1. Majetný - LAGONERO
(Stáj Mustang Lučina), -Z- děti (10) 1. Mičková - ATLET (JK Nové Dvory F-M), junioři (30)
1. Rusková - GRAND PIN (JK Epona Jistebník), senioři a koně 1. rokem (19) 1. Bajnar CAMILLA 1 (JK Baník Ostrava), ostatní (39) 1.
Pleskotová - DUX 1 (JK Epona Jistebník), -ZLděti a junioři (30) 1. Strnadlová - MARION 3
(SKL Trojanovice), ostatní (52) 1. Hrušková GENYLOP (JK B.U.K. Opava), -L*- (29) 1.
Hentšel - BURGUND (JK Baník Ostrava), 2.
Kročilová - ARTABAN (JK Velká Polom), 3.
Šrotková - ATTILA (JK Baník Ostrava), - L**(9) 1. Hentšel - IR 1, 2. Bajnar - MÁTA 1, 3.
Hentšel - - SALWADOR Fitmin (všichni JK
Baník Ostrava), -Z- děti a junioři (14) 1. Ludvík
- KAMPA (JK Velká Polom), ostatní (21) 1.
Vaníček - GAZÍK A (SS Hermelín Nový Jičín),
-L**- (36) 1. Henšel - COLUMBIA Auto Sitta
(JK Baník Ostrava), 2. Klus - COLORADO 1
(JK Dřevěný dvůr Baška), 3. Žilinský - NĚHA
(Stáj Newport), -S*- (14) 1. Žíla - CARLOS
(Stáj Mustang Lučina), 2. Hentšel - BURGUND (JK Baník Ostrava), 3. Žíla - EIBISCH II
(Sáj Mustang Lučina), -S**- (17) 1. Hentšel-IR

1 (JK Baník Ostrava), 2. Malý - HVĚZDA 4
(Stáj Montána), 3. Flisníková - BARTHEZ
VAN HET (JK Equiteam Flisník), -ST**- (13) 1.
Žíla - EIBISCH II, 2. Žíla - CARLOS (Sráj
Mustang Lučina), 3. Malý - HVĚZDA 4 (Stáj
Montána), 4. Minxová - SAMBOCCO (JK Flanagan), 5. Hentšel - IR 1 (JK Baník Ostrava).
Pardubice 18.-20.4. všestrannost kvalifikace ZP KMK 5letí (15) 1. Slavíková - OSTRICO
(Albert Stolany), KMK 6letí (4) 1. Veselovský HARRY POTTER 1 (Zámek Vilémov), SN (40)
1. Slavíková - OSTRICO (Albert Stolany), BP
(21) 1. Příhodová - LA Querida (JK PAM), SP
(56) 1. Slavíková - FLUT (Albert Stolany), ZP
(13) 1. Březina - ELÁN 3 (JK Český Dvůr), 2.
Sokol - LEADER (Dolní Chabry), 3. Dvořáková
- DAMON 2 (Cavalier Rynárec).
Praha - Císařský ostrov Dubnová cena
19.4. stupň. obt. do 100 cm (23) 1. Světlíková - COLONIE (JK Marengo), -ZL- (27) 1.
Jarolím P. - GREAT FUN (Jarolím), -L*- (13)
1. Jarolím P. - GREAT FUN (Jarolím), 2.
Kozáková - METRÁŽ (Kozáková), 3. Hůlka ACOR (Lokomotiva Vršovice).
Martinice 19.-20.4. -ZM- (30) 1. Lomský POISON (SS Zdeněk Hruška), stupň. obt. do
100 cm (71) 1. Stařečková - PATROSCA,
stupň. obt. do 110 cm (74) 1. Jandourek KORAL (Stáj Karsit), -L **- (46) 1. Šoupal CORNADA-K (SK Olympia), 2. Papoušek POCTA (JO Srnín), 3. Severa - LUKÁŠ (Stáj
Enorm), stupň. obt. do 120 cm (46) 1. Opatrný -MARKET TINKA¨S BOY #(JS Opatrný),
K. Mikulková - LEANDRA (Karsit Stáj Karsit),
3. Kupcová - Big Boy (JK JS ARS České
Budějovice), -S **- (63) 1. Opatrný - COLOR
OF LOVE (JS Opatrný), 2. Holíková - FABIENNE (Stáj Dani Zbožnice), 3. Šoupal - CORNADA-K (SK Olympia), -ST**- (36) 1. Opatrný
- COLOR OF LOVE (JS Opatrný), 2. Crnková
- CONGO KING AgramM (JS Bost B), 3.
Poláková - CAROS (Polák Strakonice).
Martinice 19.-20.4. -ZM- (30) 1. Lomský POISON (SS Zdeněk Hruška), stupň. obt. do
100 cm (71) 1. Stařečková - PATROSCA,
stupň. obt. do 110 cm (74) 1. Jandourek KORAL (Stáj Karsit), -L **- (46) 1. Šoupal CORNADA-K (SK Olympia), 2. Papoušek POCTA (JO Srnín), 3. Severa - LUKÁŠ (Stáj
Enorm), stupň. obt. do 120 cm (46) 1. Opatrný -MARKET TINKA¨S BOY #(JS Opatrný),
K. Mikulková - LEANDRA (Karsit Stáj Karsit),
3. Kupcová - Big Boy (JK JS ARS České
Budějovice), -S **- (63) 1. Opatrný - COLOR
OF LOVE (JS Opatrný), 2. Holíková - FABIENNE (Stáj Dani Zbožnice), 3. Šoupal - CORNADA-K (SK Olympia), -ST**- (36) 1. Opatrný
- COLOR OF LOVE (JS Opatrný), 2. Crnková
- CONGO KING AgramM (JS Bost B), 3.
Poláková - CAROS (Polák Strakonice).
Lhotka u Hranic na Moravě 19.4. -Z- děti
a junioři (9) 1. S. Zelinková - POMNĚNA (JK
Přerov), stup.obt. do 110 cm děti a junioři (9)
1. S. Zelinková - POMNĚNA (JK Přerov),
senioři (16) 1. Složil st. - GRÉTA 8 (JASO
Oldřichov), -L*- (15) 1. Složil st. - GRÉTA 8
(JASO Oldřichov), 2. Heraltová - BESO POR
AMOR (TJ Karina Loučka), 3. Holušová - NAIROB (SK Starý mlýn Opava Kylešovice).

ROCKWELL

NOVù :

CONTINUS GRANNUS

SHOW STAR

LIGHT ON

·PIâKOVÍ H¤EBCI Z NùMECKA

Stanice hﬁebcÛ HOLKENBRINK
ve spolupráci s René Tebbelem
nabízí své vynikající skokové a drezurní hﬁebce
ãesk˘m a slovensk˘m chovatelÛm
www.hengststation-holkenbrink.de
www.hrebcinkonopiste.cz
Nejvût‰í chov nûmeck˘ch teplokrevníkÛ v âechách
nabízí konû vynikajících vestfálsk˘ch, hannoversk˘ch
a hol‰t˘nsk˘ch skokov˘ch a drezurních linií
ve v‰ech kategoriích.
45 km od Prahy
V˘hradní zástupce Stanice hﬁebcÛ HOLKENBRINK
pro âechy a Slovensko
Inseminujeme ãerstv˘m spermatem z Nûmecka
a zajistíme zápis Va‰í klisny a hﬁíbûte do pﬁíslu‰né
nûmecké plemenné knihy
Kontakt a objednávky na telefonu 737 707 925,
e-mail : info@gestuetfranzferdinand.com
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