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Konû na Îofínû
Nejen skoky a drezura

Jak bude vše probíhat?
Program na Malé scéně začne hned
krátce po 18.00 hodině vyhlášením nejúspěšnějších jezdců v kategoriích dětí, juniorů a mladých jezdců. Kapacita sálu je sice
pouze 160 osob, ale o slavnostní ceremoniál nepřijde nikdo z přítomných. Vnitřním
televizním okruhem budeme přenášet
obraz i zvuk jak do Velkého sálu, tak do
přilehlého předsálí a do kavárny sousedící
s malým sálem. Tudíž i ti, co dají raději
přednost rozhovoru se známými u sklenky
něčeho dobrého, budou mít stále přehled
o dění na jevišti.
Krátce po skončení předávání cen na
Malé scéně se program přesune do hlavního sálu, kde proběhne vrcholná část ceremoniálu. Pro ceny si přijdou nejlepší jezdci
ČSOB Poháru Jezdectví, vítězové hlavních
seriálových soutěží a na samotný závěr
pak Koně a seniorští Jezdci roku 2008.
Samozřejmě nebudou chybět oblíbené
„videosouhrny" uplynulé sezony, které slovem i obrazem - především prostřednic(Pokračování na str. 2)

V sobotu 7. března se uskuteční již
šestý ročník jezdeckého galavečera Koně
na Žofíně, jehož pravidelným pořadatelem je redakce časopisu Jezdectví. Celkově půjde již o jubilejní 15. galavečer spojený s vyhlašováním jezdců a koní roku
v disciplínách drezura a skoky. Předprodej vstupenek začal 7. ledna, zeptali jsme
se proto na podrobnosti k programu
vedoucího organizačního týmu Josefa
Malinovského.
Loňský ročník Koní na Žofíně byl hodnocen diváky kladně, chystáte pro letošek nějaké zásadní změny, nebo se budete spíše držet osvědčeného scénáře?
Co se týče rozdělení programu na tzv.
malou a velkou scénu, resp. skladby
vyhlašovaných kategorií, tak se budeme
držet z velké části loňského modelu. Ten
se osvědčil, protože se program rozprostřel do všech částí do posledního místa
zaplněného paláce na Žofíně. Navíc nám
rozdělení umožnilo vyhodnotit více věkových kategorií, ale zároveň se délka hlavní
části programu zkrátila.
Rozdělení programu na Foto Jezdectví – Magdaléna Straková
dvě scény se ukázalo
jako výhodné i při neoficiální části večera, kdy si
každý mohl vybrat mezi
klasickým plesem na
hlavním sále, či volnější
zábavou v diskotékovém
rytmu malého sálu.
V programu však
chystáme i řadu novinek.
Již nyní mohu prozradit,
že novou vyhlašovanou
kategorií bude Dance
and Jump Czech Junior Cup, který doplní dvojici vyhlašovaných seriálových soutěží – ČSOB
Český skokový pohár
a Český drezurní pohár
Chance. Dále si přijdou
na své i příznivci menšinových disciplin jako
jsou všestrannost, spřežení či voltiž - ve všech
uvedených případech
vyzdvihneme nejvýznamnější úspěchy uplyGalavečerová sezóna zahajuje
nulého roku.

Urážka
majestátu
Všechny z nás, kteří se snažíme sledovat internetové oficiální materiály ČJF
zarazila, v odkazu Dokumenty, informace z prosincového zasedání Rady ČJF.
Ta potvrdila vyloučení hned tří členů
ČJF. Prvním z nich je jezdkyně Ivana
Pánková, druhým bývalý dlouholetý
předseda východočeské oblasti Alekos
Pejos a třetím šéf a tvůrce areálu v Brně
Panské Líše Jiří Charvát.
To, že jezdecká organizace, které
jsem příslušníkem, zavrhuje své členy, mě donutilo zabývat se proviněním našich zapuzených soudruhů
podrobněji.
Nejprve jsem si vzal na pomoc disciplinární řád ČJF. Zde je vyloučení z ČJF
věnována samostatná kapitola a v ní se
v čl. 27 dočteme:
Vyloučení z ČJF, o.s. je nejvyšším
disciplinárním trestem v rámci ČJF, o.s.
Tento trest se ukládá ve zcela výjimečných a ojedinělých případech, jako nejkrajnější forma trestu za nejzávažnější
disciplinární přestupky.
A dále pak v čl. 28: Rozhodnutí
o vyloučení z ČJF, o.s. je přijato vyslovíli se pro něj alespoň 2/3 všech členů příslušného disciplinárního orgánu
a následně toto rozhodnutí schválí alespoň 2/3 všech členů Rady ČJF, o.s.
Alespoň v tomto máme jasno. Co
tedy spáchali naši tři soustraníci? Ve
dvou případech máme informace velmi
podrobné, třetí je již tak starý, že jej
nastíníme pouze v obrysech. Je jím případ Ivany Pánkové.
Ten ukazuje, že skupinové vyloučení
v prosinci 2008 vlastně řešilo dlouhé
a vleklé spory vyloučených s mateřskou
organizací. Pečlivější čtenáři si možná
vzpomenou na dopingový případ před
pěti či šesti lety. Ivana Pánková startovala v té době na mezinárodních závodech endurance v Polsku a po náhodné
dopingové kontrole měl její kůň pozitivní
test. Po všech následných krocích rozhodla FEI o udělení pokuty. Výše této
sankce společně se správními poplatky
činila cca 50 000,- Kč. Tento účet byl
předložen ČJF, která jej neprodleně
uhradila. Ivana Pánková pak byla vyzvá(Pokračování na str. 3)

Předplatné pro rok 2009 696,- Kč (bez Jezdecké ročenky 566,- Kč).
Číslo účtu 124577389/0800. V.s. 2008
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Koně na Žofíně
(Dokončení ze str. 1)
tvím fotografií - připomenou její nejvýznamnější okamžiky. Také tuto část programu budeme přenášet vnitřním televizním okruhem do ostatních částí paláce.
Navíc počítáme tradičně s rezervní kapacitou míst k sezení pro část z těch, kteří
budou mít vstupenku pouze do malého
sálu a budou chtít i druhou část programu
sledovat na vlastní oči.
V loňském roce mohli návštěvníci
využívat gastronomických služeb i ve
speciálním stanu vedle Žofína, bude
tomu tak i tentokrát?
Nejen to, návštěvníkům jezdeckého
galavečera bude k dispozici kromě útulné
Žofín Garden (vyhřívaného průhledného
stanu v zahradě paláce Žofín) také celá
restaurace, která pro ně byla v loňském
roce z důvodu jiné akce uzavřena. V obou
částech restauračního zařízení najdou
v nabídce pestrou paletu teplých i studených jídel (hlavní chod převážně do 200,Kč) a navíc budou připravena dvě speciální menu (polévka, příp. předkrm, hlavní jídlo a dezert) za zvýhodněnou cenu 295,Kč. Místa v restauračním zařízení je možné rezervovat s předstihem na e-mailu:
rezervace@zofingarden.cz, či tel. čísle
774 774 774. Jídelní lístek a další důležité
informace najdete na adrese:
www.zofingarden.cz
Kolik budou stát vstupenky?
Vzhledem k tomu, že se za poslední rok
zdražovalo snad všude a i pro nás náklady
na zabezpečení akce výrazně stouply,
nevyhnuli jsme se úpravě cen vstupenek
alespoň v nejžádanějších kategoriích.
Vstupenky na velký sál tak stojí 690,a 890,- korun. U stolů se vstupenkami za
890,- Kč budou stejně jako ve VIP zóně
založeny láhve s bílým a červeným vínem,
minerální vody a drobné zákusky. Na
malém sále a na galerii se ceny vstupenek
v podstatě nemění a zůstávají na myslím
stále přijatelných 390,- resp. 299,- korunách. Za necelé tři stovky budou mít
umožněn vstup i ti, kteří plánují přijít až po
skončení oficiální části programu, resp. ti,
na které by se jiné vstupenky nedostaly.
V ceně všech vstupenek k sezení je zahrnut tzv. welcome drink, což bude buďto
sklenka sektu, nebo nealkoholického
nápoje.
Objednávky vstupenek je možné zasílat od 7. ledna e-mailem na již známou
adresu: galavecer@jezdectvi.cz, event.
faxem na čísla 221 863 301, 221 863
306. Vstupenky budou zasílány poštou
na dobírku. Po telefonické domluvě na
výše uvedených číslech je možné vstuFoto Jezdectví – Tomáš Holcbecher

penky zakoupit přímo v naší redakci
v Křižíkově ulici. Plánky zasedacího
pořádku s aktuálně vyznačenými volnými
místy zájemci najdou na našich internetových stránkách www.jezdectvi.cz. Každý,
kdo si do konce ledna objedná celý stůl
pro deset osob, získá 10 % slevu. Navíc,
každý z 60 nominovaných jezdců (20
v drezuře a 40 ve skocích) od nás získá
slevu 800,- Kč.
Jak budou zvoleni Jezdci a Koně
roku 2008?
Jezdce a koně roku zvolí stejně jako při
několika posledních ročnících odborná
porota, jež bude čítat zhruba 60 členů
určených VV ČJF a komisemi jednotlivých
disciplín. Rozdělena bude do tří skupin: 20
porotců (z toho 5 hipologických novinářů
vybraných redakcí Jezdectví) bude hlasovat pro obě disciplíny, 20 bude spolurozhodovat o drezurních jezdcích a koních
a zbylých 20 vyhodnotí parkurové jezdce
a koně. Podruhé budou porotci vybírat
pouze mezi 10 nominovanými v každé
kategorii skokové disciplíny a mezi pěti
nominovanými v drezurních kategoriích.
Nominace jezdců a koní provedly drezurní
a skoková komise ČJF prostřednictvím
svých manažerů.
Plánujete letos opět nějakou veřejnou anketu?
Ano, anketu opět chystáme. Její pravidla jsme však trochu upravili. Oproti loňskému roku nebudou čtenáři tipovat, koho
vybere jako Jezdce roku odborná porota,
nýbrž budou moci sami vybírat z nominovaných jezdců jména, která by rádi viděli
na postu nejvyšším. Jména výherců čtenářské ankety budou oznámena během
programu galavečera a dotyční jezdci,
resp. majitelé koní obdrží mj. šerpu
s označením „Jezdecký tip roku 2008".
SMS došlé v pořadí 100, 200, 300, 400
a 500 (nezávisle na obsahu zprávy)
odměníme dvěma vstupenkami na galavečer a ročním předplatným našeho
časopisu.
Ještě jste nezmínil, kdo bude celý
večer provázet slovem?
Moderátorem bude už podruhé Martin
Dejdar, který v loňském roce svoji úlohu
zvládl velmi profesionálně. Kdo program
vyplní hudebními vsuvkami zatím neprozradím. Rozhodně však není tajemstvím,
že po skončení ceremoniálu bude na hlavním sále hrát k tanci a poslechu taneční
orchestr Big Band Bonit a na malém sále
se o zábavu postará tradičně DJ Team
Ludvíka Jandourka. Plánujeme také
doprovodný program v podobě předtančení a navíc bude tentokrát obrovským
lákadlem
tombola,
jejímž generálním partnerem se stala společnost Equiservis. Nejen
díky této skutečnosti se
návštěvníci mohou těšit
na desítky hodnotných
cen, kterým budou
dominovat tři hlavní
položky - sedlo Prestige
Paris v hodnotě bezmála 60 tis. Kč, dále jezdecká helma GPA Speed Air za více jak 10 tis.
Kč a uzdečka Passier
Marcus Ehning za více
jak 5 tis. Kč.
Děkuji za rozhovor
a těším se na viděnou
7. března na Žofíně!
Cyril Neumann
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Pošlete svůj Tip roku!
Pošlete SMS zprávu se jmény svých
adeptů na telefonní číslo 900 15 08 (jednotné pro všechny operátory) v následujícím
tvaru: JE mezera ZOFIN mezera DISCIPLINA mezera TIP atd. (např. JE ZOFIN
DREZURA D01 J02 Y03 S04 K05, nebo
JE ZOFIN SKOKY D06 J07 Y08 S09 K10).
Cena jedné této SMS je 8,- Kč včetně
DPH. Maximální počet hlasů z jedné SIM
karty (telefonního čísla) je pět. Hlasovat
můžete od 18. prosince 2008 do 31. ledna
2009.
Poskytovatelem služby je BAUER
MEDIA, v. o. s., V. Huga 6, 150 00 Praha 5.
Kontakt: sms@bauermedia.cz nebo infolinka: +420 257 323 251, cena hovoru dle
vašeho tarifu pro volání do pevné sítě.

Adepti na Jezdce a Koně
roku 2008
Drezura - děti - D
D01
Faladová Marianna
D02
Fojtová Michaela
D03
Kotyzová Kamila
D04
Marešová Barbora
D05
Steinová Petra
Drezura - junioři - J
J01
Bohuslávková Michaela
J02
Drozenová Eva
J03
Jelínková Veronika
J04
Jirsová Michala
J05
Soustružníková Lucie
Drezura - mladí jezdci - Y
Y01
Habásková Michaela
Y02
Krčmářová Dita
Y03
Krčmářová Soňa
Y04
Skipová Zdenka
Y05
Stránská Eliška
Drezura - senioři - S
S01
Onoprienko Alexander
S02
Půlpánová Libuše ml.
S03
Sigismondi Fabrizio
S04
Vášáryová Hana
S05
Žižková Karolina
Drezura - koně - K
K01
Athos 7
K02
Daf Ondráš
K03
Guardian Angel
K04
Charles Charming
K05
Plesant
Skoky - děti - D
D01
Hájková Karolina
D02
Košťálová Nikola
D03
Kubrická Kateřina
D04
Krulichová Lucie
D05
Mácha Michael
D06
Málek Ondřej
D07
Miňovská Michaela
D08
Říhová Lucie
D09
Šůchová Sabina
D10
Vávrová Zdeňka
Skoky - junioři - J
J01
Crnková Nathalie
J02
Doležal Filip
J03
Hažmuková Michaela
J04
Mestenhauserová Kateřina
J05
Perníčková Jana
J06
Skřivanová Petra
J07
Szitášová Chiara
J08
Tomanová Barbora
J09
Vachutková Lenka
J10
Vojtková Alžběta
Skoky - mladí jezdci - Y
Y01
Adam Přemysl
Y02
Augier de Moussac Emma
Y03
Holíková Iva
Y04
Krajníková Veronika
Y05
Kupcová Kamila
Y06
Látalová Petra
Y07
Němcová Nikola
Y08
Novotný Jakub
Y09
Studnička Jan
Y10
Vondráčková Linda

KOMENTÁŘE
Skoky - senioři - S
S01
Eim Petr
S02
Fiala Rudolf
S03
Hošák Stanislav
S04
Jandourek Ludvík
S05
Jindra Jaroslav
S06
Machová Alena
S07
Opatrný Aleš
S08
Papoušek Jiří
S09
Zelinková Zuzana
S10
Žíla Zdeněk
Skoky - koně - K
K01
Captain
K02
Canon-P Max
K03
Cassini’s Son-T
K04
Casio Karsit
K05
Color of Love
K06
Market Tinka#s Boy
K07
Pinot Grigio
K08
Stakkata Biofaktory
K09
Titan R.S.
K10
Winston-G

Humpolec bude dřív
Dříve než drezuristé a skokané budou
své Jezdce a Koně roku vyhlašovat příznivci všestrannosti a spřežení. Jejich galavečer proběhne tradičně v Humpolci ve
Spolkovém domě a letos to bude v sobotu
21. února od 20.00 hodin.
Večer bude probíhat jako obvykle ve
třech blocích. Zahajovat ceremoniály
budou soutěže Zlaté podkovy, následně
pak bude své oceněné vyhlašovat komise
všestrannosti a nakonec přijdou na řadu
České poháry spřežení. Oficiální část
večera bude moderovat opět Jaroslav
Grodl a Michal Veselý.
Předprodej vstupenek zajišťuje p. Vrátný
na tel.: 721 226 535.

Trest zmírněn,
ano i ne
Mezi svátky 29. prosince se opětovně
sešla Disciplinární komise ČJF (DiK) ve složení Milan Theimer (předseda), Jiří Kuška
a MVDr. Josef Živníček (členové), aby se
zabývala odvoláním nejsledovanější disciplinární kauzy posledních let. Aleš Opatrný
se odvolal proti 12 měsíčnímu zákazu činnosti za odmítnutí antidopingové kontroly.
DiK měla dvě možnosti jak odvolání
řešit. Buď trest zmírnit nebo podstoupit
vyšší instanci.
DiK vyřešila odvolání sama. Alešovi
Opatrnému byla snížena pokuta z 30 000,Kč na 20 000,- Kč. Ze zákazu činnosti se
stal jen zákaz závodní činnosti. Aleš Opatrný se v roce 2009 na našich kolbištích
v jezdecké či reprezentační úloze neobjeví.
Může sám trenovat, či využít času k účasti
na vzdělávacích programech ČJF. Proti
tomuto rozhodnutí již není v rámci ČJF
odvolání. Aleš Opatrný se nyní může dovolat znovuotevření celého případu pouze
u Českého olympijského výboru.

Cipra bojuje
Nejen za sebe, ale i za vás všechny,
které nenechal lhostejný osud našeho
reprezentanta ve všestrannosti Jiřího
Cipry jsme se za ním v sobotu 3. ledna
vydali do nemocnice na návštěvu.
I když bohužel prognózy vývoje zranění
nenabízejí Jiřímu příliš optimistické
možnosti, byli jsme překvapeni jeho
obrovskou osobní silou, se kterou vzdoruje krutému osudu. Dokud mu tato
energie vydrží, je stále naděje na změnu k lepšímu.

ZE ZAHRANIČÍ

Urážka....
Dokončení ze str. 1
na k uhrazení částky. V průběhu mnohaměsíčních dohadů a vyčerpání všech
možných postupů, se částka stala nedobytnou. Ivana Pánková proto byla
Radou ČJF v prosinci 2008 vyloučena
z našich řad.
Novější je případ Aleka Pejose. Na
ten si vzpomenou i noví členové klubu
čtenářů JEZDCE. Alekos Pejos se
v současnosti soudí s ČJF, aby
v občansko-právním sporu dokázal, že
jemu udělený zákaz činnosti za údajný
podvod při získávání podkladů k návrhu
rozdělení východočeské oblasti, nebyl
legální. O tom jak rozhodne soud, ještě
není jasno. Nejvyšší orgány ČJF však
již jasno mají. Alekos Pejos se nepodrobil trestu zákazu činnosti a i nadále se
vyskytuje na našich kolbištích v různých
rolích, a proto ho Rada ČJF nechce
v našich řadách. V prosinci 2008 rozhodla o jeho vyloučení.
A konečně zde máme případ ing. Jiří
ho Charváta. Majitel a tvůrce brněnského areálu na Panské Líše, průkopník
mezinárodních drezurních závodů v ČR,
otec naší reprezentantky a majitel koní.
Čím se on provinil proti zásadám ČJF?
Jiří Charvát vede letitý spor z VV
ČJF. Tento spor je již nenapravitelný
a je jím hypotetická možnost účasti Lenky Charvátové na OH 2004 v Aténách.
Jiří Charvát je přesvědčen, a snáší ke
své argumentaci fakta, že účast naší
jezdkyně v Aténách byla možná. Je mu
jasné, že by start jezdkyně nepřinesl
žádný oslnivý výsledek. Neúčast své
dcery s CELBANT na OH chápe i nadále jako citelnou marketingovou ztrátu,
jak pro jezdkyni samotnou, klub, tak
i celou českou drezurní scénu.
Vrcholní představitelé ČJF v čele
s Jaroslavem Pecháčkem obvinění ze
zanedbání všech nabízených možností
účasti v Aténách vylučují. Spor obou
táborů eskaloval v průběhu let až do
takové míry, že Jiří Charvát na jednom
z předvolebních mítinků jara 2007
nazval veřejně Jaroslava Pecháčka lhářem. Náš nejvyšší představitel cítil
v tomto incidentu vážný disciplinární
prohřešek (je v rozporu se zásadami
slušnosti a sportovního chování)
a požádal DiK o rozřešení sporu.
Nejprve se naše disciplinární komise
chtěla z řešení sporu se ctí vykroutit
a doporučila oběma aktérům vzájemnou omluvu. Poškozené straně se však
takové řešení nelíbilo a tak byl spor
opět otevřen, až došlo na konci roku
2007 k definitivnímu rozhodnutí. Komise se přiklonila k verzi o nemožnosti
olympijské účasti, Jiří Charvát byl
vyzván k omluvě a zároveň mu byla
předepsána paušální úhrada nákladů
celého řízení ve výši 10 000,- Kč. Jiří
Charvát je však i poté přesvědčen o své
pravdě a odmítl se verdiktu podrobit. Po
roce dohadů tak Rada ČJF v prosinci
2008 rozhodla o jeho vyloučení
z našich řad.
A tak máme u nás v ČJF pořádek.
Vyloučení aktérů nebylo zaviněno
původním proviněním, ale až neochotou
podrobit se sankcím.
Domnívám se ale, že konečné
důsledky nelze oddělit od prvotních příčin. Zaráží mě i to, že Rada ČJF jednohlasně podpořila návrhy na vyloučení
i přesto, že minimálně jeden z případů
bude možná soudně řešen i mimo ČJF.
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Co bude Rada dělat, pokud tento soud
dopadne ve prospěch žalující strany?
Neuvěřitelná se mi zdá i skutečnost,
že osobní spor dvou dospělých mužů,
který nesouvisí s jezdectvím, může vyústit v tak absurdní konec? Proč DiK ihned
neodmítla takový spor? Copak máme
v našem Disciplinárním řádu nějaký
paragraf o urážce královského majestátu? A nebo bude nyní DiK zavalena řešením celé řady mezilidských neurvalostí,
kterým jsme bohužel občas na našich
kolbištích svědky?
Uznávám, že již patřím ke generaci
pamětníků. Napadla mě tak nejprve
souvislost s jiným spolkem naší, naštěstí již poněkud vzdálené minulosti, který
masově vylučoval své členy. Také mě
v mých myšlenkových analogiích ihned
napadlo, zda snad současní postižení
nezískají vyloučením z naší strany jezdectví v budoucnosti jisté disidentské
výhody. Také jsem si ovšem opět položil
otázku. Co ČJF dává svým členům,
pokud sami nezávodí, např. milovníkům
jezdectví, organizátorům soutěží či majitelům středisek, kromě možnosti být
vyloučen?
Cyril Neumann

Bronz pro
Švýcary
Disciplinární komise FEI sice dlouho
oddalovala konečné rozhodnutí, ale nakonec přišla z Lausanne očekávaná zpráva.
Bylo rozhodnuto o posledním dopingovém
hříšníkovi olympijských her 2008 v Hong
Kongu. Za prokázaný nepovolený prostředek Capsaicin u koně CAMIRO, byl norský jezdec Tony Andre Hansen potrestán
zákazem startu na čtyři a půl měsíce (135
dní), pokutou 3 000,- CHF a je povinen
uhradit soudní výlohy ve výši 8 000,- CHF.
Do období trestu se započítává předběžný
zákaz od 21. srpna 2008 a sankce končí
2. ledna 2009. Kůň CAMIRO a jezdec
Tony Andre Hansen byli diskvalifikováni
ze všech olympijských soutěží a norský
tým musí vrátit bronzovou medaili i s ní
spojenou finanční odměnu. Po této diskvalifikaci se posunuli na třetí místo reprezentanti Švýcarska. Proti tomuto rozhodnutí se ještě může norský jezdec do třiceti
dnů odvolat.
-dvoř-

DAN
v La Coruna
Další úspěch si připsal Holanďan Henk
van de Pol s naším exmistrovským
12letým ryzákem DAN 7-T (Drossan). Po
nejrychlejším bezchybném rozeskakování
zvítězil ve Velké ceně La Coruna a získal
šek na 50 000,- Euro. Na druhém místě
skončil Rakušan Thomas Frühmann s The
SIXTH SENSE (Zoro T) a třetí další Holanďan Leopold van Asten s CAMARA. V soutěži se také prvně ukázal po uplynutí čtyřměsíčního olympijského dopingového
trestu Christian Ahlmann (GER) se svým
druhým koněm LORENZO, ale po dvou
chybách obsadil až 28. místo.

Přidejte Ahlmannovi!
Případ Ahlmann však stále není ukončen. Odvolání německé federace, které se
zdála výše trestu nízká, se bude projednávat nejdříve v únoru a do té doby se tedy
může Christian Ahlmann účastnit závodů.
- dvoř-
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Co bude dál?
V průběhu Vánoc oslovil redakci další
člen VV ČJF, kterého jsme požádali
o vyjádření k základním otázkám smyslu a dalšího vývoje ČJF. Jak se ukázalo,
ing. Vladimír Šretr (viceprezident pro
ekonomiku) naši prosincovou žádost
neobdržel, protože na stránkách federace byla chyba v jeho internetové adrese. Dodatečně tedy i jemu umožňujeme
odpovědět na tři základní otázky:
1. Jaký je hlavní cíl ČJF?, 2. Jak se
tento cíl daří plnit a co bych nejraději
změnil? a 3. Jak by k naplnění této
vize mohla přispět členská základna?
Ing. Vladimír Šretr, viceprezident ČJF
pro ekonomiku
ad 1) Jak již uvedl ve své odpovědi na
tyto otázky generální sekretář ČJF ing.
Lomský (viz JEZDEC č. 24), nemohu ani
já začít odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku jinak, než poukázáním na
Stanovy ČJF, jakožto nejvyšší právní
dokument, kterým se činnost ČJF řídí,
a kde jsou hlavní cíle ČJF již od počátku
samé existence ČJF formulovány. Bylo by
dle mého názoru velmi smutné, kdyby cíle
nás jednotlivých členů ČJF byly jiné než
cíle uvedené ve schválených a platných
stanovách. To by pak nasvědčovalo
tomu, že jezdecká veřejnost není ve své
snaze o maximální rozvoj jezdeckého
sportu zajedno v tom, co chceme společně dosáhnout a pak by zřejmě nezbývalo
nic jiného, než o těchto cílech otevřít širokou diskusi směřující ke změně této části
stanov.
Jsem ale přesvědčen o tom, že tyto cíle
formulované stanovami, tedy propagace
jezdeckého sportu v široké veřejnosti,
zajištění metodické činnosti pro rozvoj
rekreačního a výkonnostního jezdectví,
reprezentace České republiky v jezdeckém sportu, pořádání republikových šampionátů a mezinárodních soutěží, prosazování zájmů jezdeckého sportu při
jednáních orgánů státní správy vztahujících se k oblasti jezdeckého sportu, jakož
i spolupráce s ostatními jezdeckými svazy
v rámci FEI, jsou správné a nevyžadují
dle mého názoru v současné době jejich
zásadní změny nebo úpravy.
Zde cítím potřebu do příspěvku ing V.
Šretra vstoupit. Jak František Lomský,
tak on se v odpovědi na otázku rozsáhle odvolávají na Stanovy. Ukazuje se,
že přispěvatelům rubriky „Co bude dál?”
nevadí Stanovy samotné, ale neplnění
jejich cílů, např. „zajištění metodické
činnosti pro rozvoj rekreačního a výkonnostního jezdectví".
Tyto cíle jsou však dle mého názoru
formulovány velmi obecně a široce, což
z hlediska stanov ČJF považuji za správné, ale uvítal bych určitou jejich konkretizaci na kratší časová období, např. formou konkrétního usnesení konferencí
ČJF příp. oblastních konferencí ČJF tak,
aby toto usnesení nebylo pouze formálním shrnutím a zakončením příslušné
konference, ale aby se toto usnesení
zabývalo rozpracováním konkrétních
bodů obecných cílů činnosti ČJF na příslušné, většinou dvouleté období mezi
konferencemi. Zde by mělo být jasně konkretizováno, jaké sportovní cíle si pro
dané období v jednotlivých disciplínách
jezdeckého sportu klademe, co konkrétní-

ho uděláme v další propagaci jezdeckého
sportu, jakou strategii zvolíme při pořádání
mezinárodních soutěží nejen z hlediska
kvantity těchto soutěží, ale především
jejich kvalitního uspořádání a to včetně
konkrétní jmenovité odpovědnosti jednotlivých členů VV a ostatních funkcionářů ČJF
nebo i řadových členů za realizaci těchto
konkretizovaných cílů. Jen tak je pak možno v průběhu dvouletého období průběžně
kontrolovat a následně pak jednoznačně
vyhodnotit, zda se nám daří obecné cíle
ČJF naplňovat a v případě jejich neplnění,
čím nebo kým toto neplnění bylo ovlivněno
nebo způsobeno. Tím však nechci vůbec
říct, že by mělo být nějakým způsobem
„postihováno" nesplnění předpokládaných
sportovních výsledků, to už snad máme
dávno za sebou, ale mělo by být posouzeno, zda jsme pro co nejlepší sportovní
výsledky udělali v našich podmínkách
maximum možného.
Zde se ing. Vladimír Šretr dovolává
toho, co sám z pozice své funkce
může zcela zásadně ovlivnit. Vždyť
vyhlásit krátko, středně i dlouhodobé
cíle je právě povinností výkonného
výboru.
ad 2) Jak jsem již uvedl v odpovědi na
předchozí otázku, myslím si, že ČJF jako
celek plní cíle, které si pro svoji činnost
vytýčila, ale rozhodně tím nechci říct, že
by nebylo co zlepšovat a zdokonalovat,
a to ve všech oblastech. Jsem přesvědčen, že se toho již hodně podařilo - máme
mistra světa ve voltiži, máme úspěšné
kolektivy pořadatelů světových a evropských šampionátů a dalších významných
mezinárodních soutěží ve všech sportovních odvětvích jezdeckého sportu, máme
poměrně úspěšný tým juniorů v parkúrech, který by měl svoji rostoucí výkonnost
prokázat v nejbližších letech, bylo dosaženo mnoho velmi dobrých sportovních
výsledků ve všech disciplínách jezdeckého sportu, postupně se rozvíjí mediální
kampaně na podporu jezdeckého sportu.
Bylo toho v posledních letech hodně, co
podle mého názoru pozvedlo jezdecký
sport a nerad bych na některý úspěch
pozapomněl.
Nabízí se otázka nakolik zmiňované
úspěchy vznikly ve spolupráci s ČJF či
bez jejího přičinění.
Je samozřejmě mnoho cest a způsobů,
jak cíle ČJF postupně naplňovat, ale především v poslední době vyvstává otázka „máme na to" - a to mám teď jako viceprezident ČJF pro ekonomiku na mysli skutečně finančně - ekonomické podmínky,
bez kterých případné změny nejsou vůbec
myslitelné.
Určitě bych rád změnil způsob ekonomické podpory reprezentace v jednotlivých
disciplínách, a to především juniorské
reprezentace. U reprezentantů - seniorů
bych kladl větší důraz na jejich profesionalizaci a s tím související individuální zajišťování osobních sponzorů. Předpokládám, že
např. ziskem titulu Mistra ČR se mohou
tomuto sportovci otevřít možnosti jednání
se sponzory poměrně snadněji, než při složitých jednáních o finanční podpoře jezdeckého sportu obecně, která z titulu své funkce vedu jménem VV ČJF.
Mojí dlouhodobou snahou při výkonu
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funkce ve VV ČJF je udržet vyrovnaný
a vybilancovaný rozpočet hospodaření
ČJF, přičemž jako prioritu vždy považuji
zajištění finančních prostředků na sportovní činnost s tím, že nelze připustit
nárůst administrativních výdajů na úkor
výdajů na sportovní činnost. Nechci sám
hodnotit, jak se tento cíl daří, ale jistě se
může každý zájemce na webových stránkách ČJF o těchto skutečnostech přesvědčit a hodnocení si udělat sám.
Samozřejmě je finanční hospodaření
velmi negativně ovlivňováno v posledních
třech letech problémy na straně akciové
společnosti Sazka, kterou jsou snad všeobecně známé. Jejich dopad do našeho
rozpočtu ČJF je dosti citelný. Předpokládám, že je jezdecké veřejnosti známo, že
Sazka a.s. ze svých dosažených ekonomických výsledků financuje činnost
ČSTV, která pak provádí přerozdělování
peněžních prostředků jednotlivým sportovním svazům na základě předem stanovených kriterií, jako jsou např. medailová
umístění na OH, světových a evropských
šampionátech v jednotlivých věkových
kategoriích, obtížnost a počty republikových šampionátů, velikost členské základny a mnoho dalších kriterií. Tyto příjmy
pak tvoří asi jednu čtvrtinu až jednu třetinu celkové příjmové stránky rozpočtu
ČJF, tedy jeho podstatnou část. A pokud
Sazka a potažmo ČSTV rozhodne v průběhu roku o zkrácení finančních prostředků, byť tyto prostředky byly schváleny valnou hromadou ČSTV, tak lze jen těžko
bez dalších opatření zajistit příjmovou
stránku našeho rozpočtu a nemuseli jsme
přikročit k výraznému zkrácení výdajové
části rozpočtu.
Peníze jsou dnes ústředním zaklínadlem. Všichni zodpovědní se ptají, zda
jsme pro své cíle ekonomicky dostatečně vybaveni. Záporná odpověď je
nasnadě a slouží jako všeobecné alibi.
Užitečnější by bylo zamyslet se, zda
jsme schopni peníze, se kterými hospodaříme, rozumně využít. Základem
úspěchu může být pouze dobré rozhodnutí.
A tím se dostávám k dosti složitému
tématu, které je v poslední době předmětem mnohých vášnivých diskusí mezi členy ČJF, a to je úprava a změny sazebníku
poplatků, které byly provedeny v závěru
loňského roku. Vím, že toto opatření
nebylo nijak populární, ale bylo jediným
možným řešením v situaci, kdy konferen-

DISKUSE
ce ČJF v květnu roku 2007 neodsouhlasila navrhovanou úpravu poplatků za licence, jejíž cílem bylo pokrýt příjmový deficit
ze strany Sazky a ČSTV tak, aby byly
zajištěny všechny plánované a i smluvně
zajištěné činnosti a potřeby ČJF.
Odvolávat se na rozhodnutí Sazky se
stalo ve vysvětlování ekonomických
problémů módou. Jak reaguje ČSTV,
které je většinovým vlastníkem Sazky
na autoritativně předkládané krácení
rozpočtu. Kdo vlastně krátí rozpočet Sazka a nebo ČSTV. Kdo má na valné
hromadě Společnosti Sazka větší hlas.
Akcionáři či pracovníci Sazky? O tom
ekonomický viceprezident nemluví.
Můžeme samozřejmě jednat o vhodnosti tohoto opatření v oblasti poplatků,
ale když jako členové ČJF řekneme
poplatkům „NE", tak musíme také říci,
zda jsme ochotni říct „ANO" úpravě výše
licenčních poplatků jako výrazu kolektivní
odpovědnosti všech členů ČJF za zajištění finančních prostředků na plnění cílů
ČJF dle našich stanov, nebo z jakých
jiných zdrojů jsme schopni finanční prostředky doplnit.
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Očekávám od ekonomického viceprezidenta, že bude schopen mít o hospodaření své organizace profesionální
představu. Ekonomický úspěch je více
závislý na odborné znalosti, než na hledání východisek mezi laiky.
Určitě může členská základna přejít od formálnějšího průběhu konferencí k řešení konkrétních problémů, ale nelze spoléhat na to,
že tyto problémy vyřeší až konference, k přípravě řešení je nutno ustavit týmy odborníků,
kteří navrhovaná řešení předem připraví
a předloží členské základě k odborné diskusi
a následně pak konferenci k projednání a případnému schválení či zamítnutí. Mám zde na
mysli často mediálně diskutované otázky
o vhodnosti či nevhodnosti stanov ČJF
a jiných základních dokumentů pro činnost
ČJF - disciplinárního řádu, směrnic pro antidopingovou kontrolu koní a dalších.
Také bych rád poukázal na některé nešvary v členské základně, se kterými se setkávám jako rozhodčí na různých závodech.
Byl bych moc rád, aby si celá jezdecká
veřejnost uvědomila, že pravidla jezdecké-

Problém zvaný „poplatky" je velmi
živý. Většina nesouhlasí se: „Zaplať
a my zkvalitníme službu". Logicky by to
mělo být naopak. Svévolné zvyšování
poplatků je výsadou státních a monopolních institucí. Musí se tak chovat
ČJF?
Generální sekretář ing. Lomský ve
svém vyjádření uvedl velmi důležitou
myšlenku z oblasti sponzoringu, a to že
„sponzoring není charita". Jako člen VV
ČJF mohu zodpovědně prohlásit, že
nečekáme jen na to, že nám někdo sám
o své vůli nabídne „sponzorský dar", ale
vedeme mnohá a mnohdy nepříjemná
jednání s možnými sponzory a je to skutečně dosti silný boj. Bohužel tato snaha
nevyznívá v některých případech pro nás
úspěšně, protože tato jednání a jejich
výsledky jsou pak následně zpochybňovány jinými „zájmovými skupinami"
v rámci ČJF, které se tak zřejmě snaží
více preferovat svoje „skupinové zájmy" ,
avšak jejich vlastní přínos pro zajištění
finančních prostředků na činnost celé
ČJF není žádný. Ale nakonec i tuto problematiku již nastínil i Ing. Lomský ve
svém vyjádření.
Zde autor jistě naráží na konkurenční
boj ČJF s organizátory celorepublikových seriálů v čele s Českým skokovým
pohárem. Pořadatelům skokového
poháru se podařilo zajistit pro VV nedosažitelné sponzorské peníze.
Jad 3) Apeloval bych na zodpovědnější
posuzování finančně-ekonomické problematiky ČJF celou členskou základnou
a pokud to je jen možné, tak také na posilování pocitu spoluodpovědnosti nás
všech členů ČJF za plnění programových
cílů, což ovšem bez naplnění příjmové
stránky rozpočtu je těžko myslitelné.
K tomu ale mohu přispět i já třeba tím,
že se v případě zájmu jednotlivých
oblastních výborů ČJF rád zúčastním
jejich jednání k ekonomické problematice
a řešení složité finanční situace budeme
hledat společně. A domnívám se, že to
nejsložitější náš ještě čeká teprve v příštím roce, kdy lze očekávat větší dopady
současné ekonomické krize i do všech
odvětví sportu.
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ho sportu jsou platným dokumentem, který nás všechny zavazuje k jejich dodržování. Ale v mnoha případech se setkáváme se situací, kdy je vyvíjena daleko větší
snaha o obcházení těchto pravidel, než
o jejich dodržování. A s tím prostě nemohu souhlasit.
Pokud se však jeví nutnost některá
nevhodná ustanovení pravidel, zvláště
národních úprav, kterých je stále ještě
mnoho (a možná zbytečně), změnit, tak to
udělejme cestami, které jsou k tomu připraveny - podáním podnětu na úpravu
pravidel k příslušnému oblastnímu výboru
ČJF a následně k VV ČJF k projednání
a k případné následné úpravě pravidel.
Ale do doby provedení navrhovaných
změn pravidel musíme současná platná
pravidla dodržovat, všichni a bez rozdílů.
Tento odstavec jen zvýrazňuje problém celého materiálu. Dozvídáme se
o nedodržování pravidel, ale konkrétní
příklady chybí. Pouze adresná kritika
může pomoci. Bez pojmenování nešvarů se nic nezmění.
Cyril Neumann

ZE ZAHRANIČÍ

ZE ZAHRANIČÍ

Londýn a Mechelen
V Londýně
Edwina
Těsně
před
Vánocemi docestoval skokový cirkus do Londýna
a to je pro celou
Anglii každoročně
velký svátek. Aréna Olympia byla
postavena koncem 19. století jako nádražní hala, ale
svému původnímu účelu dlouho nesloužila. Jezdecké závody se zde pravidelně
pořádají už více než sto let, o soutěže je
obrovský zájem a hlediště je vždycky po
celou dobu beznadějně vyprodané. Je
pravda, že na současné požadavky by
kolbiště mělo být větší a pro stavitele je
každoroční oříšek, jak vměstnat parkur
do poměrně omezeného prostoru. Konkúr trvá sedm dní a soutěže jsou velmi
rozmanité. Ve skoku mohutnosti z deseti
účastníků jich bylo pět z rozvětveného
klanu Whitakerových a po třech rozeskakováních si vítězství odnesli nejmladší
William spolu se sestřenicí Ellen, když
oba přeskočili zeď vysokou 119 cm.
V soutěži Světového poháru budila
respekt velikost překážek i vzdálenosti
mezi skoky byly hodně na hraně a navíc
obtížnost kurzu byla znásobena nestihnutelným časovým limitem.
Do času se vešla jen necelá třetina
startovního pole a většinou jen za cenu
pobořených překážek. Ještě před startem posledních tří jezdců, byla adeptem
rozeskakování trojice s jedním trestným
bodem. Potom ale přišel na řadu domácí
57letý matador John Whitaker, s 13letým
irským valachem CASINO (Cavalier Royale). Po dokonalé jízdě nejen že mu nic
nespadlo, ale stihnul i čas, zdálo se být
rozhodnuto a hala šílela nadšením. Hned
další startující, Australance Edwině
Alexander se 157 cm malým ryzákem
ISOVLAS ITOT DU CHATEAU (Le Tot
de Semilly) se to však podařilo také a tím
byla zajištěna další, velice strhující, podívaná. V rozeskakování nemohl John
Whitaker nijak taktizovat. Pokusil se
dostat svoji konkurentku pod tlak a ještě
vystupňoval tempo základního parkuru.
Měl však smůlu, že CASINO spustil jednu nohu na předposledním oxeru a tyto
čtyři trestné body byly pro Edwinu dobrou výchozí pozicí, kterou dokonale využila. Soustředila se, aby zůstala bez chyby, i když v cíli připustila, že to bylo velké
riziko. Ale podařilo se to a tak vůbec
nevadilo, že v cíli byla o pět desetin
pomalejší. Obecenstvo sportovně ocenilo
vítězku i další umístěné v tak extrémně
těžké soutěži - dva koně do rozeskakování se na této úrovni jen tak nevidí.
Na tiskové konferenci vysvětlila vítězka, jak se dostala ke svému 12letému
francouzskému odchovanci. Před rokem,
v době, kdy byla na dovolené ve své
domovině, ho jako překvapení pro ni
zakoupil její životní partner, holandský
manažér Jan Tops. „Nikdy jsem si ho
nezkusila, ale Jan má velmi dobrý odhad
na koně a cit pro správnou kombinaci
mezi jezdcem a koněm", řekla Edwina.
„Já mám ráda velké a dlouhé koně
a jsem velmi šťastná, že se všechno
vyvinulo tak, jak to je. Někteří lidé se ptali, jestli jsme opravdu koupili Itot. I když
už před tím startoval ve Velkých cenách

s Francouzem Michelem Hecartem, mysleli si, že je příliš malý, aby mohl chodit ty
nejvyšší soutěže. Ale já jsem s ním už
absolvovala mnoho akcí a dobře jsme se
poznali. Pro něj není problém vysoko
vyskočit a má velmi prostorný cvalový
skok." Udělala také radost hlavnímu
sponzorovi Světového poháru. „Vždycky
jsem si přála hodinky Rolex a před
časem jsem si jedny už koupila, ale ty, co
jsem vyhrála dnes, jsou dokonce lepší!"
Konečné pořadí:
1. Edwina Alexander (AUS), ISOVLAS
ITOT DU CHATEAU, 0/0-41.40 sec, 2.
John Whitaker (GB), CASINO, 0/4-36.37
sec, 3. Helena Lundbäck (SWE),
MADICK, 1-69.87 sec., 4. Ben Maher
(GB), ROBIN HOOD W, 1-69.96 sec, 5.
Mikael Forsten (FIN), ISAAC DU JOQUET, 1-72.51 sec, 6. Max Kühner (GER),
ACANTUS GK, 2-73.40 sec, 7. Gerco
Schröder (NL), EUROCOMMERCE
PENNSYLVANIA, 4-66.70 sec, 8. Robert
Whitaker (GB), LACROIX, 4-66.81 sec,
9. Albert Zoer (NL), OKIDOKI, 4-66.81
sec, 10. Angelique Hoorn (NL), BLAUWENDRAAD'S O'BRIEN, 4-67.29 sec
Výsledky naleznete na
www.olympiahorseshow.com

Vítězství zůstalo doma
Po vánočním Londýně se utkali zájemci ještě před Silvestrem v belgickém
Mechelenu. Zde se v roce 2008 konal již
28. ročník závodů a ve dnech 26.- 30.
prosince se zde současně soutěžilo při
CSI5*, CSI3*, CSI J-A, CAI-W a i v CDIW. Program byl tedy skutečně nabitý
a na dvou kolbištích zároveň se jezdilo
každý den od 8.00 ráno do 23.30.
Většina špičkových skokových jezdců
však zůstala doma, ale boj o weltcupové
body byl stejně urputný jako jindy
a atmosféra v hale Nekkerhal byla skvělá. Autorem parkuru byl dobře známý
i z několika našich CSIO, Lucien
Somers. Kurz základního parkuru nebyl
na poměry Světového poháru tolik technický, ale zcela odpovídal zúčastněné
konkurenci a do rozeskakování se dostalo optimálních osm jezdců. K velké
radosti domácího publika polovina z nich
pocházela z Belgie. V rozeskakování stála velmi ošidná řada na sedm krátkých
cvalových skoků mezi dvěma vysokými
kolmými skoky, která se stala prubířským
kamenem. Hned první startující, vycházející domácí hvězda, 22letý Pieter
Devos s 12letou hnědkou EQUIPHARMA TEKILA D (Gotspe) nasadil ďábelské
tempo, ale stal se obětí zmiňované řady 4/38,62, na konci čtvrtý. Opatrnější byl
německý hříšník Christian Ahlmann,
s vestfálským valachem LORENZO
(Lord Caletto), bez chyby v čase 40,60,
třetí místo. Stejné štěstí už neměl úřadující mistr světa Jos Lansink s 10letou ryzkou VALENTINA VAN 'T HEIKE (Nabab
de Reve) 4/40,28 (sedmý). To další opora belgického týmu Ludo Philippaerts
ukázal, jak je skvěle sehraný se svým
9letým beloušem CAVALOR WINNINGMOOD (Darco). Báječně zvládl obtížnou
řadu, každý jeho obrat byl ostrý jako nůž,
a ten poslední, k vysokému tripelbaru,
velmi riskantní. Všechny bariery však
zůstaly nedotčeny a čas se zastavil na
38,53. Francouzska Penelope Leprevost
s 11letou JUBILEE D'OUILLY (Palestro)
ztroskotala na zmiňované řadě - 4/40,22
(šestá). Výborný byl Daniel Etter ze Švý-
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carska v sedle 12letého valacha PEU
PEU (Polydor), bez chyby ale čas 38,90
stačil jen na druhé místo. Pohledná blondýnka Judy-Ann Melchior s 10letým
hřebcem AKTION PUR Z udělala dvě
chyby a s výsledkem 8/42,27 skončila
osmá. Poslední startující Denis Lynch
z Irska s 10letým NABAB'S SON (Nabab
de Reve) měl chybu a čas 40,21 znamenal pátou příčku.
Ludo Philippaerts měl z vítězství velikou radost. V neděli se oficiálně rozloučil
se svým legendárním koněm PARCO,
který odchází do chovu a o dva dny
později triumfoval s jeho nástupcem.
„Oba jsou si dost podobní", říká Ludo.
„Oba bělouši a oba po mém osudovém
koni Darco, ale Winningmood má ještě
více krve než Parco. Koupil jsem ho
v šesti měsících a protože jsem i jeho
majitel, tak dnešní dotací jsem si dal
docela hezký vánoční dárek!" Tímto
darem byl nový Land Rover, velmi vhodný na dovolenou po Tanzanii, kam se
Philippaerts hned další den chystal. „Na
tohle vítězství čekám už hrozně dlouho."
povzdechnul si Ludo, „naposledy jsem
vyhrál Word Cup někdy před osmi lety
v Paříži nebo v Bordeaux na Parco."

Zkušenost pro Filipa
Juniorských soutěží se také zúčastnil
náš Filip Doležal s 10letým hřebcem
LARAMIS (Aramis). Ten startoval poprvé
28. prosince v soutěži 130/135 a dokončil se čtyřmi chybami.
Druhý den se na juniorskou soutěž přišlo podívat 4 000 diváků. To zatím Filip
nezažil, a tak byl trochu nervózní. Obtížný
parkur (140 cm) absolvoval opět se čtyřmi
shozeními, ale tyto výkony mu stačily na
kvalifikaci do juniorské Velké ceny. Ta
byla obtížnosti 145 cm a mezi 32 startujícími zvládly kurs čistě pouze tři dvojice.
Zvítězila Meklanie Seiger na ALEXANDRIA, která byla jediná čistá i v rozeskakování. Filip Doležal absovoval parkur
s dvanácti body a obsadil 23. místo.
Výsledky naleznete na
www.jumpimgmechelen.com
Pořadí po sedmi kolech Světového
poháru: 1. Steve Guerdat (SUI) - 51, 2.
Daniel Etter (SUI) - 45, 3. Ludo Philippaerts (BEL) - 41, 4. Ben Maher (GBR)
a Edwina Alexander (AUS) - 39, 6. Geir
Gulliksen (NOR) a Meredith MichaelsBeerbaum (GER), loňská vítězka - kvalifikovaná do finále - 35, 8. Max Kühner
(GER) - 34, 9. Rutherford Latham (ESP) 33, 10. Gerco Schröder (NED) - 30, 10.
Helena Lundbäck (SWE) - 30, 12. Thomas Velin (DEN) - 27, 13. Omar Bonomelli (ITA) - 25, 14. Vincent Voorn (NED) -22,
15. Alois Pollmann Schweckhorst (GER),
Jos Lansink (NED) a Nicolas Delmotte
(FRA) - 20, 18. Marcus Ehning (GER) 19, 19. Lars Nieberg (GER) a Tim Stockdale (GBR) - 18.
Václav Dvořák

Chcete být
ředitelem NH?
Ministerstvo zemědělství ČR
vypsalo 17. prosince nové výběrové řízení na post ředitele
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Nový ředitel
musí splňovat tyto požadavky:
vysokoškolské vzdělání • všeobecné znalosti chovu koní
a zemědělské prvovýroby • praxi v managementu chovu koní řízení šlechtění populace koní
nebo vedení chovu koní výhodou • schopnost prezentace
hřebčína na mezinárodní úrovni
• manažerské schopnosti • orientaci v problematice související
legislativy • znalost anglického
nebo německého jazyka na
komunikativní úrovni nutná •
občanskou a morální bezúhonnost - osvědčení a čestné prohlášení
podle
zákona
č.451/1991 Sb., v platném znění
(tzv. lustrační zákon). Lustrační
osvědčení a čestné prohlášení
se nepožaduje na občanech
narozených po 1. 12. 1971 •
souhlas s využitím osobních dat
pro výběrové řízení podle zákona č.101/2000 Sb., ochraně
osobních údajů, v platném znění
• esej v rozsahu do 5 normostran textu v českém jazyce na
téma: „Návrh koncepce rozvoje
a řízení Národního hřebčína
Kladruby nad Labem, s.p."
V případě, že splňujete tyto
požadavky a máte zájem stanout
v čele naší světově významné
instituce, podrobné informace
naleznete na adrese:
http://www.mze.cz/Index.aspx
?ch=273&typ=1&val=42761&i
ds=0
Termín ukončení příjmu přihlášek je 23. ledna 2009 ve
12.00 hodin.

Zemský hřebčinec
Tlumačov
přijme jednoho
zaměstnance.
Pracovní zařazení:
ošetřovatel koní remontní jezdec.
Informace na
tel.: 774 616 822,
e-mail:
eim.petr@seznam.cz

Spřežení ve Frenštátě
JK Zubří, JK Loučka u Nového Jičína a TJ Slovan Frenštát
pod Radhoštěm byly 27. prosince ve frenštátské hale pořadateli přátelských závodů spřežení,
což bylo příjemným doplněním
programu po svátcích. O tom
svědčila hala zaplněná diváky.
Soutěže byly dvoukolové.
V soutěží jednospřežní mezi
pěti startujícími zvítězil Jan
Minarčík - MAGNÁT (JK Loučka u Nového Jičína), druhý byl
Jaroslav Petřek - PARYS (JK
Zubří) a třetí Martin Cáb FIGO (Stáj Cáb).
Foto J. Gebauer

V soutěži dvojspřeží a třemi
startujícími byl nejlepší Ladislav
Jirgala - FANČA a LAURA
(Hřebčín Albertovec), druhý Zdeněk Žákovčík - LUNA a LUKAS
(Stáj Žako Býškovice)a třetí
Pavel Holešovský - ROUS
a DINO (JK Chotěbuz).
-jge-

Zemřel
D. Schulze
Po dlouhé těžké nemoci
zemřel známý německý mecenáš Dietrich Schulze. Sám
úspěšný jezdec a chovatel,
spolu manželkou Madeleine
Winter-Schulze dlouhá léta velkoryse podporovali německý

jezdecký sport. Jim patří většina koní, které jezdí Ludger
Beerbaum, ale jejich špičkové
koně jezdí také Isabell Werth,
Marco Kutscher, Bettina Hoy
a Ina Saalbach-Müller. -dvoř-

Goldfever
do chovu
Nové úkoly čekají po skončení skokové kariéry na jednoho
z nejvýraznějších koní světové
scény, který je v posledním
desetiletí spolupodepsán pod
největšími úspěchy Ludgera
Beerbauma. Chovatelé hanoverských koní mohou od března 2009 v Zemském hřebčinci
v Celle připustit své klisny tímto
fenomenálním potomkem hřeb-dvořce Grosso Z.

Jezdecká společnost
Ctěnice (Praha 9-Vinoř)
přijme pracovníka na plný
úvazek (noční směna).
Ubytování zajištěno.
V soutěžích jednospřeží byl třetí
Martin Cáb - FIGO (Stáj Cáb)

Tel.: 603 517 242
e-mail: jezdec@jezdec.cz

Vánoční Parkuriáda
Snad nejznámější
hobby závody se uskutečnily těsně před
Vánoci - 20. prosince
2008. Vánoční Parkuriáda Miloslava Vítka se
tradičně konala na
Císařském ostrově.
Na jezdce i diváky
čekaly soutěže odlišné
od těch klasických.
Jako první bylo vypsáno „paralelní skákání"
Nejúspěšnější jezdkyní
této soutěže se stala B.
Hanžlová na CITADELA. Mezi soutěžícími se
představil i herec Václav Vydra na DÉMON.
Následovala „volba
dráhy“, soutěž „do prvé
chyby“ a celý den se
zakončilo „skákání
v maskách".
K. Návojová

Foto K. Návojová

A. Fricová - MONTY

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
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