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V‰echno je jinak
Snížit není vyhovět
Minulých 14 dní bylo stále ještě velmi
rušno okolo kauzy Aleš Opatrný. V úvodním čísle letošního roku jsme informovali
o odvolacím rozhodnutí Disciplinární komise (DiK) a chvíli to vypadalo, že se skutečně budeme muset v roce 2009 bez Aleše
Opatrného obejít. Hned ve středu 7. ledna
však na zasedání VV ČJF v Praze na Strahově bylo rozhodnutí DiK kriticky přehodnoceno.
VV rozhodl, že DiK neměla pravdu, když
se rozhodla „vyhovět” odvolání Aleše Opatrného pouze snížením všech částí trestu
s výjimkou zákazu závodní činnosti. Poukázala na článek disciplinárních pravidel, který
jasně hovoří o tom, že první instance může
v odvolání rozhodnout pouze v případě, že
vyhoví odvolání. V článku se jasně používá
slůvko „vyhovět” a nikoliv „snížit”. Rozhodnutí DiK proto bylo zpochybněno a VV ČJF
rozhodl, že odvolání musí řešit vyšší článek
a předal případ zvláštní odvolací komisi
(ZOK), která byla hned na místě vylosována.
Zvláštní komise zasedala ve středu 14.
ledna a zasedli v ní generální sekretář ČJF
František Lomský a vylosovaní členové
VV, skokové komise, Rady ČJF a DiK. Za

VV to byl ing. Vladimír Šretr, za DiK Jiří
Kuška, za Radu Pavel Hudeček a ing. Jan
Schwarz a za skokovou komisi ing. Zdeněk
Goščík s Václavem Drbalem.
ZOK změnila rozhodnutí DiK z 29. prosince 2009 a rozhodla:
● Aleš Opatrný má zastavenou činnost
na pět měsíců v termínu od 1. prosince
2008 do 30. dubna 2009.
● Byla zrušena peněžitá pokuta
20 000,- Kč.
● Kůň LECARINO a Aleš Opatrný byli
diskvalifikováni ze všech soutěží frenštátských závodů (26.-28. září) a Aleš Opatrný
je povinen vrátit pořadateli všechny finanční i věcné ceny.
● Výsledky závodů budou přepočítány
tak, že Aleš Opatrný bude na všech uveden jako diskvalifikovaný. Ostatním jezdcům startujícím ve finále na tomto koni
budou dosažené výsledky ponechány.
● Aleš Opatrný je povinen uhradit paušální náhrady za vedení disciplinárního
řízení a činnosti ZOK ve výši 10 000,- a
15 000,- Kč.
ZOK přihlédla ve svém rozhodnutí
k těmto skutečnostem:
(Pokračování na str. 2)

Aleš Opatrný v roli kouče českého juniorského týmu při pražském ME

Co jsme se
o sobě dozvěděli
Máme za sebou aféru, která po
sobě zanechala nepříjemnou
pachuť. Roztočila kolotoč otázek
ohledně dopingu v jezdectví. Kolotoč, který se již ve světě točí několik
let. V našem domácím prostředí
však nastolila tato antidopingová
epizoda mnoho otázek jakoby poprvé. Nepátrat po odpovědích by bylo
neomluvitelné.
Všichni uznáváme, že koně je
potřeba ve vypjatém prostředí současného vrcholového sportu chránit.
Právě jsem však byl svědkem, že
různí lidé různě vnímají, co je ještě
možné a co již ne.
Co si tedy mohou z případu Opatrný odnést milovníci koní a jezdectví? Zdráhám se říci milovníci jezdeckého sportu. Úhly pohledu na
(Pokračování na str. 2)

ČJF na rozcestí
Dnes se jezdeckým sportem
zabývá celá řada
osob s různou
vazbou na vlastní
život. Významné
procento tvoří
aktivní jezdci.
Vesměs se jedná
o amatéry, kteří
jezdí ze záliby.
Záliba je to sice
drahá, ale oni
své peníze vydělávají jinde. Ti většinou ČJF moc nepotřebují a ani od ní mnoho neočekávají.
Náklady nesou sami a spojení s ČJF
pro ně představuje většinou jen povinností související s možností startovat na
závodech. Protože však ČJF své členy
stále více zatěžuje jednak výší různých
poplatků, jednak stále se zpřísňujícími
a komplikujícími pravidly a omezeními,
část amatérů se zaměřuje na neoficiální
sportovní akce, kde nároky ČJF obchází. Orgány ČJF se jim následně snaží
možnosti úniku zkomplikovat.
Dále je zde nepočetná skupina profePokračování 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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Všechno je jinak
(Dokončení ze str. 1)
● Udělený trest by měl mít povahu
represivní a současně preventivní.
● Trest by měl korespondovat se sankcemi udělenými v obdobných případech.
● ZOK přihlédla i k vyjádření lítosti obviněného nad svým pochybením.
Proti rozhodnutí ZOK již v rámci
ČJF není odvolání. Podiv ale vzbuzuje
část rozhodnutí, která nechává ostatním jezdcům v platnosti výsledky, jinak
ze všech soutěží diskvalifikovaného
LECARINO. Tím spíše, když víme, že
všichni finalisté s odmítnutím dopingové kontroly souhlasili. LECARINO tak
přišel o zásadní význam trestu, který
má chránit koně před zátěží pod vlivem
dopingu. V logice rozhodnutí neměla
být tato ochrana koni odepřena.
Cyril Neumann

Kdo je vítězem?
Rozhodnutím, že výsledky koně LECARINO se ve finále ČSP se střídáním koní
ostatním jezdcům nebudou anulovat, došlo
tak k posunu všech umístěných jezdců za
Alešem Opatrným o příčku výše. Dodatečným vítězem finále roku 2008 se tedy stává
Zuzana Zlinková, na druhém místě skončil
Ludvík Jandourek a třetí místo patří Zdeňkovi Žílovi. Všichni jezdci tak dodatečně
obdrží ještě navíc i 10 000,- Kč.

Závěrečná tečka
O své první
a i závěrečné
slovo nás požádal
jeden
z hlavních aktérů, hlavní rozhodčí frenštátských závodů
Jaroslav Jindra:
„Ze zápisu
z jednání DiK
ČJF o.s. ze dne
2. 12. 2008
jsem se dočetl o mém potrestání napomenutím dle DŘ čl. III odst. 6. Protože
jsem vědomě využil jen polovinu své
pravomoci s trestem souhlasím.
Na těchto závodech jsem zastával
funkci hlavního rozhodčího. Pozorně
jsem sledoval celý případ v časopisech
Jezdec a Jezdectví a dospěl jsem
k názoru, že většina vyjádření přesvědčila čtenáře o tom, že hlavními viníky
jsou funkcionáři závodů, což kategoricky odmítám. Nejsou mi známa žádná
organizační nedopatření, proto chci
popsat skutečný průběh události:
V neděli 28. 9. 2008 něco po 9.00
hodině jsem byl požádán Františkem
Lomským o určení dvou koní pro antidopingový test. Určil jsem koně vítězných jezdců jak z finále juniorů, tak
z finále ČSP. Nebyl jmenován komisař,
proto jsem pověřil jeho funkcí rozhodčího Richarda Bauera. S veterinárním
lékařem MVDr. Stanislavem Vaverkou
a zástupcem pořadatele Davidem Hrnčířem jsme provedli kontrolu úkolů
zadaných pořadateli generálním sekretářem ČJF.
Po ukončení finále pro osm nejlepších juniorů, v němž zvítězila Barbora
Tomanová na koni KOHEN bylo jasné,
že tento kůň se podrobí antidopingové-

mu testu. Za velmi dobré spolupráce
jezdkyně i ošetřovatelky podle informace uvedeného rozhodčího proběhl
odběr bez problémů a jakýchkoliv připomínek ze strany majitele koně.
Po ukončení finále ČSP byl mnou již
při dekorování upozorněn Aleš Opatrný - jezdec vítězného koně LECARINO, aby následně s koněm počkal na
opracovišti, odkud je rozhodčí odvede
na místo odběru. A. Opatrný mi oznámil, že koně na doping nedá, jako
důvod uvedl, že nebyly hlídané stáje.
(Tuto skutečnost, stejně jako skutečnost, že bude probíhat antidopingový
test, věděli všichni zúčastnění s dostatečným předstihem a mohli podat
námitky nebo třeba k finále nenastoupit). Protože probíhalo dekorování,
dohodli jsme se, že problém dořešíme
potom. Po čestných kolech Aleš sesedl a setkali jsme se na kolbišti. Aleš
své rozhodnutí zopakoval a dodal, že
se na opracovišti všichni finalisté
dohodli, že žádný z nich koně na antidopingový test nedá. V naší blízkosti
stál vysoký funkcionář ČSP a člen VV
ČJF Jiří Skřivan a rozhovor slyšel. Na
moji otázku: „Co tomu říkáš?” odpověděl, že mají jezdci pravdu.
Odcházel jsem na věž rozhodčích
s úmyslem problém projednat a věděl
jsem, že pokud se Aleš dopingové kontrole nepodrobí, budu ho muset diskvalifikovat. Na věži mě informoval veterinář, že odpovědná osoba za koně
KOHEN Renata Tomanová, odmítla
podepsat protokol o testu a žádá zrušení testu. Na moji otázku „Proč?”
uvedla, že byla požádána aby „držela
partu” a test zrušila. A do svého odchodu na svém rozhodnutí trvala. Požádal
jsem službu konajícího veterináře, aby
ověřil u kontaktního veterináře MVDr.
Heleny Pokorné, zda můžeme vzorky
odeslat i bez podpisu odpovědné osoby. Toto bylo potvrzeno a proto jsme
vzorky odeslali. Toto je autentický sled
událostí.
Během celého jednání jsem si uvědomoval, že musím diskvalifikovat oba
vítězné jezdce i jejich koně. Z důvodu,
že si takové rozhodnutí Barbora Tomanová po předvedeném vynikajícím
výkonu nezasloužila, a byla by poškozena pro špatné rozhodnutí odpovědné
osoby za jejího koně, jsem se o své
vůli rozhodl pro jiný postup. Tím jsem
se opravdu provinil proti pravidlům
a vědomě nevyužil své pravomoce.
Proto jsem také přijal napomenutí disciplinární komise.
Současně jsem si však také uvědomoval, že na významných závodech
proběhl organizovaný kolektivní bojkot
antidopingového testu. Událost ojedinělá ve světě nejen v jezdectví, ale ve
sportu vůbec. Pokládal jsem za důležité a zásadní, aby tato věc byla projednána a posouzena nejvyšším orgánem
ČJF. Ostatně generální sekretář ČJF
vše osobně sledoval. Současně jsem
Františka Lomského požádal, aby
zastoupil odvolací komisi, případ projednal a předal DiK ČJF.
Po rozhodnutí o odeslání krevního
vzorku koně KOHEN, jsem byl v kanceláři oddílu a očekával reakce na
celou událost. Nikdo se mnou nejednal, nežádal pravidla ani konzultaci.
Během této doby, dle sdělení rozhodčího pro test Richarda Bauera, se on
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a veterinář snažili přesvědčit A. Opatrného, aby změnil své rozhodnutí. Telefonicky se spojili s mezinárodním rozhodčím Radovanem Šalkem, aby
pomohl Aleše přesvědčit, ale neuspěli
(o tomto jednání se Aleš ve svém vyjádření nezmiňuje).
Dodatečně by mě také zajímalo, zda
finalisté, kteří ústy Aleše Opatrného
vzkázali, že koně na test nedají, měli
souhlas majitelů koní, které předváděli.
Jsem ale přesvědčen, že zvládnutím
situace v mezích možností, jsem zodpovědnou osobu koně KOHEN a hlavně juniorku Barboru Tomanovou uchránil osudu Aleše Opatrného.
Jaroslav Jindra

Co jsme se
o sobě dozvěděli
(Dokončení ze str. 1)
právě uzavřenou disciplinární kauzu
ukázaly, že se tyto kategorie nemusí zcela shodovat.
Nejjednoduší poučení si odnáší
ČJF. Pro ni a všechny její činitele
dohlížející na čistotu sportu je je případ výzvou. Zásady antidopingových postupů musí být jasné, srozumitelné a bez skulin, a funkcionáři
natolik zběhlí, aby nemohlo dojít ani
k procesní chybě. Určitě bude
i nezbytné podobné situace modelovat při školení rozhodčích.
Definovat obecněji jak chránit
sportovní koně, již tak snadné
není. Rozhodnutí co si je ještě
možné ke koni dovolit a co již ne,
ovlivňuje celá řada subjektivních
faktorů. Počínaje osobní tvrdostí,
přes zkušenost (či by se dalo říci
jistou otrlost), svoji úlohu hraje
i míra kontroly osobní ctižádosti
atd. Tomu všemu by měl kralovat
morální aspekt: Máme přece koně
rádi.
Zásadní je odbornost. Ta jediná
opravňuje někdy k zdánlivě tvrdým
rozhodnutím a jindy zavelí zastavit
třeba před samotným cílem.
Kůň provází člověka tisíciletí.
V minulosti to měl paradoxně snadnější. On a jeho majitel na sobě byli
existenčně závislí. Koně měli tvrdý
život, stejně jako jejich majitelé.
Jejich nepostradatelnost jim však
zajišťovala důležité společenské
postavení.
Na první pohled se zdá, že
dnes jsou na tom koně lépe.
Nemusí každodenně dřít v monotónních činnostech. Skutečně
nemusí? Je určitě pro koně sportovní činnost snažší prací?
Koně však potkalo jiné neštěstí.
Ztráta sociálních souvislostí z nich
učinila spotřební zboží.
Jaká míra ochrany tedy našim
koním zbyla? O první jsem již hovořil. Je závislá na naší morálce
a hloubce odbornosti. A ta druhá?
Ta je objektivně měřitelná a proto
také uzákoněna. Zakazuje nám
vystavovat koně nedovolené medikaci a dopingu. Pokud bychom
chtěli zpochybnit tuto část ochrany
koně, zpochybnili bychom jezdectví
před zbytkem společnosti. Rozhodně však jenom ta k ochraně koní
před námi samými nestačí.
Cyril Neumann (C.N.)

KOMENTÁŘE

KOMENTÁŘE

ČJF na rozcestí
(Dokončení ze str. 1)
sionálů. Orgány ČJF, buď z důvodu své
rigidity, či prosté neschopnosti, nejsou
s to oficiálně tuto skupinu dostatečně
vymezit. Znamenalo by to průlom do
zavedeného systému, který s rozlišením
amatér/profesionál nepracuje. Jezdecká
veřejnost volá po jasném rozdělení dávno, ale orgány ČJF problém nevidí.
Neřešené problémy ale mají tendenci
narůstat.
Jezdeckou veřejnost tvoří ještě další
skupina osob. Jsou to ti, kteří podnikají
nebo jsou zaměstnáni v infrastruktuře
jezdeckého sportu. Trenéři, provozovatelé jezdeckých škol, ustájovacích areálů, ošetřovatelé apod. Ti ČJF ke své
činnosti také nepotřebují. Dostane-li ale
trest někdo, s nímž jsou profesně svázaní, mohou být ohroženi.
A pak tu máme ještě jednu skupinu majitele koní. Sami obvykle nemají
sportovní ambice a vlastně ani nemusejí
být členy ČJF. Přesto jsou s ČJF těsně
spjati, obzvláště mají-li se svými koňmi
vrcholné ambice sportovní, reprezentační, apod., což je pro ně nejen
významná otázka prestižní, ale i ekonomická. Paradoxem je to, že oni nemusí
být členy ČJF a přesto mohou být jako
osoby odpovědné za koně ČJF
potrestáni. To je z právního hlediska
problematické.
A na tuto velmi pestře rozvrstvenou
množinu uplatňují orgány ČJF své jednotné vnitřní normy a pravidla, které
jsou obvykle překladem pravidel FEI.
Naše národní odchylky jsou málo podstatné. Ale pravidla FEI byla sestavena
pro profesionální vrcholový sport na
mezinárodní úrovni, což není případ
převažujícího dění na našich kolbištích.
V souvislosti s mimořádně přísnými
disciplinárními tresty jsem však přesvědčen, že kdyby se toporný přístup
disciplinární komise (dále jen DiK) netýkal např. tak známé osoby, jako je A.
Opatrný, jistě by veřejnost udělený trest
přešla lhostejně.
Disciplinární orgány, především DiK,
se ve své činnosti dopouštějí opakovaně zcela zásadních věcných i procesních pochybení. Jejich jednání je často
v rozporu s disciplinárním řádem (dále
jen DŘ) a s obecnými právními zásadami vůbec. A přitom DŘ dává těmto
naprostým laikům značné pravomoci,
které mohou ohrozit dotčené osoby
přímo existenčně. A to je výrazný
nedostatek systému, který křičí po
nápravě.
Samozřejmě, že se dotčené osoby
mohou obrátit na soud, pokud se cítí být
poškozeny. Většina občanů má ale
k soudům averzi a neudělá to. Úspěšnost eventuálního soudního řízení může
zhatit i neznalost lhůt, které je v takovém případě nutné dodržet.
Orgány ČJF tak mají značné pravomoci a nesrovnatelně menší odpovědnost, to je nepříjemná nerovnováha.
Bude-li obviněný např. v disciplinárním
řízení potrestán dlouhodobým zákazem
činnosti a soud později (soudy pracují
pomalu) tento trest zruší jako nedůvodný, může se sice postižený domáhat
náhrady škody, která mu trestem
vznikla, ale jistě bude ve velké důkazní
nouzi s jejím vyčíslením. A tak jedinou
ochranou před tímto nebezpečím je
zřejmě jen soudnost těch, kdo na příslušné funkce v orgánech kandidují,

Kdo jsi bez viny...

a zodpovědnost těch, kteří je do funkcí
volí. Praxe ukazuje, jak nedostatečná
je to záruka.
Stav, kdy si řada osob klade otázku
o smyslu svého členství v ČJF, tady
nebyl odjakživa. To je situace několika
málo posledních let. Je otázkou, kdo
může za to, že se vztahy členské
základny a jejího vedení takto odcizily.
Jak danou situaci řešit? Je třeba, aby
vnitřní normy ČJF reagovaly na vyvíjející se situaci ve složení jezdecké společnosti vůbec. Nezbytné je začít od Stanov, jak po tom již léta volám. Členství
v ČJF - stav, kdy ten, kdo se „včera"
rozhodl soutěžit na závodech a za tím
účelem si založí oddíl z rodinných příslušníků a známých, má stejný hlas na
konferencích, jako jezdecký oddíl s tradicí mnoha desítek let a desítkami aktivních členů, je neudržitelný. Základem
musí být individuální, nikoliv skupinové
členství v ČJF.
Federace sdružuje především jezdecké oddíly, tedy právnické osoby,
a přitom je zřízena ve smyslu zákona
č. 83/90 Sb. o sdružování občanů.
Občané však svou vůli být sdruženi
do ČJF výslovně neprojevili. Členy se
stali většinou zprostředkovaně, přes
své členství v jezdeckých oddílech.
Disciplinární pravomoc ČJF je ale
vztažena k jednotlivcům. Pro sdružování právnických osob jsou vyhrazeny
jiné, a to občanskoprávní či obchodněprávní formy. Pro sdružení podle
zákona o sdružování občanů je
zásadní vůle občana se sdružit, a to je
v případě JS především vůle se sdružit do jezdeckých oddílů. ČJF je tak
mixem sdružujícím jak právnické, tak
fyzické osoby, což z právního hlediska
vytváří nepřehledné a nejednoznačné
právní vztahy, asymetrická práva
a povinnosti, nevyjasněné vztahy
odpovědnostní, apod.
Z právního hlediska by nyní měly
následovat kroky:
1. Přepracovat Stanovy na principu individuálního členství
2. Členství rozčlenit do různých kategorií
3. Různým kategoriím členů stanovit
práva a povinnosti
4. Pravomoci ČJF stanovit tak, aby do
práv členů zasahovaly jen v nezbytné
míře
5. Zjednodušit možnost prosazení požadavků „zdola".
6. Přepracovat DŘ, který bude respektovat:
– obecné právní zásady
– postavení ČJF jako z á j m o v é
organizace
– diferencovanost členské základny
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Jsem zásadním
odpůrcem užívání
zakázaných látek
a za pozitivní
nález prosazuji
vždy přiměřený
trest. Jako člen
Pořádkové komise
Jockey
Clubu
jsem byl u řady
takových přestupků. Na druhé straně jsem i jako
majitel koně, zažil
dopingovou kontrolu po dostihu v Pardubicích
nebo při soutěži všestrannosti v Polsku. Mám
tedy dostatek zkušeností.
V Bibli se píše: „Hoď kamenem, kdo jsi bez
viny". Obecně to lze chápat jako požadavek
dodržování předpisů jak na straně odsouzených, tak na straně soudců.
Případ Aleše Opatrného a spol. z Frenštátu pod Radhoštěm je učebnicovým příkladem. Nyní, když byla zvážena vina jedné
strany, mohu provést bilanci těch největších
pochybení strany druhé - pořadatelů a rozhodčích proti Veterinárním pravidlům.
1. Na příslušných závodech nebyly splněny požadavky článku 1005 Veterinárních pravidel, odstavec 2.4. a 2.5. na omezení přístupu do stájí a na jejich ostrahu.
2. Nebyly také připraveny boxy pro odběr
vzorků podle odstavce 2.3. téhož článku - alespoň podle známých informací byl odběr koně
KOHEN prováděn v jeho vlastním boxu ve stáji.
3. Odstavec 2.3. navíc požaduje zařízení
pro administrativní práci při odběru. Asi i kvůli
nesplnění tohoto požadavku nebyl v případě
KOHENA protokol připraven k podpisu ihned
po odběru, jak to předpokládá čl. 1018 odst. 4.
Jedině tak totiž může být vložen do schránky
s odebranými vzorky a za přítomnosti oprávněné osoby celá zásilka zapečetěna. Jakékoli
dodatečné podepisování není při postupu podle předpisů, podle mne, vůbec možné.
4. A nakonec to nejdůležitější. Ze znění
článku 1018 odstavec 2. vyplývá, že někdy
mohou nastat důvody pro důvodné odmítnutí
odběru dopingového vzorku. Když pominu,
že není jasné, kdo na národních závodech
nahrazuje Odvolací komisi, která to má podle
uvedeného článku posoudit. Někdo musí oficiálně rozhodnout, že je konkrétní odmítnutí
bezdůvodné, oznámit to odpovědné osobě.
Pak je teprve pokračující odmítání přestupkem. To se v tomto případě, nestalo.
Za této situace bych nenašel odvahu
posoudit případ tak jednoznačně a potrestat
Aleše tak přísně. To je věc osobního svědomí.
Možná jen poslechli hlas těch, kteří „kámen"
s chutí zvedli a hodili. A že jich bylo, třeba
v internetových diskuzích, překvapivě hodně...
Skutečnost, že Disciplinární řád ČJF ve
svém článku III.23. zná jen trest „Zákaz činnosti" dle PJS čl. 174.5.1, kde je jeho obsah
zcela jasně popsán, a že tedy žádný trest
„Zákaz závodní činnosti" de jure neexistuje,
je pak už jen takovou perličkou na konci této
kauzy.
Tomáš Krůta

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. je
ve svých názorech důsledně setrvalý.
Říká, že se ČJF odcizila potřebám
svých členů, volá po možnosti ovlivňovat dění zdola. Z jeho materiálu vyčteme, že ČJF vlastně nikdo nepotřebuje.
Připustit to, by však bylo naší společnou prohrou. Českou jezdeckou federaci bychom měli potřebovat všichni. Jde
pouze o to, zda současná organizace
splňuje naše očekávání a dokáže uspokojovat naše potřeby. Osobně jsem
přesvědčen, že nechybí zase tolik, aby
tomu tak bylo.
C.N.

Příspěvek Tomáše Krůty dokumentuje, že formální preciznost úkonů
může být vnímána závažněji, než skutková podstata provinění. V takovém
případě opravdu může jít o otázku svědomí, co je důležitější.
Ve zmiňovaném čl. 1005, 2.4. se ale
také říká, že nic nesnižuje odpovědnost
zodpovědné osoby. Otázku svědomí pro
všechny angažované v tomto případě
nabízí klíčová věta z předchozí úvahy
Jaroslava Staňka. Měl by celý incident
stejný průběh, i kdyby se nejednalo
o našeho jezdce číslo jedna?
C.N.
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Co bude dál?
Česká chovatelská scéna vede o podobu KMK spory již dlouhodobě. Zastánci
současné podoby, sdružení především
kolem Svazu chovatelů Českého teplokrevníka, zdůrazňují její nezastupitelnou
roli v kontrole užitkovosti. S tím je u hřebců
spojena i dodatečná možnost, zdůvodnit
zařazení do chovu, pokud nestihli požadované vlastnosti prokázat ve 100 denním
testu. Do KMK nemají přístup valaši.
Informace o dědičnosti nechávají plně
na systému shrnutém do každoročně
vydávané Ročenky sportovních koní, kde
se koeficienty mapuje výkonnost celé
české populace pravidelně sportujících
koní.
Naopak odpůrci současného systému
by rádi v soutěžích přístupných jednotlivým ročníků koní rádi viděli srovnání právě pro kontrolu dědičnosti. I tento spor
byl v minulosti jedním z důvodů, proč
došlo v našem malém chovatelském prostředí k založení konkurenčního Svazu
slovenského teplokrevníka chovaného
v Čechách. Z této skupiny chovatelů
nakonec vzešla podoba souběžné seriálové soutěže známé pod názvem Moravský šampionát sportovních koní.
Zastáncem této podoby chovatelské
soutěže je i chovatel Rudolf Skřivan st.,
který svůj názor vyslovil v čísle 23/2008.
Na stránkách dnešního Jezdce přinášíme i pravidla pro Šampionát roku 2009.
Požádali jsme o objasnění druhého
pohledu předsedu Svazu chovatelů
koní ČT Karla Růžičku.

Především se nedomnívám, že česká
chovatelská veřejnost vede neustálé spory již řadu let.
Svaz chovatelů českého teplokrevníka
v klidu a systematicky pracuje a pracoval
i pod předešlým vedením. Je logické, že
každé úsilí je provázeno nejen úspěchy,
ale i rozhodnutími, která nejsou populární
anebo se neosvědčí a je třeba je změnit
k lepšímu. SCHČT svojí činností nijak
nezasahuje do práce a interních záležitostí ostatních uznaných chovatelských
sdružení - Svazu chovatelů slovenského
teplokrevníka, Svazu chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka a Svazu
chovatelů koní Kinských.
Pokud se týká pravidel KMK 2009, byla
svolána schůzka všech představitelů
uznaných chovatelských sdružení. Za slovenského teplokrevníka byl přítomen
MVDr. Vít Holý a Ing. Zdeněk Müller, za
„Kinské" Petr Půlpán a Ing. Bálek, dále
pak předsednictvo SCHČT a další. Bod

po bodu byla probrána a odhlasována pravidla pro rok 2009. V dalším kole byly provedeny korekce se zástupci České jezdecké federace a Ministerstva zemědělství
ČR. Ani jednou nepředložil našemu svazu
nikdo materiál, který by řešil celou problematiku KMK. Pochopitelně kromě dílčích
připomínek, které byly vždy prodiskutovány. A nebo napadajících článků v tisku.
Ke spolupráci se zástupci Ministerstva
zemědělství nemám zásadní připomínky.
Domnívám se, že jsme se společně snažili
dané problémy vyřešit a vyhovět tak možnostem a pravidlům na obou stranách.
Rada plemenné knihy ČT ve spolupráci
s MZLu v Brně pracuje na zmapování
a vyhodnocení výsledků KMK v období
posledních deseti let. Zásadním problémem pro zpracování výsledků seriózními
statistickými metodami (GLM model, BLUP
Animal Model) je nedostatečný počet
potomků po jednotlivých otcích. Tento problém však nevyřešíme jenom tím, že budeme lobovat za valachy. Hlavním a zásadním problémem je nedostatečná motivace
majitelů klisen zapouštět a pokračovat ve
své chovatelské práci. Proto se snaží Svaz
chovatelů českého teplokrevníka alespoň
částečně podporovat chov např. Akceleračním programem apod..
Dalším problémem, je nedostatečná či
lépe řečeno žádná selekce plemenných
hřebců působících v chovu. I tady byl český teplokrevník průkopníkem a začal své
plemenné hřebce selektovat.
Z uvedených důvodů je pro první vyhodnocení desetiletého období KMK použito
prostých aritmetických průměrů, které v nejbližší době budou zveřejněny. V další fázi
práce bude však nezbytné použít statistický
model (pravděpodobně GLM), který umožní
zohlednění a vyloučení vlivů vnějšího prostředí působících na výkon koně, jehož
významný vliv byl prokázán a nelze jej do
budoucna opomíjet. Realizace tohoto složitého matematicky-statistického výpočtu
bude pravděpodobně komplikována dvěma
skutečnostmi. Vysoký počet plemeníků
a nízká variabilita udělovaných známek za
ukazatele 1-3 při hodnocení komisaři na
kolbišti. Přesto se domníváme, že výpočet
kontroly dědičnosti na základě výsledků
KMK je možný a postupem let s nabíhajícími
dalšími hodnocenými ročníky a zvyšujícím
se množstvím dat se bude zpřesňovat. Jednoznačnou podmínkou však je přestat měnit
pravidla KMK. V opačném případě bude
každý začínající rok nulou pro získávání
nových podkladových dat.
K Moravskému a Českému šampionátu
jen tolik. Neradi bychom, aby bylo všeobecně chápáno, že by Moravský a Český šampionát měl být konkurenčním seriálem pro
KMK. Nejsme vůbec proti jeho pořádání,
naopak se ho naši koně účastní a SCHČT
se na jeho pořadatelství v minulých letech
finančně podílel.
Karel Růžička
Vkrádá se myšlenka, zda to není pouze pohodlnost a neochota ke změnám,
která obhajuje stávající systém.
Vzhledem k výčtu všech problémů
stávajícího KMK, přiznaným Karlem
Růžičkou je načase, aby autoři svůj
téměř dvacet let starý program obhájili
před podezřením, že poněkud zastaral a
není již závaznou výpovědí o skutečném
stavu věcí. V příštím čísle tak dostane
slovo zakladatel celého systému KMK
Jan Pellar.
C.N.
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Český šampionát
mladých koní
skoky
Moravský šampionát mladých koní získal za dva roky své existence své příznivce
i v Čechách a tak v sezóně 2009 vstupuje
i na česká kolbiště. Navíc korunují jeho
protagonisté celý projekt závěrečným srovnávacím šampionátem v rámci středoevropského regionu a to je velmi příjemná
zpráva. O představení Českého skokového
šampionátu mladých koní jsme požádali
jednoho z protagonistů Petra Půlpána.
Je společným
projektem jezdeckých klubů
pořádajících jednotlivá
kola
a svazů chovatelů koní. Cílem
tohoto seriálu je
vytvoření optimálních podmínek pro přípravu
mladých koní,
testování jejich
užitkových vlastností s využitím
výsledků pro kontrolu dědičnosti chovu
koní v ČR a v závěru porovnání úrovně
chovu se středoevropskými státy.
I. Filosofie:
Pořadatelé vícedenních závodů vyčlení
jeden den pro mladé koně, 4 -7 leté,
vypsáním kvalifikačních kol.
Soutěže jsou přístupné pro hřebce, klisny a valachy.
Pro snížení dopravních nákladů a pro
dostupnost soutěží co největšímu počtu
koní bude seriál rozdělen na Čechy
a Moravu, každý se svým finálem. Nevylučuje to však účast moravských koní startovat v Čechách, s tím že body z kvalifikačních kol na Moravě mohou být započítány
pro kvalifikaci do finále v ČŠMK.
Na závěr sezony bude pořádán Středoevropský šampionát mladých koní, na kterém se porovnají nejlepší finalisté Moravy
a Čech, s mladými koňmi Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska, kteří budou
pozváni.
II. Kvalifikační kola:
a) 4-letí 1. - 3. kolo, skok -Z-, hodnocení PJS čl.238.1.1.
4. - 5. kolo, skok -ZL-, hodnocení PJS čl.238.1.1.
b) 5-ti letí 1. - 3. kolo, skok -ZL-, hodnocení PJS čl.238.2.2.
4. - 5. kolo, skok -L*-, hodnocení PJS čl.238.2.2.
c) 6-ti a 7-mi letí
1. - 3. kolo, skok -L*-, hodnocení PJS čl.238.2.2.
4. - 5. kolo, skok -S*-, hodnocení PJS čl.238.2.2.
Sedmiletí startují na stejném parkuru
jako šestiletí zvýšeném o 5 cm. Soutěž se
hodnotí dohromady.
Pořadatel je povinen vypsat před každou
kategorii 90-ti sekundový zahajovací trénink, pro který je udělena výjimka z PJS.
d) Jednotliví pořadatelé garantují tyto
dotace:
4-letí Ceny: 5 000,-Kč bude rozděleno
mezi jezdce umístěné na prvním místě +
200,- Kč příplatek za koně českého chovu
s oboustranným původem.
5-ti letí Ceny: 6 000,-Kč (2 000, 1 600,
1 200, 800, 400) + příplatek 1 000,- Kč na
koně českého chovu s oboustranným
původem.

ZPRÁVY
6-ti a 7-mi letí Ceny: 10 000,-Kč (3 000,
2 500, 2 000, 1 500, 1 000) + příplatek 1
000,-Kč na koně českého chovu s oboustranným původem.
Startovné za koně v tréninku a kvalifikačním kole: 400,- Kč.
III. Finále
Dvoukolové soutěže pro hřebce, klisny
a valachy
a) 4-letí
-ZL + ZLb) 5-ti letí -L* + L**c) 6-ti letí -S* + S**- (u 7-mi letých
zvýšená obtížnost o 5 cm)
Ceny: 15 000,-Kč (5 000, 4 000, 3 000, 2
000, 1 000) + příplatek 2 000 pro koně českého chovu s oboustranným původem.
Do druhého kola postupují všichni, kteří
dokončili 1. kolo.
Hodnocení PJS čl.273.3.1. a 273.4.1.
Hlavní rozhodčí může upravit startovní
pořadí ve druhém kole tak, aby jezdci startující na více koních měli dostatek času na
přípravu druhého koně.
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IV. Kvalifikace do finále
a) Kategorie 4-letých
Do finále se kvalifikuje 20 koní dle počtu bodů získaných v jednotlivých kvalifikačních
kolech, maximálně z pěti kvalifikačních kol. V případě rovnosti bodů na 20. místě postupují
všichni se stejným počtem bodů.
Trestné body
do 1
do 5
do 9
Získané body v -Z5
3
1
Získané body v -ZL7
5
3
b) Kategorie 5-ti letých
Do finále se kvalifikuje 20 koní dle počtu bodů získaných v jednotlivých kvalifikačních
kolech, maximálně z pěti kvalifikačních kol. Koně budou získávat následující počty bodů:
Umístění 1.
2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Body
15 14 13 12
11 10 9
8
7
6
5
4
3 2
1
Ve 4. a 5. kole budou každému bodujícímu přičteny 3 body.
c) Kategorie 6-ti a 7-mi letých
Do finále se kvalifikuje 20 koní dle počtu bodů získaných v jednotlivých kvalifikačních
kolech, maximálně z pěti kvalifikačních kol. Koně budou získávat následující počty bodů:
Umístění 1.
2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Body
15 14 13 12
11 10 9
8
7
6
5
4
3 2
1
Ve 4. a 5. kole budou každému bodujícímu přičteny 3 body.
V. Pořadatelé kvalifikačních kol roku
2009:
24. 4.
JS Císařský ostrov Praha
9. 5.
La-Boheme Zduchovice
12. 6.
Jezdecká škola Hradištko
7. 7.
Equitana Martinice
5. 8.
PCT Ptýrov

Finále:

25 -26. 9. JS Císařský ostrov Praha

Středoevropský
šampionát
mladých koní
Uskuteční se 16. - 17. 10. 2009 v hale
Jezdecké školy Hradištko.
Na Středoevropský šampionát mladých koní nominuje koně příslušný svaz
chovatelů koní a národní jezdecké federace.
Garanty šampionátu mladých koní
v Čechách a na Moravě jsou a bližší
informace je možné získat :
Petr Půlpán tel.: 777 247 110, Jezdecká škola Equus Kinsky, Hradištko
126, 289 12 Sadská,
js@equus-kinsky.cz
MVDr. Vít Holý, tel.: 777 269 849,
Hřebčín Amona, Borová 125, 74 723
Bolatice, vit.holi@email.cz
Svaz chovatelů koní CS v ČR
Svaz chovatelů koní Kinských
V případě méně jak 100 startů v jednom kvalifikačním kole, chovatelské svazy CS a SCHKK doplatí pořadateli nevybrané startovné za nezúčastněné koně
do počtu 100.
Prémie koním českého chovu vyplácí,
dle svého rozhodnutí, příslušný chovatelský svaz, ve kterém je kůň zapsán.

Stoupající počet přispěvatelů nás nutí příspěvky redakčně krátit.
Omlouváme se autorovi i čtenářům. Příspěvky nemusejí být
názorem redakce.
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V Lipsku obhájila Jessica Kürten
Letos od 15. do
18. ledna, bylo
lipské výstaviště
už po dvanácté zasvěceno koním. Pořadatelé
tentokrát napočítali rekordních
58 300 návštěvníků a bylo to zase
o 4% více než
v předcházejícím
ročníku. Pro celou oblast bývalého
Východního Německa je tato událost
velkým svátkem a vstupenky bývají
vyprodané dlouho dopředu. Všichni
němečtí reprezentanti zde pochopitelně
mají domácí prostředí, ale ti „opravdu
zdejší" jako třeba vítěz Hamburského
derby Andre Tieme, nebo Heiko Schmidt z meklenburského hřebčína
a zvláště nejúspěšnější „východní
Němec" Holger Wulschner, jsou publikem doslova hýčkáni. Na prostorném
kolbišti postaveném v jedné z rozsáhlých veletržních hal s tribunami pro
8500 diváků se znovu soutěžilo ve čtyřech disciplínách.
Stejně jako loni, nás ve voltiži velmi
dobře reprezentoval Lukáš Klouda.
Zúčastnil se potom i večerní exhibice,
při které přivedl do arény vodič s dlouhým bičem, na lonži, zde stále populárního Trabanta, s madly na střeše.
Postupně z něj naskakovali jednotliví

Albert Zoer s 10letým valachem SAM
(Calvados), druhý skončil domácí Andreas Knippling s báječnou 9letou hnědkou MANDY (Marlon) a třetí byl Beerbaumův bereiter Philipp Weishaupt
s 9letou hanoveránkou SOUVENIR
(Stakkato).
Vyvrcholením konkúru byla Velká
cena, která se současně jela jako klasifikace Světového poháru. Parkur nebyl
zas až tolik obtížný i když problémy dělal
kolmý skok č.2, který většina jezdců skákala šikmo a poslední řada s pěti krátkými cvalovými skoky po dvojskoku na
mohutný oxer. S nástrahami se nejlépe
vypořádala třináctka jezdců, kteří se
v rozeskakování utkali o vítězství. Nejlépe se zde dařilo loňské vítězce Jessice
Kürten (IRL) s 13letou CASTLE FORBES LIBERTINA (Achil-Libero) 0/33.79,
druhý skončil Gerco Schröder (NED)
s 12letým hřebcem EUROCOMMERCE
PENNSYLVANIA (Gambrinus) 0/33.93
a třetí Cian O'Connor (IRL) s 11letým
hnědákem RANCORRADO (Gran Corrado) 0/34.17. Čtvrtým místem potvrdil
formu Albert Zoer (NED) s 13letým OKIDOKI (Jodokus) 0/34.66 a pátou příčku
obsadil Thomas Velin (DEN) s 15letým
hřebcem GRIM ST. CLAIR (Laudanum
xx) 0/35.45. Další dvě místa získali
domácí Lars Nieberg s 16letou hnědkou
LUCIE (Landadel) 4/34.54 a Marcus
Ehning s 16letým hřebcem SANDRO
BOY (Sandro) 4/35.98.

Jessice Kürten - CASTLE FORBES LIBERTINA
soutěžící a dokazovali, jak dobře své
cviky zvládají i na střeše historického
automobilu.
Kvalitně byly obsazené i drezurní
soutěže, kde GP vyhrála Heike Kemmer s impozantním 11letým Rubinsteinem ROYAL RUBIN 68,893%, před Isabell Werth s nadějným 10letým
hnědákem FIRST CLASS (Florestan)
68,383%. V GP KÜR si obě německé
reprezentantky pořadí prohodily. První
Isabell získala 74,750% a Heike měla
73,700%. Ve Světovém poháru čtyřspřeží kraloval mistr světa Ijsbrand
Chardon z Holandska, druhý skončil
Švýcar Daniel Würgler a třetí příčku
obsadil Švéd Fredrik Persson.
Při stavbě parkurů odvedl tradičně
dobrou práci Frank Rothenberger, když
jeho kurzy byly divácky zajímavé a dobře prověřily schopnosti jezdců i koní.
Z hlavní sobotní soutěže si tradiční kilovou cihlu zlata odvezl do Holandska

Výsledky jsou na:
www.engarde.de
Pořadí západoevropské ligy Světového poháru po osmi
kolech: 1) Steve Guerdat (SUI), 51; 2) Gerco
Schröder (NED), 47; 3)
Edwina
Alexander
(AUS) a Daniel Etter
(SUI), 45; 5) Ludo Philippaerts (BEL), 41; 6)
Thomas Velin (DEN)
a Ben Maher (GBR),
39; 8) Meredith Michaels-Beerbaum (GER)
a
Geir
Gulliksen
(NOR), 35; 10) Max
Kühner (GER), 34
Příští kolo World
Cup se jede 25. ledna
v Zurichu.
Václav Dvořák

Soyer mrznul
ve Všeticích
Také jezdci v Čechách se dočkali soustředění s belgickým trenérem Denisem
Soyerem, které se konalo od 9. do 12. ledna v areálu V. Maláka ve Všeticích.
Všechny tyto dny byly poznamenány silnými mrazy, které se v ranních hodinách
blížily až k minus dvaceti stupňům (večer
-14 až -16). Nelze než smeknout před
maximálním nasazením D. Soyera, který
v těchto mrazech vydržel každý den mnoho
hodin trpělivě vysvětlovat jezdcům, jakým
způsobem postupovat v práci s jejich koňmi. V pátek končily výcvikové lekce až
v deset hodin večer a další den začínaly již
od časného rána jen s přestávkou na oběd,
celkem odvedl D. Soyer ke třiceti lekcím ve
kterých se vystřídalo na padesát dvojic.
Doufejme, že Denis Soyer přestál toto
nasazení ve zdraví a jezdci se na jeho další
lekce, můžou opět těšit, tentokrát 24. a 25.
ledna v Herouticích.
Pavla Loudová

Foto Pavla Loudová

Denis Soyer

Jezdecký Tip roku do konce ledna
Ještě do konce ledna můžete hlasovat
pro svůj Jezdecký Tip roku 2008 v rámci
nominovaných skokových a drezurních
jezdců, jejichž jména jsme uvedli v minulém čísle Jezdce. Během galavečera
Koně na Žofíně, který se uskuteční
v sobotu 7. března, pak bude krátce před
vyhlášením jednotlivých výsledků odborné
ankety o tituly Jezdec a Kůň roku 2008
oznámena jména těch, kteří dostali nejvíce hlasů od široké veřejnosti. Do ankety
dorazilo již více jak 1400 SMS a půjde
tedy zcela jistě o zajímavý průzkum veřejného mínění.
Zájem o vstupenky na galavečer Koně
na Žofíně se rok od roku zvyšuje a ani letošek není výjimkou. Dle informací pořadatelů byla rozebrána během prvních 14 dnů
předprodeje více jak polovina vstupenek.
I nadále je však k dispozici přes 300 vol-

-6-

ných míst. Pro ty, na které se nedostanou
ta nejatraktivnější místa u stolů na hlavním
sále a v přísálí, bude přichystáno tradičně
několik desítek židlí v divadelním uspořádání, odkud je velmi dobrý výhled na hlavní
program.
Co však pořadatele z redakce časopisu
Jezdectví trápí nejvíce, je skutečnost, že si
vstupenky objednala doposud jen malá
část nominovaných jezdců (pouze 26 z celkového počtu 60), kteří mají nárok na slevu
800,- Kč z ceny vstupenek (momentálně
jsou v prodeji vstupenky v ceně od 299,do 690,- Kč). Prosí proto všechny nominované, aby si objednali lístky co nejdříve.
Bylo by totiž jistě nemilé, kdyby si pro
některou z cen měli přicházet ze zadních
řad. Plánek s aktuálně vyznačenými volnými místy je ke stažení na
www.jezdectvi.cz/clanek/ukaz8012

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

Cvičitel jezdectví
Vzdělávání v rámci vzdělávacích
programů v oblasti sportu.
Akreditované pracoviště MŠMT
ČR otevírá kvalifikační kurz pro
cvičitele jezdectví.
Rekvalifikace:

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

● cvičitel jezdectví (drezura, skoky,
všestrannost)
● cvičitel jezdectví - reining
● cvičitel jezdectví - western riding

Holler a Žižková

Termín : 28. 2. - 2. 5. 2009

Při treninkovém soustředění mladých
koní s německým rozhodčím a trenérem
Petrem Hollerem v Hradišťku u Sadské 14.
března, proběhne i školení drezurních rozhodčích. Tématem bude rozhodování úloh
pro mladé koně a školitelem MUDr. Helena
Žižková. Zváni jsou nejen specializovaní
rozhodčí. Detaily budou oznámeny prostřednictvím oblastních sekretářů a webových stránek ČJF.

Soustředění
ve Zduchovicích
Areál Zduchovice i letos organizuje soustředění pod vedením jezdce irské reprezentace. Současný člen repretýmu Irska
David O’Brien vystřídá Johna Ledinghama,
který Training Clinic vedl v loňském roce.
Dále je na programu drezurní soustředění, které povede Olexandr Onoprienko.
Dále ve Zduchovicích plánují trenink
s Esther Weber (27. - 29. 3.) a skokové
soustředění s Alešem Opatrným (předpokládaný termín 20. - 22. 3.).
Informace na: www.kone-zduchovice.cz

Klisny
ve volnosti
I v roce 2009 bude probíhat
přehlídka čtyřletých klisen plemene ČT, soutěž skoku ve volnosti. Kvalifikační kola budou
probíhat v těchto oblastech:
Střední Čechy + Praha Heroutice, Východní Čechy Litomyšl, Jižní Čechy - Písek,
Severní Čechy - Svinčice,
Západní Čechy - Mariánské
Lázně, Severní Morava Frenštát pod. Rad., Olomoucko a Zlín - Tlumačov, Jižní
Morava - Vysočina - Tetčice.
Kvalifikační kola budou
ukončena do 15. 3. 2009. V
roce 2008 se setkala tato
výkonnostní zkouška s velkým
ohlasem a SCHČT věří, že i v
roce 2009 nenechají chovatelé
tuto důležitou soutěž bez
povšimnutí. Finále se uskuteční 21. března 2009 v Herouticích. Josef Kincl, chovatelská
komise předsednictva SCHČT

Do Krumlova
pro ceny
V rámci 30. jezdeckého plesu v českokrumlovské Zámecké jízdárně proběhne 7. února
i vyhlášení nejlepších jezdců
a koní jihočeské oblasti.
Ples i celý večer organizuje
tradičně JO Srnín a Stáj
Papoušek ve spolupráci
s oblastním výborem ČJF.
Předprodej vstupenek na tel.:
723 941 088 (Karolina Papoušková). Zahájení ve 20.00 hodin.

v Brně a v Tetčicích u Brna:
všeobecná licence
v Kozlovicích: praxe - reining
a western riding
Rozsah vzdělávání: 170 hodin
formou víkendového studia
Zkouška se koná před komisí
ČJF a WRC.
Uzávěrka přihlášek:
10. února 2009
Informativní schůzka se koná
21. 2. 2009 v 10.00 hod.
v Tetčicích u Brna
Přihlášku s uvedením základních
údajů, včetně kontaktu a event.
podrobné informace:

tel.: 604 176 856 nebo
e-mail: enesnalova@draci.cz

Skutečnou lahůdku pro všechny milovníky
klasického jezdectví připravilo nakladatelství Brázda. Kniha francouzského jezdce,
trenéra a autora učebnic jezdectví Philippe
Karla srovnává současné pojetí moderní
drezury s klasiky jezdectví jako jsou
François Robichon de la La Guérinière či
François Baucher. V knize naleznete i unikátní fotografie Nuno Oliveiry, Aloise Podhajskeho či Josefa Neckermanna.
Philippe Karl působil třináct let ve francouzské elitní škole v Cadre Noir v Saumuru.
Informace naleznete i na www.ibrazda.cz

Prodej sena a slámy v kulatých balících průměr 130 cm.
Doprava v okolí Prahy možná. Tel: 605 263 590

Foto J. Gebauer

Početní příznivci jezdectví strávili 17. ledna příjemné odpoledne
v prostorách Hřebčína Albertovec, kde Stanislav Hošák představil
novou knihu „Hříbata“ doplněnou fotografiemi Dalibora Gregora
pod patronací časopisu Jezdectví, za které byl přítomen zástupce
šéfredaktorky Josef Malinovský.
Odpoledne bylo věnováno vyprávění Stanislava Hošáka, který
byl dlouholetým vedoucím chovu koní v tomto hřebčíně, dnes je
zde poradcem. Své zkušenosti a poznatky z odchovu hříbat - od
porodu a odstavení až do věku tří let, předává čtenářům ve čtyřech
částech knihy. Poté následovala autogramiáda nové knihy a prohlídka hřebčína. Na fotu při křtu knihy: zleva - Dalibor Gregor, Stanislav Hošák a Josef Malinovský.
-jge-

Jezdecká škola Equus Kinsky
v Hradištku u Sadské
nabízí:
● výcvik jezdců a koní
● ustájení koní
● rekreační pobyty v penzionu
Caesar
● prodej koní

další informace na: www.equus-kinsky.cz

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