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Do startu letošního
Auto Hase Trophy,
který je plánován
na 20. června,

zbývá 90 dní!

Královnou je Zuzana
Jubilejní patnácté galavečerní pokračování mělo jezdectví 7. března na pražském
Žofíně. Na nejkrásnější slavnostní prostředí, ve kterém zažívali plesové veselí generace našich předků, jsme si již téměř zvykli. Ani tentokrát si nenechalo vrchol
společenské sezóny ujít osm stovek příznivců jezdectví.
Na veřejnost však kuloárně proniklo, že
hlavní pořadatel večera - časopis Jezdectví - stále více zvažuje budoucnost večera.
Celá akce je velice nákladná a tradice Žofína je náležitě finančně oceněna. Ale o tom
později. V sobotu 7. března se ještě jezdci
na Žofíně sešli, aby zde definitivně uzavřeli
sezónu 2008.
Podle osvědčeného modelu z minulého
roku, byla ceremoniální část večera opět
rozdělena na dvě části. Od 19.00 hodin
patřil malý sál mladším kategoriím jezdců
a v přízemí se vyhlašovali nejlepší skokané

Foto K. Návojová

i drezuristé v kategoriích dětí, juniorů
a mladých jezdců. Otevřen však byl již celý
Žofín a všichni ti, kteří již byli přítomni mohli
na velkém plátně v hlavním sále sledovat
první vítěze ankety cca 60 odborníků.
Pro ceny, které definitivně završily jezdeckou úspěšnost sezóny 2008, si postupně přišli za kategorii dětí drezuristka Kamila Kotyzová (Stáj Adam) a za skokany
Lucie Krulichová (La Bohéme Zduchovice). Kamila Kotyzová se pravidelně umísťuje na přednch místech a v roce 2008 získala i mistrovský titul. Lucii Krulichové zase
pomohlo k vítězství páté místo na ME dětí
2008 v Aténách.
Juniorská prvenství získaly Lucie Soustružníková (PM Brno) a Nathálie Crnková (Bost Praha). Lucie Soustružníková
a LALIQUE jsou také mistry roku 2008
a tato dvojice nechybí téměř v žádné soutěži pravidelně na čele výsledkové listiny.
Foto K. Návojová

Ve stáji Mustang Lučina si na předjarní
výlety na Žofín již zvykli. Kůň roku PINOT
GRIGIO společně se svým jezdcem Zdeňkem Žílou a majitelkou Janou Kleszczovou

Zuzana Zelinková byla na jevišti na Žofíně několikrát. Před tím než se stala Jezdcem roku
2008, ještě přebírala společně s umístěnými Zdeňkem Žílou a Ludvíkem Jandourkem ocenění za dodatečné vítězství ve finále ČSOB Českého skokového poháru 2008

Nathálie Crnková byla naším žhavým
želízkem při pražském ME a postup do
finále jí unikl díky poslední nešťastné kvalifikaci. Jinak se tato dvojice jednou objevila
i ve finálovém kole ČSOB ČSP a jako jediná juniorka figuruje mezi dvacítkou nejlepších jezdců v ČSOB poháru Jezdectví.
Mladým jezdcům kralují Dita Krčmářová (JK Epona Praha) a Veronika Krajníková (Accom Praha). Dita Krčmářová se již
zabydlela ve středně těžkých a těžkých
drezurních soutěžích a vloni se jí dařilo i při
domácím CDI v Brně.
Mezi skokovými mladými jezdci neměla
v sezóně 2008 Veronika Krajníková soupeře. Podařilo se jí toho hodně a rozloučení s touto věkovou kategoriií ozdobila
v Mostě i mistrovským titulem. Tím skončil
program v malém sále a vše se přesunulo
o patro výše.
Po loňské premiéře moderoval celý
(Pokračování na str. 2)

Vážení čtenáři, ti z Vás, kteří si objednali Jezdeckou ročenku 2008, ji dostávají
s dnešním výtiskem Jezdce. Ještě jednou omluvte letošní zdržení, které způsobilo
čekání na nového ředitele Národního hřebčína. I tak doufáme, že se Vám vzpomínka
na rok 2008 bude líbit a těšíme se na Vaše ohlasy.

SPORT

REPORTÁŽE

Královnou ...
(Dokončení ze str. 1)
večer Martin Dejdar. Ten byl jednou
z hlavních záruk úspěšnosti večera. Celý
program, který zákonitě může velmi
snadno sklouznout do jisté monotónnosti, udržel v tempu. Jeho vstupy byly živé,
mluvil zřetelně a v hlavním sále, který se
hned v počátku rozšuměl hlasitým hovorem, byl dokonce donucen až k učitelskému napomenutí diváků. To však bylo
zcela na místě a Martinovi Dejdarovi se
pak dařilo zájem publika o dění na jevišti
udržet.
Svými písničkasmi zpestřila večer Iva
Frühlingová, která byla příjemná, ale její
doménou je spíše komornější prostředí klubového charakteru.
Program v hlavním sále zahájil přesně
ve 20.00. Vyhlášení hlavních vítězů předcházela připomínka nejlepších jezdců
v seriálových soutěžích ČSOB Český skokový pohár a Český drezurní pohár ChanFoto K. Návojová

Drezurním Koněm roku se stal PLESANT
ce a.s. Své vítěze také vyhlásil hlavní pořadatel večera časopis Jezdectví a největší
sportovní trofej ČR zvedli nad hlavu společně Aleš Opatrný a Alexandr Onoprienko. Tento drezurní jezdec, původem
z Ukrajiny, také na žofínském jevišti oznámil, že již získal české občanství a od roku
2009 tak bude startovat za ČR.
Novinkou bylo vyhlášení prvních výsledků seriálu Dance & Jump Czech Junior
Cup, jehož vítězkou se stala Barbora
Tomanová.
Nově se také na jeviště na Žofíně dostaly i další jezdecké kategorie. Připomenuti
a oceněni byli voltižní mistr světa Petr Eim,
olympionik Jaroslav Hatla a náš nejúspěšnější jezdec spřežení roku 2008 Jiří
Nesvačil jun.
A pak se šlo před Žofín za koňmi. Drezurním Koněm roku 2008 se stal tmavý
PLESANT (JK Iluze Makotřasy), který

v roce 2008 po dlouhé
době opět reprezentoval ČR v soutěžích
úrovně GP.
O hodně dále to měl
do Prahy skokový Kůň
roku PINOT GRIGIO.
Stáj Mustang však sbírá
tituly koní roku téměř
pravidelně a je již na
předjarní cestování do
Prahy zvyklá. PINOT
GRIGIO si titul za rok
2008 skutečně zasloužil.
Nejenom, že se dokázal
po ročním angažmá
v SRN vrátit do špičkového sportu, ale patřil po
celou sezónu k oporám
reprezentace, kterou
završil dvěma pohárovými nulami při pražském
CSIO i dvanáctým místem v GP.
Foto K. Návojová
Závěrečnou kategorií
pak byli Jezdci roku. Za Nejlepším mladým jezdcem roku 2008 se stala Veronika Krajdrezuru se na jeviště níková (Accom Praha)
vrátil Alexandr Onoprienko. Tento skromný jezdec si stabilními
2. Kateřina Kubrická - 198 b., 3. Sabina
výkony na obdélnících titul určitě zasloužil
Šůchová - 187 b.
a jeho ocenění jenom dokládá, že se již
junioři - drezura: 1. Lucie Soustružníková
o sezónu dříve stal pro českou odbornou
- 111 b., 2. Michala Jirsová - 74 b., 3. Eva
veřejnost “naším” jezdcem.
Drozenová - 73 b.
Skokovým Jezdcem roku se na pražjunioři - skoky: 1. Nathalie Crnková - 234
ském Žofíně stala poprvé žena. Ale opět
b., 2. Filip Doležal - 217 b., 3. Kateřina
bylo vše jasné. Sportovně zdaleka tradičně
Mestenhauserová - 188 b.
nejúspěšnější Aleš Opatrný byl tentokrát za
ml. jezdci - drezura: 1. Dita Krčmářová krále jezdeckého sportu nezvolitelný. Pořa100 b., 2. Zdenka Skripová - 97 b., 3.
datelé z velmi pochopitelných důvodů taktSoňa Krčmářová - 69 b.
ně přešli aféru, která postihla loňské finále
ml. jezdci - skoky: 1. Veronika Krajníková
Českého skokového poháru. Titul tak moh- 273 b., 2. Emma Augier de Moussac lo získat více adeptů. Právem tak byli
224 b., 3. Iva Holíková - 211 b.
všichni zvědavi, kdo se titulem Jezdec roku
Český drezurní pohár Chance: Top Ten
ozdobí tentokrát. To že si pro ocenění šla
Cup 1. Hana Vášáryová, Novice Cup 1.
právě Zuzana Zelinková je sympatické
Eva Kotyzová.
nejenom kvůli samotné jezdkyni, ale odlesk
Dance and Jump Czech Junior Cup: 1.
dobré volby padl i na celou porotu. Není již
Barbora Tomanová, 2. Petra Skřivanová,
tak často vidět ve špičkovém sportu jezd3. Barbora Vojtková.
ce, kteří standardně používají obyčejné
ČSOB Český skokový pohár: 1. Zuzana
stihlo tak jako nový Jezdec roku Zuzana
Zelinková, 2. Ludvík Jandourek, 3. ZdeZelinková.
něk Žíla.
Celkově se 15. večer jezdectví vydařil.
ČSOB Poháru Jezdectví 2008: drezura Program zakončila největší tombola v his1. Alexander Onprienko - 332,200 b., 2.
torii večerů, kterou vedle celé řady donátoFabrizio Sigismondi - 292,150 b., 3. Hana
rů nejvíce podpořila firma Equiservis a tak
Vášáryová - 261,100 b., skoky - 1. Aleš
i mnoho návštěvníků odcházelo ze Žofína
Opatrný - 20 620 b., 2. Zdeněk Žíla - 13
obtěžkáno cenami. Doufejme, že organizá935 b., 3. Zuzana Zelinková - 13 720 b.
toři budou mít při přípravě příštího ročníku
Kůň roku 2008: drezura - 1. Plesant - 113
dostatek podobně velkorysých partnerů
b., 2. Guardian Angel - 88 b., 3. Athos 7 a že se na Žofíně sejdeme i v roce 2010.
82 b., skoky - Pinot Grigio - 236 b., Titan R.
Cyril Neumann
S. - 232 b., Cassini#s Son-T - 178 b.
Podrobné výsledky:
Jezdec roku 2008: drezura 1. Alexander
Jezdec roku
Onoprienko - 105 b., 2. Fabrizio Sigisděti - drezura: 1. Kamila Kotyzová - 128
mondi - 102 b., 3. Hana Vášáryová - 94
b., 2. Barbora Marešová - 106 b., 3. Michab., skoky - 1. Zuzana Zelinková - 243 b.,
ela Fojtová - 73 b.
2. Zdeněk Žíla - 236 b., 3. Alena Machoděti - skoky: 1. Lucie Krulichová - 267 b.,
vá - 191 b.

Jiří Cipra má naději
Vážení čtenáři, vážení přispěvovatelé sbírky na pomoc Jiřímu Ciprovi! Po zdlouhavém a usilovném snažení všech zúčastněných a díky finanční podpoře vás všech, se
podařilo nastoupit v boji o zdraví Jiřího novou cestu.
V pátek 20. března byl převezen do nemocnice v Liberci, kde by mu měla být
poskytnuta odborná péče, která doposud nebyla možná. Důležitým krokem k možnosti
převozu do Liberce bylo zakoupení dýchacího přístroje, který bude Jirka užívat. Zásluhu na tom, že se to podařilo, máte vy všichni. Jeho cena se pohybuje okolo 250 000,Kč. Tento přístroj umožnil získat drahocenný čas v boji o Jiřího zdraví. Standardní
postup pomocí úhrady pojišťovny by znamenal velmi dlouhé prodlení, které by snižovalo naději na zlepšení zdravotního stavu. Touto cestou bychom chtěli za rodinu Ciprových a tým přátel poděkovat i MUDr. Petru Endlerovi a MUDr. Richardovi Lukášovi,
PhD, kteří největší měrou pomohli a umožnili léčení v Liberci.
Za redakci Jezdce Ilona Neumannová
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ZE ZAHRANIČÍ
Foto J. Gebauer

ZPRÁVY
bezchybných výsledků zajistilo druhé rozeskakování a i zde se pěti dvojicím podařilo
absolvovat s nulou. Zvítězila domácí Kateřina Krhutová s TERCIÉR před juniorkami
Stáje SKL Trojanovice Lucii Strnadlovou
na ATLANTA 12 a Andreou Kubovou
s CADETKA.
V neděli pokračovaly ve stejné hale skokové soutěže pony, jejichž šestý ročník
pořádala Stáj SKL Trojanovice.
V soutěžích postupně zvítězili:: -ZP- (10)
K. Nedělová - ELZA 4 (JK Cento Bruzovice), -ZLP- (9) 1. N. Blažková - LIZA 1 (TJ
JK Trojanovice), -ZLPB- (7) M. Dudová DURANGO (Pony klub Olešnice), -LP- (14)
1. H. Bužková - MARKÝZA 3 (TJ JK Trojanovice), -SP- handicap (7) 1. B. Holušová
- ŠIBAL AZ Pneu (SK Starý Mlýn Opava Kylešovice).
-jge-

Opět Císařský
ostrov
Kateřina Krhutová na koni TERCIER
z domácí TJ zvítězila ve Frenštátě pod
Radhoštěm ve 27. ročníku Poháru žen

Pohár žen
Dvacátý sedmý ročník Poháru žen ve
skokových soutěžích se konal v hale TJ
Slovan Frenštát pod Radhoštěm na Nivách
7. března. Přes nepřízeň počasí byl
o závody velký zájem. V hlavní soutěži
(-ZL-) odstartovalo 52 jezdkyň.
Patnáct dvojic se rozeskakovalo. Sedm

Druhé skokové závody v pražské hale
na Císařském ostrově se konaly ve dnech
7. - 8. března. Přestože se závody křížily
s galavečerem jezdeckého sportu, účast
závodníků byla početná. Sobotní vrchol
dne, soutěž -S-, se nejlépe podařila I.
Jakušovi s GREACE-Z (JK Všemily).
V rozeskakování nejrychleji, ale s jednou
chybou, dojela P. Charvátová s VIGORA 1
(JS Strážiště), pro kterou tak zbyla druhá
příčka.
V neděli byl vrcholem již parkur -ST*- se
třinácti startujícími. Pořadí na prvých dvou
místech bylo totožné se sobotním v -S*-.
Vítězství si opět odnesl I. Jakuša na GREACE-Z. Třetí skončil R. Šafrata na CHARLIE 11 (JK Louňovice).
-náv-

CSI J/Y/CH-A Kaposvár
Členky La-boheme teamu Lucie a Michaela Krulichovy úspěšně
reprezentovaly při CSI-A, které se konalo 13. - 15. března
v maďarském Kaposváru.
Lucie Krulichová zahájila sezónu velmi slušnými výsledky v soutěžích juniorů, kdy v páteční kvalifikaci do 120 cm obsadila na
Nikole 2. místo a v sobotní kvalifikační soutěži po jedné chybě
obsadila 11. místo. Nejlepší výsledek si nechala na závěr a v neděl
se svojí jedničkou NIKOLA zvítězila ve slušně obsazené soutěži do
130 cm.
Michaela startovala v Maďarsku na LORETTA a s pony NIGHT
FEVER.
S tím má již splněnu kvalifikaci na červencové ME v belgickém
Moorsele. V Kaposváru na něm v soutěži do 130 cm obsadila po
bezchybném výsledku 6. místo.
V sobotu doplnila na LORETTA smíšené česko-slovenské družstvo v týmové soutěži. Společně s Bronislavem Chudybou, Marko
Halo a Leou Vrábelovou získala 5. místo na technicky obtížné soutěži, postavené chorvatským stavitelem Eduardem Petrovičem.
Maďarské závody byly pro zduchovický tým vyvrcholením halové
sezony a navazovaly na dvoje rakouské CSN ve Wiener Neustadtu
(7. -8. 2. a 28. 2.).

Šampionáty bez
Beerbauma?
Žijící skoková legenda a pravděpodobně nejlepší současný světový jezdec, držitel sedmnácti evropských, světových a olympijských medailí Ludger Beerbaum, byl před několika dny přeřazen
do německého B-kádru. Důvodem je, že se našel kupec pro jeho
nejlepšího koně ALL INCLUSIVE NRW (Apreggio) a ostatní Ludgerovy koně zatím nepodávají natolik přesvědčivé výkony, aby mohli
reprezentovat Německo na té nejvyšší úrovni. V sedle desetiletého
vestfálského valacha ALL INCLUSIVE bude nadále skákat
v Německu usazený irský jezdec Denis Lynch. V reprezentačním
A-kádru tak zůstává Beerbaumův zaměstnanec Marco Kutscher,
jeho švagrová Meredith Michaels-Beerbaum, Marcus Ehning
a Carsten-Otto Nagel.
-dvoř-
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Foto K. Návojová

Obě hlavní soutěže (-S*-, -ST*-) v hale na
Císařském ostrově v Praze vyhrál 7. a 8.
března I. Jakuša na GREACE Z z JK Všemily

John Ledingham
ve Zduchovicích
Po loňské premiéře bude ve Zduchovicích ve dnech 24.- 26. dubna trenovat irský
olympionik a mnohanásobný člen irského
týmu v PN John Ledingham. Podrobné
informace naleznete na
www.kone-zduchovice.cz

DISKUSE

DISKUSE

Co bude dál?
Národní hřebčín v Kladrubech nad
Labem je klenotem chovatelské historie
světa. Hipologická veřejnost byla proto
mírně znervózněna a zvědava, jak se bude
situace v Kladrubech, po odvolání minulého vedení, vyvíjet. O novém řediteli je rozhodnuto. Volba padla na současného prezidenta Asociace svazů chovatelů koní
MVDr. Jaroslava Dražana.
Jezdecká ročenka 2008, kterou mnozí
z Vás právě dostali, se problematikou NH
podrobně zabývá. Pro ty z Vás, kteří
Ročenku nemáte, zařazujeme v ní otištěný příspěvek budoucího ředitele na téma
Co bude dál v Národním hřebčíně
v Kladrubech nad Labem.
Kladruby centrem hipologické
vzdělanosti
Má první reakce na nabídku stát se
ředitelem Národního hřebčína bylo jasné
ne. Teprve později po důkladném zvážení
a řadě konzultací, jsem se začal možností
vedení hřebčína zabývat.
NH má mimořádnou pozici. Jako jediný
na světě je zachován v původní stavební
a hipologické formě a tím je světovým unikátem. Pocta být v jeho čele tak vyrovnává veškerá rizika. Naznačit co bude prioritou mé práce, ještě před jmenováním do
funkce, je obtížné. Uvědomuji si, že existuje obrovský potenciál hřebčína. Odpověď na otázku, jakým způsobem jej ale
aktivovat, není snadná.
Z hlediska vývoje musíme paradoxně
konstatovat, že naše odříznutí od vyspělého světa za železnou oponou v jistém
směru starokladrubskému plemenu prospělo. Jen tak se mohlo stát, že starokladrubský kůň odolal všem komerčním
tlakům, které působily na jiné světové
hřebčíny. Starokladrubský kůň byl tak
ušetřen dramatického vývoje, který zapříčinila zásadní změna společenského
postavení koní v průběhu 20. století. Jen
tak se mohlo stát, že okolní svět po změ-

ně
společenského
systému v Československu užasl nad tím,
jakým klenotem naše
země disponuje.
Je obrovskou zásluhou prvního popřevratového managementu
hřebčína i celé státní
administrativy, že se
podařilo v období divoké privatizace uchránit
kladrubský hřebčín
v původní podobě
a jeho uzákonění
v národní kulturní
památku je něco natolik
výjimečného, že si pravý dosah tohoto činu
teprve uvědomíme.
Mým cílem bude
vybudovat vědomí jedinečnosti NH nejenom
u představitelů našeho
státu, ale především
u celé české i světové
veřejnosti. Prezentace
hřebčína by však nikdy neměla sklouznout
do primitivních forem současného show
bussinesu a měla by vždy respektovat staletou noblesu, která nám byla téměř zázrakem zachována. Pokusím se pokračovat
v úsilí mých předchůdců a chtěl bych, aby
se Kladruby nad Labem staly pro Českou
republiku něčím jako pro Španěly Jerez de
la Frontera, pro Francouze Saumur či pro
Rakušany Spanische Reitschule ve Vídni.
Ministr Petr Gandalovič hovořil o hledání
cest k zajištění prostředků pro NH z EU.
Komplikace způsobila chybná úvaha při
vedení přístupových rozhovorů při našem
začlenění k EU. Obecně se tehdy předpokládalo, že prostředky z EU do zemědělství
budou směřovány pouze do soukromého
sektoru. Nikdo si neuvědomil, že by bylo
možné čerpat peníze i pro zemědělský
podnik v majetku státu. Chápu úsilí minis-

terstva při hledání
cesty k zajištění
finančního toku prostřednictvím Obecně
prospěšné společnosti, ale taková forma je
pro mě zcela nepřijatelná. Zakládalo by to
problémy při mnohakolejném vedení podniku a rozhodování při
investování.
Mojí
základní prioritou je
tedy přispět k nalezení jiné, jednodušší
a zcela průhledné
cesty, jak dosáhnout
na peníze z EU.
Pokud opustíme
finance, které prospějí
především ke zlepšení stavu nemovitého
majetku hřebčína, tak
vedle chovu jedinečného plemene, by si
NH zasloužil výraznější postavení na
českém
žebříčku
turistické atraktivity.
Pokusím se do Kladrub přilákat jak laickou, tak odbornou veřejnost. Pro tu laickou je nezbytné připravit populárně
odborné prohlídky s předvedením výcviku
koní a i s využitím archiválií. V minulosti
se NH zúčastnil stovek akcí, většinou
však mimo NH. Mojí prioritou bude přivést návštěvníky do Kladrub a i mírně
omezit výjezdy mimo NH. Mým cílem je
80 000 – 90 000 platících návštěvníků
ročně. V boji o diváka hrají velmi dobrou
úlohu Jezdecké dny. V těch bych chtěl
určitě pokračovat v rozsahu cca čtyř až
šesti představení ročně.
Získat odbornou veřejnost bude obtížnější, ale i zde se nesmíme úkolu leknout
a Kladruby by se měly postupně stát centrem hipologické vzdělanosti i pro jezdce
a chovatele. Historie místa k tomu poskytuje nejlepší předpoklady.
MVDr. Jaroslav Dražan

Foto: J. Malinovský

Starokladrubskému spřežení patřilo opět zahájení světové výstavy Equitana v sobotu 14. března. Přivezlo i hlavní celebritu slavnostního
ceremoniálu, bývalého ministra zahraničí Richarda Genschera. Ten ve svém projevu vysvětlil, že použil naše spřežení právě pro symboliku toho, že přes Českou republiku před již téměř dvěma desetiletími vstoupila do východní Evropy demokracie.
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DISKUSE

DISKUSE

Ano – stále je to o odbornosti
(reakce na článek JUDr. Staňka z č. 5/2009)
V minulých týdnech
a měsících se prohnala
našimi odbornými periodiky
smršť článků, názorů, příspěvků a více či méně
odborných komentářů
k aktuálním antidopingovým
či lépe řečeno medikačním
kauzám. Poslední článek
z pera, resp. klávesnice
JUDr. Staňka, mě však přiměl reagovat. Nejvíce mě
zaujal nadpis celého článku „Stále je to o odbornosti", ve kterém autor volá po tom, aby v čele
ČJF stanuli ekonomicky a právně erudovaní lidé.
Tleskám této představě. Respektujme prozatím
to, že v čele ČJF stojí lidé, kteří byli řádně
a demokraticky zvoleni členskou základnou a kteří, pokud to situace vyžaduje, konzultují právní
otázky s příslušnými odborníky, ať už jde o právní
oddělení ČSTV, anebo prověřené právní kanceláře. Pokud ale volá JUDr. Staněk po odbornosti,
musím se ohradit proti nepřesnostem a mystifikacím, ze kterých je jeho příspěvek poskládán.
Ad 1) ČOV zamítl odvolání DiK ČJF, o.s.
z důvodu, že bylo podáno neoprávněnou osobou.
V tom má JUDr. Staněk pravdu. Nemá ale pravdu
v tom, že „ČOV konstatoval nesprávnost některých pasáží disciplinárního řádu (DŘ)". ČOV se
zmiňuje pouze o nestandardním ustanovení DŘ
v čl. II, odst. 1, kde je mezi účastníky řízení jmenován i disciplinární orgán. V zápětí ČOV konstatuje, že naštěstí DŘ v čl. IX, odst. 1 správně uvádí, že odvolat se může jen obviněný z přestupku
a dále stěžovatel. Čili ČOV zde deklaruje plnou
funkčnost současné úpravy DŘ. Nevím, jaké
výhrady vznáší JUDr. Staněk proti DŘ, o čemž
píše ve svém článku a hlavně nevím, kde je vznáší. Hojné publikování subjektivních právních názorů na stránkách časopisů a plamenné projevy na

konferencích jsou jistě chvályhodné, ale na ČJF
bohužel nikdy nedorazil od JUDr. Staňka žádný
návrh na úpravu současné legislativy.
Ad 2) Přestože nejsem svojí odborností právník, dovolím si tvrdit, že názor JUDr. Staňka, že
rozhodnutí zvláštní odvolací komise ČJF je
neplatné, protože jejím členem byl jeden z členů
DiK (konkrétně Ing. J. Kuška), je slušně řečeno
silně zavádějící. JUDr. Staněk má pravdu, že čl.
I.11 hovoří o tom, že z projednávání je vyloučen
ten, kdo rozhodoval o případu na nižším stupni.
Pokud by ale dočetl až k bodu č. 16 stejného
článku, zjistil by, že členem zvláštní odvolací
komise je automaticky generální sekretář a dále
jsou do ní losovaní dva zástupci komise příslušné
disciplíny, dva členové Rady, jeden člen Výkonného výboru a …. jeden člen disciplinární komise.
A hned následující bod č. 17 hovoří zcela jednoznačně o tom, že v případě zvláštní odvolací
komise již není možné navrhovat vyloučení jejích
jednotlivých členů. Toto ustanovení do DŘ nevložili neerudovaní lidé ve vedení ČJF, ale právní
kancelář, která DŘ vytvořila a pokud s ním JUDr.
Staněk nesouhlasí, mohl toto ustanovení už dávno rozporovat. Nicméně tak neučinil, a tak
v zájmu dodržení legislativních postupů nezbývá
nic jiného, než se tímto ustanovením řídit, dokud
zůstane v platnosti. Aspoň v tomto se mnou bude
jistě pan JUDr. Staněk jakožto vystudovaný právník souhlasit. Mimochodem námitku proti tomuto
ustanovení nevznesl ani předseda rozhodčí komise ČOV JUDr. Gerhardt Bubník.
Závěrem bych chtěl jenom uvést, že přestože
je zejména JUDr. Staňkem neustále napadána
současná podoba DŘ, ve skutečnosti byl případ
s naším nejúspěšnějším skokovým jezdcem podle
této právní normy v průběhu čtyř měsíců uzavřen,
přičemž bylo využito všech opravných prostředků.
Samozřejmě celkový výsledek řízení a udělený
trest neuspokojí nikdy všechny a tento výsledek
jednak nelze očekávat, ale hlavně není cílem.
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Cílem je uložení trestu, který bude mít povahu
represivní, tak jako preventivní (DŘ čl. III, bod 4.).
Za podstatné považuji, že současný DŘ umožnil,
aby celý případ byl plynule procedurálně v brzké
době uzavřen a tím splnil svůj účel. Tím nechci
tvrdit, že je dokonalý. Průběžně je a i bude
v budoucnosti upravován podle aktuálních poznatků. Těším se na chvíli, kdy místo fabulací na stránkách tiskovin předloží JUDr. Staněk návrh na
úpravu současné legislativy, jak umožňují Stanovy
v čl. IV., odst. 3.2.c), aby se tak jimi orgány ČJF,
o.s. mohly začít fakticky zabývat namísto dopisování si přes veřejná média.
Ing. F. Lomský, 16. 03. 2009
Reakci Františka Lomského musím k bodu
1) doplnit. ČOV v kritice zmiňovaného článku
II DŘ nehovoří pouze o „nestandardním ustanovení”, ale uvádí formulaci „DŘ svazu
nestandardně a z odborného právnického hlediska jednoznačně nesprávně ve svém čl. II,
odst. 1 uvádí, že disciplinární orgán je „účastníkem řízení”...”.
K bodu 2) pak jen dodejme, že Jaroslav
Staněk nám všem vysvětlil absurditu našeho
DŘ. Ten na jedné straně objektivně podjatou
osobu z projednávání odvolání vylučuje a na
druhé straně jej do Zvláštní odvolací komise
přímo jmenuje. Pokud takový paragraf do
našeho DŘ vložila erudovaná odborná instituce, mám o kvalitě její práci, po Staňkově
vysvětlení, pochybnosti.
Jaroslav Staněk jako právník a člen ČJF
zcela legitimně poukazuje na odborné nedostatky našich zákonů. Spíše než vyzývat
k předložení jeho legislativních návrhů jezdecké federaci, bych očekával od legislativní
komise ČJF reakci na takovou kritiku. Ta by
měla Staňkovy výtky buď vyvrátit a nebo se
řešením pojmenovaných problémů neprodleně zabývat. Nic nebrání legislativní komisi aby
Staňkovy statě vnímala právě jako „aktuální
poznatky“ a všichni ostatní jako tolik potřebnou iniciativu členské základny.
C.N.

SPORT

REPORTÁŽE

Sportovní
kalendáﬁ

Druhý předváděcí den u Müllerů v Pardubicích-Mněticích byl podle účasti diváků opět
velmi úspěšný. V sobotu 14. března zde předvedli 13 hřebců, kteří budou celou připouštěcí
sezonu působit na této inseminační stanici. Díky různorodosti plemen nabízí středisko
hřebce mnoha chovatelům. Poslední termín, při kterém si chovatelé mohou nabídku společnosti ERC Mnětice v rámci přehlídky prohlédnout je neděle 29. března od 13:00. Do
Mnětic se pro sezónu 2009 z Hradištka u Sadské přesunul i plavák ALOIS (Ascot), kterého
si dobře pamatujeme z našich kolbišť s Martinem Šoupalem. Další informace najdete na
http://www.muller-equine.cz/

Nabitá sezóna
na Mělníku
Jezdecká sezóna se naplno rozeběhla
i na kolbišti JK Mělník. Zde se jako každý
rok téměř nepřetržitě soutěží jak ve skocích, tak drezuře. Volné víkendy jsou téměř
stále zaplněny hobby soutěžemi a každý
měsíc se zde pořádají i Zkoušky základního výcviku. Každý, kdo chce opět využít
kolbiště na Mělníku k soutěžním či výcvikovým účelům, nalezne kompletní informace
o programu areálu na www.jkmelnik.cz

Pony liga začíná
Prvním kvalifikačním kolem startuje
v sobotu 28. března sedmý ročník seriálu
Pony liga tradičně v hale v Herouticích.
Seriál bude mít letos devět kvalifikačních
kol po celé republice. Dvě kola jsou na
Moravě a novinkou je zářijové kolo v Pardubicích při výstavě Koně v akci. Pravidla
seriálu jsou stejná jako v minulých ročnících. Závodí se opět ve třech kategoriích,
dvě jsou pro pony, třetí kategorie nazvaná

Teenager je určena pro jezdce do 21 let
na velkých koních. V sobotu 28. března na
halových závodech v Herouticích jsou
vypsány kromě soutěží započítávaných do
seriálu také další rámcové soutěže i pro
mladé koně nebo začínající jezdce. Vrcholem závodů je Jarní cena Heroutic pořádaná od roku 1994 na stupni -L-. Veškeré
informace a přihlášky na www.ponyliga.cz
a www.heroutice.cz
JK SKL Trojanovice pořádal 14. března
druhý ročník halových hobby soutěží spřežení. V soutěži jednospřeží zvítězil J.
Minarčík (JK Loučka) před J. Petřekem (JK
Zubří) a domácím M. Strnadlem.
Ve dvojspřeží se představilo šest jezdců.
Nejlepší byl Z. Žákovčík - LUKA a LUNA
(Stáj ŽAKO Býškovice). Druhý skončil P.
Holešovský - DINO a ROSE (JK Chotěbuz)
a třetí J. Juraň st. - DOMINIK a MARAFON
(Manon Nábytek).
Po závěrečném dekorování se spokojení soutěžící rozhodli jako dárek k nedávným narozeninám svěřit jedno ze spřežení do rukou hlavní organizátorce Ivetě Biolkové (foto).
-jge-
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3.4.
Opava - Kateřinky
ZM-L
3.4.
Přední Kopanina
D/L-TT
4.5.
Borová
D/Z-S + pony
4.-5. 4. Zduchovice
ZM-L
4.-5. 4. Brno - Veveří
ZM-S
4.-5. 4. Opava - Kateřinky
ZM-S
5.4.
Miklov
D/Z-S
11.4.
Opřetice
ZM-L
11.4.
Poděbrady
ZM-S
11.4.
Plzeň - Bory
ZM-L
11.4.
Děčín
ZM-L
11.-12. 4. Borová
ZM-S + pony
11.-12. 4. Pardubice
C/ZK-ZK + pony
12.4.
Mělník
D/Z-L
12.4.
Dražka
Z-S + pony
12.4.
Hradec Králové
Z-S
12.4.
Mikulov
ZM-L
12.4.
Loštice
ZM-L
16.-19.4. Kladruby nad Labem
CAI-A 1/2/3, P2
17. 4.
Ostrava - St. Bělá
ZM-L
17.-19.4. Mělník
D/6-L
17.-19.4. Martinice
ZL-ST
18. 4.
Praha - Komořany
D/Z-ST
18. 4.
Borová
R
18. 4.
Frenštát p. Radhoštěm V/A-D
18.-19. 4. Zduchovice
ZM-ST
18.-19. 4. Stará Boleslav
ZM-S
18.-19. 4. Most
Z-ST
18.-19. 4. Pardubice
C/ZK-L
18.-19. 4. Brno-Veveří
ZM-ST
18.-19. 4. Ostrava - St. Bělá
ZM-ST
19. 4.
Praha - Císařský ostrov D/L-T
Převzato z www.cjf.cz

Foto J. Gebauer

Prodej sena a slámy v kulatých balících
průměr 130 cm. Doprava v okolí Prahy
možná. Tel: 605 263 590
vést jak řešit konkrétní problém. Zajištěno je ustájení,
ubytování i stravování pro jezdce. Po skončení každodenní
práce pokračuje soustředění
diskusí o problémech u videa.
Info a přihlášky na
www.heroutice

Výsledky

Foto J. Bělohlav

K. Nováková na WING (Pardubice) byla nejúspěšnější v hobby skákání do 60 cm, kterým
ve středu 11. března zahájili
sezónu na pardubickém závodišti. Hoby středy se nyní
konají v Pardubicích až do
8. dubna. Zájemci si mohou
podrobnosti nalézt na:
www.pardubice-racecourse.cz

Soyer
v Herouticích
Pro velkých úspěch lednového
soustředění
opakují
v Herouticích třídenní akci
s belgickým trenérem Denisem
Soyerem. Soustředění bude 3.
- 5. dubna a jezdci se mohou
přihlásit na konkrétní lekce.
V nabídce jsou individuální lekce drezury či skokové drezury,
či skupinové skokové práce.
Lekce se dají i kombinovat.
Trenér Denis Soyer je schopen
na většině koní názorně před-

Frenštát p.R. 7.3. -Z- (100 cm)
pro děti a juniory (28) 1. Šalek FATIMA 7 (Dagmar Šalková - Oxer),
2. K. Matušková - BEL BEL (TJ Sn.
Frenštát p.Radh.), 3. K. Ministrová LETOR (Mariánov), ostatní (15) 1. J.
Urban - EL PASO, 2. J. Urban - HEIDY 2 (JK Rakon Kojetín), 3. R. Doležal - CAPLAN (JK Hřebčín Suchá),.
stup. obt. do 110 cm (58) 1. L. Přikrylová - LEONA 4 (Stáj Derby), 2.
J. Gračková - SYMPATICA (TJ Sn.
Frenštát p.Radh.), 3. O. Janásová JAGGA (JK Dolní dvůr Wrobel Lhotka). Kofola Pohár žen -ZL- (52) 1. K.
Krhutová - TERCIER (TJ Sn.Frenšát
p.Radh.), 2. L. Strnadlová - ATLANTA 12, 3. A. Kubová - CADETKA
(obě Stáj SKL Trojanovice).
Císařský ostrov 7 - 8. 3. -Z(41) 1. Bubníkova - CHRIS 2 (JK
Consorta), stup. obt. do 110 cm
(58) 1. Kotroušková -MANON 3
(Stáj Tara o.s), stup. obt. do 120
cm (29) 1. Charvátová - VIGORA 1
(JS Strážiště), 2. Szitášová - PINK
PANTHER 12 (JK Dance and
Jump), 3. Charvátová - RYZLINK 1
(JS Strážiště), -S*- (9) 1. Jakuša GREACE-Z (JK Všemily), 2. Charvátová - VIGORA 1 (JS Strážiště),
3. Doležal - JOCCO-T (Český jezdecký klub), stup. obt. do 110 cm
(22) 1. Nahodilová - JUST A DREAM (Ital CE.KA), -L*- (33) 1. Veselovská - KLÍVIE (JK Hřebčín
Suchá), 2. Nahodilová - JUST
A DREAM (Ital CE.KA), 3. Pařenica
- CORLANDO VAN KOEKSHOF
(Audit Sulice), stup. obt. do 130
cm + žolík (27) 1. Matunová RHAPSODY (JK Hlaváč), 2. Chelberg - LORDANOS (JS Císařský
ostrov), 3. Chelberg - LACANDOR
(JS Císařský ostrov), -ST*- (13) 1.
Jakuša - GREACE-Z (JK Všemily),
2. Charvátová - VIGORA 1 (JS
Strážiště), 3. Šafrata - CHARLIE 11
(JK Louňovice).

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
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

V hale v jezdeckém areálu Panská Lícha ve dnech 20. - 21. února a následně 15. - 16. března trenoval 25ti násobný drezurní mistr
Maďarska a současný trenér Šárky Charvátové Gyulla Dallos.
Součástí treninku byl v sobotu 14. března i seminář na téma
„klasická cesta výcviku”. Následující dva
HYGIENICKÉ STELIVO
dny proběhly 35
minutové intenzivní
PRO KONĚ
lekce jednotlivých
JRS
Česká
a Slovenská republika
jezdců, ve kterých
uplatňoval Gyulla J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
Dallos především
preciznost cviků jako tel.: 326 538 100-1
základní stavební fax: 312 671 219
jednotku
dalšího
výcviku. Akce byla mobil: 724 756 220
finančně podpořena
602 155 312
i Českou jezdeckou
federací.
tierwohl@jrs.cz
Ivana Maršálková

Firma Ledecký nabízí velkoobjemový
sklápěcí vozík pro stájníky

Naše zakázková
kovovýroba dále nabízí
výrobu vnitřních
i venkovních boxů,
vrat, přístřešků atd.
Jsme pružní a máme
dobré ceny.
Kontakt:
info@kovoledecky.cz
tel.:326 911 109
fax.: 326 911 568

● objem korby 300 l
● snadno ovladatelný i jednou rukou díky pevnému
rámu
● snadné vyložení nákladu
pomocí sklápěcí korby
s uchem
● náklad nevypadává díky
vysokým bočním stranám
● kola jsou vyrobena z tvrdé gumy, a proto je vhodný i do špatného terénu
a bahna
● vhodný pro přepravu
sena, slámy, pilin a hnoje
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