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

zbývá 76 dní!

Lamborghini v Hradi‰tku
Jezdecká společnost Equinenter vstoupila na naši scénu před třemi lety a zatím
dokazuje, že ani krize ji neodradí od pořadatelských ambicí. Veškeré pořadatelské
aktivity jsou doposud svázány s areálem
jezdecké školy Equus Kinský v Hradištku
u Sadské a pro letošní rok připravila společnost Equinenter čtyři halové závody pod
společným názvem Elite Tour. Všechny
jsou svázány s luxusními značkami vozů
a první, spojená se společností Lamborghini, se konala v neděli 29. března. Závody
se tak staly závěrem letošní halové sezóny.
Program obsahoval čtyři soutěže. zahajovalo se na výšce 110 cm a vyvrcholením
byla Cena Lamborghini úrovně -ST*-. Součástí celého dne byl i doprovodný program,
který bavil publikum. To se již naučilo do
Hradištka chodit a v průběhu dne se
všechny volné plochy v okolí střediska
zaplnily vozy a všechna místa v hale, která
má bohužel divácky velmi omezenou kapacitu byla zaplněna.

Středisko v Hradištku se dobudovává
postupně. Zázemí pro důležité hosty je
v hale již na velmi slušné úrovni, ale diváků
se sem vejde jen okolo tří stovek.
V plánu je i výstavba další haly. Teprve
s tímto prostorem se povýší halové závody
v Hradištku na skutečně evropskou úroveň,
protože soutěžit na povrchu v kryté jízdárně a opracovávat v dešti a blátě postrádá
sportovní logiku.

Z Hradištka až na ME?
Konkurence se do Hradištka sjela velmi
slušná a opět nechyběl ani mohutný tým ze
severní Moravy ze stáje Mustang Lučina.
V jeho čele byl pochopitelně Zdeněk Žíla,
který přivezl do středních Čech i zprávu
o tom, že stáje v průběhu zimy opustil
CARLOS, který byl prodán do Švédska.
Navíc s vysokým sportem skončil i LE
PATRON. Ten se bude nadále věnovat
svým plemenným povinostem a ve sportu
se bude objevovat již jen v nižších soutě-

Dvojice Jan Zwinger - CARTOUCHE
(Mustang Lučina) má ambici na ME
žích. Jedničkou pro letošní rok tak pro
Zdeňka Žílu zůstává Kůň roku 2008 PINOT
GRIGIO.
Ze stáje v Lučině do Hradištka dorazil
také junior Jan Zwinger, který se pro
sezónu 2009 stal jezdcem koně CARTOUCHE. Jan Zwinger působí ve stáji
Mustang již od léta roku 2008. Letošním
cílem nové dvojice je nominace na ME
juniorů, které se koná v holandském
Hoofddorpu ve dnech 2. - 5. července.
Kvalifikační podmínky pro nominaci jsou
FEI stanoveny a v podstatě je pro juniory
nezbytné absolvovat úspěšně CSI s jednou nebo dvěma hvězdami, včetně Velké
ceny. Jan Zwinger s takto zkušeným
koněm bude pro český juniorský tým velmi
výraznou oporou a tak budeme výkony
dvojice pečlivě sledovat.

Výborný Kincl

Vítězem třetího ročníku Lamborghini Praha Parkur Cup se stal v Hradištku Jiří Papoušek
na STAKKATA (JO Srnín). Exkluzivní vozy nechyběly ani tentokrát. Před vlajkovou lodí firmy Lamborghini společně s Jiřím Papouškem jsou i organizátoři závodů ze společnosti
Vera Michal Špaček a Pavel Bělohradský a za firmu Lamborghini Janka Horečná.

Prvním vítězem dne se stal Jiří Papoušek na BROOKE (JO Srnín). I další jména
za vítězem (J.Luža, M. Šoupal, Z. Žíla,
J. Zwinger) naznačila, kdo bude držet sportovní taktovku dne.
Ve druhé soutěži (-L*- na čas) startovalo
56 dvojic a nejrychlejší byl Martin Šoupal
s CORNADA-K (Geofin Equitana) před
Ludvíkem Jandourkem na CASTELON
Karsit (Stáj Karsit) a Zdeňkem Žílou s EL
PASO II.
(Pokračování na str. 2)
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který byl v loňské sezóně v nejtěžších
soutěžích včetně reprezentace nováčkem, se ukázal v nejlepším světle a rozhodně se na něho můžeme letos těšit.
(Dokončení ze str. 1)
Nakonec se rutinovaným
výkonem
z vítězství radoval Jiří
Papoušek na STAKKATA před Ludvíkem
Jandourkem s CASIO
KARSIT (Stáj Karsit)
a Jiřím Lužou na
LAND REBEL-S (Stáj
Schneider). Spokojena mohla být i sedmnáctiletá Veronika
Krátká na JANPE
SPEEDY MM ze Zduchovic, která skončila
čtvrtá před Josefem
Pařenicou na TOZEPPE (Audit Sulice).
Pozorní pořadatelé
tak mají za sebou
letošní jarní premiéru
a mohou celou sezónu
pracovat na odstranění všech chybiček
před hlavním těžištěm
Elite Tour, která
pokračuje soutěžemi
Bentley Praha Parkur
Cup, Aston Martin Top
10 Cup a Audi Christmas Masters v říjnu až
Josef Kincl startoval v -ST*- na CASCAR a po rozeskakování prosinci letošního
skončil devátý
roku.

Lamborghini ...

Parkury Ludvíka Jandourka nedělaly
této společnosti žádný problém. Naznačila to již soutěž -L-, kde dokončilo 29 dvojic bez trestných bodů. Možná stavitelé
podcenili úroveň jezdců, či nechtěli na
začátku sezóny příliš koně zatížit. To se
dá pochopit. Cestou, jak eliminovat
zástupy bezchybných výkonů, je např.
zpřísnění časového limitu. Bohužel ani
v soutěži úrovně -S*- se to však nestalo.
Za své tak vzal pořadatelský záměr bystrého tempa soutěží. Ten chtěli organizátoři zajistit v prvé řadě omezením počtu
startujících a pak i v předposlední soutěži
vypsáním finálového kola pro deset nejlepších dvojic. Čáru přes rozpočet jim
udělalo 25 čistých výkonů a tak se z finále stalo rozeskakování, zkomplikované
pravidlem, že ve finále startují jezdci od
nejhorších k nejlepším. I finálové kolo
zvládlo 14 koní bez trestných bodů
a vítězství si odnesl další zástupce severní Moravy Josef Kincl na GREAY ROSE
z Horymas Horní Město. Josef Kincl patřil
ke skutečně nejlepším jezdcům odpoledne. Svoji výkonnost potvrdil i v závěrečném -ST- a všechny jeho výkony zasluhují pochvalu.
Na druhém místě za Josefem Kinclem
skončila Jana Perníčková na bělce JASNOST (JK Heroutice) před Jiřím Papouškem se STAKKATA. Ten opět startuje za
jezdecký oddíl Srnín a se svými koňmi přesídlil ze stájí Michala Kukačky do střediska
Martina Vítovce.

STAKKATA je ve formě
K vrcholu dne soutěži -ST*- nastoupilo
20 dvojic. Opět se základní kolo hemžilo
bezchybnými výkony a ty neovlivnil ani
poněkud kluzký povrch, který vedl i k jednomu pádu. Naštěstí tentokrát vše
dopadlo dobře.
Do rozeskakování soutěže postoupilo
devět dvojic. Vedle zmiňovaného Josefa Kincla, který se rozeskakoval na
CASCAR, zaujal především CANON
PMax s Jaroslavem Jindrou. CANON,

Bude CSIO?
Česká jezdecká federace je postavena
před další závažný úkol. Firma Golem,
reprezetovaná Luďkem Novotným, se
v termínu stanoveném smlouvou (31. března 2009) rozhodla nevyužít své opční právo na organizaci důležitých mezinárodních
závodů v České republice, mezi které patří
především CSIO. Firma Golem tak současně oznámila, že za vyvrcholení svých organizátorských aktivit považuje rok 2008
s ME juniorů a mladých jezdců v Praze
a další mezinárodní závody již nebude
pořádat. Týká se to i CSIO 2009, které tak
nemá zatím organizátora. Před ČJF nyní
stojí úkol buď ve velmi krátkém termínu
nalézt jiného partnera nebo letošní CSIO
zrušit.

Las Vegas
za dveřmi
Poslední skoková i drezurní
kvalifikace západoevropské ligy
Světového poháru před finále
v Las Vegas,
byla 19. - 22.
března v malebném holandském
městě s’Hertogenbosch. To
patří mezi nejstarší nizozemská města a jeho středověké centrum si
stále udržuje duch svého historického
dědictví. Je zde nejstarší holandský most,
postavený ve třináctém století a impozantní
je právě rekonstruovaná gotická katedrála
z roku 1220. Ve městě se narodil i přední
světový malíř 15. a 16. století Hieronymus
Bosh.
Jezdecké discipliny ve zdejší Brabantské
hale mají čtyřicetiletou tradici a mezi diváky
se těší obrovské popularitě.

SATCHMO versus SALINERO
Drezurní soutěže začaly ve čtvrtek úlohou GP, ve které zvítězila největší domácí
hvězda Anky van Grunsven, která poprvé
od olympijského triumfu předvedla 15letého hanoverána IPS SALINERO (Salieri)
78,255%, před svou životní konkurentkou
Isabell Werth s hnědákem SATCHMO
(Sao Paulo) 77,149% a třetí skončila
domácí reprezentantka Adeline Cornelisen
s 12letým PARZIVAL (Jazz) 74,979%.
Úlohou Světového poháru je ale GP
KÜR a ten se jezdil v sobotu. Do posledního místečka zaplněná hala a prvotřídní
konkurence, to byl rámec velkolepého
představení. Na startu se představilo patnáct konkurentů ze sedmi národů. První
z favoritů, domácí olympionik Hans Peter
Minderhoud se 14letou ryzkou EXQUIS

Nejistý Liberec
Podobnými úvahami se zabývá i nováček na domácím organizátorském poli
Tomáš Pochop z firmy Bohemia Public
Relation, která měla ambici uspořádat
v prosinci halové závody v Liberci. I zde
zatím není dostatek partnerů, a tak je
i vstup Liberce do jezdecké halové sezóny
vážně ohrožen.

Rudolfův pohár
podle plánu
V Národním hřebčíně v Kladrubech nad
Labem si konečně oddychli, protože přípravy na první mezinárodní závody sezóny
2009, byly deštivým předjařím velmi ohroženy. Nyní se však všechno rozeběhlo na
plné obrátky a v Kladrubech všechno stihnou. CAI-A pro jednospřeží, dvoj i čtyřspřeží a dvojspřeží pony se koná ve dnech
16. - 19. dubna a zatím je do Kladrub přihlášeno téměř 90 spřežení. Vedle našich
jezdců to jsou i účastníci z Německa,
Maďarska, Rakouska, Polska, Itálie, Švýcarska, Slovenska a Belgie.
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Foto K. Dvořák

Isabell Werth na SATCHMO zaslouženě
zvítězila na domácí půdě svých největších
konkurentů

ZE ZAHRANIČÍ

ZE ZAHRANIČÍ

NADINE má dobře sestavený KÜR a jezdil
velmi aktivně. Jeho úsilí bylo oceněno
79,00% a to stačilo na páté místo. O stupínek výš skončila německá reprezentantka
Monica Theodorescu s 11letým ryzákem
WHISPER 128 (Welt Hit I) s výsledkem
79,40%. Překvapivě třetí skončila největší
favoritka, právě na IPS SALINERO Anky
van Grunsven. Přes veškerou snahu byl
její výkon nepřesvědčivý, byl znát půlroční
výpadek a SALINERO zrovna neprožívá
své hvězdné období. V nájezdu do piruety
vypadl z obratu a náhle přešel do klusu.
Anky to potom komentovala: „Musela jsem
ho opět sestavit a udělat piruetu znovu.
Protože jsem náhle byla na opačné straně
arény, rozhodla jsem se udělat traverzálu,
ale to už jsem podle hudby místo toho
měla dělat další piruetu. Nemohu očekávat,
že se dá vyhrát bez patřičné rutiny, ale
odpočinek jsme oba potřebovali.“
Na druhé místo se bojovným výkonem
prodrala domácí Adelinde Cornelissen
s ryzákem PARZIVAL. Předvedla nový
KÜR na hudbu z opery Parzival a její výkon
byl ohodnocen 82,50%. Vrcholem soutěže
bylo vystoupení Isabell Werth s 15letým
hanoveránem SATCHMO. Ten, jak se zdá,
zcela zapomněl na výpadek, který ho postihl při piafování v Hong Kongu. Naopak
z něj vyzařovalo porozumění a ochota ke
spolupráci. Úloha byla velmi harmonická
a ocenili to nejen holandští diváci, ale i rozhodčí: 84,15%. „Samozřejmě, že jsem neočekávala, že dnes vyhraju“, řekla Isabell
ve zjevné narážce na neustálý konkurenční
boj Německo versus Holandsko, umocněný vždy domácím prostředí konkurentů.
„Nicméně, já to zkusím vždycky a SATCHMO, je ve velmi dobré formě. Šel fantasticky a já jsem na něj opravdu pyšná.“

Neznámý známý Daniel Etter
Skvělou atmosféru měly také skokové
soutěže. Ani letos nechyběl honební derby

Foto K. Dvořák

Švýcar Daniel Etter s vestfálským valachem PEU A PEU zvítězil v GP v s’Hertogenbosch

Foto K. Dvořák

Adelinde Cornelissen - PARZIVAL
parkur, během kterého cválali jezdci křivolakým koridorem mezi restauracemi na
opracoviště a zpátky, zatímco je diváci sledovali na kostce zavěšené u stropu a zajímavé byly také soutěže pro nastupující
holandskou jezdeckou generaci.
V neděli se odehrála nelítostná bitva čtyřiceti adeptů o poslední pohárové body.
Domácí stavitel Louis Konickx postavil
technický kurz s dvěma výraznými chytáky.
V polovině parkuru často padala branka ve
tvaru jízdního kola, s tenkou hranatou barierou na rovném háku a těžká byla i poslední řada se stacionátou s malou vodou a na
čtyři cvalové skoky trojskok s krátkou první
distancí. Přesto, i když to tak zpočátku
nevypadalo, se do rozeskakování dostalo
jedenáct jezdců.
Rozeskakování dramaticky gradovalo
a zvítězil až ten poslední jezdec. Domácí
publikum nažhavil hned první startující
Jeroen Dubbeldam s novou akvizicí
10letým BMC VAN GRUNSVEN WHISPER (Querele) 0/38,73. O vteřinu rychlejší
byl Steve Guerdat s 13letým hřebcem
TRESOR (Papillion Rouge). Skvělý byl
Ludger Beerbaum, na kterém bylo hodně
znát jak je pro něj, po nedávném vyřazení
z A týmu Německa, postup do Las Vegas
důležitý. S 12letým běloušem COUPE DE
COEUR (Calido I) skončil pátý po výsledku
0/37,89. O dvě desetiny rychlejší byla švýcarská amazonka Christina Liebherr
s holandským hnědákem L.B. NO MERCY
(Libero H) 0/37,68. Do finále se také probojoval třetím místem Michael Whitaker
s 15letou PORTOFINO (Habsburg)
0/37,62. Zopakovat zdejší loňské vítězství
hodně chtěla dvojice Marcus Ehning SANDRO BOY (Sandro) 0/37,45 a už se
zdálo, že se jí to podaří. Všem ale vypálil
rybník švýcarský reprezentant Daniel Etter
s obratným vestfálským valachem PEU
A PEU (Polydor). Po riskantní jízdě stlačil
čas na 0/35,93 a po právu zvítězil. „Je
vždycky hezčí, když vyhraje Marcus
Ehning a Michael Whitaker, než někdo
nepříliš známý“, řekl s úsměvem na tváři
Daniel Etter po svém vítězství, „možná teď
budou znát i mě.“ Jeho skromnost však
rozhodně není na místě a potvrzuje to
i konečné druhé místo v celkovém pořadí
letošní západoevropské ligy.
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Konečné pořadí západoevropského
Světového poháru: 1) Gerco Schröder
(NED) - 78, 2) Daniel Etter (SUI) - 65, 3)
Edwina Alexander (AUS) a Marcus
Ehning (GER) - 64, 5) Albert Zoer (NED)
- 63, 6) Steve Guerdat (SUI) - 62, 7)
Thomas Velin (DEN) - 56, 8) Jos Lansink
(BEL) a Rutherford Latham (SPA) - 54,
10) Ludo Philippaerts (BEL) a Rodrigo
Pessoa (BRA) - 49, 12) Meredith Michaels - Beerbaum (GER) - 48 (kvalifikovaná
vítězka), 13) Jessica Kürten (SUI) a Lars
Nieberg (GER) - 47, 15) Helena Lundbäck (SWE) a Mikael Forsten (FIN) - 45,
17) Ludger Beerbaum (GER) - 44, 18)
Ben Maher (GBR) - 43, 19) Michael Whitaker (GBR) - 42, 20) Marco Kutscher
(GER) - 41.
Prvních devatenáct jezdců je přímo kvalifikovaných do finále, Marco Kutscher je
náhradníkem. Finále ve skoku i v drezuře
bude 15. - 19. dubna v Las Vegas.
Kompletní výsledky najdete na
http//www.indoorbrabant.com
Václav K. Dvořák s’Hertogenbosch

Drezurní patnáctka
pro Las Vegas
Známy jsou již i dvojice drezurního finále.
FEI oznámila, že v Las Vegas budou
soutěžit: obhájce titulu: 1. Anky van
Grunsven - IPS Painted Black (NED),
a z částí Světového poháru - Západní
Evropa dále: 2. Isabell Werth - SATCHMO nebo WARUM NICHT FRH (GER),
3. Adelinde Cornelissen - PARZIVAL
(NED), 4. Hans Peter Minderhoud EXQUIS NADINE (NED), 5. Monica Theodorescu - WHISPER (GER), 6. Jan
Brink - BRIAR (SWE), 7. Jeannette Haazen - NARTAN (NED), 8. Minna Telde DON CHARLY (SWE).
Z části - Střední Evropa: 9. Michael Rapcewicz - RANDON (POL), z části Pacific:10. Heath Ryan - REGARDEZ MOI
(AUS), ze Severní Ameriky: 11. Steffen
Peters - RAVEL (USA), 12. Ashley Holzer POP ART (CAN), z Jižní Ameriky a Asie:
13. Marco Bernal - DIAMORE (COL). Dvě
divoké karty (FEI Wild Card) pak získali
Američané 14. Leslie Morse - KINGSON
(USA) a 15. Jan Ebeling - RAFALCA
(USA).

DISKUSE

DISKUSE

Vyšetřování skončilo, zapomeňte!
V Jezdci č. 6/09 reaguje v článku „Ano stále je to o odbornosti“ generální sekretář
ing. Lomský na mé četné výtky k právní
úrovni vnitřních norem ČJF, především
Stanov a Disciplinárního řádu (DŘ). Velmi
si toho cením, neboť je to první reakce oficiálního představitele vrcholných orgánů
ČJF na vznášenou kritiku. Spíše jsem však
očekával, že již mnohem dříve vstoupí do
vzrušené veřejné diskuse např. k tématu
kauzy A. Opatrného Výkonný výbor, neboť
ten je podle Stanov jediný oprávněn podávat oficiální výklad vnitřních řádů ČJF.
Očekával jsem především stanovisko předsedy legislativní komise, který vzhledem ke
své mnohaleté praxi v dané funkci, měl
nejen právo, ale i povinnost uvést věci na
pravou míru. To se však nestalo. Vrcholné
orgány zřejmě čekaly, jak situace dopadne, aby mohly být po válce generálem.
S povděkem tedy vítám alespoň reakci
generálního sekretáře. Vítám ji, přestože
jsem přesvědčen, že se měli vyjádřit především funkcionáři, kteří jsou ve funkcích
již mnoho let. V průběhu let tak měli
možnost nejen ovlivňovat úroveň vnitřních norem, ale měli by mít i zkušenosti
normy aplikovat a zpětně na základě
těchto zkušeností povinnost příslušné
normy kultivovat.
Na mé připomínky tedy reagoval jak
věkem, tak zkušenostmi nejmladší z garnitury vedoucích funkcionářů.
Vzhledem k formě stanoviska se ale
musím k názorům ing. Lomského vyjádřit.
Uznávám, že konfrontace názorů toho, kdo
právo nestudoval, s názorem toho, kdo
právo přednáší na vysoké škole, není rovnocenná. Z důvodu tedy více edukativních,
než jiných, se chci ke stanoviskům ing.
Lomského vyjádřit.
Předně je zřejmě mojí velkou pedagogickou chybou, že i po obsáhlém vysvětlení
rozdílu mezi objektivním a subjektivním
důvodem vyloučení z rozhodování, jsou
ještě tací, kteří tento rozdíl nepochopili. F.
Lomský totiž směšuje důvod vyloučení příslušné osoby podle odst. 11 a podle odst.
17, přestože právě v těchto dvou odstavcích se jedná přesně o rozdílnost obou
pojetí vyloučení. Podle odst. 11 je příslušná
osoba vyloučena z objektivních důvodů
a podle odst. 17 ze subjektivních důvodů.
Jedná se tedy o naprosto rozdílné druhy
vyloučení, které není možné směšovat.
Odst. 17 je opět vážným nedostatkem
právní úrovně DŘ. Totiž tento odstavec
hovoří o tom, že „je-li sestavena zvláštní
komise, není možné navrhovat vyloučení
jejich jednotlivých členů“. Zde měl "zákonodárce" jistě na mysli vyloučení ze subjektivních důvodů, tedy z podjatosti, neboť
vyloučení z objektivních důvodů, tedy ze
zákona, není třeba navrhovat. To platí
objektivně, ze zákona.
Přesto formulace odst. 17 je nesprávná,
neboť je-li někdo vyloučen z důvodu podjatosti, tak je to reálný fakt, který činí rozhodování orgánu neobjektivním a nikoliv
nezávislým. A chce-li „soudce" vystupovat
jako nezávislý, musí rozptýlit i tu nejmenší
pochybnost o své objektivnosti, tedy podjatosti. A to odst. 17 nežádá, což je vážnou
vadou, a jistě to je potenciální důvod ke
vznášení opravných prostředků stranami.
V našem konkrétním případě A. Opatrného však byl porušen odst. 11, tedy byl
porušen zákon, a proto rozhodnutí příslušného orgánu je nezákonné, a proto
neplatné.
Pokud jde o stanovisko ing. Lomského
ke konstatování ČOV o tom, zda DiK měla
právo podat odvolání, uvádí toto na pravou

míru již komentář vydavatele. Ten, na rozdíl od
ing. Lomského, cituje
celé stanovisko ČOV.
Podle něho je "jednoznačně nesprávné označovat disciplinární orgán
jako účastníka řízení."
Samozřejmě. Podle teorie práva je účastníkem
řízení ten, o jehož právech a povinnostech se
rozhoduje. Není jím tedy
orgán, který rozhoduje.
Pokud, jak píše ing.
Lomský, text DŘ konsultovali "příslušní odborníci
ČSTV a prověřené právní kanceláře", mám i já
o jejich odbornosti
pochybnosti.
Z vyjádření ing. Lomského však jsou podstatné jiné, možná méně důrazně vyřčené
okolnosti.
Za prvé je to uspokojení orgánů ČJF
z vlastní práce a úrovně právních dokumentů. Jak píše ing. Lomský, „za podstatné považuji, že současný DŘ umožnil, aby
celý případ byl plynule procedurálně v brzké době uzavřen, a tím svůj účel splnil".
Ano, v rámci vnímání práva v ČJF je to jistě
pravda. Že však ve všech fázích tohoto
procesu byl porušen předpis nebo obecná
právní zásada, jak jsem o tom již psal, to
zřejmě nikomu nevadí. A on předpis nebyl
porušen jen v tomto případě, ale i v řadě
jiných, jak jsem o tom také již psal. Avšak
orgány ČJF jsou se svou prací spokojeny.
Proto ten nadpis mého článku, převzatý
z názvu jednoho italského filmu popisujícího italské praktiky v právu, tedy „Vyšetřování skončilo, zapomeňte!" Kdo ten film
viděl, ví, o čem mluvím.
Za druhé je mi Františkem Lomským
vytýkáno, že jsem nepřeložil orgánům ČJF
návrh na úpravu současné legislativy. Ano,
ing. Lomský je mladý člověk, avšak již ne
zas tak mladý, aby nemohl zaznamenat
např. můj článek v Jezdectví č. 11/04
s názvem „Slouží DŘ opravdu jezdecké
veřejnosti?", kde jsem konkrétně uváděl
své výtky k jednotlivým ustanovením DŘ.
Věřím, že v té době se již ing. Lomský jezdectvím vážně zabýval a že uvedený článek četl. Jestli ne on, tak ho jistě četli ti
mnozí představitelé ČJF, především členové legislativní komise. Ti již v té době byli
a dosud stále jsou členy příslušného orgánu. Reakce na tento článek (a na řadu dalších od té doby) nebyla žádná.
Možná, že jsem měl předpokládat, že
členové orgánů ČJF odborné časopisy
nečtou, a měl jsem své připomínky zaslat
dopisem. Nabyl jsem však dojmu a v průběhu času jsem v tom utvrzován, že o mé
názory orgány ČJF nestojí. Byl jsem totiž
v r. 1998 Konferencí zvolen za člena legislativní komise a podílel jsem se, troufám si
tvrdit, rozhodující měrou na vypracování
návrhu nových Stanov ČJF.
V r. 2000 výsledek více než roční práce
legislativní komise Rada ČJF smetla ze
stolu a Konferenci předložila svoji vlastní
versi Stanov, která byla prakticky původním zněním. Tento návrh byl Konferencí
přes mé mnohé výtky k jeho textaci schválen. Od té doby byly Stanovy několikrát
změněny. Tyto změny se přibližují mé versi
Stanov a jsem přesvědčen, že i současné
znění bude brzy opět změněno směrem
k návrhu, který jsem předkládal již před
cca 10 lety. Škoda těch deseti let.
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Protože jsem však kritizoval postup předsedy legislativní komise, který nikterak neprotestoval proti smetení dvouleté práce legislativní komise Radou, byl
jsem ing. Metelkou
z komise odvolán. Z toho
činím závěr, že orgány
ČJF o moje názory
nestojí, a proto je publikuji v odborném tisku,
pokud je mi k tomu dána
možnost.
Lze tedy jen doufat,
že závažné zásahy do
práv členů, které
v poslední době DiK
učinila, přimějí delegáty
Konference k aktivnějšímu vnímání obsahu
právních norem ČJF
a že si vynutí i přehodnocení přístupu orgánů
ČJF k této věci. Ve
svých článcích jsem jim
k tomu jistě dal řadu
podnětů k zamyšlení.
Přesto jsem k dalšímu vývoji v této
oblasti skeptický. Kdo totiž sám problém
nevnímá, ten ho také obvykle nevyřeší.
A to platí v ČJF nejen o oblasti právních
norem (viz seriál „Co bude dál?").
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.
Pokud má některý z čtenářů pocit, že
problémy jsou na stránkách Jezdce diskutovány stále dokola, není daleko od
pravdy. Základním důvodem této opakující se diskuse je však Staňkem v úvodu
připomínaná apatie ze strany našich nejvyšších představitelů. Na stránkách
Jezdce již více než rok vznášejí diskutující koncepční připomínky k budoucnosti
ČJF. Při moderování této diskuse mě
nejvíce zaráží, že pouze výjimečně se
členové VV ČJF nechali do diskuse
vtáhnout a většinou až po silném naléhání. Bohužel v těch několika výjimečných případech se však téměř vždy
uchýlili k obecným frázím, odhalujícím
buď neschopnost protiargumentace či
nedostatek argumentů.
Na stránkách Jezdce demonstrovala
řada autorů a členů ČJF svoji aktivitu
a přednesla řadu nápadů. To, že chybí
reakce ze strany představitelů ČJF,
nahrává právě k apatii a pocitu zmaru.
C.N.

Novinky ještě
do Konference
Ve středu 18. března proběhlo v Praze
na Strahově zasedání VV ČJF. Obsáhlý
zápis z jednání naleznete na stránkách
ČJF www.cjf.cz
Problematiky Stanov a Disciplinárního
řádu se týká několik bodů. Projednáván byl
návrh ing. Milana Theimera, který na základě nejnovějších zkušeností navrhl dvě
zásadní změny. Za prvé odpovědnost za
koně u osob mladších 18 let převést na
trenéra a toho povinně uvádět v průkazu
koně, a za druhé povinnost majitele koně
být členem ČJF. Oba návrhy VV ČJF
nedoporučil, ale o důvodech tohoto nedoporučení zápis nehovoří.
Důležitý je však bod č. 24, který uvádí,
že ing. Jan Metelka a ing. Milan Theimer
byli pověření připravit návrh novelizace
Disciplinárního řádu. Spojili jsme se s Milanem Theimerem a ten nám potvrdil, že
předběžný termín vyhotovení novelizace je
15. duben a že návrh nového DŘ by měla
stihnou projednat Konference ČJF, která je
na programu 29. dubna v Humpolci.

ZPRÁVY
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Světový seriál
Dance and Jump
mládeže ve skocích Czech Junior Cup
Ve dnech 9. - 12. března se ve francouzpodruhé
ském Deauville konalo zasedání I. a II. sku-

piny států FEI, do které patří i ČR. Za ČJF
se zúčastnil prezident ČJF ing. Jaroslav
Pecháček a tlumočnice A. M. Kolářová. Na
tomto zasedání informoval zástupce turecké
jezdecké federace o vyhlášení Světového
seriálu mládeže ve skákání, který má zkratku SIEC. Organizátoři předpokládají, že
země, které se do systému přihlásí, vypíšou
na třech vybraných závodech ve své zemi
soutěž týmů. Nejúspěšnější celek s výkonností minimálně 130 cm pak bude vyslán na
finále, které uspořádá Turecká jezdecká
federace.
VV ČJF pověřil manažera skokové komise
vybráním tří závodů, na kterých by bylo možné týmovou soutěž uspořádat a i předběžným průzkumem výkonnosti našich jezdců.

Co není povoleno je zakázáno
Na zasedání zazněla i informace o jednání
komise “pro čistý sport”, která je reakcí na
stále se opakující problémy s nedovolenou
medikací koní. Vedle celé řady návrhů (školení komisařů pro opracoviště, odběr vzorků
všem koním umístěných na prvních třech
místech, zákaz činnosti až na čtyři roky), byl
generálním sekretářem FEI nastíněn nový
směr v přístupu k nedovoleným látkám. FEI
vydá seznam látek , které budou povoleny
k ošetření koní. Všechny ostatní látky budou
automaticky považovány za doping. Kompletní zápis z jednání v Deaville naleznete
jako přílohu zápisu VV ČJF ze dne 18. 3. na
www.cjf.cz

V sobotu 2. května bude v Brně společně s osmým ročníkem Českého skokového
poháru zahájen i druhý ročník Dance and
Jump Czech Junior Cup.
Stejně jako v loňském roce, i v tomto
ročníku přijal záštitu nad seriálem Dance
and Jump Czech Junior Cup předseda
senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka.
Stejný zůstává i způsob hodnocení
a bodování. Podobný zůstává i způsob
výher, kdy budou výherci jednotlivých kol
vyhrávat poukazy v hodnotě 10 000,- Kč
na 1. místě, 5 000,- Kč na místě druhém
a 3 000,- Kč na místě třetím.
Tyto poukazy však nebudou na dovolenou, ale budou platit na výběr zboží
z obchodní sítě Dance and Jump. Poukazy
budou platit šest měsíců od okamžiku výhry.
Novinkou bude výhra v každém kole pro
ošetřovatele vítězného koně, kdy ošetřovatel
vítězného koně obdrží v každém kole box od firmy Veredus,
plný výrobků této prestižní firmy, a to v hodnotě 4 050,- Kč.
Další novinkou bude, že
vítěz každého kola obdrží kromě poukazu na zmíněných
10 000,- Kč i exkluzivní revoluční podsedlovou dečku Tecno Air Pad od firmy Equiline
v hodnotě 5 000,- Kč.
Umístění na 4. a 5. místě
obdrží věcné ceny od partnerů
DJ Czech junior Cupu, kterými

jsou například takové firmy jako Euro-star,
Eskadron, Fleck, Sergio Grasso, Farnam,
Schockemöhle, Veredus, Leovet a další.
Pro finále jsou připraveny poukazy na
nákup zboží v síti Dance and Jump v hodnotách 30 000,-, 20 000,- a 10 000,- Kč
a další věcné ceny pro první pětici jezdců.
Bude to nejen výbava na koně od výše
zmíněných firem, která bude obsahovat
například i skokové sedlo pro vítěze, ale
i výbava pro jezdce, obsahující například
vysoké jezdecké boty od Sergio Grasso.
Konkrétní výčet cen můžete najít na
www.danceandjump.cz

Ještě v hale
Poslední halové závody ve skokových
soutěžích, před přechodem na otevřená
kolbiště, pořádal 29. března pro pony
i koně JK Trojanovice. V soutěži -ZL- startovaly třicet čtyři dvojice. Po rozeskakování
zvítězila Zuzana Švihorová na DUX 1 (JK
Epona Jistebník) před D. Solkovou s JENY
(JO Velká Polom) a T. Šalkovou na GOLD
WIN (Dagmar Šalková - Oxer).
-jge-

Vítězka hlavní soutěže v Trojanovicích Zuzana Švihorová
- DUX 1 (JK Epona Jistebník)
Celkem 25 jednospřeží, 12 dvoj a čtyři čtyřspřeží dorazila 21. března do slatiňanské haly. Zde skončil letošní
zimní seriál “halovek” spřežení. Hlavní kategorii opanovali
starokladrubští koně a Jiří Nesvačilové. Otec, startující za
Favory Team Benice (vlevo dole), zvítězil a syn Jiří (vlevo)
za Národní hřebčín skončil druhý. S větším odstupem pak
dokončil domácí Martin Hejl před Leošem Císařovským
(JK Trojan). I ve dvojspřeží byl první Nesvačil, tentokrát
syn Radek (TJ Hřebčín Slatiňany - vpravo dole) a v jedničkách vyhrál Pavel Drbohlav z JK Pamela Bylany.
Foto Romana Němcová
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Pony liga po sedmé
Prvním kvalifikačním kolem začal
v sobotu 28. března sedmý ročník seriálu
Pony liga pro jezdce do 21 let nejen na
pony, ale i na koních. Zahájení seriálu proběhlo tradičně v hale v Herouticích při Jarní
ceně Heroutic. Na startu se sešla početná
startovní pole, nechyběli ani jezdci ze
severní Moravy.
Seriál se jede letos na 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. Soutěží se ve třech kategoriích. Dvě
jsou pro pony, třetí nazvaná Teenager je
určena pro jezdce do 21 let.
V jednotlivých kategoriích v prvním kole
zvítězili: Pony liga pro děti do 12 let - Petra
Boháčová na TARA (JK Delta) před Marií
Hrudkovou s PEGAS 12 (JK Mělník) a třetí
Sárou Roušalovou na FEŠÁK IWT(JS
Opatrný).
V otevřené kategorii Pony Extraliga pro
jezdce na pony do 16 let získala první místo Johanka Březinová na LORD FLORIMA
(JK Redmill) před Ivanou Hronovou
(MAXIMO COPILOT (JS Opatrný) a Petrou Miletínovou s loňskou „koňskou“ hvězdou finále Extraligy běloušem LORINEM
(JK Heroutice).
V poslední kategorii - Teenager zvítězila
domácí Jana Perníčková s LA ZARRAS
T Biofaktory před loňskou vítězkou Kamilou Kupcovou na KONTRAST (ARS
Č.Budějovice) a další domácí Natálií Karasovou na VICA-B.
Vrcholem závodů byla Jarní cena Heroutic (-L) pořádaná od roku 1994. Již počtvrté
za sebou zvítězila Jana Perníčková, tentokrát v sedle klisny HEIDI. Druhé místo získala Chiara Szitášová na PINK PANTHER
(JK Dance a Jump) před Marií Petrmanovou na BABETA (Stáj Preláta).
Kompletní výsledky naleznete na
www.ponyliga.cz a www.heroutice.cz

Fitmin
ve Zduchovicích
Jezdecký areál Zduchovice zahájí o víkendu
4. - 5. dubna sezónu prvním kvalifikačním kolem
seriálu pro děti, juniory, mladé jezdce a pony Fitmin Junior Channel Star.
Pro sezónu 2009 čekají účastníky seriálu Fitmin Junior Channel Star drobné změny. V prvé
řadě se jedná o změnu bodovaných soutěží pro
kategorii D. Junioři a mladí jezdci budou sbírat
kvalifikační body v soutěžích stupně -L- a -Sa finále se odehraje v rámci dvoukolové soutěže
-L**+S**-. Ve stejném duchu byla zvýšena úroveň pro kategorii C - děti 12 -14 let - kvalifikační
kola na úrovních -ZL- a -L**- s finále -ZL+L**-.
Další novinkou jsou soutěže pro pony hodnocené na styl, jejichž patronem je webový server
Equichannel. V rámci kvalifikačních kol vždy
bude minimálně jedna soutěž pro pony hodnocena na styl. Cílem je odměnit děti za korektní
jezdecký projev.
V rámci seriálu budou rozděleny finanční
a věcné ceny v celkové hodnotě téměř 306 000,-.
Mimo ně čekají jezdce i speciální ceny. Např.
opět cena pro Absolutního vítěze kvalifikačních
kol (jezdec, který nasbíral nejvíce kvalifikačních
bodů bez rozdílu kategorií a bez kumulování bodů
z pony soutěží a soutěží s koňmi). Tu v loňském
ročníku získala Karolína Hájková a svoji cenu
(víkendový pobyt v pařížském 4* hotelu v Disneylandu letecky) si užila na konci února.
Jinak bude i letošní seriál určen čtyřem kategoriím jezdců (jezdci na pony kat. S, A a B do 12 let,
jezdci na pony kat. B od 13 do 16 let, děti na
koních ve věku 12 - 14 let a junioři a mladí jezdci).
Kvalifikace proběhnou ve Zduchovicích ve
dnech 4. - 5. dubna, 23. - 24. května, 5. - 6. července a 5. září. Finále bude letos 6. září.

Sportovní
kalendáﬁ
24. 4.
Praha - Cís. ostrov
Z-L
24. 4.
Hřibojedy - Hvězda Z-L + pony
24.-26. 4. Nebanice
D/Z-TT + pony
24.-26. 4. Praha - Cís. ostrov
Z-ST
24.-26. 4. Praha - Přední Kopanina D/L-T
24.-26. 4. Opřenice
ZM-S + pony
25.4.
Nymburk - Komárno
ZM-L
25.4.
Mažice
ZM-L
25.4.
Ústí n.L.
Z-L
25.4.
Brno - Soběšice
D/Z-T
25.4.
Hranice na Moravě Z-L, D/Z-L
25.4.
Horka n. Moravou
R
25.4.
Děpoltovice
ZM-ST
25.4.
Tlumačov
V/A-D
25.-26. 4. Trojanovice
ZM-S + pony
26.4.
Uherčice
ZM-S
26.4.
Brno - Veveří
D/Z-S
26.4.
Humpolec
ZM-L
30.4-3. 5. Zduchovice
CSI P/CH/J/Y + do 25 let
30. 4.
Opřenice
Z-L
Převzato z www.cjf.cz
Prvním vrcholem závodů bude týmová soutěž
(v družstvu max. dva mladí jezdci či jedci do 25
let) s výškou 130 cm a dotací 45 000,- Kč. Stejnou dotaci pak má i nejvyšší soutěž - Velká
cena (GP St. Norbert) pro juniory, mladé jezdce
a jezdce do 25 let do 140 cm. Celkově mají
pořadatelé pro účastníky soutěží připraveno
230 000,- Kč + věcné ceny pro soutěže dětí.
Závody jsou součástí kvalifikací pro ME a rozpis i program soutěží naleznete na www.konezduchovice.cz

Svatý Norbert mezinárodně

Rozcvička v Abano Terme

Mezinárodní závody CSI P/CH/J/U25/Y pro
pony, děti, juniory, mladé jezdce a jezdce do 25
let, které jsou na programu ve dnech 30. dubna
až 3. května ve Zduchovicích nesou název CSISaint Norbert.

Tým stáje La Boheme Zduchovice má však
před domácím CSI ještě naplánován další
výjezd na důležitý turnaj. Ve dnech 10. - 13.
dubna se chystá na CSIO CH/J/Y/P do italského
Abano Terme.

Okolo 750 diváků přišlo 7. března na X. Jihočeskou přehlídku plemenných koní do Zemského hřebčince Písek. Chovatelé si mohli prohlédnout plemenné hřebce při předvedení na ruce, v jezdecké čtverylce, pod dámským sedlem, nebo ve volném pohybu po hale. Součástí
programu bylo oblastní kolo skákání ve volnosti čtyřletých klisen, ukázka čtyřspřeží shetlandských pony, či přirozená komunikace
s koněm.
Další přehlídku pořádá Západočeský chovatelský svaz. V náhradním termínu 5. dubna proběhne Jarní přehlídka plemenných koní ve
Svržně na Domažlicku. Program začíná v 11.00 hodin. Na fotu vlevo Jan Mašek a hřebec LOMBARD 1, vpravo Petr Lomský na PRZEDSWIT Libor.
M. Kůstková

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407
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SPORT
Foto J. Bělohlav

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
Ve středu 1. dubna se na
závodišti v Pardubicích konalla třetí Hobby středa.
Po týdenní přestávce způsobené nepříznivým počasím se
na pískovém kolbišti Dostihového závodiště skákalo.
Program tvořily opět čtyři
soutěže od 60 cm až do 110 cm.
Informace na
www.pardubice-racecourse.cz

Sportovní stáj
u Prahy
přijme ošetřovatele(ku)
koní a traktoristu
(místnost na přespání
zajištěna).
tel: 605 263 590
lubos@stajvondracek.cz

Výsledky
Heroutice 28. 3. -ZLPA- na styl 1.
Hrudková – PEGAS 12 (JK Mělník),
stupň. obt. do 100 cm 1. Svobodová –
HEATHROW (Stáj Maksa, Nepoměřice), ponyhandicap -LP- 1. Boháčová –
TARA 16 (JS Delta o.s.), -SPB- 1. Březinová – LORD FLORIMA (JK REDMILL), -ZL- 1. Perníčková – LA ZARRAS-T (JK Heroutice), -L- 1. Perníčková
– HEIDI 1 (JK Heroutice), 2. Szitášová –
PINK PANTHER 12 (JK Dance and

Jump), 3. Petrmanová – BABETA 1 (Stáj
Preláta).
Trojanovice 29.3.
stupň. obt. do 60
cm (13) 1. Blažková - LÍZA 1 (JK Trojanovice), -ZLP- handicap (25) 1. Mžiková - FANY 6 (JK Trojanovice), -LPhandicap (25) 1. Kubrická - BOHEMIA
WILD BOY (Sport.stáj Kubrický), -ZM(7) 1.ex equo Holý - MANO KINSKÝ
(JK Hřebčín Amona), Strnadlová ENJA (Stáj SKL Trojanovice), Dulavová
- JANKA 1( JK Valašsko), stup. obt.
do 100 cm - děti a junioři (23) 1. Kubrická - BOHEMIA WILD BOY (Sport.
stáj Kubrický), ostatní (22) 1. Jajtnerová
- KASTANĚTA (Sport. stáj-Hermelín
klub Nový Jičín), -ZL- (34) 1. Švihorová
- DUX 1 (JK Epona Jistebník), 2. Sol-

ková - JENY (JO Velká Polom), 3. Šalková - GOLD WIN (Dagmar Šalková Oxer).
Hradištko 29.3. 3. ročník Lamborghini Praha Parkur Cup stupň. obt. do
110 cm + žolík (44) 1. Papoušek J. BROOKE (JO Srnín), -L*- (56) 1. Šoupal - CORNADA-K (Equiteam), 2. Jandourek - CASTELON Karsit (Karsit), 3.
Žíla - EL PASO II (Mustang), -S*- (41) 1.
Kincl - GREA ROSE (TJ JO Horymas),
2. Perníčková - JASNOST (JK Heroutice), 3. Papoušek J. - STAKKATA (JO
Srnín), -ST*- (20) 1. Papoušek J. STAKKATA (JO Srnín), 2. Jandourek CASIO Karsit (Karsit), 3. Luža - LAND
REBEL-S (Stáj Schneider), 4. Krátká JANPE SPEEDY MM (Bohemia Zduchovice), 5. Pařenica - TOZEPPE (Audit
Sulice).

Dražba se vrací do Pardubic
Tentokrát pro koně všech plemen
V českých aukčních síních se v posledních měsících lámou rekordy.
Zatímco prodeje obrazů Františka Kupky a Toyen se postaraly o palcové
titulky svými mnohamilionovými cenami, loňská dražba koní v Pardubicích se mohla pochlubit rekordní sumou zaplacenou v Česku za dostihového koně. Vydražení roční klisny Siran za 620 000 korun se stalo velkou událostí podzimu a pořadatelé Dostihový spolek a.s. a Janda
Bloodstock na ni chtějí navázat.
Další ročník Středoevropské dražby anglického plnokrevníka se bude na
nejslavnějším českém závodišti konat opět v pátek před Velkou pardubickou. Poprvé však dražební kladívko bouchne už 9. května při První aukci
koní v České republice.
Dražby sportovních koní v Písku byly před rokem 1989 vyhlášené
a prošly jimi stovky koní. "Bohužel od té doby mnozí příznivci koní zapomněli, že dražit se můžou nejen angličtí plnokrevníci," konstatuje spolupořadatel Tomáš Janda.
"V Česku je momentálně registrováno přes 65 000 koní a jarní dražby se
může zúčastnit každý z nich. Dražba slibuje o to pestřejší podívanou, že je
otevřena všem koňským kategoriím od plemenných hřebců a klisen až po
mladé koně a odstávčata.
Dražby jsou všude ve světě nedílnou součástí koňského průmyslu a vítanou možností prezentace chovatelů a stájí. Konfrontace prodávajících
a kupců přináší férové, tržní ceny. "Na dražbě s nikým nesmlouváte, nabízíte jen cenu, kterou jste za koně skutečně ochotni dát." dodává Janda.
Pardubice chtějí z obou svých dražeb udělat pravidelnou součást kalendáře koňských akcí, jejich podoba závisí hlavně na odezvě koňařské veřejnosti. Loňská dostihová dražba všem zúčastněným připomněla, jak podmanivým divadlem koňská dražba může být, zároveň se pořadatelům podařilo
zaplnit letitou mezeru na tuzemském trhu.
Do své druhé dražební sezony pardubičtí vstupují i se speciálními webovými stránkami obou dražeb. Uzávěrka přihlášek koní do dražby je v pátek
3. dubna. Přihlašovací formuláře, detailní podmínky a dražební řád naleznete na oficiálním webu www.jandabloodstock.cz/drazba.

Jaro s koňmi
Do Lysé nad Labem se v termínu 18. - 22. března sjelo mnoho
diváků a příznivců zemědělství, především pak koní. Již desátým
rokem je výstava Zemědělec spojena s výstavou koní - Jaro s koňmi. Návštěvníkům se představila různá plemena. Největšího zájmu
se dostalo kaskadérské skupině Caballos (Ludvík Novotný, Kristýna Jónová a Zdeněk Procházka). Ti dokázali svým strhujícím divadlem lidi skutečně zaujmout.
K. Návojová

Foto K. Návojová
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