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Disciplinární ﬁád novû
Od 1.ledna platí v české jezdecké legislativě dlouho očekávaný nový Disciplinární
řád a Veterinární pravidla. Oba dokumenty
jsou již téměř měsíc na internetových
stránkách ČJF. O základní přiblížení všech
novinek, se kterými se mohou jezdci
v sezóně 2010 na našich kolbištích setkat
jsme požádali generálního sekretáře ČJF
ing. Františka Lomského:

Ing. František Lomský
„Nerad bych porovnával předchozí
a současný Disciplinární řád (DŘ), protože
se jedná o úplně nový dokument, do kterého byly vtěleny nové poznatky nabyté
během platnosti předchozího DŘ. Autorem
současného DŘ je JUDr. Petr Toman, který odvedl obrovský kus práce. Chtěl bych
mu na stránkách Jezdce poděkovat a zdůraznit, že vše bylo pro ČJF, o.s. uděláno
bez nároku na honorář.
V souvislosti s novým DŘ bych rád upozornil na několik důležitých prvků:
- Disciplinární řízení může být vedeno

s fyzickými i právnickými osobami.
- V celé škále disciplinárních trestů
zůstává nejvyšším trestem vyloučení člena.
Členství lze obnovit nejdříve po třech
letech.
- Kvůli nejednoznačnému výkladu podja-

tosi byla zrušena zvláštní odvolací komise
a případné disciplinární řízení se postupuje
od sboru rozhodčích na závodech přes
oblastní výbor a disciplinární komisi až
k Výkonnému výboru, příp. Radě ČJF, která je nejvyšší instancí. Podjatosti členů se
pak speciálně věnuje čl. 16 DŘ. Celou filosofii nového DŘ by Vám však jistě nejlépe
osvětlil autor DŘ JUDr. Petr Toman.
(Pokračování na str. 2)

Lipsko se těší na Partner Pferd
Ve čtvrtek 21. ledna bude na veletržním
výstavišti v LIpsku zahájen další ročník
výstavy Partner Pferd, se kterým je již přes
deset let spojeno i konání Světového poháru zápodoevropské ligy.
Stejně jako v loňském roce bude na programu vedle špičkových skokových soutěží
i vrcholná drezura a voltiž.
Program všech čtyř dní doplní i tři úrovně amatérských soutěží od 115 cm až do
140 cm.
Čeští fanoušci budou nejvíce zvědavi na čtyřspřeží starokladrubských běloušů z hřebčína
Favory Benice, se kterým se Jiří Nesvačil
zúčastní svého druhého kola Světového poháru.
Jak nám sdělila manažerka hřebčína
v Benicích Romana Krausová, pětice koní
dorazí do Lipska v průběhu středy a všem
v Benicích velmi záleží na tom, aby se druhý start ve SP vydařil. Před dalším startem
ve SP jsme Romaně Krausové položili
otázku: Po zahajovacím startu v Budapešti jste nám sdělila, že nejlepší jezdci
mají pro halová vystoupenáí speciální
spřežení menších, obratných a velmi
rychlých koní. Nechystáte takové spřežení i v Benicích?
„Zatím nic podobného nepřipravujeme.
Naše první tři vystoupení ve Světovém
poháru bereme jako součást a výsledek
naší soustavné práce a chceme i představit náš starokladrubský chov. Koně, kteří
vyhrávají v halách jsou v zásadě velmi obyčejní. Na můj vkus jsou příliš intenzivně
a krátkodobě zatíženi. V podstatě jsou použitelní jen pro tyto soutěže. A to není cesta,
kterou bychom se chtěli vydat.”

Vedle Jiřího Nesvačila bude ČR reprezentovat ještě Lukáš Klouda ve voltiži
a k amatérským skokovým soutěžím získaly pozvání Šárka Čapková, Dominika Turková a Adéla Půlpánová.
Letošní ročník bude pro organizátory
v Lipsku poslední zkouškou před příštím
finále SP. To se, ve skocích i drezuře,
uskuteční v Lipsku ve dnech 27. dubna až
1. května 2011.
Podrobnosti naleznete na: www.engarde.de

Foto: R. Němcová

Jiří Nesvačil při zahajovacím startu SP
2009/2010 v Budapešti

Předplatné pro rok 2010
Sedmnáctý ročník zpravodaje Jezdec je opět u konce a s tím přichází informace o předplatném pro rok 2010. Stejně jako v minulých letech si můžetespolu
s předplatným pro rok 2010 zaplatit i 13. Jezdeckou ročenku. Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2010, včetně poštovného se nemění
a i přes procentní nárůst DPH a zůstává pro čtenáře v ČR 569,- Kč resp. 696,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně
Slovenska, zaplatí v roce 2008 1190,- Kč a ke čtenářům v zámoří bude putovat Jezdec za 2190,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Oproti jiným letům zatím nedostáváte složenku na předplatné, protože drtivá většina čtenářů platila v uplynulých letech bankovním převodem. Teprve v následující měsícíh budete na absenci Vaší platby upozorněni složenkou. Pro jistou identifikaci vaší platby uvádějte jméno odběratele ve zprávě pro příjemce.

číslo účtu: 124577389/0800 v.s. 2010
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.
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Disciplinární řád nově
Dokončení ze str. 1
Veterinární pravidla jsou opět především
překladem nových veterinárních pravidel
FEI. Měla již platit od 1. července 2009.
Protože však obsahují řadu národních
dodatků a úprav, které se dlouho diskutovaly, přistoupil nakonec VV ČJF k tomu, že
jejich platnost odložil o půl roku a v praxi
začala platit společně s novým DŘ od
1. ledna 2010.
Text Veterinárních pravidel je velmi rozsáhlý a je součástí Pravidel jezdeckého
sportu.
Pokud bychom se na ně měli podívat
optikou nedávné kauzy s odmítnutím odběru vzorku při antidopingové kontrole,
všechny povinnosti odvolací komise (na
národních závodech není zřízena) jsou převedeny v národní úpravě na sbor rozhodčích.
Velmi důležitá je i informace z čl. 1006
Veterinárních pravidel, kde je uvedeno, že
hlavní odpovědnou osobou je jezdec.
Odstavec o odpovědné osobě umožňuje
určit odpovědné i jiné osoby. Pokud to ale
není z jakýchkoliv důvodů možné, odpovědnost za dodržování Veterinárních pravidel nese vždy jezdec. Odpovědná osoba je
také povinna znát Všeobecná a Veterinární
pravidla. Proto by jejich obsahu měli všichni jezdci věnovat patřičnou pozornost.
Všechny dokumenty naleznete na webu
ČJF www.cjf.cz”
Zde bych se chtěl zeptat, zda nový
disciplinární řád nějak řeší odpovědnost
jezdců za případně udělené sankce
v zahraničí, aby se neopakoval případ,
kdy ČJF, o.s. z našich společných prostředků uhradila za jezdce pokutu, která
se posléze stala nedobytnou?
„Tady je potřeba si uvědomit, že kdokoli
se účastní mezinárodních závodů, čili podniku se statutem CI, je na na tuto akci
v souladu s pravidly oficiálně hlášen ČJF,
o.s. jako reprezentant ČR a ČJF, o.s. tak
za něho v tomto smyslu přebírá odpovědnost. To znamená, že pokud jezdec poruší
antidopingová pravidla, je sankce vymáhána prostřednictvím národní federace. To
platí bez ohledu na to, zda se jedná
o závody úrovně 1* nebo finále Světového
poháru. Přitom sankce mohou být výrazně
vyšší než u nás doma.
Tato odpovědnost ČJF, o.s. se však
netýká startů jezdců na národních soutěžích v zahraničí, kde mohou čeští jezdci
startovat na základě národních licencí (Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko)
nebo na základě hostovací licence (všechny ostatní země). Zde se jedná již pouze
o vztah mezi jezdcem a pořadatelem.”
Dohodu o možnosti startu na národních závodech na základě české licence
stále nemáme s Německem. Je v této
věci něco nového?
„Dohoda s Německou jezdeckou federací není a v nejbližší době nejspíš ani nebude. Stanovisko německé strany je jasné,
jejím argumentem je nevyvážená reciprocita (výrazně vyšší zájem startu českých
jezdců v SRN než naopak). Proto Německo nemá o tuto dohodu s námi zatím
zájem.”
A co se dohodnout pouze s Bavorskou a Saskou jezdeckou federací?
„Tato otázka souvisí s organizační strukturou Německé FN a jezdeckého sportu
v Německu. Tento návrh padl i na posledním zasedání Rady ČJF, o.s. a byl přijat
závěr, ža při nejbližší příležitosti bude tato
otázka osobně projednána se zástupci
Německé strany. “
A jaký je Váš názor na pozastavení
platnosti Progresivního seznamu, který
rozvířil předvánoční diskuse o směru,

JUDr. Petr Toman
kterým se vydá světové soutěžní jezdectví?
„Pozastavení progresivního seznamu
látek je pozitivním krokem, který by měl
uklidnit rozjitřenou situaci, která vznikla po
Valné hromadě FEI vloni v listopadu.
V prvé řadě je potřeba věnovat čas prodiskutování této věci na úrovni národních
federací, což FEI podcenila. Mimo jiné
schválený seznam kolidoval s národní
legislativou některých zemí EU (např.
Francie), což nelze akceptovat. Obecně lze
říci, že evropské federace nepodporují
změkčení pravidel u medikačních látek,
zatímco USA a Kanada jsou více tolerantní.
Např. již dnes povoluje Americká jezdecká
federace na národních závodech větší koncentrace medikačních látek než FEI (např.
15 mcg/ml phenylbutazonu, FEI pouze 8
mkg/ml). Ani v Severní Americe však nepanuje jednotný postoj, jak dokládají víceznačná slova amerického internacionála
George Morrise: "Je mi jedno, co říká FEI.
Nepůjdeme touto riskantní cestou (použití
protizánětlivých látek u soutěžících koní),
dokud si nebudeme naprosto jistí, že pro
každého koně budou platit stejná pravidla".

Stěžejní body nového
Disciplinárního řádu
ČJF, o.s.
Jak již bylo řečeno autorem nového DŘ
ČJF je právník JUDr. Petr Toman a ten se
tak stal i pro čtenáře Jezdce hlavním průvodcem tímto dokumentem. Na úvod našeho setkání vypracoval Petr Toman hlavních
deset bodů, které představují filosofii tohoto dokumentu:
1. Disciplinární řízení již nezahajuje
disciplinární orgán sám z vlastního podnětu (či na základě cizího podnětu kohokoliv), ale vždy stěžovatel - člen ČJF, o.s.
- svou stížností.
Protože disciplinární řízení je vnitřní záležitostí občanského sdružení, je vhodné,
aby na zahájení disciplinárního řízení měl
nárok pouze člen ČJF, o.s. Teprve v okamžiku, kdy jednání člena ČJF, o.s. naplňuje podle názoru jiného člena ČJF, o.s. znaky disciplinárního provinění, je zde
umožněno tomuto členovi podat na jiného
člena ČJF, o.s. stížnost. Stížnost se podává disciplinárnímu orgánu. Pouze podáním
stížnosti tak lze iniciovat disciplinární řízení.
Výjimkou je pouze řízení zahájené sborem
rozhodčích. Pokud se třetí osoba domnívá,
že by vůči určitému členovi ČJF, o.s. mělo
být zahájeno disciplinární řízení, nic nebrání tomu, aby tato osoba podala podnět
k jakémukoliv subjektu, který disciplinární

řízení může zahájit (např. k rukám generálního sekretáře nebo jakéhokoliv jiného člena ČJF, o.s.). Disciplinární řízení lze poté
podáním stížnosti zahájit, shledá-li proto
jakýkoliv oprávněný subjekt důvod. Stěžovatel není účastníkem řízení pouze tehdy,
bylo-li řízení zahájeno sborem rozhodčích.
2. Disciplinární orgán již není v pozici
žalobce a zároveň soudce.
V předchozím disciplinárním řádu disciplinární orgán vystupoval jako žalobce
a soudce v jedné osobě. Tento postup
postrádal nutnou objektivitu, která je v řízení o disciplinárním provinění nezbytná.
Disciplinární orgán je nyní v postavení,
kdy nezáleží na jeho uvážení, zda disciplinární řízení zahájí či nikoliv. Jeho úkolem je
„pouze" z pozice nestranného a nezávislého třetího rozhodnout, zda se obviněný
skutečně disciplinárního provinění dopustil,
jak uvádí ve své stížnosti stěžovatel.
3. Zahájení disciplinárního řízení je
podmíněno složením poplatku ve výši
1 000,- Kč. To neplatí v případě sboru rozhodčích nebo je-li stěžovatelem generální
sekretář či sekretář oblasti.
Stěžovatel je povinen nejpozději do týdne po podání stížnosti zaplatit poplatek za
zahájení disciplinárního řízení ve výši
1 000,- Kč. Poplatek za zahájení řízení se
vrací stěžovateli v okamžiku, byl-li obviněný uznán vinným.
Účelem zavedení tohoto poplatku bylo
odradit chronické stěžovatele od nesmyslných podání a otevřít disciplinární řízení
pouze v případě, že je stěžovatel skutečně
přesvědčen, že došlo k disciplinárnímu
provinění, kterým by se měl disciplinární
orgán zabývat.
4. Snaha co nejvíce zjednodušit disciplinární řízení.
Nový Disciplinární řád vychází z předpokladu, že osoby, kterými jsou disciplinární
orgány obsazeny, mají zájem na co nejrychlejším a nejspravedlivějším rozhodnutí
ve věci. Z tohoto důvodu se nový Disciplinární řád snaží nesvazovat rozhodující
osoby nadbytečnými formálními pravidly,
a umožňuje rozhodujícím osobám postupovat v řízení tak, aby věc byla co nejrychleji
projednána a spravedlivě rozhodnuta (disciplinární orgány tak nebudou nuceny např.
vyhotovovat zápis nebo opakovaně vyzývat obviněného doporučeným dopisem,
aby se dostavil k ústnímu jednání).
Volnost, které se členům disciplinárních
orgánů dostává, je na druhé straně vyvážena vyššími požadavky na tyto osoby,
které za vedené řízení a spravedlivé rozhodnutí odpovídají.
5. Možno rozhodnout i bez jednání.
V současné době se ústní jednání musí
konat pouze tehdy, má-li být přijato rozhodnutí ve věci samé (zprošťující či odsuzující rozhodnutí). I tehdy však může disciplinární řízení proběhnout bez ústního
jednání, pokud s tím účastníci řízení vysloví
souhlas a pokud jejich vyjádření a předložené důkazy umožňují takový postup.
Z uvedeného vyplývá, že ústní jednání
není povinné stadium disciplinárního řízení
a disciplinární orgán tak může rozhodnout
ve věci samé, aniž by byl zatížen nadbytečnými procesními povinnostmi. To však
jen za předpokladu, že předložené důkazy
takovýto postup umožňují.
6. Disciplinární orgán získal nově pravomoc vydávat předběžná opatření.
Disciplinárním orgánům je umožněno,
aby po zahájení disciplinárního řízení prozatímně upravily poměry účastníků řízení
předběžným opatřením, je-li to třeba. Tímto
nástrojem je tak disciplinárním orgánům
umožněno reagovat na konkrétně vzniklou
situaci tím nejadekvátnějším způsobem.
Disciplinárním orgánům se tak dostává
důrazného prostředku k zachování vnitřního pořádku v ČJF, o.s., kterým by však
měly disponovat zdrženlivě a nařizovat ho
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pouze ve skutečně nutných případech.
Vznikla-li by předběžným opatřením škoda,
může se poškozený svých nároků domáhat
u soudu. Soudem přiznané nároky by poté
musela vyplatit ČJF, o.s.
7. Byly upřesněny způsoby rozhodování disciplinárního orgánu a náležitosti
jejich rozhodnutí.
Dosavadní disciplinární řád obsahoval
pouze velmi kusou úpravu náležitostí disciplinárního rozhodnutí. To vedlo k tomu, že
některá rozhodnutí byla stručná až natolik,
že nebyla srozumitelná. Přitom každé disciplinární rozhodnutí musí být především pochopitelné, srozumitelné a přesvědčivé, aby
mohlo být jednak přezkoumáno a jednak aby
bylo jezdeckou veřejností pochopeno.
8. Mění se označení deliktu z „disciplinárního přestupku" na „disciplinární
provinění".
Důvodem změny označení je ta skutečnost, že přestupku se obecně může dopustit pouze člověk a nikoliv právnická osoba.
Ačkoliv v jiných sportovních odvětvích se
"disciplinární přestupek" rovněž objevuje
a mohou se ho dopustit i právnické osoby,
termín "disciplinární provinění" daleko lépe
vystihuje tu skutečnost, že pachatelem
(obviněným) může být i právnická osoba.
9. Peněžité pokuty se zvýšily.
Oproti dosavadním 30 000,- Kč se peněžité pokuty zvýšily na 50 000,- Kč v případě fyzické osoby a 100 000,- Kč v případě
právnické osoby. Peněžitou pokutu vyšší
než 20 000,- Kč však může uložit pouze
Disciplinární komise.
10. Paušální náhrada nákladů řízení
se zvýšila.
Oproti dosavadním 5 000,- Kč až 15
000,- Kč se zvýšila paušální náhrada disciplinárního řízení na 10.000,- až 20 000,Kč. Platit je bude pouze ten, kdo bude
uznán vinným disciplinárním proviněním.
Děkuji Vám za Váš rozbor. Na úvod se
zeptám co bylo pro Vás při tvorbě nového DŘ nejobtížnější?
„Těch sporných záležitostí bylo mnoho. V podstatě v každé části jsem se setkával s otázkou, zda navržená úprava
není příliš přísná či naopak, zda není příliš komplikovaná, kde je hranice toho, co
by měl upravovat disciplinární řád, s tím,
o čem by měli rozhodovat členové disciplinárního orgánu případ od případu dle
svých zkušeností.
I když se to nezdá, snad nejvíce času
jsem strávil přemýšlením nad otázkou podjatosti členů disciplinárního orgánu. Především v souvislosti s kauzou (Alek Pejos
pozn. redakce), jíž se nyní zabývá soud
a kde byla právě tato otázka řešena. Uznávám, že dosavadní úprava disciplinárního
řádu, podle níž členem odvolací komise byl
i člen disciplinární komise, která rozhodovala v prvním stupni, je právně neobvyklá.
Jsem ale přesvědčen, že není v rozporu se
zákonem, i když to tvrdí soud v dosud
nepravomocném rozhodnutí. Nenalezl
jsem totiž zákon, který by to zakazoval
a týkal se občanských sdružení. Ty zákony, které se týkají soudů, správních orgánů
či rozhodců, se totiž netýkají občanských
sdružení.
Původně jsem chtěl do DŘ zakomponovat, že námitka podjatosti nebude vůbec
připadat v úvahu, protože tak lze zkomplikovat až zcela znemožnit jakékoliv disciplinární řízení. V našem jezdeckém společenství se totiž skoro všichni známe a nikdo
není zcela nepodjatý. Nakonec jsem tento
nápad opustil a námitku podjatosti připustil.
Avšak pouze v těch nejkřiklavějších případech. Článek 16 DŘ vylučuje z projednávání a rozhodování účastníky disciplinárního
řízení, příbuzné stěžovatelů nebo obviněných, členy disciplinárních orgánů nižších
stupňů, kteří již věc rozhodovali, a osoby,
které by mohly mít na výsledku disciplinárního řízení zájem.“

REPORTÁŽE
Profesionální sankce
Zastavme se nyní u finančních sankcí. V jejich výši vidím hned několik
rozporů. V prvé řadě je nutné si uvědomit, že případný stěžovatel riskuje
nejenom oněch 1 000,- Kč „vstupního"
poplatku, ale následně i zvýšený paušální poplatek za náhradu řízení.
Nezdá se Vám, že již tato praxe většinu i oprávněných stěžovatelů od
podání stížnosti odradí? Navíc v dnešní době, kdy všeobecně narůstá nedůvěra k soudnictví jako celku?
„Projednání stížnosti je podmíněno
zaplacením poplatku ve výši 1 000,- Kč. To
je ale jediný poplatek, který musí stěžovatel zaplatit. Pokud bude obviněný, na
něhož byla stížnost podána, uznán vinným
ze spáchání disciplinárního provinění, bude
stěžovateli poplatek 1 000,- Kč vrácen.
Stěžovatel jiné náklady neplatí, tedy ani
vámi zmiňované náklady řízení. Ty platí
vždy pouze obviněný v případě, že bude
uznán vinným ze spáchání disciplinárního
provinění, nikdy stěžovatel. I v takovém případě může disciplinární orgán úhradu
nákladů řízení prominout.“
S financemi je spojena i moje druhá
otázka. Ryze amatérským sportovcům,
kteří si celou cestu od počátku svého
vstupu do jezdeckého sportu až na
jezdecké kolbiště hradili sami, může
být předepsána i likvidační finanční
pokuta. Nestačily by pouze nefinanční
sankce?
„Peněžitá pokuty byla součástí i předešlého disciplinárního řádu. Pouze se zvýšila její výše z dosavadních 30 000,- Kč na
50 000,- Kč v případě fyzických osob a na
100 000,- Kč v případě právnických osob.
Určení výše sankce je vždy věcí rozhodnutí
disciplinárních orgánů.
Máte pravdu, že pro někoho je 10 000,Kč likvidační, jiný se takové pokutě vysměje. Stejně je to s trestem zákazu činnosti.
Pro ryzího amatéra neznamená zákaz startů na několik měsíců tak velkou pohromu
jako pro profesionálního jezdce, kterému
bude vadit i jeden měsíc. Všechny tyto
aspekty bude muset pečlivě zvážit disciplinární orgán. Stejně jako dosud.
Na závěr musím ale říci, že sebedokonalejší zákon nedokáže ošetřit všechny
rozmanitosti života. I náš DŘ bude jistě
v budoucnu konfrontován se situacemi,
které si zatím nedovedeme představit.
To je normální vývoj. Vedle dobrých
zákonů je tak nezpochybnitelně nejdůležitějším faktorem člověk, který s předpisem, pracuje.“

Amatéři
a profesionálové
Nový DŘ tak ale opět o něco zvyšuje
rozpor mezi amatérským a profesionálním
pojetím jezdeckého sportu. Je zřejmé, že
s tímto rozporem si ČJF neví rady. To je
ale otázka pro Františka Lomského.
Máte nějakou představu jak do
budoucna řešit narůstající rozpor mezi
amatéry a profesionály na jezdeckých
kolbištích?
„Pokud o tomto rozporu mluvíte v souvislosti s Disciplinárním řádem, pak tuším
z Vaší otázky, že jde o různý dopad jednotlivých trestů na jezdce, kteří disponují jednak rozdílným finančním zázemím a také
je k účasti na soutěžích vedou rozdílné
motivace. To však není věc, která má souvislost přímo s DŘ. Použiji tady jednu analogii. Pokud je někdo přistižen s alkoholem za volantem, jeho trest se také
neodvíjí od toho, zda jde o svátečního řidiče nebo řidiče kamiónu. Stejná dopravní
vyhláška platí pro nezaměstnaného i milionáře. Tyto rozdíly si musí každý řidič
uvědomit dříve, než nastartuje. Vedle toho

je vždy důležitý lidský faktor, čili jak citlivě
dokáže disciplinární orgán určit tíhu dopadu na sankcionovaného jednotlivce a tím
zaručit spravedlnost.
Kromě toho tu je další záležitost. Na
základě jakých kritérií definovat amatéra
a profesionála? Podle zaměstnaneckého
poměru, výše výdělku či výher nebo snad
výkonnosti? Myslím, že v současné situaci
není důvod se touto otázkou zabývat. Rovněž FEI nezná pojem amatéra ve smyslu,
jak ho běžně chápeme my. FEI zná pouze
kategorii „amatér - majitel", která je však
kvůli jejím požadavkům využívána minimálně (např. dotyčný musí být majitelem licence ve 22 letech a později, jezdec musí být
majitelem koně, kterého jezdí, ten však
nesmí být sponzorován, apod.).”
A ještě jedna otázka nakonec. V rozhovoru s Petrem Tomanem zazněla
informace o rozhodnutí soudu. Chtěl
bych se zeptat kolik vede momentálně
ČJF občanskoprávních sporů kvůli disciplinárním řízení a jak si v těchto sporech stojíme?
„Momentálně vede ČJF, o.s. spor pouze s panem Alekem Pejosem, který se
týká rozhodnutí ve věci dělení Východočeské oblasti. U obvodního soudu ČJF,
o.s. spor prohrála a odvolala se k Městskému soudu, protože rozhodnutí obvodního soudu považuje za zmatečné. Soud
totiž vydal v první instanci rozhodnutí,
které se vůbec netýká petitu žaloby a ani
nesdělil, v čem měla ČJF, o.s. porušit
ustanovení vlastních dokumentů, případně uvedl, že ČJF, o.s. porušila ustanovení zákona o sdružování občanů v paragrafech, které se však týkají zcela jiných
záležitostí.”
Děkujeme za rozhovor Cyril Neumann

CSIO a 4JUMP
Tiskovou zprávou bylo oznámeno, že
v pořadatelském týmu letošního CSIO
Poděbrady došlo ke změně. Jednatelé
společnosti Michal Špaček a Karel Coufal
se vzájemně dohodli na rozchodu. Michal
Špaček bude v rámci nově vzniklé společnosti pokračovat v pořadatelství série Elite
Tour v Hradištku u Sadské a Karel Coufal
se stane jediným jednatelem společnosti
4JUMP s.r.o.
Tato společnost bude na základě podepsané smlouvy s ČJF pokračovat v přípravě CSIO 2010.
Každá taková změna zakládá možnosti
spekulací a proto jsme se Karla Coufala
zeptali, zda se změna nedotkne příprav
organizace českého CSIO 2010?
„Příprav CSIO se personální změny ve
společnosti 4jump pochopitelně nedotýkají. Vzhledem k tomu, že jsme na podzim loňského roku poněkud složitě řešili
smluvní vztah s ČJF, došlo k prodlení
v jednání se sponzory. Nechtěli jsme
uzavírat dohody na projekt, který jsme
neměli právně podchycený. Bezprostředně po uzavření smlouvy jsme naše
partnery oslovili. Situace neńí díky stavu
v ekonomických kruzích jednoduchá.
Nicméně jednání o zásadních financích
pro závody pokračují a snad budou tento
měsíc dokončena.
Rád bych vaše čtenáře ujistil, že i nadále děláme vše pro to, abychom CSIO do
Poděbrad přivedli.”
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„Čeští koně” na Žofíně
Galavečer jezdeckého sportu pořádaný
redakcí časopisu Jezdectví na pražkém Žofíně bude mít v pátek 5. března sedmé pokračování. I tentokrát se budou moci anketního
hlasování zúčastnit všichni členové naší jezdecké společnosti prostřednictvím SMS
zpráv. Jak na to, i vše ostatní okolo letošního
„Žofína”, nám prozradil hlavní koordinátor
akce Josef Malinovský:
„Po skončení loňského ročníku to
chvíli vypadalo, že
je budoucnost jezdeckých galavečerů
na Žofíně ohrožena.
Přes
jejich
úspěšnost je každoročně stále větším problémem
získat dostatek
partnerů k podpoře organizace.
Doposud
byly
všechny večery ztrátové a s ohledem na současnou ekonomickou situaci se nedá ani tentokrát předpokládat změna k lepšímu.
To byl důvod, proč jsme další pořádání
zvažovali. Nakonec však zvítězila snaha
o udržení tradice, ke které nás nutí i zájem
veřejnosti. Pevně věříme, že právě ta nás
i letos podrží a opět se podaří Žofín vyprodat.“
Na co se tedy mohou případní zájemci
o vstupenky na jezdecký galavečer těšit?
„Snad nejdůležitější novinkou je celkové
označení akce a s ním spojená nová trofej.
Pozlacených pohárů již mají mnozí jezdci
tolik, že je nemají ani kde vystavovat. Proto
jsme nechali vytvořit originální trofeje, které
zajistí akci novou image. Jsou z českého skla
a znázorňují jediné české plemeno - starokladrubského koně. I proto je jejich oficiální
název Český kůň.
Další výrazná změna je na pozici moderátora.
Tím bude Daniel Čech, kterého čtenáři mohou
znát ze show televizní stanice HBO - Na stojáka!
a v poslední době také z nové internetové televize o koních - EquiTV, jejímž je reportérem.“
Oceňované kategorie jsou stejné?
„Zde nebude žádná změna. Vyhlášeni
budou Jezdci a Koně roku 2009 v drezuře
a skocích. Jezdecké ceny budou předány
i v kategoriích děti, junioři, mladí jezdci
a senioři. První tři skupiny v obou disciplinách
převezmou ocenění v předprogramu v malém
sále. Ten začne již v 18.00 hodin. Ve velkém
sále pak bude program pokračovat od 20.00
hodin. Vedle partnerských kategorií (Český
drezurní pohár, Český skokový pohár a Dance and Jump Czech Junior Cup) bude vyhlášeno i pořadí ČSOB Poháru Jezdectví. Ocenění Jezdců a Koní roku pak bude tradičně
vrcholem všech ceremoniálů.
Oceněné volí, stejně jako v minulosti,
odborníci. Česká jezdecká federace opět
vybrala ve spolupráci s komisemi disciplín šest
desítek odborníků, které doplní několik vybraných hipologických novinářů.
Rozděleni jsou do tří částí. Jedna hodnotí
pouze drezuru, druhá pouze skoky a třetí obě
disciplíny. Porotci vybírají z pětice, resp.
desítky nominovaných v každé kategorii.
Oceněni budou vždy tři nejlepší jezdci (u koní
pouze vítěz).
I tentokrát má možnost hlasovat i široká
veřejnost. Ta volí v každé kategorii tzv. Jezdecký Tip roku 2009 (viz samostatný odstavec).“
A jak bude večer pokračovat po skončení oficiálního ceremoniálu?
„V plesové části večera vycházíme z osvědčených tradicí. K tanci a poslechu bude hrát již
všem dobře známý orchestr Big Band Bonit.
Připraveno je předtančení od taneční školy Astra Praha a v malém sále bude mladší generaci
bavit DJ Ludvík Jandourek. Chybět nemůže ani
vloni úspěšná tombola pod taktovkou společnosti Equiservis. Opět se můžete těšit na desítky hodnotných cen, kterým budou dominovat tři

hlavní. První cenou je díky velkorysosti firmy
Equiservis sedlo Prestige Paris v hodnotě 65
tis. Kč. Druhou nejhodnotnější výhrou bude helma GPA Speed Air za více jak 10 tis. Kč a třetí
uzdečka Passier Marcus Ehning. Poprvé bude
pro návštěvníky otevřen i Rytířský sál v suterénu budovy, kde najdou azyl všichni ti, kteří si
budou chtít v klidu pohovořit.“
A jak je to s cenou vstupenek a kde je
lze objednat?
„Předprodej vstupenek jsme zahájili 5. ledna. Jako v předešlých letech, i tentokrát
najdou na www.jezdectvi.cz plánky s vyznačenými volnými místy. Objednávku lze učinit
prostřednictvím e-mailu (galavecer@jezdectvi.cz), případně telefonicky (222 317 808,
222 317 809). Ceny vstupenek zůstaly stejné
- tedy od 690,- do 990,- Kč ve velkém sále,
od 299,- do 690,- na galerii. Za 390,- Kč pak
bude vstup pouze do malého sálu.
Vstupenky do Rytířského sálu a bez umístění stojí 299,- korun. Při koupi celého stolu
pro 10 osob lze získat do 31. ledna slevu 10
%. Nominovaným jezdcům bude z celkové
sumy za objednané vstupenky odečtena
částka 700,- Kč.“
Děkuji za rozhovor
Cyril Neumann

Pošlete svůj Tip roku!
Prostřednictvím SMS zpráv mohou k anketě Jezdecký Tip přispět svým hlasem nominovaným jezdcům a koním všichni příznivci jezdectví. Vítězové obdrží během slavnostního
večera šerpu s označením "Jezdecký Tip roku
2009". SMS došlé v pořadí 100, 200, 300, 400
a 500 (nezávisle na obsahu zprávy) pořadatelé odmění dvěma vstupenkami na galavečer
a půlročním předplatným časopisu Jezdectví.

Jak hlasovat?
Stačí poslat SMS zprávu se jmény svých
adeptů na telefonní číslo 900 15 08 (jednotné
pro všechny operátory) v následujícím tvaru:
JE mezera ZOFIN mezera DISCIPLINA
mezera TIP atd. (např. JE ZOFIN DREZURA
D01 J02 Y03 S04 K05, nebo JE ZOFIN SKOKY D06 J07 Y08 S09 K10).
Cena jedné této SMS je 8,- Kč včetně
DPH. Maximální počet hlasů z jedné SIM karty (telefonního čísla) je pět. Hlasování již od
31. prosince 2009 probíhá a bude
pokračovat až do 31. ledna 2010.

D03
Kovářová Jana
D04
Krulichová Lucie
D05
Měrková Kateřina
D06
Přikrylová Lucie
D07
Půlpánová Adéla
D08
Šrámek Ondřej
D09
Tměj Jiří
D10
Větrovská Karolína
Skoky - junioři - J
J01
Crnková Nathalie
J02
Doležal Filip
J03
Hronová Ivana
J04
Krátká Veronika
J05
Krulichová Michaela
J06
Skřivanová Petra
J07
Stonjeková Kristina
J08
Strnadlová Lucie
J09
Tomanová Barbora
J10
Zwinger Jan
Skoky - mladí jezdci - Y
Y01
Bittnerová Denisa
Y02
Černá Erika
Y03
Kozák Luboš
Y04
Křivancová Miroslava
Y05
Kupcová Kamila
Y06
Mestenhauserová Kateřina
Y07
Perníčková Jana
Y08
Škuta Martin
Y09
Vondráčková Linda
Y10
Weagová Evelína
Skoky - senioři - S
S01
Jandourek Ludvík
S02
Jindra Jaroslav
S03
Luža Jiří
S04
Opatrný Aleš
S05
Papoušek Jiří
S06
Papoušek Kamil
S07
Roučková Natálie
S08
Skřivan Jiří
S09
Zelinková Zuzana
S10
Žíla Zdeněk
Skoky - koně - K
K01
Canon-P-Max
K02
Careful Franz Josef
K03
Casio Karsit
K04
Cassilius
K05
Cassini#s son-T
K06
Help
K07
Pinot Grigio
K08
Ronaldo-S
K09
Titan R.S.
K10
Winston-G

Adepti na Jezdce
a Koně roku 2009
Drezura - děti - D
D01
Klimešová Tereza
D02
Marešová Barbora
D03
Matoušková Markéta
D04
Rosická Kateřina
D05
Rousová Kateřina
Drezura - junioři - J
J01
Bohuslávková Michaela
J02
Brodová Sofie
J03
Hanzlová Markéta
J04
Holasová Anežka
J05
Kotyzová Kamila
Drezura - mladí jezdci - Y
Y01
Habásková Michaela
Y02
Krčmářová Soňa
Y03
Lagínová Michaela
Y04
Skripová Zdenka
Y05
Soustružníková Lucie
Drezura - senioři - S
S01
Jančářová Ema
S02
Křemenová Daniela
S03
Sigismondi Fabrizio
S04
Vášáryová Hana
S05
Žižková Karolína
Drezura - koně - K
K01
Athos 7
K02
Darwin
K03
Chamberlain
K04
Charles Charming
K05
Richmond
Skoky - děti - D
D01
Chlanda Miloš
D02
Klímová Teresa

Vyhlášeni budou opět i nejlepší jezdci v Poháru Jezdectví. V loňském roce zvedl nad hlavu největší trofej ČR
Aleš Opatrný a Alexandr Onoprienko. Letos to na základě neoficiálních výsledků bude s největší pravděpodobností opět Aleš Opatrný a v drezuře Ema Jančářová.
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Z DOMOVA

Vánoce v Londýně a Mechelenu
V Olympia Hall
Holanďané

Japonské vítězství
v Mechelenu

Největším lákadlem předvánočního Londýna byla možnost znovu shlédnout fenomenálního černého hřebce MOORLANDS
TOTILLAS při jeho vystoupení v drezurní
kvalifikaci Světového poháru. Hala Olympia praskala ve švech a natěšení diváci si
přišli na své. MOORLANDS TOTILLAS
předvedl technicky náročný, výborně zajetý
a skvěle s hudbou sladěný Kür, který byl
odměněn dlouhotrvajícím aplausem.
Edward Gal (NED) všechny své konkurenty přejel rozdílem třídy a tento rok už potřetí
překonal světový rekord v počtu obdržených bodů. Za svůj skvělý výkon dostal
neuvěřitelných 92.300% a rozdíl mezi druhým místem, které obsadila jeho chřipkou
pronásledovaná krajanka Adelinde Cornelissen s 12letým ryzákem PARZIVAL byl

Velký zájem byl před Silvestrem o soutěže Světového poháru v belgickém Mechelenu. V hale Nekkerhal se během pěti dnů
vystřídalo bezmála 85 tisíc diváků.
Autorem parkurů byl i z našich CSIO
dobře známý Lucien Somers, který ve Světovém poháru postavil náročnou trasu
s mnoha technickými pasážemi. Těžké byly
i obě kombinace, na kterých ztroskotalo
i několik favoritů.
Do rozeskakování se dostala osmička
bezchybných a jenom polovině z nich se
podařilo nechybovat i zde. První čistou byla
pohledná Španělka Pilar Lucrecia Cordon,
s holštýnským hřebcem HERALD 3 (Heraldik). Odvážnou jízdou dosáhla času 42,21.
Skvělý byl hned další startující Japonec
Eiken Sato s velice šikovným ryzákem BV
PROJECT CARTOON Z (Caretano Z)
a časem 38,82 dostal zbývající soupeře
pod veliký tlak. Překonat se ho snažila Irka
Jessica Kürten s rekonvalescentkou CASTLE FORBES LIBERTINA, ale její čas se
zastavil na 39,31. Mohutně povzbuzovaný
byl poslední startující domácí Patrick Mc
Entee s výborným 12letým EVER MURY
MARAIS Z (Elton). Velice riskoval, ale i tak
stopky naměřily 39,78.
Vítězství získal 23letý Eiken Sato. Druhá
byla Jessica Kürten před Patrickem Mc
Entee a Pilar Cordon. Na páté peníze dosáhl Christian Ahlmann (Ger) s nadějným
9letým valachem TALOUBET Z (Galoubet
A), kterého mu svěřil otec jeho přítelkyně
Judy-Ann, Leon Melchior. Šestá byla Pénélope Leprevost s 8letým běloušem
MYLORD CARTHAGO HN (Carthago Z).
Velmi stylový Eiken Sato reprezentoval
svoji vlast už na WEG 2006 v Cáchách i na
OH 2008 v Hong Kongu. Ještě nedávno
startoval i v soutěžích
military. Od roku
2004 působí v Belgii
a vítězství ve Světovém poháru je jeho
dosavadním největším úspěchem.
Příští kolo skokového World Cup
bude 21.-24. ledna
v Lipsku

Foto Kit Houghton

Eric van der Vleuten
propastný - 82.050%. Další tři příčky obsadili domácí reprezentanti. Carl Hester
s 12letým holštýnem LIEBLING II na třetím
místě získal 78.450% a čtvrtá Laura Bechtolsheimer s hanoverským valachem ANDRETTI H 77.350%. Pátý skončil Richard
Davison s 10letým hnědákem HISCOX
ARTEMIS 75.150%
Parkury stavěl v Olympii opět Frank Rothenberger. S poměrně stísněným prostorem, který zdejší kolbiště poskytuje, si
poradil velmi dobře. Nikterak lehký základní parkur nakonec překonalo bez chyby
jedenáct jezdců a ti se rozeskakovali
o vítězství. V napínavém souboji byl nakonec nejúspěšnější Holanďan Eric van der
Vleuten s 10letým VDL GROEP TOMBOY
(Emilion), který byl po riskantní jízdě o šest
desetin rychlejší, než zdánlivě nepřekonatelný Ir Cian O'Connor se skvělým hnědákem RANCORRADO (Gran Corrado). Třetí
byla opora francouzského týmu Pénélope
Leprevost, s bílým plemeníkem MYLORD
CARTHAGO*HN (Carthago Z) a čtvrtý
domácí Ben Maher, na 11letém hnědákovi
ROBIN HOOD W (Animo). Pátý skončil
v této sezóně tolik úspěšný Pius Schwizer
(SUI) s teprve 8letou hnědkou CARLINA
(Carvallo). Na šesté příčce se umístil italský playboy Natale Chiaudani s báječnou
SNAI SELDANA DI CAMPALTO.
V pondělní Velké ceně si první dva aktéři
předchozího dne se stejnými koňmi rozeskakování zopakovali. Tentokrát byl pro
změnu o šest desetin rychlejší Cian O'Connor a Eric van der Vleuten skončil druhý.
Třetí příčku obsadil francouzský mistr Evropy Kevin Staut s 10letým valachem LE
PRESTIGE ST LOIS (Quidam de Revel).
Kompletní výsledky naleznete na:
www.olympiahorseshow.com

Isabell je zpátky
Událostí drezurní
kvalifikace, byl návrat
Isabell Werth (Ger)
do vrcholového sportu po šestiměsíční
pauze
zaviněné
mateřskou dovolenou
a disciplinárním trestem. Až na jednu
menší neposlušnost
se předvedl její 14letý
ryzák
WARUM
NICHT FRH velmi
dobře a rozhodčí ocenili jejich sestavu
81.650%. To však
stačilo jen na druhou
příčku, protože lepší
byla
Holanďanka
Imke SchellekensBartels s hanoverskou klisnou HUNTER
DOUGLAS
SUNRISE 82.200%.
Třetí byla její krajanka
Jeannette Haazen se
14letým valachem
NARTAN 77,850 %.
Nepříjemným překvapením bylo až jedenácté místo Adelinde
Cornelissen s vala-

Foto Dirk Caremans

Eiken Sato - BV PROJECT CARTOON Z
chem PARZIVAL 68.800%. Zpočátku šlo
všechno dobře, ale po přechodu do prodlouženého kroku 12letý ryzák vyvěsil jazyk
a zbytek úlohy byl už jen marný boj o to jak
to napravit.
Drezuristy čekají už jen tři kvalifikace.
V Amsterodamu, Neumünstru a v Göteborgu. Finále bude 25.-27. března v holandském s’Hertogenbosch.
V prozatímní tabulce vedou Adelinde Cornelissen (Ned) a Monica Theodorescu (Ger)
41, 3. Imke Schellekens-Bartels (Ned) 40,
4. Jeannette Haazen (Ned) 39, 5. Edward
Gal (Ned) A Matthias Alexander Rath (Ger)
35, 7. Anky van Grunsven (Ned) 34
Ve Světovém poháru ve čtyřspřeží zvítězil Holanďan Koos De Ronde. Druhé místo
obsadil jeho krajan Ijsbrand Chardon a třetí
byl Švéd Tomas Eriksson.
Kompletní výsledky naleznete na:
www. jumping-mechelen.com
Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák
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Národní hřebčín a Britové
Nové informace ohledně Národního
hřebčína přináší dnes i na stránky Jezdce
Petr Havel. Petr Havel je agrární analytik,
novinář na volné noze se zaměřením na
zemědělství, potravinářství a životní prostředí.
Čechoangličan
Jiří Šmíd je ochoten investovat
stovky milionů
korun do nejstaršího hřebčína na
světě - národní
kulturní památky
v Kladrubech
nad Labem prostřednictvím společností ISA UK
Ltd. a Northcroft.
Podle jeho slov
může hřebčín
tyto peníze získat „prakticky okamžitě",
pokud se dohodne s ministerstvem zemědělství na podmínkách investice na principech PPP (Public Private Partnership projekty spolupráce soukromého a veřejného sektoru).
O své nabídce již Jiří Šmíd ministerstvo
zemědělství informoval a v případě, že by
o ní bylo vedení resortu ochotno seriózně
uvažovat, mohou být podle něj práce na
projektu neprodleně zahájeny. Projekt je
navíc Jiří Šmíd ochoten zpracovat bezplatně. Podle šéfa odboru komunikace
ministerstva zemědělství Hugo Roldána

nabídku v současné době analyzuje ekonomický odbor.
Britská investice je jednou z alternativ
k převodu majetku hřebčína na příspěvkovou organizaci, který má umožnit čerpat
dotace z Integrovaného operačního programu ministerstva kultury (OP) ze zdrojů EU.
Drtivá většina zaměstnanců hřebčína se
totiž převodu majetku na příspěvkovou
organizaci obává, neboť v takovém kroku
vidí možnou privatizaci hřebčína a především podnikatelské aktivity lidí, kterým
nejde o koně, ale právě o evropské dotace.
Hřebčín přitom investice do vybavení
potřebuje. I proto hodlá podle současného
ředitele Jana Höcka opětovně usilovat
o získání dotací z EU prostřednictvím IOP
ministerstva kultury. Částka 70 milionů
korun, kterou každoročně dotuje provoz
hřebčína ministerstvo zemědělství, podle
současného ředitele ing. Jana Höcka
k pokrytí všech nákladů nestačí.
Jan Höck, stejně jako ministerstvo
zemědělství, ale možnost privatizace hřebčína vylučuje. „Jiná než státní forma vlastnictví je víceméně nepřípustná," zdůrazňuje ředitel.
S tím je srozuměn i Jiří Šmíd. "V projektech spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem je celá řada možností, takže
majetková účast v hřebčíně pro nás není
prioritou," konstatuje představitel společnosti ISA UK.
Uvedená společnost je poradenskou firmou, která se zaměřuje na investice ve

Galavečery začínají
Sezóna 2009 je minulostí a začíná období hodnocení. To probíhá na slavnostních setkání jezdců, chovatelů a milovníků jezdeckého sportu nejenom na celostátní úrovni, ale
svá hodnocení mají i oblasti. Dnes přinášíme informace o dvou z nich.
Škuta (Stáj Š. Škutová), 2. L. Dzimasová, 3.
Z. Brátová (obě JK Baník Ostrava), ženy: 1.
Severomoravská oblast hodnotila 19. proL. Gladišová (JK Gladiš), 2. V. Minxová (JK
since v kulturním domě v Soběšovicích.
Flanagan), 3. M. Kopišová (Sn. Frenštát
Organizace večera se ujala TJ Mustang Lučip.Radh.), muži: 1. J. Hruška (JK Opava
na a oblast si připomněla nejúspěšnější skoKateřinky), 2. M. Hentšel (JK Baník Ostrava),
kové jezdce v roce 2009.
3. J. Kincl (TJ JO Horymas Horní Město).
Jednotlivé kategorie byly hodnoceny v
Juniorský titul mistra ČR získal J. Zwinger
tomto pořadí: pony: 1. H. Dostálová (Pony
(Stáj Mustang Lučina). Juniorské družstvo
klub Olešnice), 2. H. Bušková (JK Trojanovizískalo mistrovský titul ČR ve složení: L.
ce), 3. V. Theimerová (JK Amír), děti: 1. M.
Orlovová (JK Baník Ostrava), L. Strnadlová
Chlanda (JK Sobotín), který byl na MČR
(SKL Trojanovice), K. Kubrická (SS Kubricvyhlášen jako objev roku, 2. T. Šalková (JK
ký), J. Ludvík (JK Velká Polom), bronzovou
Oxer D.Šalková), 3. L. Přkrylová (Stáj Dermedaili z MČR získalo družstvo mužů ve sloby), junioři: 1. J. Zwinger (Stáj Mustang ), 2.
žení Z. Žíla (Stáj Mustang), J. Kincl (TJ JO
L. Strnadlová (SKL Trojanovice), 3. K. KubHorymas Horní Město), M. Hentšel (JK Baník
rická (SS Kubrický), jezdci do 21 let: 1. M.
Ostrava) a D. Fialka (JK Mustang Lučina).

Severní Morava

Foto J. Gebauer

Juniorské družstvo severní Moravy získalo mistrovský titul ČR ve složení L. Orlovová (JK Baník
Ostrava), L. Strnadlová (SKL Trojanovice), K. Kubrická (SS Kubrický) a J. Ludvík (JK Velká Polom)

střední a východní Evropě. Jejím šéfem
a zakladatelem (1999) je právě Jiří Šmíd,
člen britské obchodní komory a člen její
komise pro na podporu zahraničních styků.
ISA UK se podílela v minulosti například na
privatizaci Rafinerie Gdaňsk, holdingu Unipetrol a chemického komplexu Piesteritz.
Společnost spolupracuje s britskou firmou
Northcroft zabývající se ekonomickým poradenstvím. Ta byla založena již v roce 1840
a působí ve více než 80 zemí světa. Northcroft nabízí poradenství při výstavbě, auditu,
kontrole, projektové dokumentaci a správě
investic především v oblasti stavebnictví.
Z nabídky britské společnosti je vidět,
že evropská dotace je zajímavá i za hranicemi České republiky. V odborné společnosti je diskutová především přeměna státního podniku NH ve státní
přispěvkovou organizaci NH. V těchto
diskusích zaznívají obavy ze zneužití
procesu v neprospěch naší národní
chlouby. Je na místě sdělit, že forma
státní příspěvkové organizace je dostatečně prověřenou podobou státního
vlastnictví a obava ze zneužití zde
nemusí být tak veliká. Na nabídce britské společnosti je vidět, že daleko lákavější pro všechny partnery budoucího
NH je cesta peněz z Bruselu do Kladrub
a způsob jejich využití. Je zřejmé, že
nyní se hraje především o možnost
ovlivnění této cesty. Smutným výsledkem těchto úvah je, že starokladrubský
bělouš bude v pořadí priorit všech snažení až na úplně posledním místě.
Cyril Neumann
Jezdecká Super Star pro rok 2009 byla
volena účastníky galavečera a jednoznačně
vyzněla pro Mustang Lučina v pořadí: 1. Z.
Žíla, 2. D. Fialka, 3. J. Zwinger
-jge-

Východní Čechy
V pátek 8. ledna se konalo vyhodnocení
nejlepších jezdců východočeské oblasti. Přes
nepříznivé počasí a obrovské přívaly sněhu
v celé republice do Kladrub n. L. dorazili
nejen téměř všichni ocenění, ale i mnoho dalších příznivců jezdeckého sportu.
Východočeši jsou po dlouhých letech držiteli zlaté medaile v soutěži družstev z MČR
v parkurovém skákání v Ptýrově. Zde zvítězili: Kateřina Veselovská, Veronika Bartošová,
Ludvík Jandourek a Jiří Skřivan. Oblast získala opět zlatou medaili ve všestrannosti
mezi staršími juniory (Kristýna Hájková).
V drezurních mistrovských soutěžích se dařilo Kamile Kotyzové a ani přechod z kategorie
dětí mezi juniory jí nezabránil v získání dalšího zlata. První místo na MČR juniorů ve skocích získala Kristýna Stonjeková a mistryní na
pony se stala Anna Siatková.
Východočeské juniorky Veronika Příhodová, Kristýna Hájková, Anna Makovská a Barbora Kubištová tvořily základ reprezentačního týmu na ME juniorů ve všestrannosti
v belgickém Waregenu a Veronika Příhodová
byla nejlepší z českých závodníků (33.).
Úspěšné bylo pro Jiřího Nesvačila MS
dvojspřeží v maďarském Keczkemethu, kde
získal se starokladrubskými bělouši 17. místo. Seznam dalších oceněných naleznete na
webových stránkách východočeské oblasti ve
Zpravodaji 2009/5.
V rámci slavnostního večera bylo uděleno
i pět stříbrných výkonnostních odznaků a šest
bronzových odznaků.
Fotodomentaci z akce najdete na
www.fotokamenik.com/priroda.htm

Redakce Jezdce oznamuje změnu
adresy. Veškerou korespondenci
žádáme zasílat na:
Cyril Neumann, Zámecký areál
Ctěnice, 190 17 Praha 9-Vinoř
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Blahopﬁejeme...
Dne 6. ledna oslavil 70. narozeniny náš bývalý přední jezdec a současný chovatel a trenér Josef Kurka z Poděbrad.
Za redakci blahopřejeme
a přejem hodně zdraví do dalších let.

Zima
v Martinicích
Jezdecká společnost Equitana připravila pro zimu
2010 čtyři soustředění pod
vedením Jiřího Luži (29.21.1.), Alexandra Onoprienka (12.-14.2.), Jana Pileckého (26.-28.2.) a Zdeňka Žíly
(5.-7.3.).
Pro JS Equitana tak již
začíná letošní bohatá pořadatelská sezóna, která vyvrcholí mistrovstvím republiky
ve skákání 16.-18. července.
K zahájení sezóny připravili
pořadatelé večer, který zaštítil mistr ČR 2009 Jiří Papoušek a který se koná v pátek
22. ledna. Na programu je
i bowling a hrát nebude
nikdo jiný než DJ Ludvík
Jandourek.
Informace o akcích v Martinicích i zahajovací párty
získáte na tel.: 724 511 451,
či na e-mail: jizdarna@equitana.cz (Milan Málek)

Hoby spřežení
ve Frenštátě
Pětice pořadatelů uspořádala v hale Slovanu Frenštát 27.
prosince I. ročník Moravského
vozatajského halového poháru.
Jednospřeží dorazilo deset
a zvítězil Jan Minarčík (JK
Loučka). Mezi teplokrevnými
dvojspřežími byl první Jaroslav
Juráň (Vallentino Hustopeče)
a v kategorii dvojspřeží - hafling Miroslav Novák (Žako Býškovice). Druhé kolo Poháru se
uskuteční 30. ledna v hale SKL
Trojanovice, kde bude i finále.
To je plánováno na 27. února.
Začátky soutěží budou vždy od
13.00 hodin.

O víkendu 9. a 10. ledna využili pořadatelé v Pardubicích sněhové nadílky a opět připravili pro milovníky lyží běžeckou stopu. Během víkendu se na oválu objevilo přes 250 běžkařů a pardubické závodiště tak ožilo i ve zcela nejezdecklém čase.
I Vánoce přinesly
smutnou zprávu. Ve
věku 51 let zemřel
náhle 25. prosince při
vánočním fotbalu
Mojmír Novotný.
Mojmír Novotný byl
velkým příznivcem
spřežení a všestrannosti a současně
zapáleným sportovcem, mimo jiné činným i v pardubickém
hokejovém klubu.
V soutěžích spřežení
byl znám jako přísedící Petra Vozába (ve
dvojici s Dr. Jadrníčkem) a nyní již několik
sezón jezdil s Jaroslavem Kohoutem.

Vyhlašujeme výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

„SPRÁVCE NOVÉHO
JEZDECKÉHO AREÁLU"
v olomouckém kraji. Vhodné i pro pár. Předpokládaný nástup
1. července 2010
Podmínky: nutnost přestěhování - trvalé bydliště v jezdeckém
areálu, kladný vztah ke koním, vzdělání v oboru chovatel koní není podmínkou, praxe u koní, znalost problematiky chovu,
výcviku koní i jezdců, jezdecké, cvičitelské a agroturistické licence vítány - nejsou podmínkou, ŘP - B,C, BE, T, odpovědnost,
samostatnost, organizační schopnosti, práce na PC, komunikativnost.
Nabízíme: nový kompletně zařízený byt 2+1, dobré platové podmínky, možnost ustájení jednoho vlastního koně, možnost seberealizace a uplatnění zkušeností v prostředí malebné krajiny.

Životopisy s fotografií zasílejte do 31. 3. 2010 na adresu:
HARYSERVIS II., Ostravská 25, 772 00 Olomouc

Bližší informace: 585 311 077

Foto: K. Návojová

Vánoční Parkuriáda
V předvánočním čase se 19. prosince konala v Praze na Císařském ostrově oblíbená Parkuriáda. Na programu byly soutěže
s volbou dráhy, paralelní skákání, skákání do prvé chyby a skákání
v maskách. V paralelním skákání zvítězila Tereza Urbánková
na MAXMILIÁN 1 (blíže na fotu).

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů, oken, vrat, žlabů, přístřešků, parkurových
překážek, kotců pro
psy, nově i kolotočů, atd.

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

Pronájem
turnajových boxů.
Tel: 728 162 407
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