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Partner Pferd 2010
Velkolepá jezdecká událost
se v moderním
areálu lipského
výstaviště odehrála už po třinácté. Rozsáhlý
komplex poskytuje dostatečné
prostory pro ustájení i pro práci
s koňmi a všichni
účastníci si prostředí velmi pochvalovali. Armáda pořadatelů udržuje vysokou úroveň celého
podniku s příslovečnou německou
důkladností. Pro publikum je tento konkůr
stále atraktivnější a počet návštěvníků se

každý rok zvyšuje.
Akce se letos zúčastnilo 270 vystavovatelů
a branami prošlo za
čtyři dny bez mála
61 tisíc diváků. V ochozech bylo možné potkat i mnoho přátel
z Čech, kteří přijeli
nejen za výhodnými
nákupy, ale hlavně na
špičkový sport. Vrcholem akce byly kvalifikace pro finále Světového poháru ve skákání a
spřežení. V neposlední
řadě pak i drezurní
a voltižní soutěže.

Drezurní konkurenci vévodil v Lipsku Christoph Koschel na
DONNPERIGNON

Amsterodam byl silný
konkurent

Jiří Nesvačil a Favory Team Benice získal v Lipsku za 5. místo další tři body do celkového
hodnocení Světového poháru 2009/2010

V drezurních soutěžích letos nebylo na
startu příliš velkých jmen. Možná kvůli konkurenci Světového poháru v Amsterodamu,
ale spíš se projevuje i generační výměna
drezurních koní, kterou Německo prochází.
Páteční GP vyhrála domácí Christine Eglinski, s 15letým val. COSMOPOLITAN CC
(67,830%), druhá Marcela Krinke Susmelj
ze Švýcarska s oldenburským CORINTH
získala 66,809% a třetí byla starší ze sester Capellmannových, Gina CapellmannLütkemeier s 11letým hřebcem BALDESSARINI (64,766%).
V sobotu měla tato skupina na pořadu
volnou jízdu (Kür) a zde si první dvě protagonistky pořadí prohodily a Gina Capellmann zůstala třetí.
Druhá skupina začínala v sobotu úlohou
GP, kterou vyhrál Christoph Koschel s velmi dobrým Donnerhalllovým potomkem
DONNPERIGNON (72,894%). Druhá byla
Carola Koppelmann v sedle 11letého hřebce ROM (68,723%) a třetí Christoph Niemann se 13letým WHIZZKID (68,511%).
(Pokračování na str. 2)

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.

SPORT

REPORTÁŽE

Partner Pferd 2010
Dokončení ze str. 1

dvojice Albert Zoer - SAM a v dokonalé
souhře dokázala její čas takřka o půl vteřiny překonat. Hodně se ještě snažil
i švédský fenomén Rolf-Göran Bengtsson s 11letým hř. CASALL LA SILLA
(Caretino). Jel skvěle, nic neshodil, ale
i na Jessicu mu 35 setin chybělo. Max
Kühner na 12letém v Bavorsku odchovaném ACANTUS GK (Acorado I) nic neriskoval a časem o sedm vteřin pomalejším
si zajistil čtvrté místo.
Všechno měl v rukou poslední startující Marcus Ehning s 8letou dcerou svého
špičkového koně Sandro Boy SABRINA.
Ten naopak vsadil na riziko, ale z tempa
udělal chybu na dvojskoku. Ta ho odsunula na pátou příčku. Šestý skončil Carsten-Otto Nagel s tmavým hnědákem
CALLE COOL a sedmý Florian Meyer zu
První Jeep pro Zoera
Hartum s klisnou L.B. PAOLA. I v této
Parkury stavěl v Lipsku osvědčený
soutěži byl první cenou Jeep a tak si
Frank Rothenberger. Velmi napínavou
Albert Zoer musí udělat v garáži místo Již potřetí vyhrála hlavní soutěž v Lipsku Jessipodívanou poskytla páteční kvalifikace na
hned na dvě nová auta.
ca Kürten a Castle Forbes LIBERTINA
nedělní Velkou cenu - 150 cm na čas,
V soutěži pro mladé naděje zvítězil
dotovaná 80 tisíci EUR, kde se bez chyby
Ludger Beerbaum s pohlednou 8letou bělKdo do Ženevy?
přes parkur dostalo čtrnáct jezdců.
kou CARMELITA (Cento), Druhou příčku
V rozeskakování o vítězství hodně bojoVýsledky z Lipska se do tabulky západoobsadil Rene Tebbel se 7letým val. COOval Ludger Beerbaum se 14letým hřebcem
evropské ligy promítly takto: 1. Erik van
PER (Colman) a třetí byl Španěl Sergio
COULEUR RUBIN (Cordalme), ale čas
der Vleuten - 57, 2. Jessica Kürten - 51, 3.
Alvarez Moya s 8letým hřebcem.CASHEW
65.45 stačil jen na šestou příčku. O šestPius Schwizer - 48, 4. Penelope Leprevost
(Con Air).
náct setin byla rychlejší Ellen Whitaker
- 48, 5. Ludger Beerbaum - 46, 6. Kevin
z Velké Británie s 13letým ryzákem EQUIStaut - 46, 7. Marcus Ehning - 44, 8. NataJesicca potřetí
MAX OCOLADO (Habsburg) 65.31. Patrice
le Chiaudani - 44, 9. Rodrigo Pessoa - 41,
Pak už následoval jen vrchol, Velká
Delaveau (FRA) s 12letou KATCHINA
10. Daniel Etter - 40, 11. Marco Kutscher cena a současně kvalifikace Světového
MAIL (Calvaro) dosáhl času 64.20 a to
40, 12. Philipp Weishaupt - 40, 13. Michael
poháru. Obtížnost parkuru Frank Rothenznamenalo čtvrtou pozici. Třetí byla jeho
Whitaker - 39, 14. Edwina Alexandr - 34,
berger možná trochu podcenil a tak, když
krajanka Pénélope Leprevost s impozant15. Albert Zoer - 29, 16. Patrice Deleveau byli z prvních čtyř startujících dva bez chyním bílým hřebcem MYLORD CARTHA29, 17. Patrick McEntee - 28, 18.
Derby, zpřísnila jurry alespoň časový limit
GO*HN (Carthago) - 63.07. Ještě o vteřinu
mott Lennon - 28, 18. Ben Maher - 28, 20.
o dvě sekundy. Přesto s nulou zůstalo
byl rychlejší další z Francouzů Simon
Svante Johansson - 24
šestnáct jezdců a na tvrdší limit doplatila
Delestre s 9letým oldenburským ryzákem
Příští kolo hostí 28. - 31. ledna Curych,
jedním bodem pouze Ellen Whitaker.
NAPOLI DU RY (Baloubet Du Rouet) následuje 5. - 7. února Bordeaux, dále 11.
V rozeskakování zůstalo osm skoků a exi62.05. Všem však vypálil rybník Albert Zoer
- 14. února Vigo, 25. - 28. února Göteborg
stovala i poměrně krkolomná varianta, protáhs 11letým valachem vlastního chovu SAM
a 25. - 28. března s'Hertogenbosch. Finále
nout se po doskoku předposledního skoku
(Calvados). Holandský reprezentant,
bude 14. - 18. dubna v Ženevě.
úzkou mezerou pod jedničkou a zkrátit vzdálepovzbuzován publikem, předvedl velmi
Kompletní výsledky naleznete na
nost k závěrečnému oxeru. Dobře to provedl
obratnou jízdu na hranici rizika a jeho čas
www.partnerpferd.de
Philipp Weishaupt s 12letým holštýnským plese zastavil na 60.90. V cíli zářil spokojemeníkem CATOKI (Cambridge) a výsledek
ností a za vítězství si odvezl automobil
0/42,21 ho vynesl na šestou příčku. To jeho
značky Jeep.
zaměstnavatel Ludger Beerbaum s impozantHlavním českým reprezentantem byl
ním ryzákem COULEUR RUBIN zvolil delší
SAM podruhé
v Lipsku pochopitelně Hřebčín Favory a Jiří
trasu, ale jeho čas byl i tak rychlejší 0/41,96.
Nesvačil st. Na toho se take do Lipska přiHlavní skokovou sobotní soutěží byl
Na vítězství měl jistě Marcus Ehning s 13letým
jela podívat většina českých diváků. Nebyl
Šampionát města Lipska. Zde se na nelehhř. PLOT BLUE (Mr. Blue), ale do klíčovém
však sám, kdo startoval pod českou vlajkém parkuru představilo 47 dvojic. Pouze
obratu se nevešel a 0/41,19 stačilo jen na
kou. Zástupce jsme měli i ve voltizi a amasedm dokázalo absolvovat bez chyby. Rozčtvrté místo. Rychlejší byla Pénélope Lepretérských soutěžích.
hodnuto se zdálo být, když projela cílem
vost s figurantním běloušem MYLORD CARThned první z rozeskakujících se Jessica
Kdo je amatér?
HAGO*HN (Carthago Z). Té se obrat vydařil
Kürten s 10letou francouzskou kl. CASTLE
a stopky se zastavily na 41,13.
Stalo se již zvykem, ze při velkých meziFORBES MYRTILLE PAULOIS (Dollar Du
Dokonale zajela rozeskakování Australanka
národních závodech jsou vypisovány
Murier), Jela bravurně, dobře točila a její
Edwina Alexander s malým a obratným ryzázvláštní soutěže s přívlastkem amtérské.
tempo na rovných čarách bylo takřka dostikem CEVO ITOT DU CHATEAU (Le Tot de
Soutěže jsou obtížností výrazně snadnější
hové. Pak se ale objevila včerejší vítězná
Semilly) všechno jí vyšlo
než soutěže standardního rozpisu. V Lipa jak poznamenala v cíli sku byly ve Small Tour vypsány úrovně
rychleji by to nesvedla
115 cm, 125 cm a 135 cm. Celý systém
(40,71). Jistě by vyhrála,
vymyslel Paul Shockemöhle a sleduje dva
ale to by po ní nesměla
cíle. První je usnadnit nejlepším jezdcům
startovat ještě Jessica
světa, kteří jsou v mnoha případech i trenéKürten s pravděpodobně
ry a manažery řady důležitých osob, pronejrychlejším skokovým
fesně sportovní život. Takto s nimi společkoněm na světě. S vestfálně mohou na velké závody cestovat i jejich
skou 14letou hnědkou
svěřenci. Druhým důvodem je pak pomoci
CASTLE FORBES LIBERpořadatelům naplnit rozpočet závodů. Start
TINA (Achill-Libero), se ani
v takové Amatérské túře rozhodně není
nepokusila o kratší varianurčen jezdcům pouze nadšeným. Startovtu, ale dokáže skákat
né v Lipsku stálo 1 500,- Euro. Přesto je
z takového tempa, že se
nezbytné získat v prvé řadě ke startu pořamu nedalo konkurovat.
datelské pozvání.
Svým výkonem zvedla
Na podobných závodech se již v minudiváky ze sedadel a ovace
losti a stejně tak i v Lipsku objevila za ČR
nebraly konce. Čas se
Dominika Turková, která žije a trenuje
zastavil na 40,52 a bylo
v SRN. Z jezdců působících v ČR byla přirozhodnuto. Jessica na
hlášena ještě Šárka Čapková, která se
LIBERTINA zvítězila v této
však ze zdravotních důvodů omluvila a tak
soutěži po třetí v řadě. To
si atmosféru velkých závodů užila ještě
je série, kterou těžko
Adéla Půlpánová. Jak nám prozradil její
někdo dokáže zopakovat.
Hned dva Jeepy si z Lipska odvezl Albert Zoer se SAM
otec a trenér Miroslav Půlpán, za pozváním
Čtvrté místo za domácími jezdci obsadila
polská reprezentantka Katarzyna Milczarek
s 10letým běloušem se skokovým původem EKWADO (Heraldik xx a mateřský
otec.Corofino) - 66,875%. Zajímavostí soutěže byl start někdejší olympijské naděje,
dnes 16letého valacha MEGGLE'S WELTALL VA(Weltmeyer), který se nechvalně
proslavil v Athenách, kde v sedle s tehdejším jezdcem Martinem Schtaudtem v semifinále "procválal" celý krokový úsek. Dnes
z něho již nervozita spadla, ale z jeho prostorné pasáže, velmi dobré piaffy a nádherných piruet, zbyly jen fragmenty.
V nedělním dopoledni se stejní jezdci utkali
i v GPS a ani zde se pořadí nezměnilo.

Čeští jezdci v Lipsku

SPORT
do Lipska stojí sponzor Šárky Čapkové
Lukáš Zach, který jej získal díky svým kontaktům v Německu. Protože Šárku Čapkovou trenuje Miroslav Půlpán, mohla těchto
kontaktů využít i Adéla Půlpánová.
Oběma našim „amatérkám" se v Lipsku
dařilo. Adéla Půlpánová startovala na
CHANTAL (115 cm) a Dominika Turková
s CHANSON D’AMOUR a Qatar D’HOFTEN-BOS (115 a 125 cm). Obě jezdkyně
absolvovaly parkury dobře a Adéla Půlpánová si odvezla i jednou 3. a jednou 4. místo.
Zajímali o to jak v jezdecky nejvyspělejší
zemi světa rozlišují amatérský a profesionální sport. Této problematice se na celoněmecké úrovni věnuje stevardka FEI Jacqueline Schmieder, která přislíbila naší redakci
rozhovor na toto téma. Pokusíme se jej přinést již v dalším čísle.

Zájezdová reprezentace
Dalšími českými reprezentanty byli voltižní cvičenci. Mezi ženami to byla Jana Skle-

Jana Sklenaříková

REPORTÁŽE
naříková a mezi muži Petr Eim a Lukáš
Klouda. Všichni naši reprezentanti využili
pozvání svých sportovních přátel, které bylo
spojeno s umožněním startu na německých
koních. To sice výrazně zjednodušilo účast,
ale pro samotný sportovní výkon byl jediný
trenink před samotnou soutěží velkým handicapem. Jana Sklenaříková tak skončila
v konkurenci sedmi startujících na 5. místě.
Mužů bylo osm. Úřadující mistr světa Petr
Eim stačil pouze na pátou příčku a Lukáš
Klouda se umístil hned za ním.

Spokojenost v Benicích
Hlavní pozornost českých diváků ale poutalo vystoupení čtyřspřeží starokladrubských
běloušů z našeho největšího soukromého
chovu hřebčína Favory v Benicích. Jiří
Nesvačil měl tak podruhé možnost prezentace v nejlepší světové konkurenci a v určitě
divácky nejsledovanějším show spřežení.
Naše zápřež byla určitě tou nejkrásnější.
Oproti ostatním jezdcům konkuruje Jiří
Nesvačil v hale se svým klasickým spřežením. Pro první ročník soutěže nesestavovali beničtí speciální halové spřežení. V případě, že by se jim však podařilo i v příštím
roce ve Světovém poháru uspět, a získat
opět startovní pozici pro halovou sezónu,
manažerka chovu Romana Krausová možnost speciálního spřežení nevyloučila.
Samotná soutěž halového SP má zahajovací rozjížďku, která byla na programu
v pátek večer. Jede se již na stejném kursu
jako nedělní finálová jízda a slouží především k seznámení jezdců a koní s prostředím. Páteční soutěž se našemu spřežení příliš nevyvedla. Pro poboření překážky mimo
pořadí musela být jízda Jiřího Nesvačila přerušena a celkově se již závod nevydařil.
Naštěstí to hlavní se konalo v neděli po
obědě. Hala byla plná českých příznivců
a na dvou místech se objevila mezi diváky
i česká vlajka. Jiří Nesvačil se fanouškům
odměnil precizní bezchybnou jízdou. Jeho
soupeři však byli výrazně rychlejší. I tak
však stačil výkon na 5. místo. Jiří Nesvačil
porazil dva své konkurenty a do SP získal
po 2 bodech z Budapešti další tři. Na jeho
štítě skončil i Holanďan Theo Timmerman
a tak je téměř jisté, že v halové desítce již
minimálně jednoho soupeře Jiří Nesvačil
překonal. Vše se ale definitivně rozhodne
v Bordeaux.

Hledá se sponzor pro Kentucky

na otevřených kolbištích. V centru zájmu
sice stále zůstávají soutěže SP, ale rok
2010 má důležitější vrchol. Na přelomu září
a října se v Kentucky konají Světové jezdecké hry a jejich součástí je i světový
šampionát čtyřspřeží. Favory Team Benice
a spřežení Jiřího Nesvačila má splněnu
kvalifikaci se všemi svými koňmi. O start za
mořem by měli beničtí velký zájem. Vše ale
zatím naráží na ekonomickou náročnost.
Podle posledních zpráv není zdaleka jisté,
zda se budou američtí pořadatelé podílet
na nákladech spojených s účastí na hrách.
Podle předběžných odhadů je náročnost
takového startu čtyřspřeží odhadována na
80 000,- Euro.
Podobné problémy ale mají i ostatní
jezdci. Zatím deklarovali svůj start za
mořem reprezentace Německa, Holandska
a Maďarska, ale např. Švýcaři jsou k účasti
na MS v Kentucky zatím také velmi opatrní.
V každém případě spřežení z Benic zanechalo v Lipsku velmi dobrý dojem a jistý
zájem o chov starokladrubských koní v Benicích zaznamenala Romana Krausová.

V českém táboře tak vládla spokojenost.
Plánovat se ale začala především sezóna

Zahraniční rubriku sestavil
Václav K. Dvořák

Další body pro TOTILASE
Amsterodamskou kvalifikaci ovládl
podle očekávání Edward Gal s impozantním černým hřebcem MOORLANDS TOTILAS. I když tentokrát
nebyl 10letý trakén zcela ve své kůži,
jeho sestava i tak obsahovala to nejlepší, co může současná drezura
nabídnout. Pozoruhodná je dynamika
a uvolněnost jeho projevu, skvělé
piruety a piaffa jsou jak ze říše snů.
Bude jen zajímavé, zda se následným výcvikem podaří usměrnit přece jen poněkud exaltovaný projev
v klusové části. Rozhodčí ocenili
sestavu této dvojice 87,000%. Při
nepřítomnosti Adelinde Cornelissen
byla v boji o druhou příčku úspěšnější Angličanka Laura Bechtolsheimer
s 15letým ryzákem MISTRAL HOJRIS (82,300%), těsně před domácí
Imke Schellekens-Bartels s 16letou
hnědkou HUNTER DOUGLAS SUNRISE (82,050%). Čtvrtá skončila loňská vítězka Anky van Grunsven
s 13letým vraníkem IPS PAINTED
BLACK (81,200%) a pátá její věčná
rivalka Isabell Werth s vysokým ryzá-

Podívá se Favory Team Benice i do Kentucky?

zen má 48, čtvrtá je se 47 body Anky
van Grunsven a pátá Adelinde Cornelissen získala 41.
Kompletní výsledky naleznete na
www.jumpingamsterdam.nl

kem WARUM NICHT (79,800%). Pro
ni to byl teprve druhý start po narození jejího syna Fredericka v říjnu minulého roku.
V páteční GP zvítězil
Edward
Gal
s 82,170%, druhá Laura Bechtolsheimer získala78,042% a třetí
Anky van Grunsven
76,170%. Čtvrté Isabell Werth přidělili rozhodčí 74,340% a pátá
Imke Schellekens-Bartels dostala 73,787%.
Před posledními
kvalifikacemi v Neumünsteru a Göteborgu, v tabulce drezurního Weltcupu jsou na
předních příčkách jen
Holanďané. Vedou
Edward Gal a Imke
Foto P. Nixon
Schellekens-Bartels
se stejným ziskem 55 Drezurnímu sportu současnosti vévodí Edward Gal s impozantbodů, Jeannette Haa- ním černým hřebcem MOORLANDS TOTILAS

ZE ZAHRANIČÍ

ZE ZAHRANIČÍ

Nejlepší pony v Tuchlovicích
V Tuchlovicích v hotelu Astra se v sobotní podvečer 24. ledna konal galavečer
pony s vyhodnocením jezdecké sezony
2009. Ceny se udělovaly ve třech kategoriích: skocích, drezuře a všestrannosti.
Parkur a drezura byly rozděleny na věkové kategorie 8-12 let a 13-16 let. Na prvních místech se umísťovaly především star-

jemným večerem provázel zaplněný sál
Jan Matuška společně s některými hosty
a organizátorem celého podniku, Františkem Hrudkou.
V kategorii drezura 8-12 let zvítězila
Lenka Kočí (BARON 12,JK Caballo Křelov). Druhé místo patří Michaele Pavlisové
(TRINKA , JS U Ryzáčka) a místo třetí

S pony kategorií se v Tuchlovicích rozloučila
Michaela Krulichová a na podiu jí blahopřáli
host večera Aleš Opatrný a hlavní sponzor
majitel firmy Equiservis Stanislav Hakr

Nejlepší jezdce všestrannosti dekorovala Simona Heidenreichová (vlevo) a na prvním
místě se umístila Petra Přidalová. Druhá Kamila Smékalová se omluvila a tak na pódium
nastoupily třetí Monika Dudová, čtvrtá Viktorie Theimerová a pátá Andrea Beranová
ší jezdkyně, ale na podium se dostaly
i některé mladší naděje. Jako obvykle měly
absolutní převahu dívky a jediným oceněným chlapcem se, díky své poničce MORAVA JULIETTE, stal Miloš Chlanda Diváci si
jej ale pamatují i na koni DELI, se kterým
obsadili při mistrovství dětí ve Zduchovicích
druhou příčku za Lucií Krulichovou.
V roce 2009 se do pony žebříčku přihlásilo celkem 154 dvojic, což je o 17 dvojic
méně než loni. Největší počet účastníků
mělo parkurové skákání, kde se počet přihlášených přehoupl přes 100 jezdců. Pří-

V kategorii 8-12 let byla ve skocích nejlepší
Marie Hrudková, kterou zpovídá moderátor
večera Jan Matuška

obsadila Anežka Zajícová (ZITNAS
PANJA, Altius Nítovice).
Ve starší kategorii
obhájila vítězství,
přes přestup do vyšší
věkové kategorie,
Kateřina Rosická
(EMIL R, JK Céva).
Druhé místo získala
Michaela Jirsová
(BONSAJ, Stáj Jana
Jirsová) před Kamilou Smékalovou na
SALINA (Stáj Miroslav Smékal).
Skoky 8-12 let
ovládla Marie Hrudková (FÍK 2, JK Mělník), které se dařilo
po celý rok. Druhá
skončila loňská vítězka Petra Boháčová
(ELIOT 2, JS Delta),
která obsadila i místo
čtvrté (TARA 16).
Třetí příčka patří
Haně
Bužkové
(MARKÝZA 3, JK
Trojanovice).
V kategorii skoky
13-16 let jsme viděly
hned dvě jezdkyně
na dvou předních
místech. Nejúspěšnější byla Michaela
Krulichová, která
skončila na prvním
místě s MARS STAR
a na místě druhém
s NIGHTFEVER (JO
La Bohéme Zduchovice). Michaela byla
jednou z několika
jezdkyň, které se
v Tuchlovicích s kate-

gorií pony rozloučily. Dosáhla věku 16 let
a na jejím kontě je úspěšná kariéra se starty na ME, CSIO a CSI. Místo třetí a zároveň páté získala Tereza Lešetická (VÍLA 4,
FINE BELISIMA S, JK Mělník).
Disciplínu všestrannosti vyhrála poprvé
bodující Petra Přidalová (LUK 11, Ponyklub
Olešnice). Vítězka MČR 2009 těsně porazila loňskou nejlepší jezdkyni v pony žebříčku Kamilu Smékalovou (SALINA, Stáj Miroslav Smékal). Třetí místo obsadila Monika
Dudová (DURANGO, Ponyklub Olešnice).
Po oficiální části večera čekal na příchozí
raut, vzpomínkové video z MČR ve Zduchovicích a následně ohňostroj. Pořadatelům se
galavečer do posledních detailů vydařil.
Text a foto K. Návojová

ZE ZAHRANIČÍ

Z DOMOVA

Hřebčín v centru pozornosti
V minulých dnech se kladrubský
Národní hřebčín po čase dostal opět
dostal do centra pozornosti celorepublikových médií. Problémům v našem unikátním hřebčíně se věnovala nejenom
Česká televize, ale dva rozsáhlé články
se objevily i na stránkách celostátních
deníků.
O tento rozruch se postarala petice
společnosti Cerno et scribo „Státní hřebčín pro státní koně”. Petice je otevřeným
dopisem ministru zemědělství:

Otevřený dopis nejen ministru
zemědělství
Věc: Národní hřebčín Kladruby n. L.,
státní podnik
17. ledna 2010
Vážený pane ministře,
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
(dále NH) patří k nejvýznamnějším, nejstarším a největším světovým hřebčínům
- existuje tu více než čtyři století (zal.
1579) a chová své původní plemeno, které nese jeho jméno. Starokladrubští koně
jsou navíc jediným plemenem koní na
světě, kteří byli vyšlechtěni pro státní
ceremoniální službu monarchie a později
republiky.
Chov starokladrubských koní přežil
období válečných, hospodářských, finančních či politických problémů. Nezahubily
ho povodně, požáry ani období totalitních
režimů. Po roce 1990 byl celý velký Státní
plemenářský podnik „rozparcelován"
a z poměrně samostatného finančně
soběstačného celku zůstaly stáje s koňmi
a nezbytně nutné historické pozemky. Je
povinností státu, aby se o státní koně
postaral. Je to závazek převzatý v roce
1918.
Impulzem k napsání tohoto otevřeného
dopisu je skutečnost, že o Národní hřebčín má zájem privátní sektor a MZe místo,
aby nabídku rezolutně odmítlo, se jí zabývá. Od roku 2008 činí MZe mnoho kroků,
které vyvolávají obavy o existenci hřebčína.
Již v loňském roce (7. 8. 2009) bylo
založeno občanské sdružení CERNO ET
SCRIBO (CES), Na Pankráci 2, 140 00
Praha 4, které se zajímá i o problémy
Národního hřebčína. Veřejnost, kterou
zastupuje i toto Občanské sdružení CES,
trvá na zodpovězení následujících otázek:
1) Proč není zachován státní podnik
jako forma správy a financování NH Kladruby a proč nebyl státní podnik uveden
jako možný příjemce finančních prostředků z IOPu - kdo je zodpovědný za neuvedení státního podniku jako příjemce
některých EU-dotací?
2) Proč pro takový unikát, jakým je NH
Kladruby, není uvažováno o kompletním
financování českým státem?
3) V čem je lepší plánovaná státní příspěvková organizace než stávající státní
podnik pro existenci hřebčína (kromě příjmu dotací)? Stane se NH v roce 2014
opět státním podnikem?
4) Jaká je záruka, že změnou formy
podniku či změnou vlastnických vztahů,
bude hřebčín jistým příjemcem finančních
prostředků z evropských či jiných fondů?
A nezíská-li hřebčín nestátní peníze, vrátí
se zpátky na místo přerozdělený či prodaný majetek?
5) Jaká je záruka zachování integrity
chovného materiálu a přináležejících
nemovitostí?
6) Proč všechny audity zpracovávaly
cizí firmy a ne vlastní odbor MZe pro vnitřní audit?
7) Kdy a jak proběhlo výběrové řízení
na auditorské firmy? Jaký byl důvod a kde
jsou výsledky všech provedených auditů?

Jaké závěry k výsledkům auditů přijalo
ministerstvo a jaké hřebčín? V čem tyto
audity posunuly dopředu práci v hřebčíně
či na ministerstvu?
8) Proč se peníze vydávají za audity,
když by jejich použití pro hřebčín znamenaly investiční možnosti? (Náklady na
audity -2008, 2009 - činí více jak 10 %
výše dotací MZe pro hřebčín.)
9) Proč nebylo použito transparentní
výběrové řízení na oba ředitele NH, i když
nebyla žádná krizová situace nutící
k takovému spěchu? Jakou koncepci má
MZe k obsazování špičkových manažerů
pro hřebčín a kde jsou připraveny rezervy
odborníků?
10) Všichni vědí, že se chystá veřejný
podvod, jak vyvést peníze a majetek
z vlastnictví státu do soukromých rukou.
Přiznávají to i samotní iniciátoři. Jen příslušné instituce to nevidí?
Důrazně žádáme, aby se stát postaral
o svoji Národní kulturní památku a zastavil privatizaci - prodej či převod majetku
NH na příspěvkovou organizaci či jakoukoliv jinou organizaci. Vzhledem k současné situaci cítíme existenční ohrožení
hřebčína a trváme na zachování státního
podniku se všemi závazky z toho pro MZe
a Českou republiku vyplývající.
S pozdravem
Vladimír Krajina
Předseda Občanského sdružení CES
CERNO ET SCRIBO (CES)
Na Pankráci 2, 140 00 Praha 4
Protože je pro nás společnost Cerno et
Scribo zcela neznámým pojmem, spojili
jsme se s tiskovým mluvčím společnosti
Jiřím Duškem a položili mu několik dotazů.
Naši čtenáři jsou ovšem výrazně
lépe informováni, než laická veřejnost,
ale právě proto je nezbytné vysvětlit na
stránkách Jezdce několik věcí. Ani ne
tak o NH, ale spíše o vaší organizaci
a vašich motivech. Vysvětlete prosím
co znamená latinský název Vaší organizace CERNO ET SCRIBO?
„Název CERNO ET SCRIBO je zkomolenina, kterou způsobil svou nepozorností
úředník Ministerstva vnitra při registraci
Sdružení. Správný název má být CERTO
ET SCRIBO, tzn. v překladu „zjišťovat,
(zkoumat) a psát".
Kdy byla organizace založena, za
jakým účelem a již se zabývala nějakými veřejnými kauzami?
„Toto občanské sdružení bylo založeno
7.8.2009. Jeho úkolem je podle našich
informací odhalování křivd způsobených
občanům státem zákonnými či nezákonnými prostředky. A to v období již od založení státu v roce 1918.”
Kdo je Vladimír Krajina a jaký je jeho
vztah k NH?
„Předseda sdružení pan Krajina je regionálně spjat s prostředím Národního
hřebčína a tak při diskusích v našem
kolektivu neváhal a vzal problém ochrany
tohoto významného kulturního dědictví
ihned za svůj. Cílem naší snyhy je vysvětlit všem zodpovědným, že Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je skutečnou
ikonou českého národa a jeho zařazení
na seznam národních kulturních památek
nebylo náhodné.
Jakou odpověď jste na petici „Státní
hřebčín pro státní koně“ dostali od
MZeČR?
„Podle dosavadních signálů z MZe si
samo ministerstvo není jisto, zda-li bude
na náš otevřený dopis reagovat. Domníváme se, že svoje ostudné úmysly budou
tlačit do ztracena, až kauza vyšumí. Jako
obvykle.”
Máte nějaké přesnější indicie pro

Vaše podezření nebo vyplývají jen
z všeobecně sdílené obavy z rozkrádání státního majetku?
„Ano, takové indicie máme. Právě ony
byly příčinou a katalyzátorem naší aktivity. V zájmu samotné věci však zatím
nemáme zájem o jejich publikaci.”
Jak se lze k Vaší petici připojit
a kolik lidí tak již popř. učinilo?
„Naše petice je spolu s otevřeným
dopisem uveřejněna na serveru Equichannel (www.equichannel.cz), kde se
může veřejnost k naší aktivitě připojit.
Monitorovat aktuální stav zatím neumíme. Jsme odkázáni na výsledky až po
uzavření podpisové akce, která skončí
28. února.
Na závěr mi dovolte podrobněji vysvětlit veškeré naše motivy. Jsou jimi především ochrana hřebčínů (Kladruby, Slatiňany a Heřmanův Městec) a přilehlé
pozemky. Pro chov starokladrubského
koně, bělouše i vraníka, je to prostředí na
jaké jsou koně zvyklí po celá staletí.
Rozdělení, či dokonce ztráta této důležité chovatelské podmínky, by byla prvním krokem k zániku unikátního plemene. Na jedné straně stát vynakládá
nemalé prostředky na záchranu nosorožce bílého a na druhé straně stejně světově výjimečné plemeno zahubí vlastními
úředníky.
Snaha o oddělení nemovitostí a chovaných zvířat je evidentní již celé dva roky.
Od doby, kdy se zatřpytila možnost získat
na účet národní kulturní památky obnos
cca 300 mil. Kč.
Nikdo neví proč právě tuto částku. Ale
od chvíle, kdy to z úst tehdejšího ministra
Gandaloviče zaznělo, stal se najednou
hřebčín středem pozornosti ministerských
úředníků. Ne kvůli koním. Těm oni nerozumějí. Ale najednou objevili, že je zde
ještě nedotknutý majetek. Vedení hřebčína, pokud bránilo dělení majetku se stalo
předmětem několika po sobě jdoucích
„auditů". Ty měly dokázat zjištěnými
závadami oprávněnost vyjmutí majetku od
státu a jeho vložení do "Obecně prospěšné společnosti". Když to bylo minulým
ředitelem Jaroslavem Dražanem zastaveno jako státní loupež, přišlo se na nové
řešení se státní příspěvkovou organizací.
Materiál byl podstoupen ke schválení
vládě, přestože ostatní ministerstva, jako
připomínková místa, materiál označila za
„účelově zavádějící" nebo "úmyslné
obcházení zákona".
Je pravda, že stát je špatný hospodář.
Ale převod státního majetku je vždy jistým
znejistěním hodnot. Ve světle mnoha
jiných kauz se nabízí kalkulace, že v bouři
jiných událostí najednou zjistíme, že
majetek zmizel beze stopy. Proto si myslíme, že v této době bude hřebčínům nejlépe v dosavadní organizační formě.
K tomu si přejeme ustanovit do funkce
ředitele po řádném výběrovém řízení
osobnost s chovatelskou minulostí,
občanskou bezúhonností a spolehlivostí.
Takovému člověku pak svěřit nejen odpovědnost, ale i pravomoc a dostatečné
ekonomické zázemí.
Současné rozkolísání ve vedení hřebčína se přenáší na dosavadní organizaci
hřebčína a přináší silné znepokojení
všech zaměstnanců. To se musí projevit
na plnění denních povinností na které jsou
koně zvyklí.
Je velikým otazníkem, zda-li se tak děje
za zády ministra bez jeho vědomí, nebo je
o všech těchto manévrech informován.
V každém případě si ale musí být vědom,
že je odpovědný za vše co bude následovat. Jeho odpovědnost za resort je nezpochybnitelná.
Jiří Dušek, 24. ledna 2010
Komentář Jezdce k problematice NH
naleznete na str. 7
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V Cáchách zkouška pro Londýn
Pořadatelé cášského jezdeckého mítinku si chtějí udržet svoji výjimečnost a stále
zásobují světový jezdecký trh novými informacemi o inovacích jezdeckých soutěží.
Průkopníkem a ověřovacím centrem je pak
právě CHIO v Cáchách.
V průběhu desetiletí tak, vedle skokových
a drezurních soutěží, postupně do programu
Cách dorazily již před lety nejprve čtyřspřeží
a na počátku nového tisíciletí i soutěž všestrannosti. Společně s ní se terénní zkouška
ze vzdáleného cášského lesa, přesunula
na pozemky přímo sousedící s velkolepým
stadionem těsně na okraji Cách.
V centru pozornosti je dlouhodobě drezura. Cášští pořadatelé se honosí úspěšnou zkušeností ze Světových jezdeckých
her v roce 2006, kdy z drezurní soutěže
jednotlivců udělali na osvětleném a zcela
vyprodaném centrálním stadionu zlatý
hřeb celých her. Na atmosféru kolbiště
se 40 000 diváky a přímým televizním
přenosem do řady zemí světa dodnes
v Cáchách vzpomínají. Ostatní světoví
pořadatelé pak Cáchy uznávají jako skutečnou Mekku jezdeckého sportu. A nyní
přicházejí cášští pořadatelé s novými
drezurními nápady.
Po olympijských hrách 2008 v Honk
Kongu vytvořila FEI „drezurní pracovní
skupinu". V ní zasedá i cášský Frank
Kemperman, ředitel SJH v roce 2006
a dlouholetý šéf CHIO Cáchy. Tato skupina si vytkla za cíl přinést nové nápady
vedoucí ke srozumitelnosti a zábavnosti
drezury.
Některé výsledky práce této komise byly

předneseny valnému shromáždění FEI
v listopadu v Kodani.
Hlavní snahou práce komise bylo zdokonalení a zpřehlednění systému hodnocení.
Společně s tím skupina navrhla nový
systém drezurní olympijské soutěže pro
Londýn 2012.

GP Speciál a gradace
ve startovním pořadí
Soutěž družstev se bude rozhodovat na
základě výsledků z Grand Prix Speciál
a družstva budou startovat v opačném
pořadí výsledků z Grand Prix..
Drezurní „Pohár národů" tak bude povýšen a soutěž bude více vzrušující, vysvětluje Kemperman.
Nový systém bude poprvé v praxi
vyzkoušen právě při letošním cášském
mítinku.
Systém týmové soutěže v Cáchách
2010 tak bude mít následující podobu:
čtvrtek: Grand Prix (první kolo jak pro
individividuální tak
týmovou soutěž)
sobota: Grand Prix
Speciál (druhé kolo
individuální soutěže
a finale týmové soutěže. Družstva startují
v opačném pořadí na
základě výsledků ze
čtvrteční soutěže GP.
neděle: Grand Prix
volná jízda (Kür) finále soutěže jednotlivců.

Kdo bude v týmu?
I v novém systému budou moci jednotlivé země přivést k soutěži čtyři dvojice.
Dopředu ale bude nezbytné nahlásit soutěžní trio pro týmovou soutěž. Systém
upouští od škrtání nejhoršího výsledku
z týmové čtveřice.

Sedm rozhodčích
Revolučním činem však bude přítomnost
sedmi rozhodčích na místo současných
pěti. „Chceme tímto ještě více zregulérnit
a zprůhlednit špičkovou drezuru" vysvětluje
Frank Kempleman.
Rozhodčí budou mít možnost udělovat
namísto celých známek i půl bodová hodnocení. Ve volné jízdě pak budou rozhodčí
„specialisté" a někteří se zaměří pouze
technické provedení a jiní zase pouze na
uměleckou hodnotu.
Nad rozhodčím sborem pak bude ještě
"dozorčí tým", který bude posuzovat korektnost hodnocení jednotlivých rozhodčích. Po
CHIO v Cáchách 2010 tak uvidíme, zda budou
moci být tyto nápady použity i v budoucnu,
především pak na OH 2012 v Londýně.

Aktuálně ke galavečeru na
Žofíně
Podrobné informace k jezdeckému galavečeru Český kůň 2009
na Žofíně jsme přinesli již v minulém čísle Jezdce. Pořadatelé si
však dovolují připomenout všem šedesáti nominovaným jezdcům
(20 v drezuře, 40 ve skocích), že mají nárok na 700,- Kč z ceny
objednaných vstupenek, což znamená, že si mohou bezplatně
objednat cca 2 vstupenky do levnějších sektorů, nebo 1 vstupenku
do dražšího sektoru. Většina z nich doposud objednávku neučinila
a byla by jistě škoda, kdyby si pro případné ceny museli chodit ze
zadních řad... Přehled volných míst je k dispozici na adrese:
www.jezdectvi.cz/kategorie.aspx/sport/clanek/cesky-kun-2009na-zofine. Vstupenky v hodnotě od 299 do 690 Kč si můžete objednávat buďto e-mailem: galavecer@jezdectvi.cz, event. telefonicky
na číslech 222 317 808-9.
V rámci večera proběhne mj. také charitativní dražba zcela originální skleněné trofeje. Nepůjde však o „Českého koně", nýbrž o jeho
volné ztvárnění designérů společnosti Astera. Vyroben byl pouze
jeden kus, proto bude jeho hodnota ceněna i sběratelsky. Vyvolávací
cena je jeden tisíc korun, avšak všichni věří, že se konečná suma
vyšplhá o hodně výš. Celá totiž půjde na podporu projektu Koňské
záchranky, jejíž provoz byl zahájen v loňském roce a má za sebou již
několik "ostrých" zásahů (viz: www.konskazachranka.cz). Pokud se
tedy budete chtít nejen bavit, ale i pomoci dobré věci, nezapomeňte
si vzít sebou na Žofín dostatečný finanční obnos.

Manažeři evropských peněz
Iniciativa společnosti CERTO ET SCRIBO je určitě prospěšná. Dostala problematiku našeho unikátního hřebčína na stránky novin
a televizní obrazovky. Doufejme, že přispěje k uvědomění si výjimečnosti tohoto dědictví v celé společnosti.
Vedení hřebčína opakovaně opakuje, že nehrozí žádná forma privatizace. Je pravda, že státní vlastnictví formou státní příspěvkové
organizace je dlouhodobě prověřenou a zákonně dobře ošetřenou formou. Státní příspěvkovou organizací je např, i Národní památkový
ústav, který spravuje stovku hradů a zámků včetně Karlštejna či Konopiště. O této formě státního vlastnictví hovoří zákon 219/2000 sb.
a oproti státnímu podniku, který může přebytečný majetek prodávat, státní příspěvková organizace musí při uvažovaném prodeji zdůvodnit a doložit nemožnost jeho využitelnosti.
Důležité pro budoucnost Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a především starokladrubských koní je zachování jejich vlastnictví v jednom podniku. Národní kulturní památka starokladrubský bělouš byl ustanoven právě ve vazbě na nemovitou národní kulturní
památku. Jeho výjimečnost tkví právě v tomto spojení. Kompletní převod majetku je tak krokem správným směrem, přestože se bezesporu jedná o účelovou změnu s vazbou na čerpání evropské dotace.
Společně s organizátory petice, ale sdílejme podezření z jiných než hipologických motivů celé transakce. Je zřejmé, že prvním ekonomicky zajímavým krokem současných změn je samotný převod vlastnictví. Ten jistě pohltí obrovskou sumu, která by se koním hodila.
Daleko důležitějším motivem jsou ale samotné evropské peníze. V zákulisí ministerstev nyní určitě zuří boj o to, kdo se stane manažerem těchto prostředků. Pokud tedy nějaké evropské dotace budou, bude jistě zajímavé zjistit, kolik jich doputovalo do samotného hřebčína a kolik jich zůstane ve všech poradentských, zprostředkovatelských a jiných „nezbytných” mezičláncích.
Cyril Neumann

INZERCE
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Transatlantická drezura
Druhým ročníkem bude
pokračovat světový drezurní
seriál World Dressage Masters.
Stejně jako v roce 2009 se
pojede na obou stranách Atlantiku. I tentokrát zahajuje CDI5*
v Palm Beach na Floridě, letos
v termínu 4.-6. února. Sponzorské zajištění nad seriálem,
jehož další dvě kola roku 2010
se pojedou v Evropě, převzala
tentokrát rakouská firma Jerich
International. Ta pro ročníky
(2010 a 2011) přislíbila dotaci
100 000 Euro (145 000 USD).

Další závody ročníku 2010
budou 13.-16. května v Mnichově a 29. července až
1. srpna v britském Hicksteadu. K soutěžím s atraktivními dotacemi (GP Kür 60 000
Euro) jsou zváni jezdci
z první dvacítky světového
žebříčku.
Účast na zahajovacímj konkuru na Floridě již přislíbila
Isabell Werth (SATCHMO),
Anky van Grunsven (SALINERO) a Steffen Peters
(RAVEL)

Anky van Grunsven, Steffen Peters a Isabell Werth při finále Světového poháru

Semice zahajují v Hradištku
Zahájení sezóny 2010 bude
opět patřit spřežení. V sobotu
30. ledna se příznivci zápřeží
sejdou v Hradištku u Sadské,
kde v areálu Jezdecké školy
Equus Kinský pořádá JK Semice
úvodní halový závod spřežení.
Semický jezdecký klub
v čele s Ing. Jaroslavem Jandlem (startujícím v soutěžích
čtyřspřeží) již nemusíme představovat. Vedle lednového
halového setkání v Hradištku
jsou těžištěm pořadatelské
aktivity JK Semice Jarní závody spřežení na kolbišti Pod
hůrou.
V roce 2010 slibují semičtí
pořadatelé ještě další vylepšení těchto závodů, které se
konají 7. - 9. května. Soutěž
bude zařazena do Středoevropského poháru spřežení
a vedle českých jezdců se
v Semicích postaví na start

Galavečer
v Humpolci
Další galavečer jezdeckého
sportu se připravuje v Humpolci. Zde se ve Spolkovém domě
sejdou příznivci všestrannosti
a spřežení v sobotu 20. února.
Jako obvykle oficiální část bude
mít tři části. Zahajují organizátoři soutěží Podkovy, pokračovat
budou spřežení a závěr patří
tradičně soutěžím všestrannosti. Začátek je ve 20.00 hodin
a předprodej vstupenek zajišťuje jako vždy Ladislav Vrátný na
tel.: 721 226 535.

i účastníci z Polska, Maďarska
a Slovenska.
Jezdci spřežení ale dorazí
do Semic v roce 2010 ještě
jednou, protože letos se právě
zde uskuteční národní šampionát. Bojovat o mistrovské tituly
zde budou čeští jezdci spřežení
na přelomu července a srpna.
Sezónu v Semicích pak
zhruba o měsíc později uzavře Semické derby. Dynamická a diváky oblíbená podívaná
je o to atraktivnější, že v dílčích soutěžích dostanou příležitost i nelicentovaní jezdci.
Nyní ale vše začíná v Hradištku. Zahajovací závody sezóny se zde konají již potřetí. Ke
startu je přihlášeno celkem
29 spřežení (13 jednospřeží,
13 dvojspřeží a tři čtyřspřeží)
a začátek soutěží je plánován
na 10.00 hodin.
Olga Procházková

Na ples
do Kolína
Stáj Luka a „stáj Václav“
Kolín Vás srdečně zvou na
XXX. Reprezentační jezdecký
ples v Kolíně, který se koná 20.
února, v Městském společenském domě v Kolíně.
Předprodej vstupenek na
tel.: 724 191 847.

Redakce Jezdce
oznamuje změnu adresy.
Veškerou korespondenci
žádáme zasílat na:

Cyril Neumann
Zámecký areál Ctěnice
190 17 Praha 9-Vinoř

Jezdecké potřeby FASSATI
Vás srdečně zvou na pohodlné nákupy do nově otevřené prodejny v Jezdeckém areálu v Jaroměři - Josefově,
Tyršova ul. (na výjezdu směr Třebechovice)
Otevírací doba:
Po - Pá 10.00 – 17.00 hod.,
So 10.00 – 13.00 hod.
(po domluvě možno i mimo tuto dobu)
Otevřeno pro naše zákazníky během všech akcí
v našem areálu.
tel.: 608 811 309 (109),
internet. obchod: http://jezdecke.fassati.cz
Mapa příjezdu na www.paradiso.7x.cz

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

další informace na: www.equus-kinsky.cz
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