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Princezna Haya podruhé
V pátek 5. listopadu byla generálním zasedáním FEI zvolena do funkce prezidenta FEI
podruhé princezna Haya Al Hussein. Naplnil se tak předpoklad, který již v průběhu konference vyslovil na zasedání přítomný prezident ČJF, ing. Jaroslav Pecháček. Vítězství princezny Hayi nad svými dvěma konkurenty bylo drtivé. Staronová prezidentka FEI získala
z celkového počtu 124 platných hlasů podporu od 90 delegátů, Švéd Swen Holmberg
23 hlasů a holandský kandidát Henk Rottinghuis 11 hlasů. Na podrobnosti celé volby
a průběh zasedání jsme se zeptali našeho prezidenta Jaroslava Pecháčka.
Pane prezidente, oficiálním zprávám
Musím říci, že na některých výtkách je
z jednání v Tampei dáme prostor jinde.
jistě mnoho pravdivého. Rozhodně se však
Zajímaly by nás informace ze zákulisí.
nedá říci, že by ve svých postojích byla
V prvé řadě jste v minulém čísle sdělil,
Evropa jednotná. Dokládá to i skutečnost,
že Evropská jezdecká federace na svém
že z Evropy byli navrženi hned dva kandizasedání v Istanbulu odmítla volit pro
(Pokračování na str. 2)
další období současnou prezidenku.
Jaký vliv na na budoucí
podobu FEI bude mít
drtivá porážka evropských zemí a co vlastně evropské státy současné
prezidentce
vyčítají?
V prvé řadě musím
říci, že Česká republika
není v pozici země určující nějaké zásadní směry,
ale i tak jsme se k odporu jezdecky důležitějších
zemí proti princezně
Haye stavěli. Na české
jezdectví nemá skutečnost, kdo je prezidentem
FEI, tak zásadní vliv.
Pokud jsem byl přítomen jednání Evropské
federace, největší výhrady jsem slyšel z úst představitelů
Německa,
Holandska či Irska. Ti
všichni se shodovali na
tom, že FEI ztratila svoji
akčnost. Hlavní výtkou
současné prezidentce
bylo, že FEI řídí příliš
autoritativně a svoji
direktivností rozvrátila po
léta budovanou personální politiku FEI. Dále
bylo zmíněnio, že si přízeň kupuje svými velko- Prezident ČJF ing. Jaroslav Pecháček společně s prezidentrysými finančními dary.
koun FEI princeznou Hayou v Tampei

Předplatné pro rok 2011
Blíží se další rok, pro zpravodaj Jezdec už devatenáctý. Dnes poprvé přinášíme informaci o předplatném pro rok 2011. V příštím roce zůstává
pro čtenáře Jezdce vše při starém a předplatné pro následující roku
bude opět 696,- Kč (včetně Jezdecké ročenky 2010) resp. 566,- Kč. Předplatné prosím poukažte na č.ú. 247738349/0800 v.s. 2011
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Kdo chce
kandidovat?
Seznam jmen kandidátů na prezidenta
ČJF stále zeje prázdnotou a tak nepřímo
jediný, kdo svoji kandidaturu nevyloučil, je
současný prezident Jaroslav Pecháček.
Čas na rozhodnutí do konce roku si vzal
i současný manažer skokové komise Václav Drbal. V minulých volbách byl jedním
z protikandidátů Jiří Skřivan. Ten nyní
zasedá ve VV ČJF a tak naše otázka
ohledně kandidatury směřovala i na něho.
„Jeden předvolební boj mám
za sebou a neuvažuji o tom, že
bych se chtěl
pokusit o další.
Je pravda, že
jsem se za uplynulé tři roky
s e z n á m i l
podrobně s prací
ve VV ČJF
a myslím, že se
přes všechnu kritiku řadu věcí podařilo
posunout kupředu.
Plně se ztotožňuji se stanoviskem Václava Drbala, který před nějakým časem na
stránkách Jezdce ke své případné kandidatuře řekl, že je obtížné vstupovat do vrcholné funkce ČJF v době, kdy se řeší problémy
s kontrolními mechanismy. Jejich nedokonalost a já dodávám, že i liknavost mnoha
odpovědných, vedly až k odhalení obrovských účetních nesrovnalostí, které jsou
nyní předmětem trestního oznámení. Zde si
myslím, že nesete svoji vinu i vy novináři.
Domnívám se, že se leckdy zajímáte o podřadné záležitosti a pokládání nepříjemných
dotazů na choulostivá témata obcházíte.
Nedivím se, že se nikomu v této chvíli
nechce aktivně vstupovat do boje o vrcholnou pozici. Na druhé straně jsem přesvědčen, že volební mechanismus ČJF nahrává
důvěrně známým a „osvědčeným" osobnostem (říkám tomu generační problém).
Tou je bezesporu současný prezident, ale
určitě i Václav Drbal. Toho bych v kandidatuře podpořil, protože jsme názorově naladěni na stejnou strunu, což je jistě patrné.
Moje prognóza tedy je, že pokud současný prezident ohlásí ochotu kandidovat,
budou jeho šance velmi velké", a tedy nám
všem musí být jasné, že se nic převratného
v příštím volebním období nestane. Rád
bych vás novináře navedl na předvolební
sliby minulých kandidátů včetně mě a udělal rozbor toho, kdo co sliboval a jak se to
komu povedlo.
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Princezna ...
(Dokončení ze str. 1)
dáti a to zcela rozmělnilo protihayovskou
koalici a i podle toho hlasování dopadlo.
Na druhé straně i tak byla převaha podporovatelů současné prezidentky obrovská. Za ní stojí řada států zakavkazké
oblasti, celá jižní Amerika a Asie. Někteří
představitelé se po vítězné volbě až servilně radovali a demonstrativně běželi princezně gratulovat.
Co ve svém předvolebním prohlášení
princezna Haya uvedla jako hlavní cíle
FEI do budoucna?
Jako na jednu z priorit se Haya zaměřila
na intenzivní spolupráci s mezinárodním
olympijským výborem a zaručila se za to,
že FEI pod jejím vedením udrží jezdectví
v současném postavení jako důležitý olympijský sport. Myslím, že právě OH v Londýně v roce 2012 byly důvodem, proč princeznu nakonec podpořila i Velká Británie.
Velká část jejího vystoupení byla také
věnována práci na antidopingových programech a mnohokrát bylo zdůrazněno, že při
Světových hrách v Kentucky nebyl žádný
pozitivní nález na zakázané látky. To vnímá
princezna Haya jako své velké vítězství.
Ve všech prohlášeních prezidentky FEI
byla však jako hlavní trumf zmiňována ekonomická soběstačnost FEI, která v uplynulých čtyřech letech nastala. Haya neopomněla vždy zmínit s jakými problémy se
FEI dříve potýkala a jak se za uplynulé čtyři roky vše zlepšilo.
Z vlastní zkušenosti víme, že v posledních letech byla zvýšena celá řada poplatků FEI a že nám jako pořadateli mezinárodních závodů ze země s menší diváckou
popularitou činí tyto poplatky nemalé potíže. Nevím přesně podrobnosti, ale v kuloárech se hovořilo o tom, že princezna Haya
poskytuje ze svých soukromých prostředků
FEI obrovskou a pravidelnou sumu v řádu
milionů USD.
Jistě vím, že osobně zakoupila v Laussanne budovu, která se nyní stane novým
a velkolepým sídlem FEI. I když v mnoha
prohlášeních zazněla celá řada dalších slibů či deklarací o dosažených výsledcích,
jsem přesvědčen, že finanční možnosti
současné prezidentky byly pro její setrvání
ve funkci zcela prioritní.
A pociťuje ČJF nějaké zásadní rozdíly
v práci FEI před a po Haye?
Řekl bych, že sekretariát v Laussanne
nespolupracuje s naší federací tak rychle
jako dříve. Řadu věcí musíme urgovat.
Některá rozhodnutí (např. o poplatcích)
jsou chybná a vždy v náš neprospěch,
jejich narovnání je zdlouhavé. Současné
centrum v Laussanne např. již vůbec nereaguje na písemný kontakt a vše musí být
řešeno elektronicky. To bývá někdy např.
při zprávách zahraničních technických
delegátů problém. Zahraniční technický
delegát zašle zprávu písemně a ČJF je pak
urgována, že dokument na FEI schází.

REPORTÁŽE
Po svém zvolení navrhla prezidentka
FEI dva nové viceprezidenty. O pozici
přišel celkem očekávaně Sven Holmberg. Myslíte, že skutečně odstoupí
i z pozice manažera skokové komise
FEI?
Volba nových viceprezidentů již byla
zcela formální. Po drtivém vítězství měla
Haya připravena dvě nová jména a delegáti je okamžitě a bez diskusí zvolili. Novými
viceprezidenty se stali předseda veterinární komise Brit John McEwen a člen büra
FEI Argentinec Pablo Tomas Mayorga.
Jaká bude budoucnost Swen Holmerga
nevím, ale po volbách již o svém odstoupení nehovořil. Nechme se překvapit, zda své
výhružky splní.
A na závěr sdělte čtenářům Jezdce
nějaké postřehy ze samotné návštěvy
Tampei.
Tampei je moderní velkoměsto, které na
první pohled uchvátí dokonalou čistotou

a pořádkem. Přestože po ulicích proudí tisíce lidí nikde nevidíte odpadky, pospreyované zdi a nebo nedopalky cigaret. Kouří se
málo a hlavně se tabák nikde neprodává.
Čtvrť, kde se konalo zasedání FEI byla
luxusní. I když jsme ale dokonale čistým
metrem zajeli do obyčejnějších čtvrtí, všude byl stejný pořádek. Některé domy však
již vypadaly mírně ošuntěle, ale čisto a vlídní lidé byli všude. Nikde jsme se také
nesetkali s žádnou nevraživostí vůči bílým
Evropanům. Všude jsme se cítili velmi bezpečně. A to i přesto, že město je skutečně
obyvateli přeplněné. Součástí každého
obchodního centra je obrovská jídelna
s mnoha bistry a stoly jsou všude zaplněné
do posledního místečka. Na ulicích je vedle
aut i obrovské množství motorek, ale zdánlivě chaotický provoz musí mít nějaký řád,
protože nevidíte nehodu. Návštěva Tampei
je tak pro Evropana skutečným zážitkem.
Děkujeme za rozhovor Cyril Neumann

Z Tampei oficiálně
Zakázené látky v iPhonu
S obrovským nadšením byla v Tampei
přijata přelomová zpráva veterinární komise, které se podařilo prolomit tabu antidopingových postupů. Od nyní je veřejně
k dispozici seznam všech zakázaných
látek a FEI dokonce spustila aplikaci pro
mobilní telefony typu iPhone, která uživatelům umožní on-line zjistit, zda se látka
nachází na seznamu zakázaných prostředků. Informace poskytne nejenom definici
uvedené látky, ale aby nedošlo k záměně,
nabídne i výběr všech obchodních názvů.
Uživatelé také mohou získat ihned další
rady a vysvětlení. Seznam zakázaných
látek je k dispozici na http://prohibitedsubstancesdatabase.feicleansport.org/

domují tradici, kterou se poprvé podařilo
přenést z Evropy za oceán a nyní je zase
americká strana ochotna předat veškeré
své zkušenosti pořadatelům SJH v roce
2014, francouzské Normandii.
Zasedání FEI tak využil k prezentaci příprav francouzských her viceprezident Francouzské jezdecké federace Christian Paillot. Ten také využil videoprojekce, která
nesla výstižný název “Dnes Kentucky, zítra
Normandie”.

Blíže je do Londýna
Ještě větší pozornost delegátů však
poutala prezentace příprav jezdeckých
soutěží v rámci OH 2012 v Londýně. Ty
přiblížil Zasedání FEI manažer jezdecké
části OH Tim Hadaway. V prvé řadě představil delegátům další posilu organizačního
týmu LOCOG (London Olympics Organising Committee), kterou se po skončení
letošních Olympijských her mládeže v Singapuru stal manažer těchto her Jeremy
Edwards. Ten se zmínil i o Olympijských
hrách mládeže v Singapuru a slíbil v Londýně využít všech zkušeností získaných při
této práci. Zároveň bylo oznámeno, že dalším pořadatelem OH mládeže bude v roce
2014 čínský Nanjing.
Na závěr této prezentace bylo oznámeno, že centrem jezdecké části paralympijských her se v Londýně stane Greenwich.

Pracovní skupina FEI

Král je mrtev, ať žije král
Na zasedání dostal výrazný prostor
i výkonný ředitel Světových jezdeckých her
v Kentucky Jamie Link. Delegátům byl promítnut film přibližující okamžiky právě skončených SJH. Link zdůraznil, že si USA uvě-

Prezidenti FEI
1921 – 1927: Baron du Teil (FRA)
1927 – 1929: Colonel G.J. Maris (NED)
1929 – 1931: Major J.K. Quarles van Ufford (NED)
1931 – 1935: General Guy V. Henry (USA)
1935 – 1936: General Max Frh. Von Holzing-Bertstett
(GER)
1936 – 1939: Lt. Col. J.K. Quarles van Ufford (NED)
1939 – 1946: M. Magnus Rydman (FIN)
1946 – 1954: General Baron Gaston de Trannoy (BEL)
1954 – 1964: HRH Bernard, Prince of the Netherlands
1964 – 1986: HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh (GBR)
1986 – 1994: HRH The Princess Royal Anna (GBR)
1994 – 2006: HRH The Infanta Dońa Pilar de Bourbon
(ESP)
2006 – ????: HRH Princess Haya Bint Al Hussein (JOR)

Jednou z klíčových prezentací v rámci
zasedání bylo i představení pracovní skupiny. Ta byla ustanovena v květnu 2010, aby
podala návrhy na další rozvoj jezdecklého
sportu. Klíčová témata rozčlenili pracovníci
skupiny na: rozvoj na poli welfare koní,
dopravu a podmínky karantény koní, vzdělávání jezdců, vývoj soutěžních struktur
FEI, dostupnost soutěží a další zvýraznění
důležitosti soutěží mládeže.

Bude hrát Evropa druhé housle?
Centrem jezdeckého sportu 20. století byla Evropa. Jezdecká kultura byla
v masivnějším rozsahu úspěšně vyvezena maximálně tak ještě do severní
Ameriky. V Evropě vznikla v roce 1921 FEI. Od té doby byli prezidenti vrcholného jezdeckého orgánu světa Evropané. Od roku 1954 navíc s titulem HRH
tedy Jeho královská výsost. Pozice centra jezdeckého světa byla neotřesitelná. Na konci 20. století však byla zahájena globalizační tůra napříč světem.
FEI již desítky let narůstá a bobtná a svým novým členům přináší i oběti. Do
své náruče tak přijala nestandardní „jezdecké” discipliny, nestandardní „jezdecké” členy a zvolila i blízkovýchodní a první neevropskou prezidentku. Jen
málokdo za tímto vývojem nevidí především stále bezednější a obtížněji
naplnitelnou pokladnu. Již dávno nestačí zvyšovat povinné odvody členům.
Jako ve všech ostatních činnostech západoevropské civilizace je tak nezbytné být zadobře především s petrodolary. Bývalí evropští vládci začínají být
nespokojení. Zdá se ale, že vývoj se jim již dávno vymkl z podkontroly.
Neúspěšná snaha o vzpouru v Tampei je toho důkazem.
Cyril Neumann
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KOMENTÁŘE

Znovu v Linzi
První listopadový víkend 5.-7. 11. se
v Linzi konalo CSI** i za účasti českých
jezdců. Do Rakouska se opět vypravila
Natálie Roučková a Aleš Opatrný. Společně s těmito jezdci se soutěží zúčastnil
Jiří Luža, Jan Štětina a Tereza Hradecká.
V nejtěžší úrovni Gold Tour (145 cm)
startoval Aleš Opatrný na QUORUM
a VERDI, Jiří Luža se SHERLOCK HOLMES-S a LAND REBEL-S, Jan Štětina
na BALOUBET-S a v sobotu se na startu Championat of Linz (145) objevila
v sedle CARUSO 279 i Natálie Roučková (4 tr. body).
Nejlepšího umístění dosáhl Aleš Opatrný na VERDI, který obsadil v nedělní
soutěži Silver Tour (dvoufázová 135 cm)
druhé místo. Zde byla Natálie Roučková
na CARUSO po bezchybném výkonu
osmá. Aleš Opatrný byl druhý i na TIMPEX ETALON v soutěži pro mladé koně
(130/135 cm).

Byli jsme v Celje
i ve Wiener Neustadt
V termínu 19.-21. listopadu se čeští
jezdci prezentovali v dalších evropských
halác. Zuzana Zelinková a Adéla Půlpánová startovaly ve slovinském Celje na
CSI** a opět celá plejáda jezdců cestovala do Rakouska na CSI* Wiener Neustadt.
V plánu mají čeští jezdci i další výjezdy a přihlášky ze Strahova putují na
CSI*** Drážďany (26.-28.11), CSI-Y do
Salzburku (2.-5. 12.), na CSI**-W do
Budapešti (3.-5.12.), CSI**-W Poznaň
(10.-12.12.) a CSI** Lešno (17.-19.12.).
Objevit bychom se měli i na CSI-Y ve
Frankfurtu n.M. (15.-19.12). Další halové
závody ve Wiener Neustadt již ani
nezmiňujeme. Zde se závodí každý
týden a čeští jezdci jsou v této hale již
samozřejmostí.

Soutěžní průmysl
Po
prvém
přečtení článku
Jaroslava Staňka jsem získal
pocit, že autor
žije mimo realitu
již mnoho let.
I když jej nyní již
nevnímám tak
osobně, přesto
jsem se rozhodl
reagovat.
Všichni dnes
víme, že nižší
soutěže jsou
vypisovány jenom jako příprava pro soutěže vyšší, anebo jako soutěže uspokojující soutěžní ambice rekreačních jezdců. To, že by takové soutěže mohly
přilákat ve větší míře divácký zájem,
pořadatelé a ani jezdci nepředpokládají.
Událost je to tak maximálně pro pořadatelskou vesnici či městečko. Ve větších
městech pak pouze pro lidi propojené se
soutěžícími.
To, že dnes pořadatelé maximálně
minimalizují i veškeré doprovodné atributy soutěže (současní jezdci již neznají
slavnostní nástupy, soutěžní dny se urychlují i maximální redukcí času dvojice na
kolbišti, zkracují se prohlídky i dekorování apod.) je dáno skutečností, že soutěží
mnohonásobně více jezdců a koní než za
dob, na které vzpomíná autor příspěvku
Soutěžní průmysl. To je realita.
Všichni nárůst jezdců a koní léta podporujeme. Bez něho by se neobešla
i stále sílící profesionální jezdecká skupina (profesionální jezdci, trenéři, pořadatelé apod.). Jen díky této mase pak
mohou vyrůstat elitní dvojice. To je trend
již po desetiletí v zahraničí a bude jistě
pokračovat i u nás. Doufejme, že i u nás
nakonec vyústí ve skutečnou kvalitu.

Posezónní zamyšlení
V minulém čísle jsem se zamýšlel nad
problémy, které přinesla či potvrdila sezóna 2010. Zatím jsem vytýkal chyby organizátorům a pořadatelům soutěží. Dnes
bych se jich však chtěl také zastat.

Bez centra to nepůjde
Nárůst soutěžechtivých jezdců působí
nemalé komplikace nejenom průběhu
a soutěžnímu složení sportovního dne,
ale i pořadatelům samotným. Přijetím přihlášky přebírá pořadatel zodpovědnost
za soutěžní den se všemi souvislostmi
tak, jak bylo řečeno minule. Na druhé
straně ale přihlašovatel žádné povinnosti
plnit nemusí. Nejeden pořadatel je tak
vystaven přetlaku přihlášek, ale v konečném efektu může program soutěžního
dne vypadat zcela jinak. Někteří pořadatelé se pokusili zavést hrazení startovného dopředu, ale vzhledem k administrativní náročnosti, bankovnímu prodlení
i zásadní neochotě soutěžících se masově nerozšířilo. Částečně sice systém
nahrazuje ranní prezentace, ale v případě
mnohačetných absencí je již na korekce
pozdě. A tak je obtížné plánovat časy
startů navazujících soutěží. Vše se soutěžící dozvídají většinou až na závodišti.
V Německu je zcela běžná přihláška
přes centrální databázi, kde se shromažďují údaje o počtech startujících, vybírá
startovné a popř. omlouvá neúčast. Je to
sice systémově velmi náročné, ale chrání
to jak pořadatele, tak soutěžící.

Jezdci.cz
Nedávno i na stránkách Jezdce probě-

hla informace o vzniku portálu Jezdci.cz,
který by mohl tuto mezeru na našem sportovním trhu vyplnit. Protože se bude jednat
o zcela dobrovolnou aktivitu, uvidíme jak
se podaří splnit podnikatelský záměr. Také
nevíme, zda systém odhalí a bude schopen i analyzovat další nešvar s přihlašováním na závody spojený. Tím je odeslání
přihlášky na více závodů najednou. Ta
umožňuje v poslední chvíli zvolit pro soutěžícího optimální variantu. Bohužel na úkor
pořadatele.

Bojíme se stylu
I v návaznosti na článek Jaroslava Staňka v minulém čísle, je na místě si přiznat,
že nižší jezdecké soutěže jsou pořádány
pouze pro soutěžící a v lepším případě
jsou přípravou pro těžší závody. Pořadatelé takových závodů zcela rezignovali na to,
že by takové závody dokázaly nějaké laické diváky a veškeré zázemí je budováno
pouze pro uspokojení potřeb soutěžících
a jejich doprovodů. To je celosvětová skutečnost. Je lhostejné, zda budeme nazývat
takové sportovní akce závody či treninky.
Název nic nezmění. Již víme, že kromě
nás samotných, to nemůže nikoho zaujmout. Přesto mají takové sportovní výkony
svoji důležitost a je jedno, zda jsou pro
někoho vrcholem, či začátkem.

Alespoň předepsaný čas
Ale i tyto úrovně by se mohly stát zajímavější a hlavně sportovně přínosnější,
kdybychom se nebáli soutěží na styl. Ty se
v minulosti pokoušely proniknout na naše
kolbiště, ale protože nebyla nijak podchy-

Úkol přilákat diváky a popularitu široké
veřejnosti pak stojí na špičkových soutěžích. A opět zde máme příklady ze
zahraničí, kde o každém víkendu proudí
na vrcholná střetnutí desetitisíce diváků.
Ale i zde pomáhá masa. Bylo by naivní
se domnívat, že nějaké výrazné procento z těchto desetitisíců návštěvníků
v Badmintonu, Madridu či Mnichově jsou
lidé, kteří se o koně jinak vůbec nezajímají. I tito diváci jsou většinou alespoň
minimálně nějakým způsobem spojeni
s jezdeckým sportem.
Skutečným problémem tak zůstává
prolínání profesionální a sportovně
rekreační jezdecké společnosti. I vrcholoví jezdci potřebují získávat pro své
mladé koně zkušenosti. Ne vždy je jejich
přítomnost na nižších soutěžích vedena
touhou získat i zde finanční odměnu.
Je to problém i v zahraničí. Pokud
mám sdělit svoji zkušenost z Británie,
tak tam částečně problém řeší soutěžení
ve všední dny. I to je důvod, proč se na
ostrovech tak dobře připravují koně.
Závodí se každý den. Profesionální jezdci tak mají možnost startovat s mladými
koňmi na závodech nižší úrovně i mimo
víkendy, kdy naopak téměř stále probíhají skutečně obtížné závody. Je ale
pravidlem, že nižší soutěže probíhají
i o víkendech, většinou paralelně s velkými. Rekreační jezdci, kteří mají v týdnu své pracovní povinnosti, tak mají
o víkendech větší šanci na úspěch. Profesionálové závodí jinde. A naopak.
Rekreační jezdci většinou „nepřekáží"
profesionálům ve dnech, kdy musí být
v práci.
Možná již začíná taková doba i u nás.
Dokazují to soutěže KMK, které probíhají již téměř pouze ve všední dny. Možná,
že by mohli již i u nás zkusit pořadatelé
vypsat malé závody v pracovní den. Větší počty návštěvníků, ale přiláká do hledišť už skutečně pouze špičkový sport.
Jaroslav Hatla
cena práce na zvyšování a standardizaci
stylových komisařů, tato aktivita postupně
téměř odumřela. Skutečnost, že by byl
zájem o takový typ soutěže, ukazuje
postupný nárůst soutěží na předepsaný
čas, které stylové soutěže postupně zcela
nahradily i na mistrovské úrovni. Soutěže
na styl by se měly rozvíjet i proto, že
jsou v současnosti jedinou legitimní
možností ČJF k ovlivnění jezdecké
vzdělanosti široké veřejnosti.

Na závěr ještě ke GALOPU
V ČR již mnoho sezón funguje výsledkový systém Galop. Postupně jsme si na
něj zvykli a je již i pro nás samozřejmostí
využívat jeho možností. Ve startovních
listinách domácích závodů však stále
chybí informace o koních . Přesto, že
program tyto informace nabízí, jen
málokterý pořadatel tiskne startovní listiny s původy koní a jejich věkem. A přitom v případě pořadatelství mezinárodních závodů jsou tyto informace na
startovní listině zcela samozřejmé. Již
jednou jsme na stránkách Jezdce na
pořadatele naléhali, aby lépe využívali
tyto možnosti Galopu. Marně.

Kůň by měl být první
A na závěr mého zamyšlení ještě jedna
výtka. Ta směřuje přímo na program
Galop. Všude ve vyspělém světě je běžné, že první a ústřední informací o startovní dvojici je jméno koně. Pokud je
divák zasvěcen, je pro něho informace
o koni tou zásadní. To, zda na koni sedí
Petr nebo Pavel, je informace druhotná.
Možná, že by i tato maličkost pomohla
k potlačení naší sebestřednosti.
Cyril Neumann
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Šest setin ve Veroně
Čtvrté kolo západoevropské větve Světového poháru viděli 7. listopadu návštěvníci
výstavního areálu
v
nádherném,
středověkém městě Veroně. Akce
byla
součástí
věhlasné mezinárodní výstavy Fieracavalli, která
letos v plné síle slavila neuvěřitelný 112. ročník. Do hlediště skokové haly se sice vtěsnalo jen něco málo přes čtyři tisíce diváků, ale
ti dokázali vytvořit skvělou atmosféru. Na
poměrně prostorném kolbišti postavil velmi
technický parkur švýcarský návrhář Rolf Lüdi
a podařilo se mu nastavit optimální míru
obtížnosti. Pozor si museli jezdci dávat
zvláště v obou kombinacích a nejvíc obětí
bylo na robustním oxeru s bazénkem uprostřed trojskoku. Do rozeskakování se ze čtyřicítky startujících kvalifikovala plná čtvrtina.
Ze známých jmen se tam nedostali Rodrigo
Pessoa, Albert Zoer, Jessica Kürten, Michel
Robert, Edwina Alexander, Marko Kutscher
nebo Natale Chaudani. Smůlu měl i Belgičan
Niels Bruynseels, který jen nepatrně překročil časový limit.
Rozeskakování zahájila Nina Braaten
z Norska s 10letým oldenburským valachem
BLUE LOYD 12 (Landor S). Nijak neriskovala a rozvážnou, ale hlavně bezchybnou jízdou se ujala vedení. Hned další startující,
olympijský vítěz ze Sydney 2000 Jeroen
Dubbeldam, s 11letým hnědákem BMC VAN
GRUNSVEN SIMON (Mr Blue) dostal halu
do varu. Jel naplno, nic neshodil, jeho čas
byl o plných devět sekund rychlejší a dostal
zbývající konkurenty pod velký tlak. Vyrovnat
se mu chtěl Carsten-Otto Nagel s bělkou
CORRADINA (Corrado I), ale přes veškerou
snahu byl o dvě vteřiny pomalejší. Francouz
Simon Delestre na 9letém NAPOLI DU RY
(Baloubet du Rouet) z přemíry snahy udělal
dvě chyby. Billy Twomey s ryzkou
TINKA'S SERENADE (Tinka's Boy) se snažil, ale zaostal o pár setin za Nagelovým
časem. Steve Guerdat s 13letou JALISCA
SOLIER (Alligator Fontaine) hodně uřízl
nájezd do dvojskoku, proboural se oxerem
a před stacionátou vybočil. Se štěstím to stihl
jen za osm bodů. Chybu z velkého tempa na
stejné kombinaci udělal i Ludger Beerbaum
s 11letým hřebcem CHAMAN (Baloubet du
Rouet). Světová jednička Kevin Staut se
zase snažil umravnit vesele vyhazujícího LE
PRESTIGE ST LOIS DE HUS (Quidam de
Revel) a doplatil na to pomalejším časem.
Skvěle šel Rolf-Göran Bengtsson s holštýnským plemeníkem CASALL LA SILLA (Caretino), jen na vedoucího Holanďana mu chyběly tři desetiny. Podobně jako před týdnem

Foto Kit Houghton

v Lyonu, měla všechno na stříbrném podnose Meredith MichaelsBeerbaum, tentokrát v sedle
17letého hnědáka SHUTTERFLY
(Silvio I). Dusno v hale se dalo
krájet a její hannoverán byl vynikající. Šel na doraz, báječně točil,
dělal dlouhé cvalové skoky
a všichni napjatě sledovali časomíru. K vítězství chybělo jen málo.
Šest setin vteřiny!
„Naposledy jsem se Shutterfly
závodila před pěti měsíci a tak
jsem se na to dnes moc těšila" řekla Meredith později, „ale do poslední chvíle jsem nebyla rozhodnutá
na koho si sednu ve Světovém
poháru. Spíš jsem preferovala
Checkmate. Ve skutečnosti to byl
Jeroen kdo mi řekl, že Shutterfly
skákal první den moc dobře a že
mám jezdit právě jeho. Proto jsem
zpomalila a nechala Jeroena
vyhrát! Dnes je ale i z jiného důvodu velký den pro mě a pro Shutterfly. V roce 2002, jsme tu spolu byli
druzí a tak je docela zázrak přijít
sem po osmi letech a být druhý
znovu!" dodala Meredith Michaels.
Se svými pocity se svěřil i Jeroen Dubbeldam. „Porazit tak skvělé
jezdce jako je Meredith a Rolf je
nádherné. Další můj velmi dobrý
kůň BMC Up and Down je dlouhodobě zraněný a já jsem dva roky Vítězem čtvrtého kola západoevropské ligy SP ve
neměl žádnou výraznou jedničku. Veroně se stal Holanďan Jeroen Dubbeldam na BMC
Proto jsem se musel soustředit na VAN GRUNSVEN SIMON
výchovu mladých koní. BMC van Grunsven
8/38.09, 10. JALISCA SOLIER (Steve GuerSimon a BMC van Grunsven Whisper (majidat) SUI 8/44.14. Kompletní výsledky najdete
telem obou je bratr slavné drezuristky) se
na www.jumpingverona.it
právě teď dostali do top formy. Se Simonem
Příští kolo bude 21. listopadu ve Stuttjsem nedávno vyhrál GP Calgary a tak se
gartu.
těším na další konkůry."
Výsledek: 1. BMC VAN GRUNSVEN
Zahraniční rubriku připravil
SIMON (Jeroen Dubbeldam) NED 0/35.61,
Václav K. Dvořák
2. SHUTTERFLY (Meredith Michaels-Beerbaum) GER 0/35.67,
3. CASALL LA SILLA
(Rolf-Goran Bengtsson) SWE 0/35.93, 4.
CORRADINA (Carsten-Otto Nagel) GER
0/37.22, 5. TINKA'S SERENADE
(Billy Twomey) IRL
0/37.35, 6. LE PRESTIGE ST LOIS DE
HUS (Kevin Staut)
FRA 0/38.93, 7. BLUE
LOYD (Nina Braaten)
NOR 0/44.70, 8. CHAMAN (Ludger Beerbaum) 4/35.87, 9.
NAPOLI DU RY
(Simon Delestre) FRA

Jezdcem roku je Denis Lynch
Poslední etapa DKB-Riders Tour se jezdila 7. listopadu v mnichovské Olympiahalle. Zde se rozhodlo, že titulem Rider of the Year,
se po loňském vítězi Ludgerovi Beerbaumovi bude až do listopadu
2011 honosit v Německu působící Ir Denis Lynch. Stačilo mu k tomu
třetí místo v posledním kole tohoto šestidílného seriálu.
V mnichovské Velké ceně zvítězil Marcus Ehning s nestárnoucím
17letým SANDRO BOY. Druhou příčku obsadil někdejší vítěz pražského CSIO Mario Stevens v sedle D'AVIGNON a třetí byl Denis
Lynch na ABBERVAIL VAN HET DINGESHOF.
Kompletní výsledky naleznete na www.DKB-riderstour.de

Do Stadthalle nejezděte
V druhé polovině listopadu býval u našich jižních sousedů ve vídeňské Městské hale tradičně největší rakouský halový konkůr. Bohužel, už
na počátku roku oznámili pořadatelé, že v důsledku světové krize se jim
nepodařilo zajistit dostatečné množství prostředků na uspořádání tak
velkého podniku a pro letošní rok tuto akci zrušili.
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Koza je mistr
Disciplinární komise ČJF ve středu 3. listopadu rozhodla o zbylých
dvou kauzách, které rozvířily letošní letní sezónu.
V protestu proti vítězství polského jezdce Lukasze Kozy při českém
šampionátu bylo na základě předložených dokumentů rozhodnuto, že
start polského jezdce při MČR byl oprávněný.
DiK vycházela především z rozhodnutí Rady ČJF ze dne 17.9. 2008
o účasti zahraničních závodníků na národních závodech, přihlédla i ke
skutečnosti našeho začlenění do EU spojeného s volným pohybem
osob v prostoru EU. Nakonec se Dik rozhodla i na základě dokumentů
předložených stájí Mustang s.r.o., ze kterých vyplynulo, že L. Koza
spolupracoval se stájí již téměř tři roky.
Posledním případem, který dosud Dik posuzovala, bylo provinění
jezdkyně Petry Valíčkové při soutěži vytrvalosti v rámci CEI Mikulov.
Jezdkyně se provinila tím, že přesto, že byl jeji kůň vyloučen před
závodem veterinární komisí pro kulhání, absolvovala i tak celou trasu
soutěže.
Jezdkyni byla za hrubé porušení PJS, Veterinárních pravidel i Kodexu chování a Zákonu na ochranu zvířat, zastavena činnost na šest
měsíců až do 31. 5. 2011.

V Hradištku Schneider
V neděli 14. listopadu se v Hradištku u Sadské konalo další kolo
série Elite Tour. Hlavní soutěže, dvoukolového -ST**- sew zúčastnilo
11 dvojic. Do druhého kola pak postoupilo již jen devět koní.
Dvakrát s nulou překonali tři jezdci ze dvou stájí. Loňský vítěz Sergei
Motygin za JK Všetice a za JS Schneider Plzeň Jan Štětina a se dvěma koňmi i Jiří Luža.
Ten pak v sedle LAND REBEL-S dokázal v rozeskakování čtyř dvojic
absolvovat opět s nulou a v nejrychlejším čase. Na druhém místě se umístil také s čistý, ale pomalejší Sergei Motygin na CORAGGIO. Třetí byl opět
Jiří Luža tentokrát na SHERLOCK HOLMES-S. Pro letošní rok tak byla
série Elite Tour ukončena a pokračovat bude opět v březnu 2011.

HSBC FEI Classics
Za velmi nepříznivého počasí se 4.-7. listopadu odjelo poslední
z letošních pěti velkých čtyřhvězdičkových military ve francouzském
Pau. Nejlepší po součtu všech tří disciplin byl se šedesáti jedním
bodem Andreas Dibowski (FRH FANTASIA) z Německa. Na druhém
místě se přes tři chyby na parkuru udržel Angličan William Fox-Pitt
(NAVIGATOR) - 63,2. Třetí Belgičanka Karin Donckers (LAMICELL
CHARIZARD) nasbírala 66 bodů.
Konečné pořadí celoročního seriálu HSBC FEI Classics, do kterého
se započítává Lexington, Badmington, Luhmühlen, Burghley a Pau,
včetně dotací pro umístěné na předních postech vypadá takto: 1. William Fox-Pitt (GBR) 39 bodů - US$ 150 000, 2. Andreas Dibowski
(GER) 37 - US$ 75 000, 3. Caroline Powell (NZL) 21 - US$ 50 000,
4. Mary King (GBR) 18 - US$ 33 000, 5. Paul Tapner (AUS) 15 - US$
25 000. Celkové pořadí všech účastníků najdete na www.fei.org

Foto Peter Nixon

V závěrečném kole seriálu HSBC FEI Classics, které se konalo 4.-7.
listopadu v Les Etoiles de Pau (CCI4*), zvítězil Němec Andreas
Dibowski na FRH FANTASIA. Po pěti kolech, kde byly zařazeny nejprestižnější soutěže všestrannosti (Kentucky, Badminton, Luhmühlen,
Burghley a Les Etoiles de Pau), si ale celkové prvenství odnesl ve
Francii na NAVIGATOR druhý, Brit William Fox-Pitt (foto).

Tradičně ve státní svátek 28. října proběhly v obchodním domě
Dance and Jump narozeniny. Letos se slavilo již poosmé
a nechyběl ani narozeninový dort, který rozkrojila majitelka
společnosti JUDr. Renata Tomanová

REPORTÁŽE

SPORT

Další ministr v Kladrubech n. Labem

Špatný příklad

V ní se ministr hlásí k úkolu dostat NH KladVe čtvrtek 11. listopadu zorganizovalo
ruby na seznam světového kuturního dědictví
ministerstvo zemědělství v Národním hřebčíUnesco. Dále by chtěl aby areál hřebčína
ně další setkání novinářů s ministrem zeměsloužil jako „výkladní skříň” resortu. Podpořil
dělství. Tentokrát se do Kladrub nad Labem
snahy o využívání starokladrubských koní při
vydal v této funkci Ivan Fuksa. Ministr ujistil
ceremoniálních příležitostech na Pražkém
novináře, že si vláda uvědomuje významné
postavení této památky i její specifičnost.
hradě a chtěl by do Národního hřebčína přiUjistil, že účelová změna ze státního podnitáhnout i pozornost návštěvníků rozvojem
ku na státní příspěvkovou organizaci, která
turistického ruchu. Při této příležitosti zmínil
byla ukončena 1. června, rozhodně nepovejako příklad slovinský hřebčín v Lipici.
de k postupné privatizaci,
ale bude využita k pružnějšímu čerpání peněz
jak ze státního rozpočtu,
tak z prostředků EU. Pro
letošní rok tak získal
hřebčín provozní příspěvek 71 milionů a dalších
22 milionů bylo uvolněno
k výstavbě dešťové kanalizace.
Prostředky z EU by se
měly nalézt v Integrovaném operačním programu
a o jejich čerpání se
ministerstvo zemědělství
pokusí ve spolupráci
s ministerstvem kultury.
V tiskové zprávě vydané k návštěvě ministra
v NH byla i nastíněna další představa ministerstva
k využití možností NH. Ministr Zemědělství Ivan Fuksa na nádvoří v Kladrubech

V průběhu posledních let se ministři zemědělství střídají příliš často a Národní hřebčín tápe.
V řadě dalších ministrů nyní i Ivan Fuksa opakuje zavedené klišé o turistickém ruchu. To je nejsnadněji pochopitelné jak pro veřejnost, tak pro
„odborně” špatně informovaného ministra. Příklad Lipice všemu nasadil korunu.
Slovinci se před lety vydali na „turistickou”
cestu popularizace hřebčína. Možná je komerčně úspěšná (i když pochybuji) a předváděné
představení patří v komerční sféře k těm lepším.
Z bývalého elitního Rakousko-uherského hřebčína se ale ve Slovinsku již hipologická noblesa
a staleté dědictví definitivně vytratily. Zbyly jen
odborné drobky přimíchané do komerčního guláše. Korunu všemu nasazují kioskové pokladny
u vchodu. Zaviněno je to určitě i Slovinci dětinským popíráním rakouské minulosti.
Příklad tak Lipica jistě nabízí. Určitě ovšem ne
ten k následování vhodný. Pokud chceme naši
jedinou světovou hipologickou exklusivitu vhodně
zprostředkovat veřejnosti, je jenom jediná cesta.
Hipologická odbornost. Aby mohl být Národní
hřebčín naším rodinným stříbrem, musí být v prvé
řadě skutečně výjimečný a neschovávat se pouze
za svoji staletou historii. Starokladrubský bělouš je
v současnosti jediným galakarosiérem světa
a jedině v této pozici mu může svět opět ležet
u nohou. Prioritou veškerého snažení tak musí být
jednoznačně dokonalá práce s koňmi v zápřeži.
Tak dokázal starokladrubský kůň oslňovat hlavy
států i obyčejný lid po čtyři staletí. Nevidím důvod,
proč by tomu mělo být dnes jinak. Cyril Neumann

Tři finále v Herouticích
Jako každoročně přivítá poslední listopadový víkend (27.-28.11.) hala v Herouticích
u Neveklova finále celoročního seriálu Pony
liga. Seriál končí osmý ročník. Stejně tak jako
u Českého skokového poháru se finále Pony
Extraligy jezdí systémem střídání koní čtyř
nejlepších jezdců. Pro tři nejlepší je opět připraveno padesát tisíc korun.
Finále se jedou celkem tři. Seriály jsou
vypsány ve třech kategoriích - Pony liga,
Pony Extraliga a Teenager. Během roku
proběhlo zatím osm kvalifikačních kol po
celé ČR. Poslední devátá kola v předvečer
finále určí, kdo nastoupí do finálových bojů.
Kategorie Pony liga (jezdci do 12 let) má
zatím dva lídry – Petru Boháčovou (JS Delta)
a Anetu Paličkovou (JK Český Dvůr). Třetí je
zatím Sára Roubalová (JS DDM Praha).
V kategorii Pony Extraligy, kde se bojuje
o postup mezi elitní „čtyřku“, vede Hana Bař-

tipánová (JK Český Dvůr) před Karolínou
Hájkovou (JK Mělník) a svou oddílovou kolegyní Ivou Nedělkovou.
V kategorii Teenager (jezdci do 21 let na
koních) je zatím na čele Jana Perníčková (JK
Heroutice) před Kateřinou Vašákovou (JK Český Dvůr) a severomoravskou Kateřinou Kubrickou (SS Kubrický). Vedle tří finále připravili
pořadatelé řadu dalších
soutěží jak pro pony,
tak pro koně, včetně
tradiční soutěže masek.

Podzimní cena

Heroutická hala byla
otevřena již o týden
dříve a o víkendu 20. 21. listopadu zde proběhla Podzimní cena
Heroutic. Na programu
byly soutěže -ZM-L*-.

V Herouticích probíhají vedle závodů i veřejné tréninky. V neděli
7. listopadu si zde svůj závodnický křest odbyla čtyřletá Adélka Opatrná a dokonce v soutěži „30 cm s vodičem“ se svým pony ČERT
a dědou Václavem Opatrným mezi sedmnácti dvojicemi zvítězila.

Zima se Soyerem
JK Heroutice pořádá další ze soustředění
s belgickým trenérem Denisem Soyerem.
Ve dnech 4. - 5. prosince budou v individuálních drezurních lekcích pracovat jak drezuristé, tak skokani. Možné jsou i skokové
lekce. Soustředění je přístupné i divákům.
Podrobné informace o akcích v Herouticích
najdete na www.heroutice.cz

INZERCE

SPORT
V sobotu 6. listopadu zemřel v Praze po dlouhé nemoci
ve věku 69 let pražský jezdec
a trenér Václav Novák.
Václav Novák patřil k jezdecké generaci, která pomohla
jezdeckému sportu překonat
především ekonomicky a ideologicky nepříznivé období normalizace po roce 1970. Byl členem
TJ Ďáblice a popularizátorem
jezdeckého sportu na všech
úrovních. Poslední rozloučení se
zesnulým se konalo 12. listopadu v Praze - Strašnicích.

Foto Jan Liščák

Foto Jan Liščák

Netradiční Hubertovu jízdu připravili pro své zákazníky ve společnosti Equiservis. Ve středu 17. listopadu bylo pro nakupující připraveno nejen velkorysé pohoštění, ale v průběhu dne i celá řada
soutěží, při kterých bavili přítomné nejlepší jezdci. V soutěži plyšových prasátek se tak utkali (zleva) Jiří Luža, Jan Štětina, Zdeněk
Žíla a Ludvík Jandourek . Ještě atraktivnější byla soutěž v podlézání překážky a zde se vedle Ludvíka Jandourka objevil Aleš Opatrný, ale i Hana Pelikánová a Natálie Roučková a další.

Ve stejný den v sobotu 6. listopadu nás také opustil ve věku
nedožitých 56 let bývalý jezdec,
dlouholetý funkcionář a rozhodčí
Miloslav Mentlík.
Miloslav Mentlík je spojen především se západočeskou oblastí,
kde do posledních dní působil v
administrativě ČJF.
Poslední rozločení s touto výraznou osobností ČJF proběhlo soukromě bez přítomnosti veřejnosti.

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

Pronájem
turnajových boxů.
Tel: 728 162 407

Divadlo na koních
V sobotu 6. listopadu se
v kryté hale ve Svinčicích odehrálo jezdecké divadelní představení Sněhurka a sedm
trpaslíků.
V netradičním divadle viděli
diváci nejenom herecké výkony, ale i jezdecké umění.
Byla zde drezurní Sněhurka
Barbory Marešové i princ
v podání Tomáše Hůlky. Zážitek divákům připravili pochopitelně trpaslíci, které ztvárnili
nejmenší jezdci na pony.
Nechyběl ani typický pochod
s pohádkovou hudbou „Hej
Hou”, který vzbudil v publiku
potlesk. Nejmladšímu trpaslíkovi
jsou tři roky a nejstaršímu sedm.
V roli smrťáka se představil
František Měkota z jezdecké
skupiny Terra Historia. Nechyběly tak ani kaskadérské kousky. V kostýmu čarodějnice jezdila na frízském hřebci Lucie
Marešová.
Na závěr jako vždy vše dobře dopadlo a pro Sněhurku
a prince přijel kočár tažený starokladrubskými bělouši.
Pro zaplněnou halu ve Svinčicích vše připravili zaměstnanci Equiparku Svinčice, děti
z JO Svinčice, zaměstnanci
Městského divadla v Mostě, JK
Iluze Makotřasy, členové jezdecké skupiny Terra Historia
a studenti ze SŠT Most-Velebudice.

Pro velký úspěch se konají
i další představení. Budou
v sobotu 11. prosince v 10:00
a 13:00 hod, a v neděli 12. prosince ve 14:00 hod.
Informace o vstupenkách
naleznete na www.equipark.eu
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