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âe‰tí konû na Îofínû
Poslední a největší galavečer českého jezdectví se na pražském Žofíně
konal v pátek 5. března. Jako obvykle panovaly okolo večera mírné tajnosti.
Hlavnímu pořadateli redakci časopisu Jezdectví se daří udržet výsledky
odborné ankety až do poslední chvíle v utajení. Zkušení návštěvníci si ale
většinou podle zaparkovaných přepravníků koní alespoň s malým předstihem domyslí, jací koně ke slavnostnímu dekorování na večer dorazili.
Dvěma hlavním čtyřnohým aktérům večera dělali ještě společnost starokladrubští koně ve službách Městské jízdní policie. I bez kočáru z Národního
hřebčína tak byli koně v centru Prahy vidět.
Samotný Žofín je místem, které každou slavnost podobného druhu
výrazně umocňuje. Jedinou nevýhodou je, že je již jen velmi obtížné
pomýšlet na další zlepšení, protože zatím nic historicky reprezentativnějšího v ČR nemáme.
Tomu ale odpovídají i náklady na celou akci, které se po téměř amatérských začátcích v devadesátých letech, šplhají již na stovky tisíc korun. Přes
komplikovanou dobu se pořadatelům podařilo získat dostatek partnerů a tak
si mohli ocenění i diváci opět užít prostředí žofínského paláce.
Redakce časopisu Jezdectví se netají s tím, že celý podnik je velmi ekonomicky i organizačně nákladný a jeho výsledkem je finanční prodělek.
Zatím se tento deficit drží v míře, kterou je schopen pořadatel investovat.
I přes mnohé úvahy posledních let, hodlá být časopis Jezdectví pořadatelem galavečera českých skokových a drezurních jezdců i nadále.

Řada vítězů a dva ministři
Celá organizace večera postupovala v osvědčeném modelu z minulých
let. První oficiální část rozsáhlého dekorování patřila mladším věkovým kate-
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Aleš Opatrný si již na zvedání nevětší české trofeje
Poháru ČSOB Jezdectví zvykl. Letos mu partnera za
drezuru dělala Ema Jančářová.

Foto K. Návojová

Koněm roku 2009 je RONALDO-S majitele Josefa Schneidera z Plzně, kterého
jezdí Jiří Luža

goriím. V 18:30 zahájil program slavnostními ceremoniály v malém sále v přízemí. Ten se, po zkušenostech z minulých let, ukazuje kapacitně dostatečný, protože většina návštěvníků dorazí až později.
Vyhlašování nejlepších dětí, juniorů a mladých jezdců však svoji přítomností ozdobil ministr zemědělství
Jakub Šebesta. Ten se sice prvních ceremoniálů
nezúčastnil, ale přítomnost vládních činitelů, je pro
každého pořadatele příjemná. K tomuto členovi vlády se později ještě připojila ministryně spravedlnosti
Daniela Kovářová, která má již k jezdectví hlubší
vztah a jejíž dcera Jana byla i jednou z adeptek ve
skokové kategorii dětí.
(Pokračování na str. 2)
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Čeští koně na Žofíně
Dokončení ze str. 1

Český kůň
V malém sále se tedy rozdávaly první
Čeští koně. Vítězná trofej byla jednou
z hlavních změn slavnostního ceremoniálu. Pořadatelé si pravděpodobně řekli,
že všichni oceňovaní mají již doma dost

bora Tomanová
a Kateřina Mestenhauserová.
V hlavním sále
v prvním patře
tou dobou jen
hrstka návštěvníků využila možnosti sledování
ceremoniálu prostřednictvím projekce, ale již okolo sedmé hodiny se
začal Žofín postupně plnit.
Večerní program zahájil ministr Jakub
Šebesta a pak již i první patro patřilo nejlepším jezdcům roku 2009. Vedle hlavní
ankety Jezdec a Kůň roku se na jevišti
postupně vystřídali i nejlepší v žebříčku
Poháru ČSOB Jezdectví (Aleš Opatrný
a Ema Jančářová) a nejlepší jezdci seriálových soutěží uplynulého roku. V drezuře to
byli vítězové finále seriálu Českého drezurního poháru Hana Vášáryová (Novice Cup)
a Ema Jančářová (Top Ten Cup), ve skákání vítězka a umístění ve finále Dance and
Jump Czech Junior Cupu (Barbora Tomanová, Filip Doležal, Barbora Vojtková)
a čtyři účastníci finále Českého skokového
poháru - Aleš Opatrný, Ludvík Jandourek,
Jiří Luža a Petr Eim.

ocenění RONALDO-S (maj. Josef
Schneider).
A pak již patřil Žofín taneční zábavě
všeho druhu a vylepšením večera bylo
i to, že návštěvníci, kterým vadila při konverzaci hlasitá hudba, mohli využít Rytířského sálu v suterénu paláce.

Nové logo
plechových pohárů, které nabízejí firmy
se sportovními cenami a nechali speciálně pro tuto příležitost vyrobit novou trofej. Český kůň tak díky své jedinečnosti
může mít ambici zařadit se do řady speciálních cen vedle Českých lvů, Cen Týtý
apod.

Ceny pro nejlepší
V průběhu večera si postupně mohli
ještě jednou a naposled vychutnat nejlepší
jezdci ČR úspěšnou sezónu 2009. V kategorii dětí, juniorů a mladých jezdců si
postupně Českého koně odnesla: v drezuře Barbora Marešová, Kamila Kotyzová
a Michaela Habásková a ve skákání se
z vítězství radovaly Lucie Krulichová, Bar-

Vítězství
v Rakousku
Ve dnech 18.-21. března se Aleš Opatrný (CASAL I, LUKA‘S NINJA, CARUSO)
a další čeští jezdci zúčastnili CSI** ve Stadl
Paura.
Největšího úspěchu dosáhl Aleš Opatrný
s CARUSO při pátečním parkuru Gold
Tour (na čas). Zde v konkurenci 56 dvojic
zvítězil jako nejrychlejší mezi 15 bezchybnými dvojicemi. S nulou absolvovala tuto
soutěž i Zuzana Zelinková na CAVALINO.
Její čas ale stačil právě jen na 15. příčku.
Hned po Aleši Opatrném se radovala
i Adéla Půlpánová s DESTINY VAN DE
NOORDHEUVEL, která byla také nejrychlejší a bezchybná v následující soutěži juniorů a porazila všech 27 konkurentů.
V sobotu byla Zuzana Zelinková na
CAVALINO sedmá ve finále Siolver Tour
(62 start.). V neděli zakončil své úspěšné
vystoupení v Rakousku Aleš Opatrný
(CARUSO) ve dvoukolové Velké ceně, ke
které nastoupil z ČR jako jediný. Zde
absolvoval obě kola bezchybně a skončil
za trojicí německých jezdců na čtvrtém
místě.
Za ČR startovali v dalších soutěžích ještě
Johana Březinová (ZANGLIE, VIOLA), Veronika Krátká (CORDILLIO, ASCOBA a Alena
Machová (GUIDAMA, LEONARDO F)
Kompletní výsledky naleznete na
www.horse-events.at

V průběhu ceremoniálů bylo také jezdeckou federací návštěvníkům večera
představeno nové logo, které by mělo
zdobit naše jezdce při oficiálních zahraničních startech.

Jezdci a Koně roku 2009
Již podle výsledků seriálových soutěží
celkem nikoho nepřekvapila dvojice
Jezdců roku 2009. Ema Jančářová
a Aleš Opatrný měli výbornou sezónu
a hlasováním to bylo oceněno.
Poněkud napínavější byla soutěž
Koní roku. V drezuře si nakonec titul
odnesl nadějný CHAMBERLEIN (maj.
Petra Minářová), který obohatil naše
drezurní obdélníky právě v roce 2009
a mezi skokovými koňmi získal prestižní
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Nejlepším skokovým mladým jezdcem se
stala Kateřina Mestenhauserová

Galavečer Žofín
Jezdecká veřejnost má za sebou společenskou část sezóny. Ta vyvrcholila na Žofíně.
Co bylo všem galavečerům uplynulé sezóny společné, byla záplava oceňovaných kategorií. Pokud se jedná o výkonnostní sportovce, je široké portfólio pochopitelné. Pouze
tak získají pořadatelé v konkurenci všeho ostatního, pozornost široké skupiny účastníků.
Poněkud anachronicky tak působí setrvačnost večera v Humpolci, kde jsou uváděny další a další osobnosti do různých Síní slávy. Za chvíli bude již velmi obtížné nalézt dosud
neoceněného abonenta.
Pozitivní zprávu o porotcích přinesly letošní výsledky Jezdců a Koní roku ze Žofína. Hlasování o Koních roku dosadilo na trůn dva kvalitní vítěze s předpokládanou budoucností.
A to i přesto, že v mnohých důležitých soutěžích sezóny nalezli oba své přemožitele.
Tituly s roční platností jsou rozdány. Loňská sezóna i společensky uzavřena. Potvrdilo
se ale, že do českých ceremoniálních estrád ani jezdci mnoho nového přinést nemohou.
Všechny podobné akce mají velmi těžko pozměnitelný scénář. Je lhostejné zda se jedná
o nejlepšího atleta, hokejistu, herce, film či modelku roku.
Jezdectví tak je zařazeno do zástupu dalších. Díky ekonomicky nezištným pořadatelům získává další možnost upoutat alespoň na moment celospolečenskou pozornost.
Zdá se, že přes finanční potíže jsou všichni současní organizátoři smířeni se svou úlohou i do budoucnosti. O pokračování ocenitelské tradice tak zatím strach mít nemusíme.
Cyril Neumann

Hatla zahají v Kreuthu a skončí v Anglii
Náš nejúspěšnější jezdec všestrannosti a dvojnásobný olympionik Jaroslav Hatla zahajuje sezónu 2010 v německém Kreuthu. Zde se ve dnech 14.-18. dubna zúčastní soutěží
CIC*/**.
O dalších plánech stáje Horse Academy v Radimovicích nám manažer stáje Marek
Šebesťák prozradil: „Vrcholí jednání z našimi partnery v Anglii a současně se sponzory
v České republice. Pokud se bude vše vyvíjet podle plánu, měl by se Jaroslav Hatla s celkem pěti koňmi přesunout nejpozději do června 2010 na britské ostrovy. V této pětici by
měl být ještě jeden nový kůň, jehož nákup plánujeme. V jednání je i dalších pět koní, které
by měl Jaroslav Hatla v Anglii v přípravě. Ti by měli pomoci udržet ekonomiku britské přípravy v rozumných mezích.”
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Finiš v Tallinnu

Starokladrubák na hrad!

Finále centrální ligy Světového poháru se konalo ve dnech 18.-21. března v estonském Tallinnu.
Z ČR se k němu jediný možný adept Aleš Opatrný
nekvalifikoval a tím skončila hypotetická možnost
účasti v ženevském finále. V severní části centrální ligy skončil Aleš Opatrný, který bodoval pouze
při CSIO v Bratislavě, na 16. místě.
Česká republika zde však své zástupce měla,
protože k jednání naší skupiny států FEI dorazili
do Estonska prezident ČJF Jaroslav Pecháček
a sekretář František Lomský. Oba naši představitelé se zúčastnili formálních i neformálních jednání s představitelem FEI, kterou zastupoval John
Roach. Debaty byly vedeny o současné situaci
i budoucnosti mezinárodní jezdecké federace.
V prvé řadě bylo negativně hodnoceno, že se
jednání zúčastnili pouze zástupci pěti států skupiny. Řada států se ani neomluvila a pro FEI je
to důkazem malého zájmu států o Světový pohár
centrální Evropy. Byla kritizována i skutečnost
rozdílné obtížnosti a do budoucna by se podle
FEI měly obtížnosti parkurů přibližovat.
Protože zatím přichází většina iniciativy od
států severní evropské subligy, J. Roach navrhl
uspořádat oddělená finále, při kterých by odpadly vysoké přepravní náklady. Tento model by
mohl začít fungovat od sezóny 2011/2012, ale
i nadále by platilo, že jezdci by mohli získávat
body v obou subligách.
Již od příštího roku by však mělo padnou pravidlo ve finále jeden jezdec a jeden kůň a mělo
by výkonnostním jezdcům být umožněno startovat ve finále se dvěma koňmi.
O finále centrální ligy SP roku 2012 dosud
nepožádala žádná federace a předběžný zájem
vyslovili opět pouze pořadatelé z Tallinnu a Varšavy.
Bohužel mírně pokulhávalo i zpracování
výsledků a v době odjezdu našich zástupců
z Estonska ještě nebyli známi tři postupující dvojice z centrální ligy SP do ženevského finále.

V minulém čísle jsme informovali o průběhu tiskové konference v Kladrubech nad
Labem. Za redakci Jezdce jsem se zeptal i ministra zemědělství Jakuba Šebesty zda
si dovede představit návrat starokladrubského koně do ceremoniální služby České
republiky. Ministr s úsměvem odvětil, že si tuto alternativu představit dovede, ale
současně bylo v jeho tváři vidět mírné pobavení. To naznačilo, že se mu nezdá tato
myšlenka příliš pravděpodobná. Musím říci, že se touto myšlenkou zcela vážně
zabývám již řadu měsíců.
Kůň patřil k ceremoniálu po staletí a státní útvary na území České republiky nebyly
výjimkou. Je pravda, že po Bílé hoře s nástupem habsburské monarchie přišlo postupně
České království o řadu na tehdejší dobu pokrokových výhod. Habsburkové se však na
našem území usídlili na tak dlouho, že se v průběhu staletí staly i České země zcela
standardní součástí monarchie. Monarchie, ve které jsme měli své místo. Císařský hřebčín v Kladrubech nad Labem, založený Habsburky, pak po staletí produkoval ceremoniální koně. Na této tradici jsme v devadesátých letech vystavěli českou světovou jedinečnost - živou národní kulturní památku. Koně jako umělecké dílo.
Blíží se stoleté výročí vzniku Československé republiky a již bychom měli definitivně odložit omílané čecháčkovské klišé „třista let jsme trpěli". Příkladem nám může
být prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Ten, ač v čele republikově revolučních mas,
nepodlehl protihabsburské hysterii roku 1918 a jako první prezident československé
republiky převzal jeden z důležitých pilířů habsburského státního ceremoniálu - starokladrubské spřežení. Tím pravděpodobně zachránil starokladrubské plemeno i pro
naší generaci. Katolické církve se revoluční kvas tolik netýkal a starokladrubský vraník zůstal v jejích službách zcela samozřejmě.
A tak se na Pražském hradě rozléhal klapot kopyt až do roku 1953 kdy vojenské
spřežení táhlo rakev s Klementem Gottwaldem. Pak ale začali novodobí uchvatitelé
diktovat již nejenom lidem, ale i koním.
Nemohu se smířit s myšlenkou, že bychom měli tento nesmyslný diktát akceptovat
i dvacet let poté, co jsme se diktatury zbavili.
Představa hradní stráže na koních nebo prezidenta či arcibiskupa v kočáře, se mi
nezdá nemožná. Z hlediska staletí není 60 let přervané tradice tak dlouho. Proto jsem s
touto ideou oslovil senátora České republiky a bývalého ministra kultury Václava Jehličku, který má ke starokladrubským koním velmi blízko. Na setkání vzešel nápad založit
Výbor pro návrat starokladrubského koně do ceremoniální služby České republiky.
Přes všechna úskalí novodobé historie našeho Národního hřebčína si starokladrubský kůň získal přízeň mnoha důležitých osobností našeho politického i církevního
života. Václav Jedlička již získal podporu pro tuto myšlenku nejenom od dřívější
ministryně obrany Vlasty Parkanové, ale i od jejího tehdejšího náměstka a současného ministra Martina Bartáka. Další z osobností, které přislíbili pomoc v tomto úsilí je
současný předseda strany TOP 09 a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.
S jejich pomocí, ale i celé řady dalších věříme, že se starokladrubský kůň opět vrátí
na své historické místo a jeho chov získá staronový smysl.
Cyril Neumann

Rozloučení se stanem
v Brně
O víkendu 20.-21. března se ve stanové hale v areálu Brno
Moravany konaly poslední skokové závody letošní BERTHALL
halové sezóny.
Její první ročník zorganizoval Robert Smékal a i když byly některé plánované závody zrušeny, byla v průběhu zimy zorganizována
celá řada akcí. Vedle skokových i drezurních soustředění, treninků
a ZZVJ to bylo i sedm skokových závodů. Mírným zklamáním pro
pořadatele byl nezájem drezurních jezdců a proto byly pro nedostatek přihlášek zrušeny všechny tři drezurní mítinky.
Jako poslední zaplní halu 27. března voltižéři a hned v neděli 28.
března se začne s demontáží stanu. Pro příští sezónu plánují pořadatelé zakoupení i menšího stanu pro kryté opracoviště, které při
krutém průběhu letošní zimy velmi chybělo. I tak však skončila první halová sezóna v Brně-Veveří úspěchem a organizátoři budou ve
své zimní aktivitě pokračovat.
Posledním skokovým vítězem halové sezóny v Brně se stala Katřina Kubrická na ŠEJLA (Stáj Kubrický), která 21. března vyhrála v
závěrečném dvoufázovém skákání 130/130 cm.

DISKUZE

Z DOMOVA

Jaký by měl být prezident ČJF?
Za rok nás čeká opět volební Konference
ČJF. Po zkušenostech z let minulých vím,
že není radno otálet s představením názorů
na budoucí vývoj České jezdecké federace.
Po dlouhých letech jsme při poslední volbě prezidenta ČJF zažili předvolební souboj. Vyzyvatelé současný VV ČJF nijak
nešetřili, ale nakonec získalo staronové
vedení v čele s Jaroslavem Pecháčkem
opět výraznou podporu delegátů. Ten tak
nastoupil ke svému třetí mu volebnímu
období a v jeho průběhu se o něm mnohokrát vyjádřil jako o svém posledním.
I proto jsme na úvod nové rubriky na
stránkách Jezdce oslovili právě současného prezidenta s přímým dotazem ohledně
jeho další kandidatury. Jaroslav Pecháček
mi poněkud situaci zkomplikoval, protože
místo očekávaného rezolutního odmítnutí
zaznělo „nikdy neříkej nikdy”. O tom zda se
tedy opět utká o nejvyšší funkcionářský
post jezdecké společnosti zatím ještě rozhodnuto není. Zda mu bude někdo protikandidátem se oficiálně také ještě neví, ale
začínají se proslýchat první jména. Dá se
tedy předpokládat, že uchazečů o funkci
prezidenta ČJF bude více.
Doufám, že všichni ti, kteří s podobnou
myšlenkou koketují, odhalí svůj záměr co
nejdříve. Jenom tak budou mít dost času,
aby členskou základnu seznámili se svými
představami o dalším vývoji naší organizace a získali tak případnou podporu.

?

A právě záměrům případných kandidátů,
ale i představám dalších, by měla patřit tato
rubrika. S dotazem, který nese titulek článku,
postupně oslovíme nejenom současné členy
VV, manažery komisí, ale příležitost vyjádřit
svůj názor dostanou i mnozí další.
Aby mohla být budoucí diskuze odstartována, přináším v úvodu seriálu náměty pro
autory příspěvků.
Cyril Neumann

Manažer nebo odborník?
Dokola opakovaná je diskuze, jaký by měl
být poměr odbornosti a manažerských schopností, u osobnosti stojící na čele jakékoliv profesní organizace. Je důležitější odbornost
anebo by měly převládnout manažerské
schopnosti? Je schopen manažer pouze
s povrchní odborností rozeznat ty správné
poradce? A nebo je lépe když se odborník
v oboru obklopí schopnými specialisty?

Doma nebo v Evropě?
Česká republika nepatří v Evropě k jezdecky významným zemím. I přesto je otevřená
Evropa pro naše jezdce velkou výzvou. Má
ČJF hrát důležitou úlohu v rámci středoevropského jezdeckého sportu? Nebo se můžeme spokojit, vzhledem k naší výkonnosti,
s pasivnějším postavením?

Vrcholový sport
nebo masové jezdectví
Je úlohou ČJF a jeho prezidenta starat se
především o výkonnostní sport a nebo má být

federace průvodcem i široké základně
nových a méně zkušených jezdců? Má se
ČJF a její prezident zaměřit na národní
reprezentaci a nebo má větší důraz položit
na rozvoj široké členské základny? Má být
servisní organizací a pomocníkem při zakládání subjektů, uzavírání smluv a právní
poradnou? A může mít vůbec naše země
nějaké výraznější ambice na světovém kolbišti? Měli jsme být po 20 letech výkonnostně dál a nebo se vše vyvíjí v rámci možností dobře?

Co nás čeká v roce 2010
Rok 2010 bude opět zcela přeplněn soutěžemi jak na domácích, tak zahraničních kolbištích. Abyste si dokázali vše včas naplánovat,
přinášíme přehlednou tabulku toho nejdůležitějšího, co byste neměli v následujících měsících zmeškat. V našem přehledu nejsou uvedeny
discipliny reining, endurance a para. Všechny chybějící údaje naleznete na www.cjf.cz

duben

17.-18.4.
CIC* Pardubice
22.-25.4.
CAI-A 1/2/4, P2 Kladruby n.L.

květen

29.4.-2.5.
CSI*-A, CSIJY-A Zduchovice
18.-20.6.
CDI***-W, CDIY Brno

červen

4.-6.6.
CSI* Hradec Králové
24.-27.6.
CSIP, d,J,Y,U25-B Zduchovice

srpen

27.7.-1.8.
ME D,S,C - pony Bishop Burton (GBR)
30.7.-1.8.
ME všestrannost Y, CCI*/*** Pardubice
30.7.-1.8.
MS jednospřeží Pratoni del Vivaro (ITA)
6.-8.8. MČR D Hradištko u Sadské
6.-8.8. MČR C-J, pony Pardubice
19.-22.8.
ME všestrannost J Bad Segenberg (SRN)
20.-22. 8. MČR skoky pony S+D Zduchovice
20.-22. 8. Finále KMK všestrannost Humpolec

září

4.-5.9.
Finále KMK skoky Ptýrov
9.-12.9.
CSIO***-W Poděbrady

červenec

2.-4.7.
CSI-A 1/2/4, P2,P4 Nebanice
9.-11.7.
MČR C sen.,dětí Humpolec, CCI*, CIC**
13.-18.7.
ME skoky děti, jun.,Y Jardy (FRA)
16.-18.7. MČR skoky Sen., Y Martinice
20.-25.7.
ME drezura J,Y Kronberg (SRN)

říjen

25.9.-10.10
Lexington Kentucky (USA) SJH
21.-24.10. MS všestrannosti ml. koní
Le Lion d’Angers (FRA)

24.-26.9. MČR C-Y Kolesa
25.-26.9. MČR voltiž Albertovec
25.-26.9. Finále ČDP+ Finále KMK drezura Praha
25.-26.9. Finále ČSP Frenštát pod Radhoštěm
23.-26.9. MS skoky ml. koní Lanaken (BEL)

Svatý Norbert na dohled
Na přelomu dubna a května (29.4.-2.5.) se ve Zduchovicích
uskuteční druhý ročník mezinárodních závodů CSI* J/YR/CH CSI*
St. Norbert. Rozpis nabízí opět skupinu soutěží pro 6-7leté koně,
malou, střední a velkou tůru a tůru pro juniory a mladé jezdce.
Pořadatelé připravili pro soutěže celkovou dotaci 25 000,- EUR.
Veškeré podrobnosti naleznete na www.kone-zduchovice.cz

V neděli 28. března je na programu další z halových závodů
(Lamborghini Praha Parkur Cup), které jsou součástí
3. série
Elite Tour. Pořadatelem je JS Equinenter a TJ Equus Kinsky.
Rozpis nabídne i první skokovou soutěž úrovně -ST**- sezóny
2010. Pořadatelé měli ke 14. březnu z 200 startovních míst zaplněnou zhruba polovinu. Do hlavní soutěže se zatím přihlásili Jiří
Luža, Jan Štětina, Jiří Skřivan či mladá jezdkyně roku 2009
Kateřina Mestenhauserová. Závody začínají v 9:00 hod. a hlavní
soutěž by měla přijít na řadu cca v 15:00 hod. Veškeré informace o závodech naleznete na www.elite-tour.cz

ZE ZAHRANIČÍ
Vzdělávání funcionářské
nebo profesní?
Má ČJF vytvářet a ovlivňovat systémy
vedoucí ke vzestupu odbornosti a nebo
jen dohlížet na organizaci soutěží?
Měl by mít prezident s organizací v jejíž
čele stane ambici získat prestiž v celospolečenském odborném vzdělávacím systému a nebo se má ČJF omezí pouze na
školení odborných funcionářů. Je ČJF
organizací, která by měla ovlivňovat profesní vzdělávání a nebo to je již úkolem
jiných? Může za náš odstup od jezdecky
vyspělého světa naše vlastní nevzdělanost
a nebo se musíme smířit s tím, že nemáme
proti ekonomickým velmocím šanci?

Amatéři nebo profesionálové
Jaký je názor budoucího prezidenta na
profesní rozdělení sportu? Je možné
nalézt hranici mezi profesionály amatéry?

Dobrovolné či placené
funkce?
Stálým evergreenem je, zda by prezident ČJF měl být placeným funkcionářem
na „plný úvazek” a nebo zachovat stávající formu zcela dobrovolné funkce?
Jistě se na stránkách Jezdce vyrojí
i celá řada dalších úvah o budoucnosti
ČJF a o osobnosti, která by měla stanout
v jejím čele.
Postupně požádáme o názor všechny
představitele ČJF, kteří momentálně pracují v nejvyšších funkcích (členové VV,
předsedové komisí, apod.), protože v prvé
řadě právě oni by měli mít na budoucnost
ČJF jasný názor.
Zajímavý ale bude i názor ostatních
členů ČJF, kteří stojí na různých stupních
v hierarchii naší organizace.
Aby měli všichni budoucí autoři dost
času začít přemýšlet nad otázkou Jaký by
měl být prezident ČJF?, požádali jsme
o vstupní názor do Jezdce č. 6, trenéra
a bývalého reprezentanta ve skákání
Aloise Starostu.
Cyril Neumann

ZE ZAHRANIČÍ

Skokané již
v Kreuthu byli
Zatímco Jaroslav Hatla se do bavorského
Kreuthu chystá, tři čeští skokoví jezdci Filip
Doležal, Silvie Boušková a Eliška Brdlíková
se v neděli 21. března z Kreuthu vrátili. Trojice se zde zúčastnila třídenních halových
závodů se soutěžemi od 110 do 140 cm.
Jedno vítězství ve stylové soutěži mladých
koní (130 cm) si s 6letým nováčkem stáje
CONAIRY přivezl Filip Doležal, ker kterému
přidal ještě 4. místo na CON CALANDO. V
soutěži do 135 cm byla jednou čtvrtá i Silvie
Boušková na BORIS.

Drezurní finále
v s’Hertogenbosch
Jak vypadá patnáctka finalistů Světového
poháru 2009/2010, které se pojede 25.- 27.
března v nizozemském s’Hertogenbosch?
Po oznámení federace USA a Kanady
že žádný z kvalifikovaných jezdců ze Severoamerické ligy do Holandska nepřilet, byla
obsazena dvě uvolněná místa rezervními
jezdci Tinne Vilhelmson Silfven ze Švédska a Polkou Katarzynou Milczarek.
Prezenční listina je tak nyní v následující
podobě: Holandsko - Edward Gal, Adelinde Cornelissen a Imke Schellekens-Bartels, Německo - Isabell Werth, Matthias
Alexander Rath a Carola Koppelmann,
Švédsko - Patrick Kittel a Tinne Vilhelmson Silfven, Polsko - Michal Rapcewicz
a Katarzyna Milczarek, Australie - Brett
Parbery, Belgie - Jeroen Devroe, Brazilie
- Luiza Tavares de Almeida, Dánsko - Nathalie Zu Sayn Wittgenstein a Maďarsko Robert Acs
Z velkých jmen bude chybět především
loňský obhájce Steffen Peters z USA
a domácí devítinásobná držitelka titulu Anky
van Grunsven, která skončila mezi svými
krajany na nepostupovém čtvrtém místě.

Zahraniční
kaleidoskop
Příliš rychlá Isabell
Několikanásobná olympijská vítězka,
která je vyhlášená svými energickými drezurními úlohami, si zjevně stejně razantně
počíná i při řízení automobilu. Na dálnici
u Bielefeldu, v místě kde je omezení na
100 km, jí byla naměřena rychlost o 37
km/hod vyšší. V důsledku toho, se musí
na jeden měsíc obejít bez svého řidičského oprávnění.

V USA vyhrála Anky
První kolo drezurního seriálu Exquis
World Dressage Masters, dotovaného 100
tisíci EUR, se jelo 4.- 6. února v Palm
Beach na Floridě.
V úloze GP ukázal svou sílu, z holandského finále Světového poháru omluvený,
Steffen Peters (USA). Se svým 12letým
kwpn hřebcem RAVEL (Contango) zvítězil
s výsledkem 76,851%. Druhá byla Anky
van Grunsven s 16letým tm. hnědákem
SALINERO (Salieri) se 74,638% a třetí Isabell Werth s 16letým hannoveránem
SATCHMO (Sao Paulo) měla 72,553%.
Hlavní soutěž GP KÜR vyhrála Anky van
Grunsven. Její úloha byla ohodnocena
84,450%, druhý Steffen Peters získal
81,700% a Isabell Werth 78,950%
Příští World Dressage Masters bude 13.16.5. v Mnichově a závěrečný 29.7. - 1.8.
v Hicksteadu.
Kompletní výsledky naleznete na
www.worlddressagemasters.com

Meredith má dceru
Potomek Meredith Michaels a Marcuse
Beerbaum je zde. Zdravá a vitální Brianna
Victoria se narodila 27. února.
Zahraniční rubriku sestavil
Václav K. Dvořák
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Je to jenom
socha

Sportovní
kalendáﬁ

DNES - Milan Vodička

Pořád si lámu hlavu, proč by si
Masaryk sedal na chcípající kobylu. Je
mi líto, vím, že koně občas pijí nebo se
pasou, a tak musí sklonit hlavu, ale
tenhle vyvolává dojem, že očichává
stopu do nejbližší kafilérie. Don Quijote
měl Rosinantu, která také nevypadala
nejbujněji, ale marná sláva, státník by
měl sedět na oři s hrdě vztyčenou hlavou. Kromě toho, sám tatíček nemá na
hlavě tu svou masaryčku. Kde ji
nechal? Sakra je to vůbec on?
Po dlouhé době opět jezdecká socha
byla T.G. Masarykovi odhalena
v Lánech 7. března
Sloupek z deníku Dnes ze začátku března je k jezdecké soše T.G. Masaryka sochaře
Petra Nováka z Jaroměře nemilosrdný.
Skutečností je, že státník na pasoucím se koni je pravděpodobně unikát. Autor asi viděl
nějakou fotografii, koňařům důvěrně známé chvilky jezdeckého klidu, a ta ho okouzlila.
Je otázkou vkusu a diskuse, zda takový moment je hoden bronzového odlitku. Socha
prvního čs. prezidenta působí vlídně, klidně a nestátnicky. Pokud se smíříte s tím, že ten
jezdec na koni je stejně tak vlídný člověk a nemusíte v něm za každou cenu vidět modlu
československé státnosti, nebudete nespokojeni. Podle dobových materiálů Masaryk
nesnášel pompu. Možná by byl spokojen i on.
Cyril Neumann
kategoriích seriálu (dvě kategorie pro pony
a třetí kategorie pro jezdce do 21 let na
koních).
V neděli 21.března odstartoval v HerouPrvním vítězem letošního seriálu se stala
ticích při tradičních závodech Jarní cena
Tereza Kroužková na ELI (Horse Academy
Heroutic, 8. ročník seriálu Pony liga.
Radimovice) v Pony lize pro jezdce do 12
Navzdory letošní tvrdé zimě se na zahájení
let (ponyhandicap LP). Na 2. místě skončila
sešla slušná konkurence ve všech třech
Aneta Paličková – GERA
1 (JK Český Dvůr ) před
Petrou Boháčovou - ELIOT(JS Delta).
V kategorii Pony
extraliga otevřené pro
všechny jezdce na pony
do 16 let (-SPB-) zvítězila Šárka Tůmová na
KARA/BACARDIA (Koba
Slapy) před Petrou
Boháčovou na TARA 16
(JS Delta) a Hanou Bařtipánovou - SANDY 1
(Český Dvůr).
A konečně v kategorii
TEENAGER se stala
vítězem Kateřina Vašáková – DORKA (JK ČesFoto Jan Matuška ký Dvůr) před Janou
Perníčkovou na KARINA
Jihočeská Petra Boháčová (DELTA) je jediná, která po prvním (JK Heroutice) a Terezou Kamírovou na
kole bodovala ve všech třech seriálových kategoriích

Pony liga začala

27.3.
27.3.
27.3.
27.3.
27.3.
27.3.
27.3.
27.3.
27.-28.3.
28.3.
2.4.
2.4.
2.-3.4.
3.4.
3.4.
3.4.
3.-4.4.
5.4.
9.-11.4.
10.4.
10.4.
10.4.
10.-11.4.
10.-11.4.
10.-11.4.
11.4.
11.4.
11.4.

Praha - Cís. ostrov
Z-S** hala
Všetice
Z-L** hala
Chomutov
ZM-L* hala
Slatiňany
A 1/2/4 hala
Nová Amerika
Z-S**
Tetčice
D/Z-S
Trojanovice
Z-ZL hala
Brno-Veveří
V hala
Zduchovice
ZM-S**
Hradištko
ZL-ST** hala
Zduchovice
ZM-L**+pony
Opava - Kateřinky
Z-L*
Brno-Veveří V přeloženo na 27.3.
Mělník
D/Z-L
Dražka
ZM-L*, D/Z-L+pony
Borová
ZM-L*+pony
Opava - Kateřinky
ZM-S**
Heroutice
D/Z-L+pony
Mělník
Z-ST*, D/Z-L+pony
Poděbrady
ZM-S**
Plzeň - Bory
ZM-L**
Děčín
Z-S**
Zduchovice
Z-ST*
Pardubice
C/ZK+pony
Brno - Veveří
ZM-S**
Hradec Králové
Z-S**
Loštice
ZM-L*
Horka n. Moravou
D/Z-S

Převzato z www.cjf.cz
KINGS BLACK BEAUTY (JK Borová).
Tradiční hlavní soutěž Jarní cenu Heroutic (-L*- + finále) získala popáté v řadě
domácí Jana Perníčková, tentokrát v sedle
koně APAČ. Druhé místo obsadila Kateřina
Vašáková na DORKA (JK Český Dvůr)
a třetí opět Jana Perníčková s ÚSVIT.

Jaro na Vondrově
Jarní halové závody v Hluboké nad Vltavou Vondrově měly na programu 20.-21.
března šest soutěží a vyvrcholily skákáním
úrovně -S*-. K němu nastoupilo 21 dvojic.
V rozeskakování 12 koní viděli diváci čisté
výkony pouze dva. Pro prvenství si dojel
Jiří Papoušek na THALIA, který jen velmi
těsně porazil svého bratra Kamila na VINCENZO (oba JO Srnín).

Spřežení budou
na podzim
Halové soutěže spřežení, které se
měly konat ve dnech 6.-7. března na
Nové Americe byly pro záplavy tajícího
sněhu zrušeny. Náhradně tak budou
uspořádány až na podzim. Termín bude
včas nahlášen.

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

Foto J. Gebauer

V Poháru žen (-ZL-), který se jel 6. března ve Frenštátě pod Radhoštěm, zvítězila Lenka Košnarová na LENTY ze Sendy Sendvič
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Blahopřejeme...
V pátek 5. března oslavil
jubilejní 70. narozeniny bývalý
prezident ČJF, mezinárodní
rozhodčí, Jiří Kuška. Jeho
jméno je spojeno především
s kladenským jezdeckým klubem.
Jiří Kuška

V neděli 21. března zemřel
ve Zlíně ve věku nedožitých
85 let trenér a bývalý jezdec
Petr Hirka. Pohřeb se konal
25. března ve zlínském krematoriu.

Hobby středy
v Pardubicích
Po třech odkladech zapříčiněných nepříznivým počasím
a doznívající zimou začnou na
pardubickém závodišti opět
skokové Hobby středy. Závody pro neregistrované jezdce
se zde pořádají již třetí rok.
Letos se poprvé skákalo
24. března.
Již v loňském roce zaznamenalo hobby skákání zvýšený
zájem. Do Pardubic nepřijížděli
pouze jezdci a koně z okolí, ale
z celých východních Čech,

Foto Dalibor Gregor

Přes velmi nepříznivé počasí se 6. března sešlo na 650 návštěvníků v Zemském hřebčinci Písek při již XI. Jihočeské přehlídce plemenných koní.
Chovatelům byli představeni plemeníci, kteří jsou jim k dispozici
pro letošní připouštěcí sezónu. Pořad byl zpestřem zajímavými
ukázkami jakou je jízda v dámském sedle, triga frízských koní,
ukázka přirozené komunikace s koněm. Raritou bylo veřejné
vystoupení pod sedlem čtyř ještě ne tříletých hřebečků ZH Písek,
tři měsíce od obsednutí, jezdecká čtverylka šesti plemenných
hřebců, či defilé vítězů posledních pěti ročníků 60-denního testu
pro chladnokrevné hřebce v majetku hřebčince.

Vysočiny a i ze Středočeského
kraje. Letošní Hobby skákání
na pardubickém závodišti mělo
podle původních plánů začít už
3. března.
Program Hobby skákání má
tradiční podobu. Nabízí čtyři
soutěže od 60 do 110 centimetrů. Hobby skákání se na
koná na pískovém kolbišti.
Začátek je vždy v 15.00 hodin.
Prezentace účastníků se koná
vždy od 14.00 do 15.00 hodin.

Jezdecký ples
v Neveklově
Pokud nemáte o tomto
víkendu kam vyrazit, JK Lukafarm Vás srdečně zve na Jezdecký ples, který se koná 27.
března od 20.00 v sokolovně v
Neveklově. Informace o vstupenkách na tel.: 604 243 921
nebo 606 646 754.

Výsledky
Frenštát pod Radhoštěm 6.3. Z- děti + jun. (20) 1. Palkevičová CEJLON (JO Přerov), ostatní (20) 1.
Košnarová - LENTY (Sendy Radvanice), stupň. obt. do 120 cm (43) 1.
Kopišová - HASKY (Frenštát), -ZLPohár žen (32) 1. Košnarová - LENTY (Klub Sendy Sendvič), Sandriová
- GANDHI (Gallop Moravia), 3. Horáková - SAHARA 2 (JK Trojanovice).
Hluboká nad Vltavou - Vondrov
20.-21. 3. stupň. obt. do 100 cm

(53) 1. Smaha - CHARMING LADY
(Smaha Dýšina), -ZL- (52) 1. Smaha - QUIDAM DE LUGANO (Smaha Dýšina), -L*- (31 1. Nechanická
- LAURA 3 (JK Všetice), 2. Kotalík SANDRO (Dita Opalice), 3. Horký CORIANA (JK Tandem), dvouf. sk.
100/110 cm (27) 1. Šrámková ROMAN 3 (Havel Strýčice), -L*(37) 1. Hanušová - ACOBADA, 2.
Mayer - CONSTANZE (oba JS
Ohrazenice), 3. Papoušek J. - THALIA (JO Srnín), -S*- (21) 1. Papoušek J. - THALIA, 2. Papoušek K. VINCENZO (oba JO Srnín), 3. Přikrylová - LEONA 4 (Derby).

Víte, čím je technika John Deere pro
zahradu a chovatele naprosto jedinečná?
Co nikdo jiný nemá a ani mít nebude?
Zázemí. John Deere je největším výrobcem
zemědělské techniky na světě s tradicí
dlouhou téměř jedno a třičtvrtě století.
Během této doby se stal symbolem spolehlivosti a životnosti. A nejen to, celosvětový obrat mu umožňuje vynakládat obrovské prostředky na vývoj a výzkum. Z něj
netěží pouze kombajny, ale i traktory, a to
od těch nejtěžších kloubových obrů až po
kompaktní traktory pro chovatele i zahradu.
Jako příklad pro chovatele můžeme
uvést nedávnou novinku - traktor John
Deere 3036E. Ten stojí bez DPH zhruba
365 tisíc Kč, přitom má výkon 36,6 koně
a standardně se dodává s hydrostatickou
převodovkou, nabízející dva rozsahy. Jednoduchostí a komfortem ovládání (například
pojezdu pomocí pedálů TwinTouch) převyšuje cenově a výkonově srovnatelné konkurenční stroje, navíc má k dispozici širokou paletu nářadí, snadno odnímatelným
čelním nakladačem John Deere 305 počínaje a žací lištou nebo mulčovačem konče.

Zlínští v Hulíně
První týden v březnu se tradičně schází jezdci Zlínské
oblasti ČJF v Hulíně. Letos se
setkání zúčastnilo 40 zástupců
klubů. Jednání vedl předseda
oblasti ing. J. Balaštík, který připomněl činnost oblasti v minulém roce a seznámil přítomné
s budoucími záměry.
V ekonomické části poukázal
i na možnost získu prostředků

Vyspělost a kvalita jsou u značky John
Deere vždy na prvním místě, bez ohledu na
to, zda jde o řezačku s výkonem 1000 koní
nebo o zahradní sekačku. Tak třeba v sortimentu sekaček najdeme desítky modelů
s různými záběry a technickými vymoženostmi. Mezi ně patří
například spojka brzdy
nože BBC, která
umožňuje zastavit
otáčky nože za chodu
motoru, dále systém
sečení s podporou
proudem vzduchu TurboStar, antivibrační
sklopné
rukojeti,
pohon kol nebo zadního válce (tvořícího
pruhy), přičemž rychlost lze měnit buď
pomocí zařazených
stupňů anebo plynule,
a tak by se dalo
pokračovat…
Je dobré zmínit i to,
že technika John Dee-

formou dotací z různých projektů. Ve zlínské oblasti se i nadále
zvyšuje počet registrovaných
klubů. Pro zvýšení kvality jezdectví ve všech disciplínách,
podporuje oblast především jezdecké vzdělávání. Své zprávy
přednesli i zástupci komisí a přítomní dostali i čerstvě vytištěný
Soubor rozpisů závodů oblasti
a Středomoravské ligy.
(Jaf)

re díky své kvalitě vydrží sloužit dlouho
a v případě odprodeje si uchovává dobrou
cenu. Nejdůležitějším je ale stejně pocit, že
máte v rukou poctivý kus železa, který se
jen tak nerozsype a péči o zahradu či chovaná zvířata promění v radost.
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