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Hlavnû o Sazka arénû
Na prahu nové sezóny je celá česká
veřejnost téměř denně bombardována
informacemi o potížích loterijní společnosti Sazka. Pro všechny členy sportovních svazů mají tyto informace i jistý
osobní nádech. Na vývoji situace této
společnosti závisí totiž ekonomická stabilita českého sportu.
Pro vstupní rekapitulaci připomeňme
několik zásadních údajů: Loterijní společnost Sazka byla založena v roce
1956 v dobách budování socialismu
a ideologickým zdůvodněním jejího
vzniku byla právě podpora sportu. Zřizovatelem bylo sdružení sportovních svazů a tak „de jure" nebyla státní společností, i když „de fakto" bylo státem
řízeno vše.
Po změně společenského systému se
v roce 1993 stala Sazka akciovou společností. Jejím většinovým vlastníkem
(68%) je Český svaz tělesné výchovy
(ČSTV), který sdružuje 72 sportovních
svazů. Mezi další akcionáře patří nově
vzkříšené sportovní organizace. Největším akcionářem po ČSTV je Československá obec sokolská (14%) a dalšími
akcionáři jsou ostatní sdružení zabývající se sportem jako Orel, Český olympijský výbor, Svaz turistů atd.
Od roku 1995 je generálním ředitelem
společnosti Sazka JUDr. Aleš Hušák.
Ten vstoupil do povědomí celé veřejnosti především začátkem roku 2001,
kdy ohlásil záměr společnosti zainvestovat a postavit v bývalém opuštěném
areálu ČKD v pražských Vysočanech
super moderní halu pro pořádání MS
v ledním hokeji v roce 2004. Tento
záměr se zatajeným dechem sledovala
celá ČR a husarský kousek se řediteli
Alešovi Hušákovi podařil. Nejkrásnější
evropská sportovní hala skutečně stojí.
Bohužel, Sazka je od těch dob ve
finančních problémech. Platí vysoké
splátky za výstavbu, ale její dluh v průběhu osmi let nejen že neklesá, ale stále roste. Společnost Sazka tak začala
snižovat podporu sportovním svazům
a v posledních třech letech tato podpora
definitivně skončila. Navíc prognóza délky doby splacení pohledávek za vysočanskou halu stále stoupá. Tok peněz
do celého českého sportu (nejenom do
sportovní haly, která již téměř žádnému
sportu neslouží), je stále v nedohlednu.
Bankovní domy navíc dluh Sazky
postupně kapitalizovaly. To vedlo
k tomu, že se dluh stal prostředkem
spekulace a v průběhu posledních
měsíců skoupil většinu pohledávek (za
téměř 1,5 miliardy korun) podnikatel
Radovan Vítek. Nyní dal návrh na insol-

Prezident ČJF ing. Jaroslav Pecháček
veční řízení společnosti Sazka, a.s.
Pokud by jeho snaha byla úspěšná,
můžeme předvídat, že by sportovní svazy přišly definitivně i o budoucí naději
k návratu využívání loterijních zisků
k rozvoji sportu.
Sazka ale oprávněnost jeho nároků
neuznává. Na stránkách celospolečenských periodik denně sledujeme souboj
odehrávající se v liniích vysokých financí. Ten se i nás jako členů sportovního
svazu přímo dotýká, protože často od
našich vrcholných představitelů slýcháme stesky nad klesajícími příjmy ze
Sazky. Také rozpočet České jezdecké
federace je tímto vývojem již několik let
nepříjemně ovlivněn. Oslovili jsme proto
prezidenta ČJF ing. Jaroslava Pecháčka
s žádostí, aby nám minulost i současnost Sazky osvětlil.
Pane prezidente všichni s napětím
sledujeme vývoj okolo společnosti
Sazka. Na jedné straně nepochybuji,
že za projektem vysočanské haly stojí současné vedení sazky v čele

s Alešem Hušákem a s tehdejším
předsedou Českého svazu ledního
hokeje Karlem Gutem. Na druhé straně věřím, že v době stavby haly, která
„zachraňovala" českou kandidaturu
na světový hokejový šampionát,
dostávala Sazka ze všech vládních
stran ujištění podpory. K té se ale
nikdo ze současných politických
nástupců nehlásí.
Jako prezident jednoho ze svazů
sdružených v hlavním akcionáři Sazky
- ČSTV, jste musel být s tímto megalomanským záměrem seznámen. Jak to
tehdy okolo roku 2001 bylo?
ČSTV svolává jedenkrát do roka valnou hromadu a 2x až 3x pak poradu
předsedů svazů. Pamatuji se, že někdy
na počátku roku 2001 přišel tehdejší
prezident svazu ledního hokeje s návrhem výstavby supermoderní víceúčelové haly. Ve hře byly dvě alternativy. První rozvíjela myšlenku stavby na
pozemku v pražských Strašnicích Hagiboru (dnes zde stojí nová budova
Rádia Svobodná Evropa, pozn.
redakce). Tento projekt brzy zanikl
a zvítězil záměr revitalizace industriálně
zničených pozemků po ČKD v pražských Vysočanech. Nejprve to vypadalo, že výstavbu haly podpoří stát, ale ten
nakonec ze svých záruk ustoupil. Tehdy
vstoupila do celého projektu Sazka
vedená Alešem Hušákem. Již tehdy
bylo zřejmé, že se jedná i o určité osobní furianství.
Před samotným zahájením stavby byli
všichni akcionáři ujišťováni, že se financování projektu nijak nedotkne toku
peněz k jednotlivým svazům ani krajům.
Na valné hromadě akcionářů Sazky
jsme sice byli s celým záměrem seznámeni, ale je iluzorní se domnívat, že
jsme měli možnost záměry, povyšované
na celospolečenský zájem, nějak výrazně ovlivnit. Navíc si vzpomínám, že ekonomické rozvahy budoucí výstavby byly
velmi přijatelné. Původní záměr předpokládal náklady ve výši čtyř miliard korun.
Nikdo v té chvíli netušil, že konečné
náklady budou sedm až deset miliard.
Některé odhady dnes hovoří, že se celkový účet za halu zastaví až ve výši 15
miliard. A to navíc není hala ani kompletně dostavěná. Většina návštěvníků
(Pokračování na str. 2)

Předplatné pro rok 2011
Stále ještě ponecháváme možnost čtenářům Jezdce využít možnost
platby předplatného bankovním převodem. Opakujeme proto opět
informaci o předplatném. To zůstává pro čtenáře Jezdce i pro rok
2011 ve výši 696,- Kč (včetně Jezdecké ročenky 2010) resp.
566,- Kč. Předplatné prosím poukažte na č.ú. 247738349/0800
v.s. 2011.
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Hlavně o Sazka..
(Dokončení ze str. 1)
netuší, že v rámci budovy je ještě jedna
menší hala pro cca 4 000 diváků, která
stále není v provozu.
Společnost Sazka se ve své obraně
ohání nesplněnými sliby jak ze strany
města, tak ze strany státu. Navíc uvádí
důvod ke komplikaci hospodaření
i v uvalení DPH na sázkovou činnost
v roce 2005.
Zde je nutné i říci, že pozice zástupců
svazů v ČSTV není tak silná, jak by si
možná mnozí představovali. ČSTV tvoří
z 50% sportovní svazy a z 50% pak
tělovýchovné jednoty. Ve skutečnosti to
znamená výraznou nepřehlednost celé
struktury. Polovina prostředků ČSTV (od
Sazky) šla přímo sportovním svazům
a polovina na kraje, které finance rozdělují přímo na tělovýchovné jednoty.
Počkejte trochu se přestávám
orientovat. ČSTV je tedy organizačně
i majetkoprávně řízeno ve dvou větvích, které jsou sice společné, ale
současně samostatné?
Do jisté míry máte pravdu. Část prostředků dostávají svazy přímo. Těmito
penězi financují nejenom svoji vlastní
činnost, ale část přerozdělují dále až ke
svým členům (reprezentace, mistrovské
soutěže apod.).
Druhá část peněz pak putuje přímo do
krajů, které je pak přerozdělují přímo do
tělovýchovných jednot a klubů.
Z tohoto pohledu vzájemné křížové
provázanosti jsou tragikomicky úsměvná některá silácká prohlášení dnes
nespokojených zástupců sportovních
svazů, kteří ohlašují vystoupení z ČSTV.
Toto zaznělo i od některých zástupců
komory TJ.
Předpokládám, že narážíte na prohlášení předsedy tenisového svazu
Ivo Kaderky, který hrozí založením
vlastní organizace vedle ČSTV?
Ano, to je právě jedna z těch situací.
Navíc zde zní až úsměvně jeho deklarace, že nová organizace nebude mít žádný aparát a sama nespotřebuje žádné
prostředky. Tomu nemůžu uvěřit.
Do jisté míry to odstartovala snaha
vlády zalepit díru po zrušených dotacích
od Sazky. Tak vzniklo tzv. „Kalouskovné". Letos se jedná o částku 190 milionů
korun. Ta je rozdělována přímo sportovním svazům Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Svazy by měly prostředky dostávat na základě počtu
svých členů a sportovní úspěšnosti.
V konkurenci 72 svazů si ČJF nevede
nejhůře. Naše výkonnost je sice dlouhodobě téměř nulová (počítají se pouze
umístění do 8. místa na evropských
a světových šampionátech a navíc statistiky neznají naší specifickou věkovou
kategorii 18-21 let). Naopak dobře si
vedeme v počtech členů, kterých má
ČJF v současnosti přes 28 tisíc. Díky
těmto počtům si stojíme při rozdělování
dotace poměrně vysoko. Pro rok 2011
jsme ve skupině svazů, kterým bylo přislíbeno více prostředků než v roce 2010.
Největší nárůst ale získaly svazy nejdůležitějších sportů a možná i největších
kverulantů. Spokojeni tak jistě budou
např. fotbalisté. Ti mají z části cca 190
milionů přislíbeno 57 milionů. Hodně
prostředků poputuje i do atletiky, tenisu
nebo hokeje.
Jsem rád, že v této finančně
pochmurné diskusi mohu alespoň oznámit, že i pro rok 2011 je zachováno
financování Sportovních center mládeže
a další prostředky, i když malé, připutují
i na reprezentaci ČR.
Vraťme se ještě alespoň na chvilku

Může za všechno opravdu jen nová dominanta Vysočan?
k vysočanské hale. Ve všeobecné
podezíravosti k nekalým praktikám
v naší stále ještě velmi nezralé raně
kapitalistické společnosti. Není celý
humbuk okolo Sazky jenom jeden
z dalších ekonomickým tunelů? A na
konci celé kauzy zbyde soukromá
loterijní společnost bez závazků vůči
českému sportu a soukromá hala ve
Vysočanech produkující zisk do soukromých kapes?
Osobně bych se tomu nedivil. Mě
například překvapilo sdělení Aleše Hušáka, který při argumentaci ve prospěch
Sazky uvádí, že společnost věnovala
českému sportu nejmodernější halu
Evropy. Na konci tohoto prohlášení vévodí informace, že hala je v majetku společnosti BESTSPORT, která je založena
sdružením sportovních klubů. Hala tedy
již není v současnosti majetkem Sazky.
Ta za ni ovšem i nadále platí splátky dluhu. Aréna sama pak ale hospodaří se
ziskem. Nájemné zde stojí okolo milionu
korun denně a s výjimkou zápasů pražského hokejového klubu Slavia, se zde
již téměř žádné sportovní akce nekonají.
I slávisté však ohlásili záměr, kvůli
finanční náročnosti, halu opustit.
Jak dopadne Sazka se tedy nechme
překvapit. Že se ale jedná o vysoce
lukrativní společnost (v roce 2010 oznámila přes miliardu zisku) je nadmíru jasné. Navíc má Sazka i další majetek.
Spekulativně nakoupila pozemky, které
nyní při útlumu výstavby nenesou předpokládané zisky. Budoucí kapitál však
určitě zaručují.
Jak je možné, že hlavní akcionář
ČSTV takový vývoj společnosti Sazka
umožnil?
To nemohu vysvětlit. Přímo ovlivnit
rozhodování vysokého manažmentu
Sazky může pouze představenstvo. Zde
za ČSTV sedí předseda ČSTV Pavel
Kořán, předseda svazu ledního hokeje
Tomáš Král a za Pražskou tělovýchovnou unii Karel Malý. Další členové
ČSTV sedí v dozorčí radě.
Že uvnitř ČSTV je s prací těchto
našich zástupců v Sazce nespokojenost
dokládá i iniciativa předsedy svazu rugby Pavla Teličky, který by chtěl iniciovat
svolání mimořádné valné hromady. Více
se dozvím na zasedání předsedů svazů
8. února. Zdá se ale, že vše počká do

řádné valné hromady. Tu svolal Výkonný výbor ČSTV na 16. dubna.
I zde se však můžeme na boj o faktické zachování ČSTV dívat jako na boj
o majetek. ČSTV je sice nepružně fungující organizací, nicméně stále ještě
disponuje značným majetkem. Vlastní
např. plavecký bazén v Praze 4 - Podolí,
areál na Strahově či sportovní centrum
Nymburk.
Ve všeobecném odporu proti ČSTV
však musím přiznat této organizaci
i řadu aktiv. I proto se mi deklarace z úst
Ivo Kaderky o alternativní organizaci
bez nákladů zdají nesmyslná. ČSTV
např. platí pojistku pro všechny členy ve
výši 16 milionů Kč nebo má smluvně
zajištěná práva na ozvučení sportovních
akcí s Ochranným svazem autorů, také
v řádu milionů. I mnohé služby jsou
v současném ČSTV poskytovány členům zdarma (účetnictví krajů apod.).
Jaká je Vaše osobní prognóza dalšího vývoje v ČSTV?
Myslím si, že se ČSTV rozdělí na dvě
organizace. Jedna bude sdružovat svazy a druhá pak tělovýchovné jednoty na
krajích. Rozdělením na tyto dvě organizace by zanikla současná dvojkolejnost
a majetková nepřehlednost, kdy prostředky putují do sportu z jedné kasy
přes dvě větve. Část věcí je pak evidována na krajích a část centrálně ve svazech. A jednotlivě se nedá do těchto
vztahů vstupovat. Hořkou zkušenost
s tímto stavem má i ČJF v severomoravské oblasti.
Jistě máte na mysli mnohasettisícové manko při výběru peněz za
licence jezdců a koní severní Moravy?
Tato kauza nás zaměstnává již řadu
měsíců. Vedle lidského rozměru, ve kterém převládá zklamání nad lidským
selháním, je tato situace příkladem
obtížně rozšifrovatelných finančních
toků. Hospodaření jednot, organizované
na úrovni krajů, je nekontrolovatelné
z centra a tak mohl být i zkreslený tok
peněz z oblasti do centra tak dlouho
utajen. Vyšetřování nadále probíhá a tak
nemohu zatím nic komentovat.
Na závěr rozhovoru o penězích
a Sazce ještě prozraďte, jak to vypadá s Vaší kandidaturou na post prezidenta ČJF?

ZE ZAHRANIČÍ
K mé případné kandidatuře musím
říci, že nejprve je nezbytné, aby mě
některá z oblastí na tento post navrhla.
Bez tohoto návrhu nemohu osobně svoji
kandidaturu ohlásit. S výjimkou karlovarské oblasti (ta zasedala v listopadu
2010) budou oblastní konference teprve
jednat. Seriál těchto Konferencí vypukne
5. března.
V každém případě vidím problém
v celém složení budoucího výkonného
výboru ČJF. Někteří současní členové
VV ohlásili, že již nechtějí ve vrcholném
orgánu ČJF pracovat. Vedle adepta na
funkci prezidenta by tak všichni členové
ČJF měli přemýšlet i o dalších kandidátech na práci ve výkonném výboru.
A otázka na závěr. Co říkáte ohlášené snaze Aleše Opatrného o účast
na OH v Londýně?
Jako prezident ČJF tuto aktivitu jednoznačně podpořím. Pokusíme se získat
pro Aleše i podporu od ČOV. Zde však
vidím naše šance výrazně skeptičtěji
než zástupci hořovické stáje. Podpora
případným olympionikům se udílí již na
počátku olympijského cyklu. Adepti pro
OH 2012 ji tak již čerpají. Fondy jsou
tudíž rozděleny a zatím nemám žádné
zprávy, že by existovala ještě nějaká
další možnost ekonomické podpory ze
strany ČOV. Jediným jezdcem, který je
v tomto programu zařazen je tak stále
pouze Jaroslav Hatla.
Děkujeme za rozhovor.
Cyril Neumann

ZPRÁVY
ěsně před námi jsou oblastní Konference. Jejich seriál se rozběhne 5. března.
Tentokrát budou, stejně jako ta celostátní, konferencemi volebními. Na oblastních zasedáních se sejdou zástupci subjektů s možností na příští čtyři roky
zvolit své zastupitele do oblastních výkonných výborů.
Zatím jsme se na stránkách Jezdce věnovali osobě prezidenta ČJF. To je pochopitelně představitel nejviditelnější a z hlediska kontaktů s celorepublikovými institucemi jak
sportovními, tak státními, nejdůležitější.
Oblastní práce je však také cenná. Regionální představy a rozhodnutí mohou být
navíc často snadněji uvedeny v život a nakonec ovlivnit i ostatní. Rozhodně nemusí členové ČJF vždy a ve všem čekat jen na iniciativu „ze zhora".
Naše společnost se za posledních 20 let vyvíjí možná trochu komplikovaněji než jsme
si mysleli, ale určitě správným směrem. Zvláště v koňařské společnosti po starých
pořádcích jistě nikdo neteskní. Státem řízené a ovlivňované lidové sportování v jezdectví definitivně skončilo. Tím nastala tolik žádoucí expanze soukromých prostředků a jezdeckému sportu se v ČR kvantitativně viditelně daří.
Úplná přeměna majitelských vztahů od státně společných k ryze soukromým však
vnesla do organizace dobrovolného sdružení zásadní problém. Nastal hlad po dobrovolných pracovnících a funkcionářích. Právě na nich byla, ale měla by být i nyní, spolková
činnost postavena.
Asi se moc nemýlím, když mám pocit, že celá řada současných oblastních, ale i celostátních funkcionářů, patří ještě stále ke staré gardě. K té, která zažila oves na příděl
a samozřejmost práce bez nároku na odměnu.
Za sebou máme již téměř 21 let budování staronového společenského pořádku.
Odpor k dobrovolné práci ve spolkových funkcích však stále přetrvává.
Máme před sebou volební Konference. Již během února by ze všech subjektů měly
k organizátorům oblastních zasedání proudit návrhy se jmény těch, kteří by měli náš
oblastní sport během čtyř let někam posunout. Alespoň nad jmény bychom se měli
všichni zamyslet. A pokud ani zde nebudeme iniciativní, pak si nestěžujme. A neschovávejme se za ono obligátní „oni".
Cyril Neumann
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Zahájeno
Sezóna 2011 se zdá zatím ještě daleko,
ale i v průběhu mrazivého ledna se na
našich kolbištích soutěžilo.

V Brně je Smékal
V brněnském Moravanu stojí opět plátěná hala a iniciátor zimních závodů a treninkových prací Robert Smékal v ní každý
víkend připraví sportovní náplň.
Ve dnech 22.-23. ledna se zde již také
poprvé soutěžilo (ke třem soutěžím dorazily dvě desítky soutěžících), a konala se zde
i soustředění s Emou Jančářovou, Denisem Soyerem a plánována je práce s Jiřím
Skřivanem.

Jirgalovi jsou zpátky
Halová sezóna spřežení se již u nás
definitivně uchytila. Zahájení patří středisku
Equus Kinský v Hradištku u Sadské
a kočáry se sem sjely v sobotu 29. ledna.
Pokud se někdo tentokrát obával malého zájmu soutěžících, musel být mile překvapen.
V Hradištku byly vypsány soutěže pro
čtyři kategorie a všechny umožnily uspořádání soutěže. Uprostřed zimy je velmi
nadějné i to, že soutěž čtyřspřeží měla šest
soutěžících. Příznivci této discipliny se
radovali především z návratu rodiny Jirgalových. Mezi čtyřspřežími startoval po přestávce zaviněné změnami v Albertovci
i Marek Jirgala. Ten do Hradištka přivezl
maďarské lipicány stáje Hřebčín Siglavy.
Návrat se Markovi povedl velkolepě.
Nejprve zvítězil mezi 15 dvojspřežími (zde
startoval i jeho bratr David) a potom byl
třetí za čtyřkami z Národního hřebčína. Zde
nebyly rozestupy mezi jezdci velké. Na
prvních dvou místech skončili bratři Nesvačilové, když tentokrát byl nejlepší Radek
a Jiří se musel smířit s druhou příčkou.
Mezi jednospřežími (12 start.) nenašel
přemožitele Jan Exnar (Favory Benice)
a trojici dvojspřeží pony vévodila Monika
Pospíšilová (JK Boharyně).
Soutěž dvojspřeží patřila Marku Jirgalovi
(JS Hřebčín Siglavy)

Foto Romana Němcová

Prvním vítězem v soutěži čtyřspřeží roku 2011 se stal v Hradištku Radek Nesvačil (NH
Kladruby n.L)

Foto Romana Němcová
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Těsné vítězství favoritky
V
jednom
z nejkrásnějších
evropských měst,
v Amsterodamu,
se jela v sobotu
22. ledna sedmá
kvalifikace drezurního Světového poháru. V hledišti ani tentokrát
nechyběla velká
fanynka jezdeckého
sportu,
holandská královna Beatrix II. Na kolbišti
se předvedlo v GP KÜR patnáct jezdců
z pěti národů. Chyběly mezi nimi dvě velké
domácí hvězdy Edward Gal a Anky van
Grunsven, které poutaly velkou pozornost
mezi publikem. Pěknou sestavu předvedl
Belgičan Jeroen Devroe se šikovným
11letým APOLLO VAN HET VIJVERHOF
a dostal za ni 75,250 %. Jen o poznání lepší výsledek si odvezla Helen Langehanenberg z Německa s 12letou klisnou RESPONSIBLE (Rohdiamant), - 75,450 %.
Podobně skončil i člen zlatého domácího
týmu z podzimních Světových her, Hans
Peter Minderhoud s perspektivním 11letým
ryzákem IPS TANGO (Jazz) 75,700 %.
Jediný britský zástupce Richard Davison,
v sedle westfálského valacha ARTEMIS
(Florestan I), byl po velice zdařilém testu
ohodnocen 77,150 %. Velká očekávání
byla spojena s největší současnou švédskou hvězdou, Patrikem Kittelem s 11letým
hřebcem WATERMILL SCANDIC HBC
(Solos Carex). Ten je nezklamal a po
odvážné jízdě s minimem chyb si odvezl
79,000 %.

Výborný WARUM NICHT
Ve skvělém světle se představil 15letý
hannoverský ryzák WARUM NICHT (Weltmeyer), kterého s razancí sobě vlastní
předvedla Isabell Werth. Po skončení úlohy zavládlo v hale velké napětí, když se
čekalo zda její ohodnocení bude znamenat
vítězství. Nakonec 80,475 %, které jí rozhodčí vypočítali, stačilo jen na druhou příčku. První místo, i když jen těsně, uhájila
největší domácí favoritka Adelinde Cornelissen. Její 14letý ryzák JERICH PARZI-

VAL (Jazz), však tentokrát nebyl
v nejlepší pohodě. Jeho úloha
postrádala obvyklou lehkost
a vítězství bylo hodně upracované. Stačilo k němu 81,475 %.
Na tiskové konferenci si Adelinde posteskla: „Včera při Grand
Prix byl Parzival byl mnohem
lépe uvolněný a zdá se, že ze
sebe vydal příliš mnoho. Cítila
jsem to napětí, a když jsem vjížděla na kolbiště, tak jsem si říkala, můj bože co já tady budu
dneska dělat?!"
Celkový výsledek: 1. JERICH
PARZIVAL (Adelinde Cornelissen) NED 81.475, 2. WARUM
NICHT (Isabell Werth) GER
80.475, 3. WATERMILL SCANDIC HBC (Patrik Kittel) SWE
79.000, 4. ARTEMIS (Richard
Davison) GBR 77.150, 5. IPS
TANGO (Hans Peter Minderhoud) NED 75.700, 6. RESPONSIBLE (Helen Langehanenberg)
GER 75.450, 7. APOLLO van het
Vijverhof (Jeroen Devroe) BEL
75.250, 8. MOEDWIL (Sander
Marijnissen) NED 73.750: 9.
LEO AF MAGNUSHOJ (Nina
Foto Leanjo de Koster
Hoffmann) SWE 73.100, 10.
STERNTALER Unicef (Matthias Adelinde Cornelissen
Alexander Rath) GER 72.750,
Peter Minderhoud NED - 58. 5. Richard
11. DIVOZA HORSEWORLD OVATION
Davison GBR - 57. 6. Catherine Haddad
(Christa Laarakkers) NED 70.750, 12.
USA - 54. 7. Helen Langehanenberg GER
WITHNEY VAN'T GENTHOF (Stefan Van
- 51. 8. Patrik Kittel SWE - 48. 9. Christa
Ingelgem) BEL 70.700, 13. BMS PHOEBE
Laarakkers NED - 39. 10. Nina Hoffmann
DVB (Marlies Van Baalen) NED 69.325,
SWE - 37. 11. Matthias Alexander Rath
14. EQUITOP TORRICELLI LS (Lotje
GER - 35. 12. Jeroen Devroe BEL - 30.
Schoots)
NED
67.100,
15.
12. Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein DEN LUXFORM'S POPEYE (Diederik Van Silf30. 4. Sune Hansen DEN - 29. 15. Aat
hout) NED 67.025.
Van Essen NED - 26. 16. Stefan Van
Páteční GP vyhrál s pětiprocentní převaIngelgem BEL - 25. 17. Ulrike Prunthaller
hou JERICH PARZIVAL. Druhý byl
AUT - 24. 18. Anna Louise Ross-Davies
s náskokem dvou desetin procenta
GBR - 23. 18. Mikaela Lindh FIN - 23. 20.
WATERMILL SCANDIC HBC před
Claudia Fassaert BEL - 21. 20. Heike
WARUM NICHT za kterým ztrácela další
Kemmer GER - 21. 20. Sylvia Zimmer
dvě desetiny RESPONSIBLE.
GER - 21
Ve Světovém poháru je tři kola před
Součástí konkůru byly i kvalitně obsazekoncem, toto pořadí: 1. Isabell Werth
né skokové soutěže. Velkou cenu po rozeGER - 74. 1. Ulla Salzgeber GER - 74. 3.
skakování vyhrál Michael Whitaker (GBR)
Adelinde Cornelissen NED - 63. 4. Hans
s 11letým tm. hnědákem GIG AMAI (Non
Stop). Druhý skončil Eric van der Vleuten
(NED) s 10letou VDL GROEP UTASCHA
SFN (Lux Z) a třetí Marc Houtzager (NED)
s val. TAMINO (Numero Uno). Na čtvrté
příčce skončil Denis Lynch (IRL) s belgickým valachem ABBERUAIL VAN HET
DINGESHOF (Non Stop) a pátý byl Ben
Schröder (NED) s 10letým hřebcem BMC
UNANIEM (Numero Uno).
Další zajímavosti najdete na www.jumpingamsterdam.nl
Příští kolo se jede v německém Neumünsteru 17. - 20. února.

Totilas otcem
Nedávný majitel legendárního trakénského vraníka Moorlands Stables, oznámil
narození prvního Totilasova hříběte. Je jím
hnědá kobylka, která přišla na svět v neděli
24. ledna a byla pojmenovaná MOORLANDS GUINEVERE. Její matkou je elitní
klisna MOORLANDS SAJOUTI (Clavecimbel x Flamingo). Porod se uskutečnil na
veterinární klinice v Utrechtu, kde byla
Sajouti loni inseminačním zákrokem připuštěna a kam se nyní krátce před porodem pro jistotu vrátila. Jedním z prvních
návštěvníků, kteří přišli přivítat nový přírůstek byl Edward Gal.
Foto Leanjo de Koster

Adelinde Cornelissen s JERICH PARZIVAL (NED) zvítězili v sedmé kvalifikaci pro finále
Světového poháru v Amsterodamu

Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák
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V Curychu byl nejlepší Ehning
Deváté kolo skokového Světového
poháru se jezdilo poslední lednovou neděli
v Curychu. O konkůr byl mezi návštěvníky
velký zájem a za tři dny se ve stále vyprodané hale vystřídalo bezmála 36 tisíc diváků. Stavitelem byl původně určen renomovaný švýcarský designer Rolf Lüdi, ale jeho
náhlá hospitalizace těsně před začátkem
závodů si vyžádala rychlou náhradu. Tou
byl na poslední chvíli Němec Frank Rothenberger.
Kvalifikační parkur Světového poháru,
který zde postavil, byl dost náročný, i když
to z počátku tak nevypadalo. Zvláště, když
hned druhá startující, nepříliš ostřílená
domácí jezdkyně Janika Sprunger, přeskákala parkur s lehkostí a s nulou. Potom
však chybujících přibývalo a nakonec z třiceti devíti členného pole zůstalo jen sedm
čistých. Kupříkladu rakouská legenda,
šedesátidevítiletý Hugo Simon, po bezchybné polovině parkuru vypadl ze sedla,
když jeho 14letá UKINDA (Emilion) udělala
mohutný skok přes robustní oxer s bazénem a hned po něm zahýbala na levou
ruku, zatímco Hugo potřeboval doprava.
Nebyl sám. V trojskoku spadla i o čtyřicet
let mladší Norka Nina Braaten a skoky shazovaly i takové veličiny jako Kevin Staut,
Pius Schwitzer, Jessica Kürten, Werner
Muff, Rolf Göran Bengtsson, Marko Kutscher nebo Steve Guerdat.
Rozeskakování zahájila již zmiňovaná
23letá Janika Sprunger v sedle holandského hnědáka UPTOWN BOY (Odermus R).
Zde se jí už tolik nedařilo a shodila dva
skoky. Úspěšnější byla Pilar Lucrecia Cordon se svou novou nadějí, s 10letým ryzákem NUAGE BLEU (Fildor du Largival).
Jela velice svižně, dobře točila, nic neshodila a bylo zřejmé, že ostatní se budou mít
co ohánět, aby ji překonali. Velká favoritka,
Meredith Michaels-Beerbaum s dnes už
18letým SHUTTERFLY (Silvio I), jednou
zaváhala a bylo po nadějích. Vabank jel
týmový kolega doposud vedoucí Španělky
Sergio Alvarez Moya. Udělal však vekou
chybu v nájezdu do dvojskoku a jen kvalitám svého 11letého hřebce ACTION-BREAKER (Haertbreaker) vděčí za to, že vyvázl jen s osmi body a ne s karambolem.

Famózní KÜCHENGIRL
Pak už přišel absolutní vrchol. Jednu ze
svých famózních jízd předvedl Marcus
Ehning v sedle 14leté NOLTES KÜCHENGIRL (Lord Z). Všechny distance jezdil jen

dopředu, točil už nad skoky a o vítězi nebylo pochyb. Na doraz jela i Edwina Alexander s obratným ryzákem CEVO ITOT DU
CHATEAU. Přes veškerou snahu jí však
v cíli více než dvě sekundy přebývaly. Zkusil to i poslední startující, Ben Maher

WINNINGMOOD (Luciana Diniz) POR
4/58.51.
Kompletní výsledky z Ženevy naleznete
na: www.mercedes-csi.ch
Dokonce kvalifikace pro finále Světového poháru zbývají čtyři kola a to nejbližší je
již 5. února v Bordeaux.
Finále, spolu s drezurou a spřeženími,
bude od 27. dubna do 1. května v Lipsku.
Foto Katya Stuppia

Edwina Alexander na CEVO ITOT DU CHATEAU (AUS) skončili na třetí pozici
s 13letým ROBIN HOOD W (Animo), ale
jeho skvělý výkon stačil jen na druhé místo.
Z dekorování si Marcus odvezl nový
Mercedes a pro Němce to znamenalo už
páté vítězství z doposud odjetých devíti
kvalifikací.
Celkový výsledek: 1. NOLTES
KÜCHENGIRL (Marcus Ehning) GER 0/0
40.03, 2. ROBIN HOOD W (Ben Maher)
GBR 0/0 42.10, 3. CEVO ITOT DU CHATEAU (Edwina Alexander) AUS 0/0 42.41,
4. NUAGE BLEU (Pilar Cordon) ESP 0/0
42.81, 5. SHUTTERFLY (Meredith Michaels-Beerbaum) GER 0/4 42.18, 6. ACTION-BREAKER (Sergio Alvarez Moya) ESP
0/8 44.70, 7. UPTOWN BOY (Janika
Sprunger) SUI 0/8. 46.49, 8. JALISCA
SOLIER (Steve Guerdat) SUI 4/58.32, 9.
QUAX (Werner Muff) SUI 4/58.34, 10.

Foto Katya Stuppia

Marcus Ehning na NOLTES KÜCHENGIRL zvítězil ve Světovém poháru v Ženevě

Zraněný Aleš
Těsně před uzávěrkou jsme obdrželi
zprávu, že v pátek 28. ledna utrpěl Aleš
Opatrný při stříhání koní vážné zranění
nohy. Zranění bylo natolik komplikované,
že musel být náš reprezentant na počátku
prvního únorového týdne operován.

Kottas v Brně
Jihomoravská oblastní federace organizuje v jezdeckém středisku na Panské
Líše drezurní soustředění pod vedením
Arthura Kottase-Heldenberga. Drezurní
trenér Španělské vysoké školy ve Vídni tak
po návštěvách v Národním hřebčíně bude
pokračovat ve svých klinikách i v Brně.
Zde bude pracovat s celkem deseti dvojicemi na různém stupni výcviku ve dnech
5.-6. března. Trenink mohou shlédnout
i diváci za poplatek 300,- Kč denně. Přihlášky zasílejte prostřednictvím elektronické pošty na: bondi007@seznam.cz
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Žijeme v mediokracii
V pondělí 24. ledna se v Pardubicích
uskutečnila společná tisková konference
Dostihového spolku a.s. Pardubice a člena zastupitelstva města Pardubic ing.
arch. Miroslava Petráně s emotivním
názvem „Válka o Dostihové závodiště
Pardubice”.
Jak sami aktéři konference uvedli, důvodem svolání této konference je negativní
mediální kampaň, vedená od srpna minulého roku, která již narušuje důvěryhodnost
pardubického Dostihového spolku. Rozsáhlé tiskové prohlášení a podrobnosti
naleznete na stránkách spolku
www.pardubice-racecourse.cz
O stručné přiblížení celé kauzy jsme
požádali, dnes již bývalého předsedu
představenstva Dostihového spolku,
Miroslava Petráně.

Myslím, že všechny útoky od našich
nepřátel jsou momentálně zažehnány
a doufám, že se situace okolo Dostihového spolku uklidní a vše se bude dále
vyvíjet tak, jak bylo před deseti lety
nastaveno.
Podle mého soudu může být přeci
město spokojeno, že se jezdci postarali
o další rozšíření věhlasu závodiště. I tři
ME byla pro Pardubice dobrou vizitkou?
Chápu Vaše pocity, ale to je zcela naivní
představa obyčejných slušných lidí. Ve

ky Pardubic i ostatních členů Dostihového spolku naznačují, že se celá kauza
uklidňuje. Čeká nás tedy normální sezóna?
Pevně v to věřím. Prožil jsem s dostihovým závodištěm řadu let a ne všechna byla
snadná. Na počátku 90. let jsme se doslova skládali na to, abychom udrželi závodiště v chodu. Nyní si však mnozí myslí, že
práce na závodišti spočívá pouze v pózování před kamerami při Velké pardubické.
Co Vás nyní čeká?
Nyní mě čeká týden práce v Poslanecké
sněmovně. A pak odjíždím do francouzského Pau, kde zahajuje druhý ročník dostihového seriálu Crystal Cup (soutěž pro
trenéry a majitele dostihových koní,
která probíhá v průběhu roku v rámci
deseti dostihů cros-country po celé
Evropě, pozn. red.). Jako jeho zakladatel ještě cítím potřebu být u zahajovacího dostihu.
Děkujeme za rozhovor. Cyril Neumann

Hned v úvodu vysvětlete prosím
čtenářům Jezdce, proč jste ve čtvrKorekce zjevných
tek 27. ledna odešel z funkce předsedy představenstva?
mediálních nepravd
Pravda je taková, že jsem byl v čele
• není pravdou, že statisíce z DS zmipředstavenstva jako zástupce města
zely na Seychellách a že DS spolupraPardubice. Po letošních volbách jsem
coval s firmou ze Seychell
se ale stal poslancem Sněmovny parla• pravdou je, že na základě kritiky
mentu ČR za Věci veřejné. I nadále
zveřejněné mj. i v MFDnes, že DS
jsem zastupitelem Pardubic a to vše by
nedělá nic pro propagaci mezi běžnýse jen těžko dalo stihnout. Uvědomuji
mi diváky, DS objednal v roce 2007 za
si také, že řada útoků proti DostihovéFoto Miloš Kolesár
200.000 Kč u firmy Shine-screen promu spolku je vedena právě kvůli mé
pagaci na velkoplošných obrazovkách
osobě, a tak možná bude beze mě
Dostihovému spolku lépe.
Miroslav Petráň poklepává nový zvon pro Velkou pardubic- v Pardubicích, Brně a na Václavském
náměstí v Praze. Výsledkem bylo, že
Co Vás vede k domněnce osobní kou při jeho svěcení při loňské výstavě Koně v akci
na VP v následujících letech přišlo
roviny této kritiky?
o téměř deset tisíc diváků více a přínos
V zastupitelstvu města Pardubic pracuji
vysoké politice a v boji o moc taková aktiva
tohoto kroku lze měřit v milionech. To, že
již řadu let a seděl jsem i v Radě města. Za
téměř nic neváží. Dnes nežijeme v demotato firma téměř dva roky po ukončení
ten čas jsem odhalil nejednu nepravost
kracii, ale v mediokracii. Všechna média se
smluvního vztahu přesunula své sídlo na
a překazil mnoho nekalých praktik. Řada
čím dál tím více bulvarizují. Již dlouho mám
Seychelly stejně, jako to dělá celá řada
mých odpůrců tak narostla až do dnešních
pocit, že stále méně je hledána pravda.
jiných českých firem, už šlo zcela mimo DS
rozměrů.
Důležitá je senzace. A tak se v novinách
a ten to nemohl nijak ovlivnit.
hromadí jedna nepřesnost za druhou, kteJá si velmi dobře pamatuji Váš
rou občas někdo ze
nekompromisní postoj v České televizi
zlé vůle přiživí polopři odhalení telefonátu bývalého primápravdou a mediální
tora Prahy Pavla Béma, který v Pardubiobraz je na světě. To,
cích loboval za nějakou černou stavbu.
že dobře pracujete,
Jakou stranu reprezentujete?
nikoho nezajímá.
Po dlouhá léta reprezentuji Sdružení pro
Málokdo uvažuje
Pardubice, kde jsem byl lídrem. V posledsám za sebe a logicních volbách jsme v Pardubicích získali 9
ky. Všichni vědí to, co
křesel a jsme, na rozdíl od ODS, ve vedečetli v novinách.
ní města koaličním partnerem.
Poslední prohláMohou mít útoky na Dostihový spolek
šení zástupců Jocnějaký vliv na využívání závodiště jezdci
key clubu, primátorvšestrannosti či spřežení?

Změna již nastala
Dovolím si stručně reagovat na sloupek v minulém čísle Jezdce
ohledně kategorií v anketě Jezdec roku. Jeho znění by mě nepřekvapilo, pokud by byl uveřejněn po vyhlašování některého z minulých ročníků. Ve spojitosti s uvedením podrobností o připravovaném letošním galavečeru na Žofíně se však zdá být ono
zamyšlení téměř bezpředmětné. V první řadě je třeba připomenout, že bez rozdílu věku jsou jezdci vyhlašování v rámci celoročního žebříčku Poháru Jezdectví, který se též každoročně při galavečeru vyhlašuje a je navíc mnohem přesnějším ukazatelem
výkonnosti, než je zmíněná anketa (byť se porota skládá z odborníků na danou disciplínu).
I pořadatelé galavečera jsou si vědomi, že mladší jezdci stále
častěji konkurují seniorům a z tohoto důvodu přistoupili k určitým
úpravám v anketních kategoriích. Byť se jejich počet rozšířil, bylo
jasně deklarováno, že budou všechny vyhlašovány na hlavním
pódiu a mladší kategorie tak nebudou moci být vnímané jako
„předjezdci" seniorům. Rovněž bylo prozrazeno, že se po několika letech vyhlásí samostatná cena pro „absolutního vítěze", což
je v podstatě situace, kdy soupeří mezi sebou děti, junioři, mladí
jezdci i senioři - a navíc koně. Hlavní titul tedy bude udělen pouze
jeden v každé disciplíně a nárok na něj není upírán žádné kategorii.
Zda se nový model osvědčí, to si budeme moci říci za necelé
dva měsíce. Každopádně změna v tomto směru již nastala…
Josef Malinovský

INZERCE

SPORT
• není pravdou, že „když před měsícem
vyšla najevo skutečnost, že je Dostihový
spolek s penězi na huntě, Petráň musel
coby šéf představenstva sáhnout do vlastní
kapsy, aby jej zachránil" (článek ze září
2010)
• pravdou je, že se v některých letech stalo, že partneři DS neplnili své závazky
včas a v období výplat výher Velké pardubické nebyl dostatečný objem na účtech
DS, pomáhali někteří akcionáři bezúročnými krátkodobými půjčkami v měsíci březnu.
Totéž se stalo v roce 2010, ale Petráň
mezi tyto akcionáře v tomto roce nepatřil,
pouze uhradil dříve částku za svůj dostih.
V tomto výňatku jsou tedy nepravdivá
a zcestná tvrzení hned dvě.
• není pravdou, že policie vyšetřuje Dostihový spolek jako celek a že probíhá šetření
policie ve spolku
• pravdou je, že policie šetří trestní oznámení podané ze strany Dostihového spolku
na firmu, která mu zajišťovala účetnictví
v letech 2006- pol. 2009
• není pravdou, že Petráň svým nepopřením faktu, že akcionáři museli v některých
letech pomoci krátkodobou půjčkou, ovlivnil vyšetřování policie
• pravdou je, že v té době již policie tento
fakt z vyšetřování znala
• není pravdou, že Dostihový spolek zavinil svými průtahy zpoždění vyšetřování
• pravdou je, že při každém zahájení
vyšetřování se objeví nové možnosti, pro
které je třeba průběžně poskytovat nové
podklady a v době těsně před konáním
120. Velké pardubické nebylo možné tyto
podklady zajistit v řádu hodin, ale dní
• není pravdou, že by v účetnictví bylo
odhaleno 1677 závažných pochybení
• pravdou je, že audit, který na sebe
poslal sám Dostihový spolek po dohodě
s většinovým akcionářem (městem Pardubice), odhalil v účetnictví asi dvě desítky
chyb - viz příloha č.3
• není pravdou, že by členové představenstva Dostihový spolek „tunelovali"
• pravdou je úplný opak; akcionáři a členové představenstva v případě naléhavé
potřeby poskytli krátkodobou půjčku pro
chod spolku ze svých vlastních prostředků
• není pravdou, že by se kdy vůbec uvažovalo o stěhování Velké pardubické
z města na jiné závodiště (jak bylo naznačováno v deníku Právo)
• není pravdou, že by město Pardubice
chtělo prodat závodiště (tj. dráhu, tribuny,
atd.) Jockey Clubu ČR (MF Dnes) - viz
usnesení a tisková konference RMP
• není pravdou, že Josef Váňa prohlásil,
že Jockey Club ČR umí pořádat dostihy
lépe, než Dostihový spolek
- pravdou je, že JC ČR ze zákona ani
pořádat dostihy nesmí, což jasně vyplývá
z přílohy č.4 Prohlášení prezidenta JC ČR
• není pravdou, že by sedminásobný vítěz
Velké pardubické Josef Váňa plísnil Dostihový spolek či město Pardubice za to, že využívá závodiště i k jiným účelům (závody ve
všestrannosti, golf, v zimě běžecké stopy)
• pravdou je, že zhruba před dvěma týdny
se uskutečnila schůzka na pardubické radnici, kde spolu jednali zástupci Jockey Clubu ČR - Václav Luka a Josef Váňa, ze strany města pak primátorka Štěpánka
Fraňková a za Dostihový spolek jeho ředitel Jiří Kunát; jednalo se pouze o informativní schůzku bez hmatatelných závěrů,
kde zástupci Jockey Clubu přišli s předběžnou (prozatím ústní) nabídkou případného majetkového vstupu JC do Dostihového spolku

Sedm hříchů závodiště
(MFDnes 7.1.2011)
• není pravdou, že kočáry jezdily při kočárových závodech po dostihových kurzech
• pravdou je, že kočáry nejezdily v trasách dostihů, ale na jiných místech závodiště, například v lesíku, což dokládá
i fotografie otištěná u článku. Shodné je
to i s dalšími akcemi na pardubickém
závodišti. Na závodištích v zahraničí se
kočárové závody konají zcela běžně.
Jako příklad můžeme uvést britský královský Ascot, francouzské Pau, nebo italskou Pisu a další. Military na závodišti
tradičně bylo pořádáno až do šedesátých
let a jedním z posledních přání majora
Miloše Svobody, dvojnásobného vítěze
Velké pardubické, bylo navrácení jezdeckých soutěží do areálu a tím i navázání
na tradici
• není pravdou, že se ukázalo dva měsíce před Velkou pardubickou, že chybějí
peníze
• pravdou je, jak už bylo uvedeno výše, že
díky nevhodnému cashflow se přechodný
nedostatek prostředků na účtech projevil
v některých letech krátkodobě v březnu,
což je sedm měsíců před Velkou pardubickou a neohrožuje to pořádání VP na podzim, ale pouze včasnou výplatu výher
z minulého roku.
• není pravdou, že v Dostihovém spolku
chybějí odborníci
• pravdou je, že ředitel DS ing. Jiří Kunát
je absolventem Vysoké školy zemědělské
a spolužákem prezidenta Jockey Clubu ČR
ing. Václava Luky z téže školy. Ing.arch.
Miroslav Petráň byl po loňské sezóně oceněn Jockey Clubem ČR za „dlouhodobý
přínos českému turfu".
• není pravdou, že je dostihová dráha
špatně udržovaná, je příliš tvrdá a že se
kvůli tomu snaží většina koní odběhnout
kvalifikaci raději na jaře
• pravdou je, že stupnice tvrdosti má pět
stupňů (hluboká, měkká, pružná, pevná,
tvrdá) a pardubická dráha měla v posledních pěti letech pouze zhruba v 5 % případů označení pevná, nikoli však tvrdá a to
v období extrémního sucha.. Pravdou také
je, že v loňském roce bylo ve dvou kvalifikačních dostizích na jaře 15 a 16 koní, ve
dvou podzimních kvalifikacích pak 19 a 10
koní, a na podzim dalších zhruba 10 koní
již kvalifikovaných běželo v rámcových
dostizích. Z 12 koní, kteří VP dokončili, se
jich 9, tj. 75%, kvalifikovalo v podzimních
kvalifikacích
• není pravdou, že golf se nesnáší
s dostihy a na závodiště nepatří
• pravdou je, že golfová hřiště jsou téměř
na všech závodištích v Anglii, kolébce
dostihů, i v Irsku a ve Francii. Pravdou také
je, že v jednom případě a to v době,
kdy na závodišti bylo
odpaliště, se při
dostizích skutečně
jeden míček našel.
Nebyl ale příčinou
jakékoli
kolize.
V posledních letech
se na závodišti koná
pouze turnaj v country golfu a to před
startem
sezóny.
Nebyl zaznamenán
žádný další případ
nalezení míčku. I tato
akce, podobně jako
zimní lyžování, slouží
občanům města Pardubic a další propagaci závodiště.

Seminář rozhodčích
Seminář drezurních rozhodčích pořádá 22.
února drezurní komise ČJF ve spolupráci
s oblastí Praha a JK Epona. Tématem semináře bude Rozhodování úloh SG a vyšších.
Přednášet budou Peter Holler a MUDr. Helena Žižková. Předpokládaný začátek ve 14.00.
Seminář je určen specializovaným rozhodčím
pro drezuru, národním rozhodčím, příp. jezdcům až do celkového počtu 30. Místem konání je JK Epona Praha, cena 400,- Kč.
Přihlášky na: helenazizkova@centrum.cz
nebo na 723 972 424 do 20. února

Po krátké a těžké nemoci zemřela
22. ledna rozhodčí Ilona Matoušková
(rozená Režnarová). Iloně Matouškové
by 17. února bylo 75 let. To, že byla tato
energická a stále pozitivně naladěná
dáma v jezdecké společnosti velmi oblíbená, dokázaly zástupy jejích přátel,
kteří se s ní přišly rozloučit v pátek
28. ledna do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

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
www.mrzena.eu
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