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Sezóna galavečerů zahájena
Celkem 111 ocenění pro plejádu jezdců Zlínské oblasti, kterou doplnila osmička výkonnostních odznaků ČJF, bylo ústředním bodem slavnostního galavečera Zlínské oblasti, konaného v sobotu 19. listopadu.
Uskutečnil se již po dvanácté a atmosféru umocnilo krásné prostředí zámku v Holešově. Těžištěm dekorovacích ceremoniálů bylo vyhodnocení Středomoravské jezdecké ligy. Vše doplnila blahopřání oblastním
jubilantům, ocenění účastníků ME a MČR a poděkování sponzorům. Organizátoři v čele s oblastním předsedou ing. Josefem Balaštíkem a vedoucí sekretariátu Marií Sehnalovou opět dokázali, že mohou být pro
mnoho ostatních příkladem.
Zlínská oblast tak zahájila sezónu jezdeckých galavečerů. Všechny ostatní jsou ale plánovány na příští rok. Pony komise chystá svůj večer na přelom ledna a února a o všem teprve bude rozhodnuto. Severní Morava bude mít koňařský ples v Hradci nad Moravicí 20. ledna, Středočeši se pravidelně scházejí na
plese v Kolíně a tentokrát to bude 18. února. Komise všestrannosti pozve své nejlepší do Humpolce
25. února a vše pochopitelně završí galavečer jezdeckého sportu na Žofíně. Ten je ke zhodnocení sezóny 2011 naplánován na sobotu 10. března 2012.

Foto archiv

Josef Kincl

Polská a rakouská
CSI
Naši jezdci nezahálejí a pokračují ve
svých zájezdech na halová střetnutí v okolních státech.
Začátek listopadu byl ve znamení polských CSI, které se v Lešně konaly hned dva
víkendy po sobě (CSI** 4.-6. a CSI***-W
10.-13. 11.). Zde se prezentovali hlavně severomoravští jezdci Jiří Hruška, Jan Zwinger
a především Josef Kincl. Ten přivezl nejcenější umístění z tříhvězdového Lešna, když
byl při sobotní velké tůře (CSI***-W) na CASCAR účastníkem rozeskakování šesti bezchybných. Po dvou chybách získal pro ČR
5. místo.
O víkendu 18.-20. listopadu se zase dařilo
při CSI** ve Wiener Neustadtu Alešovi Opatrnému. Ten na TIMPEX CENT skončil po
bezchybném výkonu v Grand Prix na 3. místě. Několik umístění získali i ostatní naši jezdci Jar. Jindra, Zuzana Zelinková a další.
Kompletní výsledky naleznete na
www.jezdci.cz

Ocenění si odnesla i lonžérka Pavlína Schillerová za vystoupení zlínských voltižérů při ME 2011 ve Francii

Inzerce

Foto P. Vrana

Na podiu se ocitla i oblastní sekretářka Marie Sehnalová, které bylo
blahopřáno k životnímu jubileu.
K 75. narozeninám popřál hodně
zdraví předseda oblasti ing. Josef
Balaštík panu Václavovi Dvořákovi z Pravčic

Dvacet let s Jezdcem
Již je týdny zbývají a z letopočtu 2011 se stane „starý rok”. Ten nový bude nejenom rokem olympijským, ale současně i dvacátým rokem života zpravodaje Jezdec. Je až neuvěřitelné, že když v roce 1993 začal Jezdec vycházet, byla ještě zcela čerstvá vzpomínka
na účast Jiřího Pecháčka při OH 1992 v Barceloně.
Dnes poprvé přinášíme každoroční informaci o předplatném pro následující rok. Po
třech letech dochází k mírné úpravě předplatného o necelých 5%. V příštím roce je tak
předplatné pro Jezdce stanoveno na 590,- Kč. Navýšena musí bohužel být i cena Jezdecké ročenky. Její 15. edici si předplatitelé Jezdce mohou objednat za 175,- Kč. Předplatné, ať s Jezdeckou ročenkou či bez ní, poukažte prosím na č.ú. 247738349/0800. Novinkou je od letošního roku i odběratelské číslo, od něhož si slibujeme zlepšení identifikaci předplatitelů. Každý čtenář má toto číslo uvedeno na štítku s adresou. Číslo prosím
při platbě použijte jako variabilní symbol.
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Reportáže

V Herouticích před finále
Přestože většina areálů již jezdeckou sezonu
uzavřela, v heroutické hale se závodí až do konce listopadu. O víkendu 19. - 20. 11. se zde konaly závody, v rámci kterých se jela i kvalifikační
kola Pony ligy, Pony extra ligy a Teenager.
Sedmé kvalifikační kolo všech seriálových
soutěží bylo na programu v neděli. V úrovni -LP(Pony liga) byla z 18 jezdců nejlepší Lenka Heřmanová na FÍK 2 (JK Mělník). Protože se jedná
o jezdkyni kategorie 8-12 let, získala plných
10 bodů do průběžného bodování a zajistila si
i seriálové vedení.
Na jezdce v soutěži Pony extra liga čekal parkur -SP-. V 10 startujících zvítězil Viktor Trávníček na DRAK 11 (JK Chomutov), který minulý
Foto K. Návojová

Sofie Najmanová a NIGHTBEAUTY T

CSN-B*
Markgrafneusiedel
Foto K. Návojová

Viktor Trávníček na DRAK 11 byl v sedmém
kole nejlepší v kategorii Pony Extraligy

Lenka Heřmanová na FÍK 2 (JK Mělník) vede
průběžné pořadí Pony ligy

týden závodil i v rakouském Kreuthu. Druhá
skončila Šárka Tůmová v sedle klisny KARA/BACARDIA II (JK Koba), která je průběžně ve vedení Pony extraligy 2011 pro jezdce 13-16 let.
V kvalifikační soutěži seriálu Teenager (-L*-)
startovalo také deset dvojic. V rozeskakování
dvou koní zvítězila Aneta Paličková na DORCA
(JK Český Dvůr) a upevnila si tak vedoucí pozici
v seriálu.
Poslední možnost získat body k postupu do finalových kol budou mít jezdci v sobotu 26. listopadu
a v neděli 27. listopadu se v Herouticích pojedou
závěrečná finale. V Pony
extralize se střídáním koní ve finalové čtveřici.
K. Návojová

Jak to dělají v Saumur?
Devatenáctý ročník Jezdce byl v každém druhém čísle obohacen příspěvkem z pera MVDr. Norberta Záliše. Několik minulých textů se zaměřilo na popis neutěšeného stavu jezdecké vzdělanosti naší současné populace. Přesto ani on stále neztrácí naději a i proto nás svými příspěvky
stále burcuje.
Ten dnešní předkládá autorovu osobní zkušenost. Přes syrovost sdělovaného by nemělo zaniknout to podstatné. Mnozí adepti drezurního sportu tuší, že by měli „něco” se svými poznatky podniknou. Problém je v tom,
že se jen obtížně dokáží orientovat v odpovědi „co”. V centru pozornosti
se ocitá znovu drezura. Čtenáři se pak může opět zdát, že problém se
týká pouze drezurního sportu. Pravda je ovšem taková, že v drezuře je
absence znalostí základních souvislostí jenom více zřetelná.
Ponechme stranou česká specifika se socialistickou minulostí, za která
můžeme problémy donekonečna skrývat. Skličující je však zjištění, že
nedostatek jezdecké vzdělanosti je zaviněn především zcela změněnou společenskou objednávkou posledních desetiletí. Cílovou prioritou je vstup na soutěžní kolbiště. Drtivá většina poznání je přeskočena či
zkrácena. Mladá soutěžní léta běží velmi rychle. Času je málo, jezdcům je
předkládáno, že chybějící se doučí při závodě. Jen tak se může stát, že
jezdecké řemeslo v zásadě nikomu neschází. Vše se dá skrýt za stesk po
chybějících možnostech a penězích.
Zdálo by se, že spojení po staletí budované školící doktríny, s tou relativně nedávno vzniklou soutěžní, je neřešitelné. Zvláště u nás, kde veškeré nesoutěžní jezdecké instituce zanikly. Přesto se však pokusíme čtenářům Jezdce a především příznivcům Jezdecké ročenky odpovědi na
některé otázky nabídnout.
V současné Evropě se na čele jezdeckých škol v posledních desetiletích usadila École Nationale d’Equitation Saumur. Právě zde se díky staletým zkušenostem podařilo propojení hipologicky pevně zakotvených
jezdeckých zásad se sportovní současností.
Pro 15. edici Jezdecké ročenky tak připravujeme rozhovor s ředitelem
této instituce, ve kterém vám zprostředkujeme francouzské zkušenosti.
Ročenka by měla opět vyjít na přelomu ledna a února a doufáme, že se
na její jubilejní 15. ročník těšíte stejně jako my v redakci. Cyril Neumann

O víkendu 28. - 30. řijna se konaly v rakouském Markgrafneusiedel národní závody CSNB* v hale střediska Gut Sonnenhof.
V pony kategoriích konaných na výškách
90 cm a 100 cm se závodů účastnila Sofie Najmanová s klisnami GERA a NIGHTBEAUTY T.
Sofii se s oběma klisnami dařilo a v početných
startovních polích se jí podařilo pětkrát zvítězit
a čtyřikrát umístit. V soutěžích na styl byly její
výkony s NIGHTBEAUTY T hodnoceny dvakrát
známkou 8. Společně s ní sbírala mezinárodní
zkušenosti v krásném areálu nedaleko Vídně
i další svěřenkyně trenérky Vašákové, Alžběta
Cholevová.
Smutně skončila závody Kateřina Vašáková
ml. Ta sice dokázala v pátek na výšce 120 cm
v sedle KOMTESA zvítězit, ale v sobotní soutěži se zranila a s přetrhanými vazy v koleni skončila v nemocnici.
-naj-
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Šok ve Veroně
Čtvrtá kvalifikace Světového poháru byla plánována na 6. listopadu, v rámci sto třináctého
pokračování věhlasné výstavy Fieracavalli v italské Veroně. Pořadatelé věnovali přípravě
konkůru velkou péči
a nepochybně by se
setkali s velmi kladným ohlasem. Dorazili špičkoví jezdci, organizace klapala, velmi
dobré parkury stavěl
renomovaný švýcarský designer Rolf
Lüdi. Kurz kvalifikačního parkuru byl technický, zajímavý a přiměřeně obtížný. Většina chyb, které se staly, byla na robustním
oxeru uprostřed trojskoku. Přihlášeno bylo třicet
devět jezdců a soutěž se vyvíjela zcela standardně. V polovině startovního pole byli čtyři
jezdci bez chyby, dva měli dvouciferný výsledek
a dva vzdali.
Dvaadvacátým startujícím byl Eric Lamaze
s hřebcem HICKSTEAD. Předvedl velmi dobrý
parkur, v tempu s jedním zaváháním na již zmiňovaném oxeru. Jak píšeme jinde, při odchodu,
uprostřed arény náhle zkolaboval. Soutěž byla
zastavena, koně naložili do přívěsu a otřeseného Erica odvedli. Pro přihlížející to byl zdrcující
zážitek, kterého nebude tak snadné se zbavit.
Pochopitelně se jej zúčastnili i televizní diváci
a následně zaplnili záběry s umírajícím koněm
i intetrnetové portály.
Následná pitva prokázala, že HICKSTEAD zemřel kvůli prasklé aortě. Nikdo se tak ani moc nedivil, že se následně všichni jezdci rozhodli v soutěži nepokračovat. Pouze se shromáždili na kolbišti a spolu s diváky vzdali hold jednomu z nejlepších koní v historii tohoto sportu.

Malý hřebec s velkým srdcem
Tento rtuťovitý hřebec se narodil 2. března
1996 a jeho chovatelem byl Jan van Schijndel v holandském středisku Maren-Kessel. Původně se
jmenoval Opel, ale brzy ho přejmenovali, aby začí-

Komentáře
nal stejným prvním písmenem jako
jeho otec Hamlet. Matka se jmenovala Jomara a mateřským otcem byl
Ekstein. HICKSTEAD byl již jako
dvouletý dostatečně silný, aby mohl
být licentován asociací chovatelů
holandského teplokrevníka. Měl
i bratra, také skokana, ale ten se mu
zdaleka nevyrovnal.
Majitelé se ho napřed pokoušeli
prodat do Spojených Států, ale byl
odmítnut, protože byl náladový a nebyl ani příliš velký. Narostl jen do
166cm. I Eric Lamaze vzpomíná, jak
si pomyslel, že je obtížně jezditelný,
když si ho jako osmiletého přišel vyzkoušet, ale zaujal ho svými skokovými schopnostmi. Nakonec se nechal k nákupu přemluvit a stal se jeho spolumajitelem. Až doma zjistil,
že se mu vůbec nelíbí vodní překážky. Odnaučování této averze vyžadovalo velkou trpělivost a trvalo dost
dlouho. Jednu chvíli uvažoval, že ho
bude angažovat jen na halovou sezónu. Nicméně všechna péče se bohatě vyplatila, HICKSTEAD vyrostl
ve světovou jedničku a během své
tak nešťastně ukončené kariéry, dokázal vyhrát více než tři miliony
CDN.
Vyjmenujme některé z největších úspěchů. Jeho triumfální cesta
začala v roce 2006, kdy byl členem
vítězného kanadského týmu na
CSIO na Floridě, získal 3. místo ve HICKSTEAD
Velké ceně Cách a vítězství v Duke
Energy Cup ve Spruce Meadows. V další sezóně
vyhrál prestižní CN International ve Spruce Meadows s miliónovou dotací a získal rekordní čtyři tituly ATCO Power Queen Elizabeth II Cup. Na Pan
Amerických hrách získal bronzovou a s družstvem stříbrnou medaili. V roce 2008 vyhrál
Olympijské hry V Hong Kongu a získal i stříbrnou
týmovou medaili. Na WEG 2010 v Kentucky, po finálové výměně koní, získal HICKSTEAD 1. místo
(jeho jezdec byl třetí) a také prestižní titul „Nejlepší kůň na světě". V letošním roce byl druhý ve
finále Světového poháru v Lipsku, vyhrál Velkou
cenu Cách a znovu CN International ve Spruce

Ve Vídni vítězili
Švýcaři
Po roční přestávce se ve Vídeňské městské hale konaly10. - 14. 11. nejvýznamnější
rakouské halové závody PferdeFest Wien
CSI 4*. Podnik se těšil velkému zájmu publika a pořadatelům se podařilo zajistit i kvalitní konkurenci. Velký ohlas měla i všechna
vystoupení 69letého Huga Simona, který si
stále drží vysokou úroveň a své o generace
mladší konkurenty úspěšně prohání. Parkury Franze Madla nebyly oproti soutěžím Světového poháru na té nejvyšší obtížnosti
a přítomné hvězdy, až na některé vyjímky,
přivezly spíše své perspektivní koně.
Velkou podívanou poskytl tradiční, snad
nejdelší světový halový parkur, Vídeňské halové derby. Na trase 720 m dlouhé stálo
osmnáct specifických překážek a předepsaný čas byl delší než dvě minuty. Ze třiceti devíti jezdců se jich jedenáct dostalo do rozeskakování, kde si suverénně dojel pro vítězství Steve Guerdat s obratnou 9letou hnědkou SIDNEY VIII (Carry). Druhý skončil
o dvě sekundy pomalejší Christian Ahlmann
se stejně starým holštýnem CARACAS (Caretino) a třetí o další tři vteřiny, mladý Švýcar
Martin Fuchs, s rutinovaným IDEO DU
THOT (Arioso du Theillet).
Velkou cenu po napínavém rozeskakování
už po páté vyhrál Beat Mändli, tentokrát
s 11letým hnědákem LOUIS (Lord Pezi).
Druhou příčku obsadil letos v hale tak úspěšný Pius Schwizer se špičkovou klisnou
CARLINA (Carvallo) a třetí byla Meredith Michaels-Beerbaum s veteránem CHECKMATE (Contender).

Foto Karl-Heinz Frieler/FEI
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při svém triumfu v Hong Kongu
Meadows. Svým naturelem byl spíš sportovec
než plemeník a byl odebírán vždy dvacet, až čtyřicet dní v zimních měsících. Je to mnohem méně
než evropský průměr hřebců, tak asi 100 dávek
za rok. Z jeho potomků se zatím žádný výrazněji
neprosadil, ale HICKSTEAD sám byl pozdní, takže ještě mají čas. Za jeho života se dávka prodávala za 5.500 dolarů, ale po jeho skonu zaznamenali majitelé už více než tisíc zájemců „za jakoukoli cenu". Říkalo se o něm, že je to malý hřebec s velkým srdcem a právě to srdce jej zradilo.
V každém případě, světový sport přišel o jednu
ze svých největších legend.
být nyní pro realizační týmy našich předních
jezdců tou nejdůležitější prioritou. Neochotě
pořadatelů se ani nelze divit. Jejich diváci jsou
zvědavi buď na své jezdce anebo na zahraniční, těch nejzvučnějších jmen. Naši reprezentanti jim návštěvnost nezvýší. Jenže dokud pro nás nebudou takto těžké parkury samozřejmostí, z místa se nepohneme. Lepší
umístění na evropských či světových šampionátech zůstanou pouze v oblasti chimér.
Václav K. Dvořák

Vejce
nebo slepice
Otázkou, co bylo dříve jsme si lámali v žer-

Steve Guerdat ve Vídni zvítězil v Derby. O týden později skončil v sedle NINMO DES BUISSONNETS druhý v German Masters ve
Stuttgartu
e velká škoda, že se nepodařilo zajistit
účast nikomu z našich ambiciózních reprezentantů, protože právě na takto obtížných konkůrech se dají získat ony pověstné „zkušenosti", o kterých se v našich kruzích v poslední době tolik mluvilo. Vím dobře,
že je velký problém se na podobné závody
dostat, ale myslím si, že právě toto by mělo

J

tu hlavu nejednou. Povzdechnutí Václava
K. Dvořáka zaznělo určitě na správném místě. Bez zkoušek na takových stupních nemá
smysl pošilhávat po startech mezi elitou. Protože v nedávném rozhovoru se Zuzanou Zelinkovou jsme se této problematiky také dotkli, požádali jsme právě jí, která má nyní do
Vídně nejblíž, o odpověď na otázku: Proč
jste nestartovala ve Vídni? „Odpověď je velmi prostá. Z finančních důvodů. Pořadatelé
všech prestižních soutěží potřebují především nalákat diváky a zájem médií. Musí také
splnit finanční pravidla stanovená FEI a tak
jsou vůči startujícím nemilosrdní. Pokud jste
ve skupině nejlepších jezdců, dostanete pozvání. Pokud se do ní toužíte dostat, a k tomu
tyto starty nezbytně potřebujete, musíte platit. Nevím jak je to na ostatních závodech, ale
s halovými CSI4* v Rakousku jsem obeznámena velmi dobře. Ty jsou pořádány tuto zimu
tři a za všemi stojí jeden pořadatel. Za startovní pozici pro jezdce na všechna tři musíte
zaplatit 20 000,- EURO. Pochopitelně za každý start pak platíte rozpisem požadované
startovné. To vše dohromady bylo pro
nás bohužel příliš.”
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Ze zahraničí

Ludger po páté
Z nepovedené Verony se přesunuli zájemci
o weltcupové body do Stuttgartu. Parkury v prostorné Hanns-Martin Schleyer Halle dostala na
starost Christa Jung, která se osvědčila, když
stavěla ME 2007 v Mannheimu. Postavila velmi
pěkný parkur, náročný a dostatečně technický.
Nebyl zde žádný výrazný chyták, ale chyby se
dělaly po celém kurzu. První čistý parkur se podařil šesté startující, ale na dalšího se čekalo až
do dvacátého druhého startu. Jak později přiznala stavitelka: „Hrozně mi bušilo srdce a bála
jsem se, že to nikdo další nedokáže".
Naštěstí jich nakonec bylo šest a až na jednu
výjimku, samá zvučná jména. Tou výjimkou byla
členka vítězného družstva z Bratislavy, mladá
stylová Švýcarka Janika Sprunger, s 10letým
tmavým hnědákem UPTOWN BOY (Odermus
R). V rozeskakování jela velmi kurážně, nic neshodila a jistě byla se svojí premiérou spokojená. Dalším na startu byl vítěz Velké ceny Cách
Denis Lynch s 11letým valachem ABBERVAIL
VAN HET (Nonstop). Jel velice rychle, ale bohužel jen za cenu chyby. Následoval úřadující mistr Evropy Rolf-Goran Bengtsson s holštýnem
QUINTERO LA SILLA (Quantum). Rozeskakování v jeho podání je vždycky krásný zážitek
a bylo to i tentokrát. Úsporně jel i týmový mistr
světa Marco Kutscher, jenže jeho figurantní bělouš CORNET OBOLENSKY (Clinton) skáče
příliš poctivě a tím trochu ztrácí tempo.
Zato jeho šéf Ludger Beerbaum s 10letou ryzkou GOTHA (Goldfever) prolétl rozeskakováním
jako nůž máslem a vysloužil si od šesti tisíc diváků bouřlivé ovace.
Závěrečným jezdcem byl vítěz letošní GP Bratislava a Vídeňského halového derby, Steve Guerdat s šikovným 10letým hnědákem NINO DES
BUISSONNETS (Kannan). Jel skvěle a Ludger
jistě nemohl spustit oči z časomíry. Nakonec mu
ale dvacet tři setiny přebývaly a to znamenalo
druhé místo. Ludger Beerbaum vyhrál Velkou cenu Stuttgartu již po páté a za vítězství získal nejen důležitých dvacet bodů do průběžné tabulky,
ale z dekorování odjel i v novém Mercedesu Off
Roader ML 300 D v hodnotě 52 tisíc EUR.

Mezi sedmičkou účastníků Světového poháru čtyřspřeží byl ve Stuttgartu nejlepší Koos de Ronde
z Nizozemí před Boyd Exellem (AUS) a Ijsbrand Chardonem (NED)
Výsledek GP Stuttgart: 1. Ludger Beerbaum - GOTHA (GER)0/0 35.70; 2. Steve Guerdat - NINO DES BUISSONNETS (SUI)0/
35.93; 3. Rolf-Goran Bengtsson - QUINTERO
LA SILLA (SWE)0/0 36.55; 4. Marco Kutscher
- CORNET OBOLENSKY (GER)0/0 37.37; 5.
Janika Sprunger - UPTOWN BOY (SUI)0/0
38.34; 6. Denis Lynch - ABBERVAIL VAN HET
DINGESHOF (IRL)0/4 36.51; 7. Mario Deslauriers - CELLA (USA)4/69.02; 8. Meredith
Michaels-Beerbaum - CHECKMATE (GER)
4/69.99; 9. Patrice Deleveau - ORIENT EXPRESS (FRA) 4/70.03; 10. Simon Delestre NAPOLI DU RY (FRA)4/70.47;
Pořadí západoevropské ligy po pátém kole:
1. Rolf-Goran Bengtsson - 42, 2. Pius Schwizer 40, 3. Steve Guerdat - 38, 4. Nick Skelton - 37, 5.
Denis Lynch - 34, 6. Ludger Beerbaum - 30, 7.
Emilie Martinsen - 30, 8. Patrice Delaveau - 27,
9. Maikel van der Vleuten - 26. 10. Kevin Staut 23, 11. Philipp Weishaupt - 22, 12. Malin Baryard-Johnsson - 22, 13. Marco Kutscher - 20, 14.
Meredith Michaels-Beerbaum - 19, 15. Angelica
Augustsson - 18, 16. Katrina Offel - 17, 17. Scott
Brash - 16, 18. Luciana Diniz - 15, 19. Edwina
Tops-Alexander - 15.

Drezura, voltiž, spřežení
Součástí 27. ročníku stuttgartských závodů byly i voltižní a drezurní soutěže a Světový pohár
spřežení. Na programu CVI** byla pouze soutěž
dvojic a zúčastnily se tři německé a jedna italská
dvojice.
Drezurní CDI5* vyvrcholilo sobotním Kür GP
a v neděli pak FEI Olympic GP Speciál. V sobotu vévodila deseti finalistům Ulla Salzgeber na
HERZRUF’S ERBE (82,575%). Nedělní GP Speciál byla přístupná 15 dvojicím a soutěž byla zařazena do seriálu Meggle Champions Trophy.
S náskokem zvítězila Isabell Werth na EL SANTO (77,867 %) před Monicou Theodorescu
s WHISPER (73,733 %) a Brigitte Wittig na
BLIND DATE (73,311 %).
Kompletní výsledky na:
www.stuttgartgermanmasters.de
Příští kolo Světového poháru bude v Ženevě
8. - 12. prosince.

Auto i pro Schwitzera
Auto si ze Stuttgartu odvezl i Pius Schwizer za první místo v páteční Mercedes German Master. Zvítězil
po rozeskakování v sedle 9letého tm. hnědáka VERDI
III (Hors la Loi II). Byl o vteřinu rychlejší než Billy Twomey s ryzkou TINKA'S SERENADE (Tinka's Boy).
Třetí místo obsadil Marco Kutscher s 12letým hannoveránem SATISFACTION FRH (Stakkato).

Úmrtí v Riu

Ve Velké ceně Stuttgartu zvítězil již po páté
Ludger Beerbaum, tentokrát na GOTHA

Ve dnech 11. - 14. listopadu se v brazilském
Rio de Janeiru konalo generální zasedání FEI i za
účasti přezidenta ČJF ing. Jaroslava Pecháčka,
kterého doprovázela Anne M. Kolářová. Na programu byly drobné úpravy mezinárodních pravidel, upřesněny zásady antidopingových systémů,
informace o blížících se OH v Londýně, Světových jezdeckých hrách v Normandii v roce 2014
apod.
Poklidnou hladinu dlouho dopředu předjednávaných změn probrala snad pouze diskuze okolo
veterinární problematiky. Delegáti odmítly plošné
zavedení identifikace koní pomocí mikročipů. To
bude v budoucnu povinné pouze koním u FEI nově registrovaným. S podporou se setkal návrh,
který zavádí povinnou rotaci veterinárních delegátů na závodech FEI V budoucnu bude povolena opakovaná spolupráce veterinárního delegáta
s organizátory maximálně v tříletém cyklu.
Smutnou tečkou za Zasedáním bylo náhlé
úmrtí předsedy Polské jezdecké federace Michala Wróblexskeho, který v Riu zemřel po skončení
jednání 16. listopadu.
Kompletní zápis z jednání naleznete na
www.jezdec.cz

Sezóna 2011 ještě neskončila a už se rozjíždějí
soutěže s datem 2012. První z nich je seriál nejprestižnějších světových všestranností HSBC
FEI Classic. Do ročníku s datem 2012 jsou zařazeny i dva letošní závody ze sklonku sezóny CCI4* Les Etoiles di Pau (12.-16. 9.) a Australian
International Three Day Event v Adelaide, který
se konal 18. - 20. listopadu. Zde zvítězil domácí
Tinney Stuart na PANAMERA (foto), který se tak
probojoval na druhé průběžné místo za vedoucího vítěze z Pau William Fox-Pitta. Do cíle je však
ještě daleko a seriál bude v roce 2012 pokračovat soutěžemi Rolex Kentucky Three-Day Event
(USA) 26.-29. dubna, Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials (GBR) - 4. - 7. května, Luhmühlen CCI 4* (GER) - 14. - 17. 6, The Land Rover
Burghley Horse Trials (GBR) - 30. 8. - 2. 9.
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V Mexiku především o OH 2012
Mexické Guadalajara bylo v závěru října centrem sportu pro všechny státy severní, jižní i střední Ameriky při již 16. Pan-Amerických hrách. Idea uspořádání Pan-Amerických her se zrodila již
během olympijského kongresu v roce 1924 v Paříži. Na něm členové Mezinárodního olympijského výboru z Kuby, Guatemaly a Mexika navrhli uspořádání regionálních her střední Ameriky. Ty se
pak konaly o dva roky později v Mexiko City.
Myšlenka velkých Pan-Amerických her se objevila při OH v Los Angeles v roce 1932, kdy řada
delegátů ze zemí všech amerických kontinentů navrhla samostatné hry pro tento region. To vedlo
k prvnímu setkání Pan American kongresu (PASO) v Buenos Aires v srpnu 1940. Plány na první
Pan-Americké hry v roce 1942 ale zhatila druhá světová válka. Myšlenka byla oživena na OH
v Londýně v roce 1948. První Pan-Americké hry se konaly v únoru 1951 v Buenios Aires a zúčastnilo se jich více než 2 500 sportovců z 22 zemí. V současné době dohlíží nad organizací a průběhem her zmíněný PASO, jehož členy je 42 států regionu.
Jezdectví je na programu her od samého počátku, ale v roce 1951 soutěžili pouze jezdci Chile, Argentiny, Brazílie a Mexika. Letošních her se ve třech olympijských disciplínách zúčastnili soutěžící z 21 států (15 drezura, 13 všestrannost a 18 ve skocích). Z mezinárodního hlediska byly hry
důležité především jako poslední kvalifikace pro týmovou soutěž ve všech disciplinách při
OH 2012 v Londýně.

V drezuře USA
Drezurní soutěže ovládli letos zcela
suverénně jezdci Spojených států. Týmovou soutěž (12 družstev) vyhrálo
družstvo USA s náskokem 5% při průměrné známce 75,754 %. K vítězství
přispěl především Steffen Peters na
WELTINO’S MAGIC, který byl nejlepší
nejenom u všech rozhodčích, ale zaznamenal i pan-americký rekord ve výši hodnocení, když získal známku
80,132 %. Druzí skončili jezdci Kanady
před Kolumbií.
Bylo jasné, že Steffen Peters směřuje i k zisku individuálního zlata. To se
potvrdilo a jezdec ještě zvýšil své hodnocení na 82,690 %. I další stupně pak
obsadili zástupci USA, stříbrný Heather
Blitz na PARAGON a bronzová Marisa
Festerling s BIG TYME. Protože USA
již kvalifikaci na OH měli splněnu, posledními dva týmy pro Londýn tak může vyslat Kanada a Kolumbie. V Londýně se tak k národní soutěži postaví
Foto StockImageServices.com/FEI
společně s celky Dánska, Německa,
Velké Británie, Nizozemí, Španělska,
USA
zlatý
skokový
tým
na
Pan-Amerických hrách v GuadalaŠvédska a USA. O poslední dvě místa
se utkaly země skupiny F (Afrika a Blíz- jara, (zleva) Kent Farrington, Christine McCrea, Beezie Madký východ) a G (jihovýchodní Asie den a Mclain Ward
a Oceánie) 28. října v Sydney a 2. listopadu v holandském Ermelo. V obou případech
s kvalifikovanými družstvy, protože každá národní
posuzovali výkony jezdců stejní rozhodčí a letenfederace může vyslat na OH čtyři jezdce. Protože
ky na OH vybojovala družstva Austrálie a Novéčelo individuální tabulky opět okupují jezdci z již
ho Zélandu. To je konečná jedenáctka pro OH.
kvalifikovaných zemí, je soutěž týmů již uzavřeDružstva budou tříčlenná a tak pro individuální
na. K účasti na OH však mají velmi blízko i jezdci
kvalifikaci zbývá 17 pozic. Celkový počet míst je
Polska.
50. O postup svedou v tomto případě boj i jezdci

Spojené státy podruhé

O průběhu Pan-Amerických soutěží
všestrannosti a olympijském postupu
Argentiny a Brazilie jsme informovali již
v minulém čísle. Pro úplnost pouze dodejme, že i zde získali týmové zlato
jezdci USA před Kanadou a Brazílií. Jediné zlato Američanům „vyfoukla” v individuální soutěži všestrannosti zlatá
Jessica Phoenix (PAVAROTTI) z Kanady. Ta zvítězila před Hannah Burnett
(HARBOUR PILOT) a Bruce Davidsonem (ABSOLUTE LIBERTY) z USA.
Do Londýna se tak chystají celky
Velké Británie, Kanady, Nového Zélandu, USA, Německa, Belgie, Francie, Švédska, Japonska a z Mexika
pak Brazílie a Argentina. I zde se již
jedná o konečnou jedenáctku družstev.
V Londýně je k dispozici 70 pozic
a každá země může vyslat až pět jezdců. I zde tak může trojice postupujících
na základě individuální kvalifikace ještě
týmovou soutěž obohatit. Nejblíže je
k tomu zatím Austrálie a možná
i Irsko.

Do třetice Amerika
I ve skocích prokázali v Guadalajara
své vedoucí postavení jezdci USA. Pro
ně byla soutěž poslední možností kvaliFoto StockImageServices.com/FEI fikace do Londýna. Celek ve složení
Kent Farrington (UCEKO), Beezie
Steffen Peters na WELTINO'S MAGIC (USA) oslnil rozhod- Madden (CORAL REEF VIA VOLO),
čí při Pan-Amerických hrách v Mexiku
Christine McCrea (ROMANTOVICH

Foto StockImageServices.com/FEI

Jessica Phoenix (CAN) a PAVAROTTI získali individuální zlato ve všestrannosti a to bylo jediné, které uniklo jezdcům USA
TAKE ONE) a McLain Ward (ANTARES F) splnil
očekávaní na 100 % a jasně zvítězil (2,9 bodu)
před Brazilií (11,58) a Mexikem. Soutěže se zúčastnilo 11 států.
Individuální zlato si odnesla Christine McCrea
na ROMANTOVICH TAKE ONE před Beezie
Madden (CORAL REEF VIA VOLO) a Brazilcem
Bernardo Alvesem na BRIDGIT.
USA tak splnili svůj hlavní cíl, kterým byl zisk
kvalifikace na OH. Poprvé od roku 1975 pak získala země týmové zlato ve všech třech disciplinách.
Pro OH se v Mexiku kvalifikovaly celky USA,
Mexika a Chile (Kanada již kvalifikaci měla). Tyto
tři země se tak v Londýně postaví na start vedle
celků Velké Británie, Německa, Francie, Belgie, Brazílie, Kanady, Ukrajiny, Nizozemí,
Švédska, Austrálie a Švýcarska. Nyní se čeká
ještě na poslední 15 tým, kterým bude nejlepší
stát ze skupiny zemí F (Afrika a Střední východ).
Týmovou olympijskou soutěž by pak mohla doplnit ještě družstva složená z jezdců jedné země,
kteří by se na OH kvalifikovalijako jednotlivci, pokud by se jich na OH dostala trojice. To se ovšem
týká pouze jezdců ze zemí skupiny A a B (západní Evropa). Jedině tyto země mají možnost obsadit tři postupová místa na základě individuální
kvalifikace. Zatím k tomu má nejblíže Irsko, Itálie
a Španělsko, jejichž jezdci okupují čelo individuální kvalifikace. Celkový počet míst na OH ve skocích je 75.

Poslední šance
v únoru?
Jediným českým jezdcem, který měl šanci
v olympijské kvalifikaci uspět, byl námi pečlivě sledovaný Jaroslav Hatla. Veledůležitý úspěch v závěrečném závodě v Itálii se ale bohužel nekonal
a tak je nyní šance na postup již skutečně zcela
nepatrná. Umírá však poslední a teoretická jiskřička naděje ještě je. Vykřesal by jí pouze masivní úspěch s více koňmi při závěrečné kvalifikaci v únoru 2012. Tříhvězdové soutěže by se tak museli zúčastnit všechny koně stáje (SECOND SUPREME,
WESTWIND EL DIVO i KILLOSERWY HARWEY,
či někdo zcela nový) a všichni by museli být vrcholně úspěšní. Možná ale, že ani v tom případě
by body nestačily. O tom všem ale rozhodne průběh zimy. Oním osudovým závodem by mohlo být
Montelibreti v Itálii nebo Balindenisk v Irsku. Bohužel oba jsou ve stejném termínu a tak lze využít
pouze jeden. Pokud by se podařilo toto, výrazně
by to překonalo husarský kvalifikační kousek KARLY, který dvojici umožnil na poslední chvíli start
v Hong Kongu. Spíše se však musíme začít smiřovat s tím, že OH v Londýně budou bez českého
jezdce.
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Neutrácejme zbytečně
Kdo pečlivě sleduje zápisy z jednání vrcholných orgánů ČJF na webových stránkách mohl si všimnou nenápadného oznámení ze zasedání Rady ČJF z 22. září - „bod 12. Rada
schválila kooptaci Dany Denkové do VV
ČJF jako náhradníka za viceprezidenta pro
ekonomiku."
Ekonomika hýbe celou naší společností,
ČJF nevyjímaje. Několik posledních funkčních
období byl ekonomický post spojen s ing. Vladimírem Šretrem. Na letošní volební Konferenci ČJF mu však byla Dana Denková velmi
zdatným soupeřem a Vladimír Šretr svůj post
obhájil jen velmi těsným poměrem hlasů
48:40.
Dana Denková tak byla zvolena do Dozorčí
komise a jejím prostřednictvím začala pečlivě
VV i Radě sdělovat, co vše by se v účetnictví
ČJF mělo dělat lépe a jinak. Právě na základě
její iniciativy byl zpracován materiál v rozsahu
cca 50 stran, který do 14 bodů shrnul vše nezbytné pro modernizaci ekonomiky ČJF.
Zda byla tato iniciativa spouštěčem dalšího
dění se můžeme pouze dohadovat. Skutečností ovšem je, že ing. Vladimír Šretr v průběhu léta ze své funkce na vlastní žádost odstoupil a po schválení Radou ČJF byla pozice
vixceprezidentky pro ekonomiku obsazena
právě Danou Denkovou. Proto jsme ji požádali o rozhovor na téma „Peníze".
Paní Denková, máte za sebou první měsíce ve funkci viceprezidenat ČJF pro ekonomiku. S problematikou jste byla jistě již před
svým vstupem do funkce podrobně seznámena. Na čem nyní pracujete a co se Vám již
podařilo?
Máte pravdu, že všechny momentálně řešené
úkoly jsem si vlastně zadala sama. Dozorčí komise ČJF je pod mým vedením shrnula do Vámi připomínaného materiálu. Situace v ekonomickém
úseku ČJF se stala navíc složitější po tom, co
společně s Vladimírem Šretrem opustila své místo i ekonomka ČJF ing. Klára Suková. Začátek
mojí práce tak byl a zatím stále zůstává velmi náročný. Jsem ráda, že se již ale řada věcí podařila.
V prvé řadě bylo místo ekonoma ČJF obsazeno
novou pracovnicí. Od 1. listopadu je za tento úsek
zodpovědná Eva Suchá.
Pokud se mám zmínit alespoň o nejvýraznějších změnách, které se mi povedly spustit již
v průběhu léta, tak za zcela zásadní považuji
zavedení povinných pravidel pro evidování plateb na oblastech. Někteří oblastní sekretáři se
ze začátku s novou evidencí smiřovali těžko. To
jsem často pocítila při jejich školení, která proběhla ve dvou vlnách pro všech jedenáct sekretářů. Dnes ale začínám vnímat pozitivní ohlasy
a věřím, že řada sekretářů pochopila, že je nový systém pro ně výrazným zlepšením. Zlepšením je ale i pro celé řízení a dohled nad ekonomikou ČJF a mým cílem je, aby při každém zasedání VV nebo Rady ČJF bylo možné „on-line"
z účetnictví zkontrolovat a dohlédnout na všechny toky peněz a na úroveň čerpání rozpočtů.

Kauza Šalamounová
Pověsti ekonomického úseku ČJF bezesporu uškodila kauza „Šalamounová". Můžete říci, že nový systém zamezí podobnému
jednání?
Ne, to bohužel nemohu. Pokud bude chtít někdo veřejné prostředky defraudovat tak to udělá. Ovšem dle mého názoru měla být škoda vnitřím mechanismem kontroly zachycena daleko
dříve. K případu Šalamounová, který je stále
v šetření, mohu pouze uvést, že výše škody je
něco málo přes milion osmset tisíc korun. ČJF
předložila Policii České republiky veškeré podklady prokazující škodu a celá věc se nyní nachází ve fázi před zahájením trestního stíhání
pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry.
Mým cílem je možnost podvodu výrazně
zkomplikovat a hlavně umožnit natolik jasnou
a rychlou kontrolu, že se na porušení zásad při
manipulaci a evidenci s penězi na oblastech i sekretariátu přijde velmi rychle. S tím pochopitelně
souvisí maximálně omezit manipulaci s hotovými

penězi. Byla jsem v šoku po zjištění, že v době,
kdy řada lidí používá k platbě funkce v mobilních
telefonech, chodí někteří sekretáři do bank
s mnohasettisícovými částkami v taškách.
V prvé řadě bych tak chtěla, aby se stala
standardem bezhotovostní platba licenčních
a registračních poplatků. To je aktuální právě
dnes, kdy je za dveřmi vybírání poplatků za rok
2012.

Dana Denková
Výsledkem kauzy „Šalamounová" je i skutečnost, že ČJF již dnes pracuje s vlastním účtem
a podúčty pro oblasti, a tím skončila praxe využívání oblastních účtů ČSTV. Provést platbu přímo na účet a oblastním sekretářům pouze doložit platby a získat proti těmto dokladům nálepky
pro licence, by se skutečně mělo stát zcela samozřejmé. Snažíme se společně s Lucií Spiwokovou a členy VV nastavit vnitřní kontrolní mechanizmy tak, abychom účelně předešly opakování historie.
S čím dalším se potýkáte?
Další věc, kterou bych chtěla co nejrychleji
zlepšit, je základní dodržování jakýchkoliv termínů. Např. termíny přihlášek na závody, lhůt pro
splnění úkolů, které vzešly z jednání apod. Nerespektování těchto termínů komplikuje práci
nejen mě, ale i celému ekonomickému úseku
a sekretariátu ČJF jako celku. Bohužel se stále
setkávám s tím, že nejsou respektovány závazné termíny a to ani po urgenci. S tím souvisí i to,
že bych si přála, aby se všemi oblastními sekretáři byly sjednány nové pracovní event. jiné
smlouvy tak, aby byla posílena úloha ČJF, ale
současně i hmotná zodpovědnost sekretářů.
A za zcela zásadní považuji, aby ČJF pečlivě
zvažovala své výdaje. V nejbližší době se nedá
předpokládat nějaké výrazné navýšení příjmů
a tak je nezbytné šetřit ve výdajích. Něco se již
podařilo. Od 1. prosince jsme vypověděli servisní účetní službu ČSTV a ČJF si bude vše zajišťovat sama. Chystám revize všech smluv a věřím, že se podaří najít i další úspory např. ve
smlouvě s mobilním operátorem, v omezení tiskovin, apod. Cílem je ušetřit alespoň 10 % současných nákladů na provoz ČJF.

Přihláška k členství v ČJF
S penězi ČJF přímo souvisí zásadní změna Stanov, která od 1. ledna 2012 zavádí
osobní členství v ČJF, které bude spojené
s poplatkem. Vysvětlete prosím čtenářům tuto novinku.
V souladu se Stanovami ČJF (čl.4 Stanov
ČJF), které jsou účinné od 1. ledna 2012 je nutné, aby si každý, kdo se chce stát členem ČJF,
podal písemnou přihlášku k rukám svého příslušného oblastního sekretáře. Nutnost písemně se přihlásit se týká každého člena. Tedy jak
člena s licencí, tak i bez licence.

Dle přechodných ustanovení Stanov ČJF se
stávající člen k 31. 12. 2011 (právnické i fyzické
osoby) musí k členství písemně přihlásit a současně i zaplatit členský příspěvek do 28. 2.
2012. Dnem platby členství je den připsání na
bankovní účet oblasti nebo den složení hotovosti k rukám oblastního sekretáře.
Nesplnění obou podmínek, písemné přihlášení a uhrazení členství do 28. 2. 2012, bude mít
za následek zánik členství v ČJF. Členovi ČJF
s licencí, kterému takto členství zanikne, nebude možné prodloužit licenci (jezdec, cvičitel, trenér, rozhodčí atd.) na rok 2012. Formuláře přihlášek všech typů naleznete na stránkách ČJF
(www.cjf.cz).
Jak velký bude poplatek za členství
v ČJF?
Rada ČJF na svém zářijovém zasedání
schválila poplatek ve výši 100,- Kč. Teprve listopadové zasedání VV a prosincové zasedání Rady ČJF stanoví definitivní podmínky. Dá se ale
předpokládat, že zvítězí návrh který počítá s tím,
že licentovaní členové ČJF budou mít členský
poplatek uhrazen v rámci dnešního licenčního
poplatku a jim se tudíž platba nijak nezmění, jen
musí být úhrada za „licenci", tedy celých 500 Kč,
ve kterých bude „schován" i členský poplatek,
uhrazena do 28.2.2012. Povinnost osobně podepsat a prostřednictvím klubu na oblastní sekretariát odevzdat přihlášku, ale mají i oni. Poplatek 100,- Kč je pak novinkou pro nelicentované členy. Ti tak přihláškou i ročním poplatkem
stvrdí svoji ochotu řídit se všemi pravidly ČJF.
Slibujete si od tohoto poplatku navýšení
příjmů ČJF?
Pokud by jej uhradili skutečně všichni dosud
evidovaní členové ČJF, jistě by se jednalo o poměrně zásadní obnos. Je otázkou, kolik členů
zůstalo na klubových soupiskách pouze ze „setrvačnosti" a stokoruna bude příčinou jeho
ukončení. Zda to bude přínos či ztráta, ukáže
nejbližší budoucnost. Počet členů byl nyní již řadu let využíván pouze pro stanovení přímého
příspěvku státu prostřednictvím ministerstva financí (tzv. Kalouskovné pozn. red.), který byl
náhradou za výpadek příspěvku od Sazky. V posledních letech na tom i díky široké členské základně nebylo ČJF nejhůře. Protože ale nevíme,
zda bude tento státní příspěvek zachován i v budoucnu, není třeba s tímto argumentem operovat. Pokud by byl, tak si myslím, že námi vybrané poplatky za členství nedosáhnou podobné
výše. V každém případě jsem ale přesvědčena
o oprávněnosti této změny a rozhodně je dobré
nejenom se spoléhat i v ekonomické oblasti především na sebe, ale i vědět, kolik členů ČJF natolik ctí svoji příslušnost k jezdeckému stavu, že
je ochotno svoji komunitu podpořit i dnes již téměř symbolickým příspěvkem.
A co na závěr?
Chtěla bych co nejrychleji zřídit nový odkaz
na webu ČJF, kde by se všichni členové měli
možnost seznamovat se všemi záměry a výsledky na ekonomickém úseku, aby se předešlo
různým dohadům a šeptandám. Doufám, že již
v nejbližších týdnech tento odkaz na stránkách
ČJF naleznete. A osobně si přeji, aby v ekonomice ČJF nastal řád, který i mně umožní menší
pracovní nasazení. V posledních šesti měsících
jsem na Strahově strávila plných 30 pracovních
dní.
Děkujeme za rozhovor
Cyril Neumann

Inzerce
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V sobotu 19. listopadu oslavil
60. narozeniny drezurní jezdec
a trenér Jan Buben
Jan Zwinger změnil působiště a po
několika sezónách ve stáji Mustang Lučina se přestěhoval do
Trojanovic. Zde má pronajato několik boxů a v budoucnu bude jezdit koně různým majitelům.

V Děpoltovicích proběhly letos již dvě lovecké jízdy. Ta první, cvalová, se konala 22. října a kroková pro méně zdatné jezdce 5. listopadu. Cvalové jízdy se
zúčastnilo 25 jezdců, včetně několika německých přátel z obce Rittersgrun.
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Z Ria rovnou do Rudné
Prezident ČJF Ing. Jaroslav Pecháček spěchal ve čtvrtek
17. listopadu ihned po příletu na ruzyňské letiště z brazilského
Ria de Janeira, kde se účastnil generálního zasedání FEI, do
Rudné u Prahy. Vyhlašovatelé ankety Jezdci.cz Fair Play 2011
ho totiž pozvali na slavnostní udílení těchto cen v nové prodejně Equiservis, které si vítězní jezdci převzali právě z jeho rukou.
Z devíti nominací čtenáři portálu Jezdci.cz, zpravodaje Jezdec
a dalších partnerských médií vybírali pětici činů, které je nejvíce zaujaly. Záměrně však nebylo specifikováno, který z nich dostal nejvíce hlasů, jelikož se jedná o ocenění, které ze své podstaty není určeno vítězům. Pro originální skleněné trofeje ze
sklářské dílny Astera si tak nakonec přijeli Rostislav Hlaušek,
Ludvík Jandourek, Jiří Luža, Jan Zwinger a Zdeněk Žíla. Ludvík
Jandourek si ovšem cenu odvezl již o několik hodin dříve, jelikož v dopoledních hodinách odjel společně s dalšími českými
jezdci do rakouského Wr. Neustadtu na halové CSI2*. „Jsme
moc rádi, že všech pět oceněných si přijelo převzít ceny osobně, ačkoliv to sem někteří měli téměř 400 kilometrů. Moc si toho vážíme, stejně jako účasti nejvyššího představitele ČJF.
Pevně věřím, že se nám tímto podařilo položit základ nové tradice ocenění, které má velmi hluboký význam. Dokazuje totiž,
že i ve vrcholovém sportu existují hodnoty, které převyšují mož-

nost postavit se na stupeň vítězů," uvedl vyhlašovatel ankety
Josef Malinovský. „Doufáme, že v příštím ročníku, jehož veřejné nominace budou otevřeny hned po Novém roce, bude aspirantů mnohem více a budou napříč všemi jezdeckými disciplínami," dodal.
Ceny Jezdci.cz Fair Play byly pouhým zlomkem celodenního
programu v prodejně Equiservis, který se každoročně koná
v tento sváteční den pod názvem Hubertova jízda. Od 9 hodin
se každou hodinu konaly různé zábavné soutěže pod vedením
moderátora Aleše Suchánka. V 11.00 hodin se pak rozběhl seriál odborných poraden, v nichž odpovídali na otázky návštěvníků veterinářka a fyzioterapeutka MVDr. Zuzana Žezulková,
odborník na sedla Ing. Stanislav Hakr, podkovář Karel Benc
a Ing. Jan Houštecký, který přítomným předával své zkušenosti v oblasti dekování koní. Během dne nechyběla prezentace
přepravníků pro koně značky Böckmann. Na samotný závěr
organizátoři společně s čerstvě oceněnými jezdci vylosovali
majitele desítek hodnotných cen z tomboly.

Foto B. Malinovská

Rostislav Hlaušek přebírá cenu Jezdci.cz Fair Play z rukou prezidenta
ČJF Ing. Jaroslava Pecháčka

Champions Tour
podruhé
V neděli 13. listopadu se v Hradištku konal druhý závod seriálu
Champions Tour. Pro soutěžící byly
připraveny čtyři soutěže od 110 cm
do -S**-. V hlavní soutěži se představilo 8 dvojic a zvítězil Vladimír
Tretera na CORLANDO (Stáj Tretera).

Na Trojáku ještě
venku
V sobotu 12. listopadu se skákalo v Praze na Císařském ostrově.
Závody původně plánované do haly
se vzhledem k příjemnému podzimu
konaly ještě na otevřeném kolbišti
a v hlavní soutěži -S**- zvítězil mezi
16 koňmi Tomáš Tesárek na ANNIE
(Stáj Tesárek).

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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