Máte
startovní
čísla?

Žhář připravil
o život čtyři
koně

Od 1. dubna zavedla ČJF
nové pravidlo o povinném
označení jezdců

Zlínská oblast vyhlásila
veřejnou sbírku na podporu
jihomoravských přátel, kteří
se stali obětí žháře.
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Otázka pro předsedu
Volební rok České jezdecké federace začal volbami do oblastních výkonných výborů a o jejich průběhu jsme podrobně informovali. Funkce se nyní ujímají noví a ve čtyřech případech i staronoví předsedové. Na počátku jejich volebního období jsme po gratulaci ke zvolení položili všem otázku: S jakými záměry vstupujete do funkčního období 2011/2015 a jaké máte pro práci v čele oblastní federace priority? Děkujeme předsedům oblastí za jejich vyjádření, ale nemůžeme se ubránit dojmu, že v některých
příspěvcích převládá na místo vizí až přílišný formalismus. Jediný, kdo s představením svých záměrů chybí, je předseda jihomoravské oblasti Josef Trojanec, který byl bohužel v době vzniku
Jezdce č. 7 v zahraničí.

Severomoravská oblast
ing. Radovan Šalek

Středočeská oblast
Václav Drbal

Děkuji Jezdci za blahopřání, které však nepatří pouze mně, ale
celému týmu OV, tedy
Ivetě Biolkové, Martinovi Ohnheiserovi, Ladislavu Vachutkovi, Davidovi Hrnčířovi, Jaroslavovi Kinclovi a Richardovi Bauerovi.
Naším záměrem je
vytvořit oblastní servisní centrum jezdeckého
sportu. Práce, která
nás čeká, je na poli
manažerském, sportovním a vzdělávacím. Naše
práce bude zaměřena na informovanost členů.
V oblasti budou určitě pod drobnohledem finanční
toky, které chceme zveřejnit na internetu, aby
všichni měli přehled.
Za potřebnou považujeme také komunikaci se
členy. Tady bychom chtěli využít jak web tak
Facebook. Je třeba vypracovat jednací řády,
systém schvalování výdajů apod.
Mezi sportovní priority patří práce s mládeží.
Zřízena byla proto pozice manažerky pro práci
s mládeží. Detailní plán se teprve rodí. Chceme
podpořit hobby ježdění nabídkou zkušených jezdců nebo trenérů a jejich přítomnosti na hobby závodech. Protože hobby jezdci tvoří velkou komunitu, máme zájem o spolupráci s Polskem. Zde mají
podobné problémy.
Za důležitou považujeme spolupráci s „odbornými garanty“ všech jezdeckých disciplin, kteří by
měli tvořit poradce. Pracujeme na plánu vzdělávání. Témat je mnoho a je těžké vybrat to nejdůležitější. Rozhodně bychom chtěli povzbudit aktivitu
členské základny, která bude mít zájem o dění
a bude i ochotna přiložit ruku k dílu.

Vstupuji tímto do
svého třetího volebního období, což samo o něčem vypovídá. Byl jsem letos jediný kandidát se 100
% hlasů.
Naše středočeská
oblast je opravdu,
“malou jezdeckou federací“ a sdružuje
250 subjektů a 5 200
členů.V letošním roce máme naplánováno 130 závodů a cca
110 veřejných treninků a hobby soutěží.
V naší oblasti budou v letošním roce MČR
seniorů, mladých jezdců, dětí a juniorů.
Máme tři kola skokového poháru České pojišťovny.
Jsem rád, že se nám daří posouvat jezdecký sport stále kupředu. Každoročně pořádáme semináře pro pořadatele závodů, rozhodčí, stavitele parkurů atd.
Přesto se domnívám, že celková vzdělanost jezdecké veřejnosti má značné nedostatky. Zde vidím značný prostor ke zlepšení
a pro oblastní výbor vnímám toto jako prioritu.
V mém případě je to jednodušší v tom, že navazuji na svoji práci.
Chceme se především věnovat mládeži.
Spolupracovat s jejich trenéry a tak se společně dopracovat ke zlepšení v přípravě mladé generace.
Já osobně se budu snažit především o celkovou osvětu a zlepšení atmosféry v naší jezdecké veřejnosti.
(Pokračování na str. 2)

Jsme nepoučitelní
V Jezdci č. 6/11 se dočítáme, že advokátní kancelář Toman, Devátý
a spol. vypracovala pro ČJF návrh nových stanov, které jako hlavní změnu proti těm stávajícím přinášejí princip individuálního členství.
Vydavatel upozorňuje na fakt, že tuto zásadní změnu jsem já navrhoval
již před asi 10-ti lety. Tehdy však přijata nebyla, přestože moje vystoupení na konferenci ČJF k této věci upozorňovalo i na celou řadu dalších
nesprávností našich stanov.
Tehdy však zástupci výkonného výboru argumentovali tím, že stanovy byly odsouhlaseny právním odd. ČSTV a schváleny ministerstvem
vnitra. (To byl hlavní argument a ne potřeba velkého počtu členů.).
Jací jsou profesionální pracovníci ČSTV odborníci, to dostatečně předvedli a dále předvádějí jako hlavní akcionáři Sazky. A to, že stanovy byly
schváleny ministerstvem vnitra, je dáno tím, že zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů taxativně vyjmenovává důvody, z jakých může ministerstvo stanovy občanského sdružení neschválit. A mezi těmito
důvody samozřejmě věcná nesprávnost není. Před vlastní neschopností a nedostatečnou erudicí nás
(Pokračování na str. 5)
žádné ministerstvo neuchrání.

Cesta do Londýna
zahájena
Již dva zahraniční starty ve Francii má za
sebou náš jezdec všestrannosti číslo jedna,
Jaroslav Hatla. Ve druhé polovině března byl
se svoji současnou jedničkou WESTWINDS
DIEGO ve Fointainbleu na jednohvězdovém
CIC a o druhém dubnovém víkendu soutěžil při
CCI** v Compiegne. Oba zahajovací starty pojal náš olympionik treninkově a hlavním účelem
bylo zahájit sezónu na kvalitní trati a mezi kvalitní konkurencí. Dvakrát se tedy Jaroslav Hatla
vracel z Francie spokojen, přestože skončil ve
středu výsledkových listin. Ve dvou hvězdách
v Compiegne se mezi 75 dvojicemi umístil na
(Pokračování na str. 3)

Inzerce
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Názory

Otázka pro...
(Dokončení ze str. 1)

Karlovarská oblast
ing. Jan Šíma
Do volebního období
jsem vstoupil se záměrem dosáhnout toho,
o co jsme se snažili se
svým předchůdcem
ing. Václavem Nágrem.
Rozjet vzdělávání nejen pokud jde o samotné jezdce, ale i činovníky a funkcionáře zabezpečující chod jezdectví vůbec. Za tímto
účelem získávat peníze
také z dotací, které je
možno čerpat z oblastních orgánů či grantů, jež jsou určeny pro příhraniční regiony. Chtěli jsme nebýt závislí pouze na
částce, kterou obdržíme po přerozdělení od ČJF
z příjmů za licence jezdců a koní.
Snažili jsme se proto s ostatními členy oblastního výboru získat pro naši oblast právní subjektivitu, jež by získávání peněz tímto způsobem usnadnila. To se nám také podařilo.
Bohužel po počátečním příznivém postoji vedení ČJF a sekretariátu k této záležitosti došlo
k náhlému obratu situace. My jsme jako oblast
nyní v roli provinilce, který se bude muset poslušně vrátit do řady. To je ale na delší povídání
a mě boj se starými pořádky a praktikami příliš
nebaví a předvolební prognózy mě optimismem
nenaplňují.
Pokud jde o priority, tak to je v mém případě celkem jednoznačné. Snažit se rozběhnout vzdělávání alespoň v naší oblasti. Nebránit sportovním ani
pořadatelským aktivitám, budou-li probíhat v rámci psaných i nepsaných pravidel a etiky jezdeckého sportu. K tomu mi pomáhá opravdu dobrá parta lidí, která v naší oblasti je, jak ve výboru, tak mimo něj.

Oblast Vysočina
ing. Zdeněk Studenec
Své priority jsem
sdělil ve svém vystoupení na oblastní
konferenci. Po zvolení do funkce předsedy oblastního výboru
jsem spolu s některými členy výboru dopracoval své představy a zapracoval je
do plánu práce na letošní rok. Ten jsem
předložil k diskusi
členům výboru a budeme je projednávat
13. dubna.
Za nejdůležitější body patří zejména:
1. Rozšířit počet funkcionářů, kteří se podílejí na ovlivňování jezdeckého sportu na
Vysočině, zejména o mladé tváře. Současná situace je taková, že pokud nepřistoupíme ke generační obměně, budou v dalších obdobích ve
funkcích převážně důchodci, což ostře kontrastuje ze složením členské základny. Považuji za
nutné ustavit odborné komise a do jejich práce
zapojit právě mladé lidi z jezdeckých subjektů.
2. Zorganizovat příhraniční spolupráci s rakouskými jezdci. Zatím spolupráce existuje velmi omezeně a bude úkolem nového výboru oblasti toto podstatně zlepšit. Plánujeme setkání
se zástupci jezdecké federace Dolního
Rakouska s cílem stanovit zásady spolupráce.
Chtěli bychom v každé části naší oblasti vytipovat vhodné závody, na které bychom zvali rakouské sousedy.
3. Zlepšit informovanost jednotlivých členských subjektů o možnosti získávat různé dotace, případně jim pomáhat ve zpracování žádostí. K tomu bych chtěl ustavit tříčlennou skupinu, která by toto soustavně sledovala a zajišťovala.

4. Zlepšit systém vzdělávání rozhodčích,
stavitelů parkúrů a tratí, trenérů a cvičitelů.
Zejména ve vzdělávání cvičitelů máme rezervy
a tam vidím základ pro lepší práci v jednotlivých subjektech především s žáky a dorostem.
5. Lépe využívat moderní prostředky komunikace pro lepší informovanost všech našich
členů. Vedle informací na našich webových
stránkách také využívat Facebook a ostatní komunikační prostředky. Rád bych také více využil diskuse k získání názorů našich členů na
všechny problémy a jejich řešení.
6. Vysočina nemá mnoho významných jezdeckých akcí. Proto chci zaměřit pozornost nejen na podporu stávajících, jako je Zlatá podkova v Humpolci ale i organizaci nových akcí.
7. Všechny výše uvedené priority jsou podřízeny tomu hlavnímu a tím je zvyšování úrovně
všech disciplín jezdeckého sportu na
Vysočině.
Těším se na spolupráci se všemi jezdeckými
subjekty. Považuji za nutné postupně navštěvovat naše oddíly a kluby a diskutovat s jejich
členy o všem co přispěje ke zvyšování úrovně
a kvality jezdectví na Vysočině.

dilo rovnou ke zkoušce) a většině zkoušek předchází teoretická či praktická příprava (jistě je i ke
zvážení úroveň některých přípravných kurzů).
Ke stávajícím zkouškám by se měly přiřadit
i menší předzkoušky pro děti či mladé jezdce typu "malá" či "velká podkova" a častější (či vůbec
nějaké) školení cvičitelů a trenérů.
Neopustila mne ani dávná myšlenka "řidičského" jezdeckého průkazu i pro starší jezdce,
neboť je třeba mít určité penzum znalostí, aby
jízda na koni a péče o něj byla správná a bezpečná. V oblasti vzdělávání je však třeba, aby
s těmito myšlenkami souhlasilo co nejvíce členů vedení ČJF, protože jinak můžete mít nápady jaké chcete, ale je to máloplatné (viz osobní
zkušenosti z roku 1998). Snažím se tedy k novému postu přistupovat optimisticky (jako konečně i k mým dřívějším činnostem) a uvidíme,
jak bude nejen Epona nakloněna.

Oblast Praha
mgr. Jaroslav Sedláček

Děkuji za gratulaci
a k Vašim otázkám
sděluji:
Hlavním záměrem
mého funkčního období je spolupracovat se
členy oblastního výboru, výkonného výboru
a sekretariátu ČJF pro
jezdecký sport. V západočeské oblasti zejména:
a) obnovit, případně
získat u většiny subjektů v západočeské oblasti důvěru v to, že oblastní výbor i celá ČJF má
pro ně smysl, a není jen výběrčím poplatků
b) podpořit pořadatele oficiálních národních závodů - současný trend - přechod na veřejné treninky, hobby závody
c) změnit dřívější způsob delegace funkcionářů
závodů v západočeské oblasti a zpracovat koncepci delegování rozhodčích, technických delegátů, stavitelů - s přihlédnutím na podmínky vzdělávání v ČJF s rovnoměrným využitím aktivních rozhodčích
d) zlepšit propagaci jezdeckého sportu v západočeské oblasti
e) seznamovat průběžně subjekty v oblasti
s činností OV na webových stránkách západočeské oblasti
Vše výše uvedené je i mojí prioritou.

Priority mojí práce
v dalším volebním
jsem seřadil do následujícího přehledu:
• zájmy oblasti a jejích členů
• předmětem zájmu
by měl být především
sport na všech úrovních a ve všech disciplínách
• podpora práce
s mládeží v maximální
možné míře nikoliv
jen slovy, ale vypracováním návrhu projektu práce s mládeží
• propagovat činnost v médiích a orgánech,
které mohou mít pozitivní vliv na rozvoj jezdeckého sportu v Praze
• podporovat pořadatele soutěží i akcí na rekreační úrovni
• pokračovat v pořádání vzdělávacích akcí
(rozhodčí, ZZVJ, semináře pro cvičitele..)
• podpořit reprezentaci Prahy - je vzorem pro
děti
• iniciovat změny do stanov ČJF a podílet se na
její práci, ovlivňovat dění v ČJF a jeho komisích
• zlepšovat nadále servis pro členy oblasti
a komunikaci
• odstranit společně se subjekty chyby v databázi (doplnit nelicentované)
• zlepšovat úroven informovanosti členů oblasti (nejen na webu)
• pravidelně transparentně informovat o stavu
úctu oblasti
• podporovat smysluplné náměty pro činnost
oblasti

Východočeská oblast
ing. Lenka Gotthardová

Zlínská oblast
ing. Josef Balaštík

Děkuji zpravodaji
Jezdec za otázku
a za gratulaci ke zvolení. Ač by toho všeobecně bylo k řešení
hodně, mými prioritami jsou určitě dvě důležité oblasti a to je
propagace a vzdělávání. Kromě jezdeckých periodik bude
důležité dostat informace o jezdeckém
dění do regionálního
tisku, rozhlasu a televize. Musím tedy obnovit kontakty a navázat
alespoň v rámci oblasti na původní spolupráci
s těmito médii. Začala jsem s Českým rozhlasem Pardubice.
Co se týká vzdělávání, je třeba rozšířit podáváné informace z jezdecké oblasti i o oblast
chovatelskou, protože se ke koním dostává
stále více zájemců, kteří s chovem či péčí o zvířata mají minimální zkušenosti či znalosti.
Dlouhá léta vidím jako vzor německý postupný systém vzdělávání. V ČJF se v této oblasti
udělal krok směrem i k přípravě před zkouškou
(dříve se zpravidla kromě krátkého školení cho-

Zlínská oblast ČJF
zahájila svou činnost
v roce 2005 s 26 subjekty. Zájem o aktivity
vyvíjené Zlínskou oblastí ČJF stoupá
a v současné době
máme 80 subjektů
s počtem 1730 členů.
Rád bych dosáhl,
aby ve Zlínské oblasti
byly
zastoupeny
všechny disciplíny.
Cílem je i stálé zvyšování kvality oficiálních závodů, včetně zajištění kvalitního zázemí.
Výsledkem by pak mělo být, že se v oblasti
najdou jezdci, kteří nás budou reprezentovali
nejen na prestižních vrcholových závodech
v ČR ale i v zahraničí. Takových výsledků dosahuje v současnosti pouze voltiž a reining.
Prioritou je vtáhnout do organizovaného dění co
nejvíce hobby jezdců a majitelů koní, kteří nejsou doposud v ČJF registrováni.
Důležité bude, aby se i začínající jezdci od prvopočátku učili dodržovat PJS. Pro každou disciplínu jsou již určeni garanti, kteří rádi poradí
i začínajícím jezdcům.

Západočeská oblast
Antonín Pittner
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S tím souvisí práce s mládeží a vytvoření podmínek pro kvalitní výcvik. Věřím, že nám v tomto
úsilí budou výrazně nápomocny i střední odborné školy v Kroměříži a Přerově.
Po svém zvolení předsedou oblasti v r. 2005
jsem přesvědčil členy výkonného výboru, že oblast bude mít jako jediná v rámci působení ČJF
revizní komisi. Komise odváděla kvalitní práci
v čele se sekretářkou oblasti Marií Sehnalovou.
Striktně jsme dodržovali termíny odevzdávání finančních prostředků vybíraných oblastmi. Tato
komise bude pracovat nadále a prioritou je dobrý ekonomický stav oblasti i kontrola čerpáním
prostředků.
Pokračovat chci ve spolupráci se Slovenskem
a pokusím se navázat spolupráci s jezdci
z Polska a Maďarska.
Naším úkolem bude i zvýšená snaha o podporu Středomoravské jezdecké ligy, která zvyšuje společenskou prestiž jezdectví a vyvrcholením je galavečer na zámku v Holešově.
Rozhodl jsem se jít dál a pokračovat v započaté práci, bez ohledu na nezájem Prahy, v oblasti medializace regionálních závodišť.
Oblast bude i nadále spolupracovat s chovatelskými svazy, s Hřebčínem Napajedla, ZH
Tlumačov a Hyjé koně Zlínského kraje, kde
jsem předsedou správní rady. Tato společnost
zajištuje vzdělávání v oblasti, řeší čerpání dotace EU, revitalizaci Slušovického závodiště a stará se o rozvoj hipoturistiky.
Vážím si výsledků, kterých oblast dosáhla
a které významně reprezentují Zlínský kraj i celou ČJF. Patříme mezi oblasti, kde je celý systém
funkční, lidé zde pracují rádi a přechází k nám
i oddíly z jiných oblastí.

Názory
Očekávám oo ČAPJ okamžitou nápravu v podobě oslovení VV oblasti a skokové komise
oblasti.

Jihočeská oblast
ing. Jiří Mayer

kátů, aby se zvýšila divácká účast. Mým cílem je
i sjednotit hodnocení ZZVJ v naší oblasti. Z celorepublikového hlediska bych se chtěl snažit, aby
se nadále nezvyšovaly náklady na účast na závodech pro nejširší jezdeckou veřejnost, protože
jen díky širokému spektru amatérských jezdců
se může základna našeho sportu dále rozvíjet.
Chci podpořit i větší důraz na zmiňování českých
chovatelů ve vyšších soutěžích a na republikových mistrovstvích, protože sport by měl být
s chovem více propojený, tak jak je to například
v sousedním Německu.

Severočeská oblast
MUDr. Zuzana Procházková

Co chce Asociace parkurových
jezdců?
O to více nás překvapil postoj České asociace parkurových jezdců, kteří jednají bez zástupců naší oblasti. Jednají bez našeho vědomí, bez
vědomí našich jezdců a zastávám názor, že jistě
nikdo z výkonného výboru zlínské oblasti si nepřeje, aby naši oblast zastupoval jezdec, který
není členem naší oblasti.
Nesouhlasím s rozhodnutím ČAPJ a také
se postavím proti podobným praktikám.
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K mým hlavním cílům patří pokračování podpory rozvoje jezdecké mládeže v oblasti, a to formou zimních soustředění, dále zvýšení kreditu jihočeských oblastních mistrovství jak finanční
podporou prvních tří umístěných, tak příspěvkem pro pořadatele na výrobu a rozvěšení pla-

Cesta do Londýna zahájena
(Dokončení ze str. 1)
39. příčce s 61,9 body za drezuru a dalšími 37,2 body za překročení času
jak v terénu tak na parkuru. Z vítězství se radoval Němec Michael Jung LEOPIN před Markem Toddem s REGENT LAD (NZL). Kompletní výsledky naleznete na:
www.cci.compiegne-equestre.com

V Sopotech prvně o body
Vše skutečně „na ostro” vypukne ve dnech 29. dubna - 1. května v polských Sopotech. Zde se objeví Jaroslav Hatla na startu soutěže CCI*** a již
bude bojoval o první body olympijské kvalifikace.

Opět do Anglie
Druhý týden v květnu se pak Jaroslav Hatla opět přesune k olympijské
přípravě na britské ostrovy. Ve skupině jeho koní bude i vloni největší naděje WESTWINDS EL DIVO. Ten ovšem nepojede do Británie soutěžit, ale
čeká ho zde další operace zánětu vzdušných vaků, který se bohužel stále
nedaří zvládnout. Je tedy téměř jisté, že po předčasném ukončení sezóny
2010 je pro tohoto koně ztracen i letošní rok.

Nová krev z Irska
Důležitou zprávou je také, že do stájí v Radimovicích přicestoval z Irska
9l. tm. hnědák KILLOSSERY HARVY, který by měl významně posílit olympijské šance Jaroslava Hatly. Valach má za sebou již velmi slibnou kariéru
a v loňském roce startoval i ve dvou tříhvězdových soutěžích v holandské
Bredě a britském Blenheimu. Jeho první seznámení s prostředím
v Radimovicích proběhlo v úterý 12. dubna a v Sopotech je pro něho připravena seznamovací soutěž CIC**.
O body do olympijské kvalifikace tak vstoupí až v Anglii a i pro něho je
připraven následující soutěžní plán: 30.4.-1.5. Sopoty (POL) WESTWINDS DIEGO - CIC3*, KILLOSSERY HARVEY - CIC2*, 26.-29.5.
Houghton International (GB) - WESTWINDS DIEGO + KILLOSSERY
HARVEY - CIC3*, 23.-25.6. Strzegom (POL) WESTWINDS DIEGO +
KILLOSSERY HARVEY - CCI3*, 20.-21.8. Blair Castle (GB) WESTWINDS
DIEGO + KILLOSSERY HARVEY - CIC3*, 14.-18.9. Ballidenisk (IRL)
WESTWINDS DIEGO + KILLOSSERY HARVEY - CCI3*
Pochopitelně jsou možné i úpravy tohoto plánu a radimovičtí by podle
možností rádi do plánu zařadili i červencový test (4.-6. 7.) na olympijském
crossu v Greenich, kam dostali pozvání.

Mým cílem je: dobře pracovat, dobře komunikovat a informovat celou severočeskou jezdeckou veřejnost, to mohu říci nejen za sebe, ale i za
celý nový Oblastní výbor.
Prioritami
jsou:
Zajistit dostupný, kvalitní a rychlý servis
pro všechny subjekty
a členy severočeské
oblasti s fungující kanceláří 1-2 dny v týdnu. S tím souvisí i vypsání výběrového řízení na sekretáře oblasti (naleznete
na: www.cjf-sever.cz). Dále organizace a podpora sportu dětí a juniorů ve všech disciplinách.
Tímto úkolem nás pověřila Konference oblasti,
spolu s odpovídající úpravou rozpočtu. Budeme
podporovat Severočeský drezurní pohár a doufáme, že se stane pravidelnou součástí oblastního kalendáře. Nadějně vypadá i začínající příhraniční spolupráce s Jezdeckým svazem
Saska. Osobně si nejvíce cením složení OV ing. Vladimír Šretr, ing. Vladimíra Pospíšilová,
ing. Jan Metelka, J. Vávrová a spolupráce
s Petrem Koželuhem, kteří nejenže přišli se
spoustou výborných nápadů, ale začali na nich
ihned pracovat. Takže to vidím na příští čtyři roky hodně pracovně a těším se na to.
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Skákání potmě

ci byli o minutu rychlejší než ideální limit.
Nejtěsnější čas s odchylkou 0,17 sekund měla Lenka Kajgrová s LADY (JK Falea). Až nejvyšší pony soutěž (SP) byla hodnocena klasicky. Nejrychlejším časem a jednou chybou
zvítězila v rozeskakování sedmi dvojic Iva

V sobotu 3. dubna se ve Zduchovicích konalo
první kolo Equiservis Channel Star. Seriál má sice nového sponzora, ale ponechal si svoji tradici. Na programu tak
Foto K. Návojová
byly kvalifikační soutěže pro jezdce na pony
(8-16 let), děti, juniory,
mladé jezdce a jezdce
do 25 let a jezdce
starší 25 let, kteří však
v letech 2010 a 2011
nepřekonali parkur
stupně -S-. Všechny
soutěže byly současně i otevřené.
Jako první skákali
jezdci na pony a zahajovali stylovou soutěží
(ZLP). Nejvíce se líbila
mělnická
Lenka
Heřmanová v sedle
klisny VÍLA.
I další pony soutěž
požadovala na jezdcích především jezdecké umění. V LP
na ně čekala v pony
netradiční soutěž na
limitovaný čas. Ta se
bohužel při soutěžích
pony téměř nejezdí
a na jezdcích to bylo Hlavní pony soutěž (-SP-) vyhrála Iva Nedělková na NIGHTBEAUTY-T (JK
znát. Hned čtyři jezd- Český Dvůr), který byl ve Zduchovicích jako doma

Zahájení šampionátem
Zahájení sezóny všestrannosti probíhalo tradičně v Pardubicích Cenou hejtmana
Pardubického kraje. Tentokrát zde ve dnech 9.10. dubna byly na programu, vedle jedné hobby,
tři soutěže. Zatím co dvě z nich otevíraly sezónu
úrovní -Z- a -ZL-, ta pro pony byla hned šampionátová.
Jezdci na pony zahájili sezónu kvalifikací pro
ponyfinále Zlaté podkovy, která byla současně
i oblastním šampionátem východočeské oblasti
pony. Prvním oblastním mistrem roku 2011 se
tak stala Šárka Votavová na LIPTON KITE
(J+J Votava). Tato soutěž se současně stala zahajovacím závodem kvalifikačního seriálu pro
46. ročník Zlaté podkovy.

Mezi 48 dvojicemi soutěže -ZL- si nejlépe vedl náš nejúspěšnější mladý jezdec Miloslav
Příhoda s CASPER 4 (JK Gold Star, o.s.). před
MVDr. Zuzanou Plundrovou na STEROL (JS
Plundra) a Renatou
Markovou na TERCIGA
(SJK SzeŠ Lanškroun).
Miloslav Příhoda se do
vedení dostal hned po
zahajovací drezuře a
udržel si ho nejenom
bezchybným parkurem,
ale i závěrečným nedělním crossem.

Foto Š. Bělohlavová

Oblastní mistryní východních Čech mezi jezdci všestrannosti na pony stala
v Pardubicích Šárka Votavová s LIPTON KITE ze stáje J+J Votava.

Nedělková na NIGHTBEAUTY-T (JK Český
Dvůr).
Soutěže pro koně měly celkem čtyři stupně
obtížnosti od 100 cm do -L-. Vítězství v nejvyšší
soutěži zůstalo doma, po prvenství Lucie
Krulichové s PEM.

Supervize na rozhodčí
Původně bylo na programu sedm soutěží.
Po otevření soutěží pro všechny jezdce ale
bylo nakonec soutěží jedenáct. A to je na jeden den skutečně mnoho.
Začínalo se sice v osm, ale již brzy po obědě bylo jasné, že program nelze stihnout.
Jezdci sice nabádali ke spěchu, ale rozhodčí
sbor nebyl schopen program zrychlit. Závodilo
se tak více jak 12 hodin a to je i přes letní čas
na toto období příliš. Světelné podmínky v závěrečné soutěži -L- (bodované i otevřené) již
nebyly korektní, což ale nikomu na věži nevadilo. Mnoho dvojic se tak nakonec odhlásilo,
bez možnosti návratu startovného. Výsledky
soutěže, při které zbytek jezdců dojížděl
s mnohdy více než 10 trestnými body, mluví
za vše. Není to prvně, kdy se ve Zduchovicích,
ale i jinde nestihlo doskákat za světla. Pokud
nebudou rozhodčí schopni tuto situaci vyřešit,
je na čase pomýšlet na zřízení rozhodčího supervizora.
Závěrečnou otevřenou soutěž tak absolvovalo pouze sedm dvojic a většina jenom proto,
že jim bylo líto ztraceného odpoledne. S jednou
chybou zvítězila Martina Šoupalová na MY FAIR LADY (SK Olympia).
K. Návojová

Celkově se do prosluněných, ale velmi větrných Pardubic, dostavilo 107 dvojic. Již tento víkend pokračuje sezóna všetrannosti v Pardubicích kvalifikacemi pro soutěže Podkovy.
Kompletní výsledky naleznete na:
www.pardubice-racecourse.cz
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Máte startovní čísla?!

Jsme nepoučitelní

N e p o c hy bu j e m e, že vě t š i n a z účastníků jezdeckých soutěží by l a
p ř e k va p e n a , k d y ž by l a p o 1 . d u b nu p o řa d a t e l i z ávo d ů v y z vá n a k čís e l n é i d e n t i f i k a c i koní i p ři národních závo d e c h . Z m ě n a by l a d o v š eo b e c ný c h p rav i d e l z a řa ze n a v p rů b ě h u j a ra a V V j i s c h vá l i l n a z asedání 16. ú n o ra . Zní:
P ř i n á ro d n í ch z ávo d e ch j e p ř i d ě l e n í i d e n t i f i k a č n í ch č í s e l
v š e m z ú č a s t n ě ný m ko n í m p ov i n n é a k ů ň s e n e s m í p o hy b ova t
v p ro s t o r u z ávo d i š t ě b e z t o h o t o č í s l a . Č í s l o j e p ř i ř a ze n o p o ř ad a t e l e m a v l a s t n í i d e n t i f i k a č n í č í s l o s i j e p ov i n n e n z a j i s t i t k a ždý s o u t ě ž í c í s á m .
Naše národní prav i d l a t a k by l a o b o h a c e n a o další článek z m e z inárodních prav i d e l . D ů l e ž i t o s t t a kové číselné identifikace sice vzbu z u j e u vě t š i ny j e z d c ů s h ovívavé r o z p a k y, a l e ra d o s t z ní
mají určitě prodejci jezdeck ý c h p o t ř e b.

Dokončení ze str. 1
Velmi dobře si vzpomínám na onu konferenci, kde jsem měl vystoupení ke stanovám, a po jeho přednesu jsem se posadil mezi delegáty
u stolu a jeden ze spolustolovníků, dnes již nežijící známý činovník
v ČJF, pravil: „Já tomu vůbec nerozumím". To mu však nebránilo v tom,
aby hlasoval pro návrh stanov předložený výkonným výborem …..
A tak jsem dnes tam, kde jsme mohli být před 10-ti lety, kdybychom více dopřávali sluchu hlasu našich členů a kdyby naši mnohaletí přední funkcionáři uznali, že nemusí být vševědoucí a že i někdo jiný může mít dobrý
nápad. Tak jsme tedy ztratili 10 let, než se pravda vyjevila. Ale jak se vyjevila? Tehdy to říkal náš člen Staněk, ale teď to říká renomovaný advokát
Toman. A to je přece rozdíl, že? Holt, když dva dělají totéž, není to totéž.
Moje právní příspěvky na konferencích, ať už k disciplinárnímu řádu
nebo ke stanovám, byly většinou delegátů považovány za zbytečné
zdržování. Dokonce jediný (snad?) letošní oficiální protikandidát na
funkci presidenta ČJF, Václav Drbal, předložil návrh delegátům, aby mi
bylo odňato slovo, abych dále nezdržoval.
No a teď nám tytéž myšlenky předkládá dr. Toman zřejmě v rámci
onoho bártrového obchodu s užíváním loga firmy Jump and Dance jezdeckou representací v hodnotě 300 tis. Kč. Tak jsme si tedy koupili (a ne
levně) ty myšlenky, které jsem já nabízel ČJF zdarma. Ostatně nový
disciplinární řád, zpracovaný také dr. Tomanem, prakticky zapracovává
všechny moje návrhy, které jsem já marně několikrát na konferencích
ČJF či v odborném tisku předkládal. Holt, co je zadarmo, toho si nevážíme, a rádi zaplatíme za to, abychom se dozvěděli to, co už dávno víme. Jak typicky české! Ale ony ty peníze pak někde chybějí, že?
No co, zmoudření potřebuje čas, a tak ČJF po 10-ti letech konečně
bude mít stanovy, které zřejmě snesou základní kritéria logičnosti
a věcné správnosti. Jenže ono staré přísloví říká: „Kdo majetek ztratil,
málo ztratil. Kdo zdraví ztratil, hodně ztratil. A kdo čas ztratil, všechno
ztratil." A my jsme ztratili cca 10 let. Ale hlavně, že ty koně jdou!
To si zřejmě také, samozřejmě odvětvově upravené, říkali oficiální
představitelé ČSTV, jako hlavní akcionář Sazky, i když se tato zásobovatelka penězi pro sport již dlouho a povážlivě nakláněla. Právní a ekonomická erudice je dnes naprosto nezbytnou podmínkou pro jakoukoliv manažerskou činnost. A pokud jí není, výsledky jsou tragické.
Ale to nám zřejmě nevadí. Neboť vidíme, že i dnes ti vedoucí funkcionáři ČJF, kteří dopustili tento stav, jsou opět hlavními kandidáty na nejvyšší funkce v ČJF. Jsme prostě nepoučitelní. Ale to také není nic nového. Dr. Hušák v čele Sazky má přece také stále neotřesitelnou podporu vedení ČSTV, i když už je Sazka v insolvenčním řízení. Prostě víra některých lidí je bezmezná. A pak že jsou Češi ateistický národ!
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

České zástupy v Magna Racino
Třináct českých jezdců se 8. až 10. dubna zúčastnilo CSN-B* v rakouském Ebreichsdorfu. Luxusní areál láká nejenom naše jezdce, ale
i jezdce z ostatních okolních států. Na programu rozsáhlého rozpisu bylo
32 soutěží od 95 cm do Velké ceny 145 cm.
Spokojena mohla být především Adéla Půlpánová, která na DESTINY
VAN DE NORRDHEUVE získala v pátečním skákání do 140 cm 4. místo.
Ze stejné příčky se v sobotní soutěži podobné obtížnosti radoval Aleš
Opatrný na TITAN RS.
V závěrečné Velké ceně se v konkurenci 50 kvalifikovaných do rozeskakování šesti dvojic dostal Jiří Papoušek na BALERINA a získal pro ČR
5. příčku. Za “peníze” byl v této soutěži ještě Václav Studnička na ZARA,
který se 4 body skončil na 13. místě. Kompletní výsledky naleznete
na:www.horseshows-magnaracino.at

Přírůstek v Riesenbecku
Ludger Beerbaum se raduje z nového přírůstku. Není to však další
krack, jak by všichni očekávali, ale Ludger a jeho životní partnerka
Arundell Davison, se 2. dubna stali už dvojnásobnými rodiči. Narodila se
jim totiž dcera Mathilde. Její starší sestra Cecilia Sophie bude v prosinci
slavit třetí narozeniny.

Foto J. Gebauer

Zahajovací kolo Kritéria mladých koní 2011 se konalo 1. dubna v Opavě.
Nejtěžší soutěží závodů bylo závěrečné -S**-, ve kterém zvítězil domácí
Jiří Hruška na RADEK (foto). Tento jezdec si v sedle ALONSO připsal
i prvenství v KMK 6letých hřebců.
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ČSP poprvév Martinicích
Jubilejní 10. ročník Českého skokového poháru, který se od letošního roku
přejmenoval na Skokový pohár České pojišťovny, odstartuje během velikonočního víkendu (22. - 24. 4.) na kolbišti Jezdecké společnosti Equitana v Martinicích
u Březnice.
Ve sportovním programu jsou připraveny soutěže od pátečního -Z- do sobotního a nedělního -ST**-. Vedle již zmíněné extraligové soutěže zahájí také rámcové seriály Dance and Jump Czech Junior Cup, který se uskuteční již počtvrté
a premiérově Equiservis Amateur Tour.

Pojišťovna chce být vidět
Jednou z novinek při letošním Skokovém poháru České pojišťovny je zřízení
Rider#s Club. Jeho členy se stanou všichni účastníci závodů při kolech ČSP.
Jejich identifikace bude spojena s letošní novinkou - povinnými startovními čísly.
Pro účastníky soutěží v rámci ČSP bude platit povinnost umístění identifikace
generálního partnera na startovním čísle. To si budou muset zakoupit při prvním
startu za 400,- Kč a bude je např. opravňovat i ke vstupu do cateringového stanu jezdců, či poskytne výhodu speciálního úrazového pojištění.
Účastníci Velkých cen pak budou mít navíc povinnost prezentovat generálního
sponzora prostřednictvím tzv. kapitánské pásky na rukávu jezdeckého saka.
V oficiálnějším duchu bude probíhat i vyhlašování výsledků jednotlivých
Velkých cen České pojišťovny. Nejprve se uskuteční dekorování koní za přítomnosti jezdců i ošetřovatelů, kteří budou mít též jednotnou identifikaci generálního partnera. Následně budou nejlepší tři jezdci oceněni na stupni vítězů. Po slavnostním vyhlášení zakončeném tradičním čestným kolem se oslovení jezdci zúčastní tiskové konference, resp. rozhovoru se zástupci médií.
Kompletní inforance o programu získáte na www.equitana.cz nebo na:
www.ceskyskokovypohar.cz
Foto J. Matuška

Žhář připravil o život čtyři koně
Většina z vás zaznamenala zprávu, která proběhla všemi médii
o tragickém požáru stájí v sobotu 2. dubna na Kroměřížsku. Nad
ránem zde zcela shořela stodola se stájemi. Uvnitř bylo sedm koní. Tři se podařilo zachránit, ale čtyři koně uvnitř skončili život hroznou smrtí. Mnohaletá chovatelská práce a také sportovní naděje
jezdce Zdeňka Jarky byly spáleny na prach. Vše je o to smutnější,
že objekt zřejmě zapálila možná již známá žhářka jen tak - zcela
bezdůvodně.
Jindřich Jarka s družkou Marií a jeho syn Zdeněk se u koní pohybují od dětství a lásku k nim dokazují tvrdou prací. Všechno poctivě vydřeli. V průběhu několika hodin přišli o letité výsledky chovatelského snažení a veškeré zázemí.
ČJF zlínská oblast vyhlašuje na jejich podporu veřejnou sbírku.
Její výnos sice nemůže zmírnit psychické trauma ze smrti, jim tak
blízkých koní, ale může částečně pomoci, alespoň zpočátku, pokrýt i velikou finanční ztrátu.
Prosíme všechny, kterým není lhostejný osud našich sportovních přátel a mohou přispět, o zaslání jakékoliv částky na účet:

243870924/0300 v.s. 2011
Předem děkujeme všem jezdcům a koňařům v celé ČR a za
nás všechny vám všem přeji, abychom žádné podobné zprávy
opět dlouho neuslyšeli.
Za Zlínskou oblast ing. Josef Balaštík

Cena města Bystřice
Tradičně patří začátek sezony na opřetickém kolbišti závodu Cena města
Bystřice. Letos, již na 3. ročníku startovalo celkem 184 dvojic. O pohár a krásnou finanční dotaci 30 000,- Kč v Ceně města Bystřice (-L**-) se utkalo 46 dvojic. Po rozeskakování 21 koní zvítězil a pohár z rukou pana starosty Mgr. Daniela
Štěpánka si nakonec převzal Kamil Papoušek a STARNATO (JO Srnín).
Poslední soutěží byla Cena společnosti Nielsen (-S**-) a zde si prvenství odvezl Sergej Motygin na EXTREME CHAOS (JK Všetice), který byl nejrychlejší
v rozeskakování osmi dvojic. Druhý skončil opět Kamil Papoušek, tentokrát na
BEL CANTO Hradiště.
Opřetický dvůr i letos, ve vybraných soutěžích, navíc odměňuje jezdce do 18
let. Mladé naděje letos podporuje a samostatně oceňuje v soutěžích úrovně -Lspolečnost Nielsen Czech Republic a soutěže jsou označovány jako Nielsen
Teen Plus. Více informací se dovíte z nových webových stránek: www.jkopretice.cz
Opřetický dvůr nyní čeká stavební ruch, protože příští závody 28. května bude
pokřtěno dlouho očekávané nové opracoviště.

XIX. ročník | číslo 7
15. 4. – 28. 4. 2011

O Pohár hl. města po osmé
Osmým ročníkem bude i letos pokračovat na Císařském ostrově a v zámeckém areálu ve Ctěnicích seriálová soutěž pro jezdce na pony O pohár
hl. města Prahy. Rozpis soutěží v jednotlivých kolech zůstává nezměněn
a skládá se vždy ze zahajovací a seriálové soutěže. V prvních dvou kolech
to bude ponyhandicap -ZL- a -L-, ve třetím a čtvrtém kole pak ponyhadicap
-L- a -S-. První kolo se koná na Císařském ostrově 24. dubna a seriál pak
pokračuje 4. června a 27. srpna ve Ctěnicích. Finálové zakončení pak bude
17. září na Císařském ostrově.
Nad celým seriálem mají vždy záštitu vrcholní představitelé Prahy. V neděli 10. dubna slíbil při návštěvě ve Ctěnicích podporu celémuu seriálu i primátor Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda. Rozpisy soutěží naleznete na
www.jsctenice.cz a www.in-expo-group.cz

Primátor Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda ve ctěnických stájích

Velikonoce pod Humprechtem
V sobotu 23. dubna pořádá JK Sobotka jarní jezdecké závody - Cenu
Velikonočního beránka. Závody pod Humprechtem proběhnou na kolbišti
s novou pískovou úpravou. Vedle finanční dotace se bude v každé soutěži závodit i o jezdecké sedlo a další zajímavé bonusy.
Rozpis naleznete na: www. vco-cjf.cz v sekci závody

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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Cena Jezdci.cz Fair Play 2011
Portál Jezdci.cz vyhlašuje anketu o cenu Jezdci.cz Fair Play.
Ačkoliv jezdeckých soutěží rok od
roku přibývá, samotné sportovní
výsledky jsou mnohdy druhořadou
záležitostí. Jezdectví je především
o předvedení souladu člověka a koně a pohoda zvířete musí být vždy
nadřazena sportovním výkonům.
Právě proto se Jezdci.cz rozhodli
podporovat čestné jednání v jezdeckém sportu a ocenit ty, kteří upřednostňují morální zájmy nad možností úspěchu ve sportovním zápolení.
Pokud jste se tedy kdekoliv na
českých jízdárnách a kolbištích setkali se situací, kdy se některý jezdec vzdal šance bojovat o přední
příčky kvůli zdravotnímu stavu koně, resp. vlastní osoby, příp. aby jen
pošetřil síly svého koňského svěřence, nebo pomohl jinému v nouzi, či snad dobrovolně upozornil na
vlastní chybu, které si rozhodčí nevšimli,
napište
na
e-mail:
info@jezdci.cz a nominujte jej na
tuto cenu. Nominovat se samozřejmě může i sám jezdec, jmenovat

by však měl alespoň jednu osobu,
která může jeho jednání dosvědčit.
„Chceme, aby široká veřejnost získala co nejvíce příkladů, že koně
pro nás nejsou jen pouhým sportovním náčiním a prostředek
k vlastnímu úspěchu, ale jde o životní styl založený na partnerství
člověka a zvířete," uvedl vyhlašovatel ankety Josef Malinovský.
Nominace je možné zasílat na
uvedenou adresu do konce října tj. po celou dobu hlavní části jezdecké sezony 2011. Nezapomeňte
uvést jméno a příjmení jezdce, datum, místo a stručný popis celé
události. „Následně porota složená
ze zástupců pořadatele, partnerů
a významných představitelů jezdeckého sportu vybere pět finalistů, kteří postoupí do veřejného hlasování. Všichni finalisté obdrží zajímavé ceny a vítěz bude navíc zvěčněn na putovní trofeji," prozradil
Josef Malinovský.
Další informace najdete průběžně na www.jezdci.cz a na stránkách partnerů tohoto projektu.
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