Vítězům Primky

Jaká mají práva
zvířata?
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tradičního českého
výrobce hodinek Prim
Alešem Fleischmannem
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biologem a filosofem Georges
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institutu v Praze
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Champions Tour pro Opatrného
Ačkoliv se v Hradištku u Sadské mělo během velikonočního víkendu skákat již na otevřeném kolbišti, závody zařazené do série Champions Tour nakonec proběhly v hale. Pořadatelé přitom byli
do poslední chvíle připraveni, že pokud se počasí umoudří, bude se moci závodit venku. Dokonce
pro možnost rychlého rozhodování nechali postavit druhý parkur, aby se překážky nemusely převážet. Počasí ale nakonec rozhodlo za pořadatele.

V sobotu do -L*V sobotu odstartovalo ve třech soutěžích
úrovně Z-L* celkem 118 dvojic, přičemž v té nejvyšší zvítězil Jaroslav Abík (Stáj Abík) se SANTANDER, který jako jeden z osmi dokončil základní parkur i rozeskakování čistě.
V neděli se zahajovalo stupňovanou obtížností do 120 centimetrů, kdy přemožitele nenašla
Tereza Mücková na KOHANUY (JK Vacek Bělá
p.B.). S plným počtem 54 kladných bodů dokončilo hned dvacet startujících a tak šlo skutečně
o setiny sekundy. Nejlepší trojice se vešla dokonce do rozmezí jedné sekundy.
Stejná dvojice měla našlápnuto na vítězství

i v soutěži stupně -L*-, ale nakonec si jej odvezla do Zduchovic Lucie Krulichová díky čisté a rychlé jízdě na FELICITA 2. Terezu Mückovou
s KOHANUY předstihla více jak o čtyři sekundy.

Štětina a dvakrát Vojtková
Hlavní soutěži předcházel ještě parkur stupně
-S**- s následným rozeskakováním, kdy nejvyrovnanější výkony podávala Barbora Vojtková
(Gestüt Murhof). Ta s LIBERTINA NT MEDICA
dokončila na druhém místě a s CARUSO Medimade se mohla radovat z místa třetího. Rychlostí nestačili pouze na Jana Štětinu s RICOS (Schneider Plzeň).
(Pokračování na str. 2)
Foto J. Malinovský

Kolbiště v Linzi ve čtvrtek 28. března

Odložená sezóna
Jaro 2013 zatím stále nepřichází a pořadatelé jsou tak pro nepřízeň počasí nuceni
rušit jedny závody za druhými. V březnu to
potkalo téměř všechny plánované soutěže
na otevřených soutěžích a zatím to vypadá,
že stejně tak tomu bude i v dubnu.
Dubnové závody zatím odvolali:
6. 4. Děčín
skokové závody
6. 4. Loštice
hobby ve všestrannosti
6. 4. Opava
KMK
7. 4. Opava
skokové závody
12. - 14. 4. Pardubice
Zlatá podkova
přeloženo na 26. - 28. 4.
Zimního počasí se však nezalekli rakouští
pořadatelé CSN-A* v Linzi Ebelsbergu. Ti
přes zasněžené kolbiště dokázali vše dokonale připravit a plánované závody proběhly
v termínu 28. - 31. března podle původního
programu. Za ČR se zúčastnil Jan Studnička
na DATASYS ANFI, který páteční skok
140 cm absolvoval s 12,75 body.
V sobotu na stejné výšce s 5 body.

a o 24 hodin později v pátek 29. března
Hlavní soutěž -ST*- vyhrál v Hradištku Aleš Opatrný na ZIDANE (Hořovice)

Ročenka je tady
Vážení čtenáři, s dnešním číslem dostává většina z Vás šestnáctou Jezdeckou ročenku. Bude již
navždy připomínat jezdecký rok 2012. Vedle souhrnu všeho důležitého roku, který máme ještě
v čerstvé paměti, ale nabízí i ohlédnutí hlouběji do minulosti. Její textová část je tentokrát věnována dvacetiletému výročí našeho časopisu. Na úvodních stránkách připomínáme nejdůležitější
okamžiky české jezdecké historie. Jakkoliv občas žehráme na stále ne dostatečnou úroveň českého jezdectví, toto malé ohlédnutí ukazuje, že důvodem jsou i naše plynule se zvyšující požadavky. To co by se nám ještě před několika lety zdálo úžasné, přijímáme dnes téměř jako samozřejmost. Povedlo se toho v českém jezdectví za uplynulých 20 let mnoho. Sice nám to dnes nestačí, ale
to neznamená, že není příjemné si občas na nějaké nedávné úspěchy vzpomenout. Doufám, že se
budete bavit při listování jezdeckou ročenkou 2012 stejně jako já.
Ing. Cyril Neumann

Inzerce

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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Champions Tour....
(Dokončení ze str 1)

Aleš s novými posilami
V hlavní soutěži na stupni -ST*- se do rozeskakování probojovalo sedm dvojic. Jako první
z nich startoval Josef Pařenica na klisně SARAH
SUN (Audit Sulice), která v rozeskakování ani
jednou neshodila a dokončila ve slušném čase
39,66. Nakonec se ukázalo, že stačil na 2. místo.
Další účastník Vladimír Tretera s CAESAR 3
(Stáj Tretera) ukázal, kde bude největší úskalí
rozeskakování. Byl jím oxer zařazený jako předposlední v pořadí, který následoval po dvojkombinaci a obratu o bezmála 270 stupňů. Právě

tento obrat byl klíčem k úspěchu, či zklamání.
Tretera s CAESAR však nechyboval jen na tomto skoku, ale nesl si již bodové zatížení z třetí
překážky.
Jana Štětinu na RICO-S opustilo sportovní
štěstí a po dvojnásobném zaváhání v první polovině rozeskakování přidal ještě kroužek
a v součtu si připsal 19 bodů.
Aleše Opatrného (Hořovice) bylo možné vidět
nově hned v sedle dvou koní. S CORAGGIO 1,
jehož sedlali dříve Vladimír Malák či Sergej Motygin, vybojoval v -S*- čtvrtou pozici a jedenáctý
byl se ZIDANE.
V -ST*- pro změnu s CORAGGIO 1 nedokončil, ale se ZIDANE zajel v rozeskakování nakonec nejlepší výsledek. K této hranici se ještě na
půl sekundy přiblížil Jiří Papoušek s FABULA-

o něco hůře skončil poslední startující - Aleš
Opatrný s FALCO UNION. I tentokrát byl klíčový nájezd na předposlední skok, kdy Aleš
Opatrný udělal kruh a ten znamenal nejen
4 trestné body, ale ještě další tři za překročený
čas. V tu dobu však již měl jisté prvenství se
ZIDANE, a tak rozhodně nemusel být zklamaný.
Nyní pár víkendů Aleše neuvidíme. Chtěl by
duben strávit v rakouském soutěžním centru
Magna Racino v Ebreichsdorfu, kde se bude
soutěžit tři týdny.
Josef Malinovský

Duben v cizině
Čeští jezdci startovali nebo budou startovat
v dubnu na třinácti evropských závodištích v pěti disciplínách.

CSI

Foto J. Malinovský

Nejpočetnější výprava se chystá na třítýdenní
Magna Racino Spring Tour, které probíhá od
17. dubna do 5. května (Aleš Opatrný, Natálie
Roučková, Zuzana Zelinková, Adéla Půlpánová,
Ondřej Zvára, Kamil Papoušek, Barbora Kejvalová, Zdeněk Žíla).
Další skokoví jezdci za ČR budou startovat
při CSI3* Lanaken 6. – 8. 4. (Ivana Hronová), při
CSI2* v Ranshofenu 4. – 7. dubna (Jaroslav Šíma, Jaroslav Jindra, Přemysl Adam, Klára Kocumová, Hana Pokorná), při CSI2* Linz
11. – 14. dubna (Jaroslav Šíma, Kateřina Kučerová, Michaela Rodová, Martin Štorkán), při
CSI2* Linz 18. – 21. dubna (Michaela Rodová,
Martin Štorkán) a při CSI3*/CSIYH Lummen
17. – 21. dubna (Lada Šobichová).

CIC
Při CIC*/2* v Radolfzellu 18. – 21. dubna
(Barbora Žáčková, Gabriela Slavíková, Radka
Dvořáková).

CVI
Při CVI v Deurne 26. – 28. dubna (Jana Bartoňková, Barbora Komárková, Nikol Mikysková,
Veronika Nováková, Ivana Klöselová, Barbora
Davidová, Kateřina Grygarová, Denis Balaštík,
Kateřina Kocurková, Nela Stříbrná).

Třetí místo v Belgii
Jezdci stáje Schneider nechyběli v Hradištku snad nikdy. Tentokrát si odvezli zásluhou Jana Štětiny na RICO-S vítězství v -S**TOR (Všetice). Ten ale lehce
zaváhal v obratu na předposlední překážku a přestože
mu Jiří Papoušek nedal šanci
k zastavení, nakonec se z toho vyklubala chyba a to stačilo na třetí pozici.
Napodruhé se pokusil atakovat prvenství Vladimír Tretera s CORLANDO. Také on
však shodil předposlední
skok a čas 36,40 mu stačil
jen na konečné čtvrté místo
za Jiřím Papouškem. Ještě

Foto J. Malinovský

Je to již několik sezón, co byl CARUSO po svém importu do ČR v hradištské hale představen. V jeho sedle se již dlouho objevuje Barbora
Vojtková (Gestüt Murhof), která na něm obsadila v -S**- třetí místo.

Na CSI3* v belgické St. Katelijne Waver startovali ve dnech 26. března až 1. dubna tři čeští
jezdci Ondřej Zvára, Lada Šobichová a Jiří Malý. Ondřej Zvára nastoupil s CARMEN Arcus
k soutěžím největší obtížnosti. Díky bezchybné
páteční kvalifikaci (150) mohl startovat i v závěrečné pondělní Grand Prix (155), kterou dokončil s 18 trestnými body. Na CENTO LANO
Arcus startoval na výšce 145 cm (střední tůra).
Během tří soutěží ani jednou nechyboval a v sobotu obsadila česká dvojice 9. místo a v nedělním finále získal po rozeskakování 22 dvojic
3. příčku.
V sedle šestiletého QUIMER M získal Ondřej
Zvára i prvenství (115 cm).
Lada Šobichová a Jiří Malý startovali na mladých koních a získali také několik méně významných umístění.
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Vítězům Primky
V posledních letech jsme velmi často byli
svědky jak se tradiční značka, v paměti nás
starších již téměř zapomenutá a u mladších
zcela neznámá, opět vrátila na výsluní. Vedle
své kvality (pro ty mladé) pak výrobek nesoucí dříve obvyklou značku, využil i jistou míru
nostalgie, kterou disponuje každý z nás starších. Nejvýraznějším představitelem tohoto
procesu je nápoj Kofola.
Mnozí návštěvníci závěrečných kol skokového poháru roku 2012 pak s údivem zjistili,
že podobný návrat na výsluní spotřebitelské
popularity prodělává česká hodinářská značka PRIM. Není snad nikdo z českých ani slovenských obyvatel dospělých či dospívajících
před rokem 1989, aby značku neznal, či hodinky této značky nevlastnil. Tak jako mnoho
jiných tradičních výrobců pak značka PRIM
vystavená novým konkurentům prodělala
ústup ze své pozice. Pro všechny ty Casia,
Seiko či Citizen, Rolex nebo Longines to vypadalo, že značka PRIM z našich zápěstí dočista zmizí.

Nové Město nad Metují

www.prim.cz
Že tomu tak není a naopak, že ambicí tradičního výrobce českých hodinek je dokázat, že
klasickým mechanickým strojkům ještě zdaleka
není odzvoněno, dokazuje výrobce z Nového
města nad Metují v čele s ředitelem Alešem
Fleischmannem. Ten se rozhodl přesvědčit
i jezdce, že by opět mohli starost o měření času
svěřit zavedené české firmě. Tak jako o tom
v průběhu posledních let přesvědčil české olympioniky v Londýně, veslaře pražských Primátorek či mnoho dalších uživatelů z řad široké veřejnosti.
Po vzoru firem Rolex nebo Longiness tak získají vítězní jezdci jednotlivých kol Skokového poháru od společnosti ELTON hodinářská, a.s.
sportovní hodinky značky PRIM a pokud vše
dobře dopadne, luxusní dárek čeká i juniorské
vítěze jednotlivých kol seriálu Kolowrat Junior
Cup.
Jak se v Čechách vyrábí hodinky je zcela nevšední zážitek. Dovolte mi vám jej zprostředkovat. Průvodcem po hodinářském království
v Novém městě nad Metují nám bude Aleš
Fleischmann.
Pane řediteli, společnost ELTON a značku
PRIM má většina pamětníků spojenou v podstatě se zcela běžnými hodinkami pro každodenní použití. Když jsme ale navštívili vaše
internetové stránky, zjistili jsme, že se současná strategie podniku orientuje významně
odlišným směrem. Dech mi vyrazil termín investiční hodinky a vaše nejdražší platinové
hodinky za téměř milion korun?
Máte pravdu, že v portfóliu naší nabídky se
vyskytují i takové hodinky. To je ale skutečná rarita a neprodávají se zase tak často. Daleko větší pozornost upíráme k výrobě prvotřídních mechanických hodinek, které nabízíme zákazníkům
v omezených sériích, či jako zcela originální kousek vyrobený na zakázku. Naším cílem je oživit
zájem o mechanické hodinky. Využíváme nejmodernější výrobní technologii a spojujeme ji se šikovnýma rukama našich hodinářů. Můžeme připravit zákazníkovi hodinky „na míru" a přizpůsobit je jeho požadavkům. Naším heslem je, že
jsme výrobce, který umí realizovat sny svých zákazníků. Máme zákazníky, kteří si nechávají vyrobit pouze rodinné kolekce se jmény, firemní
objednávky s omezeným počtem kusů s logem
firmy či jinými specialitami. Vedle této výroby pak
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PRIM spolupracuje s významnými návrháři a stovky
odlišných typů dokládají
velkou pestrost vaší nabídky. Kdo všechno hodinky
PRIM navrhoval?
Spolupracujeme s předními
českými návrháři, kteří již mají hodinářské designy prostřednictvím své práce dobře
zažité, ale současně se snažíme oslovit i designéry s věhlasem získaným například na
poli módy. A tak hodinky PRIM
již navrhovala Beáta Rajská
nebo významné designérské
studio Olgoj Chorchoj.
Kolik hodinářů v Novém
městě pracuje a jak sháníte
nové pracovníky?
V současnosti zaměstnáváme cca 60 lidí, kteří vyrábí hodinky skutečně od samého začátku. Jak jste sám viděl, na
počátku výroby jsou mosazné
či nerezové tyče, ze kterých
jsou připravovány první polotovary pro pouzdra, jednotlivé
díly mechanických strojků
a všechny další součástky.
Jsme hrdí na to, že si téměř
Výkonný ředitel společnosti Prim Aleš Fleischmann
100% z cca 200 součástek
velmi často renovujeme a opravujeme hodinky
mechanických hodinek vyrábíme sami. Pochopitelně dnes již má výrobu na starosti špičková
dnes i mnoho desítek let staré a jsme hrdi na to,
technika. Samotné složení strojku je pak skutečže hodinky PRIM mohou ukazovat přesný čas
nou tradiční hodinařinou a řemeslo je v naší výmnoho let. Navíc jsou mnozí naši věrní překvarobě základem.
peni, jak jsou jejich hodinky po renovaci moderBudou tedy po vzoru Rolex či Longiness
ní a luxusní. Často si teprve potom dokážou uvěna českých kolbištích měřit čas obří Primky?
domit, jak design jejich desítky let starých hodinek byl moderní a na svoji dobu elegantní a
To jsme zatím s pořadateli Skokového poháru
nadčasový.
2013 neřešili, ale když vidím všechny ty fotograJak se budete prezentovat ve Skokovém
fie ze Světového poháru v západoevropských
poháru a jak Vás myšlenka na generální parthalách myslím, že by to prospělo nejenom naší
nerství napadla?
značce, ale určitě i společnému uvědomění si
kvality české tradiční práce. Hodinky PRIM hrály
Již v loňském roce nás oslovila pořadatelská
v československých domácnostech prim více
agentura Via Solaris, a protože mám rád nové
než 60 let a já jsem přesvědčen, že je skutečná
výzvy, nabídku jsem přijal. V té chvíli jsem netubudoucnost teprve čeká. O jejich kvalitách se uršil, že ve Světovém poháru působí firma Rolex,
čitě tuto sezónu přesvědčí vždy tři nejlepší v jea že dekorování vítězů hodinkami věhlasné
denácti kolech (11 vítězů kvalifikací) skokového
značky je již u jezdecké veřejnosti známé. Nakopoháru a o značku PRIM se bude soutěžit i ve finec jsem si ale uvědomil, že sport a měření čanále v Hořovicích.
su je přímo ideální formou prezentace a tak douDěkujeme za rozhovor a čtenářům Jezdce
fám, že se značka PRIM připomene i těm, kteří
sdělení: Určitě se podívejte na stránky
na ni zapomněli a osloví i novou mladou genewww.prim.cz, je to skutečně prima.
raci jezdců.
Cyril Neumann
Ve vašich kolekcích jsem viděl, že značka

Rolexky už má každý. Kdo ale získá v sezóně 2013 hodinky PRIM?
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Ze zahraničí

Zase arabský luxus
Světová jezdecká
elita nyní prožívá
krátké období klidu
před závěrečným finále
skokového
a drezurního Světového poháru v Göteborgu (24. - 28. dubna). Přesto se řada
jezdců vydala do luxusního centra v katarském Doha, kde
se ve dnech 27. - 30.
března konal bohatě
dotovaný CHI.

Dva hektary za miliony
Doposud největší konkůr na Arabském poloostrově se konal v luxusním sportovním centru
Al Shaqab. Na rozloze 17 tisíc čtverečních
metrů se během velkolepé přehlídky předvedlo
170 jezdců a 200 koní z více než 25 zemí.
Velkorysé dotace přilákaly vynikající světovou
konkurenci a příležitost potvrdit vzrůstající úroveň dostali i jezdci tamního regionu. Zajímavé
parkury s neobvyklými skoky stavěl Leopoldo
Palacios z Venezuely.

Poprvé slavil Bost
První náročnou zkouškou byl ve středu parkur do 150 cm, na čas a bez rozeskakování.
Nejrychlejší bezchybnou jízdu předvedl známý
francouzský rutinér Roger-Yves Bost s 13letou
ryzkou CASTLE FORBES COSMA (Couleur Ru-

Jistě by dodavatele soutěžních povrchů zajímalo, zda se křemičitý písek jezdeckých kolbišť na
pouštní poloostrov dováží
bin). O více než dvě sekundy za ním zaostala
Portugalka Luciana Diniz s 12letým hnědákem
LENOX (Lifestyle). Třetí příčku obsadil Marco
Kutscher s veteránem CASH (Carthago) a čtvrtou k potěše publika, domácí Ramzy Al Duhami
v sedle vynikajícího 12letého valacha BAYARD
VAN DE VILLA THERESIA (Kashmir Van Schuttershof). Pátý byl Holanďan Jur VRIELING s hnědákem VDL BUBALU (Baloubet Du Rouet)
a šestou příčku obsadil Ludger Beerbaum
s hřebcem CHAMAN (Baloubet Du Rouet).

Ve čtvrtek Smolders
Vyvrcholením čtvrtečního programu byla klasická „150" s jedním rozeskakováním. Ze čtyřicítky startujících zůstalo čtrnáct bezchybných
a další dva jen s jedním bodem za překročení povoleného času.
Rozeskakování už bylo náročnější a bez
chyby ho překonali jenom tři. Nejrychlejší
z nich byl Holanďan Harrie Smolders
s 16letým hřebcem EXQUIS POWERFEE
(Fedor) a druhé místo obsadil týmový
olympijský vítěz Scott Brash z Velké Británie s 12letým HELLO SANCTOS (Quasimodo Vd Molendreef). Třetí skončil Pius
Schwitzer ze Švýcarska s hnědákem VERDI III (Hors La Loi II). Nejrychlejším s jednou chybou byl na čtvrtém místě Marco
Kutscher s holštýnem CASH a jen o málo
pomalejší čas měl jeho šéf Ludger Beerbaum se 14letým hnědákem CHAMAN.
Šestou příčku obsadila Luciana Diniz, tentokrát v sedle hannoverského ryzáka LACONTINO (Landgold).

O čtvrt miliónu EUR
Zahájení patřilo arabským koním

Velká cena na překážkách dosahujících
160 cm se jezdila v sobotu. Patnáct bezchybných z jednačtyřicetičlenného startovního pole postoupilo do druhého kola. Šes-

Při pohledu na areál Al Shaqab alespoň víme, kam putují i naše peníze vyměněné za plné nádrže

Foto FEI

Vítěz Velké ceny Al Shaqab Gerco Schröder na
LONDON na archivním snímku z OH v Londýně
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tice nechybujících ani zde se rozeskakovala o vítězství. Smůlu měl olympijský
vítěz Steve Guerdat s bělkou NASA (Cumano), který se nevešel do časového
limitu a skončil sedmý.
Rozeskakování zahajoval britský matador Robert Smith s hnědkou VOILA
(Calvados). Najel však příliš rychle do dvojskoku a stálo ho to chybu na úvodní
stacionátě.
Svědomitěji si počínal Denis Lynch z Irska, s narostlým 10letým hřebcem
ALL STAR 5 (Argentinus) a odměnou mu byl sice pomalejší, ale čistý parkur.
Stříbrný z londýnské olympiády Holanďan Gerco Schröder s ryzákem
LONDON (Nabab de Reve) chtěl jednoznačně vyhrát. S velkou bravurou se
propletl rozeskakováním a zbývající jezdci byli postaveni před těžký úkol.
Ludger Beerbaum s perspektivní bělkou CHIARA 222 (Contender) byl sice rychlejší, ale zaváhal na stejném skoku jako Robert Smith.
S velkou podporou domácího fanklubu jel Šejk Ali Bin Khalid Al Thani
s 13letým holštýnským běloušem CANTARO 32 (Corrado I). Byl rychlý, ale
sen o vítězství se rozplynul na atypické zdi uprostřed kurzu.
Výhodu posledního startujícího měla nejrychlejší z druhého kola, Švýcarka Clarissa Crotta se 14letým ryzákem WEST SIDE V. MERPUTHOEVE (Baloubet du Rouet). Ve velkém tempu však neunesla tíhu odpovědnosti a chybovala na stejném skoku jako Ludger Beerbaum i Robert Smith.
Dotaci 214 500,- EUR si za vítězství odvezl Gerco Schröder. Druhý Denis
Lynch inkasoval 130 tisíc a třetí Clarissa Crotta 68 250,-. Ludger Beerbaum
byl jistě spokojen s šekem na 52 tisíc, ale pro Šejka Ali Bin Khalid Al Thani Německý reprezentační tým ve všestrannosti se stal prvním vítězem série
znamenalo 39 tisíc asi jen pár drobných. Šestý Robert Smith z dekorování FEI Nations Cup Eventing 2013 (zleva) Michael Jung - LEOPIN FST, Andodjížděl s příspěvkem na cestu v hodnotě 26 tisíc EUR.
reas Dibowski - BUTTS LEON, vedoucí týmu Hans Melzer, Dirk Schrade KING ARTUS a Frank Ostholt - LITTLE při CCIO3* ve Fontainebleau
Poprvé i drezura
21. - 24. března. Druhá skončila domácí Francie před Itálií, Nizozemím
Historickým počinem v tomto koutě světa byly i obě drezurní zkoušky. Pá- a Velkou Británií. Německo se tak, jako obhájce titulu z premiérového ročteční Grand Prix vyhrála se ziskem 75,426 % dánská princezna Nathalie zu níku FEI Nations Cup Eventing 2012, ujalo průběžného vedení. Kompletní
Sayn-Wittgenstein s 16letým tm. hnědákem DIGBY (Donnerhall). Druhý byl výsledky zahajovací soutěže na www.grandparquet.com
Švéd Patrick Kittel na 13letém TOY STORY (Come Back II) - 71,830 %, a tře- Celkem osm zemí chce na všechna kola série vyslat kompletní tým Zájem
tí skončil Portugalec Gon#alo Carvalho s 15letým lusitánem RUBI (Batial) deklarovaly: Francie, Německo, Velká Británie, Irsko, Itálie, Nizozemsko,
s výsledkem 69,979 %.
Nový Zéland a Španělsko. Do letošního kalendáře seriálu byly přidány ješDrezurním vrcholem byla sobotní GP KÜR. Ani zde nenašla Nathalie zu tě závody v belgickém Waregemu. Prvních šest kol se bude konat v rámci
Sayn-Wittgenstein přemožitele a s výsledkem 78,825 % zvítězila. Druhou příč- CICO3*. Závěrečná soutěž v Boekelu (NED) v říjnu, pak bude na úrovni
ku obsadila Dánka Lisbet Seierskilde se 14letým valachem JONSTRUPGA- CCIO3*
ARDENS (Regazzo) - 74,525 % a třetí byl Patrick Kittel se ziskem 74,275 %.
Kalendář dalších kol FEI Nations Cup Eventing 2013
Podrobnosti najdete na stránce www.chialshaqab.com
2. Houghton Hall (USA) 23. - 25. května
3. Strzegom-W (POL) 30. května - 2. června
4. Aachen (GER) 25. - 30. června
5. Montelibretti (ITA) 21. - 23. září
6. Waregem (BEL) 26. - 29. září
7. Boekelo (NED) 11. - 14. října

Skokový sport přitahuje arabské prostředí již dlouho,

drezura ale měla premiéru

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák
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Jaká mají zvířata práva?
Ve středu 27. března proběhla ve Francouzském institutu
přednáška Georgese
Chapouthiera
(nar. 1945 v Libourne)
na téma Pravá zvířat.
Georges Chapouthier, vzděláním biolog
a filosof, pracoval ve
francouzském Národním centru pro vědecký výzkum (CNRS).
Dnes zde zastává
funkci emeritního ředitele výzkumu. Celou
svoji kariéru se věnoval zkoumání paměti a úzkosti.
Ve filosofii se specializoval na vztahy mezi
člověkem a zvířaty. Jeho doktorská práce se týkala problémů respektování zvířete a jeho práv
(Pokus o definici lidské etiky vůči zvířatům). Je
také členem Výboru pro etické hodnocení pokusů na zvířatech, jenž byl zřízen francouzskou
vládou v roce 2007. Kritizuje nedostatečný zájem státu o nahrazování pokusů na zvířatech alternativními metodami. Je členem ligy za zvířecí práva.
Protože jsme v Jezdci přesvědčeni, že o právech zvířete by měla jezdecká veřejnost rozmýšlet jako jedna z prvních, požádala francouzského vědce pro náš časopis o rozhovor Kateřina Nevečeřalová:
K biologii jsem se dostal proto, že jsem se
zajímal o zvířata. Jako malý kluk jsem znal
všechny psy ve vesnici jménem a zvířata na
farmě jsem vnímal trochu jako své vrstevníky.
Již na střední škole, ale i v rámci katechismu, jsem se dozvídal, že zvířata jsou zde především pro člověka a je na jeho libovůli, jak se
s nimi bude nakládat. Následně mě pak v profesionální praxi překvapila necitelnost kolegů,
s jakou v laboratořích mimo jakékoli vědecké
účely se zvířaty zacházeli. Jeden z mých kolegů mě jednou šokoval, když mi říkal, že bychom měli s pokusnými myškami zacházet jako s malými kousky dřeva. V počátcích mé
vědecké kariéry byla skutečnost, že jsem měl
respekt ke zvířatům, vnímána jako velmi podezřelá. V počátcích jsem dokonce publikoval
pod pseudonymem, aby mi moje názory neničily kariéru mladého vědce. Ale je to již 40 let
a doba se naštěstí změnila.
Co můžeme jako jednotlivci v současné
době pro zvířata udělat?
V prvé řadě může každý z nás omezit nadměrnou konzumaci masa. Na okraj společnosti může být postaven i lov zvířat. V západních zemích, mezi které se dnes počítá i ČR,
se nadměrná konzumace masa, živočišných
tuků a následně látek, které se v souvislosti
s intenzivními velkochovy do masa dostávají,
obrací proti člověku. Každý vnímá, že kardiovaskulární choroby jsou dnes velmi častou
příčinou zdravotních problémů a úmrtí západoevropské populace. Tak by mohl každý jednotlivec z velké části ovlivnit systém průmyslových velkochovů, transporty a porážení
zvířat a vše co s tím souvisí.
Co se týká lovu, který člověk v průmyslových zemích ke svému přežití nepotřebuje
jsem přesvědčen, že tradice má být respektovaná jen v případě, že je respektu hodná.
Sám za sebe bych lov pro zábavu jako takový zakázal.
Které země vnímáte v otázce práv zvířat
jako pokrokové?
Velmi dobrým příkladem je Švýcarsko. Ve
srovnání s ostatními zeměmi je o hodně dál
a je velmi dobrým příkladem. Všeobecně dál
v otázce vnímání práv zvířat jsou anglosaské
země.
Zvíře a otázka chápání jeho práv je velmi
široký pojem. Nejprve bychom se měli zabývat vhodností slova „zvíře". Přesnější by byl
termín „jiné zvíře než člověk". Každý by si měl
uvědomit, že zvířata jsou spíše naši bratranci
a sestřenice. V živočišné hierarchii nelze
srovnávat práva červa a např. s právy delfína.

Češky na jihu Evropy

Ve španělské Valencii pokračuje soutěžní
Ovšem hierarchie živočišných druhů je poujaro. Ve druhém závodním týdnu ve dnech
ze jedním z problémů. Na jedné straně není
29. - 31. března (soutěží se do 7. dubna) namožné vnímat totožně práva tvorů tak rozdílstoupily na start i jezdkyně Barbora Tomanoných jako je např. včela, šimpanz nebo hlevá, Francesca Kolowrat-Krakovská a Anna
mýžď. Na druhé straně z hlediska základních
Kellnerová, dohromady s 12 koňmi. Nejlepšíprincipů Deklarace zvířecích práv tato hierarho umístění dosáhla Francesca Kolowrat-Krachie žádný živočišný druh neupřednostňuje.
kovská, která na ZULIANTHA FORTUNA
V současné době víme že i zvířata, o jejichž
v soutěži do 120 cm získala mezi 60 dvojiceinteligenci jsme nepochybovali, jsou chytřejší
mi 2. místo.
než jsme si vůbec dovedli představit.
Barbora Tomanová a Anna Kellnerová souCelá ta debata o zvířecích právech má ale
těžily v rámci Silver i Gold Tour (130
ještě další smysl. Můžeme uvést příklad amea 140 cm) a získaly několik umístění. Podrobrické neurochemičky Iréne Maxine Pepperné výsledky naleznete na www.jezdci.cz
bergové, která se proslavila svými vědeckými
pracemi na téma inteligence a komunikace
u zvířat.
Její pokusy s papouškem šedým Alexem
JK Mělník připravil pro letošní rok „Mělnický
prokázaly, že tento druh papouška dokáže do
Styl šampionát." Při všech Pony festivalech tak
určité míry spojovat lidská slova s jejich výbude probíhat vždy první de. Pokud se jezdci
znamem. Papoušek šedý je schopen rozpozúčastní dvou ze tří kvalifikačních dnů, mohou
znat formu, barvu a hmotu předmětů.
se přihlásit k finále 5. října.
Dalším příkladem jsou velryby, které dosaSpecifikem finále bude rozdělení dětských
hují obrovské komunikační schopnosti a své
kategorií na skupiny 8 - 10letí, 11 - 12 letí,
zpěvy skládají s neuvěřitelnou vynalézavostí.
13 - 14 letí a 15-16 letí. Obtížnost finálového
Práce zoologa a etologa Franse de Waala
parkuru bude stejná s celostátním Styl šampio(s Jenniferem Pokornym získal v roce 2012
nátem. Prvních pět umístěných z finále ale poNobelovu cenu za anatomii) se specializuje
stoupí do SUPERFINÁLE, které bude o stupeň
na výzkum primátů. U nich lze pozorovat spoobtížnější. Cenou pro vítěze bude i soustředění
lečenský život včetně vzájemných sympatií,
s F. R. Hagendornem. Umístění na dalších mísvyjednávání, spolupráce, trestů i udobřování.
tech postoupí do Malého superfinále na stejné
Je prokázáno, že šimpanzi preferují třpytivé
obtížnosti.
barvy, nebo že mají rádi určité rytmy.
Pro děti a juniory na velkých koních budou
U opic tak byla v 60. letech popsána tzv.
v rámci Pony festivalů vypsány kvalifikační souprotokultura, např. i se vznikem tradic v chotěže na styl a i oni budou mít 5. října své Finále,
vání. U makaků se kromě používání předměSuperfinále a Malé superfinále.
tů jako nástrojů vyskytují i tradice v důmyslPrvní stylové soupeření bude na Mělníku
ném čistění potravy (sladkých brambor a obiv sobotu 13. dubna. Tento den, stejně jako
lí) a také určité specifické tradice v chování,
v úterý 6. srpna, budou v soutěžích na styl
například zimní koupání v jezírcích s horkou
účastníci získávat i kvalifikaci pro účast na celovodou. Proto musíme vážně uvažovat o jisté
státním Styl šampionátu pony a s velkými koňvýstavbě kultury nejen u lidské populace.
mi budou bojovat o kvalifikaci na celostátní
Závěrem je nutné říci, že hnutí za práva zvíFinále Styl šampionátu. To je plánováno na
řat je ve Francii poměrně čerstvé. Věřím, že
26. - 27. října.
moje knihy Zvířecí práva nebo Kant a šimpanz rozproudí společenskou diskuzi.
V demokratických
zemích mají občané
právo se vyjadřovat
a každý může k jakékoliv problematice
zaujmout stanovisko. Jsme na počátku, ale za svůj život
a 40 let praxe již vidím určitý posun
v myšlení lidí.
V mojí zemi si již
mnoho
právnických
kapacit snažilo o přehodnocení právního
postavení zvířete. Patří
mezi ně i dlouholetý
předseda Francouzské
ligy za zvířecí práva AlJezdecká vesta
bert Brunois, nebo adPfiff Sára
vokátka Caroline Daiguepersová. Jejich názor udělit zvířatům
Dámská bunda
omezenou právní subPfiff Loreana
jektivitu, protože pouhá ochrana zvířat se
ukazuje jako neefektivBílé rajtky dámské
ní, oslovuje stále větší
Pfiff Julie
množství lidí.
Já osobně jsem již
v důchodovém věku
a pravděpodobně se
uchýlím na venkov ke
svým čtyřnohým souputníkům. Mým osobním mottem jsou slova, která pronesl biolog André Langaney:
„Jediným rozdílem
Páteřní chránič
Odpocovací fleecová
mezi bolestí, radostí,
SWING
přikrývka
smutkem a stresem
u zvířat a u lidí je, že
my máme pro jejich
vyjádření slova."

Mělnický Stylšampionát

Novinky pro sezónu 2013

www.equitum.cz
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Jihočeši nově
na webu
K návštěvě nových stránek zve
všechny členy ČJF jihočeská jezdecká federace. Ty byly spuštěny
v těchto dnech na adrese:
www.cjf-jc.cz

Hledáme
spolehlivou a hodnou
ošetřovatelku pro péči
o koně v hřebčíně 25 km
od Českých Budějovic
ubytování možné
e-mail:info@horsefarm.cz
tel: 721 368 888

Equitana 2013
Se 172 000 návštěvníky a 29 000 diváky sedmi večerních představení
překonala výstava Equitana opět magickou hranici 200 000 diváků.
V roce 2011 to bylo 203 tisíc, letos byl zase zaznamenán rekordní počet
zahraničních návštěvníků, především z mimoevropských zemí. Plných
20 % lidí dorazilo z ciziny a 7 % ze zámořských zemí. Equitana tak
zůstává ve své proslulosti stále zcela neochvějně na čele všech hipologických výstav světa.
Českou republiku tentokrát zastupovali starokladrubští bělouši, které ve
čtyřspřeží předváděl Jiří Nesvačil ml, starokladrubští vraníci jejichž prezentaci měl na starosti Karel Dvořák a plemeno Equus Kinský představili tradičně manželé Půlpánovi.
Foto Kat. Návojová

Tři halové dílčí soutěže spřežení přilákaly do Slatiňan v sobotu 23. března
celkem 25 kočárů. Soutěž jednospřeží měla 10 účastníků a zvítězil Pavel
Drbohlav (JK Pamela Bylany - foto). Stejný počet startujících měla soutěž
dvojspřeží a zde si nejlépe vedla Monika Pospíšilová (JK Boharyně) před
Zdeňkem Jiráskem (JK Robousy). A konečně pět jezdců startovalo se
čtyřspřežím a zde byl nejlepší Jiří Nesvačil st. (JK Moravský Krumlov)
před synem Radkem (NH Kladruby n.L.).
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