Je tady
kategorizace

Galavečer bez koní

Text tiskové zprávy Skokové
komise ČJF o zamýšlené
zásadní změně pravidel
jezdeckého sportu 2015
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Jaký bude rok 2015?
Vánoce 2014 a silvestrovské oslavy nového roku 2015 jsou
za námi. Hodnocení
uplynulých 12 jezdeckých měsíců se
věnuje Jezdecká ročenka 2014. Na 18.
ročníku tradičního
ohlédnutí za tím, co
se českým jezdcům
podařilo se pracuje.
Snažíme se, aby
všem jejím příznivcům byla k dispozici
co nejdříve. Na počátku roku 2015 se pojďme
podívat do nejbližší budoucnosti. Co nás čeká
v roce 2015?
Ing. Cyril Neumann

Vrcholový sport

srovnání ovšem tyto konkury neobstojí. Regionální jezdci na nich ale získávali body do
světových žebříčků o poznání snadněji. To se
ale netýká středoevropského prostoru a speciálně ČR.
S absencí domácích mezinárodních závodů
jsme se nějaký čas těžko smiřovali. Pro plnění
zahraničních ambicí českých jezdců to ale
zásadní problém nebyl. Evropský prostor lehčích
a středně těžkých závodů mají Češi již dokonale
zmapován. Jezdci všech disciplín se na evropská
kolbiště vydávají zcela samozřejmě. Pryč jsou
doby národních nominací.
V mezinárodním srovnání byl rok 2014 zajímavý. Po skromnějších letech udělali domácím
fanouškům radost především skokoví jezdci.
Český tým přepsal historické tabulky a od roku
2014 se může i ČR honosit ve stoleté historii soutěže vítězstvím v Poháru národů. Ještě cennější
je, že úspěšní byli i juniorští reprezentanti, a to
snad již i něco naznačuje. Nakonec i vystoupení
dvou našich jezdců v Normandii považujeme za
úspěšné a tak se možná pobavíme i při olympijské
kvalifikaci.

Zdá se, že Česká republika překonala v jezdectví období výkonnostní bezvýznamnosti. Po
letech spokojenosti se ziskem domácích met naznačil rok 2014 ambice některých jezdců i jejich
Coubertin by se divil
donátorů o vstup na evropská kolbiště. Není to
snadné. Za roky naší absence na významných
Olympijské hry přesně kopírují komerční vývoj
zahraničních kolbištích dosáhl světový sport kosvětového sportu. I když je pozice mezinárodního
merčních rozměrů, které jsou obtížně dosažitelné
olympijského hnutí velmi silná, stále častěji jsou
i pro ekonomicky nadstandardní majitele. Po osmi
kladeny neodbytné otázky: Jak dlouho bude ještě
letech úřadování princezny Hayi dokázala Mepokračovat trend, kdy OH jsou příležitostí
zinárodní jezdecká federace stabilizovat ve svěprezentovat politiku té které země i za cenu
tovém soutěžním jezdectví arabské finance. Ty
nesmyslných státních investic, zdevastovaného
významně posílily pozice vrcholného estaživotního prostředí a v budoucnu chátrajících
blishmentu organizátorů, ale i špičkových souobřích sportovišť. Arabské peníze zlepšily pozici
těžících.
(Pokračování na str. 2)
Zatímco arabské finance, zručně využívané
i komerčně geniálním Janem Topsem při Global
Champions Tour, zajišťují
příjemný život světové
funkcionářské i jezdecké extratřídy, jezdeckému
sportu v ostatních regionech to přináší nemalé
starosti. Světová generalita
ve snaze o jistou ekonomickou návaznost spoutala
v minulých letech pořadatelství nižších stupňů
mezinárodního soutěžení
natolik přísnými ekonomickými pravidly, že je bylo pro
řadu tradičních organizátorů obtížné splnit. Především v menších zemích.
Pocítili jsme to i my v ČR.
Po letech úspěšného nárůstu domácích mezinárodních soutěží jejich počet
výrazně poklesl.
FEI si ale začíná uvědomovat, že ekonomika
jako jediné měřítko kvality
není cestou kupředu.
Z omylu je usvědčily oligarchie v postsovětských
státech, které byly a jsou
schopny zorganizovat jakkoliv nákladná soutěžní Zuzana Zelinková a CALERI II zůstávají i v sezóně 2015 hlavními
střetnutí. Ve výkonnostním favority při mezinárodním výkonnostním srovnání

Po letech slavnostního udílení Koní a Jezdců roku na
Žofíně, proběhne letos tento
ceremoniál v Praze na Vinohradech. Informace o slavnostním galavečeru i předprodeji vstupenek. strana 8

Dnes naposled !
Vážení čtenáři, dnes dostáváte
první číslo roku 2015. Toto oznámení je pro Vás i poslední výzvou
k úhradě předplatného pro tento
rok. 23. ročník Jezdce budete dál
dostávat do Vašich poštovních
schránek za nezměněné předplatné
596,- Kč.
Sběratelé a zájemci o 18. edici
Jezdecké ročenky uhradí částku
793,- Kč. Předplatné, ať s Jezdeckou ročenkou či bez ní, je
možné uhradit převodem částky
na č.ú.
247738349/0800.
V posledních číslech roku 2014
jsme Vás vyzývali k uvedení
osobního variabilního symbolu,
kterým je čtyřmístné odběratelské
číslo. Teprve na základě dotazů
jsme zjistili, že z neznámých důvodů přestala distribuční společnost
tento symbol u adresy čtenáře
uvádět. Doufáme, že je již vše
napraveno a tentokrát symbol na
obálce nechybí. Zvláště při platbě
složenkou je jeho uvedení pro
identifikaci platby důležité. Číslo
naleznete na plastovém obalu vedle
adresy. Pro čtenáře, kteří nemohou
platit převodem na účet, vkládáme
do prvního čísla roku 2015
složenku. Právě ta je dokladem, že
do středy 7. ledna nebyla platba
u této adresy evidována.
Pokud potřebujete vystavit fakturu
(a doposud se tak nestalo), či potřebujete daňový doklad, prosíme
o upozornění na adrese
jezdec@jezdec.cz
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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Jaký bude rok 2015?
(Pokračování ze str. 1)
FEI i v rámci mezinárodního olympijského hnutí.
Navíc Londýn byl po letech opět místem, kde
mnohé z vyřčené kritiky neplatilo. Britové jsou
dokladem, že zdravá demokratická společnost
snad není zcela bezmocná ani v jinak komercí
zcela ovládaném světě.
Po úspěchu v Londýně je po mnohaletém
zpochybňování olympijské jezdectví na vrcholu.
Pochopitelně zásadní podíl na tomto úspěchu má
i pořadatelství v místě, které o popularitu jezdectví
nemuselo bojovat. Uvidíme, jak dopadnou OH v
Brazílii. Jižní Amerika sice není v jezdectví
žádným nováčkem, ale britské tradici se
nevyrovná. Pokud se nic závažného nepřihodí,
přesune se pořadatelství OH v roce 2020 do
Tokia. V Japonsku již koně na hrách byli. Přesto to
zde bude mít jezdectví těžší. Zatím jsou
olympijské jezdecké obavy přelomu tisíciletí
zažehnány. Více než jinde zde ale platí
werichovské „nikdy nic nelze považovat za
definitivní“.
Prvního ledna 2015 byla zahájena kvalifikace
do Ria. Za české jezdectví by se chtěl do Brazílie
probojovat
především
radonický
Czech
Equestrian Team. Ten vstoupil na scénu více než

Pro účast v Las Vegas jsou pro jezdce z centrální Evropy vyhrazena tři místa. O ty se bude bojovat
v březnu ve Varšavě. Pro postup do Ria platí jediné. Být z řady jezdců států skupiny centrální a východní Evropa a centrální Asie nejlepší. Aleš Opatrný na to má čas do 19. června 2016, kdy
kvalifikace do Rio de Janeira končí. Záviset bude především na zdravotním stavu koní. Nad
Alešovou jedničkou VDL FAKIR se stále vznášejí otazníky. Naposledy startoval 20. července 2014.
před rokem a jeho ambice byla od počátku jasná.
Usadit se na českém reprezentačním čele.
Dvojice nejzkušenějších matadorů i ekonomická
síla ho k naplnění tohoto cíle opravňovala. Přesto
nakonec Aleš Opatrný ani Jaroslav Hatla nejeli do
Normandie. To dokázalo, že v současném světovém jezdectví to nemají lehké ani ti nejlepší
a nejsilnější.
Náplastí na toto zklamání nyní je, že Aleš
Opatrný má na jaře roku 2015 možnost získat
letenku na finále Světového poháru. To se potřetí
koná v Las Vegas (15. - 19. dubna). Spolu s ním
získali možnost utkat se o postupová místa
z centrální Evropy i Zuzana Zelinková a Jiří Hruška. Trojice Čechů ve středoevropském finále je
dalším dokladem vzrůstající výkonnosti českých
skokových jezdců. Všechny podrobnosti naleznete na www.worldcuplasvegas.com

Poprvé na GCT
V živé paměti pak máme i historicky první
českou účast v Global Champions Tour, kde jistě
nejenom nám vyrazila 9. místem dech Zuzana
Zelinková na CALERI II. Dvojice získala startovní
pozici i v západoevropském kole SP Lipsku. Za
další dva týdny již tedy budeme tušit, jak dál
pokračuje jejich cesta mezi světovou extratřídu.
Termín OH je sice ještě daleko. Z hlediska
světové výkonnosti i doma deklarované snahy
o účast je ale důležité, že 1. lednem byla zahájena
olympijská kvalifikace.

Kvalifikace do Ria

Vrátí se letos Jaroslav Hatla do Badmintonu?

Pozice českých drezuristů je z hlediska
poválečné úrovně komplikovanější. Mnoho se již
některým jedincům podařilo. Uznání za některé
výkony patří již i těm mladším. Systémově je
ovšem naše úroveň stále i pod středoevropským
standardem a tak česká drezurní scéna ambicemi
v evropském, neřku-li světovém sportu, příliš
nehýří. Nemá smysl se zabývat příčinami. Zmiňuji
se o tom jenom proto, aby bylo zřejmé, že drezuru
v očekávání evropských událostí roku 2015
nezmiňuji nevědomým opomenutím. Česká
drezura nebyla v Normandii (jako jediná naše
disciplína). Při ničem skutečně důležitém nebude
ani letos. Po Normandii se ale řada z nás
dozvěděla o českém původu švýcarské drezurní
jedničky Marcely Krinke Susmejl. Fandit tak
máme komu i v drezuře.
Na Hry do Brazílie by tak chtěli skokané a militaristé. Lépe řečeno Jaroslav Hatla a Aleš
Opatrný. Pokud by to snad chtěl být někdo další,

ukáže právě tento rok. Kvalifikační podmínky
v obou disciplínách jsou známé.
Ambici zatím deklarovat Jaroslav Hatla. Ten
dokonce oznámil, že pokud by byl start na
evropském šampionátu v rozporu s jeho
kvalifikačním snažením, jsou v Czech Equestrian
Teamu účast ve Skotsku obětovat.

Na závody podle seznamu
U skokových soutěží je nezbytné vybírat
závody, jejichž výsledek bude do kvalifikace
započítáván. Zde dochází k posunu a možné
kvalifikační závody jsou uvedené na FEI vydaném
seznamu. Není náhodou, že právě v postsovětských republikách to není žádná tří či
čtyřhvězdová soutěž. Pět hvězd pak uspořádá
vedle tradičních světových pořadatelů i ázerbajdžánské Baku. Překvapivě by také na podzim
mělo být 5* v ukrajinském Doněcku. Kvalifikace
na OH pak bude pochopitelně probíhat na
vybraných CSIO.
Ukrajinské jezdectví ovládá již řadu let oligarcha Oniščenko. Ten nadále buduje postavení
ukrajinského týmu v rámci světového sportu najímáním nových západoevropských jezdců.
Poslední zprávy hovoří, že se mu podařilo získat
Reného Tebella. Ten trpí dlouhodobou neochotou
německé administrativy nominovat tohoto jezdce
na cokoli důležitějšího. Jeho ochota ke změna
občanství proto zase není tak velikým překvapením. Občansko administrativní krajánkovství je
ale dalším dokladem krize olympismu. Peníze ale
současný systém nelustruje a proslýchá se, že
tento rok by se ve velkolepém Oniščenkově
areálu na západě Německa mělo konat dokonce
jedno kolo GCT.
ČR nemá v kvalifikačním seznamu pro OH
žádné závody. Pravidlo ale umožňuje zařadit do
kvalifikačního systému národní kolo Světového
poháru, pokud bude obtížnost FEI uznána pro
kvalifikaci způsobilou. Tak jako se v Olomouci
vloni bojovalo o nominaci do Normandie, mohlo
by se tedy letos na Hané jezdit i o body do
olympijského žebříčku.
Na Slovensku se bude o OH body soutěžit při
CSI3* v Šamoríně a při CSIO v Bratislavě. Zcela
první letošní body se v Evropě budou rozdělovat
v jihošpanělském Vejer de la Frontera již v únoru.
Olympijská kvalifikace ve všestrannosti
odstartuje na konci března ve Fontainebleau
(CICO3*). Naším hranicím se přiblíží v dubnu při
CIC3* v Sopotech. Polsko se řadí mezi světové
pořadatelské velmoci a o olympijské body se zde
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bude v průběhu roku 2015 jezdit ještě pětkrát. Tři
hvězdy byly v českém mezinárodním kalendáři
jen krátce a tak české závody na seznamu nejsou.

Jedině vítěz
Skokoví jezdci mají pro Rio 71 míst + 4, která
budou patřit pořadatelské zemi. Z jedné země
mohou tradičně startovat max. čtyři jezdci, ale již
trojice může sestavit družstvo. OH jsou určeny
jezdcům starším v roce 2016 18 let (nar. do 31. 12.
1998) a minimálně devítiletým koním (nar. do
31. 12. 2007). Výkonnostní kvalifikace je shodná
s kvalifikací na SJH v Normandii.
Samotné SJH v Normandii již byly kvalifikací
národních družstev. Rio de Janeiro mají tak jisté
týmy Holandska, Francie, USA, Německa a Švédska. Šestým týmem, který má již po starostech, je
hostitelská Brazílie.
O další týmový postup se letos budou jezdci
utkávat na ME 2015 (tři nejlepší) a na ostatních
kontinentálních šampionátech. Pro ostatní budou
cestou do Brazílie regionální kvalifikační skupiny.
ČR patří do skupiny C - centrální a východní
Evropa + Asie. I s této skupiny se bude moci
kvalifikovat nejlepší tým. Vybraná týmová soutěž
ale bude teprve oznámena. To bude jediná cesta,
jak dostat z naší země na OH více jezdců. Pokud
by v takovém srovnání ČR nezvítězila, mohou
naši jezdci již bojovat o jedinou individuální pozici.
Z týmových kvalifikací vzejde celkem 60 postupových míst.
Individuální kvalifikace je určena pro posledních
15 jezdců. Pro skupinu C je pro jezdce ze všech
středo a východoevropských států a států centrální Asie vyhrazeno jediné postupové místo.
Jezdců všestrannosti bude na OH 65. Výkonnostní kritérium je již také uplatňováno řadu let
(dva výsledky ze soutěží CCI4* nebo CCI3* drezura max. 75 bodů, bez tr. bodů na překážkách
v crossu a max. 90 s nad časový limit a max.
16 bodů na parkuru).
Startovní pozici z Normandie mají zajištěnu
jezdci Německa, Británie, Holandska, Francie,
Austrálie a Irska. Sedmý tým sestaví Brazilci.
Další dva týmy se kvalifikují na ME (včetně zemí
z naší skupiny C) a ostatních šampionátech. Tak
se na OH dostane 44 jezdců.
OH jsou určeny min. 18letým jezdcům, ale koně
mohou být o rok mladší než ve skocích (nar. do
31. 12. 2008). Zbylých 21 pozic je pak určeno pro
jezdce ze států, které se nekvalifikují s týmem. Pro
našeho jezdce je to jediná cesta. Stejně jako
ve skocích musí být ale první v olympijském
žebříčku ze všech jezdců centrální a východní
Evropy a Asie.

Pro další Cáchy
Pro jezdce neolympijských disciplín bude
vrcholem sezóny sdružený evropský šampionát
disciplín skoky, drezura, spřežení, reining a voltiž
v Cáchách (12. – 23. srpna). Poněkud překvapivě
se ambicióznímu pořadateli nepodařilo získat
i šampionát ve všestrannosti (Blair Castle,
10. - 13. září), ale i tak budou šampionátové
Cáchy velkolepým organizačním podnikem úrovně Světových jezdeckých her.
Světový šampionát mají letos dvojspřeží a ten
se koná v maďarském Fabiansebestyenu
(10. - 13. září). O světové medaile budou ve všech
kategoriích letos bojovat i spřežení pony a jejich
šampionát pořádá nizozemská Breda (2. - 6. září).
Na řadu evropských mistrovství se jistě vydají
i jezdci mladší 18 let. Militaristé budou bojovat
o medaile v Bialem Boru (J, 13. - 16. 8.)
a Strzegomi (Y, 27. - 30. 8.), skokané ve všech
kategoriích ve Wiener Neustadt (10. - 16. 8.)
a drezuristé (junioři i mladí jezdci) ve francouzském Vidauban (1. - 5. 7.).

Ostatní budou doma
Velká skupina domácích jezdců se ale bez
mezinárodních závodů obešla a obejde i letos.
Soutěžní prostor již obsadily, stále lépe organizované a bohatší domácí seriálové závody. Jistě
nejenom na domácích kolbištích, ale především
na nich bude soutěžit domácí špička. Kostrou
skokového i drezurního kalendáře budou České
poháry. Vyvrcholením roku pak národní šampionáty. Ty možná opět přilákají i některého z těch
nejlepších.
Pochopitelně u toho bude i letos Česká televize. Ta se na našich kolbištích stala samozřejmostí. Dnes již nikoho nepřekvapí, že jsou

Nejslavnější Grand Prix světa na Světovém jezdeckém festivalu Aachen 2015 budou opět Rolex
Grand Prix a Deutsche Bank Prize. Pořadatelé v Cáchách získali svého tradičního partnera i pro
Mistrovství Evropy. Deutsche Bank je tak přítomna v Cáchách již neuvěřitelných 60 let.
Pochopitelně ani letos nebude v kalendáři chybět tradiční CHIO, které je ovšem kvůli evropskému
šampionátu na programu ve dnech 29. - 31. května. Evropský šampionát v pěti disciplínách se
koná ve dnech 11. - 23. srpna. Zástupce hlavního partnera obou akcí představil v Cáchách
předseda Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) Carl Meulenbergh (vpravo). Podrobnosti
naleznete na www.chioaachen.de
koně standardní součástí nabídky sportovního
programu TV. Díky tomu stoupají i na žebříčku
celospolečenské popularity. Zásluhu na tom má
především Český skokový pohár, který jako první
nabídl televizi srozumitelný a jasný soutěžní
produkt. Přes 50 vysílacích hodin v premiéře
a řada dalších hodin repríz je neuvěřitelným
zázrakem posledních deseti let.

Těšíme se na Hřebčín
Domácí mezinárodní sezónu otevřou tradičně
spřežení. Stane se tak 15. - 19. dubna v Kladrubech. V té době bude již rekonstrukce Národního
hřebčína stavebně téměř hotova. Bohužel hřebčín
ještě nebude veřejnosti otevřen. Termín dokončení se podařilo odsunout až na 30. září. I tak rok
2015 vstoupí do dějin naší národní hipologie.
Mnohé z jezdců to sice nechává zcela v klidu, ale
z hlediska světového hipologického přínosu lze tuto skutečnost považovat za zcela dominantní. Jarní mezinárodní závody budou proto příležitostí si
vše, alespoň zvenčí prohlédnout.
V novoročním rozhovoru však nejvyšší prokurátorka Lenka Bradáčová mezi kauzami, jejichž
soudní rozuzlení by mělo být v roce 2015 zahájeno, oznámila i vyšetřování s názvem Národní
hřebčín. Koně se tak na stránky celonárodních
médií dostanou i v jiných souvislostech.

Oznámeno bylo také dokončení přeměny
poslední historïcké jízdárny Pražského hradu „Na
Baště” nákladem 40 milionů na depozitář NG.
Jízdárna Na Pohořelci, která je posledním
zbytkem hipologického areálu Na Panenské,
ležela ladem, ale v plné funkčnosti, od roku 1979.
Stále jsme tak mohli doufat, že návrat koní do
ceremoniálu Pražského hradu, by byl materiálně
snadný. Bohužel se za celých 25 let naší
demokracie nenašel nikdo, kdo by na nejvyšší
úrovni dokázal koně na Hrad prosadit.
Dodatečně nás tedy dohnalo, jak dokonale se
komunistům likvidace koní z veřejného podvědomí
podařila. Je ale až neuvěřitelné, že stát má sice svoji
světově unikátní živou Národní kulturní památku,
současně ale nemá zájem o její prezentaci.

Zase volby
Nakonec budeme opět i letos sledovat stovky
a tisíce hodin nejnižších domácích soutěží
s desetitisícemi startů. Právě ony tisíce
bezejmenných výkonů však zasluhují největší
pozornost. Zde se vytváří základna pro
budoucnost. Na „kotěhulkách“ začínala jak
Zuzana Zelinková, tak Aleš Opatrný či Jaroslav
Hatla. Snad již právě na těchto závodech zvítězí
doktrína „vstřícně jezdcům i koním“. O tu by se
hlavně měl zasadit vzdělávací systém funkcionářů. Skokané, drezuristé i jezdci všestrannosti nepotřebují nic
jiného než kvalitní stavitele tratí
a rozhodčí. Mnohokrát již bylo
řečeno, že to jsou jediní odborníci,
kteří
mohou
prostřednictvím
soutěží jezdce, ale i jejich učitele,
vést při výkonnostním vzestupu.
O tuto prioritu se musí nejvyšší
oficiální místa ČJF zasadit. Je to
v podstatě jediná skutečně důležitá
úloha, kterou ČJF má. O všechno
ostatní se již jezdci, či disciplínové
komise postarají sami.
O tom, zda se to pro ČJF stane
hlavní prioritou, bude letos volební
Konference rozhodovat. Od svého
zvolení v roce 1997 se zdá, že
současný prezident Jaroslav Pecháček toho má již tak akorát. I on
ale zůstává ve hře. Zatím nikdo
další oficiálně kandidaturu na nejvyšší pozici v ČJF neoznámil.
Hlavní událostí sezóny tedy bude, co
budoucí výkonný výbor českému
jezdectví nabídne. Osoba kandidáta či kandidátů na
prezidenta mnohé
napoví.
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Ze zahraničí

Vánoční svátky se Světovým pohárem
Nejsledovanější liga Světového poháru
v západní Evropě se
nezastavuje ani o Vánocích. Těsně do jejich
zahájení se soutěží
v Londýně a mezi
svátky pak v Mechelenu. Václav K. Dvořák
byl u toho. Co o svátcích v evropských halách viděl, přináší následující řádky.

Dvacet osm desítek pro VALEGRA

Pořadí Reem Acra FEI World Cup™
Dressage 2014/2015 po 5. kole: 1. Fabienne
Lütkemeier GER – 54; 1. Jessica von
Bredow-Werndl GER – 54; 3. Agnete Kirk
Thinggaard DEN – 48; 4. Sönke
Rothenberger GER – 46; 5. Danielle Heijkoop
NED – 40; 5. Edward Gal NED – 40;
7. Adelinde Cornelissen NED – 37; 7. Hans
Peter Minderhoud NED – 37; 9. Valentina
Truppa ITA – 34; 10. Marcela Krinke Susmelj
SUI – 32; 10. Morgan Barbancon Mestre ESP
– 32; 12. Isabell Werth GER – 30; 13. Inna
Logutenkova UKR – 29; 14. Dorothee
Schneider GER – 28; 14. Ulla Salzgeber GER
– 28; 16. Minna Telde SWE – 25; 17. Malin
Hamilton SWE – 24; 18. Patrick Kittel SWE –
23; 19. Benjamin Werndl GER – 22.

Největší událostí předvánočního Londýna
byla, jako každoročně, velká jezdecká přehlídka
v populární hale Olympia. Zahajovalo se v úterý
Radoval se Kutscher
16. prosince drezurní Grand Prix. Soutěž měla
Skokový pohár byl v Olympii na programu
jednoznačnou favoritku, olympijskou, světovou
v neděli. Na startu se představilo 38 jezdců
a evropskou šampiónku, obhájkyni finálového
a parkur pro ně na nevelkém kolbišti stavěl irský
vítězství minulého ročníku Světového poháru,
designer Alan Wade. Problematických míst
světovou jedničku Charlotte Dujardin s 12letým
v kurzu bylo několik. Nejtěžším byl pravděholandským hnědákem VALEGRO (Negro).
podobně trojskok. Po dvou bytelných oxerech Charlotte splnila všechna velká očekávání
krátká vzdálenost na „c“ stacionátu. Několik
a v domácím prostředí zajela vynikající úlohu
jezdců také doplatilo na přísný časový limit. Do
oceněnou 87,46 %, což je nová hodnota svěrozeskakování se přesto kvalifikovalo třináct
tového rekordu v úloze GP. Druhou příčku se
bezchybných.
sedmiprocentní ztrátou obsadil Holanďan Edward
Gal s 13letým vraníkem
GLOCK'S
UNDERCOVER (Ferro) a třetí byla
jeho krajanka Danielle Heijkoop s 15letým valachem
SIRO NOP (Gribaldi).
Vrcholem následujícího
dne bylo páté kolo Světového poháru v úloze GP
KÜR. Korunou večera
byla znovu skvělá sestava
Charlotte Dujardin. Divákům zcela zaplněné haly
poskytla nezapomenutelný zážitek odměněný bouřlivými ovacemi. Rozhodčí
jí udělili 28 desítek
a celkové ohodnocení se
vyšplhalo na závratných
94,300 %. Překonala tak
předchozí světový rekord
93,975 %, který získala na
stejném místě před 12
měsíci. Také zde s velikým odstupem skončil na
druhé příčce Edward
Gal a třetí místo po
sympatickém výkonu obsadila osmadvacetiletá
Jessica von BredowWerndl. Pozoruhodnou
úlohu už po několikáté
předvedl i devatenáctiletý
Foto FEI
německý
reprezentant
Sönke Rothenberger.
Příští kolo Světového Charlotte Dujardin na VALEGRO zvítězila v 5. kole SP při London
poháru bude v sobotu International Horse Olympia 2014. Ta má jako obhájkyně titulu start ve
31. ledna 2015 v Amster- finále již zajištěn a tak bral nejvíce bodů do průběžného pořadí druhý
Edvard Gal
damu.
Výsledek 5. kola Reem Acra FEI World Cup
Dressage 2014/2015 v Londýně: 1. Charlotte
Dujardin - VALEGRO (GBR) 94,300;
2. Edward Gal - GLOCK'S UNDERCOVER
(NED) 83,550; 3. Jessica von Bredow-Werndl
- UNEE BB (GER) 80,725; 4. Danielle
Heijkoop - SIRO NOP (NED) 80,325; 5. Carl
Hester - NIP TUCK (GBR) 79,925; 6. Sönke
Rothenberger - FAVOURIT (GER) 77,825;
7. Agnete Kirk Thinggaard - JOJO AZ (DEN)
77,275; 8. Minna Telde - SANTANA (SWE)
75,650; 9. Morgan Barbancon Mestre PAINTED BLACK (ESP) 74,725; 10. Katja
Gevers - THRILLER (NED) 72,275; 11. Terhi
Stegars - AXIS TSF (FIN) 71,650;
12. Dorothee Schneider - SILVANO (GER)
71,125; 13. Judy Reynolds - VANCOUVER K
(IRL) 70,000; 14. Ulrik Mölgaard - MICHIGAN
(DEN) 65,300.

Dvacetiletý Constant van Paesschen s novopečeným belgickým koněm roku, 11letým bílým hřebcem CITIZENGUARD TOSCAN DE
SAINTE (Surcouf de Revel), nedokázal zopakovat čisté základní kolo a spadly mu tři skoky.
Z šestice jezdců, která absolvovala rozeskakování s jednou chybou, byl nejpomalejší obhájce loňského vítězství Maikel van der Vleuten s 15letou bělkou VDL GROEP SAPPHIRE (Mr. Blue).
Zaváhal i devatenáctiletý Belgičan Jos
Verlooy s valachem DOMINO (Thunder van de
Zuuthoeve) a za velkého povzdechu publika na
předposledním skoku také o čtyřicet let starší
legendární John Whitaker s 12letým hřebcem
ARGENTO (Arko lll). Stejný skok shodil i Marcus
Ehning s nadějným 8letým hřebcem SINGULAR
LS LA SILLA (Chapultepec la Silla). Hodně
rychlý byl šestadvacetiletý David Will s bavorským hřebcem COLORIT (Coriano). Bohužel
ale za cenu chyby.

Foto FEI

Marco Kutscher na CORNET'S CRISTALLO
zvládli 21. prosince v Londýně nejlépe
Longines FEI World Cup™
Vůbec nejlepší čas měl vítěz z Verony,
devatenáctiletý Bertram Allen s obratnou bělkou
MOLLY MALONE (Kannan). V úžasném tempu
mu všechno skvěle vycházelo, ale štěstí ho
opustilo na již zmiňovaném předposledním
kolmém skoku.
Luca Maria Moneta s 13letým hnědákem
CONNERY (Cordobes II) jel opatrně a příliš
neriskoval ani norský matador Geir Gulliksen
s velmi dobrým hřebcem EDESA S BANJAN
(Toulon). Robert Whitaker s 11letým holštýnem
CATWALK IV (Colman) jel velmi dobře, ale doplatil na to, že startoval hned první.
Malin Baryard-Johnsson s jednookým hřebcem H&M TORNESCH byla výborná. Dlouho se
zdálo, že ji nikdo nepředhoní. Dokázal to až
obhájce finálového vítězství Daniel Deusser
s narychlo vypůjčenou oldenburskou hnědkou
CARRIERE (Catoki), který byl o 1,26 sekundy
rychlejší. Ani to však nestačilo, protože všem
vypálil rybník úžasnou jízdou Marco Kutscher
s perspektivním hnědákem CORNET'S CRISTALLO (Cornet Obolensky). Zdá se, že Marco
má zase koně, se kterým může navázat na své
dosavadní úspěchy.

Velká cena zůstala doma
Skvělou podívanou byla i pondělní Velká
cena. Po napínavém rozeskakování zvítězil
domácí týmový olympijský vítěz Ben Maher
s 9letou ryzkou DIVA II (Kannan). Druhou příčku
obsadil Maikel van der Vleuten s 9letou hnědkou
VDL GROEP ARERA C (Indoctro) a třetí byl
Kevin Staut s 8letou AYADE DE SEPTON ET
HDC (Wandor van de Mispelaere). Kompletní
výsledky z Londýna na
www.olymiahorseshow.com
Výsledek 7. kola Longines FEI World Cup™
2014/2015 v Londýně: 1. Marco Kutscher CORNET'S CRISTALLO (GER) 0/0 37,66;
2. Daniel Deusser - CARRIERE (GER) 0/0
38,44; 3. Malin Baryard-Johnsson - H&M
TORNESCH (SWE) 0/0 39,70; 4. Robert
Whitaker - CATWALK IV (GBR) 0/0 40,49;
5. Geir Gulliksen - EDESA S BANJAN (NOR)
0/0 41,42; 6. Luca Moneta - CONNERY (ITA)
0/0 42,10; 7. Bertram Allen - MOLLY MALONE
(IRL) 0/4 36,81; 8. David Will - COLORIT
(GER)0/4 37,27; 9. Marcus Ehning SINGULAR LS LA SILLA (GER) 0/4 38,08;
10. John Whitaker - ARGENTO (GBR) 0/4
38,35; 11. Jos Verlooy - DOMINO (BEL) 0/4
38,85; 12. Maikel van der Vleuten - VDL
GROEP SAPPHIRE (NED) 0/4 39,38; 13.
(BEL) 0/12 37,14.
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Dvě a půl vteřiny pro Delestra
Těsně před Silvestrem stihli skokané odjezdit
ještě osmé kolo Světového poháru v belgickém
Mechelenu. Parkury v poměrně úzké hale
připravoval i u nás dobře známý stavitel Lucien
Somers.
Největším oříškem parkuru byl trojskok oxer
– oxer – stacionáta v závěrečné fázi kurzu. Čas
byl optimální. V kvalitní konkurenci se do
rozeskakování nakonec kvalifikovalo devět
jezdců.
Zahajoval šestatřicetiletý Angličan Joe Clee,
manžel nejmladší dcery belgické legendy Erika
Wauterse, na jehož počest se tento konkůr
pravidelně pořádá. S 10letým hřebcem UTAMARO D'ECAUSSINES (Diamant de Semilly)
projel kurzem ve velmi dobrém tempu čistě. Bylo
jasné, že konkurenti mají co dohánět.
Mladá Američanka Lucy Davis s vynikajícím
ryzákem BARRON (For Pleasure) byla o dvě
sekundy rychlejší, ale naději na vítězství ztratila
hned na prvním skoku.
Čtyřiadvacetiletý Douglas Lindelöw ze
Švédska s holštýnem CASELLO (Casall) jel čistě a rychle. Na vedoucího Brita to ale nestačilo.
Domácí Judy-Ann Melchior s bělkou AS
COLD AS ICE Z (Artos Z) se stejně jako Lucy
Davis nedokázala koncentrovat již na zahajovací stacionátě.
Před domácím publikem se snažil také
devatenáctiletý Jos Verlooy s 11letým hnědákem DOMINO (Thunder van de Zuuthoeve).
Neměl se však pokoušet ubrat cvalový skok
před závěrečným oxerem. To se doskočit nedalo.
Kevin Staut s ryzákem QURACK DE
FALAISE HDC (Jarnac) zaváhal na druhém
skoku a pak už se snažil být alespoň rychlý.
Chyboval i mistr Evropy Roger Yves Bost
s 13letým hřebcem NIPPON D'ELLE (Scherif
d'Elle).
Christian Ahlmann s figurantním hřebcem
CORNADO ll (Cornet Obolensky) nechtěl
bezhlavě riskovat. Systémem pomalu, ale čistě
se dostal na konečnou čtvrtou příčku.
Poslední, kdo mohl strhnout vítězství na svoji
stranu, byl Simon Delestre s uhrančivým černým
hřebcem QLASSIC BOIS MARGOT (l'Arc de
Triomphe x Galoubet A). Třiatřicetiletý Francouz
předvedl senzační jízdu. Zkrátil vedoucí
čas o dvě a půl vteřiny. Diváci mu uspořádali
velké ovace a Simon Delestre si triumf okázale
užíval.
Na tiskové konferenci připomněl, jakou má
s hřebcem QLASSIC BOIS MARGOT za sebou
rušnou a mimořádně úspěšnou sezónu: „Získali
jsme týmovou stříbrnou medailí na Světových
hrách v Normandii a pokračovali druhým místem
v Global Champions Tour ve Vídni. Byli jsme

Foto FEI

Na 8. příčku poskočil po vítězství v Mechelenu Simon Delestre (QLASSIC BOIS MARGOT).
Dekoroval ho čerstvý prezident FEI Ingmar De Vos.
pátí ve World Cup v Lyonu a dvanáctí ve
Stuttgartu. Na začátku roku 2015 se chystáme
na Světové poháry do Basileje a Bordeaux.
Potom půjde QLASSIC BOIS MARGOT na
sedm týdnů do chovu. Pro francouzské klisny to
je velmi vhodný hřebec s fantastickou pokrevní
příbuzností. Minulý rok kryl asi 300 klisen.“
Zda se však tato dvojice objeví ve finále v Las
Vegas, zatím není jisté. „Je tam menší kolbiště
a proto možná dostane přednost RYAN DES
HAYETTES.“ dodal šťastný vítěz.
Nyní následuje kolo v Lipsku v neděli 18. ledna 2015. Kompletní výsledky na
www.jumping-mechelen.com

Ještě GP Kür
V GP Kür zvítězila s 83,00 % Holanďanka
Danielle Heijkoop s 15letým vraníkem SIRO
N.O.P. (Gribaldi). Její zkušenější krajanka
Adelinde Cornelissen se 17letým ryzákem
PARZIVAL (Jazz) obsadila druhou příčku
(82,050 %). Třetí byl s takřka 5% odstupem
Patrik Kittel s WATERMILL SCANDIC (Solos
Carex).

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák

Výsledek 8. kola FEI World Cup v Mechelenu:
1. Simon Delestre - QLASSIC BOIS MARGOT
(FRA) 0/0 32,42; 2. Joe Clee - UTAMARO
D'ECAUSSINES (GBR) 0/0 34,93; 3. Douglas
Lindelöw - CASELLO (SWE) 0/0 35,07;
4. Christian Ahlmann - CORNADO ll (GER) 0/0
39,53; 5. Lucy Davis - BARRON (USA) 0/4
32,88; 6. Kevin Staut - QURACK DE FALAISE
HDC (FRA) 0/4 33,91; 7. Jos Verlooy - DOMINO
(BEL) 0/4 34,60; 8. Roger-Yves Bost - NIPPON
D'ELLE (FRA) 0/4 34,82; 9. Judy-Ann Melchior AS COLD AS ICE Z (BEL) 0/4 35,64.
Pořadí Longines FEI World Cup™ 2014/2015
po 8. kole: 1. Steve Guerdat SUI – 57; 2. Kevin
Staut FRA – 49; 3. Harrie Smolders NED – 47; 4.
Marco Kutscher GER – 44; 5. Daniel Deusser
GER – 43; 6. Lucy Davis USA – 42; 7. Edwina
Tops-Alexander AUS – 39; 8. Simon Delestre FRA
– 37; 9. Marcus Ehning GER – 36; 10. Bertram
Allen IRL – 34; 11. Jur Vrieling NED – 33; 12. Reed
Kessler USA – 30; 13. Jos Verlooy BEL – 30; 14.
Roger-Yves Bost FRA – 29; 15. Douglas Lindelow
SWE – 29; 16. Martin Fuchs SUI – 28; 17. Malin
Baryard-Johnsson SWE – 28; 18. Christian
Ahlmann GER – 28; 19. Pius Schwizer SUI – 27;

Foto FEI

V Londýně i Mechelenu pokračoval 5. a 6. kolem také Světový pohár spřežení. V Olympia Hall zvítězil za Austrálii startující Boyd Exell (vlevo)
a v Mechelenu Holanďan Koos de Ronde. Na čele průběžného pořadí je nyní před závěrečnými závody v Lipsku a Bordeaux Boyd Exell.
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Je tady kategorizace
Na sklonku roku zveřejnila Skoková komise ČJF zásadní
oznámení o připravované kategorizaci jezdců. Tato problematika
je diskutována řadu let a konečně to tedy vypadá, že byla myšlenka legislativně dotažena. Materiál přinášíme v téměř doslovném
znění:
V souvislosti s narůstajícím počtem startujících se již řadu let
hovoří o nutnosti rozdělit jezdce do výkonnostních kategorií.
Skoková komise proto připravila od sezóny 2015 asi nejzásadnější
změnu v pravidlech jezdeckého sportu od 90. let. Inspirací této
úpravy byl fungující rakouský model. Pokud tuto úpravu schválí
Výkonný výbor ČJF na zasedání 13.1.2015, vstoupí kategorizace
v platnost s novými pravidly od 1. 4. 2015. V rámci přípravy však
bude některé kroky nutné realizovat dříve, tedy od chvíle, kdy začne
prodlužování jezdeckých licencí pro sezónu 2015. Skoková komise
předpokládá, že rok 2015 bude rokem zkušebním a v průběhu
sezóny se za podpory jezdecké veřejnosti tento návrh poupraví tak,
aby plně fungoval od roku 2016.

Základní principy kategorií:
A. Kategorie S1
● opravňuje startovat pouze v soutěžích do 110 cm (ZZ, ZM, Z, ZL)
B. Kategorie S2
● opravňuje startovat v soutěžích do 130 cm (L*, L**, S*, S**),
ZZ-ZL dle typu soutěže (viz níže)
C. Kategorie S3
● opravňuje startovat v soutěžích od stupně ST* (135 cm) výše,
ZZ-S dle typu soutěže (viz níže).
D. Kategorie S4
● speciální kategorie zahrnující pouze jezdce seniorského
reprezentačního kádru A a B. Do této kategorie zařazuje a odvolává
jezdce Výkonný výbor na základě doporučení odpovědnými zástupci
SK. Jezdci mají na národních závodech stejné oprávnění, jako
jezdci kategorie S3.
Zahraniční jezdci se v rámci zkušebního provozu budou hlásit do
kategorií dle vlastního uvážení. Podmínky startů zahraničních
jezdců budou od roku 2016 upraveny.

Nově zavedené typy soutěží
Pořadatelé budou mít na výběr mezi třemi typy soutěží. Jezdci
nesmí být připuštěni do soutěže vyšší obtížnosti, než je jejich
kategorie. Jak budou soutěže vypisovány je v pravomoci pořadatelů
(a sponzorů). Typ soutěže bude muset být vždy uveden na rozpise
závodů. V souvislosti s pořádáním závodů se v pravidlech ještě
objeví novinka: Počet koní v jedné soutěži (resp. koní na jedné
výsledkové listině) nesmí překročit 100 dvojic. V takovém
případě je pořadatel automaticky povinen soutěž rozdělit na dvě
samostatné soutěže a do obou dát finanční dotaci uvedenou
v rozpise. Nebo automaticky rozdělit/omezit startovní pole typem
soutěže:
A. Otevřená soutěž
● soutěž přístupná jak jezdcům kategorie odpovídající obtížnosti
soutěže, tak i jezdcům kategorie vyšší. Vyhodnocení pořadí jezdců
je společné bez ohledu na jejich kategorii (jedna výsledková listina).
Finanční dotace je rozdělena dle skutečného pořadí. Jedná se tedy
o soutěž, která byla vypisována před zavedením kategorizace - tedy
o běžnou soutěž, na kterou jsme všichni zvyklí.
B. Uzavřená soutěž
● soutěž přístupná pouze pro jezdce kategorie odpovídající
obtížnosti soutěže, případně kategoriím vyšším vyjmenovaným
v rozpise závodů. Soutěžícím mimo vyjmenované kategorie nesmí
být umožněna účast v soutěži. Vyhodnocení pořadí jezdců je
společné bez ohledu na jejich kategorii (jedna výsledková listina).
Finanční dotace je rozdělena dle skutečného pořadí.
C. Kombinovaná soutěž
● soutěž přístupná jak jezdcům kategorie odpovídající obtížnosti
soutěže, tak i jezdcům kategorie vyšší. Vyhodnocení pořadí jezdců
je samostatné pro kategorii odpovídající obtížnosti soutěže a na
samostatné výsledkové listině pro ostatní jezdce kategorií vyšších
(dvě výsledkové listiny). Rozdělení finanční dotace mezi kategorie je
plně v kompetenci pořadatele, ale tato skutečnost musí být uvedena
v rozpise a musí být v souladu s PJS. Za správné zařazení jezdce
do příslušné kategorie zodpovídá jezdec nebo jeho odpovědný
zástupce, kontroluje pořadatel a hlavní rozhodčí.

Podmínky přestupu mezi kategoriemi
Pro přestup z nižší kategorie do vyšší bude jezdec muset splnit
níže uvedené podmínky. Po jejich splnění požádá Oblastní výbor
své oblasti prostřednictvím oblastního sekretáře o přeřazení do
vyšší kategorie. Tuto žádost doplní výsledkovými listinami. Po
ověření správnosti údajů a schválení Oblastním výborem,
provede sekretář příslušnou změnu v centrální databázi jezdců.
Přestup do vyšší kategorie není povinný ani automatický a bude
proveden pouze na přání jezdce. Sbírání „kvalifikačních
parkurů” je omezeno třemi roky a to zpětně k datu podání žádosti
o přestup.
Přestup z kategorie vyšší do kategorie nižší bude provedena na
základě písemné žádosti jezdce. Jezdec může tento krok provést
kdykoli a bez udání důvodů. Pro návrat zpět do vyšší kategorie bude
ale nutné opět splnit níže uvedené podmínky:
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A. po složení ZZVJ
● jezdci, kteří složí ZZVJ po 1. 1. 2015 budou automaticky
zařazeni do kategorie S1
B. S1 -> S2
● jezdci, kteří složili ZZVJ po 1. 1. 2015 do věku 21 let absolvování 8 soutěží na styl s průměrnou známkou 7,0 a vyšší
● všichni ostatní v kategorii S1 - absolvování minimálně 5 soutěží
o výšce 110 cm s celkovým počtem max. 8 trestných bodů, nebo
absolvování 8 soutěží na styl s průměrnou známkou 7.0 a vyšší
C. S2 -> S3
● absolvování 5 soutěží na výšce 130 cm s max. celkovým
počtem 16 trestných bodů
D. S3 -> S4
● do této kategorie zařazuje jezdce Výkonný výbor na základě
doporučení odpovědnými zástupci Skokové komise.
E. Jezdci, kteří nestartovali v parkurových soutěžích po dobu
delší než 5 let, případně neprodloužili 5 let svou jezdeckou licenci
budou automaticky zařazeni do kategorie S1, vyjma jezdců kteří
dosáhli věku 49 let a vlastní licenci S2 a vyšší
F. Za správné zařazení do kategorie zodpovídá jezdec nebo jeho
odpovědný zástupce. Právo kontroly mají všichni rozhodčí nebo
kterýkoliv člen ČJF může vznést dotaz u daného oblastního
sekretáře nebo hlavního rozhodčího v rámci závodů a požádat
o kontrolu daného jezdce a jeho správné zařazení. V případě
nedodržování kategorizace budou pořadatelé i jezdci postižení dle
disciplinárního řádu.

Stanovení kategorií u jezdců se ZZVJ
složenou do 31. 12. 2014
Po dlouhém zvažování, i s ohledem na technické možnosti, se
skoková komise rozhodla nechat úvodní volbu kategorie čistě na
odpovědnosti jezdce (jeho odpovědného zástupce).
Aby vše mohlo od 1.4.2015 bez problémů fungovat, je nutné
aby ke zvolení kategorie S1, S2, S3 došlo již během
prodlužování jezdeckých licencí. Všichni jezdci (nejen jezdci
skokových soutěží) budou mít povinnost při žádosti o prodloužení
jezdecké licence uvést kategorii pro skokové soutěže, ve které by
chtěli v roce 2015 startovat.
Skoková komise by tímto ráda apelovala na jezdce, ale především
také rodiče (trenéry) dětí, aby k této volbě přistoupili co
nejzodpovědněji s ohledem na předchozí zkušenosti. Skoková
komise si ponechává právo přehodnotit kategorii jezdce dle výsledků
dosažených před 1. 1. 2015 a v případě zjevného nadhodnocení
jeho zkušeností navrhnout Výkonnému výboru prostřednictvím
viceprezidenta pro sport snížení kategorie tohoto jezdce.

Co je nyní potřeba dořešit
V současné chvíli (tedy pár dnů před koncem roku) již plně
probíhají úpravy centrální databáze a programu ACE Gallop i online
přihlašovacího systému tak, aby vše bylo včas připravené. VV ČJF
již má od SK všechny podklady pro úpravu pravidel a v nejbližších
dnech obdrží sekretáři oblastí metodický pokyn k prodlužování
licencí a zavedení zkušebního provozu kategorizace skokových
jezdců na rok 2015.
Všichni ve skokové komisi věříme, že se vše včas stihne a kategorizace jezdců vstoupí v platnost s novými pravidly vydanými
k 1. 4. 2015. Po prvním roce fungování dojde k vyhodnocení
a případné úpravě celého systému.
Skoková komise věří, že tento návrh u Vás najde příznivce
a porozumění a případné nedostatky se nám podaří v průběhu
sezóny 2015 společně odstranit. V případě jakýchkoli dotazů
neváhejte kontaktovat zástupce skokové komise.
Přejeme Vám všem hodně štěstí a úspěchů v novém roce 2015.
Za skokovou komisi, Martin Ohnheiser, manažer SK

Redakčně nepatrně upraveno, vše se dočtete na internetových
stránkách Skokové komise ČJF:
http://www.cjf.cz/discipliny/skoky/aktuality/kategorizacejezdcu-tz/
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Reportáže

Zatím platíme stejně
Na sklonku roku bylo velmi diskutovaným tématem případné zvýšení
členských poplatků. Právě ve dvou
počátečních měsících roku úhrady
probíhají a tak je pro většinu členů
dobrou zprávou, že v roce 2015
k žádnému navýšení nedošlo.
Na jednání Rady ČJF na konci
listopadu nebyl návrh změny výše
příspěvků o jeden hlas schválen.
Hlavním důvodem úpravy příspěvků
byl požadavek MŠMT, které původně
omezovalo budoucí poskytování dotací
tělovýchovným svazům minimálním
členským příspěvkem 500,- Kč.
Na konci listopadu ale po jednání
generálního sekretáře České unie
sportu Mgr. Jana Boháče tato podmínka padla. Z vyjádření vybíráme:
Zástupci ČUS jednali s pracovníky
MŠMT o požadavku vybírání členských

příspěvků žadateli o státní dotace....Výsledek jednání ČUS - MŠMT:
- V podmínkách Programů MŠMT 2015
zůstal požadavek na výši členských
příspěvků 500,- (dospělý) a 100,- (dítě)
pouze v programu IV (údržba
sportovních zařízení). V programu III.
(nový program pro SK/TJ) se pak
objevuje pouze v souhrnné tabulce
(orientační údaj).
- v blízké budoucnosti budou vydány
Zásady k programům MŠMT...
V poslední verzi se podařilo prosadit
několik pozitivních ústupků ze strany
MŠMT....požadavek na vybírání
příspěvků se netýká sportovních svazů
a sportovních organizací... Současně
byl ČUS dán příslib, že za příspěvky
v TJ/SK se budou považovat všechny
příspěvky, to znamená souhrnně,
členské oddílové, svazové popř. další.

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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Druhý Festival
v Lysé
Druhý ročník Jezdeckého
festivalu je stanoven na 18. – 22.
března, v rámci 16. ročníku
výstavy Jaro s koňmi a 42. národní výstavy Zemědělec – Jaro
2015. Záštitu nad akcí opět
převzala ČJF, která pojímá akci
jako prezentaci všech sedmi
jezdeckých disciplín. Program
bude zahajovat 18. března
prvními soutěžemi 13. ročníku
seriálů Pony liga, Pony extraliga
a Teenager.
Ve čtvrtek vyvrcholí druhý
ročník skokové části zimního
seriálu Jump and Drive Winter
Tour. Túra spřežení ve všech
kategoriích je na programu v pátek. Novinkou pátečního programu bude večerní přehlídka plemenných hřebců.
Sobota zahájí voltiží. Odpoledne bude pokračovat skokovými soutěžemi. Večer sobota
vyvrcholí show programem, který
představí i méně známá jezdecká odvětví.
Vrcholem festivalu bude neděle 22. března. Dopoledne
jsou na programu drezury
s volnými sestavami. Pětidenní
soutěžení vyvrcholí Velkou cenou (-ST**-). Mírně zvětšeno
bude kolbiště. Soutěžit se bude
na prostoru 61 x 26 metrů.
Celková kapacita tribun by měla
být 1500 – 2000 diváků. Vše
naleznete na
www.jezdeckyfestival.cz

Galavečer ČJF bez koní
Nejbližší společenskou akcí je nyní
pro jezdce galavečer České jezdecké
federace. Ten se uskuteční 24. ledna
a předprodej vstupenek byl již
zahájen. Tentokrát přebírá večer
štafetu předávání vyhlašování Jezdec a Kůň roku 2014 ve všech
disciplínách ČJF.
Večer bude v Národním domě na
Vinohradech. Zahájen bude v 18:00
hodin. Moderátorskou dvojici vytvoří
Jolana Voldánová a Aleš Suchánek.
Oficiální část bude mít devět kategorií cen. Osm z nich bude věnováno disciplínám (pony, reining,
spřežení, voltiž, vytrvalost, všestrannost, drezura a skoky), na závěr
budou předány výroční ceny ČJF –
Sportovec ČJF roku, Vycházející
hvězda ČJF roku, Jezdec navzdory všemu a Cena za rozvoj jezdectví v ČR.
V rámci disciplín budou vyhlašováni Jezdci roku i ve věkových
kategoriích. Ocenění za Koně roku
budou přebírat majitelé. Koně tentokrát přítomni nebudou.
Z ceremoniální části večera bude
pořizován televizní záznam, který by
měl trvat 90 minut.
V plesové části večera bude v Majakovském sále klasický ples s tanečním orchestrem.
Ve Společenském sále se o muziku postará Ludvík Jandourek.
Vstupenky jsou v předprodeji od
24. listopadu a jejich prodej bude
ukončen 19. ledna. Vstupenka s místenkou u stolu ve velkém Majakovského sále stojí 600,- Kč. Za

400,- Kč je možné dokoupit večeři
formou rautu.
Objednávky na
galavecer@jezdci.cz, nebo formou
SMS na 606 382 315. Podrobné
informace na
www.jezdeckygalavecer.cz, kde
naleznete i přehled doposud volných
míst u konkrétních stolů.
Do 19. ledna je možné každý týden vyhrát dvě vstupenky v SMS
soutěži. Navíc autor SMS se správnou odpovědí na soutěžní otázku,
která dorazí jako 1000. v pořadí,
obdrží 2 VIP vstupenky na Jezdecký
galavečer, včetně rautu. K VIP vstupenkám budou případným výherkyním zapůjčeny plesové šaty,
včetně profesionální make-up a účesu v den konání akce. Detaily o soutěži naleznete na
www.jezdeckygalavecer.cz.

Poslední akcí roku 2015 bude ve
dnech 9. až 11. října třetí Grand Prix
Jana Kutěje.

Počty koní
nadále stoupají
Mendelova univerzita v Brně
uspořádala v listopadu konferenci na
téma: „Aktuální problémy v chovu
a šlechtění koní v ČR“. Informace
z MZe a o současném stavu koní
přednesla Ing. J. Gaudíková. Trend
obliby a s tím spojený nárůst koní
neustává. K 1. listopadu 2014 je
v ČR evidováno 81 758 koní.
Přetrvávají ovšem problémy s množiteli a koně bez plemenné příslušnosti tvoří 29 %.
Ing. J. Fatěnová

Na finále
do Olomouce
Equine Sport Center v Olomouci
zahajuje v roce 2015 svoji třetí
sezonu. Pro příznivce parkurů mají
olomoučtí pořadatelé letos připraveno deset závodů. Vrcholem bude
J&T CSI3*-W, pro které bude ČJF
určitě snažit získat i statut olympijské
kvalifikace. Na programu je tříhvězdové CSI 11. - 14. června.
Dalším vrcholem sezony bude
Velká cena Olomouce spojená s finále 14. ročníku Českého skokového
poháru (23. - 27. září).

Blahopřejeme jezdci, trenérovi,
rozhodčímu, staviteli a členovi JM
výboru ČJF Josefu Hrabálkovi,
který 7. ledna oslavil 60. narozeniny. Josef Hrabálek působí po
mnoho let v JK Panská lícha
v Brně.

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Cyril Neumann, Zámecký areál Ctěnice, 190 17 Praha 9-Vinoř, tel. 603 517 242,
fax: 286 855 407, e-mail: jezdec@jezdec.cz. Redakce: Cyril Neumann, Ilona Neumannová. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, P. Loudová -lou-, V. Dvořák -dvoř-, K. Návojová, M. Kůstková, J. Bělohlav, Z. Šedá, M. Svozil,
V. Jáchimová. Tem. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j.
NP 2893/1994 ze dne 20. 12. 94. Grafické zpracování + tisk studio BESR, Na Stezce 7, Praha 10.

