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MÛj kamarád kÛÀ

Hlavní organizátor akce Můj kamarád kůň J. Malinovský předává zástupkyni Hipocentra
Pá-ja H. Uhlířové-Šafrové šek se sumou, kterou věnovali účastníci soutěže. Uprostřed dra-
žitelka  M. Šveňková spolu s majitelkou obchodního centra Dance&Jump R. Tomanovou.

Pátý ročník fotografické a malířské sou-
těže Můj kamarád kůň byl slavnostně
zakončen 28. října aukcí nejlepších prací.
Již podruhé se aukce konala v obchodním
domě Dance and Jump v Praze, kde se ten
den slavily i třetí narozeniny otevření toho-
to jezdeckého obchodního centra.

Fotografickou soutěž vyhlašuje časopis
Jezdectví v čele s J. Malinovským. Již
samotní autoři prací věnují na dobročinné
účely, vedle svého výtvoru, i počáteční
finanční vklad. Ten byl letos navýšen
o 100% a každý účastník soutěže tak
věnoval na dobročinný účel 200,- Kč.

Hipocentrum Pá-ja, které sídlí ve Stano-
vicích u Karlových Varů, jako příjemce
výnosu soutěže, navrhla zakladatelka pro-
jektu Můj kamarád kůň H. Herčíková. Hipo-
centrum se věnuje práci s handicapovaný-
mi dětmi a na aukci byla přítomna i vedoucí
střediska paní H. Uhlířová-Šafrová. 

V letošním roce se soutěže zúčastnilo

celkem 138 autorů a tak již počáteční vklad
činil 27 600,- Kč.

Role dražitelky se stejně jako v loňském
roce ujala M. Šveňková a kupcům byla
předložena nejlépe hodnocená díla v jed-
notlivých kategoriích. Navíc byly draženy
i dva obrazy, které věnovaly N. Roučková
a I. Neumannová.

Samotná aukce (prodalo se 22 obrazů)
pak přinesla okolo 19 000,- Kč a další nedra-
žené obrázky si kupující odnesli po skon-
čení aukce. Celkově byla vybrána částka
47 500,- Kč. Časopis Jezdectví a obchodní
dům Dance and Jump děkují všem účastní-
kům soutěže i kupujícím za účast v projektu.

Ihned také byly započaty přípravy pro-
jektu Můj kamarád kůň 2007. Ten bude mít
opět jednu novinku. Tou bude, že čtenáři
časopisu Jezdectví budou vyzváni, aby při-
nesli tipy na jezdecké středisko, které by
si, díky své dobročinné práci s handicapo-
vanými jezdci, podporu nejvíce zasloužilo.

Velitel Jízdní policie města Pardubic Petr
Kvaš nad jednou z překážek pardubického
závodiště při Hubertově jízdě.

Jsou tady Huberty
● JK Hřebčína Albertovec zakládá novou

historii hřebčína a k tomu také patřila
14. října i první Hubertova jízda. Podzimní
počasí a hustá mlha byly jedinou překáž-
kou. Hubertovou jízdu absolvoval osmnácti-
členný houf s deseti doprovodnými kočáry. 

● Ideální počasí provázelo v sobotu 21. říj-
na Hubertovou jízdu v Oticích na Opavsku.
Šestnáctičlenný houf pod vedením mastra
zvládnul celou trasu dobře a králem honu se
stal Miroslav Kuzník z Mikolajovic. -jge-

● Rozloučení se sezónou 2006 pro-
střednictvím Hubertovy jízdy pořádali
21. října také ve Zduchovicích.

● Jezdecká stáj Hanč a chov koní Slaný
pořádala Hubertovu jízdu v sobotu 28. října.

● Dne 28. října uspořádal Sportovní klub
městské policie Pardubice na dostihové drá-
ze Hubertovu jízdu. Na místě tradičních par-
forsních honů se v prosluněném dni sešly
přes dvě desítky jezdců a několik kočárů

● Další Hubertova jízda proběhla 28.října
v Mokřinkách na Opavsku. Ta byla věnová-
na vzpomínce na P. Urbanského, který
7. prosince 2005 tragicky zahynul v Praze.
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Kdo vyhraje Volvo?
Tento víkend proběhne na Císařském

ostrově finále nového seriálu skokových
soutěží Volvo Auto Hase Tour. Bude se
jednat o napínavou událost protože vítěz
„přinejhorším“ vyhraje zájezd pro dva na
Kapverdské ostrovy. S notnou dávkou
štěstí si však odveze i automobil Volvo
XC90 v ceně víc jak 1,5 milionu korun.
Ten je v soutěži do 115/125 a 125/135 cm
určen tomu, kdo se v bezchybné jízdě
podaří zajet na setinu přesně čas, který
bude tajně určen před soutěží a zapeče-
těn pod dozorem notáře do obálky.
Takže pokud máte rádi napětí do posled-
ní setiny vteřiny při jďte se podívat
v sobotu 11. listopadu do Prahy na
Císařský ostrov.

Zelinková 
na Slovensku

Překvapivá zpráva dorazila z Bratislavy.
Jezdeckou jedničkou v nově vznikající stáji
se na počátku října stala česká jezdkyně
Z. Zelinková, která tak po necelém roce
opustila Německo, kde působila nejprve ve
stáji D. Ahlmana a potom u D. Rijkense.
Jejím novým zaměstnavatelem je Slovakoa-
meričan Walter Ulam, který již několik let
spolupracoval s J. Hanulayem a nyní se roz-
hodnul vybudovat vlastní nové středisko.
Zatím je v jeho bratislavských stájích deset
koní, ale po dobudování zde bude 26 boxů.
Převážná většina koní jsou mladí čtyř až
šestiletí koně většinou holštýnského chovu.

Z. Zelinková má již v nové stáji za sebou
i zahraniční start. Ve dnech 20. až 22. října
se zúčastnila CSI** v Klagenfurtu. Starto-
vala zde s belgickou 6l. klisnou TAMELU-
ZINA v soutěžích pro mladé koně
(125/135). S tímto koněm se i dvakrát
umístila. Druhým účastníkem pak byl
6l. holštýn  QUITO, který startoval ve střední
tour (130/140). Ten však vždy chyboval.

Jak nám sdělila Zuzana Zelinková cílem
roku 2007 budou především západoevrop-
ské šampionáty mladých koní a stáj by se
ráda s nejlepšími prezentovala na podzim
2007 v Lanaken. Vzhledem k vazbám maji-
tele na USA, však budou někteří z koní
určitě směřovat za Atlantik.

Velká cena Karsit
Kvalitně obsazené halové závody se

o víkendu 28.-29. října konaly na Nové Ame-
rice u Jaroměře. Spolupořadatelem byla opět
TJ Krakonoš Trutnov v čele s A. Pejosem.

Magnetem dvoudenních závodů byla
především dvoukolová soutěž Velká cena
společnosti Karsit. První kolo bylo úrovně
-ST- a nejlepší jezdci (maximálně se
4 body) pak postupovali i do druhého kola
úrovně -T-. Na startu -ST- se seřadilo
30 dvojic. Nejlépe si vedli bezchybní
J. Skřivan (RYTMA CaC Leasing), V. Ma-
cánová (LISETTE, L’AMIE), O. Pospíšil
(HONTO) a M. Matějka (LARENAS).

I když pořadatelé počítali pro druhé kolo
s účastí desítky jezdců, nakonec postoupila
celá patnáctka startujících. O gradaci sou-
těže se postaralo startovní pořadí od nej-
horších k nejlepším. Celou soutěží pak pro-
šel nejlépe J. Skřivana na RYTMA CaC
Leasing (Manon Litomyšl), který absolvoval
i druhé kolo s nulou a navíc v lepším čase
než druhá, také dvakrát bezchybná,
V. Macánové na LISETTE (Tecton Most).
Třetí příčku obsadil R. Doležalem na
COLATO Oil Team (Hřebčín Suchá), který
zvládnul -T- parkur také bez chyb, ale
z prvního kola si přinesl 4 body. Stejný
výkon podala i L. Gladišová s DOLETON
(JK Gladiš) na 4. místě. Pátá příčka pak
patřila O. Pospíšilovi s HONTO (Dvůr Žido-
vice) za výkon 0 + 4 body.

Rozloučení se sezónou všestrannosti
se konalo na závodišti v Pardubicích
netradičně ve všední dny v úterý a středu
24. a 25. října. Na programu závodů byl
veřejný trénink a soutěže -ZK- pro pony,
-ZK-, -Z- a -Z- pro jezdce nad 40 let.
Ukázalo se, že pro řadu jezdců již všední
den není problém a soutěží se zúčastnilo
celkem 57 dvojic.

T. Krůta - BET HRADIŠTĚVítěz soutěže všestrannosti pro dříve narozené P. Chvojka - GOYEN

Foto: Z. ŠedáFoto: Z. Šedá

Všestrannost uprostřed týdne
Nejvíce obsazená byla otevřená -Z-

(24 startujících) kde zvítězil J. Hatla na
AVANTI (Horse Academy Radimovice)
před A. Pažoudkovou s LIPAN (Alfa
Bakov) a M. Šedou na DUNCAN
(Kometa Brno). Třináct účastníků měla
soutěž -ZK- a zde si prvenství odnesl
V. Bláha na VANILKA II (JK Inka Miře-
tice) před P. Bendovou na LADY GLEN

(PJK Gabrielka). Mezi pony si nejlépe
vedla K. Smékalová na SALINA
(M. Smékal).

Sledovanou soutěží bylo i -Z- pro jezd-
ce nad 40 let. Mezi sedmi „staršími jezd-
ci“ si nejlépe vedl P. Chvojka na GOYEN
(Chvojka Stolany). Druhou příčku obsadil
P. Pejřil s DAN 10 (HJK) před R. Faltou -
KARAMELA (JPS Borovinka) a T. Kociá-
nem - VĚTŘÍK (Hořany u Kutné Hory).
Nejstarším jezdcem pak byl T. Krůta (60)
s BET HRADIŠTĚ.

Součástí závodů byl i halový šampionát
královéhradeckého kraje a titul si v katego-
rii mladý jezdec (-L-) odnesla A. Pejosová
na DAN 11 (TJ Krakonoš Trutnov), v kate-
gorii junioři (-ZL-) K. Světlíková s CINDY 1
(JK Marengo) a mezi dětmi (-Z-) byla nej-
lepší L. Steinerová na ZAROS (JK Šma-
spol Hořice).

Velký zájem soutěžících byl však pak
především o nižší soutěže a pořadatelé
museli v průběhu soboty v úrovních -Z- až
-L- zvládnou téměř 360 startů. Hala na
Nové Americe tak byla v sobotu v nepřetr-
žitém provozu plných 10 hodin.
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V příštím roce se bude konat volební
Konference, která na další čtyři roky
zvolí nejvyšší představitele České jez-
decké federace. Jedním z prvních
článků s volební tématikou na strán-
kách Jezdce byl rozhovor s Tomášem
Krůtou. Následoval příspěvek J. Staň-
ka a na něj reagující odpověď prezi-
denta ČJF Jar. Pecháčka společně
s abdigačním vyjádřením V. Šretra.
V minulém čísle však V. Šretr vyjádřil
ochotu funkci ve výkonném výboru
ČJF za určitých podmínek přijmout.
I proto, že oblastní konference ČJF
jsou za dveřmi, rozhodli jsme se pod-
pořit předvolební prezentaci názorů
otevřením tématické rubriky Volby
2007 a doufáme, že se, přes určitou
celospolečenskou volební skepsi,
najde přeci jen dost členů ČJF, kteří
by se chtěli diskuse zúčastnit. Jako
prvního jsme o předvolební rozhovor
požádali právě V. Šretra.

Nepovedu
kampaň

Osobu V. Šretra z Ústí nad Labem
spojuje většina členů naší jezdecké
společnosti s jeho soutěžními aktivita-
mi v drezuře. V čísle zpravodaje Jez-
dec 15 byl uveřejněn kritický článek
J. Staňka, který se mimo jiné pozasta-
vil nad „diletantstvím“ ČJF v ekonomic-
ké oblasti. V návaznosti na tuto kritiku
oznámil V. Šretr v následujícím čísle
Jezdce svoji rezignaci na funkci vice
prezidenta ČJF pro ekonomiku.

I když si vážíme všech členů ČJF
mnozí možná ani netušili, že právě
V. Šretr byl tím kritizovaným ekono-
mem. V posledním Jezdci (č.21) pak
V. Šretr s určitým odstupem, který byl
pravděpodobně důležitý pro uklidnění
emocí, vyjádřil naopak ochotu opět
v budoucím vrcholném orgánu zased-
nout. Podmínkou však je, že o funkci
prezidenta bude opět usilovat Jaroslav
Pecháček.

Považujeme toto vyjádření za určitý
začátek skutečné jezdecké „volební
kampaně“ a proto jsme V. Šretrovi
položili několik dotazů.

Pane Šretr, mohl byste čtenářům
Jezdce prozradit něco o své „eko-
nomické kvalifikaci“?

I když nerad hovořím sám o sobě,
myslím, že je v hodné v těchto souvis-
lostech uvést, že jsem absolventem
Vysoké školy báňské v Ostravě, obor
ekonomika a řízení. Ekonomické pro-
blematice a především oblasti účetnic-
tví a daní se věnuji celý svůj odborný
profesní život, což je dnes již více jak
30 let. Úspěšně jsem dokončil i post-
graduální studium na právnické fakultě
v Brně, obor hospodářské právo. Pra-
coval jsem v různých ekonomických
funkcí, vč. funkcí ekonomických
náměstků ve stavebních podnicích. Od
roku 1990 jsem ekonomickým porad-
cem, v r. 1993 jsem úspěšně vykonal
zkoušky na daňového poradce, získal
jsem rovněž certifikát „bilanční účetní“,
který jsem už i obhájil. Jako ekonomic-
ký a daňový poradce se věnuji kliente-
le z oblasti zemědělství, stavebnictví,
obchodu, služeb i tělovýchovných jed-
not.

I když tuto informaci může každý
získat mohl byste čtenářům Jezdce,

kteří jsou z drtivé části i členy ČJF
říci s jakou částkou ČJF hospodaří
a jak vypadaly v posledních letech
její jednotlivé kapitoly jak na straně
příjmů tak výdajů?

Po mém zvolení do funkce viceprezi-
denta ČJF v květnu 2003 činila příjmo-
vá stránka rozpočtu přibližně 13 mil.
Kč a rozpočet byl sestaven jako vyrov-
naný, čili příjmy pokrývaly plánované
výdaje. Jako vyrovnaný jsme sestavo-
vali rozpočet i v následujících letech,
i když od roku 2005 bylo nutno použít
určitou část finanční rezervy z minu-
lých let na pokrytí všech plánovaných
výdajů, protože docházelo ke snížení
příspěvků od ČSTV. Pro ilustraci - přís-
pěvek od ČSTV činil v roce 2003 při-
bližně 4 600 tis. Kč, avšak v roce 2005
již činil skutečný příspěvek od ČSTV
pouze 3 500 tis. Kč, i když ČSTV píse-

mně přislíbilo doplacení rozdílu do
výše plánovaného příspěvku ve výši
1,1 mil. Kč do konce letošního roku,
což by znamenalo možnost vrácení
vyčerpané finanční rezervy ČJF
z minulých let. I v současném období
roku 2006 činí příjmová stránka rozpo-
čtu ČJF přibližně 13 800 tis. Kč, avšak
na pokrytí všech plánovaných nákladů
ve výši 14 800 tis. Kč a zajištění vyrov-
naného rozpočtu bylo nutno plánovat
pro rok 2006 i další použití finanční
rezervy z minulých let ve výši přibližně
1 mil. Kč.

Z hlediska výdajů má rozpočet dvě
základní kapitoly, a to výdaje na sport
a výdaje na administrativní zajištění
činnosti ČJF. V roce 2006 činí pláno-
vané výdaje na sportovní činnost více
jak 11 100 tis. Kč, což je 75 % celko-
vých výdajů. Je třeba si uvědomit, že
výdajích na administrativní zajištění
činnosti ČJF jsou obsaženy kromě
mzdových nákladů včetně odvodů na
zdravotní a sociální pojištění čtyř profe-
sionálních pracovníků sekretariátu ČJF
také nezbytné částky sloužící k zajiště-
ní činnosti VV ČJF, Rady ČJF, všech
odborných komisí jednotlivých jezdec-
kých disciplin i také částky za zpraco-
vání jednotného programového vyba-

Volby 2007

Vladimír Šretr

vení zpracování výsledků sportovních
soutěží, které vlastně slouží i celé širo-
ké jezdecké veřejnosti.

V článku J. Staňka byla kritizová-
na především kauza spolupráce
ČJF s agenturou Peron. Pokud
tomu dobře rozumím agentura byla
ČJF najata aby zlepšila a znásobila
mediální povědomí české veřejnosti
o jezdeckém sportu. Můžete říci jak
dlouho spolupráce probíhala, jaké
byly výsledky a kolik nás tato me
diální agentura stála?

Smlouva s mediální agenturou
PERON byla uzavřena někdy na jaře
roku 2004 a předmětem této smlouvy
bylo zajištění různých forem potřebné
propagace a reklamy jezdeckého spor-
tu mezi laickou veřejností. Samostat-
nou částí této smlouvy byl příslib agen-
tury PERON na zajištění nových
sponzorů pro jezdecký sport.

Po dobu platnosti uzavřené smlouvy
agentura průběžně zpracovávala růz-
né informace z jezdeckého sportu, kte-
ré byly následně publikovány v mno-
hých republikových a regionálních
periodikách. Podrobnosti o této čin-
nosti včetně doložených provedených
výkonů jsou k dispozici v sekretariátu
ČJF. Pokud jde o výdaje za tuto čin-
nost, činila dohodnutá smluvní paušál-
ní odměna 40 000,- Kč měsíčně, což je
cena včetně DPH 19 %, kterou musí
i ČJF jako neplátce DPH dodavateli
uhradit. V této souvislosti pouze
poznamenávám, že ČJF jako občan-
ské sdružení vykonávající předmět čin-
nosti určený ve stanovách není
a nemůže být v souladu s platným
zákonem o DPH plátcem této daně
(ČJF neuskutečňuje jinou ekonomic-
kou činnost, pouze činnost vyplývající
ze schválených stanov). V uvedené
částce placené firmě PERON nebyla
obsažena částka za získání nových
sponzorů, tato činnost měla být před-
mětem samostatného jednání. Vzhle-
dem k tomu, že však po celou dobu
platnosti uzavřené smlouvy firma
PERON žádného nového sponzora
pro jezdecký sport nezískala, platnost
smlouvy vypršela k 31.12.2005 a ze
strany VV ČJF již tato smlouva nebyla
obnovována.

Kde vidíte největší ekonomické
rezervy ČJF?

Vše se samozřejmě odvíjí od dostat-
ku peněz. Avšak v žádné případě nel-
ze vinit vedení ČJF z toho, že nezajistí
více peněž na činnost ČJF. Všichni jis-
tě dobře vědí, jak je těžké získávat,
přesvědčovat a udržovat sponzory
i v mediálně atraktivnějších sportech,
než je jezdectví. Věřím však, že stále
se zlepšující výsledky našich reprezen-
tantů v jednotlivých disciplínách se
časem promítnou i v této oblasti, tedy
získávání finančních prostředků.

Při nedostatku finančních prostředků
je nezbytná velmi důsledná kontrola
hospodaření, avšak zásadně nemohu
souhlasit s dříve publikovaným názo-
rem dr.ing Staňka, podle kterého se
neprováděla v ČJF kontrola věcné
správnosti účetních dokladů. Já jsem
osobně zpracoval k provádění věcné
kontroly všech účetních dokladů
v rámci ČJF příslušnou směrnici, podle
které byly stanoveny odpovědnosti
jednotlivých členů VV a sekretariátu
ČJF při této kontrole a v rámci své čin-
nosti jsem dohlížel na plnění této
směrnice. Ani ze strany revizní komise
ČJF nebyly v této oblasti zjištěny
nedostatky. Ke zlepšení činnosti
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Sportovní 
kalendáfi

hala
11.-12.11. Praha Cís. ostrov ZM-ST + pony
11.11. Frenštát p. Radhoštěm Z-L
17.-18.11. Praha Cís. ostrov L-T, pouze pony
17.11. Trojanovice Z-L + pony zrušeno
18.-19.11. Heroutice ZM-L, + pony, L**
25.-26.11. Heroutice ZL-L, finále pony ligy
1.-3.12. Brno - výstaviště

L-ST, CSIJY, CSIP-B zrušeno
8.-10.12. Brno - výstaviště 

S-T, D/S-T, CSI*, CDI* zrušeno

Loučení Na Podkově
V neděli 29. října se uskutečnila v jez-

deckém areále na Mělníku poslední spor-
tovní akce. Kromě klasického programu
Hobby víkend byli všichni přítomní svědky
symbolického loučení domácích jezdkyň
nejen s jezdeckou sezónou 2006, ale
i s poníky, kterým již „odrostla“.

Dalším bodem programu byl nultý ročník
handicapu pro starší dámy a pány „Hop
nebo trop“. Ač počasí příliš soutěžícím
nepřálo, na dobré náladě všech přítomných
se to nijak neprojevilo. Svou zásluhu na tom
měla určitě i sázková kancelář V. Pružinové
se spoustou hodnotných cen a hlasatelka
M. Hájková, která se ujala komentátorského
mikrofonu. I když oficiální prvenství v soutěži
do 90 cm získal majitel f irmy Šepra
L. Šebesta na ARIANO (JO T.J. Sokol Pří-
vory) z úspěšného zvládnutí soutěže se
radovali všichni účastníci. Dokázali, že
odvaha, chuť závodit a smysl pro humor
a recesi jim ani s přibývajícími lety rozhodně
neubývá. Pořadatelé si ověřili, že dříve
narození jezdci, kteří po celou sezónu
doprovázejí své svěřence na závodech, mají
o podobná setkání zájem. Těšme se tedy
v roce 2007 na 1. ročník Hop nebo trop.

Svinčice ožívají
V sobotu 4. listopad se za mírně mrazi-

vého počasí ve svinčickém areálu konaly,
po několikaleté přestávce, opět halové
závody. O výbornou organizaci se postaral
Equipark Svinčice pod vedením Ivany
Staňkové. Prostorná hala po částečné
rekonstrukci osvětlení a povrchu uvítala na
startu tří soutěží celkem asi 35 účastníků.
Touto akcí byla nejen ukončena jezdecká
sezona 2006, ale zároveň chtěl Equipark
Svinčice tímto podnikem prezentovat i svůj
budoucí záměr návratu mezi tradiční pořa-
datele halových soutěží. Jak nám prozradi-
la I. Staňková v nadcházející sezóně 2007,
že se organizátoři chystají pořádat znovu
pravidelně jezdecké závody, veřejné tré-
ninky, soustředění a semináře.

Aktuální informace budou vždy zveřejně-
ny na internetových stránkách: 
www.equipark.eu

Závěr v Bernarticích
V sobotu 4. listopadu se v západočes-

kých Bernarticích pořádaly halové závody
LADY CUP, z jejichž názvu vyplývá, že
byly určeny pouze jezdkyním. Na programu
byly soutěže -Z-, -ZL- a -L- a dohromady
se sešlo 71 startujících. Definitivní tečku za
sezónou 2006 udělala závěrečná jízda
masek, kde si vítězství odnesly odvážné
plavkyně - lyžařky z Loun. Ty chtěly původ-
ně startovat pouze v plavkách, ale nevlídné
počasí je donutilo zkombinovat plavky
s lyžařskou výstrojí. Nyní se v Bernarticích
připravují na seriál skokových soustředění,
určené západočeským juniorům pod vede-
ním J. Jindry.

Výsledky: -Z- (21) 1. Poláková - VALLEY
(JK CHK Bernartice), 2. Šteflová - GREIS
(JK Plzeň), 3. Kohoutová - RICK/TONY (TJ
JS Lochousice), -ZL- (34) 1. Němcová -
SINDY (JK Respo Tachov), 2. Poláková -
NARCIS, 3. Poláková - VOYAGER (JK
CHK Bernartice), -L- (16) 1. Macháčková -
HAGI, 2. Němcová - SINDY (obě JK Respo
Tachov), 3. Poláková - NARCIS (JK CK
Bernartice).

Zase ten Ehning
Výborně obsazené pětihvězdičkové CSI

viděla vyprodaná hala ve francouzském
Lyonu. Korektní parkur Franka Rothember-
gera ve Velké ceně překonalo bez chyby
17 jezdců. V dramatickém rozeskakování
se prosadila světová jednička, Marcus
Ehning na figurantním oldenburském hřeb-
ci SANDRO BOY a německou převahu
potvrdila druhá Meredith Michaels Beer-
baum 13letým hanoveránem SHUTTERF-
LY (Silvio), před domácím Simonem
Delestre na 10leté  INEDITE DE BALME
(Palestro II). Čtvrtý skončil Brazilec Bernar-
do Alves s 10letým holštýnem CHUPA
CHUP (Caretino), pátá Švédka Helena
Lundbäck na 10leté MADICK. Šestá Judy-
Ann Melchior startovala na 14leté GRAN-
DE DAME Z (Granus-Granit) se kterou sla-
vil v minulosti velké úspěchy holandský
internacionál Jan Tops. Mezi neumístěnými
se s jednou chybou také prezentovala
německá Ukrajinka Katharina Opffel
s 11letým holštýnem LOU BEGA, který je
nyní v majetku Hutiikaw S.R.L.!

Podrobnosti naleznete na: 
www.equitalyon.com V. Dvořák

i v této oblasti jistě přispěje změna
v obsazení ekonomky v sekretariátu
ČJF.

Pokud opět stanete v důležité
funkci ČJF co bude Vaši prioritou,
nebo ještě lépe co je podle Vás pro
české jezdectví v blízké budoucnos-
ti nejdůležitější?

Samozřejmou prioritou je zajišťování
potřebných finančních prostředků na
činnost ČJF jako celku, což by však
mělo být snahou všech našich členů,
protože mnoho z nich má lepší a těs-
nější kontakty na regionální podniky
a podnikatele, u kterých by bylo mož-
no určité finanční prostředky získat,
i kdyby se mělo jednat o účelově váza-
né finanční prostředky pro určitého
reprezentanta nebo příp. celou jezdec-
kou disciplínu. To je však záležitost
i vhodně uzavřené smlouvy o reklamě.

Další prioritou budou i navazující
úpravy jednotlivých kapitol rozpočtu
ČJF tak, aby bylo v rámci daných
finančních možností zajištěno financo-
vání činnosti jednotlivých jezdeckých
disciplín jako celku, avšak nejen s při-
hlédnutím k množství účastníků soutě-
ží v různých jezdeckých disciplínách,
ale především s přihlédnutím k výsled-
kům, které naši reprezentanti budou
dosahovat v evropském a světovém
měřítku. Tato činnost je však dlouho-
dobým bojem mezi „požadovaným“
a „reálně možným“, který nelze vyřešit
bez určitých kompromisů a za pocho-
pení všech vedoucích činovníků v rám-
ci ČJF.

Podle mého názoru by také měly být
ze strany vedení ČJF částečně ome-
zeny finanční prostředky vynakládané
na různá školení a semináře rozhod-
čích, stavitelů a dalších funkcionářů při
jezdeckých závodech. Vím, že se tento
můj názor nebude mnohým líbit, ale
vycházím z reality - výkon těchto funk-
cí při jezdeckých závodech je honoro-
ván a bylo by tedy být samozřejmostí,
že tito lidé, kterým se za jejich činnost
platí, by si měli svůj odborný růst finan-
covat ze svých dosažených příjmů
z této činnosti. O takto získané pro-
středky by pak mohla byla posílena
kapitola výdajů na sportovní činnost
v rozpočtu ČJF.

Stejně tak jsem přesvědčen o tom,
že ani odborná činnost vedení ČJF,
tedy VV ČJF a Rady ČJF by neměla
být činností dobrovolně obětavou
(řečeno tedy na rovinu zadarmo), ale
činností alespoň částečně honorova-
nou. Jsou - li odměňování na výkon
činnosti všichni funkcionáři na jezdec-
kých závodech, nevidím důvod, proč
by obdobným způsobem neměl být
odměňován i výkon odborných činností
v rámci vedení ČJF. V žádném případě
by však tyto náklady nesměly jít na
úkor snížení nákladů na sportovní čin-
nost, ale bylo by je nutné získat účel-
nou restrukturalizací kapitoly administ-
rativních výdajů rozpočtu ČJF.

Závěrem mi dovolte sdělit, že tento
náš rozhovor nepovažuji za součást
volební kampaně, protože nemám
v úmyslu nějakou kampaň vést a nejde
mi v žádné případě o získání nějaké
funkce. Rád bych jen využil svých
dosavadních  zkušeností z oblasti eko-
nomiky ve prospěch sportu, který mám
rád, kterému se chci i přes svůj věk
věnovat aktivně i v dalších letech
a bez něhož si již svůj život nedovedu
představit. O tom však nechám v klidu
rozhodnout delegáty volební konferen-
ce ČJF na jaře roku 2007.

Vítěz nultého ročníku soutěže Hop nebo
trop L. Šebesta

Foto: B. Satranová

Svinčice výsledky: stupň. obtížnost do
100 cm (8) 1. Holotíková - PAOLA 1 (JK
PZOO Chomutov), 2. Holečková - MEY
ELIZ (Stáj Cortys), 3. Podolánová - DUMA
(Equipark o.p.s.), -ZL- (16) 1. Holotíková -
PAOLA 1 (JK PZOO  Chomutov), 2. Matěj-
ka - LACANDOR (Eggersman Caro As), 3.
Doležal P. ml. - COHIBA (JS Accord Pra-
ha), -L*- (14) 1. Kohout - RUBIS (JK Dan-
ce&Jump), 2. Holečková - CORRDEL (Stáj
Cortys), 3. Šveňková - QUINCEY JONES
(JK Dance&Jump).



- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

Zemský hřebčinec
Písek

nabízí k prodeji 
3- až 4leté koně po základ-
ním výcviku. Všichni koně
(valaši) pocházejí z pastevní-
ho odchovu v hříbárnách
ZH Písek, výcvik rovněž
v ZH (část koní po ZZV).
Bližší informace k jednotli-
vým nabízeným koním na:
www.zemskyhrebcinecpisek.cz

nebo na tel.: 
+420 382 214 121, 
+420 603 217 857

PRODÁM KVALITNÍ USKLADNĚNÉ SENO
Tel.: 724 057 166  (Karlovarský kraj)

Třídění 
v Písku

V testační odchovně ple-
mene ČT Zemského hřebčin-
ce Písek na hříbárně Nový
Dvůr proběhlo 26. října za
krásného, slunečného počasí
podzimní třídění hříbat. Akce
byla navštívena výrazně vyš-
ším počtem chovatelů
a zájemců než jindy. V nejví-
ce sledovaném ročníku 2004
se nejlépe prezentovali
(zevnějšek, mechanika pohy-
bu, skok ve volnosti) hřebečci
LIANEL l po 472 Przedswit
XVI-64, LANDIET po 900
Landino, NET po 529 Lopez-
11 a BLANÍK po 852 Bentley
Kletečka. V ročníku 2005
zaujali potomci hřebců 923
Amarillo, 726 Regent a 723
Przedswit Primus. Publiku
byli též poprvé předvedení
hřebečci-odstávčata roč.
2006, kde tvoří ucelenější
skupiny hříbata po 900 Landi-
no, 923 Amarillo a příslušní-
cích linie Przedswit .

CSI* Lešno
Tradiční polské halovky jsou

na programu 17.-19. listopadu
a z ČR se do Lešna chystá
řada jezdců. Rozpis tentokrát
obsahuje juniorskou tour a tak
vedle seniorských reprezen-
tantů vyrazí i mladší jezdci.
Zatím jsou k závodům přihlá-
šení jezdci J. Skřivan, Z. Líka-
řová, J. Studnička, V. Stud-
nička, A. Opatrný, J. Kincl,
L. Gladišová, N. Bielíková,
P. Doležal, F. Doležal a
R. Hoffmeisterová.

Do parkurové stáje na Křivoklátsku přijmeme spo-
lehlivou ošetřovatelku příp. ošetřovatele koní.
Nabízíme trvalý pracovní poměr, sociální a zdravot-
ní pojištění, ubytování zdarma, příjemné prac. pro-
středí, malý kolektiv, dobré platové podmínky.
Požadujeme zkušenosti s prací s koňmi, pracovitost
a pečlivost. Nástup ihned nebo dle dohody. 

Nabídky na: bradacuvdvur@quick.cz
nebo na mobil: 603 827 734

SPORT REPORTÁŽE
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