
Vysvětlení Fr. Lomského tak vnáší čás-
tečné jasno do nastalé situace, kdy již
oblasti nebyly schopny zareagovat a trené-
rů bylo ve Svinčicích jen velmi málo. Infor-
mace o přítomnosti Tjark Nagela se sice
rychle rozšířila, ale drtivá většina diváků se
na práci zajela podívat na jediný den. Jen
výjimečně byl někdo opakovaně s výjimkou
trenérů, kteří měli ve Svinčicích své jezdce.
Ty vybrala skoková komise a nakonec se
dostalo na pět juniorů, pět mladých jezdců
a pět seniorů. Prvního setkání s německým
trenérem se tedy zúčastnili: Lucie Krulicho-
vá, Ivana Hronová, Lucie Strnadlová, Kris-
tina Stonjeková, Kateřina Mestenhausero-
vá, Jan Zwinger, Iva Eisermannová,
Zuzana Zelinková, sestry Skřivanovy, Filip
Doležal, Natálie Roučková, Nathálie Crn-
ková, Miroslav Strnadel, Jiří Luža, Aleš
Opatrný a Zdeněk Žíla.

Po zahajovacím dopoledni ve Svinčicích
nám Tjark Nagel řekl: „V prvních skupinách
koní zatím nevidím žádný rozdíl oproti
Německu. Jsou v dobré kondici, dobře ošet-

řovaní a kvalitní. Ve své
práci se vždy zaměřuji na
korektnost projevu, hlí-
dám pečlivě vedení koní,
projetí obratů, pravidelný
pohyb mezi skoky.

Pokud Vás zajímá,
kde v současné době tre-
nuji tak mezi mé svěřen-
ce patří maďarská jezd-
kyně Mariane Hugyes,
se kterou jsem byl i na
ME ve Windsoru. Z těch
slavnějších jmen jsem
trenoval i mistra Evropy
Kevina Stauta, ale tato
spolupráce již skončila.

Jinak sídlím na severu
Německa ve Friedrich-
skogu a vedle tohoto
střediska mám na staros-
ti i centrum Paula Schoc-
kemöhleho v Lewitz.”
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Utajen˘ Tjark Nagel

(Pokračování na str. 2)

Jezdecká ročenka 2009
Vážení čtenáři pokud jste si předplatili Jezdeckou ročen-

ku 2009, dostáváte ji s tímto číslem Jezdce. Vám ostatním
děkujeme za to, že jste se i pro rok 2010 rozhodli stát pra-
videlným čtenářem zpravodaje Jezdec. Redakce

Tjark Nagel

Poněkud překotně a na poslední chvíli
bylo 26. února oznámeno, že od čtvrtka
4. března bude ve středisku ve Svinčicích
zahájena spolupráce s Tjerk Nagelem (57)
v programu Mezinárodního olympijského
výboru pro zvýšení trenérské úrovně.

I když původně bylo řečeno, že soustře-
dění bude určeno juniorům a mladým jezd-
cům, nakonec je vše jinak. Podrobnosti
o olympijském programu nám osvětlil
sekretář ČJF František Lomský: „První
informace, že by bylo možné získat pro-
střednictvím Českého olympijského výboru
grand Mezinárodního OV dorazily na ČJF
loni v létě. ČJF se soutěže o grand, který
může jednou do roka získat pouze jedno
sportoví odvětví v zemi, zúčastnila. Nako-
nec byla ČOV vybráno právě jezdectví, ale
nejprve bylo nezbytné získat vyjádření FEI.
Ta se rozhodla grand pro české jezdectví
podpořit, ale pouze v případě, že se bude
jednat o rozvoj trenérské základny. Proto
došlo na poslední chvíli ke změně v zamě-
ření.”

Zpráva o stavu
jezdecké unie

Prezident ČJF Jaroslav Pecháček

Původně jsem prezidentovi České jezdecké
federace, ing. Jaroslavu Pecháčkovi, chtěl
položit jen jedinou otázku. Nakonec z toho byl
téměř dvouhodinový rozhovor. V něm přišla řeč
i na spoustu zajímavostí z hlavní scény, ale i ze
zákulisí naší organizace. Původní otázka však
zcela přímo zodpovězena nebyla. Zněla: Bude-
te se za rok počtvrté ucházet o post prezi-
denta ČJF?  

„Na takto formulovaný dotaz se mi chce
ihned říci: „ne". Ale pokud o tom vážně uvažuji,
začnou se rojit další otázky. Komu předám
vedení organizace, se kterou jsem spojil tak
významnou součást svého života? Kdo a jakým
směrem se vydá po mně? Jak se k mé případ-
né kandidatuře, či nekandidatuře postaví ostat-
ní? A najednou již tak pevný ve svém rozhod-

Spolupráce s Tjark Nagelem by měla
pokračovat po celý rok. Olympijský grand,
který hradí náklady spojené s tímto trené-
rem, je 20 000 Euro a to by mělo stačit na
pět soustředění. Náklady s pobytem jezdců
si hradí účastníci sami, pobyt koní a proná-
jem haly hradí ČJF. Druhá společná práce
s Tjark Nagelem je na programu ve dnech
8-11. dubna. Další tři by měly proběhnou
na přelomu roku 2010 a 2011.

Připomeňme ještě, že německý interna-
cionál má za sebou reprezentační kariéru
za tým SRN. Dvacetkrát za svoji zemi
nastoupil v Poháru národů a čtyřikrát dosá-
hl tým, jehož byl členem, na vítězství. Spor-
tovně nejúspěšnější období prožíval Tjark
Nagel na počátku devadesátých let
s koněm LEROY BROWN. V roce 1992 se
probojoval i na finále SP do Del Mar (USA)
a v něm obsadil 14. příčku. Jeho syn Björn
přijal nabídku ukrajinského lídra Oniščenka
a nyní reprezentuje Ukrajinu.



pak znovu a znovu překvapováni, že úroveň
našich stavitelů není ve srovnání s Evropou
dostatečná.

Povinnost vůči klasickému jezdectví cítím, ale
v současných možnostech je obtížné ji naplnit.
Výuka se musí zlepšovat především u dětí
a juniorů. Myslím, že velmi dobrým krokem bylo
zřízení Sportovních center mládeže a myslím,
že tato centra již přinášejí i své výsledky.

Stále častěji je ale při výuce preferován
výkon. Jezdci se učí zjednodušená řešení.
K tomu jim navíc pomáhají velmi kvalitní koně.”

Je jasné, že v současném systému, kdy
vlastníky koní jsou soukromí majitelé, jsou
direktivní možnosti jezdecké federace ome-
zeny. Proč tedy ale více neovlivňujete
systém soutěží, např. ve skákání, podporou
stylových soutěží anebo v drezuře ježděním
na stihlu?

„Tato otázka by spíše patřila vedení oblastí
a krajů, kteří mohou ovlivňovat rozpisy závodů.
Vždyť tyto soutěže jsou součástí pravidel jez-
deckého sportu.”

V současné době velmi často slýcháme
žehrání na nedostatek peněz. Dokonce bych
řekl, že mnozí poměřují výběr vedoucích
představitelů právě jenom touto schopností.
Řekl bych, že za příklad bychom mohli dát
i poslední volbu prezidenta FEI. Jak je to ale
s penězi pro české jezdectví. Pramen z ČSTV
definitivně vyschl?

„Sazka a tudíž i její hlavní akcionář ČSTV je
kvůli splátkám půjček za halu ve Vysočanech
dlouhodobě v potížích. Ty vyvrcholily v roce
2009, kdy již na sporty nezbylo vůbec nic.
Všechny svazy se s touto skutečností začínají
definitivně smiřovat a pokud se nic nezmění,
například státním zásahem, a to je nyní velmi
nepravděpodobné, bude to trvat cca do roku
2020. Do té doby se musíme postarat sami
o sebe. Zatím se nám to i díky úsporám z minu-
lých let daří. Poprvé letos v roce 2010 však
máme již rozpočet nevyrovnaný, ale naplnit příj-
movou složku se ještě podařilo z úspor před-
chozích let. Myslím, že podobný scénář budeme
moci ještě zopakovat v roce 2011, ale pak se již
bude muset výpadku z ČSTV definitivně čelit.”

Napadá Vás nějaké řešení?
„Napadá, ale to nikdo nechce slyšet. Jedi-

ným standardním řešením je spolehnout se na
naše vlastní zdroje a těmi jsou členské příspěv-
ky. Všichni ale víte, co předcházelo zvýšení
licenčních poplatků, a tak nevím, jaký je ještě
v naší členské základně prostor a ochota
k takovým řešením.

Osobně vidím ještě prostor v poplatcích za
klub. Ten je v současnosti 1 500,- Kč, ale
například na Slovensku to je 200,- Euro. Dru-
hou možností je symbolické zpoplatnění všech
členů ČJF i těch nelicentovaných. V součas-
nosti máme cca 24 000 členů a kdybychom
zavedli např. pouhý stokorunový příspěvek za
členství, znamenalo by to výběr přes dva milio-
ny korun. Na druhé straně jsme se tomuto
řešení doposud bránili v obavě, že bychom
o část členské základny přišli. A ta byla pro
ČJF výhodná především při výpočtu příspěvku
z ČSTV. Nyní, když
víme, že tento příspě-
vek je pravděpodobně
na dlouhou dobu zmra-
zen, dostane se disku-
ze jistě i na toto téma.

Veškeré poplatky
však nejsou součástí
rozpočtu ČJF, ale velká
část zůstává v oblas-
tech - krajích. Na Slo-
vensku jsou příjmem
federace a pak na
základě rozpočtů kraj-
ských svazů rozdělová-
ny VV zpět. Toto by
bylo řešením i u nás.
VV ČJF nemá dosud
možnost čerpání těchto
částek ovlivňovat.”

Nyní přichází ČJF
s programem pro tre-
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Dokončení ze str. 1

Zpráva o stavu jezdecké unie néry, který představuje spolupráce s Tjer-
kem Nagelem. Mohl byste vysvětlit,  jak vše
vzniklo, a proč je současné zahájení této
spolupráce tak překotné a tak málo o ní
víme?

„Nedostatek informací je naší chybou.
Všechna sdělení měla být na informačním
webu ČJF dříve. Jinak ale považuji skutečnost,
že se nám tento olympijský grant podařilo zís-
kat za téměř unikátní. Je příkladem naší dobré
spolupráce s ČOV a FEI. Grant na zvýšení tre-
nérské úrovně ve výši 20 000 Euro vypsal
Mezinárodní olympijský výbor a každá země jej
může získat pouze pro jedno sportovní odvětví.
To, že je to v ČR právě jezdectví, je pro nás
dobrou vizitkou. Pro Český olympijský výbor
byla rozhodující  reference od FEI v náš pro-
spěch. Získat tuto referenci nebylo snadné, ale
i díky velmi dobrým kontaktům s představiteli
FEI se nám to podařilo.”

V poslední době mne zaujala zpráva
o založení Evropské jezdecké federace.
Řeknete nám něco o tomto projektu?

„Evropská jezdecká federace (EEF) sice
deklaruje spolupráci s FEI, ale je jistě reakcí na
současnou situaci ve FEI. Diplomaticky bych
řekl, že po nástupu princezny Hayi je zde situa-
ce mírně nestabilní. Do čela Evropské federace
byl zvolen Němec Hanfried Haring a generál-
ním sekretářem Belgičan Ingmar Vos. Sídlem
pak Brusel. Jaké budou budoucí kroky Evrop-
ské federace však teprve uvidíme. Naše fede-
race má v EEF velmi dobré postavení.”

A ještě jedno domácko - mezinárodní
téma. Jak to vypadá s CSIO 2010?

„Zde jsme dosud ujišťováni, že CSIO bude
letos určitě uspořádáno. I na stránkách Jezdce
jste sice oznámili rozdělení pořadatelské dvoji-
ce. Partnerem ČJF tak zůstává agentura
4Jump a pan Karel Coufal. Ten nás již několi-
krát ujistil, že vše probíhá normálně a CSIO
určitě bude. Zatím sice stále nemáme organi-
zační tým, ale ještě je pár dní čas a tak věřím,
že se brzy dozvíme nějaké podrobnosti o tom,
koho si Karel Coufal do svého pořadatelského
týmu vybral.” 

A ještě jednou mezinárodně. Kdo a zač
pojede do Kentucky?

„Ambice startu v Kentucky mají především
jezdci spřežení. Petr Vozáb z NH má dokonce
získaného sponzora. Tentokrát se o náklady
cesty za moře s jezdci pořadatelé nedělí a tak
musí každý majitel vše zaplatit sám. Letenka
pro koně stojí 7 000 Euro. Důležitá je také infor-
mace, že žádný kůň se v USA nesmí prodat.
Prodej se může maximálně sjednat, ale kůň
pak musí zpět.

Z ostatních disciplin pak chtějí jet na Světové
jezdecké hry voltižéři v čele s obhájcem mist-
rovského titulu Petrem Eimem, jezdci enduran-
ce, reiningu a ze skokanů pokud vím, projevil
ambici startu zatím Aleš Opatrný. Ten ale ještě
musí splnit kvalifikační podmínky. Startovat
nechtějí pouze drezuristé. Otázkou je ovšem,
jak sehnat peníze. ČJF nemá žádné možnosti
nějak výrazně přispět a všem disciplinám jsme
symbolicky navýšili rozpočet tohoto roku pouze
o 50 000,- Kč. Zde si musí discipliny a jezdci
pomoci sami.

Děkujeme za rozhovor Cyril Neumann

nutí nejsem. Pokud bych měl odpovědět nyní,
řekl bych, že spíše ne. Na druhé straně vím, že
se nikdy nemá říkat nikdy". 

Jako prezident jste zažil určitě nejúspěš-
nější období  našeho poválečného jezdec-
kého sportu. Byl jste ve funkci když se Aleš
Opatrný stal mistrem Evropy, Petr Eim mist-
rem světa, ČR se stalo pořadatelem několi-
ka evropských šampionátů, ve funkci jste
sjezdil téměř celý svět. Je ještě něco, co
byste chtěl jako prezident dokázat?

„Chtěl bych se dožít situace, kdy bude
v našich řadách dostatek schopných lidí, ochot-
ných pracovat pro úspěchy nejen špičkových
jezdců, ale celého českého jezdectví v nejvyš-
ších funkcích. Pokud bych měl vyzdvihnout
někoho ze svých současných spolupracovníků,
tak je to určitě Jan Metelka a Vladimír Šretr.
Jan Metelka, ve spolupráci s Antonií Pellarovou
a Irenou Dörrovou, je momentálně nepostrada-
telný při práci na pravidlech. Ing. Vladimír Šretr
pak výborně rozumí ekonomice vedení takové-
ho podniku jakým je ČJF. Přál bych si, aby si
všichni uchazeči o pozice uvědomili, že funkce
nejsou o reprezentaci, ale především o práci.

Na druhé straně je ale nezbytné, aby byli
vysocí funkcionáři současně ochotní obětovat
svůj čas i pro všechny jezdecké discipliny a pro
všechny důležité události. Dobře víte, že počty
národních šampionátůa mezinárodních závodů
již dávno překročily dvě desítky. Když k tomu
přidáte celou řadu slavnostních galavečerů, ofi-
ciálních jednání a zahraničních výjezdů, je jasné,
že zvládnout vše není v silách jednoho člověka.
Bohužel právě zde nechávají moji spolupracov-
níci velmi často vše pouze na mně a pak se jistě
nedivíte, že prvním kdo by uvítal konec mého
prezidentování, by byla moje manželka.”

Stanovy ČJF jsou v tomto bodě poněkud
problematické. Konference sice volí přímo
prezidenta, ale nedává mu šanci na sestave-
ní týmu, protože současně volí i jeho spolu-
pracovníky. Uvítal byste jiné řešení?

„O jednom bych věděl, ale obávám se, že do
příští Konference již není úvaha, či lépe řečeno
taková změna možná. Líbí se mi systém, který
mají v Polsku. Zde se volí prezident také Konfe-
rencí. Ten pak sám navrhne Konferenci na kaž-
dou funkci ve výkonném výboru tři kandidáty,
ze kterých mu je nakonec VV zvolen. Naším
problémem je, že i kdybych takovou možnost
dostal, pravděpodobně bych o tolika ochotných
a schopných lidech nevěděl.”

Jaké výtky na adresu ostatních funkcio-
nářů z Vaší strany nejčastěji zaznívají?

„V prvé řadě bych potřeboval, aby se všichni
zodpovědní skutečně zodpovědně připravovali
na společná jednání . Velmi často se stává, že
moji kolegové, ať z VV nebo z oblastí, přicháze-
jí se svými připomínkami na poslední chvíli,
pozdě anebo vůbec. Základní dokumenty
nečtou a pak jsou při jednáních překvapeni,
anebo všechny ostatní zdržují předčítáním zápi-
sů, místo aby již měli připravené rozbory, výkla-
dy a návrhy řešení.”

V tomto Jezdci se v komentáři věnuji
i rozporům mezi soutěžním jezdectvím
a klasickým jezdectvím. Po roce 1948 byla
v ČR rozvrácena struktura jezdeckého škol-
ství. Myslíte si, že ČJF má za úkol starat se
pouze o výkonnostní sport, nemělo by mít
i povinnost  vůči klasickému jezdectví?

„Musím Vás opravit. Myslím si, že výuková
struktura byla definitivně rozvrácena až po roce
1989. Do té doby probíhal jezdecký výcvik na
mnoha místech v ČR v tělovýchovných jedno-
tách a jezdeckých klubech velmi kvalitně. Na
celostátní úrovni pak byla pravidelně pořádána
školení cvičitelů, trenérů a rozhodčích.

Pokud bych chtěl o něco usilovat, tak by to
byl v mnohém návrat k těmto systémům. Podle
mě by mělo být nezbytné, aby rozhodčí, trenéři
a stavitelé tratí, měli předepsaná pravidelná
a povinná školení pro zvyšování své kvalifikace
a prohlubování znalostí. V současnosti je sice
organizujeme, ale velmi často se setkáváme
s malým zájmem. A zrovna v této oblasti jsme
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Wiener Neustadt
podruhé

Již podruhé se ve Wiener Neustadt dařilo
dvojici Aleš Opatrný a VERDI

V sobotu 20. února se v Humpolci konal galavečer všestrannosti
a spřežení. Síň slávy ZP se tak rozrostla i o Radku Dvořákovou
(zcela nahoře). Koněm roku 2009 ve všestrannosti se stal
OSWALD, kterého jezdí mladý jezdec roku Miroslav Příhoda
(uprostřed) a seniorským Jezdcem roku je Jaroslav Hatla. Pro
České poháry spřežení si postupně přišli Jan Minarčík v jedno-
spřeží, Ladislav Jirgala ve dvojspřeží, Jiří Nesvačil st. ve čtyřspře-
ží a Monika Pospíšilová ve dvojspřeží pony. Foto J. Bělohlav

Český kůň 2009
na Nově Sport

Pokud jste se nemohli osobně účastnit
galavečera Český kůň na Žofíně a přesto
vás zajímá jeho průběh, pak máte možnost
shlédnout na stanici Nova Sport 25 minuto-
vý sestřih toho nejzajímavějšího. Odvysílán
bude v premiéře 9. března od 17.35 hodin.
Produkci pořadu zajišťuje internetová tele-
vize EquiTV a tak i na jejích stránkách se
jistě můžeme těšit na podrobnou reportáž.
Redakce časopisu Jezdectví dále připravu-
je na internet nezkrácený záznam JBS
videostudia, které tradičně zajišťuje přenos
veškerého dění na žofínských galaveče-
rech prostřednictvím vnitřního televizního
okruhu. Přímé odkazy najdete na
www.jezdectvi.cz

Galavečer
v Humpolci

Letos již druhý výjezd do rakouského
Wiener Neustadtu mají na kontě jezdci A.
Opatrný, M. Ohnheiser, J. Šíma a Š. Čap-
ková. Ve dnech 19. - 21. února byla česká
ekipa mnohem početnější. Čechům se
dařilo.

Vrcholem závodů byly kvalifikace pro
nedělní Velkou cenu, kterých se účastnilo
okolo 20 jezdců. Samotné GP se zúčastni-
lo 17 dvojic.

Za Českou republiku startoval Aleš Opa-
trný s koňmi LENTIMUS, QUORUM
G a VERDI a Jiří Papoušek se STAKKATA
a HELP.

Především Alešovi Opatrnému se dařilo
a vedle prvenství v soutěži 130 cm získal
i vítězství na QUORUM v sobotní kvalifikaci
pro GP (140 cm). Závody pak zakončil tře-
tím místem (VERDI) v nedělní GP. 

Grand Prix byla o poznání těžší než
minule. „Na to, že to jsou národní závody,
tak to stálo vysoko", zhodnotil parkur Aleš
Opatrný.

Celkem pět dvojic dokázalo základní
parkur překonat bez chyby včetně Aleše
Opatrného s VERDI. Jiří Papoušek na
STAKKATA inkasoval 12 bodů.

V rozeskakování předvedl nejrychlejší
a bezchybný čas první startující Thomas
Konle na FBW CONELI. Aleš Opatrný
neriskoval a skončil třetí. K. Návojová

Foto K. Návojová



pozměněn. Předpo-
kládá se, že přiroze-
nou plemenitbou se
budou připouštět
klisny pouze v rámci
NH. Cizí klisny
budou připouštěny
pouze inseminací
čerstvým či mraže-
ným spermatem.
V budoucnu se již
také neuvažuje
o jakýchkoliv akcích,
které by do areálu
hřebčína vpustily cizí
koně.

To znamená, že
je definitivní konec
např. s pořádáním
drezur na ploše před
stájemi a ani při jez-
deckých dnech
nebude žádný cizí
kůň vpuštěn do
hřebčína. S pořada-
telstvím Jezdeckého dne se však počítá
i v roce 2010, ale bude pouze v jednom
termínu.

Stačit bude miliarda
Jednou ze zajímavých informací, které

zazněly z úst ministra bylo, vyslovení část-
ky jedné miliardy Kč, která by byla potřeba
na uvedení hřebčína do stavu odpovídají-
mu objektu takové důležitosti. Vzhledem
k tomu, že se dlouhodobě hovoří o částce
300 milionů Kč, která má být získána pro
NH z Integrovaného operačního programu
(IOP), na otázku Jezdce, zda je reálné
opakovaně čerpat další prostředky
v podobné výši až do roku 2014, kdy by
měl program skončit, ministr odpověděl,
že není schopen předvídat činy svých
nástupců.

S touto diskuzí byla spojena i otázka,
zda bude v roce 2010 vůbec další příleži-
tost k předložení žádosti prostředků IOP.
Ani na tuto otázku nedostali novináři odpo-
věď, jenom zaznělo, že NH se na tuto
alternativu připravuje a veškeré podklady
pro žádost o prostředky IOP jsou zpraco-
vávány tak, aby v případě vyhlášení, byl
NH připraven žádost předložit.

Kolik bylo auditů?
Řada otázek směřovala k vyvrácení

obavy, že změna statutu NH ze státního
podniku na státní příspěvkovou organizaci,
může vést ke ztrátě majetku. Bylo opako-
vaně zdůrazněno, že se žádný prodej
majetku nechystá a že případný odprodej
nepotřebného majetku v příspěvkové
organizaci je naopak výrazně komplikova-
nější. Prodej zdůvodněně nepotřebného
majetku v tomto typu organizace podléhá
kontrole nejenom ministerstva zemědělství
(zřizovatel), ale i ministerstva financí.
Navíc musí být takto uvažovaný přebyteč-
ný majetek přednostně nabídnut jiné státní
organizaci.

Z DOMOVA Z DOMOVA

Kladruby pro turisty.
Setkání s novináři i tisková konference byla pokusem uklidnit mediální kampaň, která se v médiích okolo NH strhla. Směrem k celop-

lošným médiím bylo dobře, že z úst ministra zaznělo deklarativní prohlášení o cennosti starokladrubského chovu. Ve všeobecných pro-
hlášeních však nebylo řečeno nic, co by slibovalo nějaké konkrétní návrhy na řešení nestabilní situace v NH. Některé pokusy o prezen-
taci aktivity současného vedení mohou působit v odborné veřejnosti až úsměvně. Mezi tato deklarativní prohlášení patří např.:
oznámením začleněním NH do České jezdecké federace. Zcela neuvěřitelná je ale  informace o navázání kontaktů s hřebčínem a Špa-
nělskou královskou školou v Jerez de la Frontera, kde by mělo cca sedm zaměstnanců hřebčína prodělat několikatýdenní a opakované
školení pro výcvik ve španělském duchu, s následnými návštěvami španělských odborníků v Kladrubech, bez nároků na honorář. Nebo
zdůraznění dobudování nové porodnice. Tu tvoří stávající, nově vymalovaná stáj, ve které jsou sestaveny čtyři montované boxy, které
nabízejí všechny firmy se stájovým zařízením.

Je dobře, že se zřizovatel i vedení NH k informaci veřejnosti rozhodl. Pozice současného ministra je ale z hlediska budoucnosti zcela
bezproblémová. Všechny dotazy na dlouhodobější koncepce jsou snadno smeteny s tím, že doba jeho úřadování je omezená.

Výhodou ředitele Jana Höcka je lepší schopnost komunikovat s ministerskými úředníky, díky znalosti prostředí z dob působení ve
vysoké pozici státní správy. Na celkovou koncepci budoucího rozvoje hřebčína, která by přesahovala rámec politické životnosti vedení
ministerstva, si zatím musíme počkat. O té jsme se dosud nedozvěděli nic a mezi řádky lze jen vyčíst, že se zatím redukuje na zvýšení
turistické přitažlivosti místa. Cyril Neumann

Ministr zemědělství Jakub Šebesta

Tiskovka v Kladrubech
Ministr zemědělství Jakub Šebesta svo-

lal narychlo na čtvrtek 18. února do
Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem tiskovou konferenci o budoucnosti
hřebčína.

Oprávněně se můžeme domnívat, že
hlavním důvodem svolání této konference
byla výrazná medializace dění v Národním
hřebčíně a iniciativa veřejnosti, která na
základě této medializace propukla.

V hřebčíně se okolo 10.00 hodiny sešla
poměrně velká skupina novinářů a nechy-
běly ani naše nejdůležitější celoplošné
televizní stanice. 

V první části prezentace hřebčína pro-
běhla rychlá prohlídka několika stájí, na
jejímž konci bylo představení nově zřizova-
né porodnice. Návštěvy novinářů a minist-
ra využili hostitelé ke křtu prvního letos
narozeného hříběte, kterému bylo jen
několik hodin. Ministr zemědělství se tak
stal pod dohledem kamer kmotrem nově
narozeného starokladrubského bělouše
linie Sacramoso

Ve druhé části návštěvy byla pro novi-
náře připravena cca 20 minutová projížďka
kočáry, po které následovala samotná tis-
ková konference v císařské jídelně.

Úvodní slovo patřilo ministrovi Jakubovi
Šebestovi, který zdůraznil, že k personál-
ním změnám na čele hřebčína vedla minis-
terstvo nespokojenost s prací předchůdců
Jana Höcka. V jeho osobě spatřuje minis-
terstvo poprvé člověka, který vedle své
odborné erudice vnáší do práce i mana-
žerské schopnosti.

Pozitivním momentem úvodního slova
bylo oznámení, že vláda si je plně vědoma
významu kladrubského hřebčína, který je
nejenom jednou z nejvýznamnějších kul-
turních památek České republiky, ale
jehož význam dalece přerůstá za hranice
naší země.

K následným otázkám byl novinářům
k dispozici vedle ministra zemědělství
i ředitel Národního hřebčína Jan Höck.
Dále pak zástupce krajské veterinární
správy MVDr. Axman a ředitel VÚ meliora-
cí ing. Jiří Hladík, který pro NH zpracovává
komplexní výzkumný úkol pro monitoring
všech aspektů působících na chov staro-
kladrubských koní v NH (rozbory půdy,
podzemních vod apod.).

Drtivá většina dotazů, ale byla vedena
buď na ministra Šebestu nebo na ředitele
Höcka.

Uzávěra je zrušena
Jednou z výjimek bylo oznámení MVDr.

Axmana, že k 15. únoru byla po více jak
dvou letech zrušena veterinární uzávěra
hřebčína. Od tohoto data může NH opět
volně prodávat všechny koně (nejenom
valachy a klisny, jejichž pohyb byl uvolněn
ještě za Jar. Dražana).

Jezdecký den bude
Ředitel Jan Höck však uvedl, že po této

nepříjemné zkušenosti s infekční metriti-
dou bude režim pohybu koní v NH výrazně

V souvislosti s touto diskuzí vznesl Jez-
dec otázku jak je momentálně rozsáhlý
majetek NH. Ředitel v odpovědi stručně
seznámil novináře s majetkem samotného
NH a okolí Kladrub, ale i s majetkem ve
Slatiňanech a Heřmanově Městci a opako-
vaně bylo řečeno, že se žádný prodej
nepřipravuje. Nicméně bylo zdůrazněno,
že jedním z pozůstatků po minulých vede-
ních je i např. neúplná evidence pozemků
v majetku NH. Nicméně v souvislosti s tou-
to diskusí ministr slíbil, že právě dokončo-
vaný audit NH bude celý předložen veřej-
nosti.

Otázka Jezdectví (J. Malinovský) kolik
bylo v minulosti učiněno v NH auditů, kolik
stály a jak to, že nebyla pochybení odhale-
na dříve, se odpovědi nedočkala.

Starokladrubský kůň i nadále
pro ceremoniál

Protože všechny dotazy novinářů byly
věnovány výhradně ekonomickým otáz-
kám, položil na závěr Jezdec otázku ředi-
teli hřebčína o jeho představě budoucího
vývoje ve starokladrubském chovu. Jan
Höck nastínil, že se bude pokračovat ve
staletém směru a preferovat ceremoniální
charakter starokladrubských koní. Otázka
ohledně návratu starokladrubských koní
do státního ceremoniálu byla při jata
s úsměvem.

Konfrontace s exředitelkou
Na tiskové konferenci byla přítomna

jako nezávislá novinářka, bývalá ředitelka
NH ing. Lenka Gotthardová. Na tu se
ihned po skončení tiskové konference vět-
šina novinářů obrátila s otázkami, jak vní-
má výtky, které zazněly. Lenka Gotthardo-
vá popřela, alespoň za dobu své éry,
zmíněné chyby, např.: v evidenci chovu
koní. Jinak se obhajovala především nedo-
statkem financí a neochotou zřizovatele
vyjít potřebám hřebčína vstříc.



kami Carolou Koppel-
mann se 17letým hanno-
veránem LE BO ( Lauri-
es Crusador xx) a Isabell
Werth s perspektivním
9letým EL SANTO NRW
(Ehrentusch), obě se
shodným výsledkem
75,500%. 

Pořadí západoevrop-
ské ligy po závěrečné
kvalifikaci: 1. Edward Gal
- 75, 2. Adelinde Corne-
l issen - 72, 3. Imke
Schellekens-Bartels- 70,
4. Anky van Grunsven -
60, 5. Isabell Werth - 54,
6. Patrik Kittel - 53, 7.
Jeannette Haazen - 50,
8. Matthias Alexander
Rath - 49, 9. Carola Kop-
pelmann - 47, 10. Moni-
ca Theodorescu - 41, 11.
Aat Van Essen - 38, 12.
Jeroen Devroe - 37, 12.
Nathalie Zu Sayn-Witt-
genstein- 37, 14. Tinne
Vilhelmson Silfven - 35,
15. Hubertus Schmidt -
32, 15. Laura Bechtols-
heimer - 32, 17. Hans
Peter Minderhoud - 30,
18. Peter Gmoser - 25,
19. Catherine Haddad -
24, 20. Charlotte Haid-Bondergaard- 22,
20. Marc Peter Spahn - 22

Finále je 25.-27. března v holandském
's-Hertogenbosch.

Skokový Pohár
Nejenom drezura ale i parkury mají ve

Švédsku velkou diváckou podporu. Auto-
rem kurzů na typickém oválném kolbišti byl
o den později švýcarský stavitel Rolf Lüdi.
Jeho trasa byla rozhodně z těch skákatel-
ných, bez nějakých výrazných záludností.
Většina chyb byla na obou kombinacích
a ani čas, až na tři výjimky, nedělal výraz-
nější potíže. Bez chyby šlo optimálních
devět jezdců a dva další překročili časový
limit. Rozeskakování zahájila šarmantní
Luciana Diniz (Por) s 11letým běloušem
WINNINGMOOD (Darco). Po svižné, bez-
chybné jízdě dorazila do cíle za 38,98 sec.
Rychlejší byl druhý na startu, exmistr světa
Dermott Lennon (Irl), s velmi schopným
10letým HALLMARK ELITE. Vymyslel
šikovné zkrácení kurzu, které všichni další
převzali, a ujal se vedení časem 38,52.
Další, mohutně povzbuzovaný publikem,
domácí Jens Fredricson, přišel blízko do
kombinace, ale jeho 12letý obratný hnědák
LUNATIC (Landlord), dokázal z místa oba
skoky bezchybně akrobaticky překonat.
Díky  tomu i ve skvělém čase 38,76 s. Brit-
ský matador Michael Whitaker s 10letým
GIG AMAI (Darco) byl jen o málo pomalej-
ší - 38,98. Světová jednička, Pius Schwizer
(Sui) s 9letou holštýnkou CARLINA (Car-
vallo) jel na jistotu a jeho čas se zastavil
na 39,44. Pak přijela Jessica Kürten (Irl)
s legendární CASTLE FORBES LIBERTI-
NA (Achil - Libero) a stejně jako před měsí-
cem v Lipsku, zbývající konkurenci převál-
covala. Skvěle otočila a všechny skoky
přeletěla v neuvěřitelném tempu za 37,42.
Moc se snažil i Marco Kutscher (Ger)
s opticky neobratným holštýnem CASH
(Carhthago). Jak zdání klame ukázal jeho
čas 38,23, ale na vítězství to nestačilo.
Jeho šéf Ludger Beerbaum (Ger) udělal
chybu v nájezdu na jeden ze závěrečných
skoků a 9letá hannoveránka GOTHA
(Goldfever) zastavila. Pak už nebylo
kam spěchat a vyplynulo z toho 10 trest-
ných bodů. Čisté konto pak neudržel ani
podzimní vítěz z Helsinek a z Osla,
Daniel Etter (Sui) se 14letým PEU
A PEU (Polydor).  

Poslední
drezura 
Po střechu

vyprodaná jede-
n á c t i t i s í c o v á
göteborská Scan-
dinavium Arena
zažila v sobotu
27. února velko-

lepé drezurní představení. Především sest-
rovražedný souboj holandských reprezen-
tantek byl na ostří nože. Podle regulí
Světového poháru, mohou každou národní
federaci reprezentovat ve finále pouze tři
jezdci a v tuto chvíli je mezi prvními sedmi
kvalifikovanými pět Holanďanů… 

V Göteborgu byla suverénní Adelinde
Cornelissen s 13letým ryzákem JERICH
PARZIVAL (Jazz) - 84,400%, která při neú-
časti Totilase nemá v současné Evropě
konkurenci. Její volná jízda je skvěle sesta-
vená a jednotlivé cviky jsou prováděny
s velkou grácií. O prvním místě nebylo
pochyb a svým soupeřům odjela bezmála
o pět procent. Velký den měl domácí Patrik
Kittel s 11letým holandským hřebcem
WATERMILL SCANDIC H.B.C. (Solos
Carex). Podařilo mu vklínit se mezi soupe-
řící Holanďanky, rozhodčí ocenili jeho
sestavu 79,800 %  a diváci to kvitovali vel-
kým aplausem. Nebývale razantní jízdou
se na třetí příčku propracovala Imke Schel-
lekens - Bartels se spolehlivou HUNTER
DOUGLAS SUNRISE ( Singuler Joter) -
79,750%. Smolné čtvrté místo obsadila
Anky Van Grunsven se 13letým hřebcem
IPS PAINTED BLACK (Gribaldi) -
77,250%. To rozhodlo, že při finále bude
startovat pouze v rámcových soutěžích.
Pátý skončil Matthias Alexander Rath
z Německa na 10letém hnědákovi TRIVI-
ANT (Olivi) - 76,400%, před svými krajan-

ZE ZAHRANIČÍZE ZAHRANIČÍ

Zahraniční rubriku sestavil  
Václav K. Dvořák

Jessika Kürten má na svém kontě další vítězství a v žebříčku
západevropské ligy SP vystoupala na 3. příčku

Andelinde Cornelissen (NED) a JERICH
PARZIVAL byli v Göteborgu nejlepší

Göteborg 2010

Foto Kit Houghton

Foto Kit Houghton

Slova vítězky: „Libby je úžasná, je to tyg-
řice a primadona - je neuvěřitelná. Ona je
velká bojovnice, která přesně ví, co má
v rozeskakování dělat. Kdyby byla člověk,
tak je veleúspěšná obchodnice, nebo spor-
tovkyně s mnoha olympijskými medailemi.
Ne já, je to Libertina, kdo vítězí!" složila
hold svému koni Jessica Kürten.

Výsledek: 1. Jessica Kürten - Castle
Forbes Libertina 0/0 37.42; 2. Marco Kuts-
cher - Cash 0/0 38.23; 3. Dermott Lennon -
Hallmark Elite 0/0 38.52; 4. Jens Fredric-
son - Lunatic 0/0 38.76; 5. Michael Whita-
ker - GIG Amai 0/0 38.98; 6. Pius Schwizer
- Carlina 0/0 39.44; 7. Luciana Diniz - Win-
ningmood 0/0 39.78; 8. Daniel Etter - Peu
a Peu 0/4 36.97; 9. Ludger Beerbaum -
Gotha 0/10 55.63; 10. Gerco Schröder -
Eurocommerce New Orleans 1 bod; 11.
Lars Nieberg - Levito 1 bod.

Kompletní výsledky naleznete na
www.goteborghorseshow.com

Poslední kolo je, stejně jako drezurní
finále, 25.-29. března v holandském 's-Her-
togenbosch. Skokové finále bude 14.-18.
dubna v Ženevě.

Stav po 12. kvalifikaci: 1. Marco Kuts-
cher - 81, 2. Pius Schwizer - 77, 3. Jessica
Kürten - 73, 4. Marcus Ehning - 68, 5.
Edwina Alexander - 62, 6. Kevin Staut - 59,
7. Beat Mandli - 57, 8. Eric Van der Vleu-
ten - 57, 9. Philipp Weishaupt - 57, 10.
Patrice Deleveau - 55, 11. Ludger Beer-
baum - 54, 12. Rodrigo Pessoa - 52, 13.
Michael Whitaker - 51, 14. Daniel Etter -
49, 15. Penelope Leprevost - 47, 16. Der-
mott Lennon - 43, 17. Luciana Diniz - 43,
18. Natale Chaiaudani - 43, 19. Steve
Guerdat - 39, 20. Svante Johansson - 39 

Spolkový trenér
pro Emmu

Západoevropská jezdkyně Emma Augier
de Moussac, která startuje za Českou
republiku, má nového trenéra. Stal se jím
Heinrich Herman Engemann, který společ-
ně s Otto Beckerem má na starosti i národ-
ní německý tým. Emma si tak nemohla, v
současném Německu, vybrat zvučnější
jméno. 



REPORTÁŽE SPORT

Cirkusem to začalo, cirkusem to končí
Mám rád články MVDr. Norberta Záliše. Rád čtu jeho knihy i učebnice. Užívám si jeho současný seriál O jezdeckém umění v Jezdec-

tví. Chechtám se nad jeho sarkasmem, který tak často míří do černého. Baví mě jeho bonmoty. Nedávno například ten, že, “Dav se
vždycky mýlí”. Poslední jeho úvaha s názvem Obrana drezurního sportu (Jezdectví 3/2010) však ještě více vybočila nad rámec jeho
autorské originality. Pojmenovala totiž zásadní problém, se kterým se potýká jezdectví celosvětově. Naše domácí, se specifikou přerva-
ných tradic pak dvojnásobně.

Tím problémem je stále větší odklon sportovního (rozumějme soutěžního) jezdectví od klasického (rozumějme školního) jezdectví.
K tomu, že podobné problémy zažívali i naši předkové mohou, posloužit přiíklady z historie. Již na počátku 17. století žehrají jezdečtí
mistři nad tím, jak vynález střelné zbraně zničil základy jezdeckého umění. Od těchto dob museli zastánci klasického jezdectví čelit kon-
frontaci s komerční využitelností svých poznatků. V 19. století dokonce, aby získal popularitu a uznání, předváděl dnes tolik skloňovaný
Baucher, své cviky s koňmi na Champ Elyseés v cirkuse.

A jak je tomu dnes? Na jedné straně stojí jezdectví se svojí intimitou vztahu člověka a koně. Se vzrušující mezidruhovou komunikací,
která nemá v lidském poznání konkurenci a která nepotřebuje pozorovatele. Na druhé je pak soutěž, která je hodnocena v prvé řadě
výsledkem, a která naopak, má-li obstát v konkurenci komerční doby, musí a chce přilákat  zástupy diváků.

Úvaha Norberta Záliše vystihla tento rozpor. A přesto v zemích, kde kontinuita jezdeckého vzdělávání nebyla přerušena, je alespoň
částečně řešen. Jezdci mají možnost volby. Vedle soutěžního jezdectví, jehož výuková schémata jsou v mnohém podobná těm našim,
jsou i jiné možnosti. Na čele vzdělávacího systému soutěžního jezdectví stojí v roli trenérů především úspěšní jezdci .

Vedle toho ale mají zájemci o jezdectví ještě možnost využít i jiných nabídek. Ať již prostřednictvím Zemských škol, či jiných (i profes-
ních) „jezdeckých akademií”. Cílem těchto výuk není prvoplánově vstup na jezdecké kolbiště. Adeptům jezdeckého umění se věnují
odborníci spíše s titulem učitel jízdy.

V našich podmínkách byla veškerá vzdělávací centra již před lety rozvrácena. V současnosti se neorganizovaně snaží různá učiliště,
střední a nyní i vysoká škola tuto mezeru vyplnit. Protože však  ve společnosti není jiná odborná platforma pro jezdectví než Česká jez-
decká federace, většina těchto škol opět kopíruje ve svých osnovách soutěžní jezdectví. A na místě je otázka. Má ČJF, jako sportovní
organizace směřovat veškeré své aktivity pouze k soutěžnímu jezdectví? Anebo má uchopit i onu vzdělávací část nesoutěžního charak-
teru? Článek Norberta Záliše přesně odhaluje mylnost dokola mentorované domněnky, že oba systémy mají stejný cíl. Cyril Neumann

V sobotu 27. února vyvrcholilo v Troja-
novicích finále 1. ročníku Moravského halo-
vého vozatajského poháru hobby soutěží.
V soutěži pony mezi šesti startujícími zvítě-
zil Miroslav Novák - LUNA a LUCAS (Žako
Výškovice), před
Petrem Živníčkem -
ZORAN a ZAFIR
a třetím Pavlem Živ-
níčkem - ZORAN
a ZAFIR (oba JK
Hradec nad Moravi-
cí).

V jednospřeží se
představilo jedenáct
soutěžících a nejlep-
ší výkon předvedl,
Jan Minarčík, který si
zajistil prvá dvě mís-
ta s MAGNÁT
a KOLET (JK Louč-
ka u Nového Jičína),
třetí skončil David
Haitl s XAGENA
(Jezdecké potřeby
Heřmanice).

Ve dvojspřeží bylo
na startu sedm jezd-
ců. Prvenství si zajis-
til Václav Coufalík
s ODETA a VINCEK

Vítěz jednospřežní Jan Minarčík-MAGNÁT (JK Loučka u Nového
Jičína)

Moravský halový vozatajský pohár
(Stáj Coufalík Slavič) před Martinem
Cábem s FIGO a SULTÁN (Sáj Cáb)
a Davidem Haitlem se SACRAMOSO
EURIDICA a SACRAMOSO XAGERA
(Jezdecké potřeby Heřmanice). -jge-

Sportovní 
kalendáfi

Hala
13.3. Albertovec spřežení
14.3. Heroutice ZM-L + pony
14.3. Mikulov ZM-ZL
20.3. Krutěnice ZM-ZL + pony
20.-21.3. Brno-Veveří ZM-S
20.-21.3. Vondrov Z-S
21.3. Heroutice ZM-L + pony
21.3. Opava - Kateřinky Z-L
27.3. Chomutov ZM-L
27.3. Nová Amerika Z-S
27.3. Praha - Cís. ostrov Z-S
27.3. Slatiňany spřežení
27.3. Tetčice D/Z-S
27.3. Trojanovice ZM-ZL
27.3. Všetice Z-L
27.-28.3. Brno - Veveří D/Z-S
27.-28.3. Zduchovice ZM-S
28.3. Hradištko ZL-ST

Převzato z www.cjf.cz

V Neumünsteru TOTILAS
Předposlední drezurní kvalifikaci viděli diváci 21. února v samém

srdci Holštýnska v Neumünsteru. Zdejší hala bohužel nepojme více
než 4 800 diváků a protože byla avizována skvělá konkurence, byly
vstupenky dlouho dopředu vyprodané. Všichni byli především zvěda-
vi na to, jak se bude prezentovat současný drezurní zázrak TOTILAS
(Gribaldi) a on je rozhodně nezklamal. Stejně jako na podzim ve
Sttutgartu, uchvátil vyspělé německé publikum a odstup od všech
jeho soupeřů byl obrovský. V soutěži o druhé místo zvítězila jeho kra-
janka Adelinde Cornelissen s impozantním ryzákem JERICH PARZI-
VAL (Jazz), když o procento porazila domácí premiantku Isabell
Werth se 14letým hannoveránem WARUM NICHT FRH (Weltmeyer).

Výsledek:  1. Moorlands Totilas (Edward Gal) Ned 87.60%; 2.
Jerich Parzival (Adelinde Cornelissen) Ned 82.50%; 3. Warum Nicht
FRH (Isabell Werth) Ger 81.40%; 4. Digby (Nathalie zu Sayn-Witt-
genstein) Den 77.50%; 5, Le Bo (Carola Koppelmann) Ger 76.80%;
6. Nartan (Jeannette Haazen) Ned 75.15%; 7. Triviant (Matthias Ale-
xander Rath) Ger 74.85%; 8. Apollo van het Vijverhof (Jeroen Dev-
roe) Bel 73.60%; 9. Donatha S (Ellen Schulten-Baumer) Ger 72.80%;
Equal 10, Favourit (Tinne Vilhelmson Silfven) Swe 72.10% and Gred-
stegards Casmir (Sune Hansen) Den 72.10%; 12. Edwador (Katarzy-
na Milczarek) Pol 71.85%; 13. Hinnerk TSF (Hubertus Schmidt) Ger
71.80%; 14. Sal (Nuno Palma e Santos) Por 69.15%; 15. Florian
(Pierluigi Sangiorgi) Ita 67.50%. K.V. Dvořák

Edward Gal a  MOORLANDS TOTILAS jsou od ME ve Windsoru bez-
konkurenční.

Foto J. Gebauer

Foto FEI

Redakce Jezdce 
oznamuje změnu adresy. Veškerou
korespondenci žádáme zasílat na: 

Ing. Cyril Neumann 
Zámecký areál Ctěnice 
190 17 Praha 9-Vinoř



SPORT INZERCE

Prodám 
větší množství německých
koní za zajímavou cenu.
PK holst., hann., old., ...
Jedná se o mladé (převáž-
ně) 3leté koně vynikajících
původů (př. po Con Air,
Clearway,...), dále o velmi
kvalitní chovné klisny
a sportovní koně různého
věku a výkonnosti. 
Bližší info na e-mail:
bara.hassova@seznam.cz
nebo tel.: 608 963 425.

Jezdecké potřeby FASSATI 
Vás srdečně zvou na pohodlné nákupy do nově otevře-
né prodejny v Jezdeckém areálu v Jaroměři - Josefově,
Tyršova ul. (na výjezdu směr Třebechovice)
Otevírací doba: 
Po - Pá  10.00 – 17.00 hod., 
So  10.00 – 13.00 hod. 
(po domluvě možno i mimo tuto dobu)
Otevřeno pro naše zákazníky během všech akcí
v našem areálu.
tel.: 608 811 309 (109), 
internet. obchod: http://jezdecke.fassati.cz
Mapa příjezdu na www.paradiso.7x.cz

Svojetice 27.2. spřežení
parkur jednospřeží (8) 1. Bri-
xová (JK Sobotka), 2. Drbohla-
vová (JK Pamela Bylany), 3.
Matouš (JK Sobotka), dvoj-
spřeží (6) 1. Barták T., 2. Bar-
ták T. (JK Barták Nahoruby), 3.
Kohout (JK Denisa Bratronice).

Výsledky Zemský hřebčinec Písek 
Vás srdečně zve na nejbližší akce pro
chovatelskou a jezdeckou veřejnost

Ty byly zahájeny 6. března XI. Jihočeskou přehlíd-
kou plemenných koní 

a pokračují:

● 18. května - Jarní třídění
hřebečků v testačním zaříze-
ní (hříbárna Nový Dvůr
- 10.00 hod)

● 1. června - Základní zkoušky
hřebečků v testačním zaříze-
ní ČT (10.00 hod)

Těšíme se na Vaši návštěvu a více naleznete na
www.zemskyhrebcinecpisek.cz

Volvo nebude
Pořadatelé tří ročníku nejbo-

hatší soutěže ČR Auto Hase
Trophy oznámili, že se téměř jis-
tě v roce 2010 nepodaří další
ročník o atraktivní osobní vůz
značky Volvo uspořádat. Spo-
lečnost Auto Hase  změnila
majitele a nové vedení nemá
o spolupráci s jezdectvím zájem.

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

Manager sportovní stáje koní
Jezdecký areál Zduchovice 

přijme manažera sportovní stáje.
Požadavky

• Vzdělání SŠ nebo VŠ
• Praxe v chovu a plemenitbě sportovních koní
• Zkušenosti s organizováním parkurových závodů
• Dobrá znalost práce na PC (MS Office)
• Aktivní AJ vítána
• Výborné organizační schopnosti
• Časově flexibilní 
• Odolnost vůči stresu - zvládání vysoké-

ho pracovního tempa
• Nekonfliktní osobnost 
• Samostatnost, zodpovědnost, pečlivost
• Řidičský průkaz sk. B,E - aktivní řidič!

Životopis s referencemi z předchozích 
zaměstnání zasílejte emailem na 

info@kone-zduchovice.cz 
k rukám pana Josefa Kohouta.
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Ples v Teplicích
V sobotu 20. února uspořádal JK Bystřany v Teplicích první Jezdecký

ples s vyhlášením nejlepších jezdců severočeské oblasti. Mezi pony to
byla ve všestrannosti Eva Matějčková (JK Rumburk), v drezuře Michaela
Pavlisová (JS u Ryzáčka), ve skocích  dětí 8 - 12 let Ludmila Mráčková
(JK Těchlovice) a 13 - 16 let Viktor Trávníček (JK PZOO Chomutov). 

Ve spřežení pak Pavel Plch (SK Apollon), ve voltiži Dana Truchlyová
(senior) a  Kateřina Dušková (junior) obě z JK PZOO Chomutov. Nejlep-
ším drezurním jezdcem oblasti se stala Miloslava Šlamborová (Stáj Let-
ní stráň), jezdcem všestrannosti Zuzana Bártová (JK Pedra o.s). 

Ve vytrvalosti zvítězila Martina Studničková (JS Vrchovany - Obrok)
a nejlepší juniorkou v endurance byla Tereza Terberová (JS Likoli).

Ve skocích Karolína Větrovská (JS Javorník) mezi dětmi, v mladších
juniorech Jana Cejnarová (JS Javorník), ve starších juniorech Anita
Bačkovská (JK Větrný Ranč Rychnov). První místo mezi seniory získa-
la Veronika Macánová (Tecton s.r.o). Zvláštní cenu za výbornou repre-
zentaci získala voltižní skupina JK PZOO Chomutov a družstvo dětí
z MČR (Bačkovská, Cejnarová, Větrovská, Smrčka) v disciplíně skoky.

Na základě veřejné ankety byla vyhlášena TJ Tatran Ústí nad
Labem pořadatelem roku 2009. Mgr. Petra Svobodová 

Olympijská legrace v Kolesách
Pouze s rozdílem několika hodin od zahájení zimních olympij-

ských her ve Vancouveru vzplál olympijský oheň i při konání SCM
pro všestrannost v Kolesách. Letošní dlouhá zima nabídla všechna
prostranství areálu k zimním sportům. A tak se  napřed jezdilo,
a pak se hrál hokej nebo krasobruslilo.

Účastníci centra se rozdělili do pěti skupin. Každá skupina repre-
zentovala a v duchu tradic i v "národních krojích" prezentovala
nějakou zemi. A tak se v Kolesách nastupovalo pod vlajkami nejen
jezdeckých velmocí jako Německa, Velké Británie, ale i Ruska
a exotických zemí jako Jamajky a Saúdské Arábie. Ačkoliv došlo
i na vyhlášení vítězů, nebylo na těchto hrách poražených. Zvítězil
především smysl pro humor. Militaristé dokázali, že jsou opravdu
všestranní! Bavilo se i početné publikum rodičů a trenérů. Odmě-
nou byly krásné medaile a pohoštění připravené organizátory
SCM. Markéta Kvapilová


