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Jak rozhodne komise âOV?

Předplatné pro rok 2009 696,- Kč (bez Jezdecké ročenky 566,- Kč). 
Číslo účtu 124577389/0800. V.s. 2009

Upozorňujeme všechny odběratele, kteří doposud neuhradili předplatné pro rok 2009, 
že příští číslo bude poslední, které ještě dostanou.

(Pokračování na str. 2)

Jednou z hlavních iniciátorek petice za
podporu Aleše Opatrného je jezdkyně
Natálie Roučková

Rozhodčí komise Českého olympijského
výboru (ČOV) má na stole stížnost Discipli-
nární komise ČJF. Celý případ má nyní na
starosti předseda komise JUDr. Gerhard
Bubník, který celou kauzu posuzuje. Zatím
není rozhodnuto, zda se rozhodčí komise
bude případem zabývat a nevrátí celou věc
ČJF. Jak JEZDCI sdělil prezident ČJF
Jaroslav Pecháček, zatím byl z ČOV pouze
dotázán, zda nařídil postoupení případu
ČOV či nikoliv.

Pokud Rozhodčí komise ČOV případ
vrátí zpět ČJF, bude to prezident považo-
vat za potvrzení verdiktu Zvláštní odvolací
komise. Na ČOV nám potvrdili, že rozhod-
nutí padne v průběhu několika příštích dní.

Aktivní petice
Na podporu Aleše Opatrného vznikla

také petiční akce. O ní jsme informovali
pouze okrajově, protože tato aktivita byla

vzápětí utlumena. To, že je ale stále aktivní
dokazují následující řádky.

Otevřený dopis členům DiK 
Podepsali jsme petici, jsme členy petič-

ního výboru, dovolíme si připomenout o co
v petici šlo: „My, níže podepsaní jezdci
a přátelé jezdeckého sportu prostřednic-
tvím této petice žádáme, aby vedení České
jezdecké federace zrevidovalo rozhodnutí
DiK a snížilo výši trestu Aleše Opatrného
tak, aby neztratil kontinuitu s vrcholovým
jezdeckým sportem.“ 

Ptáme se Vás členové DiKu - proč nás
urážíte? Proč nám zákeřně vkládáte do
úst, že souhlasíme s dopováním koní?
Pouze jsme slušně žádali, aby trest byl
adekvátní. Rádi bychom reagovali na výro-
ky DiK - jmenovitě pana Theimera, Živníč-
ka a Kušky:

- údajná organizace vzpoury: Jsme snad
ve věznici s ostrahou? Nemůžeme vyklá-
dat svobodný názor jako vzpouru. 

- vysvětlení ročního trestu: mysleli jsme,
že ho má za odmítnutí odběru vzorku krve
pro potřeby testování přítomnosti zakáza-
ných látek, ale díky vašemu článku jsme
zjistili, že ze 2/3 byl odsouzen za citujeme:
„podněcování k vzpouře“ (tím asi myslíte
údajné nabádání ostatních jezdců finále
ČSP, které jste odmítli vyslechnout a ozna-
čili je za nedůvěryhodné svědky) a „aro-
ganci“ (tím asi myslíte to, že si dovolil A.O.
přijít v doprovodu právníka na první jednání
DiK )

- urážka manažera skokové komise
pana Václava Drbala - to, že má někdo
odlišný názor než vy a je přesvědčen o jiné
pravdě než vy, neznamená, že je podjatý

- urážka majitelů koní - to, že majitelé
koní obhajují a podporují svého jezdce je
logické 

- to, že má u sebe právníka, protože se
sám neumí tak dobře vyjadřovat, nemůžete
nazývat vydíráním 

- společenská nebezpečnost Aleš Opatr-
ný - to už se snad musíme jen smát, Aleš,
který trénuje zadarmo naši juniorskou
reprezentaci a vždy ochotně každému
poradí ...

Jarin Formandl
zemřel

Neuvěřitelná zpráva se rozeběhla naší jez-
deckou společností 6. února. V ranních hodi-
nách náhle a nečekaně zemřel rozhodčí a spo-
lupracovník JEZDCE a uznávaný odborník na
jezdecká pravidla Jarin Formandl . 

Jaroslav Formandl se narodil 8. listopadu
1935 a na přelomu padesátých a šedesátých
let patřil mezi známé pražské jezdce. Pamětníci
si jej pamatují v sedle koní FEŠNÝ a NITRA,
ale startoval i na legendárním koni Mariána
Kovalevského HOLČINA.

Od sedmdesátých let bylo jeho jméno spojo-
váno především s pravidly jezdeckého sportu.
Je autorem většiny překladů současných pravi-
del a z pozice mezinárodního rozhodčího pečli-
vě sledoval veškeré změny, které k nám od FEI
přicházejí. 

Jaroslav Formandl byl i průkopníkem počíta-
čového zpracování výsledků.

Za jeho celoživotní činnost především na poli
počítačového zpracování výsledků ocenil zpra-
vodaj JEZDEC Jarina Formandla cenou v rámci
výstavy Kůň v Lysé nad Labem v roce 2006.
Příjemné bylo pod jeho vedením i soutěžit.
Jeho přítomnost v roli hlavního rozhodčího zna-
menala vždy bezproblémový, f lexibilně
a moderně ošetřený průběh soutěží. Poslední
rozloučení s Jarinem Formandlem proběhlo ve
čtvrtek 12. února v Praze - Strašnicích.
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Jak rozhodne komise ČOV?
Jsme rádi, že někdo občas vystoupí

z davu a na něco upozorní, ačkoliv Aleše
Opatrného určitě nenapadlo, že za to bude
tak likvidačním způsobem trestán. 

Aleš nedělal z této kauzy mediální brak
jako vy a vše se snažil řešit pouze v rámci
pravidel.

Děkuji Alešovi, že otevřel oči spoustě
lidem, že odkryl neuvěřitelnou síť problé-
mů, které by měla ČJF okamžitě řešit.

Zamyslete se nad tím, o co Vám skuteč-
ně jde. V tuto chvíli už to určitě není ochra-
na a blaho koní. 

Petiční výbor - Jarmila Beranová, Natá-
lie Roučková, Ludvík Janďourek, Daniela
Flejšarová

Opět probuzenou iniciativu petičního
výboru rozdmychal rozhovor členů DiK
v minulém čísle JEZDCE. Ve chvíli pro-
testu členů petičního výboru, ale není
řešení na straně ČJF. Případ doputoval
na ČOV a tam se nyní rozhoduje jak dál.

Vyjádření členů petičního výboru
(petice získala cca 500 podpisů) směšu-
je mnoho nesouvisejících věcí. To, že
majitelé koně podporují jezdce je logic-
ké jen pokud tato podpora nezpochyb-
ňuje ochranu koně. Vyvažovat spole-
čenskou nebezpečnost odmítnutí
antidopingové kontroly osobní angažo-
vaností při trénování reprezentačního
týmu je skutečně až úsměvné.

V jednom má však petiční výbor prav-
du. Celá akce upozornila na dlouhý
seznam chyb v systému. Pokud na konci
této kauzy bude na území České repub-
liky nezpochybnitelně organizovaná
ochrana koní před komerční zběsilostí
soutěžního průmyslu, nebude naše spo-
lečné trápení zbytečné. C.N.

Jak to vidí 
Zdeněk Žert

MVDr. Zdeněk Žert je ve specializova-
né koňské veterinární medicíně uznáva-
nou kapacitou. Po dlouhé roky je profes-
ně spojen s veterinární nemocnicí v Brně.
Jezdecká veřejnost se s ním však setká-
vá i na jezdeckých závodech, ať již jako
s oficiálním činovníkem či jako fanouš-
kem jezdeckého sportu. V redakci JEZD-
CE nás proto překvapil jeho až neuvěři-
telně benevolentní pohled na doping,
který vyjádřil v poslední čísle časopisu
Jezdectví roku 2008. I proto jsme rádi za
jeho příspěvek k diskuzi ve frenštátském
případu.

Je to opravdu morální rozměr
jezdectví? 

V několika posledních měsících se
v hipologických periodikách s oblibou
všichni vyjadřují k dopingové problematice

na našich jezdec-
kých kolbištích
a někteří se více
jiní méně distan-
cují od jednání
našeho reprezen-
tanta Aleše Opa-
trného. Také na
stránkách Jezdce
jsem se setkal
s ne zcela konzi-
stentními názory
na celou záleži-
tost ze strany

šéfredaktora Cyrila Neumanna. Dovolil
jsem si ho zavolat a on mne požádal
o vyjádření.

Své stanovisko k problému se pokusím
formulovat na základě svých třicetiletých
zkušeností z funkce veterinárního lékaře
FEI, do které jsem byl ustanoven Českou
jezdeckou federací. Několik let jsem byl
dokonce kontaktním veterinářem, tedy člo-
věkem odpovědným za komunikaci ve
veterinárních záležitostech mezi ČJF
a FEI. Prodělal jsem několik školení pro
zvěrolékaře v této funkci, a pokud mi to
ČJF umožnila, sledoval jsem po celou
dobu předpisy a dopingové aféry v celé
působnosti Mezinárodní jezdecké federa-
ce. Asi deset let jsem byl odpovědný za
dopingovou politiku Českého žokej klubu,
a přitom jsem se podílel na antidopingo-
vých opatřeních při Velké pardubické stee-
ple-chasse. Byl jsem několikrát zvěroléka-
řem odpovědným za veterinární péči při
reprezentačních výjezdech a nikdy jsem se
do konfliktu pro porušení antidopingových
pravidel nedostal.

Nejsem zastáncem dopingu koní
a nemám žádné problémy s dodržováním
FEI wellfare doktríny. Ve svých léčebných
postupech jsem spíše konzervativní a zatím
jsem se nedostal ani u svých pacientů do
konfliktu s pravidly jezdeckého sportu.

Ke kontrole dopingu je podle mých zku-
šeností třeba přistupovat profesionálně
a velmi důkladně. Při odhalení dopingu
koně totiž dojde k velmi choulostivé situaci.
Jezdec (odpovědná osoba) je vlastně
usvědčován z podvodu pořadatele závodů,
svých soupeřů, veterinárního dozoru i roz-
hodčích soutěže. Odhalení musí být
nezvratitelné, musí být logisticky zajištěno
tak, aby nemohlo být zpochybněno ani
u civilního soudu. Zkušenosti ze soudních
projednávání na celém světě vedly Meziná-
rodní jezdeckou federaci ke striktnímu
požadavku přesného postupu odběru vzor-
ku a zajištění koní během závodů tak, aby
nemohl být výsledek dopingové zkoušky
zpochybněn. Tento postup zahrnuje striktní
zavedení ostrahy stájových objektů během
závodů, téměř sterilní čistotu odběrových
boxů, které musí být na odběr pořadatelem
po celou dobu závodů vyčleněny, zapeče-
těny a hlídány. Personál zajišťující odběr
musí být nestranný, a proto FEI zavedla
Medication kontrol programme (MCP), kte-
rý je dotován ze zvláštního fondu a na pře-
depsaných závodech odběr zajišťují FEI
pověření zvěrolékaři, kteří by neměli být
profesně provázáni s ošetřujícími lékaři
jezdců a koní startujících na závodech.

Aleš Opatrný je již několik let profesio-
nální jezdec, který se ježděním na koni
úspěšně živí. On jediný v předmětné situa-
ci zaujal opravdu profesionální postoj
a podle mého názoru zcela správně odmítl
nechat odebrat vzorky u svého koně a stej-
ný postup doporučil ze mě zcela jedno-
značně pochopitelných důvodů všem ostat-
ním startujícím. Tady nešlo o podněcování
ke vzpouře, jak to mnozí včetně disciplinár-
ní komise označili, ale o zcela legitimní
požadavek dodržení přesného postupu,
který je běžný, profesionálně správný a při
každém odběru neoddiskutovatelný.

Pokud pořadatel nebo představitel fede-
race není schopen zajistit perfektní pod-
mínky odběru, které vyvrátí všechny
pochybnosti o jeho správnosti, tak nemůže
nechat vzorky odebírat. Vystavuje tak insti-
tuce, které reprezentuje zcela nezodpověd-
ně oprávněnému soudnímu stíhání. Discip-
linární komise by měla tedy projednat

a potrestat zákazem činnosti hlavního roz-
hodčího, odebírajícího zvěrolékaře a hlav-
ně sama sebe.

Celou záležitost jsem po zjištění před-
běžných informací ihned po vynesení první-
ho trestu diskutoval s Ing. Milanem Teime-
rem, který je pro mne představitelem
disciplinární komise ČJF. Upozornil jsem
ho na výše uvedené skutečnosti, nicméně
on trval na svém a odůvodňoval to platnos-
tí jakýchsi národních předpisů pro doping
atp. Pro dopingovou kontrolu nemohou
u nás platit jiné předpisy, než platí v celé
mezinárodní federaci. Dobrý příklad nám
poskytli naši dostihoví kolegové. Když se
snažili v České republice ustavit svou
vlastní dopingovou laboratoř, tak jsem jim
říkal, že její zjištění nebudou mít stejně
žádnou váhu. Trvalo asi deset let, než mi
dali za pravdu a začali posílat vzorky do
akreditovaných laboratoří a odebírat je
podle pravidel běžných na dostihových
závodištích.

Chceme-li něco dělat v zájmu i té nejuš-
lechti lejší myšlenky, co by se mohlo
dotknout cti člověka, je nutné to dělat tak,
aby se to nedalo v žádném případě zpo-
chybnit. MVDr. Zdeněk Žert

MVDr. Zdeněk Žert je nezpochybnitel-
ným odborníkem a v problematice se jis-
tě orientuje. Škoda, že jeho názory
nezazněly dříve. Jako spolupracovník
ČJF a dlouholetý veterinář FEI měl již
upozornit na v příspěvku zmiňované
nedostatky národních pravidel. Skuteč-
nost, že na ně poukáže teprve aféra roz-
rostlá do skandálních rozměrů, je alar-
mující.

Speciálně o „striktní” ostraze stájí se
však v žádném materiálu FEI nehovoří.
Ostraha stájí není dávána do souvislosti
s dopingem koní. Dokumenty zdůrazňu-
jí, že ostraha stájí slouží především
k vytvoření klidného prostředí k odpočin-
ku a ošetření koní. Nikde v materiálech
FEI nedostatky v ostraze nesnižují
dopingovou odpovědnost..

Zůstávají tak nedostatky při samot-
ných antidopingových kontrolách
a absenci všeobecného povědomí o tom
co je a co není doping. Ta, jak ukázala
aféra, chybí jak u jezdecké veřejnosti,
tak u zodpovědných osob za regulérnost
závodů na obou stranách soutěžního
života. Jako zásadní se tak jeví příspě-
vek MVDr. Zdeňka Krupila v rubrice Co
bude dál?  C.N.

Krize ČJF
Z časopisu

JEZDEC č. 3/09
a Jezdectví
č. 2/09 jsem se
dozvěděl o po-
stoupení kauzy
Aleše Opatrného
d i s c i p l i n á r n í
komisí (DiK) roz-
hodčí komisi Čes-
kého olympijské-
ho výboru. Lze
se domnívat, že

se DiK pro tento postup rozhodla kvůli
zmírnění sankce Zvláštní odvolací komisí
(ZOK). Můžeme tedy očekávat další roz-
hodnutí v dané věci. Kolikáté již?

Pomineme-li skutečnost, že se celá
záležitost dostává mimo pole ČJF a tím
vytváří v očích ostatních nelichotivý obrá-
zek o ČJF, je zarážející, že k tomuto disku-
tabilnímu kroku se rozhodla DiK.  Právě ta
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se sama (a bohužel nejen zde) dopustila
řady vážných pochybení a prokázala
neznalost Disciplinárního řádu (DŘ).

Musíme si položit základní právnickou
otázku „Qui bono?" (Komu ku prospěchu?)
je toto jednání. Ku prospěchu sportovce,
koní, jezdeckého sportu nebo uražené
ješitnosti některých jednotlivců?

V článku s názvem "Právo v pojetí ČJF"
otištěném v Jezdectví č. 2/09 předkládám
obsáhlý výčet porušení DŘ, kterého se
DiK dopustila vyloučením třech osob z řad
ČJF. Žádné z těchto vyloučení není plat-
né, neboť je v rozporu minimálně s čl. VII,
odst. 2 DŘ. Přestože je toto vyloučení pro-
tiprávní, bude jistě v rámci ČJF účinné,
neboť těmto osobám nebudou prodlouže-
ny příslušné licence, a tak budou fakticky
vyloučeny z aktivit ČJF. Za tento právně
neudržitelný stav odpovídá DiK. Členové
DiK tak místo aby sami dodržovali své
povinnosti, tj. znali DŘ a obecné právní
zásady, ještě vynášejí problémy způsobe-
né z velké části jimi samými, popř. dalšími
orgány ČJF mimo rámec ČJF, a tak
degradují její postavení v rámci sportovní
veřejnosti.

V kauze A. Opatrného selhal především
systém, neboť odběr vzorků pro dopingo-
vou kontrolu je rutinní záležitostí na spor-
tovních podnicích. Vždyť na mezinárodních
závodech to také žádný problém není (a to,
i když jsou pořádány v ČR). Co v daném
případě tedy selhalo? Předně:

- veterinární pravidla a k nim vydaný
metodický pokyn platí už od r. 2002. Přesto
se s dopingovou kontrolou na národních
závodech začalo až nyní.

- dopingovou kontrolou byly zaskočeny
všechny subjekty, tedy rozhodčí na závo-
dech, veterinární služba na závodech, sou-
těžící, výkonný výbor, DiK. A z čeho byly
zaskočeny? Z akce, která by měla být
rutinní.

- v rámci příslušného disciplinárního říze-
ní byly vyneseny již tři různé rozsudky, při-
čemž ve všech byl zřejmě porušen DŘ.
(V prvoinstančním řízení měla být lhůta
pozastavení sportovní činnosti u koně
LECARINO počítána od data předběžného
opatření, v odvolacím řízení mělo být roz-
hodnutí přeneseno na Výkonný výbor,
v následném řízení neměl být členem ZOK
p. Kuška - čl. I, odst. 11 DŘ).

Za této situace je jasné, že pokud se
obviněný obrátí na soud, s největší pravdě-
podobností bude jeho disciplinární trest
zrušen pro zmatečnost.

Je tedy zřejmé, že v ČJF nefungují
některé rutinní postupy. A pokud nastane
takový stav, je to stav krize. K vyřešení této
krize a k obnovení právního stavu v ČJF,
který byl značně zpochybněn posledními
kauzami, je třeba, aby na nejbližší Konfe-
renci:

- byli odvoláni členové DiK (pokud sami
do té doby neodstoupí) a byla zvolena DiK
nová, skýtající větší záruky odbornosti

- byla pozastavena platnost DŘ a byl
založen úkol zpracovat nový DŘ respektují-
cí obecné zásady právního řádu ČR
a postavení ČJF jako zájmové organizace

- byl založen úkol přepracovat Stanovy
ČJF tak, aby respektovaly vývoj v oblasti
členské základny (viz můj článek v Jezdci
č. 2/09). JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Jaroslav Staněk opět nemilosrdně pranýřuje ČJF i DiK. Nejprve vysvětleme odvolání
na čl. DŘ. V prvním, kdy se zastává vyloučených členů zmiňuje čl. VII, odst. 2. Ten
říká, že rozhodnutí disciplinárního orgánu nelze přijmout pokud mu  nepředchází ústní
jednání. Podle vyjádření minimálně jednoho vyloučeného (Jiří Charvát), skutečně toto
jednání neproběhlo.

Ve druhém se odvolává na čl. I, odst. 11. Ten vylučuje z projednávání disciplinárního
přestupku osobu již zúčastněnou projednávání na nižším stupni. Jaroslav Staněk však
neříká, že DŘ se s podjatostí členů vyrovnává po svém. Podle odst. 16 čl. I při zřízení
ZOK losované členy (i ty podjaté) do závěrečného disciplinárního orgánu přímo jmenuje.

V několika bodech se však Jaroslav Staněk mýlí. S dopingovou kontrolou se nezačalo
na národních závodech až v roce 2008. Podle stávajících pravidel probíhaly odběry koní
již mnoho sezón. Téměř výhradně při národních šampionátech. V roce 2008 byly tyto
kontroly poprvé rozšířeny i na další závody. Odběry probíhaly doposud bez protestů
zodpovědných osob. A to i v případě pozitivních nálezů.

Subjekty tak nebyly zaskočeny dopingovou kontrolou, ale neochotou podrobit se anti-
dopingové zkoušce. A teprve tato situace odhalila systémové chyby.

Nejdůležitější je tak závěrečné upozornění na nedokonalost DŘ. Ukazuje se, že DŘ
stojí na základech z dob, kdy jezdectví nebylo tak výrazně profesionalizováno. Poukazu-
je na skutečnost, že vývoj našeho sportu výrazně přerostl vytyčené mantinely, aniž by si
toho zodpovědní všimli. C.N.

Svůj galavečer jezdeckého sportu spojený s plesem koňařů mají za sebou již v jiho-
českém kraji. Konal se 7. února v Českém Krumlově a nejlepším jezdcem kraje byla
vyhlášena mistryně ženské kategorie při skokovém mistrovství ČR 2008 v Mostě Lucie
Poláková (foto).

Idol roku 2008
Stalo se již tradicí vždy na počátku nové

sezóny vzpomenout prostřednictvím anke-
ty Idol jezdeckého sportuna sezónu minu-
lou. Tato anketa nabízí komukoliv možnost
hlasovat pro své favority, jezdce a jezdky-
ně, kteří jsou nějakým způsobem sympatič-
tí, které obdivujeme a kteří se nám líbí.
Anketa je nezisková a probíhá každoročně
on-line na serveru peta.cz

Hostitelem vyhlášení ankety bude opět
Statek Všetice. Ten přivítá účastníky veče-
ra v nové restauraci s příjemnou atmosfé-
rou a ubytováním. Letos bude slavnostní
večer 28. února a na programu kromě
samotné volby Idolů a Sympaťáků jezdec-
kého sportu  bude i živý koncert skupiny
Laura a její tygři. Celým večerem bude pro-
vázet hudebně DJ Jandourek a slovem
Aleš Suchánek.  Na programu je i jezdecký
poker. Začátek celé akce je ve 20.00
hodin.

Volvo AutoHase
Trophy 2008

Přes těžkosti, které přináší současná
světová finanční krize a odliv sponzorů
ze všech odvětví, jezdecký sport nevyjí-
maje,  galavečer Idol jezdeckého spor-
tu bude opět prvním představením vozu
VOLVO C30. Ten bude již potřetí hlavní
cenou ve výjimečné soutěži VOLVO
AUTOHASE TROPHY. Tu se podařilo
pořadatelům ve změněné a jak doufají
atraktivnější podobě udržet a prosadit.
V roce 2009 se o atraktivní výhru bude
jezdit 20. června.

Již podle názvu je zřejmé, že i letos
bude hlavním partnerem společnost Vol-
vo Autohase. Novinkou bude pořadatel
závodů. V této roli se divákům i soutěží-
cím představí zbrusu nový areál i partner
závodů - Opřetický Dvůr. Dalšími věrný-
mi spolupořadateli je Vladimír Malák
a jeho areál ve Všeticích a kosmetická
firma Clinique.

V letošním roce upustili pořadatelé od
kvalifikačních kol a bude se konat pouze
jediný adrenalinový závod (-L**-). Loňské
finále ukázalo, že šanci má vskutku každý.
Výherkyně, teprve 15letá Chiara Szitášová,
za sebou nechala i ostřílené profesionály
a mistry republiky.  Uplatňuje se tak původ-

ní myšlenka tvůrců soutěže - dát šanci zví-
tězit i amatérům.

Pravidelné aktuality a informace budeme
přinášet v dalších číslech časopisu JEZ-
DEC a na www.peta.cz Zde si může kaž-
dý zájemce přečíst i pravidla a podmínky
účast VOLVO AUTOHASE TROPHY 2009. 

Martina Peštová, martina@peta.cz

Sen o medaili žije
Norský jezdec Toni Andre Hansen,

u jehož koně byla během OH zjištěna pří-
tomnost nepovolené látky Capsiacin, podal
proti diskvalifikaci odvolání. V případě že
by uspěl, získalo by Norsko svoji historicky
první jezdeckou olympijskou medaili zpět. 
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Co bude dál?
ní těchto případů jsou
tresty nejpřísnější.

I zde je však často
obtížné hovořit o úmysl-
ném dopingu, protože
přistižené zodpovědné
osoby se k podávání
látek nepřiznají a koně
pachatele neoznačí.
Důkazní řízení při občan-
ských soudech tak bývají
velmi komplikovaná.
I proto se FEI uchýlila
k instituci „zodpovědné
osoby”. Ta za stav koně
odpovídá, i když jí nelze
záměrný doping nijak
dokázat a ve většině pří-
padů se o to nikdo ani
nepokouší.

A ještě zde máme jed-
nu problematickou kategorii a tou je nedovo-
lená praktika. Zde se nejedná o medikaci,
protože zvířatům jsou aplikovány preparáty
vytvořené na bázi jejich vlastních krevních
derivátů. Podle zkušeností i zde může dochá-
zet ke značnému zmírnění bolestivosti. A díky
nedovolené praktice tak může být kůň vysta-
ven větší zátěži, než kterou by měl nemocný
organismus podstoupit. Sem patří např.
i v minulosti často prováděná, ale dnes již
nepřijatelná neuroektomie (přerušení senzi-
tivních nervů v prstu). Tyto praktiky jsou však
téměř neodhalitelné a závisí především na
charakteru osobnosti těch, kteří se jich
dopouštějí.

Tato témata byla již v minulosti dokonale
zpracována a i v ČR proběhly přednášky

Atmosféra okolo dopingové problematiky je
rozjitřená určitě více, než je všem zúčastně-
ným příjemné. Ve svém příspěvku do diskuse
Co bude dál? se proto nechci zabývat samot-
ným případem z Frenštátu pod Radhoštěm.
O něm již bylo řečeno mnoho. Nechci se
zastávat Aleše Opatrného, ale chtěl bych se
zastat všech, kteří mohou být postiženi pozi-
tivním nálezem a přesto se nebude jednat
o doping. Chtěl bych, aby na základě mého
příspěvku došlo k objasnění pohledu na
doping u sportovních koní jako celku.

Na jedné straně antidopingové problemati-
ky jsou pravidla. Na druhé však musí stát
u všech zodpovědných osob tedy nejen
u jezdců a trenérů, ale i u rozhodčích osvěta.

Nejprve je nezbytné pochopit co chceme
kontrolou medikace koní dosáhnout. Záměr-
ně hned v úvodu říkám kontrolou medikace,
protože podle všech zásad by se se slovem
doping mělo velmi šetřit. Na doping je přede-
vším citlivá laická veřejnost. Spojování jaké-
hokoliv sportu s takovými praktikami může
mít dalekosáhlé následky. Zde vidím první
obrovskou chybu právě probíhajícího případu.

Nedovolených medikací je několik stup-
ňů. V prvé řadě jsou to nálezy zbytků vete-
rinárních přípravků - rezidua léčiv. Nálezy
těchto nedovolených látek jsou v drtivé vět-
šině případů vysvětlitelné a nevedou k něja-
kým drastickým postihům. Diskvalifikace
však přichází i v těchto případech. Z těchto
nálezů jsou většinou obviňováni veterináři.
Ve většině případů je však velmi obtížné
přesně určit dobu, ve které dojde k úplné-
mu vyloučení látky z těla koně. Tyto lhůty
bývají velmi rozdílné a závisí na mnoha
okolnostech.

Předcházet nedorozuměním při takových
případech může pečlivé vedení medikační-
ho deníku. Bylo by také vhodné aby při
samotném odběru byl k dispozici formulář,
kde zodpovědná osoba uvede všechny léky,
které kůň v nedávné minulosti dostal.

Druhou skupinou pozitivních nálezů jsou
látky zařazené do skupiny analgetik. Látky
nejčastěji používané při nedovolené medi-
kaci koní, které umožní maximální výkon
koně i při zdravotních problémech utlume-
ním bolesti. Zde je již posuzování přísnější,
ale ani zde se ve všech případech nedá
použít slovo úmyslný doping. I tyto látky se
mohly do těla koně dostat nezaviněně
a obsahuje je i celá řada léčiv.

Poslední a nejzávažněji sankciovanou
skupinou jsou látky přímo ovlivňující
výkonnost. To jsou látky, které již musely
být koni podány či aplikovány zcela záměr-
ně a cíleně, protože nejsou obsaženy v žád-
ných standardně používaných léčivech.
Podávání takových látek je skutečně opovr-
ženíhodné. Byly popsány případy, kdy tyto
preparáty byly podávány koním před dras-
tickými způsoby barování. Kůň pod vlivem
látky absolvuje bolestivý trenink, aniž by ho
to od opakování skoku odradilo. Při odhale-

a semináře, které
celou problematiku
rozkrývaly. Většinou
se týkaly dostihových
odborníků a Česká
hipiatrická společnost
vydala i souhrn před-
nášek odborného
semináře na téma
Doping a antidopingo-
vá kontrola u sportov-
ních a dostihových
koní, který se konal
v dubnu 2005 v Hradci
Králové za přítomnosti
rakouské specialistky
na toto téma, Dr. Con-
stanze Zach.

Myslím, že je
nezbytné, aby podob-
né semináře zorgani-
zovala pro své členy
a funkcionáře i ČJF.
Pomohou lépe pocho-
pit komplikovanou pro-

blematiku nedovolené medikace.
Ruku v ruce s touto osvětou pak může

objektivnímu posuzování jednotlivých přípa-
dů pomoci celá řada praktických zkušeností.
Ty lze získat buď u domácích dostihových
provozů anebo v zahraničí.

V profesionálních dostihových stájích
například platí, že náhodná kontrola nesmí
v prostoru stájí objevit žádný preparát, který
není zanesen v medikačním deníku. 

Poslední moje připomínka již není odbor-
ná. Myslím, že tříčlenné složení Disciplinární
komise není příliš šťastné. K tak závažným
rozhodnutím, jako jsou sankce rozhodující
často o profesní budoucnosti, by mělo svým
názorem přispět minimálně pět členů.

Zdeněk Krupil

MVDr. Zdeněk Krupil je veterinárním
lékařem, který byl na přelomu sedmde-
sátých a osmdesátých let jedním z prv-
ních skutečných specialistů na koně. Od
začátku své profesní kariéry je spojen se
závodištěm ve Velké Chuchli. V součas-
nosti působí v širokém okolí Prahy
i u sportovních koní. Přes 15 let prová-
děl odběry vzorků při dostizích pořáda-
ných ve Velké Chuchli a Pardubicích.
Ani jeho nenechala v klidu diskuse okolo
všech aspektů antidopingových kontrol.

Ohrožené CSIO
V posledním čísle JEZDCE roku 2008

jsme přinesli rozsáhlý rozhovor s organizá-
torem největších mezinárodních závodů
v ČR zástupce společnosti Eurohorse Pro-
motion Luďkem Novotným. V něm  zazně-
lo, že se organizátoři CSIO do konce února
rozhodnou, zda bude CSIO 2009 v Praze
nebo Poděbradech.

V průběhu ledna však hlavní sponzor
většiny jezdeckých projektů posledních let

ČSOB oznámila redukci svých donátor-
ských aktivit. Bohužel na základě auditu
popularity sponzorských projektů bylo jez-
dectví vyřazeno z oblasti zájmu ČSOB.

Společnost Eurohorse Promotion se tak
dostala do nové situace a vyhlásila, že
podle platné smlouvy s ČJF do konce
března oznámí, zda má zájem na prodlou-
žení smlouvy o organizaci CSIO pro další
roky. V případě odstoupení Eurohorse Pro-
motion by tak bylo CSIO 2009 vážně ohro-
ženo.

Hatla marodí.
Náš jezdec všestrannosti číslo jedna a dvojnásobný olympionik Jaroslav Hatla utrpěl na konci února
komplikovanou zlomeninu kotníku, když pomáhal jedné ze svých svěřenkyň s mladým koněm. Sádru
bude mít Jaroslav Hatla nejméně do konce března. Připočteme-li minimálně měsíc rehabilitace je
jasné, že letošní jarní sezóna bude pro společnost Horse Academy Radimovice mírně opožděna.



ZE ZAHRANIČÍ ZE ZAHRANIČÍ

-5-

Dvakrát Světový pohár
Bordeaux

Sedmého února
hostila prostorná
hala v j ihofran-
couzském Borde-
aux, desátou eta-
pu Světového
poháru. Na parku-

ry si pořadatelé pozvali odborníka z nej-
povolanějších, Něm-
ce Franka
Rothenbergera a jistě
udělali dobře. Jeho
parkur v kvalifikaci
Světového  poháru
zcela odpovídal
pokročilé halové
sezóně a velmi dobře
odhali l  přednosti
i nedostatky jednotli-
vých adeptů o pohá-
rové body. Rozeska-
kování, do kterého se
kvalif ikovalo osm
dvojic, bylo strhující
podívanou. Nejlepší
formu prokázal
Holanďan Albert Zoer
s 13letým hnědákem
OKI DOKI (Jodokus),
který zvítězil po ris-
kantní jízdě, bez chy-
by a s nejrychlejším
časem 36,57. Na dru-
hou příčku odsunul
33letého německého reprezentanta Mar-
co Kutschera s impozantním bílým hřeb-
cem CORNET Obolensky (Clinton), kte-
rému v cíli chybělo sedm setin vteřiny -
0/36,64. Chyby na posledním skoku,
musí litovat na třetím místě mistr světa
Jos Lansink s 11letou ryzkou VALENTI-
NA VAN'T HEIKE (Nabab de Reve) -
4/34,59. Stejný skok byl osudný i pro
Holanďana Gerco Schrödera s 15letou
ryzkou EUROCOMMERCE MILANO
(Indorado) 4/34.80. Pátý skončil
v Holandsku působící Fin Mikael Forsten
s 13letým francouzským ryzákem ISAAC
DU JONQUET (Lacken) 4/35,10 a na
šestém místě Švýcar Pius Schwizer
s 13letým hnědákem UNIQUE X (Ulysse
de thurin) 4/36,19. 

Pro Alberta Zoera je tento úspěch jistě
velkou satisfakcí. Když vyhrál počátkem
loňského léta jednu z nejprestižnějších
světových soutěží, Velkou cenu
v Cáchách, stal se rázem jedním z nej-
vážnějších kandidátů na Hong Kongské
zlato. Jenže ošklivý pád dva dny po Cáš-
ském triumfu, při práci s mladým koněm,
zcela rozmetal jeho olympijský sen.
Důsledkem byla dvojnásobná fraktura
nohy a několik šroubů, které stahují
Albertovy kosti dodnes. Při prohlídce par-
kuru stále výrazně kulhá, ale jakmile se
vyhoupne do sedla, žádný handicap není
znát. Albert Zoer v současné době jako
jeden z mála jezdců světové špičky dis-
ponuje vyrovnanou dvojicí skvělých koní,
když velikosti OKI DOKI dorostl i jeho
druhý kůň SAM se kterým vyhrál i zde
v Bordeaux jednu z těžkých soutěží.

Až nečekaným německým triumfem kon-
čila v Bordeaux Velká cena. Zvítězil Marko
Kutscher CASH (Carthago), druhý skončil
Marcus Ehning SANDRO BOY (Sandro)
a třetí Ludger Beerbaum s 12letým bělou-
šem COUPE DE COEUR (Calido).
Výsledky naleznete na 
www.jumpingbordeaux.com

Vigo
Hned další víkend se skokový cirkus pře-

sunul z jižní Francie na severozápad Špa-
nělska, nedaleko portugalských hranic, do
přístavního města Vigo. Parkury stavěl Ave-
lino Rodriguez Miravalles a 5 500 diváků se
těšilo dobrým sportem i výbornými jízdami
domácích reprezentantů. Do rozeskakování
pohárové soutěže se bezchybnými výkony

kvalifikovalo třináct jezdců a čtyřem se
podařilo nechybovat ani zde. Nejrychlejším
z nich byl překvapivě znovu Marko Kuts-
cher s mohutným hol-
štýnem CASH (Cart-
hago) a na druhém
místě skončil k potě-
še publika domácí
favorit Sergio Alvarez
Moya, s 10letým bel-
gickým valachem
WISCONSIN (Darco),
kterému v cíli chybělo
na vítěze půldruhé
vteřiny. Třetí příčku si
zajisti la švédská
amazonka Helena
Lundbäck se skvělou
12letou klisnou
MADICK (Cortez).
Čtvrtý byl další ze
španělských idolů
Rutherford Latham
s 15letým francouz-
ským hřebcem GUA-
RANA CHAMPEIX
(Rivage du Poncel).
Vůbec nejrychlejší
byla Švýcarka Christi-
na Liebherr se
14letým valachem LB
NO MERCY (Libero
H) a jen chyba j i
odsunula na páté
místo, podobně jako
Němce Larse Nieber-
ga, s hanoveránkou
LUCIE (Landadel) na
šesté. Sedmý skončil
Rakušan Thomas
Frühmann  s vesfál-
ským valachem THE
SIXTH SENSE (Zoro
T), osmý Gerco Sch-
röder z Holandska na
15leté klisně EURO-
COMMERCE MILA-

Marko Kutscher s mohutným holštýnem CASH zvítězil ve světo-
vém poháru ve španělském Vigu

NO, devátý byl Ludger Beerbaum s hol-
štýnským hřebcem COUPE DE COER
a desátý  Philipp Weishaupt s 9letou hano-
veránkou SOUVENIR (Stakato).

Marko Kutscher měl radost z dvaceti
pohárových bodů, které ho hodně přiblížily
ke startu v Las Vegas. Tady by chtěl jezdit
Clintonova potomka CORNET Obolensky .
"Ten potřebuje stále ještě získávat zkuše-
nosti z nejtěžších parkurů se zřetelem
šampionátových soutěží. Jen doufám, že
se tam kvalifikuji, ale dosud to není abso-
lutně zaručené a tak pojedu do Göteborgu
i do s Hertogenbosch abych ještě nějaké
body posbíral".

Mít tři koně v rozeskakování Světového
poháru bylo velkým úspěchem pro němec-
kou majitelku Madeleine Winter - Schulze,
které patří nejen vítězný CASH , ale i COU-
PE DE COEUR a SOUVENIR. Všichni ze
stáje, kterou trénuje Ludger Beerbaum.
Výsledky naleznete na 
www.csivigo.com

Pořadí po jedenáctém kole západoev-
ropské ligy Světového poháru: 1) Gerco
Schröder (NED) 69, 2) Edwina Alexander
(AUS) 57, 3) Steve Guerdat (SUI) 51, 4)
Albert Zoer (NED) 50, 5) Rodrigo Pessoa
(BRA) 49, 6) Jos Lansink (BEL) 48, 7) Lars
Nieberg (GER) 47, 8) Rutherford Latham
(ESP) 46, 9) Daniel Etter (SUI) 45, 9) Mika-
el Forsten (FIN) 45, 9) Helena Lundbäck
(SWE) 45, 12) Marcus Ehning (GER) 44
13) Ben Maher (GBR) 43, 14) Ludo Philip-
paerts (BEL) 41, 14) Marco Kutscher
(GER) 41 16) Jessica Kürten (IRE) 40, 17)
Geir Gulliksen (NOR) 39, 17) Thomas
Velin (DEN) 39.

Poslední dvě kvalifikace západoevrop-
ské větve budou 22. února ve švédském
Göteborgu a 22. března v holandském s#
Hertogenbosh. Václav Dvořák
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V sobotu 14. února se již potřetí konaly v
Hřebčíně Albertovec halové závody spřeže-
ní. Zúčastnili se soutěžící jedno, dvoj a čtyř-
spřeží z celé republiky, Slovenska a Pol-
ska. Obdivovatelé tohoto sportu viděli show
s úžasnou atmosférou plných tribun. Ti z
diváků, kteří se již do haly nevešli, mohli
soutěže sledovat v sále hotelu u televizoru.

V soutěži jednospřežní byl mezi čtrnácti
účastníky nejlepší domácí Marek Jirgala s
MAXIMUS P před Janem Minarčíkem s
MAGNET 1 (JK Chovatelů koní Nový Jičín-
Loučka) a Václavem Coufalíkem s VINCEK
(Stáje Coufalík).

Ve dvojspřeží ovládl startovní pole mezi
patnácti kočáry slovenský jezdec z Národ-
ného žrebčína Topolčianky Miroslav

Spřežení v Albertovci
Matúška (MAESTOSO X-32, CONVERSA-
NO VI-35). Druhý skončil Jaroslav Juráň
ml. (SANDY 2, SENZACE 1) ze Stáje Jaro-
slav Juráň-Valentino před albertovským
Markem Jirgalou (FANČA, LAURA 6).

Pět  účastníků se představilo v soutěži
čtyřspřeží. Druhé vítězství putovalo na Slo-
vensko opět zásluhou Miroslava Matúška
(MAESTOSO X-32, CONVERSANO VI-35,
CONVERSANO VI-8, SIGLAVY XI-12). Dru-
hý skončil domácí Ladislav Jirgala (KOLET,
GINA 8, BLOODY MARY, RUBY 1) a třetí
příčka patřila Národnímu hřebčínu Kladruby
n.L. zásluhou Petra Vozába (GSS ECRA-
SEÉ XXXIII-6, GENERALE AVERSA XLIX,
GENERALE ENERGICA II, GENERALE
RIGORA XLIX-7). -jge-

Vítěz soutěže jednospřeží v Albertovci Marek Jirgala - MAXIMUS P (JK Hřebčín Albertovec)

Foto J. Gebauer

Trénování na hony
Česká jezdecká honební společnost

vyslyšela volání JEZDCE a v sezóně 2009
pořádá před jarními hony v Netolicích
a Drahenicích přípravné treninky pro
honební zájemce.

Jejich hlavním účelem je přiblížit tuto
krásnou disciplínu širší veřejnosti a zbavit
jezdce i koně obav z jízdy v terénu a pří-
rodních překážek. Trénink bude zaměřen
na bezpečné překonávání přírodních skoků
a sed jezdce. Na programu budou i zásady
jízdy v houfu a pravidla, kterými se jezdec
při honu musí řídit. 

Poprvé se mohou k treninku vypravit
jezdci 7. března do Kladrub nad Labem.
Sraz účastníků bude před hřebčínem
v 9.30 a začátek tréninku v cca 10.00
hodin a konec v cca 14.00 hod . Trénink
povede rakouský či německý trenér (pře-
klad zajištěn) a Václav Vydra. Krátká teo-
rie, skoková příprava, jízda v houfu. Mož-
nost ustájení není. Poplatek 300,- Kč.
Přihlášky Václav Vydra - vvydra@volny.cz,
tel.: 602 211 680

Druhý trenink bude 28. března na závo-
dišti v Netolicích. I zde je začátek pláno-
ván na 10.00 hodin a trenink bude ukončen
cca v 15.00 hodin. Dopoledne bude věno-
váno teoretii a zkušebním skokům. Po spo-
lečném obědě se účastníci vypraví na sku-
pinovou jízdu po trase tradičního honu.
Trénink povede rakouský či německý trenér
(překlad zajištěn). Možnost ustájení. Popla-
tek 300,-Kč. Přihlášky Josef  Nováček -
novacek@jnovacek.cz, tel.: 603 453 686

Další předpokládaný trénink pořádá 9.
května na Hněvšíně V. Vydra

Nejbližší jarní hony: Netolice: 4. a 6.
dubna - smečka Asbach Foxhounds, Dra-
henice: 8. dubna - smečka p. Splinther
van Everdingen.

Podzimní hony pak plánuje společnost
opět v Drahenicích: 16. - 18. října - smeč-
ka Asbach Foxhounds a tentokrát ještě ve
Všeticích: 7. listopadu - smečka p. Splint-
her van Everdingen.

Sportovní 
kalendáfi

21.2. Praha Císařský ostrov Z-S
7.3. Borová ZM-ZL
7.3. Frenštát pod Radhoštěm Z-L
7.3. Všetice Z
7.3. Praha Císařský ostrov Z-ST
8.3. Frenštát pod Radhoštěm Z-S
14.3. Krutěnice Z-ZL
14.3. Svinčice ZM-S
15.3. Heroutice ZM-L
Převzato z www.cjf.cz

Jezdecká společnost Equinenter, 
která je pořadatelem úspěšných halových parkurových

závodů Lamborghini Praha Parkur Cup 
a Bentley Praha Parkur Cup v Hradištku u Sadské, 

rozšiřuje své pořadatelské aktivity.

V roce 2009 tak vznikla série čtyř halových závodů pod názvem ELITE
TOUR: Lamborghini Praha Parkur Cup - 29. března, Bentley Praha Parkur
Cup - 16. až 18. října, Aston Martin Top 10 Cup - 14. a 15. listopadu a Audi
Christmas Masters - 13. prosince.
Nejbližší akce pomyslně uzavře halovou sezónu v České republice. Je jí dnes již
tradiční Lamborghini Praha Parkur Cup. V rámci jednodenních závodů proběhnou
v neděli 29. března čtyři skokové soutěže od úrovně stupně -ZL- do -ST*-.
Na účastníky opět čekají štědře dotované soutěže a velké množství věcných
cen. Pro letošní sezónu je pro závodníky připraven i výjimečný servis (VIP stan
pro jezdce, turnajové boxy apod.). Pro diváky bude příjemné, že v rámci atrak-
tivity závodů bude počet startů v soutěžích omezen na přibližně 40 dvojic.
V doprovodném programu bude drezurní vystoupení, ukázky barokním stylu
ježdění, možnost jízdy kočárem, vyjížďka na loďce po Labi či v terénu na čtyř-
kolkách. Pro děti nebude chybět jízda na pony. K vidění budou pochopitelně
i luxusní sportovní auta italské výroby značky Lamborghini, kterou v České
republice zastupuje společnost Lamborghini Praha, titulární partner závodů.
Pořadatelé srdečně zvou jezdce i diváky na neděli 29. března do areálu Jez-
decké školy Equus Kinský v Hradištku u Sadské!

Podrobnosti o ELITE TOUR včetně
rozpisů závodů naleznete na

www.equinenter.cz 
(sekce parkurové závody)



12. února oslavil
70. narozeniny
jihočeský chovatel
Václav Holub
z Mutic u Mladé
Vožice.

Mezi jeho cho-
vatelské úspěchy
patří plemenní
hřebci českomo-
ravského belgika -
760 Brutus, 994
Brix a 1060 Bos-
bar 2 nebo klisna
ČT 17/512 Car-
men. Pan Holub
se každoročně
účastní i mladovo-
žické populární Hubertovy jízdy pro staré pány. Zdraví, životní poho-
du a chovatelské úspěchy přejí chovatelé koní z Mladovožicka.

Prodej sena a slámy v kulatých balících
průměr 130 cm. Doprava v okolí Prahy

možná. Tel: 605 263 590Východočeši
hodnotili

Slavnostní vyhodnocení
a ocenění nejlepších sportovců
Východočeské oblasti proběhlo
v sobotu 24. ledna v Kladru-
bech nad Labem.

Za účasti zástupců Králové-
hradeckého i Pardubického
sdružení ČSTV, Rady pardubic-
kého kraje a početné jezdecké
veřejnosti předal předseda VČO
Jiří Černý čestné plakety za
výbornou reprezentaci oblasti
osmi dětem, deseti juniorům,
čtyřem mladým jezdcům a čty-
řem seniorům. Zároveň bylo
uděleno a prezidentem ČJF ing.

Přípravný výbor Královéhra-
deckého kraje pořádá ve
dnech 21. - 22. 2., 14. - 15. 3.,
28. - 29. 3. 2009 soustředění
pod vedením Aloise Starosty
na Nové Americe. Přihlášky
možné na tel.: 603 826 660.

Pozvánka na
soustředění

Vzpomínka 
na Helenu 

Benešovou
Ve věku 87 let zemřela dne

6. února 2009 drezurní jezdky-
ně, trenérka a rozhodčí Helena
Benešová. Jako jezdkyně
dosáhla mnoha mistrovských
titulů a své jezdecké vzdělání
získávala pod vedením drezur-
ních osobností poloviny 20. sto-
letí Jiřího Stříbrného, Františka
Lechnera a Františka Šembery.
Po celý svůj život předávala
své jezdecké zkušenosti nejen
svému synovi, ale i ostatním.
I na jejím trenérském kontě je
tak řada mistrovských titulů. Za
svojí celoživotní práci je držitel-
kou nejvyšších ocenění ČJF.
Do posledního dne jejího života
se živě zajímala o dění v naší
jezdecké společnosti. Poslední
rozloučení se zesnulou se
konalo ve čtvrtek 12. února.

Za Marcelem
Čackým

Ve věku 80 let zemřel dne
20. ledna bývalý českoslo-
venský jezdec a reprezentant
Marcel Čacký. Byl dlouhole-
tým členem pražského JK
Čs. Filmu a na počátku 70.
let 20. století byl v reprezen-
tačním kádru jezdců vše-
strannosti pro OH v Mnicho-
vě. Ta se z polit ických
důvodů nekonala a byla
obrovskou ranou jezdectví
v tehdejším normalizovaném
Československu po okupaci
v roce 1968.

Marcel Čacký pak stál
u několika ročníků v té době
nejprestižnějších mezinárod-
ních závodů Cena Čs. Filmu,
které vrcholily Velkou cenou
ve stylu Derby.  Na sklonku
svého života ještě trénoval
začínající jezdce v jezdeckém
středisku v Praze - Bohnicích
a vydal i útlou knížku O ježdě-
ní na koni. Rozloučení s Mar-
celem Čackým se konalo
28. ledna v Praze - Olšanech.

Žofín na
poslední chvíli

Dva týdny před galavečerem
Koně na Žofíně zbývá pouhých
60 volných vstupenek k sezení.
Pokud tedy nechcete na této
prestižní společenské akci chy-
bět, měli byste si svá místa
rezervovat co nejdříve. Posled-
ním termínem objednávek pro
zaslání vstupenek poštou je
pátek 27. února. Osobně si
vstupenky můžete zakoupit až
do 6. března v redakci časopi-
su Jezdectví na adrese Křižíko-
va 35, Praha 8 (cca 500 metrů
od metra Florenc). Organizátoři
však doporučují domluvit si ter-
mín vyzvednutí s předstihem na
tel.: 221 863 301 (paní Vosát-
ková). Vstupenky bez umístění
budou v prodeji také na recepci
u vstupu do paláce Žofín v den
konání galavečera - 7. března
od 17.30 do 19.00 hodin.

Třikrát 
Trojanovice

TJ JK Trojanovice a Stáj
SKL Trojanovice mají před
sebou pořadatelský březen.
První akce je na programu
v neděli 8. března ve frenštát-
ské hale. V sobotu 7. se zde
bude konat tradiční Pohár žen
a neděle pak bude patřit 6. roč-
níku pony soutěží právě pod
taktovkou JK Trojanovice.

O týden později 14. března,
již v trojanovické hale, bude na
programu II.ročník hobby voza-
tajských soutěží s jedno, dvoj
a čtyřspřežími.

A do třetice v sobotu 28. bře-
zna to budou 2. jarní halové
závody pro pony i koně. Rozpi-
sy najdete na:
www.konetrojanovice.estranky.cz

Komise vytrvalosti oznamuje,
že oficiální web vytrvalostního
sportu byl přesunut na adresu:
www.vytrvalost.com

Endurance na
nové adrese

Jaroslavem Pecháčkem předá-
no 10 bronzových a dva stříbrné
sportovní odznaky. 

Vyhodnocení pokračovalo
společenským večerem. VV
VČO pořádal vyhodnocení
podruhé a podle ohlasu
a zájmu se zdá , že by se tato
akce mohla stát pro východo-
čechy tradicí.

Seznam vyhodnocených
sportovců najdete ve Zpravo-
daji VČO č. 8/ 2008 na
www.vco-cjf.cz

Foto Z. Buráňová

Firma Ledecký nabízí velkoobjemový 
sklápěcí vozík pro stájníky

● objem korby 300 l 
● snadno ovladatelný i jed-

nou rukou díky pevnému
rámu

● snadné vyložení nákladu
pomocí sklápěcí korby
s uchem

● náklad nevypadává díky
vysokým bočním stranám

● kola jsou vyrobena z tvr-
dé gumy, a proto je vhod-
ný i do špatného terénu
a bahna

● vhodný pro přepravu
sena, slámy, pilin a hnoje

Naše zakázková 
kovovýroba dále nabízí

výrobu vnitřních 
i venkovních boxů, 
vrat, přístřešků atd.

Jsme pružní a máme
dobré ceny. 

Kontakt: 
info@kovoledecky.cz

tel.:326 911 109 
fax.: 326 911 568

V úterý 17. února zemřel ve věku 66 let
drezurní rozhodčí a trenér Jan Holcbecher.
Celoživotně byl svázán se západočeským
krajeme a Karlovými Vary. Zde v roce
1953 zahájil i svoji jezdeckou kariéru a až
do roku 1977 startoval ve skokových sou-
těžích a soutěžích všestrannosti. Na koni
ŽLUTÝ KVĚT pak pokračoval na drezur-
ním obdélníku. V letech 1980, 1981
a 1983 získal v drezuře třikrát mistrovský

titul Československa. Závodní činnost ukončil v roce 1996 a od té
doby jsme ho vídali v roli trenéra a především rozhodčího. Rozlou-
čení s J. Holcbecherem se koná 20. února ve 13.00 hod. v karlo-
varském krematoriu na Růžovém vrchu.
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