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V Národním domě na Vinohradech se konal
galavečer Českéjezdecké federace. Sportovci, trenéři
a funkcionáři projednou vyměnili jezdecké rajtky za
elegantní plesové úbory. A oceňovali se nejúspěšnější
jezdci a také koně ve všech disciplínách, které tento
sportovní svaz zastřešuje.

Zaplněný Majakovského
sál tak sledoval, jak si pro
trofeje přišli jezdci růz-
ných věkových kategorií,
kteří v roce 2017 závodili

ve vytrvalosti, reiningu, voltiži, spře-
žení, všestrannosti, drezuře a také
v parkurovém skákání. Parkurovým
jezdcem roku se stal dlouhodobě
nejúspěšnější matador reprezentace
Aleš Opatrný. "Hlavním cílem pro
letošní rok je účastnit se Champions
Tour a kvalifikovat se do finále, kte-
ré se bude konat v prosinci v Praze.

A ještě v americkém Tryonu se koná
mistrovství světa, kde bych se také
rád dobře umístil," odhalil své plány
do budoucna.

TĚší SE NA CHAMPIONS LEAGUE
Na akci pochopitelně nemohla chy-
bět prezidentka České jezdecké fede-
race Olga Plachá. Bývalá závodnice
překvapila' tím, že si naposledy za-
skákala na koni před týdnem. "Po-
řád se snažím jezdit, a i když už
nezávodím, nějaký malý skok stálé
zvládnu," prozradila s tím, že se těší

na to, jak Praha uvidí světovou par-
kurovou špičku na závodech Global
Champions League, což také admini-
strativně podpořila. Jedinou, kdo ke
koním neměl toho večera tolik vřelý
vztah jako zbytek osazenstva, byla
moderátorka celé akce Jolana Vol-
dánová. "Mám k nim samozřejmě
velký respekt. Na předávání cen mě
okouzlila atmosféra sportovců, kteří
jsou profesně do něčeho zahledění,
pro mě bylo fascinující a hezké ten
svět objevovat a nahlížet do něj spolu
s nimi."
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Firma čelí žalobám kvůli cílenému zpomalování mobilů.
A brzy prý zruší řadu před raženého iPhonu X.
Přejede Apple konkurence? Nebo je věčný?
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Sponzoři dostali
seznam zakázaných
slov. Jsou mezi ni
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HOkejový Skybox Cup. Dvanáctého
ročníku turnaje, který 02 arena

oruonlzute pro své klienty a partnery,
letos zúčastnilo deset týmů včetně
domácího Bestsportu, Kooperatlvy,

Metrostavu, České podnikatelské
nnli,Hnvnv (ČPP) nebo Kaprainu. V turnaji

zvíteziltým Pro-Hockey, Ioni vítězná
•• ČPPse probojovala do semifinále.

je kapitán jejího hokejového týmu
šéf firmy Jaroslav Besperál.
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Czech Made pOjišťovna. Česká
průmyslová zdravotní pojlšťovna
opět obdržela osvědčení k užívání
značky kvality Czech Made. Ocenění
má jako jediná zdravotní pOjišťovna
a obhajuje ho od roku 2001. Značku
vydává program Česká kvalita na podporu
kvalitních výrobků a služeb, jenž ""-
je garantován vládou České republiky.

Baskelbalový pohár. Slavnostní slosování semifinalls;;ti:ů~:;ill~íl,d
basketbalového poháru Hyundal Final4 se uskutečnilo v pátek 2.
v sídle generálního partnera soutěže, společnosti Hyundai. Zúčastnili
se ho (zleva) ředitel komunikace Hyundai Motor Czech Daniel
prezident České basketbalové federace (ČBF) Miroslav Jansta ~
a ředitel marketingu ČBFMartin Drábek. Automobilka se zároveň
postarala o extra motivaci všech týmů, a to odměnou sto tisíc
pro vítěze soutěže.



KRESLíŘ RYCHLÝCH šípů ~ -~-
MARKO ČERMÁK

KRIZOVÁ DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
HELENA VRBKOVÁ

Proč si ho vybral Foglar a proč má rád Bratrstvo kočičí pracky? Jak na školách řeší úmrtí, nezvladatelné chování nebo předčasný sex?
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Při galavečeru České
jezdecké federace

střežili vchod do
Národního domu
členové jízdního

oddílu městské
policie na koních.

Koněja ojedničky
Kdyby před Národním domem v Praze na Vinohradech nestáli v sobotu
27. ledna policejní koně, nenapadlo by nikoho, že se tu koná galavečer
České jezdecké federace. Sportovci, trenéři a funkcionáři vyměnili
jezdecké rajtky za elegantní plesové úbory.
text: Milan Ležák ml. / foto: Jan Nebřenský

a galavečeru Česká jezdecká
federace (ČJF) ocenila nej-
úspěšnější jezdce a koně ve
všech disciplínách, které ten-

to svaz zastřešuje. Zaplněný Majakov-
ského sál sledoval, jak si pro trofeje při-
šli jezdci různých věkových kategorií,
kteří v roce 2017 závodili ve vytrvalos-
ti, reiningu, voltiži, spřežení, všestran-
nosti, drezuře a v parkurovém skákání.

Parkurovým jezdcem roku se stal dlou-
hodobě nejúspěšnější matador reprezen-
tace Aleš Opatrný. "Hlavním cílem pro
letošní rok je účast na Champions Tour
a kvalifikace do finále, které se bude konat
v prosinci v Praze. I v americkém Tryonu
se uskuteční mistrovství světa, tam bych
se také rád dobře umístil," odhalil plány.
Kdyby se Aleš Opatrný věnoval kolektiv-
ním sportům, patřil by ke známým a pa-
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třičně oceňovaným sportovcům. Nelituje?
"Ne. avíc parkur se dá dělat i v letech,
kdy fotbalisté a hokejisté končí. Teď to
dokázal Brit ick Skelton, který v osma-
padesáti vyhrál zlatou olympijskou me-
daili," svěřil se šestatřicetiletý jezdec. Do
sportovního důchodu se tedy nechystá.
Kolik času věnuje tréninku? "Celé dny;
žiju od stájí asi padesát metrů, což je vý-
hoda. Třeba jsou-li koně neklidní a pro-
lomí ohradu, jako se už stalo ... "

Smůlu jsme si už vybrali
Ve voltiži byla oceněna talentovaná Tere-
za Czyžová, která na koních iezdí od čtyř
roků. V sedmi letech ji kamarádky při-
vedly k disciplíně. erá bý
jako gymnastika a ec
jsem ráda gymnasů
k sobě," naznačila s

usilovat o dobré umístění na mistrovství
Evropy. "Pro mě by bylo veliké štěstí,
kdybych se dostala mezi deset nejlepších,"
prozradila. Na otázku, zda jsou rodiče
smířeni, že jezdí na hřbetech koní jako
indián, uvedla: "Mají o mě strach, necho-
dí se proto dívat ani na tréninky."

Anastasja Vištalová patří k našim nej-
úspěšnějším závodnicím v paradrezuře
a na přebírání cen s nadhledem zhodno-
tila své loňské výkony. "Byl to pro mě
hektický rok; měnily se paradrezurní
úlohy a my začali vychytávat, co by roz-
hodčí chtěli v těch nových vidět. Doufám,
že rok 2018 bude povedenější, protože na
všech minulých mezinárodních závodech
se mi přihodil nějaký incident; vyplašení
koně, případně že jsem byla upozorněna,
že mám nepovolenou pomůcku, a doda-
tečně se zjistilo, že je povolena ... Doufám,



OCENĚNí. Parkurový jezdec roku Aleš Opatrný by si rád vzal příklad z Nicka Skeltona, který získal zlatou olympijskou medaili v osmapadesáti letech.
Vpravo prezidentka jezdecké federace Olga Plachá ocenila dlouholetou generální sekretářku Antonii Pellarovou.

že jsme si smůlu vybrali a do sezony
vstoupíme s novým elánem."

Jezdit na poušti je krása
Ve vytrvalosti byla oceněna Tereza Ter-
berová, která se účastní stodvacetikílomet-
rových závodů v Dubaji. "Jezdit na
poušti je krásné, ale obtížné. Člověk má
tendenci ji obdivovat a zapomíná, že je
tam kvůli závodění. Chvíli se boří do
písku a vzápětí zjistí, že cválá po asfaltu,
přitom kůň na to není zvyklý. Níkdy ne-
viděl pouštní písek," vysvětluje s tím, že
jednodušší je koně si v Emirátech vypůjčit,
ale ... "Nevýhodou je, že o něm nic nevím,
sednu na něj a poznávám ho až na trati."
Ty závody jsou pro dívku velkou školou.
Koně doprovázejí stovky automobilů
a kamer, lítá tam prach, písek a bahno. "Až
Arabové mě naučili, že není důležité vy-
hrávat. Stačí se účastnit a porozumět, na
co kůň má," doplňuje jezdkyně. I v pozi-
cích kolem padesátého místa Tereza bojo-
vala o lepší umístění. "Co se změní, jestli
budete lepší o čtyři místa? Pokud jste
v čele, má smysl finíšovat, ale jinak to
prostě dokončíte pomalu." Ono pomalu

znamená rychlost kolem dvaceti kilomet-
rů v hodině a to je stále dost, jede se
v cvalu. Tereza - dcera Heleny Terberové
- má tři sestry, a co pamatuje, běhala po
tratích s lahví v ruce, chladila sestry i ma-
minku a pletla se koním pod nohy. V je-
denácti závodila. Dřív trénovaly všechny
čtyři dámy, teď se sejdou pouze na pravi-
delné vánoční vyjížďce.

I v kategorii všestrannost oceněný
jezdec roku Miloslav Příhoda začínal na
koni od nejútlejšího dětství: ;,Pocházím
z jezdecké rodiny a dá se říci, že jsem se
na koni narodil. Co mi rodiče vyprávěli,
poprvé jsem se ocitl v sedle ve třech
měsících." Jeho snem je, aby jezdecký
sport získal větší popularitu. "Neříkám
jako hokej nebo fotbal, ale jako bíatlon,
o tom před třiceti lety nikdo nevěděl,
a dnes patří ke sledovaným sportovním
disciplínám."

Těší se na Champions League
Na akci nechyběla Olga Plachá, prezi-
dentka České jezdecké federace. Bývalá
závodnice překvapila sdělením, že napo-
sledy skákala na koni před týdnem. "Dál

se snažím jezdit, a i když už nezávodím,
malý skok zvládnu," žertuje. Prezidentka
ČJF se těší, že Praha uvidí světovou
parkurovou špičku na závodech Global
Champions League, což i podpořila.

Čím si vysvětluje, že jezdectví předčí
společnost v tom, že se v něm angažuje
tolik žen a i nejvýše postavenou osobou
je ona - prezidentka? "Je to vztahem ke
zvířatům. Základnu tvoří hodně děvčat,
která zůstávají v trenérských funkcích,
i když už sama nejezdí. Poté se dostávají
i do řídících postů v oblastech a nakonec
i do té nejvyšší," vysvětluje. Prezídentka
na galavečeru ocenila mimo jiné Antonii
Pellarovou, dlouholetou generální sekre-
tářku federace, která na koních už nejezdí,
ale dál se pohybuje v jejich blízkosti.
"Výjimečný kůň? Nebyl výjimečný, ale
můj ... S ním jsem pracovala jako zootech-
nička a pak si ho nechala. Prožil se mnou
celý život," vzpomíná Antonie Pellarová,
jíž se nelíbí v jezdectví uspěchanost, ne-
ochota se učit, touha jen závodit a o koně
se nestarat. "Vadí mi jeho komercializace,
což ale vyplývá z toho, jaká je společnost,"
krčí rameny. ti





něna Tereza Terberová, která
se pravidelně účastní stodva-
cetikilometrových závodů
v Dubaji. "Jezdit na poušti
je strašně krásné a také ob-
tížné, protože máte tendenci
se jí jenom obdivovat, ale vy
tam jste kvůli závodění. Chví-
li se boříte do písku a vzápětí
zjistíte, že cváláte po asfaltu,
přitom kůň na to není zvyklý.
Nikdy nevíděl pouštní písek.
Ažteprve Arabové mě naučili,
že není důležité vyhrávat. Sta-
čí se zúčastnit a porozumět
tomu, na co kůň má."

Ve voltiži byla oceněna ta-
lentovaná Tereza Czyžová,
která na koních jezdí od čtyř
let. V sedmi letech ji kama-
rádky přivedly k disciplíně,
která bývá popisována jako
gymnastika a tanec na koni.
"Měla jsem ráda gymnasti-

ku a koně, tak si to
k sobě sedlo." Taktéž
v kategorii všestran-
nost oceněný jezdec
roku Miloslav Přího-
da začínal na koni od
nejútlejšího dětství.
"Jelikož pocházím
z jezdecké rodiny,
dá se říci, že jsem
se na koni narodil.

::=--....... Co mi rodiče vy-
právěli, poprvé jsem se ocitl
v sedle ve třech měsících."
Anastasja Vištalová zase patří
k našim nejúspěšnějším zá-
vodnicím v paradrezuře a na
přebírání cen zhodnotila své
výkony v roce 2017. "Byl to
pro mě velmi hektický rok,
protože se měnily paradre-
zurní úlohy, a my jsme zača-
li vychytávat, co by rozhodčí
chtěli vidět v těchto nových
úlohách. Doufám, že rok
2018 bude povedeněj-
ší, protože na všech
mezinárodnich zá-
vodech se přiho-
dil nějaký vtipný
incident," usmívá
se závodnice. Ve
vytrvalosti byla oce-

Těší se na špičku parkuru
Na akci pochopitelně ne-

mohla chybět prezidentka
České jezdecké federace Olga
Plachá. Bývalá závodnice nás
překvapila tím, že si napo-
sledy zaskákala na koni před
týdnem. "Pořád se snažím
jezdit, a i když už nezávodím,
nějaký malý skok stále zvlád-
nu." Olga se těší na to, že Pra-
ha uvidí světovou parkurovou
špičku na závodech Global
Champions League, což také
administrativně podpořila.
Čím si vysvětluje to, že jez-
dectví je napřed před celou
společností, kdy se v něm an-
gažuje tolik žen a koneckonců
i nejvýše postavenou osobou
je prezidentka? "Myslím, žeje
to vztahem ke zvířatům. Naši
základnu tvoří hodně děvčat,
která zůstávají v trenérských
funkcích, když už sama nejez-
dí, a pak se dostávají do funk-
cí na oblasti a nakonec i do té
nejvyšší," vysvětlila s úsmě-
vem.

Jediným, kdo ke koním
nemá vztah, byla moderátor-
ka večera Jolana Voldánová.
"Mám k nim samozřejmě vel-
ký respekt. Na předávání cen

mě okouzlila atmosféra
kteří jsou

protesně do něče-
ho zahledění, pro
mě bylo fascinují-
cí a hezké ten svět
objevovat a na-
hlížet do něj spolu

s nimi."

Na galavečeru
Česká jezdecká
federace oceni-

la nejúspěšnější jezdce
a koně ve všech disciplí-
nách, které tento spor-
tovní svaz zastřešuje.
Zaplněný Majakovského
sál tak sledoval,jak si pro
trofeje přišli jezdci růz-
ných věkových kategorií,
kteří v roce 2017 závodili
ve vytrvalosti, reiningu,
voltiži, spřežení, všestrannos-
ti, drezuře a v parkurovém
skákání.

Rozdávali ocenění

nančně oceňovaným sportov-
cům. Nelitoval toho někdy?
"Myslím si, že ne, parkur se dá
dělat i v letech, kdy fotbalisté
a hokejisté dávno končí. Teď
to dokázal Brit Nick Skelton,
který v osmapadesáti letech
vyhrál zlatou olympijskou
medaili," prozradil šestatřice-
tiletý jezdec.

Na koni od dětství

Parkurovým jezdcem roku
se stal dlouhodobě nejúspěš-
nější matador reprezentace
Aleš Opatrný. "Hlavním cí-
lem pro letošní rok je účastnit
se Champions Tour a kvali-
fikovat se do finále, které se
bude konat v prosinci v Praze.
A ještě v americkém Tryonu
se koná mistrovství světa, kde
bych se také rád dobře umís-
til," odhalil své plány. Kdyby
se Aleš věnoval kolektivním
sportům, patřil by k velmi
známým a také patřičně fi-



Proč jsou české hory Rozhádaná ČSSD.
dražší než zájezd k moři Kdo koho nesnáší?

Oas Auto
Testováno
na opicíc

Plynové komory
21. století šokovaly

svět. Volkswagen
v nich mučil zvířata.
Ustojí automobilka,

pod kterou spadají také
Škoda, Sea či Audi,
další obří skandál?



Potlesk
pro hvězdy jezdectví
Nejúspěšnější tuzemští jezdci a' koně uplynulé sezony byli oceněni
při slavnostním galavečeru České jezdecké federace. Ceremoniál
proběhl v pražském Národním domě na Vinohradech.

Pro trofeje si přišli jezdci různých vě-
kových kategorií, kteří v roce 2017

závodili ve vytrvalosti, reiningu, voltiži,
spřežení, všestrannosti, drezuře a v par-
kurovém skákání. Tedy disciplínách,
které Česká jezdecká federace (ČJF) za-
střešuje. Vyhlášeni byli rovněž nejúspěš-
nější koně.

••. TROFEJ pro jezdce roku v parkurovém
skákání převzal Aleš Opatrný..

Ve stále populárnějším parkurovém
skákání se stal jezdcem roku dlouho-
době úspěšný Aleš Opatrný. V loň-
ské sezoně mimo jiné zvítězil na pres-
tižní Grand Prix Světového poháru při
CSI3*W Olomouc. "Trénuji skoro celé
dny. Prakticky neexistují víkendy nebo
svátky. Bydlím přímo v jezdeckém are-
álu, padesát metrů od stájí. Nikdy jsem
ale nelitoval, že jsem si tento sport vy-
bral," uvedl reprezentační matador pro
TÝDEN. Vkategorii mladých jezdců získala
titul Jezdkyně roku jeho stájová kolegyně
z Czech Equestrian Teamu Anna Kell-
nerová. Nejlepším parkurovým koněm
byl vyhlášen hřebec Cento Lano, jenž

tvoří spolu se svým jezdcem Ondřejem
Zvárou jeden z pilířů parkurové repre-
zentace.

Zasloužený potlesk sklidil také Mi-
loslav Příhoda, který byl mezi seniory
vyhlášen nejúspěšnějším jezdcem ve
všestrannosti, jež patří s drezurou a par-
kurem mezi olympijské jezdecké disci-
plíny. "Pocházím z jezdecké rodiny a dá
se říct, že jsem se na koni narodil. Co vím
od rodičů, poprvé jsem na něm seděl asi
ve třech měsících," uvedl se smíchem Pří-
hoda a prozradil jedno ze svých přání:
"Strašně se mně líbí biatlon, který u nás
nebyl tak známý, ale dnes je ohromně po-
pulární. Přál bych si, aby jezdecký sport
byl jednou také tak úspěšný."

Celoživotní láska
Oceněna byla rovněž Antonie Pellarová,
která řadu let pracovala na postu generál-
ního sekretáře ČJF. Mimo jiné stála u po-
revolučního přerodu Českého jezdeckého
svazu na federaci fungující v dnešní po-
době. Z rukou prezidentky ČJF Olgy Pla-
ché převzala Cenu prezidenta České jez-
decké federace za mimořádný přínos pro
rozvoj jezdeckého sportu v ČR. "Jejím
významným přínosem je rozhodně Pře-
hled o sportovních koních, který zpraco-
vává i v současné době. Tento materiál
oceňují nejen majitelé a chovatelé koní,
ale i celá jezdecká veřejnost," vyzdvihla
práci Pellarové prezidentka.

Pellarová se koním věnovala odma-
lička. Nejprve na statku, kde pracovala
její maminka, později jako zootechnička
a od sedmdesátých let ve Výzkumné sta-
nici pro chov koní ve Slatiňanech. S teh-
dejším Českým jezdeckým svazem začala
spolupracovat v roce 1983. "Mě ta práce
nesmírně bavila a opravdu mě naplňo-
vala. Jezdecký svět mi přinesl mnoho
krásných zážitků s koňmi, spoustu hez-
kého v klubovém životě. A čeho si velmi
cením: získala jsem celoživotní přátele
a šťastné manželství," zavzpomínala
Pellarová. -sel-_

• ZÁPISNíK MODERNíHO FOTRA

ZLOČIN A TREST
Při výchově dětí je důležité těm pachol-
kům nejen dávat lásku, ale taky je umět
správně potrestat. Člověk to nedělá rád,
ale někdy to je potřeba. Pokud se chystáte
potomka vytrestat, jed-
nejte s rozmyslem. Ne-
smíte to dělat v afektu,
je třeba si všechno dů-
kladně promyslet.

Tojsme takhle
jeli se synem v autě.
Chvíli pozoroval
dění venku skrz okénko, načež ho ote-
vřel. Bylo pod nulou a venku sněžilo.

"Jsi normální? Zavři to okno!" za-
řval jsem na něho, kdyžjsem si uvě-
domil, že mi je vlastně zima, začí-
nám být pokrytý jinovatkou a do
auta se nám stahují tučňáci.

"Toje dobrý," klackovitě odsekl jako ten
největší mazák, který to má v paži, a ještě
si do toho otevřeného okénka opřel ruku.

"Zavři to, nebo tě přerazím," vý-
hrůžně jsem zakřičel, až se zatřásly ram-
pouchy, které nám visely ze sedaček.

"Já nechci," zadupalo dítě mou
snahu o nějaký ten respekt. To byl vr-
chol. Měljsem sto chutí zastavit, vy-
rvat ho z auta i se sedačkou a hodit ho
do závěje. (Mytady v Pardubicích mí-
váme klidně i dva centimetry sněhu,
takže bych tu závěj musel nejdřív vy-
robit z mouky a napadaného listí.)

Bohužel to nešlo. Nebylo kde za-
stavit. Anijsem na něho dozadu nedo-
sáhl. Dosáhl jsem však na dráčka lí-
táčka, kterého měl položeného vedle se-
dačky. V afektu jsem ho popadl. Dráček
lítáček je totiž synův nejoblíbenější ply-
šák. Pořád ho chová, žmoulá a lísá se
k němu. Dráček lítáček už pěkně smrdí .

"Okamžitě to zavři, nebo se lítá-
ček proletí z okna," vyhrožoval jsem.

"Neproletí," oponoval.
"Já ho fakt vyhodím," rozšířily

se mi nozdry, zrudly oční bulvy a za-
čala se mi zlověstně viklat stolička.

.Nevyhodfš," smál se mladík.
Dráček lítáček v ten moment le-

těl z okna. Auto jelo dál. Syn začal řvát.
Bylúplně hysterický. Řval asi tři hodiny,
pak se z toho poblil a potom řval znova.
Tady šlo o zdraví. Nešlo to zastavit.

Jak užjsem říkal, pokud se chystáte
potrestat dítě, jednejte s rozmyslem. Ne-
budete muset potom vjedenáct v noci
s čelovkou pročesávat oblast kolem sil-
nice jako idiot, abyste toho debilního
dráčka lítáčka našli.

Dominik Landsman, bloger a spisovatel -
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